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College in brief aan Zandvoort-Zuid:

Afsluiting van
Brederodestraat
te laat gemeld

Oplage- 5 150

Sportief dagje voor Zandvoortse politie
A c ti t er eg vort ei
Richard Smit blijft in het Cul
«5
tureel Centrum Zandvoort
O
meestal wat op de achtergrond
Deze week haalt het Zandvoorts
Nieuwsblad hem naar voren alb
gast in de rubriek Achter de scher
men

ZANDVOORT - De informatie over de afsluiting van de
Brederodestraat had eerder
verzonden moeten worden
Het college van burgemeester
en wethouders geeft dat toe in
een antwoord aan de Stichting
Zandvoort-Zuid. De stichting
uitte afgelopen jaar ernstige
kritiek op de onverwachte verkeersmaatregelen in Zuid Het
college ontkent echter dat de
informatie 'ronduit slecht'
was De stichting vindt de reactie van het gemeentebestuur
maar 'niets'

straat en de Frans Zwaanstraat Op
verzoek van de bewoners van de Ma
risstraat is besloten ook hier metin
gen te verrichten Toen de Bredero
destraat weer open was voor het ver
keer, zijn er nog aanvullende telhngen verricht Dat er de afgelopen tijd
feiten 'bewust verdraaid zijn',
spreekt het college tegen Het neemt
deze opmerking 'voor kennisgeving'
aan
De Stichting Zandvoort Zuid is
nauwelijks te spreken over de reac
tie „Het zijn eigenlijk vier kantjes
met mets", reageert secretaris Elly
de Vries „Op onze belangrijkste
vraag wordt geen antwoord gegeven
We hebben gevraagd of er een plan
Het gemeentebestuur reageert van aanpak is, en zo ja, hoe dat er uit
hiermee op een brief die de Stichting ziet" Het stichtingbestuur is niet
Zandvoort-Zuid op 31 juli naar het van plan het hierbij te laten
raadhuis stuurde De stichting was
het bepaald met eens met de plotse
hnge verkeersmaatregelen, waaron Offerte
der het afsluiten van de Brederode
Dat laatste geldt ook de offerte van
straat De omwonenden hadden Goudappel Coffeng BV, die de stichhierover eerder bericht moeten heb ting op verzoek ter kennisneming
ben, dan op de dag waarop de maat toegestuurd heeft gekregen „In dit
regelen werden genomen De Brede stuk staat wat ze allemaal zouden
rodestraat werd deze zomer afgeslo kunnen gaan doen", aldus een van
ten voor het snelverkeer, met de be de bestuursleden „Die gegevens
doelmg dit langs de zuidduinen te staan allemaal in feite al m de oor
leiden
spronkelijke nota's Totaal mets
De meeste auto's gingen echter nieuws dus In een offerte staat wat
door de smalle Marisstraat m de ze gaan doen, wanneer en wat het
richting van het dorp Na klachten kost Kortom, dit is geen offerte'"
van bewoners werd hier tijdelijk
eenrichtingsverkeer ingesteld en
kwamen er langs het Ir Pnedhoff
plein grote oranje richtingwijzers te
staan De proef werd twee weken
voor de einddatum gestaakt

Metingen
Zandvoort Zuid heeft zich afge
vraagd wat de proef voor zin had er
werden onder andere m de Mans
straat met eens metingen gedaan
Het college bevestigt dat, maar wijst
op metingen langs de zuidrand van
Zandvoort, gevormd door de Frans
Zwaanstraat, de Gort v d Lmden-

Duinbrandje
ZANDVOORT Ongeveer 25 vierkante meter duinterrein aan de Vondellaan is op 3 januari omstreeks
kwart over vijf afgebrand De brand
weer heeft het vuur geblust De oorzaak van de brand was waarschijnhjk vuurwerk

Gouden Politiepet
voor R. Schaap
ZANDVOORT - Voor het
eerst in de Zandvoortse pohtiegeschiedems zijn de
Gouden Politiepet en de titel 'Korpslid van het jaar'
uitgereikt Zij waren voor
de Zandvoortse politieman
Ronald Schaap Dehoofdagent werd door zijn collega's op het bureau aan de
Hogeweg voor deze eervolle vermelding uitgekozen.
'Een serieuze zaak', zo om
schrijven de Zandvoortse agen
ten de verkiezing tot 'de beste
agent van het jaar', hoewel het
eigenlijk meer als een geintje
was begonnen Onlangs mochten alle plaatselijke politiefunc
tionansen middels een geheime
stemming zeggen, wie in hun
ogen de meest sympathieke en
beste politieagent van het Zandvoortse korps is Voorkomendheid, collegialiteit en werklust
waren de criteria waaraan
moest worden voldaan Het aan
tal uitgedeelde bekeuringen
speelde geen rol, evenmin als
het aantal arrestaties tijdens
het afgelopen jaar
Ronald Schaap bleek over de
beste papieren te beschikken,
zo bleel? uit de voorkeurstemmen van zijn collega's Met gro
te meerderheid werd hrj nummer één
Op de tweede plaats eindigde
hoofdagent Peter van Geijlswijk Brigadier Joop Postma en
hoofdagent Theo Achten bezetten beide een derde plaats
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Maanstanden
EK maand 13 jan 02 32 u
Doodtij 15 jan 1046 u NAP+75cm

Ondernemers
Vereniging
o
Zandvoort heeft dinsdag de
O
nieuwe winnaars bekend gemaakt
van de ondernemersbokalen
De eerste prijs ging naar bakker
Keur

IV! o n et
Cineast Harry Pot is onder de
-v
indruk van het werk van
/
Claude Monet Dat is morgen duide
lijk te zien aan zijn televisiedocu
mentaire over deze Franse impres
sionist

Cezar Zuiderwijk
geeft les op
Gertenbachschool

• Op allerlei manieren hebben de medewerkers van de Zandvoortse politie zich
deze week van hun beste kant kunnen laten zien
Dat kon tijdens een geslaagde ploegenmeerkamp, georganiseerd door de eigen
sportvereniging, de ZPSV. De strijd was fanatiek, maar een kameraadschappelijke sfeer bleef voorop staan. De ZPSV had een vijftal opdrachten bedacht,

ZANDVOORT - De leerlingen van
de Wim Gertenbachschool krijgen
op 23 januari wel een heel bijzondere
les In het kader van het muziekon
derwijs verzorgt Cezar Zuiderwijk,
waaronder een dienbladenrace, en een spectaculaire hindermsbaan aangelegd. drummmer van de Nederlandse
Het team van hoofdagente Stien Statman was het meest fanatiek en legde popgroep Golden Earring, twee les
beslag op de eerste plaats, receptioniste Hilly Janssen eindigde met haar team sen
op de tweede plaats.
Zuiderwijk demonstreert tijdens
Foto Bram Stijnen de les zowel het akoestische drum
stel als de electronische versie van
het slaginstrument Verder laat hij
verschillende effecten horen Leer
(ADVERTENTIE)
hngen mogen zelf ook de drum
sticks hanteren De lessen duren
van tien tot elf uur en van elf tot
™"^"^"^"^^
twaalf uur

Bewonerscommissie Lorentzstraat, EMM
en gemeentealsnog akkoord over proefflat
ZANDVOORT - Aan een
maanden durende discussie
tussen gemeente, EMM en de
Bewonerscommissie Lorentzstraat lijkt een einde gekomen
Er is een beslissing gevallen
over een nieuwe manier om
het huisvuil op te halen Deze
wordt voorlopig uitgeprobeerd
m de proefflat in deze straat,
die - eveneens als experiment pas door EMM voor een half
miljoen gulden op belangrijke
punten is verbeterd. Wethouder Termes wil bovendien
tachtigduizend gulden beschikbaar stellen, voor de 'sociale veiligheid' rond de flat
De bewoners van deze flat zijn
blij met de verbeteringen, behalve over de manier waarop
ze het vuil moeten afvoeren

„Voorzover wij dat gehoord hebben, zijn de bewoners erg tevreden
over de maatregelen", zegt voorzitter Inden van de Bewonerscommissie Lorentzstraat „Maar de afvoer
van het huisvuil blijft een heet hang
ijzer Wij verwachten dat die toch
problemen gaat geven" Met de nieu
we regeling moeten de bewoners
hun vuilniszakken zelf naar contai
ners brengen Die staan m een apart
hok naast de flat, opgebouwd uit be
ton en grindtegels Voor die locatie
is gekozen, om de entree van het
gebouw niet te ontsieren Bovendien

Biljart mag
nog blijven
ZANDVOORT - Het snookerbiljart in de voortuin van R
Kallenbach, aan de Thorbeckestraat, hoeft voorlopig nog
niet weg. De Raad van State
heeft onlangs de aanschrijving
van de gemeente, om het biljart te verwijderen, geschorst.
Het biljart, zogenaamd 'ground-s
nooker' meet enkele vierkante me
ters en is verzonken aangelegd
tussen de grassprietjes in de tuin
Kallenbach kreeg vorig jaar van de
gemeente de opdracht het biljart te
verwijderen, omdat het een bouwwerk zou zijn En dat zou m strijd
zijn met het bestemmingsplan, dat
wel garages, schuurtjes en tumhuisjes toestaat Het biljart maakt een
tuin- en erf functie onmogelijk, zeg
gen burgemeester en wethouders
van Zandvoort, die navolging van dit
initiatief vrezen
Bovendien zijn zij van mening dat
het biljart een commercieel karakter heeft Mr G Weesmg, raadsman
van Kallenbach, wees dat trjdens de
zitting resoluut van de hand Kallenbach is weliswaar een fabrikant van
ground snooker, maar van reclame
activiteiten of demonstratiewed
strijden is geen sprake Weesing
vroeg zich af, of het ook verboden
zou zrjn, als mensen regelmatig een
tafeltenmstafel in hun tuin zouden
zetten
Ook daartegen kon de gemeente
volgens hem toch niet optreden, ver
moedde hrj

IDenk er a a n . . .

Opruiming nij
der Termes op een verbetering „Ik daardoor niet meer nodig Dat moet
hoop dat het tij gekeerd is Dat zie je de veiligheid van de bewoners ten
trouwens vaker, op plaatsen waar goede komen
iets is opgeknapt" EMM draagt wat
dat betreft nog een extra steentje bij
aoor het aanstellen van een com Verlichting
plexbeheerder en een opzichter
Die veiligheid speelt een belangr j
ke rol bij de investeringen die de
De woningbouwvereniging heeft gemeente wil doen, onder anc'ere
KINDERMODE
de flat, in het noordelijke gedeelte voor een betere verlichting v.m het
van de Lorentzstraat, de afgelopen parkeerterrein Het voorterrein van
SCHOENEN LAARZEN
maanden flink opgeknapt en verbe de flat moet daarvoor :>ok anders
Dagelijks geopend van 11 00 18 00 uur
terd, vooral wat de openbare ruim ingedeeld worden, zoda* anto's met
Zondag van 13 00 17 00 uur
ten betreft De voorgevel is voorzien meer vlak voor de ingar gr ïangs kun
Maandag gesloten
van een 'fris' kleurtje, met een verf nen razen Het gedf^te voor de
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT
laag die makkelijk schoon te maken hoofdingang wordt daarvoor auto
is Het trappenhuis is opgeknapt en vrij gemaakt, waardoor het parkeer
krijgt een deur die automatisch in terrein in twee delen splitst Door de
het slot valt
ingangen daarvan te verleggen,
Daardoor wordt het ontoegankelijk wordt de mogelijke snelheid van de
voor publiek dat daar mets te zoe auto's nog meer teruggebracht Een
Mentaliteit
ken heeft, een methode om vandahs en ander komt tevens ten goede van
De bewonerscommissie heeft zich me en verpaupering tegen te gaan groenvoorziening en speelruimte
min of meer neergelegd bij de nieu Daarnaast hebben de bergingen op voor de flat Als bewoners en EMM
we regeling, om de patstelling te de begane grond een eigen ingang de komende maanden tevreden blij
doorbreken, aldus de voorzitter gekregen, die rechtstreeks buiten ven over de maatregelen, dan wor
ZANDVOORT Bij een ongeluk op
Wat de mentaliteit van bewoners en uitkomt Lopen door duistere gange den deze later ook bij andere flats de Jac P Thijsseweg is afgelopen
'bezoekers' betreft, rekent wethou tjes om bij de eigen box te komen, is getroffen
zaterdag een draver, het paard Pla
me Express, zo ernstig gewond ge
raakt, dat het door een dierenarts
moest worden afgemaakt De 50 jan
ge eigenaar, plaatsgenoot Joop Van
Dam, reed in een sulky met het dier
over het strand, toen het paard op
hol sloeg Vermoedelijk is het dier
ZANDVOORT - De Zandergens van geschrokken Van Dam
werd uit het wagentje geworpen
voortse brandweer moest oudmaar kwam met de schrik vrij De
j aarsnacht diverse keren uitZandvoorter is bekend m dravenj
rukken Het waren echter kleikringen Vorig jaar won hij nog met
ne incidentjes of loos alarm,
Desperado de kortebaan in de Zee
onder andere zelfs wildbraad
stiaat
is uitbreiding voor gescheiden afva
linzameling op deze locatie makke
hlker
EMM, bewonerscommissie en ge
me *is hebben maandenlang gediscussiee a over het vuüophaalpro
bleem Voorheen werden de huis
vuilzakken op elke etage in een hok
gedeponeerd, maar de vuilophalers
van de gemeente waren dat zat Zij
moesten regelmatig over een enor
me berg vuil naar de stortkoker
klimmen, waardoor de zakken naar
beneden gegooid worden Boven
dien gaf een en ander veel zwerfvuil
m en rond de flat, mede door de
onverschilligheid waarmee een aan
tal bewoners met hun huisvuil om
gingen

Paard komt om
bij ongeval

Jaarwisseling opvallend rustig
dat te lang m de pan lag De
schade bleef beperkt. De politie had het tamelijk rustig,
woordvoerder Hans Konijn
spreekt van een 'tamme'
nieuwj aarsviering

Hoewel er voor deze jaarwisseling
weer meer vuurwerk werd verkocht
dan in voorgaande jaren, hield met
name - de Zandvoortse jeugd het
rustig Hoewel de overvolle café's m
het centrum getuigden van hun aan
wezigheid, hielden zij zich opvallend
rustig Van overlast was nauwelijks
sprake Een tendens die zich overi
gens ook m de rest van het land
voordeed
Toch moesten de brandweerhe
den hun nieuwjaarsviering regelma
tig onderbreken, om uit te rukken
„We zijn van twaalf uur tot halt v*er
wel beziggehouden", zegt brand
weercommandant Rob Schroder
Driemaal moest er opgetreden wor
den bij een beginnende brand, aan
de Burgemeester Engelbertstraat,
de Prinsenhofstraat en de Keesom
straat, plus eenmaal bij een kerst
boombrandje op het Wagenmaker
spad Daarnaast reed de brandweer
een aantal keren uit voor loos alarm,
van enkele brandmelders Deze wa
ren geactiveerd door brandende
'sterretjes', of door een schroei
lucht, veroorzaakt door een te lang
in de pan liggend stuk wildbraad
Nabij het Gran Dorado bungalow
park ging ongeveer zeven vierkante
meter duinterrein door het aldaar
afgestoken vuurwerk verloren De
brandweer was snel ter plaatse en
wist erger te voorkomen Het jongerencentrum in 't Stekkie aan de Flemingstraat werd doelwit van vandalen Na het inslaan van een ruit werd
er enig vuurwerk naar binnen ge
gooid Een beginnende brand kon

Nationaal l April
Genootschap heeft
'grote plannen'
ZANDVOORT - Het Natio
naai l April Genootschap blijft
ook dit jaar met stilzitten Dat
zegt secretaris-generaal Edo
van Tetterode Volgens hem
heeft het genootschap 'grote
plannen'
Er zyn voorbereidingen aan de
gang voor een dertigste Prix de Joke
de uitreiking van humor ondei;
scheidingen in het Circus Zand
voort Daaronder waarschijnlijk ook
een zilveren Super Loeres 1992 Op
het programma staat tevens een ac
tie Ontdek het Paaseiland in Zand
voort 'Evenals Jacob Roggeveen in
1722', onthult Edo van Tetterode In
de Openbare Bibliotheek aan de
Prmsesseweg moet een mternatio
nale cartoontentoonstelling komen,
met het Paaseiland als onderwerp
Wat dat betreft rekent de secretaris
generaal op de medewerking van de
Federation of European Cartoomsts
Orgamsations (PECO)

Van Tetterode wil tevens een e\
positie in het Cultureel Centrum
Zandvoort houden, onder de titel
'Loeres dertig jaar' Een terugblik
op de jaren tussen 1962 en 1992
'Zorg voor de welstand van Loeres
is een van de doelstellingen van het
genootschap De andere drie zijn re
gistratie en analysering van gepleeg
de grappen en bekroning daarvan
De auto waar het paard tegenop is verheffing van l april tot nationale
gelopen, eigendom van een 43 jarige feestdag en, als laatste, Internationa
Zandvoorter, moest zwaar bescha Ie erkenning verkrijgen van humor
digd worden afgevoerd
als recht van de mens

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag \\\\ \uten «at 7ich in mijn
omgeung afspeelt Ier kennismaking ont\ang ik het 7and\oorts Nieuusblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

D SMïeuwsblad
Naam (m/\) i
Adres l i i
Postcode/Plaats
lekfoon l i l
(jiid/Bankni i

i i i
i i i
i i i
i i i

i i
i i
i
i

ni inmrolt bi/onjnU | \\ K

Ddanu word ik abonnee en betaal per
D U ai taal ƒ1600 D half ]aar ƒ2900 D jaar /"52,00
• De Stichting Zandvoort Promotie zorgde dit jaar voor een groots, feestelijk vuurwerk op de noord-boulevard. Gewapend met statief en een llford
400 ASA film (f5,6 en 20 sec.) wist fotograaf Bram Stijnen verschillende
momenten op één gevoelige plaat vast te leggen.

ook nu weer m de kiem worden ge
smoord
Opvallend dit jaar was een feestelijk,
professioneel \ uurwerk aan de bou
levard Dat trok vele kijkers, die het

schouwspel vanaf de boulevaid, het
eigen balkon of vanuit de tuin gades
loegen De organisatie van dit evene
ment was in handen van de Stich
tmg Zandvoort Promotie

* Vooi postabonnees gelden andere tarieven
U kunt im abonnement ook telefonisch aan ons
o,>i>e-\en 020 668 H 00
Stuui de/e bon m een open emelop naar
\\tekmedia Antuooidnurnmei 10051 1000 PA
Amste'idam l hoeft i>een post/egel te plakken

8 "710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Op woensdag l januari 1992 is, na een moedig
gedragen ziekte, van ons heengegaan mijn lieve
zorgzame man, vader en allerliefste opa, broer,
zwager en oom

Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter

Melissa
ik ben geboren op 2 januari 1992
ik weeg 3100 gram en ben 48 cm lang
Mijn trotse ouders zijn
[aap en Miranda Paap
Helmersstraat l
2041 PE Zandvoort
Tel. 02507-12865
Miranda en Melissa rusten van 13.00 tot

Dirk Keur
op de leeftijd van 69 jaar.
Zandvoort:
P. Keur-Draijer
Badhoevedorp:
Joke en Frits Offerman
Jolanda en Evelyne
en verdere familie
Willem Kloosstraat 6,
2041 BK Zandvoort.
De begrafenis heeft op maandag 6 januari in besloten kring plaatsgevonden.

16.00 uur.
Zandvoort 31-12-1991
Dag INGE
we zullen je niet vergeten

Inge van der Graaf

Geboren 2 januari 1992
Opa en Oma Paap zijn heel
erg blij met de geboorte van
hun eerste kleinkind

Melissa

overleden 29 dec. 1991
Jelly en Jaap Schweinsbergen

Gevraagd:

Erv. beschaafde
mevrouw voor
hulp i.d. huish.
1 x p. week.

5-1-1992

Henny Hildering

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Te koop

Landrover 110
grote uitvoering, grijs
kent. '86,
luchtgeremd,
geschikt voor
aanhanger, 6000 kg.

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier
De gemeente haalt zaterdag 11 januari 1992 klein chemisch afval, glas en
oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald.

Vraagpr. ƒ18.900,-.
Tel. 02507-16325.

DIT WEEKEND:

Enige en algemene dankbetuiging
Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling, in welke vorm ook betoond, tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze
lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa

Chipolata
„
Schnitt
9-50
Roggeknar

Gijsbertus van Schaik

5-1-1990

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis:
- maandag 13 januari
20.00 uur
Cle Financien

Tel. 02507-1-9100.

betuigen wij U onze oprechte dank.
J. van Schaik-Ditmeijer
G. van Schaik
S. C. van Schaik-Kramer
Robert van Schaik
2042 EN Zandvoort, januari 1992
Dr. C. A. Gerkestraat 57 rd.

van 3.95 voor

3.45

jj>akker

Denkt u aan de volgende punten?
- De gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geeft het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u tijudens deze speciale inzamelingsroute, of tijdens
de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak
maken via telefoonnummer 03507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op dezezaterdadg route niet apart afgegeven.
9 januari 1992

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Ik mis je steeds meer.
Josien

Enige en algemene dankbetuiging
Dank voor het getoonde respect en medeleven, na het
verwerken en het verlies van

Jeroen Reumerman
Na een lang en fijn leven is in de leeftijd van 87
jaar rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma

Agatha Molenaar-Logjes
weduwe van
Frederik Molenaar
Robert F. Molenaar
Elke Molenaar-Bothig
Frans Molenaar
Anneke Broerse-Molenaar
Hans Broerse
Bob Molenaar
en kleinkinderen
Maarssen, 22 december 1991
De Wolfshoek
Correspondentieadres: R. F. Molenaar
Kostverlorenstraat BOA,
2042 PJ Zandvoort
De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Namens ons allen:
E. M. Reumerman-van de Riet
2041 LG Zandvoort, januari 1992
van Lennepweg 8 '
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de warme
belangstelling bij het overlijden van onze

keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

Jaap

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Uit aller naam:
Ans en Hennie Bakker

Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg
180, Heemstede
W
023-33 19 75.

Hiermede wil ik dank zeggen aan allen die de laatste
jaren tijdens de langdurige ziekte van mijn vrouw alles
hebben gedaan om het lijden zo dragelijk mogelijk te
maken.

W. A. Bol
Van Ostadestraat 14
Zandvoort

ADVERTENTIES
Na een leven vol van grote liefde voor ons, vol
aandacht en zorg voor allen die haar nabij waren,
is zij na een strijd die niet ie winnen was, veel te
vroeg van ons heengegaan, onze lieve mama,
dochter, zuster, schoonzuster en tante

Ingrid van de Graaf
op de leeftijd van 46 jaar.
Stefan van de Graaf
Nathalie van de Graaf
W. H. van de Graaf
C. A. van de Graaf-Stoffelen
Ellen en Howard
Robert en Anja
Michel en Karin
Thom
Nadia
29 december 1991
Keesomstraat 231
2041 XJ Zandvoort
Op haar verzoek heeft de begrafenis op de Algemene begraafplaats te Zandvoort in stilte plaatsgehad.

Bedroefd delen wij U mede, dat rustig en kalm
van ons is heengegaan, onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Mina Marie van Soolingen-Koper
weduwe van Arie Janus van Soolingen
op de leeftijd van 88 jaar.
M. Cop-Koper
L. Koper-Koper
Neven en nichten
Zandvoort, 29 december 1991
„Huis in het Kostverloren"
Correspondentieadres:
Mevr. L. Leising-Koper
A. J. van de Moolenstraat 45
2041 NC Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Hennie

Miriam

Suna

van

Henny's Hairline
Met bloemen en kaarten werd zij bedacht.
Een ieder wordt bedankt, het was een
pracht.
Henk, Sandra, Mitch Franke

wensen al hun klanten
en toekomstige klanten
Een Haarfijn en Gezond

1992

Chess Society

Tolweg 20 Zandvoort

Dankt haar sponsor

Zonder afspraak tel i 223 i

Auto Strijder B.V.
en wenst iedereen een
gelukkig en sportief
1992

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

Van het concert des levens
krijgt niemand een program.

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- betsrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakgas)
- oudpapier.

van bijvoorbeeld jubileum, reiinie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.

Tel. 02507-13278

Begrafemsséh
én créiriatiéis!

Per direct te huur:
gem. part. flat. Ind.
ruime huisk., 2 kl.
slp.kam., k.d.t.
Terras a/d zonkant,
m. tuin, wasmach.
c.v., kl. tv,
850,-p.m. Excl.
energie. Voldoende
parkeergel.
Br. ond. nr. 278476

EJTUTl

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Van Lennepweg 10-2, huur ƒ478,98 per maand.
3-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens
en (onvolledige) gezmnen tenminste bestaande uit 2 personen. " N
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.925,zijn.
2. Flemingstraat 122, huur ƒ667,67 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,zijn.
3. Flemingstraat 164, huur ƒ636,73 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.836,zijn.
4. Flemingstraat 300, huur ƒ 447,07 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.600,zijn.
5. Keesomstraat 391, huur ƒ663,09 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.995,zijn.
6. Lorentzstraat 71, huur ƒ660,53 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ4.115,zijn.
7. Lorentzstraat 200, huur ƒ 675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,zijn.
8. Lorentzstraat 242, huur ƒ 673,03 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,zijn.
9. Lorentzstraat 379, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,zijn.
10. Lorentzstraat 455, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,zijn.
11. Lorentzstraat 469, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,zijn.
12. Lorentzstraat 509, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,zijn.
13. Lorentzstraat 587, huur ƒ472,84 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwonmq met C.V.
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Haarlemse politie vlot met wielklem
ZANDVOORT/HAABLEM Zandvoorters en anderen die
met de auto naar het centrum
van Haarlem gaan, moeten
daar rekening houden met een
streng parkeerbeleid. De meeste Haarlemmers hebben zich
inmiddels al aangepast, de
laatste tijd worden vooral mensen van buiten deze gemeente
het 'slachtoffer'.
De Haarlemse
parkeerpolitie
voert sinds november in het centrum van deze stad strenge controles uit. Bij een verlopen parkeermeter wordt al snel een wielklem geplaatst. Dit leidde afgelopen weken
tot veel ergernis bij automobilisten.
Op zaterdagen werden er gemiddeld
•zo'n dertig klemmen geplaatst, op
een van de eerste koopavonden tijdens de actie wel 72.
Inmiddels zijn de aantallen teruggelopen omdat de meeste Haarlemmers zich hebben aangepast. De
meeste parkeerboetes die nu nog
worden uitgedeeld, gaan naar het
winkelend publiek dat van buiten
deze gemeente komt, waaronder
hoogstwaarschijnlijk ook Zandvoorters. Veel van deze mensen blijken
nog niet op de hoogte van het nieuwe
parkeerbeleid. De winkeliers in het
centrum van Haarlem zijn weinig

Klaverjasavond
ZANDVOORT - De Evenementencommissie van de St. Agathaparochie houdt vrijdag 10 januari een
klayerjasavond, in de ontmoetingsruimte van de kerk. Deze begint om
20.00 uur, iedereen is welkom.
• ZANDVOORT - Van een restaurant aan de Zeestraat is op nieuwjaarsdag door onbekenden een ruit
vernield. Door de vernieling raakten
ook delen van het interieur beschadigd. De ruit is vermoedijk ingetrapt.

NPB start met
koffie-ochtenden

gelukkig met het vlotte gebruik van
de wielklem, omdat dit mogelijke
klanten kan afschrikken. Daar komt
nog bij dat de parkeertarieven daar
drastisch zijn gestegen, een kwartier
parkeren bij een meter kost momenteel een gulden.

ZANDVOORT - De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zandvoort NPB
houdt met ingang van januari maandelijks een koffie-ochtend. De eerste
vindt plaats op dinsdag 14 januari
om half elf, in het NPB-gebouw aan
de Brugstraat 15.

Aanvragen van
kinderbijslag
is veranderd

Iedereen is van harte welkom om 'met de koffiepot op tafel' - te denken en te praten. Er is geen 'inleiding met discussie na', maar er zal
in kleine groepjes worden gepraat.
Dat kan aan de hand uitspraken of
een korte tekst. Het thema van aanstaande dinsdag is: 'Er is een tijd...'.
Voor vervoer kan eventueel gezorgd
worden: tel. 12249.

ZANDVOORT - De wijze van
aanvragen van kinderbijslag is
per l januari 1992 veranderd.
Vanaf deze datum is het niet
meer nodig ieder kwartaal een
aanvraagformulier in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Eén aanvraag wordt voldoende.
Deze aanvraag kan worden ingediend bij de geboorte voor het eerste
kind. Ook voor mensen die al kinderbijslag aanvragen, geldt dat zij
vanaf l januari nog maar één keer
een formulier hoeven in te leveren.
De rest wordt automatisch verwerkt. Dit geldt ook voor mensen
die tussen oktober 1991 en l december 1991 een eerste kind hebben gekregen en voor mensen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen met kinderen jonger dan 25
jaar.
Bij de gemeente, sector Bewonerszaken, Swaluëstraat 2, worden de
formulieren uitgereikt aan iedere
persoon die aangifte doet van een
eerstgeborene. Voor ingeschrevenen van Zandvoort geldt, ook als het
kind ergens anders wórdt aangegeven, dat het aanvraagformulier gezonden moet worden naar het districtskantoor van de SVB in Haarlem. Adres: Staten Bolwerk l, 2011
MK in Haarlem. Tel.: 023-151152.

Zaken op ZFM
ZANDVOORT - De lokale zendc
ZFM, die uitzendt op 107 FM, bc
steedt zaterdagochtend in het pre
gramma Zandvoortse Zaken (10-1
uur) aandacht aan 'sociale vermei
wing'. Andere onderwerpen zijn cl
plannen van de Algemene Nedei
landse Bond voor Ouderen (ANBO
afdeling Zandvoort, voor het nieuw
jaar, een live verslag van hè schoo
basketbaltoernooi in de Pelhkaar
hal, én de tentoonstelling Zandvooi
ters en hun hobby, die volgend
week vrijdag in het Cultureel Cer
trum wordt geopend. De luisteraar
kunnen tijdens de uitzending bij all.
onderwerpen reageren of vragei
stellen: tel. 30393. Zandvoortse 'za
ken is een programma van Sigru
Schopman, Cor Drayer en Rol
Staats.

(ADVERTENTIE)

• De winnaars, blij met hun ondernemersbokalen, die dinsdag door OVZ-voorzitter Rein van der Laan (rechts)
werden uitgereikt.

Bakker Keur wint ondernemersbokaal

ZANDVOORT - Bij bakker
Keur op het Raadhuisplein is
het deze week ongetwijfeld
feest. Dat heeft te maken met
de forse bokaal die vanaf gisteren op de toonbank staat, de
hoofdprijs voor de 'Ondernemer van het jaar 1991'. Maarten Keur mocht daarom ook
de wisselbeker in ontvangst
nemen. Drugstore De Gaper in
de Kerkstraat, van het echtpaar Olieslagers, blonk ook uit
en behaalde een fraaie tweede
plaats. Niveau, ook in de Kerkmocht er eveneens zijn,
J straat,
eigenaar Joris van Roosmalen
ging v.h. welzijn der dieren (02507) kreeg van OVZ-voorzitter Rein
14561,
Vermissingsdienst van der Laan de derde prijs
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens overhandigt.

zo gewaardeerd wordt, is dat hart- ten, zijn vader. „We zijn er heel blij
stikke leuk. Maar dat was alleen mo- mee, het is een erkenning voor het
gelijk met de hulp van mijn vrouw harde werken", zegt de ondernemer,
Attie en mijn dochter Corie-Janne. die regelmatig met de anderen rolEn niet te vergeten onze andere me- lenspellen houdt om de puntjes op
dewerkers natuurlijk".
de i te zetten. Joris van Roosmalen is
speciaal voor de uitreiking uit DuitsPaul Olieslagers dankt dit resul- land teruggekomen. Ook hij is blij.
taat eveneens aan zijn vrouw Gertie, „Maar dat maakt duidelijk: alleen
de medewerksters, en niet te verge- als je zaait, kun je oogsten".

Kamers gaan samenwerken

ZANDVOORT - De Kamers
van Koophandel en Fabrieken
voor Haarlem en Omstreken,
voor Amsterdam en voor de
Zaanstreek gaan vanaf l januari 1992 hechter samenwerken.
De
samenwerkingsovereenpension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
De winkel van de familie Keur ziet komst tussen de drie Kamers
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- er op elk uur van de dag keurig en is vorige maand in Amsterdam
lening: Voor informatie, advies en verzorgd uit, meldt het juryrapport. getekend.

j Weekenddiensten

Weekend:
11/12 jan. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. hulp tel. 17373, op alle werkdagen Er is sprake van een altijd goede en
De Kamers van Koophandel in NeAnders: tel. 023-319191 (ongevall- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: constante kwaliteit, een groot assor- derland hebben tot taak op te kolen), Centrale Post Ambulancever- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
timent aan artikelen en telefonische men voor de economische belangen
voer (CPA) Kennemerland.
Stichting Welzijn Ouderen Zand- bestellingen worden altijd correct van het bedrijfsleven in hun werkgeDIERENAMBULANCE (Dierenbe- voort: (voorheen Dienstencentrum) uitgevoerd. Bij drugstore De Gaper bied. De samenwerking tussen de
scherming): 023-246899.
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. waren de artikelen dit jaar erg over- drie Kamers betreft die belangenbeHUISARTSEN: De volgende huisart- Spreekuur op dinsdag- en donder- zichtelijk uitgestald en werd er dui- hartiging van het regionale bedrijfssen hebben een gezamenlijke waar- dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. delijk en behulpzaam geadviseerd. leven, die door haar aard de grenzen
nemingsregeling: J. Anderson, B. Belbus: Om van de belbus (voor be- Daarnaast werd vooral ook de aan- van het eigen Kamer-gebied overvan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P., woners van 55 jaar en ouder) ge- dacht aan de verpakking bijzonder schrijdt.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. bruik te kunnen maken, dient men gewaardeerd, evenals de ruime sorHet gaat hierbij met name om de
Weenink. Informatie daarover tij- zich 24 uur van te voren op te geven tering. Niveau straalt buiten de 'chi- beleidsadvisering en onderzoek op
dens weekend, avond/nacht vanaf bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- que' uit die men binnen aantreft, het terrein van verkeer, vervoer en
16.30 uur, én tijdens feestdagen via sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per vond de jury. De winkel is aantrek- planologie. Ter illustratie dient
telefoonnummer 30500. De spreeku- persoon bedragen vanaf l juli 1991: kelijk ingericht en de sortering uit- daarbij gedacht te worden aan onren van de dienstdoende arts zijn ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor gebreid. De zaak voorziet in een be- derwerpen als rijkswegen, tunnels,
zowel op zaterdag als zondag van een retour.
hoefte, luidde de conclusie.
vaarwegen, havengebied en Schip11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
Maarten Keur was blij verrast hol, grote industrieterreinen, maar
17.30 uur. Een afspraak is niet no- Alg. Maatschappelijk Werk Zand- dinsdagavond, toen hem op de ook aan streekplannen, economidig. Inlichtingen omtrent de dien- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg nieuwjaarsreceptie van OVZ twee sche ontwikkelingen, woningbouwsten van dokter Flieringa worden 023-320899 of 320464. Spreekuur op bekers werden uitgereikt. „Voor mij en milieuvraagstukken. Ook de mverstrekt via nummer 12181.
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- hoefde het nooit zo", zegt de Zand- ternationale handelsbevordering en
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- voortse ondernemer, die bijna 35 promotie van de regio in het buitenarts bellen.
der volgens afspraak. Deze hulpver- jaar geleden voor zichzelf begon. land, inclusief de daarbij behorende
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,' lening, beschikbaar voor iedere in- „Maar nu ik dit meemaak, ben ik er economische voorlichting behoren
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- woner van Zandvoort, is gratis.
toch heel erg blij mee. Als onderne- tot de samenwerkingsovereentijden (alléén voor recepten): zater- Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. mer doe je gewoon je best, en als dat komst. In het gezamenlijke gebied
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Buiten de openingstijden alleen in Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
dringende gevallen en na telefoni- Davidsstraat. Eerste woensdag van
sche afspraak.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen Zandvoortse Vereniging van Huuris het Kruiswerk Zuid-Kennemer- ders: Gratis advies voor leden. Teleland 's avonds, 's nachts en in het fonisch spreekuur elke dinsdagaweekend te bereiken via de dokter- vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrifsinformatiedienst: tel. 023-313233.
telijk: Postbus 287, 2040 AG ZandVerloskundige: Mevrouw Elizabeth voort.
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Woningbouwvereniging
EMM:
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- Klachtentelefoonnummer technivoort, tel. 02507-14437.
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- spreekuur: iedere eerste' dinsdag
CINEMA CIRCUS
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- Taxi: tel. 12600.
Bioscoopprogrammering 10 jan. t/m 16 jan.

zijn rond 100 duizend ondernemingen gevestigd.
De drie Kamers willen met hun
samenwerking de belangenbehartiging voor het bedrijfsleven efficienter en doeltreffender uitvoeren.
Het ontwikkelen van een gezamenlijke beleidsvisie op de beoogde
gebieden, het doelgericht samenwerken en het coördineren van activiteiten kan daaraan, naar het oordeel van de Kamers, bijdragen. In de
overeenkomst zijn werkafspraken
op secretariaats-, commissie-, en bestuursniveau opgenomen. De Kamers blijven overigens hun eigen
zelfstandigheid behouden.

Grote Krocht 23
2042 LT Zandvoort

egijne

out/que

"Achter de sch ermen
Richard Smit
6

Ik geloof niet dat ze me hier kennen9

L

j Kerkdiensten

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 UUR

Weekend:
11/12 januari 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Roomskatholieke Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen
Alle zondagen 10 uur: Kinderdienst
i.h. Jeugdhuis

Nieuw Unicum:

Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor, F. Meijer

Zaterdag 10.30 uur: ds. C. van de
Vate
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Gereformeerde Kerk:
Haarlem):
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate Zondag 10.30 uur morgendienst,
(viering H.A.)
19.00 uur avonddienst

Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

Jehova's Getuigen:

Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
door eigen leden.
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
Dinsdag: 10.30 uur koffie-ochtend, van Rongen, L. Meeszstraat 14,
20.00 uur Jonge Gespreksgroep
Haarlem, tel. 023-244553.

Zandvoorts

H Burgerlijke stand B

FRANK & FRAY
"PM BACK!"

5CHW4RZENEGGER

• Richard Smit op zijn gebruikelijke stek in het Cultureel Centrum Zandvoort. „Van de mensen die hier komen,
weten de meesten niet hoe ik heet.
Foio Bram
In de rubriek 'Achter de schermen'
gaat het Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens' achter bekende personen uit deze gemeente. Deze week: Richard Smit.

ZANDVOORT - Voor de rubriek 'Achter de schermen'
gingen we op bezoek bij de
heer Smit in de Lorentzstraat. Op zich zegt dat natuurlijk niet iedereen iets,
er zijn meer plaatsgenoten
met die achternaam en de
Lorentzstraat is lang. Daarom vertellen we er meteen
maar bij dat het Richard

zou opvolgen. Maar het vak trok
me niet. Ik had het ook niet in de
vingers", zegt Richard Smit, bijna verontschuldigend. „Ik ben
meer technisch aangelegd".

de strandpaviljoens later ook gebak gingen verkopen, werd het
bij ons iets rustiger. Maar het
bleef hard werken".

Op de Autoschool m Driebergen, waar hij intern was, voelde
hij zich dan ook als een vis in het
water. „Het was een streng internaat. We sliepen met zes jongens
op één kamer, er was geen verwarming, maar het eten was
goed. ledere zaterdag ging ik
naar huis, meestal liftend omdat
mijn zakgeld op was. Veel jongens gingen zich na de tweejarige
opleiding verder bekwamen in
het autovak. Dat had ik eigenlijk
ook graag gewild, maar voor mij
zat het er niet in. Mijn vader had

Buffet
„Ik deed het buffet en de bestellingen, en heb eigenlijk een
groot deel van mijn jeugd overgeslagen. Op het strand kwam ik
niet, hoogstens een keer in het
najaar. Een nadeel was ook, dat
je 's winters het personeel moest
aanhouden, anders zat je 's zomers zonder".
„Op een gegeven moment hebben we de lunchroom opgeheven
en een bar laten maken, die open
was van 8 uur 's avonds tot 3 uur
's nachts. Klanten die m het casi-
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Door de grote inzet van al onze medewerkers en
medewerksters werd onze zaak uitverkoren als de
Zandvoortse Onderneming van het jaar 1991!

Haal de warmte
haar binnen met
bloemen van
BLOEMENHUES

J. BLUYS

De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

DUURT ONZE VERBOUWINGSVERKOOP ...

RTING TOT

7O%

TOPMERKEN

KINDERJEANS fiQ#f NU:
35.95
WINTERJACKS 2WÏ NU 49 -79„100% KATOEN TRUIEN NU:
35.-

ALLEEN BIJ:

VEEL
AANBIEDINGEN
VAN
SHIRTS...

HAAST U... OP=OP
Vrijètijdskleding
Haltestraat 56 A; Zandyóort,
tel. 02507-13618

Weekmediaomicrofiche,
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485 •

foto:
BRAM STIJNEN

Waarvoor onze hartelijke dank.

Bent u op zoek naar

Wij willen dit zaterdag vieren met de introductie van onze
nieuwe creatie sneeuw- en ski-taart van ƒ13,95 voor

ZAALRUIMTE

ƒ 9,95

Het gemeenschapshuis
Zandvoort heeft zaalruimtes
voor
verenigingsbijeenkomsten,
cursussen enz.
Voor informatie: tel.
02507-14085.

brood KEUR

banket

Raadhuisplein 2,

tel. 12404

De ondernemer van het jaar 1991.

Je goede voornemens voor
het nieuwe jaar maak je waar
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PARADIJSWEG 2A:
Vrijst. karakteristiek woonhuis met besloten achtertuin. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open
haard, keuken met inb.app., 1 e et. 1 slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet, overloop met vlizotrap naar
vliering, c.v.
Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.

Fahrenheitstraat 16:
Ruime tussenwoning met garage. Opp. 199 m2. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met plavuizenvloer,
open keuken met inb.app. 1e et. 3 sl.k., moderne badk. met ligbad en aparte douche, balkon aanvoorzijde. 2e et. kamer en bergzolder. Achtertuin zuid/oost. Ged. v.v. hardh. kozijnen en isolatieglas.
C.v. gas.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

Dr. C. A. Gerkestraat 121:
Goed onderh. halfvrijst. won. met garage. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonkamer, uitgebouwde keuken. 1 e et. 3 slaapk., balkon oost, badk. met wastafel, douche en toilet. 2e et. hal, slaapk., bergruimte.
Vr.pr. ƒ275.000,- k.k.
Marisstraat 48:
Goed onderh. tussenwoning met voor- en achtertuin. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk., keuken,
kelderkast. 1e et. 3 sl.k., badk. met ligbad, douche, toilet en wastafel. 2e et. zolder. Voorzijde v.v. thermopane begl. C.v.
Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Willemsstraat 31:
Karakteristieke hoekwoning in centrum. Ind. entree, gang, kamer en suite met serre, achterkamer +
atelier, eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet. 1 e et. 5 slaapk., ruime hal, badk. met douche, wastafel en toilet. 2e badk. met ligbad, wastafel en toilet, vliering, c.v.
Vr.pr. ƒ275.000,- k.k.

Brederodestraat 54:
Twee onder een kapwoning met voor- en achtertuin. Ind. entree, hal, toilet/douche, kelder, woonk.,
luxe keuken met inb.app. 1e et. 3 sl.k. (vh 4) met wastafel, balkon. 2e et. zolder, c.v.
_.

.

,

Thorbeckestraat 42:

•

o
a
tot

SHAPE

t» O.L.V. ANJA V/D VOORT

AEROBICS
SPIERVERSTEVIGING

Hogeweg 58:
Vrijstaand woonhuis met garage en tuin zuid. Geschikt voor verhuur. Ind. beg.gr. hal, gang, toilet,
. woonk., eetkeuken, 3 sl.k., badk. met douche. Souterrain: entree, woonkamer, eetkeuken, 3 slaapk.,
badk. met bad en douche, bergruimte. 2e etage: zolder (10x14 m).
Vr.pr. ƒ395.000,- k,k.

Kostverlorenstraat 6:
Twee onder een kapwoning met serre. Garage. Ind. hal, woonk. met open haard, serre, toilet, zitk.,
keuken met inb.app., zitkamer, souterrain: hal, slaapk., toilet, stookhok, keuken, hobbyruimte, douche. 1e et. badk. met bad, douche en wastafel, hal, toilet, 3 slaapk., c.v.

Tjerk Hiddesstraat 38:
Tweekam.app. op 2e etage. Uitzicht op zee. Ind. entree, hal, slaapk., badk. met douche en wastafel,
toilet, woonk. met balkon, serv.k. ƒ 220,- p.m.
Vr.pr. ƒ 115.000,- k.k.

JAZZ BALLET
Kom een gratis proefles nemen
en ervaar wat het is om lekker
te bewegen!
Bel voor meer informatie
tel. 02507-19701 - 12215

Burg. van Alphenstraat 57/20:
Tweekam.app. op 7e etage, balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, woonkamer, keuken, slaapk., douche
en toilet, c.v. Serv.k. ƒ280,- p.m.
Vr.pr. ƒ119.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/2:
Luxe driekam.hoekapp. Ind. hal, gang, toilet, woonk., moderne keuken met inb.app., woonk., 2 sl.k.,
badk. met ligbad en wastafel, serv.k. ƒ334,- p.m.
Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

Weekaanbieding

Van Speykstraat 14a:
Goed onderh. bovenwoning nabij strand. Balkon aan voor- en achterzijde. Ind. entree, hal, gang, toilet/douche, woonk. (10.2x3.8m), 2 slaapk., keuken c.v.
Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 19/1:
Vierkamerapp. op 1e et., uitzicht op zee. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, toilet, woonkamer met open haard, keuken, 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel. Serv.k. ƒ 425,-p.m.
Vr.pr. ƒ210.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 19/2:
Vierkamapp. op 1 e et., uitzicht op zee. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, toilet, woonkamer met open haard, keuken, 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel. Serv.k. ƒ425,- p.m.
Vr.pr. ƒ210.000,- k.k.
Hogeweg 22/1:
Zeer luxe tweekam.app. (vh 3) op 1 e et. Ruim balkon west. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open keuken met inb.app., badk. met bad, douche en dubb. wastafel. Thermopane begl.
en hardhouten kozijnen. Serv.k. ƒ 137,34 p.m.
Vr.pr. ƒ229.000,- k.k.

Gort v.d. Lindenstraat 2/30:
Vierkam.maisonnette met balkons west. Ind. 3e et. entree, hal, gang, toilet, woonk. met marmeren
vloer en open haard, luxe open keuken met inb.app., 4e et. 3 slaapk., luxe badk. met dubb. wastafel,
ligbad en apart toilet, serv.k. ƒ417,-p.m.
Vr.pr. ƒ 270.000,-k.k.

Thorbeckestraat 3/2:
. Zeer luxe maisonnette in centrum. Ind. 1e et. entree, doorzonkamer met marmeren vloer, spiegelwand
en open haard, open keuken met inb.app., 2e et. 2 sl.k. met wastafel, badk. met ligbad en 2e toilet,
zolderet., zolderk. met kastenwand en dakterras. Serv.k. ƒ 185,-p.m.
Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

SPECIAALVLOEREN

SPECIAALVLOEREN

ESSEN PREMIER

KURK- LAMINAAT- PARKET- NATUURSTEENTAPIJT

van 130,- m2 nu voor

Speculaas c QR
taartje ö?°

99,50 m2

Nét even anders

Geldig tot 31 januari

Kennemerlaan 167
Umuiden, tel. 02550-36565
•••••••••••••l

KLASSIEK BALLET

De WinterHoofdPrijs van
één miljoen gulden is gewonnen door een deelneemster van de Nationale Postcode Loterij. Het tweede miljoen kon helaas niet uitgereikt worden omdat de bezitter van dat lotnummer géén
deelnemer was.

Vier miljonairs
In 1992 doet de Postcode Loterij het daarom iets anders.

Voortaan trekken wij de kvvartaulprijs van één miljoen gulden uitsluitend uit de postcod e - l o t n u m m e r s van de bestaande deelnemers. Op deze
manier zullen we elk jaar gegarandeercl vier nieuwe 'miljo-.
nairs' gelukkig maken!

Opnamen
Hitbingo!

VAN

Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
het faxnummer is

020-5626283

13.00-17.30
09.30-17.30
10.00-17.00
19.00-21.00

uur
uur
uur
uur

Nieuwe ronde
Op 21 januari gaat H i t b i n g o
met een nieuwe speel ronde be«innen. ledere deelnemer aan

de Postcode Loterij krijgt automuiisch een nieuwe set bingokaarten toegestuurd, samen
met nr. 2 van 'Buitenkans'. U
kunt hierin lezen hoe uw Postcode Loterij op praktische wijze organisaties en projecten
voor mens en m i l i e u steunt.
Uw deelname maakt de u i t voering van dit werk mogelijk.

Meedoen
Als u nosz uéén lid bent. stuur
dan nu de"WIN-EEN-MILJOEN-BON in. Dan krijgt u
nog op tijd uw persoonlijke
bingokaarten thuisgestuurd om
alle 13 weken van de tweede
ronde mee te kunnen spelen en
zo extra kansen op 25.000 gulden per week te maken. Om
nog maar te zwijgen van de
maandelijkse ton of één van
de vele'andere prijzen van de
Postcode Loterij, l-n dan hebben we het nog niet eens over
de 'kwartaalmiljonairs'! •
Hitbingo luidde het jaar in met chanipagne en oliebollen, en een glunderend?
quizwinnaar met droomreis naar Mexico.

Winkel annex opslag of magazijnruimte met bovenwoning. Huurprijs ƒ2.000,- per
maand. Huurperiode 20 maanden. Aanvaarding in overleg.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Geopend:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Donderdag koopavond

Hitbingo be
met nieuwe ronde

Bakkerij PAAP

TE HUUR Schoolstraat 2:

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

Ook voor al uw
vloeronderhoudsmiddelen

Miljoenenprijs Postcode Loterij is gevallen

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

In luxe app.complex gelegen driekam.app. op 5e et., uitzicht op zee. Ind. entree, hal, toilet, woonk.
met spiegelwand, open keuken met inb.app., bijkeuken, 2 slaapk., badk. met bad en douche, balkon
aan voor- en achterzijde. Serv.k. ƒ 260,- p.m. Inpandige garage en berging.
Stationsplein 15/1:
Vr.pr./369.ooo, k.k.
In luxe app.complex gelegen driekam.app. op 1e et. Ind. entree, hal, gang, toilet, 2 sl.k. (21 m2 en 9
m2) woonk. met luxe open keuken, badk. met ligbad, douche en wastafel, tot. opp. 60 m2. Ruim terras op westen (16 m2), balkon oost. Garage en berging in souterrain. Serv.k. ƒ231,- p.m.
Dr. J. G. Mezgerstraat 133:
Vr.pr. ƒ 395.000, k.k.
Schitterend penthouse op 3e et. met ruim dakterras. Twee garages in souterrain. Ind. entree, hal,
woonk. met open haard, luxe open keuken met inb.app., washok, 3 slaapk., luxe badk. met ligbad,
douche en dubb. wastafel, toilet, serv.k. ƒ485,- p.m.
Vr.pr. ƒ650.000,- k.k.

MAKELAAR O.G.

i
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Stationsplein 15/13:

SCHAIK

REN E M EU ER

RENE MEIJER

Studioadres Oranjestraat 12, tel. 19701

Vr.pr. ƒ279.000,- k.k.

Ruime tussenwoning nabij strand. Geschikt voor verhuur. Ind. beg.gr. 3 slaapk. met wastafel, badk.
met douche en toilet, 2e toilet. 1e et. hal, gang, toilet, woonk. met open haard en parket, luxe keuken
met inb.app., balkon aan voor- en achterzijde. 2e et. gang, 3 slaapk. met wastafel, badk. met douche
en toilet, gangkast, balkon voor en achter. 3e et. 2 slaapk. met wastafel. Parkeergelegenheid op eigen
terrein (3 auto's).
•
Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.

Speciale aanbieding;

Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodefy/e/'-v 1191
(Ouderkerk a/d Amstel).
l 742 ( S c h a u e n ) . 222 l
(Katwijk). 3601 (Maarssen) of 6521 (Nijmegen)? Dan k u n t u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdaüon tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

Bent u nog
geen

Vul dansnel
de bon in en
doemee!

De winnares van de Hitbingo yi
wist niet wat haar overkwam (zij won
een super videocamera).

De winnende
Hitbingonummers
van 30 december:

3
4
6
7
9

10
16
17
18
19

22
23
24
25
26

27
28
29
30
36

37
38
40
44

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de
,. vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag
'* van onderstaande rekening af te schrijven.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement.
U1 lot (ƒ 10,-) per maand U
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw.keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
_) dhr.

Naam:_

^_J mevr.

Adres:
Postcode: i

J

l

j Plaats:
150.92.01

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE f
Uil L O T E R l J i
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'Deelname in Olympisch team zou heel leuk zijn'

Knap zaalvoetbal
van dames Nihot
Jaap Bloem Sport

Nijkamp wil hogerop
Tijdens de onlangs gehouden jeugdsporthuldiging
werden ook een aantal sporters naar voren gehaald,
die met uitverkiezing in een nationaal team de
aandacht trokken. Tot die jeugd kan hij niet meer
gerekend worden, maar de Zandvoortse doelman
Arnold Nijkamp zou zeker in dat rijtje niet
misstaan. De achttienjarige MTS-scholier, verdedigt
reeds een aantal maanden met verve het doel van de
eerste divisie club Telstar uit IJmuiden. En dat is
niet zijn einddoel, want de jonge Zandvoorter wil,
indien mogelijk, hoger op. In z'n jeugdperiode rook
Nijkamp aan een uitverkiezing voor het Nederlands
jeugdteam, doch een blessure weerhield hem van
een plaats onder die lat.
door Aaldert Stobbelaar
Arnold Nijkamp heeft altijd het
keepen geambieerd. In de F
pupillen van Zandvoort'75 had hij
het na een half wedstrijdje
voetballen wel gezien. Op die
leeftijd is het voor voetballertjes
meestal onduidelijk wat zij
willen, maar hij had het al snel
door. „Dat lopen vond ik maar
niets, daardoor ben ik na een
halve wedstrijd in het doel gaan
staan. Het keepen legt een
bepaalde druk op je, dat maakt
het juist erg spannend, vind ik.
Maak je als veldspeler een fout
dan is er nog niets aan de hand,
maar maakt een doelman een
fout dan is het vaak gebeurd, die
spanning vind ik leuk", aldus de
in een vooraanstaand
voetbalweekblad, constant met
zevens beoordeelde Zandvoorter.
Bij Zandvoort'75 doorliep hij

alle jeugdteams tot aan de B
junioren. Daarin werd hij
uitverkozen in de Haarlemse
selectie. Door zijn goede prestaties
werd al snel de aandacht getrokken
van de profclubs Haarlem en
Telstar. Arnold Nijkamp koos toen
voor Telstar en dat bleek een goede
keuze te zijn. Na zijn junioren- tijd
kwam hij op de reservebank
terecht. Een blessure van eerste
team doelman De Jong leek voor de
Zandvoorter de doorbraak te
betekenen. „Ik kreeg te horen dat ik
er in zou staan, maar Nederburg
werd aangekocht en ik zat weer op
de bank. Dat was een enorme
teleurstelling voor mij", stelt hij.

Concurrentie
Daar bleef hij niet lang op zitten,
want ook Nederburg raakte
geblesseerd. Toen kon Telstar niet

Lotus kan Swich niet van
kampioenschap afhouden
ZANDVOORT - De badmintonclub Lotus was afgelopen zondag
dicht bij een sensatie. De gedoodverfde kampioen Swish werd tot het
uiterste gedwongen. De teams hielden het uiteindelijk op een 4-4 eindstand waardoor Swich zich kampiben mocht noemen. Voor Lotus
bestaat echter nog de kans op promotie, aangezien uit de 24 poules de
beste acht tweede plaatsen recht geven op promotie.
Hoewel de eerste heer van Lotus,
Martijn van Keulen, door een gebrek
aan training de laatste weken niet
veel vertrouwen had aan het begin
van zijn partij, speelde hij boven verwachting erg sterk. Uit verloor Van
Keulen kansloos zijn partij maar nu
was het een ander verhaal. De Swich
speler kreeg geen gelegenheid om in
zijn spel te komen, terwijl Martijn
van Keulen goed geconcentreerd
zijn kansen benutte. In de tweede
game leek het er op dat Swich zich
zou herstellen, maar de Zandvoorter
hield het hoofd er goed bij en won
met 15-7, 15-12.

was nauwelijks van haar kuitblessure hersteld, dus daar mocht niets
van verwcaht worden. Toch leverde
zij uiteindelijk de betse prestatie
van de dag. Zij was uiterst gemotiveerd en vocht tot de laatste slag. De
Swich speelster had kennelijk niet
op dergelijke tegenstand gerekend.
Drie games lang een sinderende partij die uiteindelijk door Rika Koper
in Zandvoorts voordeel werd beslist,
11-6, 3-11, 11-6. Karin de Graaf leek
eveneens voor een verrassing te zorgen. Zij moest echter in drie games
buigen voor Swich, 12-11, 9-12, 3-11.

Badmintontoernooi
van SC Zandvoort

Novib zoekt
collectanten

Geen inspiratie

Door een gebrek aan inspiratie en
motivatie werden hierna de beide
dubbels verloren. Dit kwam mede
door het onsportieve gedrag van de
Swich supporters die zich constant
met de beslissingen van de scheidsrechter bemoeiden. Swich had echter aan het ene punt" genoeg en was
kampioen. In de mixed-dubbels hervond Lotus de inspiratie, waardoor
beiden in winst eindigden. Daardoor
kwam Lotus tot een 4-4 gelijkspel.
Sensatie
Met nog twee wedstrijden voor de
Torn Geusebroek leek even de sen- boeg kan Lotus het seizoen goed afsatie voort te zetten door zijn tegen- maken. Door beiden te winnen is er
stander een derde game af te dwin- nog kans op promotie.
uitslagen: Lotus 2 - Almere 5 7-1,
gen. Na een gelijkopgaande strijd tot Overige
3 - Airsport 3 8-0, Lotus 4 - Nijhoff 4 4-4,
7-7 moest Geusebroek de winst laten Lotus
Lotus 5 - Volant'90 2 8-0, Lotus B l • TYBB B 2
gaan, 9-15, 15-13, 7-15. Rika Koper 5-3, Lotus D l - Weesp D 2 8-0.

ZANDVOORT - In het Columbusjaar jaar 1992 gaat de
Novib zich extra inzetten voor
Indianen. De organisatie zoekt
daarom mensen, die in de week
van 8 tot en met 14 maart willen collecteren.

ZANDVOORT - Het 25-jarig jubileumfeest is al gevierd, maar het
jaarlijkse badmintontoernooi van
Sporting Club Zandvoort staat dit
keer in het teken van dat jubileum.
Aanstaande zondag wordt namelijk
in de Pellikaansporthal een toernooi Het is dit jaar precies vijfhonderd
voor dames- en herendubbels afge- jaar geleden dat Christobal Colón
werkt.
(Columbus) in de nieuwe wereld
aankwam. Zijn reis bleef niet zonder
Voor dit toernooi bestaat enorm gevolgen. De ontdekking van Ameriveel belangstelling, gezien de aan- ka was voor Europa een succes,
meldingen die reeds binnen zijn. maar er zit ook een keerzijde aan de
Het zal dan ook moeilijk worden om medaille. Hoogstaande culturen
nog mee te willen spelen, alhoewel werden vernietigd en de Indiaanse
voorzitter Dirk van den Nulft meest- bevolking verloor haar grond, haar
al wel een oplossing weet te vinden. cultuur en haar zelfstandigheid.
Reeds nu hebben ongeveer honderd
In het Columbusjaar organiseert
spelers en speelsters zich aange- de Novib (Nederlandse Organisatie
meld. De eerste shuttle zal om 's voor Internationale Ontwikkelingsmorgens tien uur de lucht ingesla- samenwerking) in maart een speciagen worden, terwijl de prijsuitrei- le actieweek. De organisatie wil zoking zo rond drie uur gepland staat. veel mogelijk geld inzamelen voor
Bij de mannendubbels wordt gestre- indianen-projecten. Het gaat om
den om de Rob Dröse wisselbeker, projecten op gebied van de gezondterwijl inzet bij de vrouwen is de heidszorg,
voedselvoorziening,
Tiny van den Nulft wisselbeker. Na- kleinschalige bedrijven, scholing en
dat de prijsuitreiking heeft plaatsge- landbouwverbetering. Er zijn nog
vpnden kunnen de deelnemers/sters mensen nodig, die willen collectezich te goed doen aan een koudbuf- ren. Wie belangstelling heeft, kan
fet.
zich melden bij de contactpersoon in
Zandvoort; F.B.M. Dieben, Koningstraat 45 in Zandvoort. Tel.: 17677.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17168

Nieuwjaarsduik
• Het nieuwe jaar werd woensdag
onder grote belangstelling op de traditionele wijze ingeluid. Het Haar
lemse Rapido '82 kwam met zo'n zestig zwemmers naar Zandvoort om
voor de Rotonde een duik in het koude zeewater te nemen. „Voor mij is
het de eerste keer", zei een elfjarig,
rood aangelopen deelneemster, „én
de laatste keer". „Zo denkt iedereen
er de eerste keer over", reageerde
een al wat oudere deelnemer met een
knipoog.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De Nihot/ Jaap
Bloem Sport zaalvoetbalsters
werkten twee knappe wedstrijden af. Van Heemswij ck werd
met 9-0 gewonnen en de bekerwedstrijd tegen D V VU eindigde in een 0-0 gelijkspel. TZB
speelde tegen HB Alarm en
bleef met 4-2 aan de goede kant
van de score.

meer om Nijkamp heen, en vanaf
die tijd, inmiddels meer dan twaalf
wedstrijden, heeft hij zijn
kwaliteiten meer dan bewezen. De
concurrentie van de inmiddels weer
herstelde doelmannen vreest hij
dan ook niet. „Ik zit nu in een goede
positie. Zo lang ik goed blijf
presteren, zijn er geen problemen.
Bovendien krijg ik het vertrouwen
van de trainers. Ik mis alleen nog
wat ervaring, die Nederburg wel
heeft, maar dat maakt me niets uit.
Die ervaring doe ik nu op.
Nederburg heeft zijn naam mee,
maar moet bewijzen dat hij beter is.
Na zijn blessure heeft hij nog niet
gespeeld".
In zijn junioren tijd waren reeds
de goede capaciteiten van Arnold
Nijkamp, de 'kenners' in Zeist niet
ontgaan. De Zandvoorter kreeg dan
ook een uitnodiging voor de
nationale selectie onder de
zeventien jaar. Echter een zware
blessure aan de knie was er de
oorzaak van dat hij geen gevolg kon
geven aan die uitnodiging. „Het was
heel erg jammer, dat ik toen
geblesseerd raakte. Want zitje er
eenmaal bij dan zitje goed".

Olympisch
Na zijn blessure zou Nijkamp wel
weer bericht krijgen uit Zeist, maar
nu nog wacht hij op een telefoontje.
Met de komende Olympische
spelen in Barcelona speelt bij hem
soms wel eens de gedachte van
deelname in het Nederlands team.
„Ik denk er wel eens aan. Bij het
olympische team zitten zou wel
heel erg leuk zijn".
Ook over zijn voetbaltoekomst
heeft Nijkamp zijn gedachten laten
gaan. Zijn contract bij Telstar loopt
aan het einde van dit seizoen af. De

Belangrijke match
voor schaakclub
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis speelt het eerste team
van de Zandvoortse Schaakclub
vanavond zijn vierde wedstrijd voor
de externe competitie. Het vierde
team van Bloemendaal komt op bezoek voor het spelen van deze zeer
belangrijke wedstrijd. Ook de jeugd
komt vanavond weer in actie.
De Zandvoortse Schaakclub en
het vierde achttal van Bloemdaal
hebben in de drie voorgaande competitie wedstrijden slechts één wedstrijd punt behaald, zodat er een
spannende strijd wordt verwacht.
Hopelijk heeft het thuisvoordeel een
gunstige uitwerking op de Zandvoortse schakers. Onder leiding van
teamleider Edward Geerts gaat de
schaakclub proberen de punten in
Zandvoort te houden.
In de interne competitie werden
op de eerste speelavond van het
nieuwe jaar slechts zes partijen gespeeld. De koplopers op de ranglijst
maakten geen fouten. John Ayress,
Dennis van der Meijden en Louis
Dambrink wonnen hun partij. Op de
ranglijst kwamen door deze resultaten dan ook geen verschuivingen
voor.
Vanavond begint de Zandvoortse
schaakjeugd aan het tweede gedeelte van de jeugdcompetitie. Vanaf zeven uur zal de schaaktoekomst van
Zandvoort de schaakklokken in beweging zetten. Volgende week donderdag, 16 januari, beginnen de eerste schaaklessen.

Tegen Heemswijck speelde Nihot/Jaap Bloem Sport zonder wissels
en zonder coach Remco van Lent.
Toch een zeer gemotiveerd Zandvoorts team dat de beste wedstrijd
van het seizoen speelde. De combinatie liepen voortreffelijk en er werd
zeer doordacht gezaalvoettaald. Er
werd constant gezocht naar een
speelster die er het best voor stond
om te kunnen scoren. Dat leverde
dan ook negen doelpunten op. De
keepster van Heemswijck werd van
de ene hoek naar de andere gestuurd
maar kon niets inbrengen. Na een
ruststand van 4-0 werd het uiteindelijk 9-0. De Zandvoortse doelpunten
kwamen op naam van Dorothea
Vork l, Gitte Regeer 4, Joyce Valks
4.

• „Ik geniet het
vertrouwen van de
trainers, maar mis
nog wat ervaring",
stelt keeper Arnold
Nijkamp.
Foto Bram Stijnen

ambitieuze plaatsgenoot wil best
eredivisie ploeg gaan. Ik wil het
blijven, doch aanbiedingen van
hoogste halen. Het zou wel heel erg
goede eredivisie verenigingen zal hij mooi zijn als je van je hobby je
zeker niet meteen naast zich
beroep kan maken".
'neerleggen.
„Ik wil eerst de MTS afmaken,
maar dan zou ik zeker wel full-prof
willen worden. Ik wil wel bij Telstar
blijven, maar dan moet het contract
open gemaakt worden. Het liefst
zou ik echter naar een goede

Na-competitie
Voorlopig kan Arnold Nijkamp er
nog bij Telstar tegenaan. Gezien de
positie op de ranglijst en de strijd in
de bekercompetitie zal er nog veel
van hem gevraagd worden. Er staan

nog veel pittige wedstrijden op
het programma, doch een
periode-titel pakken, waardoor
na-competitie kan worden
gespeeld, zou een grqpt succes
zijn. „Het is beter dat we niet
promoveren. De club is er nog
niet aan toe, maar bij de eerste
vier moeten we kunnen eindigen.
De na-competitie spelen zou al
heel erg leuk zijn", besluit Arnold
Nijkamp.

In de bekerwedstrijd tegen DVVIJ
waren de dames van Nihot/Jaap
Bloem Sport wel sterker, maar ze
hadden kennelijk al hun kruit verschoten in de voorgaande wedstrijd.
Derhalve eindigde de wedstrijd in 00 aangezien ook DVVIJ geen doelpunt kon scoren.

TZB - HB Alarm
In een goede en snelle zaalvoetbalwedstrijd bleef TZB het hooggeklasseerde HB Alarm met 4-2 de baas.
Vooral de TZB doelman Huub Halewijn vertolkte een hoofdrol, door
vele schoten van HB Alarm op voortreffelijke wijze onschadelijk te maken. In aanvallend opzicht was het
invaller Riek de Haan, die zijn visitekaartje afgaf, door tweemaal fraai te
scoren.

Chess Society krijgt het
heel druk komend jaar
ZANDVOORT - Voor het door
Auto Strijder gesponsorde
Chess Society staat er de komende maanden een groot
aantal belangrijke evenementen op het programma. De zeer
enthousiaste leden van de j onge schaakvereniging zullen
niet alleen op het sportieve,
maar ook op het organisatorische vlak weer volop van zich
laten horen.

SVS, bepaalt wie er gaat promoveren. Cliteur wil echter niet teveel op
de zaken vooruitlopen en richt zich
eerst op het Hoogovenschaaktoernooi. Na de succesvolle editie van
vorig jaar, waar Cliteur promotie in
zowel de dagvierkampen als de tienkamp afdwong en collega Ton van
Kempen eveneens zegevierde in de
vierkampen, zal dit jaar een wat
zwakkere bezetting van Chess Society te verwachten zijn.
Zowel Van Kempen als Cliteur
hebben momenteel door drukke
werkzaamheden weinig tijd. Ton
van Kempen zal dit jaar dan ook
helemaal verstek laten gaan in Wijk
aan Zee, terwijl Olaf Cliteur alleen
zal deelnemen aan de dagvierkampen. Hij komt'daar uit in de zeer
sterke tweede groep.

Teamleider Olaf Cliteur weet te
melden dat er op schaakgebied in
1992 weer veel te beleven valt. Het
achttal van Chess Society is nog volop in de strijd voor het kampioenschap van de derde klasse F. In januari staat de thuiswedstrijd tegen
hekkesluiter Heemstede op het programma, terwijl in februari de lastige uitwedstrijd tegen het Hillegomse De Uil verspeeld wordt. In maart Viertallen
volgt dan nog de topper tegen SantVerder zal Chess Society Zandpoort, dat momenteel de derde voort ook dit jaar weer deelnemen
plaats in beslag neemt. Deze wed- aan diverse viertallen-toernooien.
strijd wordt in eigen huis gespeeld. Zo zal op 29 februari aanstaande
aangetreden worden in Koedijk,
De mogelijkheid bestaat zelfs dat waar de Zandvoorters vorig jaar de
tenslotte een beslissingswedstrijd, titel grepen in de B-groep. Dit jaar
tegen het eveneens nog ongeslagen zal Chess echter in de A-groep uitko-

TZB nam vlot een 2-0 voorsprong
door treffers van Riek de Haan en
Nico de Boo. Doch HB Alarm zette
toen aan voor een offensief en kwam
terug tot 2-1. De Boys lieten zich niet
vastzetten en nog voor de doelwisseling voerde Martin de Kruyff en
Riek de Haan de score op naar 4-1.
In de tweede helft een fel aanvallend
HB Alarm, dat TZB met de rug tegen
men en het ligt in de bedoeling met de muur zette. TZB wist van geen
twee teams in te schrijven.
wijken en moest slechts eenmaal caIn april en mei zal er respectieve- pituleren, waardoor de eindstand op
lijk in Bloemendaal om het Noord- 4-2 werd bepaald.
Hollands en in Beverwijk om het
Nederlands snelschaakkampioenschap gestreden worden. Uiteraard
zal er ook dit jaar weer een viertal
van Chess deelnemen aan de strijd
om de Noord-Hollandse schaakcup.
De loting voor de eerste ronde zal
ZANDVOORT - De mini yolbinnenkort plaatsvinden.

Leuk volleybal
van Sp.OSS mini's

leyballer/sters van Sporting
OSS speelden een paar uitsteDameskampioenschap
kende wedstrijden, met een
Ook dit jaar zal Chess Society, na overwinning en twee gelijkeshet enorme succes van vorig jaar, pelen.

wederom de organisatie van de halve finale van het Nederlands damesschaakkampioenschap op zich nemen. Dit evenement vindt plaats op
vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, zaterdag 15 en zondag 16 februari aanstaande.
De plaats van handeling is evenals
vorig jaar Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat. Inlichtingen over de
komende evenementen zijn te verkrijgen bij Hans van Brakel, telefoon 14884, Hans Drost, telefoon
18430 of op de speelavonden vrijdagavond vanaf acht uur in het Gemeenschapshuis.

Het team bestaande uit aanvoerder Jan Hilko Dietz, Joyce Mol,
Chris Mol, Danny van Dongen, Bastiaan Pieroelie en Sjoerd van der
Lugt, speelde in Hoofddorp tegen
Veenland 2 een geweldige partij.
Door Sporting OSS werd goed geserveerd en ook waren er al combinaties in drieën te zien. Veenland werd
dan ook geklopt met 15-13 en 15-8.
Tegen Roda was het enorm spannend. De eerste set was voor Sporting OSS met 15-13, maar de tweede
was voor Roda met 15-8, nadat Sporting met 6-0 had voor gestaan. Atlanta 3 was de derde tegenstander. Ook
hier veel spanning met uiteindelijk
een puntendeling. Eerst een setwinst voor Sporting OSS met 15-10,
gevolgd door een nederlaag met 15-8.
De jeugd van Sporting knokte in
deze wedstrijden voor elk punt en
boekte dan ook zeer goede resultaten.

Lions organiseert
schoolbasketbal
ZANDVOORT - De basketbalvereniging The Lions organiseert aanstaande zaterdag het jaarlijkse
schoolbasketbaltoernooi. Plaats van
handeling is de over bekende Pellikaansporthal aan de A.J. v.d.Moolenstraat.
Om tien uur vangt dit basketbaltoernooi aan. Op twee velden strijden de meisjes en de jongens om de
fraaie bekers. Lions heeft ook dit
keer een strak speelschema opgesteld waardoor de verwachting is
dat om vijf uur de prijsuitreikingkan worden gehouden. Elk jaar opnieuw blijkt dat er door de schoolteams op een behoorlijk niveau gespeeld wordt. Des te meer een reden
een bezoek te brengen aan de sporthal.

Klaverjassen
bij Clicks/TZB
ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond wordt in de kantine van
TZB aan de Kennemerweg nummer
6 de vierde koppelklaverjaswedstrijd gehouden. De softbalafdeling
Clicks/TZB organiseert deze avonden en hoopt een aardig bedrag over
te. houden. Dit bedrag wordt dan
aangewend voor het onderhoud van
het softbalcomplex en de aanschaf
van materialen.
De klaverjaswedstrijd begint om 's
avonds acht uur. Per koppel moet
zeven gulden en vijftig cent inschrijf geld worden betaald. Bovendien wordt er een loterij gehouden
waarbij fraaie prijzen te verdienen
zijn.
Bouwbedrijf Louis Rijnders zorgt
voor fraaie bekers, die te winnen zijn
bij het klaverjassen.
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STUDEREh

JT-otel-Ltafé - Tteséaurané

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

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL 023-252280
Wegens succes geprolongeerd

Bloemkool
per stuk

NIEUWJAARSMENU
a ƒ 29,50

DE WIT VERHUIZINGEN

Us-Dessert

Handappelen
Jonagold

Navëlinas
sinaasappelen

KKB4DE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 0404

In januari/februari gaan van start:
• Basiskennis Boekhouden (BKB)
• Praktijkdiploma Boekhouden • MBA • SPD
• Accountant-Adm. consulent • Loonadministratie
• PDI • AMBI «Secretariaat (Steno, Notuleren,
Machineschrijven, Tekstverwerking) • Middle
Management • Bedrijfscorrespondentie (Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Spaans) • Middenstand/
Ondernemersopleidingen • Praktijkdiploma
Marketing • NIMA-A • NIMA-B
Cursusplaatsen: Amsterdam, Amstelveen,
Hoorn, Purmerend en Zaanstad.
Vraag het gratis studiepakket aan:

,19
Magere
varkens-

Wij zijn iedere dag geopend.

^(De fliejwéiporraaifis er.tocli nog niet

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

E X P R E S D I S T R I B U T I E

M E T

BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER M/V
(40-urige werkweek)
De betrokken medewerker/ster zal worden belast met
het verwerken van de administraties van onze cliënten,
met behulp van moderne computerapparatuur.
Ervaring op het gebied van automatisering is dan ook
gewenst.
In ons team van jonge mensen zoeken wij een medewerker/ster van ongeveer 25-30 jaar.
Voorts moet hij/zij beschikken over een aantal jaren
praktijkervaring op boekhoudkundig gebied en bij voorkeur in het bezit zijn van het praktijkdiploma boekhouden.

Bij interesse voor öeze functie gaarne uw schriftelijke
reactie of even een telefoontje en vragen naar dhr. J. L.
v.d. Graaf of dhr. P. L. Bluijs.

zandvoortse servicedienst
Wij werken uitsluitend met vaklieden in ons bedrijf en
•zijn daarmee gespecialiseerd in:

I N - N I G H T'-SERVICE

Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932
Maandag gesloten.
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.
Voor uw kopje koffie e.d.

Allerlei soorten dakwerkzaamheden
Verbouwingen
Timmerwerkzaamheden
Hang- en sluitwerk
'

* -Stucadoors en tegelwerk
* Schilderwerkzaamheden
* Beglazing
* Loodgieterswerkzaamhede

Natuurlijk snelle service en garantie, maar vooral ook scherp
prijzen. Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgav>

Naast de normale beveiligingsaktiviteiten kennen wij een uniek
vorm van dienstverlening, de

8

SECEUROP
NEDERLAND

SECURITY HOSTESS

RUIM 33 JAAR
GESPECIALISEERD
IN BEVEILIGEN
EN BEWAKEN VAN
VELERLEI SOORTEN
OBJEKTEN IN MET
NAME DE RANDSTAD

Geïnteresseerden in
deze uitdagende funktie
verzoeken wij uiterlijk
15 januari 1992
een sollicitatiebrief
te richten aan:
Seceurop Nederland B.V.
afd. werving en selektie
Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

dit zijn receptionistes-telefonistes, die na een gedegen
opleiding de receptie van onze relaties "bemannen" en buiten
de receptietaken zorg dragen voor de beveiliging van het
objekt.
Onze opdrachtgevers zien de Security-Hostess als het
visitekaartje van hun receptie.
Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar deze vorm van
dienstverlening, starten wij eind februari 1992 een opleiding,
waarvoor wij gaarne in kontakt willen komen met dames die
aan "de volgende kwalifikaties voldoen:
- HAVO-niveau, eventueel MAVO-diploma
- leeftijd tussen 20 en 30 jaar
- behalve een goede uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands, enige kennis van moderne talen
- representatief voorkomen
- goede kontaktuele eigenschappn
- in staat zijn tot samenwerking in een team én kunnen
opereren als „eenling"
- doorzettingsvermogen en flexibiliteit
- willen werken in onregelmatige diensten
- woonachtig in de direkte omgeving van Amsterdam
- het bezit van rijbewijs B
- bij voorkeur beschikken over eigen vervoer
Tijdens de opleiding, die 3 weken duurt, ontvangt u een
opleidingsvergoeding, na het behalen van de benodigde
certificaten treedt u in vaste dienst met alle voordelen die de
bedrijfs-CAO biedt.

DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN VOORRIJKOSTEN.

Tel. 02507-31068

PAIDEIA

TE KOOP GEVRAAGD

winkelpand

DEZE WEEK:

IN CENTRUM.

BRUINE BONEN

Br. o. nr. 278336 bur. v.d. blad.

grote pot van 3,25
voor een lekkere maaltijdsoep

CHRIS HARDENDOOD

WITTE KOOL
O,75

1000 gr

gezonde en goedkope wintergroente,
met gratis recept

was-,

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

ZUURKOOL
100 gr
bij ons altijd een kwartje per ons!
Januari is stamppotmaand bij
Paideia, Kom langs voor lekkere
aanbiedingen, de mooiste
wintergroentes en diverse
recepten voor stamppotten en
maaltijdsoepen.

U zoekt vast en
zeker een hoge rente.

Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267
Rousseaustraat 74 Haarlem Schalkwijk tel. 361509

PROVINCIE

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG
•^•^BMU^VHBH^BHMÜ^^^^HBI^nB^BBam

Noord-/Do//anc/

BEKENDMAKING

WAAROM BETAALT
VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN
NOORD-HOLLAND

(De Guiïe jloine

Koninklijke PBNA b.v. en Handelsopleiding Dinkgreve zijn erkend
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de
Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen.

*
*
*
*

VAN DE GRAAF
Accountants &
Belastingadviseurs bv
THORBECKESTRAAT 27
2042 GL ZANDVOORT
TELEFOON 02507-13393
Ons bedrijf verzorgt ten behoeve van onze cliënten de verwerking van de administraties, het samenstellen van jaarrekeningen, tevens begeleiden wij onze cliënten ook op fiscaal gebied.
Op korte termijn zoeken wij een

onderdeel van PBNA
Willemsparkweg 31,1071 GP Amsterdam.

algemene
Voorkom verloren uren Begmde werkdag produktief met PCT
Want PCT ri|dt 's nachts en levert vóór de ochtend.
Bel voorinformatie: 03402 - 5 9 9 0 0

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

020-6761176
HANDELSOPLEIDING
DINKGREVE

Kanis & Gunnmk
snelfilter koffie
pak 500 gr

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

De cursussen van Dinkgreve leiden op voor
diploma's die in het bedrijfsleven veel
gevraagd zijn.

literpak

Wij serveren dit menu
nog de gehele maand januari.

DINKGREVE

kilo

Magere
yoghurt

*

*

Gniekse

tasCca 3 kildi

Gegratineerde Tomatensoep
Gebakken Heilbot óf
Biefstuk Stroganoff

DAT DOE JE BIJ

Maandag

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 10 januari tot en met 10 februari 1992, voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van de gemeente Zandvoort om
ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat in artikel 3, eerste
lid, sub b van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland voor het hebben van een geluidswal tussen het
circuitterrein en het terrein van Grandorado te Zandvoort.
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, wo'rden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

MEER VOOR
HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
ƒ l ,77
Super benzine ƒ l,92
Diesel
/1J2

SERVICESTATION
Palace Hotel)

Bij de Verenigde Spaarbank nu
twee jaar lang een Wo extra.
Bij de Verenigde Spaarbank
begint het nieuwe spaarjaar
goed! Als u tot 31 januari 1992
minimaal ƒ 1.000,- twee jaar
lang vast zet, krijgt u maar liefst
~"% rente (i.p.v. 7%%).
Kom snel langs bij ons
kantoor Grote Krocht 38 te Zandvoort voor
s
meer informatie.
"•>
Bellen kan natuurlijk ook:
tel. 17230-13039.
1 JAAR 0,25% EXTRA
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Grote contrasten
bij 'Paulus Loot'
In Atelier Paulus Loot kan de taezoeker de komende maanden grote
contrasten tegenkomen, met het
werk van twee verschillende kunstenaars. Dat zijn de aquarellen en olieverfschilderijen van de in Zandvoort
woonachtige Hilly Jansen, en het fel
expressionistische werk van Anne
Frydrychowicz uit Munster. De expositie is geopend tot en met maart
1992. Het atelier is te vinden aan de
Boulevard Paulus Loot 21 en geopend op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling is een voorproefje van een expositie in de openbare bibliotheek, in
de maand februari.
Hilly Jansen is in 1957 in Amsterdam geboren, maar heeft tot haar
achttiende in Zandvoort gewoond.
Na een verblijf van vijftien jaar in
België is zij sinds enige tijd weer
terug in Zandvoort. Hilly is autodidact en schildert puur op gevoel.
Vooral haar kinderkopjes, haar grote kracht, stralen een warme blijdschap uit. Daarnaast schildert zij
óók
andere
kinderportretjes,
'droomvrouwen' verweven met exotische dieren, en fijngekleurde
bloemstukken met dikke olieverf.
De kunst die Anne Prydrychowicz
maakt, is geen 'gemakkelijke' kunst.
Maar gelukkig is er op het atelier
altijd wel iemand die de bezoeker op
professionele manier wat meer kan
vertellen over dit werk. Dit maakt
onze snelle, dynamische wereld
zichtbaar, vooral in het Duitsland
van nu, met zijn grote veranderingen. Haar werk bestaat uit collages
en mengtechnieken, waarin gebruik
wordt gemaakt van felle kleuren en
teksten. Daarnaast is er ook grafische werk van haar aanwezig.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Verzamelbeurs
In het Gemeenschapshuis aan de
L. Davidsstraat wordt zondag 12 januari weer een Verzamelbeurs
Zandvoort gehouden, met vele bekende en minder bekende verzamelobjecten. Voor de snuffelaars is er
een rommelmarkt waar men van alles kan vinden. Geopend van 10 tot
17 uur, entree gratis.

• In Holland Casino Zandvoort wordt zondagmiddag een expositie geopend van Gerard van lersel. De opening wordt om 12 uur verricht door
burgemeester Van der Heijden, waarna kunstenaar Nathalie van Eerenbeemt een inleiding over het werk van Van lersel houdt. Op de expositie
toont de schilder zijn serie Jeu Imaginaire, plus een aantal recente tekeningen en etsen. „Communiceren via beelden", zo omschreef een kenner de
sfeer van zijn werk. De expositie is dagelijks te bezoeken van 14.00 tot
02.00 uur.

Korte tips
• Het Patronaat, Zijlsingel 2 in Haarlem, opent het nieuwe jaar op een
eigenzinnige manier met The Walkabouts. Deze undergroundgroep
treedt vrijdag 10 januari op, aanvang
21.45 uur. Zaterdagavond staat gitarist Jan Akkerman (o.a. bekend van
zijn solo in Russian Spy and I) met
zijn band op de planken. Dit talent
beheerst vele verschillende stijlen.
De meeste komen zaterdag zaterdag
aan bod, plus de laatste 'ontwikkelingen' die hij doormaakt. Aanvang
21.45 uur. Entree: vrijdag, 10 of 7,50
gulden (CJP/P-Pas); zaterdag 12,50
of 10 gulden (CJP/P-Pas). Voorverkoop Toneelschuur en VVV-kantoor
in Haarlem.
• 't Lief toneel der blijde lustwarande, tentoonstelling in Historisch Informatiecentrum Haarlem, Groot
Heiligland
47, Haarlem, tel.
023-256026. Aan de hand van oude
prenten en een maquette wordt een
beeld gegeven van de tuinaanleg bij
de Heemsteedse en Bennebroekse
buitenplaatsen
in de periode
1750-1850. Open dinsdag t/m zaterdag 12-17 uui\ zondag 13-17 uur.
• Spitsbergen, tentoonstelling die
t/m 9 februari een beeld geeft van de
walvisvaart op Spitsbergen. Pieter
Vermeulen Museum, centrum voor
natuur- en milieu-educatie, Moerbergplantsoen 20, Umuiden. Tel.
02550-36726. Open mat/m vrij. 09.30
• 17.00 uur, zondag 11-17 uur.
• Toneelschuur, Smedestraat 23
Haarlem. Luipaard, Toneelschuurproduktie, regie Hendrien Adams,
spel Diane Belmans en Gerrit Bons,
t/m 11 januari. Ivanov, een van de
eerste stukken van Anton Tsjechov,
door STAN/Maatschappij Discordia, t/m 11 januari. De Seance, naar
teksten van Franz Kafka, door Fact,
dinsdag 14 jan. Ockhams Scheermes, Titus Tiel Groenestege & Han
Romer op de grens van cabaret en
toneel, in een dialoog tegen de gezapigheid, 15 t/m 18 jan. Aanvang optredens 20.30 uur.
• Haarlemse Jazzclub, Groot Heiligland 37, Haarlem: vrijdag 10 jan. Peter Guidi Quartet (swingende hard
bop) (entree 12 gulden, CJP/Leden 9
gulden), zaterdag Torn Kwakernaat"
Kwartet (moderne jazz). Aanvang
beide concerten 22.00 uur. Zondag
15.00 uur Bluessessions.

MENINGEN

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

De kerstboom en
de brandstapel
Het Kerstfeest is weer voorbij. Ieder
met zijn eigen kater. Vrolijke gevoelens toelevend naar deze dagen, en
eerst op zoek naar de mooiste kerstboom, die de sfeer moet bepalen.
Voor in de tuin of in de huiskamer.
Vol liefde wordt dan de boom aangekleed, met de meest dure lichten én
ballen. Het pronkstuk, dat alle weelde draagt. 'O denneboom, o dennetaoom, wat staan uw takken wónderschoon'.
Alle gevoelens, zeker onze goede,
staan ten pronk, en natuurlijk, daarbij de gevoelens voor elkander. In
deze dagen, in de mens een weibehagen, liefde, in overvloed tegen en
voor elkander. En dan, na deze weelderige dagen, even bijkomen. Nemen
een frissen wandeling, struikelend
over alle kerstbomen die op straat
zijn gegooid, zonder pardon.... afgedankt!
Dan, plotseling, doorzie ik , het
lijkt wel Pasen. Krijg een wrok in
mijn keel en denk... Wat zijn wij een
stelletje 'egoiïsten'ü! Beseffen we
dan nog niet wat we doen? Gelukkig
bestaat er hier (na veel strijd door de
eeuwen heen) een vrije meningsuiting voor de mens. Maar de kerstboom, die gaat gewoon weer op de
brandstapel.
H. van Dorth
Zandvoort

Auto gestolen
ZANDVOORT - De auto van een
63-jarige man uit Duitsland is op 5
januari vanaf het De Favaugeplein
gestolen. De man had zijn voertuig
op 4 januari daar geparkeerd. Een
dag later was de auto weg.

Zandvoortse cineast Harry Pot mét nieuwe documentaire op TV

Impressionisten, dat is al lang mijn grote hobby'

<:_. _

Hoe het u vergaat weet ik niet.
Nu de feestdagen weer voorbij
zijn, kan ik een gevoel van melancholie slechts met moeite onderdrukken. De kerstkaarten die ik
heb verstuurd, zijn goed aangekomen. Geldgebrek noopte mij een
gedeelte van mijn heilwensen eigenhandig in de diverse tarievenbussen te stoppen. Wellicht ben ik
u vergeten. Vandaar dat ik via
deze rubriek al mijn mede-dorpsbewoners alsnog een gelukkig
1992 toewens.
Als ik terugkijk naar december,
die maand heeft voor mij altijd
een bijzondere betekenis. Allerminst gespeend van enige nostalgische gevoelens, laat de laatste
maand van het jaar immer een diepe indruk op mij achter. Ik teer
zogezegd gedurende de eerste elf
maanden op de indrukken die ik
gedurende deze periode heb opgedaan. Reeds eerder schreef ik het:
Zandvoort is een geweldig dorp.
Haar inwoners zijn mij dierbaar.
Gedurende mijn jeugd zwierf ik
altoos langs Neerlands dreven op
zoek naar iets waarvan mij het
bestaan ten ene male onduidelijk
bleef.
Met- andere woorden: ik zocht,
maar ik wist niet naar wat. Nog
maar al te goed herinner ik mij
mijn provo-tijd in het begin van de
jaren zestig. Gestoken in een wit
pak en op blote voeten banjerde ik
toen door de Limburgse heuvels,
in de veronderstelling dat slechts
alleen ik de wijsheid in pacht had.
Mijn aversie tegen de gevestigde
orde bracht mij destijds vaak in
conflict met de overheid. Deze vermetelheid is in de loop van de jaren enigzins afgezwakt. Maar: 'De
vos verliest wel zijn haren, maar
nooit zijn streken'. De vrijbuiter
in mij is gebleven.

Hoewel niet hier geboren, voel
ik mij na een kwart-eeuw Zandvoorter in hart en nieren. In die 25
jaar heb ik al veel veranderingen
meegemaakt. Drie burgemeesters
heb ik versleten en menig dorpsbewoner zien sneven (doodgaan).
Het mortuarium aan de Poststraat is voor mij bekend terrein.
'C'est la vie' zegt de Fransman. 'Zo
is het leven'. We doen het er maar
mee. Mocht u soms denken, dat ik
nu gebukt ga onder enige depressieve gevoelens, dan kan ik u gerust stellen: mij mankeert niets.
Integendeel. Zo aan het begin van
het nieuwe jaar kan ik niet nalaten, terug te blikken in het afgelopen jaar. We hebben er met z'n
allen weer een leuke tijd van gemaakt.

• „We konden precies uitzoeken, waar Monet had zitten schilderen", zegt cineast Harry Pot. „Zelfs de bomen op
de schilderijen vonden we terug, al waren die natuurlijk wel wat groter geworden".
Foto Bram Stijnen

op kleine stammetjes op de doeken.
Op de film is te zien dat zij nu, ongeveer een eeuw later, uitgegroeid zijn
tot forse bomen. Om deze plaatsen
terug te vinden, had Pot vrijwel alle
boeken over Monet in huis gehaald
die hij kon krijgen.

Seine
Het waren bijna allemaal plekjes
aan of in de buurt van water. „Monet
was gek op water", verklaart Pot.
„Bijna alle plaatsen in Frankrijk
waar hij heeft gewoond, liggen aan
de Seine". Daarnaast verbleef hij
ook aan de Franse kust. In Giverny,
waar een woning en atelier van Mo-

net in de oorspronkelijke staat zijn
bewaard, deed de cineast een opmerkelijke ontdekking: hij vond er het
familiegraf, in een hoek van de kleine begraafplaats. In Giverny wordt
over deze plek gezwegen, om daar de
miljoenen bezoekers weg te houden.
Pot filmt tal van onderwerpen. Hij
is zijn loopbaan ooit met film begonnen, bij Cinetone, maar al snel daarna stapte hij over op de fotocamera.
Dat was het begin van een bloeiende
carrière. Als internationaal nieuwsfotograaf was hij bij koninlijke bezoeken in het buitenland, maar ook
negen keer bij de Tour de France en
twee keer bij de Olympische Spelen,
in Helsinki en Rome. Daarnaast

maakte hij naam onder andere als
modefotograaf, bijvoorbeeld voor
Elegance en Avenue, en door de 'covers' voor platenmaatschappij EMI.
Door een paar jaar geleden opnieuw het filmwerk op te pakken, dit
keer als regisseur/producent, heeft
hij gehoor gegeven aan een oude
droom. Bovendien kan hij zich nu
uitleven met zijn grote hobby, het
impressionisme. „Ik heb dat altijd al
schitterend gevonden. Maar bij de
omroepen was er vroeger nauwelijks interesse voor dit soort programma's". Harry Pot heeft alweer
een nieuwe schilder op het oog: De
Toulouse-Lautrec. „Ik heb alle boeken al in huis".

Casino-dames goed op dreef
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Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Mortuarium

ZANDVOORT - „De impressionisten? Dat is al lang mijn
grote hobby". Dat zegt de
Zandvoortse cineast Harry
Pot. Hij heeft net een boeiende
documentaire voltooid over de
Franse schilder Claude Monet,
waarvan morgenavond het eerste deel op de televisie te zien
is. De omroepen krijgen meer
interesse voor dit soort programma's, wat betekent dat
Pot zich heerlijk kan uitleven
op dit onderwerp.

een 'impressionist', naar de naam
van zijn schilderij". Net als bij andere nieuwe stromingen, 'werden de
impressionisten aanvankelijk alleen
maar uitgelachen. „Men zei: het zijn
schetsen, die moeten nog uitgewerkt
worden"..
Later kregen zij grote waardering.
Ook van Harry Pot dus. „De impressionisten zijn al lang mijn grote hobby", zegt de cineast. Enkele jaren
geleden maakte hij al een serie over
Vincent van Gogh, het 'schildersportret' van Monet lijkt een logisch
vervolg. Hij volgt de schilder bijna
op de voet, bij diens omzwervingen
door Frankrijk, Italië, Engeland en
'Ik schilder zoals de vogel zingt'. Nederland. In ons land schilderde
Deze uitspraak is kenmerkend voor hij onder andere de Zaan.
het werk van de impressionist Mo.net (1840 - 1926). Het is dus niet
vreemd dat het ook de titel is gewor- Hotelkamer
„We zijn op tal van locaties geden van de documentaire. Een sc'hitterend 'beeldverhaal', zoals de weest, waar Monet heeft geschilNCRV he,t noemt. Deze omroep derd", zegt Pot'. „Zo kwamen we in
zendt morgen, vrijdag, om 22.50 uur Chailly, waar hij, in verband met een
op Nederland I deel één uit, deel val, drie maanden op een hotelka.twee volgt op 17 januari, 22.30 uur. mer had gelegen. Dat was in Lion
Het is een romantische speurtocht d'Or. Dan is het toch heerlijk als je
geworden naar de levensloop van dat hotel vindt!".
Hetzelfde overkwam de cineast
Monet: de documentaire laat de kijker bijna 'meeleven'- met alle voor- toen hij met de cameraploeg van het
spoed en tegenslag die de schilder NOB in Parijs op de Boulevard
Friedland rondliep. Zij waren op
gedurende zijn leven ondervond.
zoek naar het adres waar vroeger de
kunsthandel van Duran Ruel zat.
Mahler
Hij verkocht gedurende een bepaalDe sfeer wordt nog versterkt door de periode de schilderijen voor Mode muziekkeuze: Mahler. „Hij is in net. Op de boulevard was alleen
hetzelfde jaar geboren als Monet. En maar een andere galerie te vinden.
hij was een man van zijn tijd, een „Maar daar kon men ons wel doorman van de twintigste eeuw", zegt verwijzen. Toen we op het juiste
Pot. „Maar ik heb eerst veertien da- . adres aankwamen, hing daar een
gen lang in mijn studio muziek al bord van Duran Ruel". Het bleek dat
zijn andere tijdgenoten zitten draai- er nog steeds een kunsthandel was
en. Toen wist ik het helemaal niet gevestigd, op de eerste verdieping.
meer". Tot hij korte tijd later Mah- „Helaas was die gesloten", zegt Pot
ler opzette.
met enige spijt in zijn stem.
De speurtocht leidde vaak door de
De cineast is helemaal weg van de
impressionisten, een naam overi- natuur. „Het leuke was, dat we allergens die indirect door Monet is ont- lei locaties op zijn schilderijen in het
staan. Een van zijn eerste werken echt konden terugvinden. Met de afhad de naam 'Impressie', maar dat beeldingen erbij, konden we hier en
werd in de pers uitermate slecht ont- daar precies uitzoeken, waar hij had
vangen. Harry Pot: „Een van de jour- zitten schilderen. Zelfs de bomen op
nalisten schreef: 'Je kunt beter een de schilderijen vonden we terug. Al
behangetje nemen, dat is beter af ge- waren die natuurlijk wel wat groter
werkt'. Hij noemde Monet spottend geworden", zegt de cineast, wijzend
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De rubriek meningen staat open voor uw
reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26,2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven kunnen
worden ingekort. U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer 02507-18648.

ZANDVOORT - De eerste
zaalhandbal wedstrijd van het
nieuwe jaar, van de mannen
van Casino-ZVM leverde een
17-22 nederlaag op tegen kampioenskandidaat Odin. De dames waren goed op dreef door
het tweede team van Odin,
eveneens gegadigde voor de titel, met 13-10 te kloppen.
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ZANDVOORT - Maandag was het feest voor leerlingen en onderwijzend personeel van de Van Heuven Goedhartschool. Zij mochten, onder leiding van schooldirecteur Gerard van de Laar, gratis in het subtropisch bad van Gran
Dorado terecht, voor een paar heerlijke uurtjes 'póedelen'. Reden van het feestje was het vijfentwintigjarig
jubileum van deze school.

Foto Bram Stijnen

maar dat een geslepen spelend Odin
iets te sterk was.

Nederlaag
Door middel van goed en snel
handbal werden de reserves van
Odin door Casino-ZVM op een nederlaag getracteerd. In een zeer
spannende en gelijkopgaande partij
gaven de teams elkaar vooralsnog
weinig toe. Ruststand 5-5. In de
tweede helft tot 8-8 stuivertje wisselen, maar een tempo verhoging van
Casino-ZVM bleek genoeg voor de
verrassende overwinning. CasinoZVM liep uit naar 11-8 en verdedigde
de voordelige marge van drie doelpunten bekwaam. De Zandvoortse
dames scoorden zesmaal uit zeven
toegekende strafworpen en dat is in
voorgaande wedstrijden weieens anders geweest. Uitslag 13-10.
Coach Nicole Berkhout was dan ook
erg te spreken over haar team. "De
gevaarlijke aanvalsters van Odin
werden door de vier-twee verdediging goed uitgeschakeld. Bovendien
liep het aanvallend erg goed, zodat
de winst verdiend was".

De mannen van coach Joost Berkhout hadden er erg veel zin in. Het
begin was dan ook zeer goed en
bracht spectaculair zaalhandbal op
de planken. Casino-ZVM bouwde
een verrassende 7-4 voorsprong op
en het duurde even eer het geroutineerde Odin van de schrik bekomen
was. De Zandvoorters kregen zelfs
mogelijkheden op een ruimere voorsprong, maar lieten die liggen. Tegen een team als Odin is dat funest.
Odin kwam nog voor de rust terug
en nam een 9-10 voorsprong.
In de tweede helft bleef CasinoZVM tot de vijftiende minuut in het
spoor van Odin, 14-14. Het sterk speCasino-ZVM mannen: Kees
lende Odin liep vervolgens uit en Doelpunten
7, Guido Wcidema 3, Menno Trouw li,
deelde hel moedig spelende Casino- Hoek
Envin Spruit 3, Gerard Uamlioff 1. Vrouwen:
ZVM de genadeslag uit. Eindstand Margreet Sterrenburg 5, Els Dijkstra 2, Da2, Sylvia Blom 1. VVendy van
17-22. Coach Joost Berkhout vond nlëlie Blom
l, Astrid Molenaar l, Diana Pennings
dat zijn team erg goed gespeeld had, Straten
1.

In januari begon het al met de
onenigheid over de nieuwe straatnamen op het woningencomplex
aan de Van Lennepweg. Tal van
Zandvoorters, die de oorlog hebben meegemaakt waren - onder
leiding van Herman Landman van mening dat deze vernoemd
moesten worden naar drie dorpsbewoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Het
gemeentebestuur besliste echter
anders. Het besloot deze straatjes
te vernoemen naar de in het verlengde liggende Martinus Nijhoffstraat.

Beroering
Later in de maand kregen de
bewoners inspraak op nieuwe verkeersstructuur-nota's. We hebben
het geweten. Vooral de bewoners
in 'de Zuid' en de neringdoenden
in het centrum sloegen ogenblikkelijk op tilt. Ter bevordering van
de doorstroming van het toeristenverkeer dienden de auto's van
de recreanten langs de dorpsrand
geleid te worden. Via de Cornelis
van de Werffstraat en de Frans
Zwaanstraat dus. Ook het verkeersluw maken van het dorpscentrum riep nogal wat vragen op.
Het afsluiten van de verschillende
straten zou de doodsteek betekenen voor de plaatselijke ondernemers, zo werd gesteld. De carnaval
werd vanwege de Golfoorlog terecht afgelast. Het bericht vanuit
Den Haag over een dreigende sluiting van zo'n tweeduizend basisscholen in ons land, in verband
met de broodnodige bezuinigingen in het onderwijs, zorgde eveneens in Zandvoort voor de nodige
beroering. Ook de pachters van de
teellandjes in het duingebied voelden zich in de kou gezet. Vanwege
de aanleg van de voetbalvelden
van Zandvoortmeeuwen en de uitbreiding van het Gran Dorado-complex dienden zij te verdwijnen.

Weggepest
Wie herinnert zich niet de commotie rond de Zandvoortse operettevereniging. Na het opstappen
van de toenmalige voorzitter en de
penningmeester leek het er heel
even op dat ook deze vereniging de
'tand des tijds' niet zou doorstaan
(we zitten inmiddels in februari).
Met het nieuwe seizoen in het verschiet werden ook de strandpachters behoorlijk op de kast gejaagd:
de strandstoelbelasting sloeg in
als een bom. Ook de Nicolaasschool in de woonwijk Nieuw-Noord roerde zich, de verkeersonveiligheid op de Linnaeusstraat
was hiervan de oorzaak. De nieuw-

bouwplannen aan de Bramenlaan
in Bentveld brachten in de maand
maart ook de bewoners daar in
opperste beroering en in de Oosterparkstraat hadden de bewoners slapeloze nachten van de verkeersoverlast. Het invoeren van
het strandstoelpasje deed heel het
dorp schateren.
De opening van 'het circus van
Heino' was nieuws van de eerste
orde. We kregen een nieuwe gemeentevoorlichter. Egon Snelders nam de plaats in van Jeanine
van Ooijen. Zij was blij dat ze weg
kon, als eerste officiële voorlichter van de gemeente heeft zij hier
een niet al te makkelijke tijd gehad. De grapjurken bijvoorbeeld,
die haar vloer 's avonds laat taestrooid hadden met beschuit met
.muisjes, liggen nog steeds op het
kerkhof.

Dodenherdenking
De maand april bezorgde ons de
meeste bekendheid. Nog nooit waren er zoveel televisie-camera's en
fototoestellen op ons gericht, als
toen bekend werd dat de jaarlijkse
stille omgang werd afgelast. Een
dieptepunt in de Zandvoortse geschiedenis. Zandvoort werd na
Scheveningen de meest populaire
badplaats van Nederland, ons
nieuwe souvenir werd een flop en
na het bericht van Eurotel om
naast het Casino een nieuw hotel
te gaan bouwen slaakte menig
dorpsbewoner een diepe zucht. In
de maand mei bleek de dodenherdenking toch door te gaan. Zelden
liepen er zoveel dorpsgenoten
mee in de processie. De Zandvoort-expres deed zijn intrede, er waren negen arrestaties tijdens een
roerig Pinksterweekend, de gemeente moest zeven ton bezuinigen vanwege het feit dat de receatiewoningen op het Gran Dorado-complex niet meegerekend werden bij ons woningbestand, en de
dorpspomp op het Gasthuisplein
kon eindelijk in werking worden
gesteld.

Barbaren
In de maand juni kwam een verloren gewaand horloge na 53 jaar
weer terug in Zandvoort, De EMM
trok alsnog een schadeclaim tegen
de gemeente in en ... eindelijk was
het zomer. Voor de zoveelste maal
liepen de kelders in het centrum
onder, vanwege een uit de hand
gelopen regenbui onder. Verschillende wanbetalers werden door de
woningbouwvereniging EMM uit
hun huizen gezet. In juli staat het
dorp wederom op zijn kop. De
grond aan de Van Lennepweg
blijkt vervuild met zware metalen
en andere polycyclitische troep,
buurtbewoners werden kwaad
over het afsluiten van de Brederodestraat, de bewoners aan het
Schelpenplein zijn de verkeersoverlast daar ter plaatse meer dan
zat en de 'Barbaren' winnen het
roeispectakel.
In augustus raakt het dorp wederom in rep en roer als blijkt dat
de lichtmasten op de voormalige
voetbalvelden aan de Vondellaan
omver zijn getrokken, (de schuldige is nog steeds niet bekend).
'American Sunday' wordt een succes. In augustus blijkt het bouwplan aan de Van Lennepweg drie
miljoen gulden duurder te zijn uitgevallen (wethouder van Caspel
krijgt het zwaar te verduren) en de
bewoners in de Zuid worden weer
woedend over de nieuw geplaatste
reclameborden. Het seizoen blijk
eerder afgelopen dan verwacht,
nog voor het einde van deze
maand zijn al veel paviljoenhouders bezig hun nering af te breken.

Ruziën
In september raakt de raad verdeeld over de plannen van het college om het muziekonderwijs af te
schaffen, blijkt het renoveren van
de woningen aan de Prinsesseweg
niet geheel tot tevredenheid van
de bewoners te verlopen, raken de
bewoners aan de Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en de Hogeweg danig over hun toeren als
blijkt, dat zij hun voortuintjes
moeten kopen van de gemeente
moeten kopen. De Zandvoortse
hoteleigenaren ruziën over de
'lage' prijzen van het Beach Hotel
en de bouw aan de Oranjerstraat
blijkt toch door te gaan. In oktober neemt de gemeente strafmaatregelen tegen de shoarmazaken en
er komt een meldpunt voor vrijwillige hulp. In november wordt
er nog even gelachen: Gerard van
Duivenvoorde 'ontdekt' de mosselman. Zandvoort blijft alsnog lid
van het Muziekcentrum, de zuidbuurt is nog steeds verdeeld over
het plan Paviljoen Zuid en er
wordt oppositie gevoerd tegen de
plannen van Bruynzeel. In de laatste maand van het jaar blijkt de
kelder van het raadhuis enkele
schatten uit een ver verleden te
bevatten, maken de bewoners in
Noord zich zorgen over de voormalige Modderkommen en blijkt
de Kerst-In definitief niet door te
gaan.
Begrijpt u nu, waarom ik hier
nooit meer weg wil.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN
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ZOEK DE MISLUKTE

Holland Optical Company B.V.

U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid
worden tot optisch glasbewerker of coating-operator

Plaatsing is rnogt lijk in dr vnl^tiulc uiitit
/ MMHOOKlij MUWSIUAI) / 0,1-2 per imllmu Ier
Slinlingslijd dinsdag l ^ 00 uur

Wij vragen
- opleiding op LTS niveau
- bereidheid in ploegendienst te werken
- dat u accuraat en netjes bent
- leeftijd 18-25 jaar

l' kunt uw lekst tt-lrfoiiisdtt opgeven 025U7-I7I66 of
aigrxt \\/f^ uden .i.in
* /anihonils IN n uv\si)Iii<l, (/.isihuisplein 12
2 0 U J M /amkoorl.
* \\eckniedi.i l'nlicmin. *il.itionssliii.il 70.
Postbus 22.1 S. l 120 Al. Uithoorn

Sollicitaties te richten aan

Holland Optical Company B.V.

l'U.ilMM^ is ook moeilijk ui de volgende ( oriibiu.Uit
/ /.utthooTis Nu imsblad, Nu'imsbl.id Haarlirmm rrnr( r. \uisti K (( lis \\'<>(_ k blad. Ui t boor IISL t outaiil.
De Mondt \tnrr, Aalsrnet rd( r Couranl. alle t d i t u s
\an het \nisliidanis Stadsblad. Nieuwsblad d( Purnier. Oe AMMSI Ge/iusbode. De Nirimt \\ et_spt r
j 6,67 pei millimeter.
Sluitingstijd \iijdag U) 00 uur

Verrijn Stuartweg 42
1110 AE Diemen

Postbus 234

Informatie
dagelijks tussen 10 00 en 12 00 uur,
telefoon 020 6903331 (Mw A Timmerman)
* Welke J of M wil mijn
hond tegen verg 2 x per d
uitlaten Tel 02507-14627

ifr Infoiinatie o\ti on/r o\ingr aantrekkt hjke acKiilt'ntieconibinatKs in de Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kautoiui u'rkujgbaar
* Voor b r i t v t n onder luininu r v\ordl I irgtl t\tra in
rtknimg gebracht, alsmede j 6.00 aditi kostin.
•*• MIJ plaatsing in de M u ro'b wordt n getii bt-wijsiuimniirs
\fistuurd Üp \civoek wordt aan adv e. Meerde is bmttn
bet vns[)Kulingsgeibied et 11 krant urstuuid Ilurvoor
woidl j t,00 u rtkemng gebracht

Computerapparatuur
en software

* T k gloednieuw dBase IV
boek door Addison-Wesley
Staand horloge met scheeps- geschreven voor 1 O en 11,
jesmechaniek ƒ3250 Friese 290 blz, ƒ 30 vaste prijs
staartklok met maan en cen- Tel 02507-18829
trale datumaanwijzing ƒ 2000
Beide geheel oud gemaakt
Kleding
Tel 05115 1100

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit nummer is met voor bi'/urgklathlen) of /enden aan.

De Vagebond
2e Hands Kinderkleding
Openingstijden dl 10-12,
woe 13-16, za 12-16 u. InAEROBICS
breng op afspraak Tel
o l v Anja v d Voort
PostBe! v info 19701 of 12215 02507-18588/16983
straat 14
ROCK 'N ROLL/SALSA cursus/85 Ook zonder partner * Te koop zwarte smoking,
Gratis proefles 020-6228667 mt 48, dubbele knoop & smokingoverhemd, mt 37 Prijs
• Zie de colofon voor opga- ƒ 100 1 x gedragen
ve van uw rubieksadvertentie Tel 02507-17165

De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor
plaatsing in de/elfde w e e k
Voor de* betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Radio, tv en video

10-50% HI-FI KORTING:
UITVERKOOP Sony(ES), Yamaha, Teac, Harm Kardon, JBL,
Magnat, Infmity, Wharfedale + esl, Audioart, Solosound, etc
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw 131 Asd , tel 020-6837362

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES,
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM
ledere week worden'er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

cim co

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
OER/C makelaars o.g.

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE B.V.
VAN LEEK
NUIS B.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

Oproepen
Mededelingen

BROODJE BURGER BELLEN
ƒ2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25 gratis bezorgd
* Bas, Zaktavia, Tim en
Stefan spelen morgen
Aanvang 1800 uur
Toegang gratis
* Burk en Krolletje na 18 jaar
terug in Zandvoort
Veel geluk in jullie opgeknapt
holletje Groetjes en Bai-Bai
Pijoembako
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres' Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235

voor de particulier
5 regels
Gratis !

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer • de verkoop
van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil • personeel
gevraagd/aangeboden • onroerend
goed te koop/te huur
gevraagd/aangeboden • commerciële
Micro's

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
meegerekend wordt).

Indien uw advertentie een betaalde
Micro is kunt u bij uw tekst een
gegarandeerde (giro)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.
Coupon uitknippen en
opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,

Postbus 122. 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
niet op te netnen.

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon

S.v.p. in rubriek:

DOMBO
Uook?
;
- Cörn. ,':\,..''•-. ; :
Slegersstraat
2b
V:tel. 02507-12070

.'-•'.

Verloren en
gevonden
/erloren op 31/12 gouden
schakelarmband, omg win<elcentr Osdorpplein. Tegen
beloning terug te bezorgen
~
020-5656200
Ate heeft mijn gouden ketting
met Davidsster gevonden
el 02507-15626 BIJ voorbaat
dank, Sheila
* Wie heeft mijn turnschoenjes per ongeluk meegenomen9 Gaarne ter te bez
Vlanecke
Fransen,
tel
02507-17385

Te koop
aangeboden
diversen

-*• Hutch prof crossfiets perfekt ƒ 100, Carrera racebaan
compl ƒ75- 02507-17027
Te koop Cartier zonnebril met
certificaat en 2 pr glazen
ƒ500,- Tel 02507-30691
* Te koop diverse jaargangen "Ariadne" ƒ0,50 p stuk,
'Gezondheidsnieuws" -ƒ0,36
Dieren en
p stuk en "Robbedoes"
Voor trouwfoto's
dierenƒ0,20 p stuk 02507-19968
benodigdheden
Foto Boomgaard
T k a restant partij verse olieDollen uit het beste jaar na de
Grote Krocht 26 * Door omstandigheden 2e Wereldoorlog, 1966
gratis af te halen dwergpapeDe
advertentie-afdeling
Tel. 13529
gaaien. Telf 02507-16017
behoudt zich het recht voor
* Wie? Bedankti
HONDENKAPSALON
advertenties, eventueel zonHan, Anita en kinderen
ELLEN CATS
der opgave van redenen, te
Vakkundige
vacht-,
voetoor-,
• Wij behouden ons het
weigeren (art 16 Regelen
tanden
wasverzorging
van
recht voor zonder opgave van
voor het Advertentiewezen)
uw
hond/langhaar/kat/konijn
redenen teksten te wijzigen
Bellen
tussen
14
00-18
00
uur
of niet op te nemen
Onroerend goed
tel 12773 of 13368
en woonruimte
Maltezer leeuwtjes en mini
Yorkshire terriërs ing/ontw
te huur gevraagd
Tel 08385-51003
Te koop wit konijnehok, 1 35 4e jaars studente zoekt
cm lang, 90 cm hoog ƒ50,- woonruimte i v m stage
Tel 02507-18908.
Tel 055-223836.
cmponist zkt betaalbare,
Zalenverhuur
zelfst woonr./studio A'dam:/Concertgeb.brt, om in stilte te werken. 02507-18801
VERENIGINGSGEBOUW
Jong Ingenieur zoekt per
De Krocht
1/2'92 woonruimte
Grote Krocht 41, Zandvoort, Tel 08370-18443
Corn. Slegersstraat 2b
tel 02507-15705-18812, voor Perm woonr /zomerhuis o i d
tel; 02507-12070
BRUILOFTEN - RECEPTIES te huur gevr v werkende jonKOFFIETAFELS
geman Tel 02507-17957 na
1700 u
Huwelijk en
Foto - Film
Te huur gevr woonruimte met
3 slaapkamers Tel 02507kennismaking
16505 na 2000 uur.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,07
4,07
4,07
5,34
6,68

ƒ 8,01
ƒ 9,34
ƒ10,69
ƒ12,02
ƒ13,36

Videotheek

Dombo

Foto Boomgaard

Naam: ....

Te koop aangeb wegens vertrek inboedel Tel na 2000
uur 02507- 16505
* Te koop aangeboden 3zitsbankje Rosa gobelin,
Italiaanse stijl ƒ 295,-.
Tel 02507-12658

Bijna iedereen in
'Zandvpbrt huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Betamax •
films te koop

Zandvoorts Nieuwsblad

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niet boven ƒ.300) kunt u
niet gratis adverteren

Lijsten o'p maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Dirk Witte

k 0 0 P
b r u i d s J a P 0 n
3 8
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2
3 4 3

T e

Woninginrichting

* Te koop eiken bergmeubel
180x160 Tel 02507-16434.
* Te koop wegens verhuizmg neten meubels
2 stoelen + ligstoel + fauteuil
+ 2 tafeltjes samen ƒ 300
* Irene, gefeliciteerd met je Tel 02507-14143
verjaardag Nog vele jaren'
* T k wit TV-videomeubel
Kusjes, Chris en Yolande
Dit geldt trouwens ook voor dicht ƒ 150 i z.g st + ovaal
uitschuif b eettafel ƒ 100 Tel
Janet Nog vele jareni
02507-18402
* Ja, ja het is waar, in het
nieuwe jaar, Leonie 30 jaar T.k z g.a n. zwart leren
zitbank + glazen salontafel
Afz De Lifters
Tel 02507-16997
* Morgen Zandvoort
Meeuwen E2 Junioren tegen
MuziekMoeders in Pellikaanhal
Aanvang 18 00 uur
instrumenten
Toegang gratis
* Over 51 weken wordt
Wieke 40 jaar'
* Spektakel in Sporthal
SPEC AANBIEDINGEN
Pellikaan Denie, Maarten, Alle bekende merken digitale
Freddie, Bas en Dommic tepiano's en keyboards
gen Moeders
Vijzelstraat 53 A'dam
tel 020-6264655
* Verzamelbeurs Zandvoort
in gemeenschapshuis zon- Gevr voor vereniging piano
dag 12 jan v 10 tot 17 uur en accordeon Tel 02507veel verzamelobjecten
17462 na 1900 uur
Toegang
gratis.
Inl
02507-14234

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanlevcradres uiterlijk
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst
de coupon en voor iedere letter, punt,
komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraat 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41/b

*•AM-LAAD

Broodjes bestellen?
18789

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie
kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal
5 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet
boven ƒ300 uitkomen

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een Philips 4 in 1 haarstyler
- een Philips haarfohn (1000 W)
- een Aristona klokradio
- een Sharp Walkman
- een set van 4 Basf E180
videobanden

NVM

Tel. 02507-12614

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
* Te koop div foto dia
\«deo-apparatuur t e a b
Tel 02507-12945

Te koop
gevraagd
diversen
Te koop gevr kleine steelstofzuigor of kruimeldief
Tel 02507 16522

Tel. 02507-14643.
Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507-14643

Teuben Assurantiën
Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
* Tel 02507-14534
TE KOOP GEVR. GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.
Tel 023-312122.

S.P. Klos - Rouwendaal,
Amsterdam;
A. Noordermeer, Zwanenburg;
C. A. Ditzel - Ahles, Uithoorn;
R. Dil, Oostzaan,
'
A. Wagner, Diemen.

Lessen en clubs

Centrale Onderafdeling Wcekmedia
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam

De; nieuwste films .
Return to the blue lagoon
* *; *

Autoverzekering

Kunst en antiek

U kunt de tekst van uu Miero-advertentiet oinbinatie 7
tekfonisib opgiven

Foto Boomgaard

V A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534.

produktiemedewerkers

M u iu-a<lvirU nhcs \oor Aikriiman rn p.uluulici kiinnt'n
\\oiclin gtv< t im r l of 2 kolonmirn bmdti ui diverse
It llt igioollt n
l'iii lu u l n ri n U'i \> ij/cn uij tuuir <1< sf» i uil< bon u p de
(Mgina .,MK HO V

DO MBO

Autoverzekering

het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek,
zoekt voor haar optische receptslijperij

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

VIDEOTHEEK

Financiën en
handelszaken

Welke vrouw, Ift onbel, heeft
interesse voor wederzijdse
massage met j man van 37 jr
Reacties
Postbus
5432,
2000 GK Haarlem

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
T h a kamer (voor Ifst mnl
homo) 3'/2x4 1 /2, ƒ300,- incl
Gebr keuk/badk Stadionweg, A'dam-Z- 020-6792306
Zomerhuis te huur per direkt
v perm, v werk alleenstaande Tel 02507-13946

Videotheek

DQMBÓ
Corn! Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
,
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premiérefilrris, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvport.
•'. Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
:
Zandvoort :
Tel. 02507-12070

Vakantie
buitenland
Stacaravans t h in de Belgische Ardennen al va ƒ190
pw all-m Inl 04459-1598.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Gazelle meisjesfiets6-10j.
ƒ 50,-Tel 02507-17027

Auto's en
auto-accessoires

YAMAHA FS-I
TE KOOP
10 000
km,
glanzend
chroom, metallic blauw. Rijdt
prima, is m originele staat
Prijs inclusief verzekering t/m
mei '92/550,Bel 02963-3330

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Diverse clubs
100 ondeugende Meisjes, 18j
zoeken snel SEXKONTAKP
06-320 330 21 (50 cpm)

1000000%
Sexnieuws!
Vrouwen, echtparen en soms
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en 100% diskreet
doen1 Nu heb je de kans om
met die mensen m kontakt te
komeni Dus pen & papier bij
de hand, want noteer goed
de pers code's1 06/50 cpm

340.340.95
Red Ear Productions

;

-..''*

,' '. '

Breaking in
.
*.* * • • • .'
Total éxppsure

.-

:'***'

Mermaids
• • '*'* *

Dubble impact
Blonde NATASJA doet
het met 2 jongens van 18
06-320 327 77 (50 cpm)
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurmannen
06-32032801 (50 cpm)
Direkt apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf1
*Gay S M voor TWEE*
06-320 329 99 (50 cpm)
Direkt snel SEXCONTACT'
Sex-Afspreeklijn
Bel snel 06-9667 (50 cpm)
Duik in bed met zo'n hete
meid Bel SEXKONTAKT
06-95 11 (50 cpm)
Flirten met z'n tienen
of apart Meidenbox
06-320 330 77 (50 cpm)

Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar
jongens, voor sexkontakt
06-320 330 66 (50 cpm)
Maak een sexafspraak met
een PRIVE-MEISJE?
06-320 325 04 (50 cpm)
Mannen en hitsige vrouwen
willen met jou apart, voor een
superheet SEXGESPREK,
Doe mee, 06 9570 (50 cpm)
MARIETJE staat te liften
m haar strakke rokje i
06-320 321 20 (50 cpm)
MEEGENIETEN, met
Loesje en stoute Anita
06-320 328 04 (50 cpm)
MONIQUE, 18 j r , haar eerste
keer, ze trilt van sex-genot
06-320 330 97 (50 c/m)
Pacale doet het op de
tafel Echte KEUKENSEX
06-320*330*98 (50 c/m)
PARTNERRUIL Privé
direkt apart met mannen
en vrouwen voor 'n orgie
06-32033091 (50 cpm)
PIKANT 2 hete meiden, 18 jr,
zijn hitsig' Alles uit"
. 06-320*330*34 (50 cpm)

PLEZIER VOOR TWEE
direkt apart met 'n leuke
vriend of vriendin Altijd
succes 06-9 500 (50 cpm)
PRIVE-SEX-KONTAKT
Je krijgt direkt een heet, 18 j
meisje of knul aan de lijn
06-320 322 33 (50 cpm)
GAY PRIVÉ Wil jij snel
7
een afspraakje maken
Rijpe Negerin
06 96 40
Of heb je zin in een lekker Zapp Sex
06 96 92
gesprek? 06-320 322 31
069691
Harde praati.
Samen direkt apart (50 cpm) Live met miji
06-95 06
06-96 94
Gewillige meisjes van 18 en Dikke vrouwen
Kort en lekker 50 cpm
hete huisvrouwen willen
alles met jou doen Vraag
naar hun tel nr voor een
Videotheek
hete vrijpartij'
06-320*326*33 (50 cpm)
* * * * * HARDSEX*****
Keihard de lekkerste (50 c/m)
5 films
mi 06-320*325*35 in
Hete MEIDEN hoor je op
hele week
de sexadvertentielijn
06-320 325 80 (50 cpm)
Hete meiden zijn op
Corn. Slegersstraat 2b
zoek Sex Datmg.
tel. 12070
06-320 321 44 (50 cpm)
Geopend dagelijks
Hete Meisjes 18 jr, Mollig/
.13.00-21.00 uur .
slank, zoeken sexkontakt
06-320*320*36 (50 cpm)

Dombo

Hete meisjes van 18 willen
***RIJPE VROUWEN***
een SEXAFSPRAAKJE
veertig jaar en hitsig11 50 c/m
06-320 320 44 (50 cpm)
n» 06-320*325*45 m
Hete MEISJES willen nu
Sabnna, een GEWILLIG
een sexafspraak"
meisje, haar eerste trio
06-320 330 42 (50 cpm)
06-320 323 44 (50 cpm)
HOMO Het is slikken
SEX VOOR TWEE
voor die hete jongens
Direkt kontakt met jonge
Bel nu 06 9668 (50 cpm)
meiden, 18, huisvrouwtjes
en stoere hete knullen
Homo Jongens met elkaar
06-320 330.90 (50 cpm)
Hoor ze TEKEER gaan
06-32033088 (50 cpm)
SEXADRESSEN van hete
dames&meisjes (18 j )
Homo zoek je 'n hete boy
06-320 328 00 (50 cpm) ,
voor een SEX-AFSPRAAK?'
06-32033018 (50 cpm)
**S.M KONTAKTLIJN**,
Zeer Strenge kontakten'
KLEED ME UIT" Speel 'n
06-320*322*20 650cpm)
heet stnpspel met Suzanne
06-35021134 (50 cpm)
S M PRIVÉ Direkt apart
met meesters en ond boys
06-32032217 (50 cpm)
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners van 18
06-320*322*04 (50 cpm)
2 heerlijke nimfo's hebben op
hun flatje pal aan de bouleStoute sex-afspraakjes,
vard een eigen live 06/lijn laMEISJES-KONTAKTLIJN
ten installeren'
06-32033016 (50 cpm)
Straks al 'n vrijpartij'
S-E-X-KONTAKTLIJN
nu van zich-zelf héle sexy
06-320 329 88 (50 cpm)
(100% naakt) foto's laten maTessa (18) een lekker
ken en daar mag je dus nu
OPGEWONDEN tienermeisje
om vragen'+ (06/50 cpm)
06-320 328 88 (50 cpm)
****TIENERSEX**** <
Jong en onschuldig ?
Red Ear Productions
06-320*324*24 (50 c/m)
Voor VANAVOND een
*TRIOSEX-KONTAKT*
afspraakje versieren?
06-32033092 (50 cpm).
06-32033001 (50 cpm)
Ook voor partnerruil
WAAROM WACHTEN? Zoek
UITDAGEND huisvrouwtje
nu je vriend of vriendin van
met volle , superheet
je dromen Afspreeklijn
06-320 330 56 (50 c/m)
06-320 320 33 (50 cpm)
UITDAGEND tienermeisje van,Wil je snel 'n privé
18 geniet met 2 jongemannen
of escortmeisje thuis?
06-32032601(50 cpm) .''
06-320*330*60 (50 cpm)
****VLUGGERTJE'****
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongemannen Bel me1 snel schatje (50 c/m)
i" 06-320*327*27 ui
06-320 330.96 (50 c/m)
VLUGGERTJE
Ondeugende
Yvette gaat op SEXBEZOEK
Kim beleeft 'n hoogtepunt'
bij Annet Tnosexi
Bel **06-9661** (50 cpm)
06-320 320 95 (50 cpm)
BI-SEX Kontaktlijn
Zoek je 'n hete meid?
06-320 325 01 (50 cpm)
Bel nu 06-9661 (50 cpm)
Ook tno-sexkontakt
Voor lekker sexplezier

Live uit
Zandvoort ,
Ze hebben

145 Escort
Sex/meiden! 340.340.50
Geven zich bloot, vertellen
hoe ze d'r uit zien en wat ze
op Sex/gebied te bieden hebben' Daarna geven ze je hun
eigen telefoon-nummeri
Boven de 18 jaar1 06/50 cpm

06.96.45
Red Ear Productions
ADRESSEN van dames privé,
clubs en escorts, de dames
vertellen je zelf wat ze te
bieden hebben en geven ook
hun adres en telefoonnummer 06-96 85 (50 cpm)
BI-SEX PRIVÉ, zoek je
een heerlijk heet meisje
of een lekkere boy?'?
Direkt apart, ook trio
06-320 330 46 (50 cpm)
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
of een lekkere jongen
06-320 330.82 (50 cpm)

Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING
• Wij behouden ons het 06-320 330 95 (50 cpm)
recht voor zonder opgave van
Zoek jij sexkontakt??,
redenen teksten te wijzigen
TIPPELLIJN
of niet op te nemen
06-320 330 79 (50 cpm)

Diversen
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv 020-6424800

NAAR EEN VOLGENDE SCHOOL!
MAAR WELKE?

*jDe keuze van het vervolgonderwijs moet weer bepaald worden. Voor
deze moeilijke opgave zien tienduizenden gezinnen zich jaarlijks
geplaatst.
Om een verantwoorde keuze te maken uit de vele
opleidmgsmogelijkheden is goede en uitgebreide informatie
noodzakelijk. Daarom verschijnt er jaarlijks in week 3 en week 8 een
speciale bijlage m de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
De redactie zal uitvoerig ingaan op de algemene aspecten van
vervolgonderwijs iri de regio.
Basisschool-verlaters en hun ouders/verzorgers kunnen geïnformeerd
worden over de specifieke eigenschappen van uw school via deze unieke
bijlage. Door een uitgekiend ediüestelsel kunt u meestal precies hei door
u gewenste gebied bereiken tegen relatief lage kosten.
Alle advertentietarieven en combinatiemogelijkheden, te zamen met
verspreidingsgebieden, vindt u in de brochure „Wegwijs in onderwijs",
die u kunt aanvragen bij één van de onderstaande verkoopafdelmgen
van Weekmedia
Weekmedia - kantoor Amstelveen
- 020-6453529
Weekmedia - kantoor Purmerend
- 02990-23921
Weekmedia - kantoor Uithoorn
- 02975-40041
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Zandvoorter in 1731 'gewurgd en geblakerd'
Dit gedaan zijnde, moet de
gemeente de kamer uit, de
gevangene werd naar de boeien
gebracht en de heer Hoge Baljuw
gaat ook uit de kamer, de deur werd
gesloten, als wanneer de confessies
en andere stukken, zo er mochten
zijn, ook werd de deductie
(redenering waarbij men uitgaande van het meer algemene;
tot het bijzondere besluit) van de
heer baljuw (indien zijn
edelgestrenge er een heeft
bijgevoegd) door de secretaris op
het verzoek van de leenmannen
gelezen.
Voorts gaat men over tot
zijner aanhoren, aan u
stemmen, die gedaan zijnde, neemt
edelachtbaren, mijn eis en
conclusie over zijn crimineel gedrag de heer President dezelve op, dan /
met goedvinden van de leenmannen
te maken, zo zullen mijn u
en op order van de heer President, /
edelachtbaren goed vinden, vooraf
wordt door de secretaris, de
ons gebed aan God almachtig te
deurwaarder of bode binnen gebeld,
doen, dat zijnde dat het zijn
goddelijke majesteit behaagt ons te die op orders van de heer President,
de heer Hoge Baljuw dan binnen
sterken met zijn geest, opdat wij
met zijn kracht, naar gerechtigheid, verzoekt.
De heer Hoge Baljuw in de
justitie mogen doen. Dit
vergadering gekomen en in zijn
verzoekende voorstel, door
leenmannen (door de heer
plaats gezeten, hoort uit de mond
van de heer President, het resultaat
president) zijnde toegestaan, leest
de secretaris t'gebed overluijd, na 't van heren leenmannen op zijn eis
eindige van hetzelfde, wordt de deur en conclusie, die hij tegen de
gevangene heeft genomen gehad.
van de kamer geopend, praktizijns
(rechtsgeleerden) binnen geroepen
en de patiënt (misdadiger- in betr.
Predikant
tot de beul) daar gebracht.
Wanneer (over de gevangene 't
vonnis des doods besloten is) wordt
Overluijd
de predikant verzocht in de kamer
te komen, daar nam zijn eerwaarde,
Wanneer de secretaris, op bevel
aan de zijde van de heer Hoge
van de Hoofdbaljuw, ten aanhore
Baljuw, plaats in een stoel en door
van alle mensen met geopende
de heer Hoge Baljuw werd verzocht,
deuren, de eis en conclusie
de patiënt te assisteren ter berouw
overluijd voorleest, na welke
van 't begane delict, leetweze, en
eindiging de heer Hoofdbaljuw
vraagt, of er ook iemand is, die daar genade God, zijner ziele te erlange.
Dan gaan de Baljuw en
tegen, voor de gevangene, iets zoude
leenmannen tesamen, met de
willen inbrengen, zich te moeten
predikant, naar de pijnkamer, waar
melden, ondertussen, doet de
de patiënt ook werd gebracht,
procureur, door de secretaris, zijn
alwaar hij uit de mond van de heer
opsomming der zaak.

Het kelder van het Raadhuis houdt interessante 'schatten'
verborgen, zo bleek onlangs uit een onderzoek van de twee
ambtenaren Jan Voorderhaak, archiefmedewerker, en Sjoerd
Veen, hoofd interne zaken. Zo kwamen er stukken boven van het
oude Gasthuis, waaruit bleek dat dit in 1583 is opgericht.
Daarnaast kwam er ook een verslag van een bijzondere
rechtszitting boven water. Dat betrof een Zandvoorter die op 24
juni 1731 voor het Haarlemse stadhuis werd gewurgd en
geblakerd, omdat hij ontucht met zijn dochter had gepleegd. Ook
'zij werd om het leven gebracht. Jan Voorderhaak wist het uiterst
moeilijk leesbare handschrift te 'vertalen', het resultaat is
hieronder te lezen. De namen van de betrokkenen zijn
weggelaten.'
Formaliteiten van de Hoge
vierschaar van Kennemerland ter
gelegenheid van de heer Hoge
Baljuwse rechtseis. (Baljuw:
ambtenaar door de landsheer of
heer van een heerlijkheid met de
rechtspraak in een zekere
landstreek belast.)
De heer Hoge Baljuw, doet aan de
leenmannen (mannen die een leen
hadden, bijv. landadel) ter hand
stellen, de aanklacht in eis en
conclusie, op en tegen de confessie
(bekentenis van schuld aan een
strafbare of laakbare handeling)
van de gevangene en vindende
documentatie.
Drie dagen daarna, verzoekt de
Weledelgestrenge, door denzelve
secretaris, dat de edelachtbaren, de
heren Leenmannen, anderen daags
gelieve te companeeren (bijeen te
komen) op stadhuis in de
burgemeesterskamer (onder in)
tegen 10 uur.
De vergadering compleet zijnde,
zo spreekt de heer hoofd, baljuw
dezelve aan, met deze woorden in
supstantie (in hoofdzaak).
Edelachtbare heren, nadat het aan
uw edelachtbare kennelijk genoeg
is, dat ik hun edelachtbaren heb
verzocht, tot deze zitting, namelijk
om de persoon van'... (nu
gevangen) voor te stellen, en te

Drugs in horeca-inrichtingen
De gemeenteraad heeft in december ingestemd met de nota
Aanpak van druggebruik en
drugshandel in horeca-inrichtingen. In deze nota wordt aangegeven hoe de gemeente de
drugshandel in horecagelegenheden en de overlast als gevolg
hiervan wil aanpakken. Het in
de nota geformeerde beleid is
op l januari 1992 in werking
getreden.
Het aantal horeca-inrichtingen
waar (soft) drugs worden verhandeld neemt toe. Het Openbaar Mimsterie kent aan het vervolgen van
verkoop van softdrugs in kleine hoeveelheden (hetgeen meestal het geval is bij deze 'coffeeshops") geen
hoge prioriteit toe. Tegelijkertijd
wordt een toenemend aantal neveneffecten geconstateerd: overlast,
verstoring openbare orde, gevoel
van onveiligheid, bedreiging van de
openbare gezondheid e.d. Bij handel
in harddrugs ligt dit anders. Hier
treedt het O.M. wel direct op.

Zorgvuldig
De toename in handel in softdrugs
en de genoemde neveneffecten hebben de gemeente doen besluiten ze
zoeken naar bestuurlijke middelen
om druggebruik en drugshandel in
de horeca te 'ontmoedigen". Dit ontmoedigmgsbeleid is neergelegd in
de nota.
Kern van het beleid is dat bij hore-

cagelegenheden waarvan bekend is
of vermoed wordt dat er handel in of
gebruik van verdovende middelen
plaatsvindt, de geldende wettelijke
regels zeer zorgvuldig en nauwgezet
zullen worden nageleefd. Hiervoor
beschikt de gemeente over een aantal instrumenten. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
preventief beleid en repressief beleid.
In de preventieve sfeer wordt bijvoorbeeld, anders dan wellicht voorheen, niet meer gedoogd dat 'verdachte' bedrijven reeds beginnen
met exploitatie alvorens alle wettelijke vergunningen zijn verleend.
Te denken valt aan de vergunning
op grond van de Drank- en Horecawet, de vergunningen die verstrekt
worden op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
(terrasvergunning etc.), maar ook
andere vereiste vergunningen zoals
bijvoorbeeld een hinderwetvergunL
ning.

Vergunningen
Daarbij dient wel in het oog gehouden te worden, dat genoemde vergunningen niet kunnen worden geweigerd louter op grond van het vermoeden dat drugshandel plaatsvindt. Wel of niet verlenen van de
vergunningen dient getoetst te worden aan hetgeen er met de vergunning geregeld wordt.
Repressief beleid: wanneer strafbare feiten worden geconstateerd, of
overtreding van de wettelijke regels,

kan de gemeente besluiten tot (tijdelijke) intrekking van de vergunning
of zelfs tot (tijdelijke) sluiting van
het etablissement (bestuursdwang).
Bij het constateren van handel in
harddrugs zal direct worden overgegaan tot intrekking van de vergunning, of bij alcoholvrije inrichtingen
het verlof.
In de nota wordt een aantal criteria genoemd op grond waarvan kan
worden opgetreden tegen de handel
in of het gebruik van softdrugs. Zo
wordt opgetreden bij het in gevaar
zijn van de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat.

Optreden
Ook bij openlijke affichering of
verkoop aan kinderen jonger dan 16
jaar zal worden opgetreden. Het is
wel zo dat de genoemde feiten onomstotelijk vast moeten staan. Vanzelfsprekend zal over een en ander goed
overleg gevoerd worden in het zogeheten 'Driehoeksoverleg' (overleg
tussen burgemeester, korpschef en
officier van jusitie).
Met het voeren van het in de nota
geformuleerde beleid gaat de gemeente er van uit, dat het mogelijk
is de handel in en het gebruik van
(soft) drugs dermate te ontmoedigen, dat niet alleen de handel en gebruik uit volksgezondheidsoverwegingen worden teruggedrongen
maar ook de ondervonden overlast
wordt verminderd.
Voor nadere informatie: bureau
Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Hoge Blajuw werd aangezegd, dat
hij, volgens vonnis van heren
leenmannen, een man des doods is,
vermanende hem, God met gebeden
en smekingen aan te roepen ter
vergiffenis en behoudenis zijner ziel
voor 't verderf.
Na
die
recommandatie
(aanbeveling) komt de Heer
Predikant uit een ander vertrek,
dwar dezelven, gedurende de
voormelde vonnis verkondigde en
Baljuws aanspraak, zich onthouden
heeft bij de vergadering, als wanneer
de heer Hoge Baljuw; aan zijne
eerwaarde, de assistentie bij de
gecondemneerde (veroordeelde),
ernstig recommandeert, zo eindigt
de cessie, dit was vrijdag morge, met
afspraak
om
de
volgende
dinsdagmorgen, om elf uren,
wederom bijeen te komen op het
stadhuis, om te assisteren bij de
executie van het vonnis.
Dien volgende dinsdagmorgen om
elf uren, de vierschaar wederom
zijnde
geconvoceert,
en
de
hoofdbaljuw en leenmannen aldaar
(in burgemeestersvertrek op 't
stadhuis) gecompareerd zijnde,
werd het vonnis geresumeert, en
geen oppositie vindende, door
leenmannen ondertekend.

Scherprechter
Hier op werd de scherprechter m
de vergadering geroepen, en daar
gekomen, wordt door de baljuw;
'aan hem geordonneerd wat straf hij
aan gevangene zal applizeeren.
(toepassen)
Dan vroeg de Baljuw aan
Leenmannen hun toestemming, om
met de executie voort te gaan en
werd bij toestemming door de
baljuw geordonneerd, de predikant
die zich ter assistentie bij de patiënt
bevindt, te verzoeken in de
vergadering te komen alwaar hij op
een stoel bij de baljuw geplaatst
zijnde, gevraagd en rapporteert, hoe
hij de patiënt heeft gevonde,
inmiddels werd de patiënt uit zijn
gevangeneplaats, in de
vergaderplaats van de vierschaar
gebracht, geassisteerd door een
zielentrooster, die 't zijn werk doet
zijn, de patiënt stichtende en
troostende te secondeere en te
vermanen (den selve vergezellende)
tot op 't schavot; alwaar hij
geplaatst werd, voor het
baljuwvenster, opdat hij gezien
moge worde, door de gemeente,
aldaar hij zo blijft staan, gedurende

dat de secretaris (staande naast de
baljuw in het venster) het cneme,
de eis en het vonnis, publiekelijk
aan de gemeente voorleest,
gedurende welke lezinge, het
klokkie van 't stadhuis geluid werd,
om alle man van de te voltrekken
executie te verwittigen.

Kussen
Met het eindige van de lezinge,
kome de baljuw en secretaris van de
vensters op hunne plaatsen zitten
en de patiënt in de kamer, wanneer
de predikant op een kussen knielde,
te gelijk valt de patiënt op zijne
knie, aanhorende (nadat hij met
korte woorden, door de predikant
met troostrijke reedene is
toegesproken, en vermaand, uit
grond van zijn hart, vergiffenis
zijner misdaad en de bezondems
zijner ziel aan God almachtig te
smeken) een ziel voerende gebed,
na zulks te hebben voltooid met het
volmaakste, door onze zahgmaker,
aan ons nagelaten, staat de
predikant op, alsmede de patiënt.
Die dan door de Baljuws
bedienden werd overgeleverd aan
de scherprechter, die hem, de
nodige banden, hem hebbende
aangedaan op 't schavot brengt en 't
vonnis volvoerd.
De predikant accompagneerd de
patiënt op 't schavot, en keert van
daar binnenskamers, wanneer 't
hem gelieft.
't Vonnis wezende geexecuteert,
doet de Baljuw, alsmede de
president van leenmannen een
compliment van dankzegging aan
de predikant, voor de goede
assitentie 't welk door hem
heuselijk beantwoord werd
vergezeld met wensen, dat God
almachtig, steeds baljuw en
leenmannen met zijne geest en
wijsheid te sterken, ter teugeling
van alle boosheden en gruweldaden
etc., zo als het die opperste
majesteit behaagd heeft, in deze u
met zijne geest te sterken, ter
uitroeiing van de ongehoorde
verfoeilijke crime, der zo even
geëxecuteerde: ondertussen is de
scherprechter en alle particulierne,
die in de kamer gekomen waren, uit
de kamer vertrokken.

Versnapering
Wanneer de baljuw een
versnapering van kolombijntjes
(cakeje van zeer zacht gebak)

t
• Het heeftambtenaar Jan Voorderhaak
heel
wat werk
gekost,
.
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om het moeilijk
leesbare handschrift te vertalen.
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Het toeristisch karakter van
Zandvoort brengt met zich mee, dat
er naast de winkels en bedrijven relatief veel horecagelegenheden zijn.
Als gevolg hiervan vindt men vooral
m het zomerseizoen op vele plaatsen
in de gemeente terrassen, (winkel) uitstallingen, reclameborden, zon
néschermen e.d. zowel op als boven
het trottoir. Het blijkt dat de bestemming van de trottoirs - voetgangers gebied - met name in het centrum in het nauw is gekomen.
Voor voetgangers en vooral voor
rolstoelgebruikers en mensen met
küiderwagens is het vaak onmogelijk om op normale wijze hun weg te
vervolgen. Gehinderd door de diverse obstakels moeten zij vaak uitwijken naar de rijbaan. Regelmatig
leidt dit tot gevaarlijke situaties.

Motie

zou immers de levendigheid van het
straatbeeld te veel aantasten.
Wel moet er ordening aangetaracht worden, opdat de weg - en
vooral het trottoir - aan de oorspronkehjke bestemming kan blijven beantwoorden.

Duidelijkheid
Bovenal moet er duidelijkheid geschapen worden. De uitgangspunten
van de nota zijn dan ook:
- de regels moeten duidelijk zijn,
zodat iedereen weet waar hij aan toe
is;
- de regels moeten op de praktijk
zijn toegesneden;
- op de naleving van de regels
moet consequent worden toegezien.
Om meer concreet aan te geven
aan welke regels men zich moet nouden, zijn twee categorieën beleidslij
nen ontwikkeld: algemene beleidslij
nen die voor alle objecten gelden en
specifieke beleidslijnen die voor de
afzonderlijke objecten gelden.
Een belangrijke algemene beleidslijn is dat voor het trottoir een pbsta
keivrije zone geldt van minimaal
1.20 meter. In de toekomst zullen
vergunningen voor onbepaalde tijd
worden verleend. De ondernemers
hoeven dus niet elk jaar opnieuw
een aanvraag in te dienen.
Bij onder nemer s wisselingen van
een bedrijf dient men wel ten behoeve van de administratieve verwer
king de gemeente hiervan in kennis
te stellen in de vorm van een her
nieuwde aanvraag.

engelse cake, een fles sec en wat
likeur op tafel doet zetten, en aan
leenmannen, predikant en
zielentrooster presenteert en nadat
een ieder, die 't geliefde er wat van
had genoten / ter wijle inmiddels de
gemeente van de markt was
vertrokken, / bedankte de baljuw de
leenmannen, voor het goede recht,
dat ze op zijne eis, wel hebbe gelieve
te laten doen, schijdend zo van
andere.
Dit hebbe alzoo bijgewoond, ter
occasie der gevangemsse van X,
alias Y en des zelfs dochter, door
hem bevrugt van 't kind, door haar
ter wereld gebracht, ten tijde als
man en vrouw / voluntair
(vrijwillig) en onverminderd zijn
vrouw haar moeder in leven /
vleselijke gemeenschap gehoude,
zijnde hij gewurgd en geblakerd uit
galgeveldt op een rad gezet en zij
gewurgd en begraven den 24 juni
1731 op het schavot van het

stadhuis van de stad Haarlem,
Baljuw, leenmannen, secretaris.
Gevoteert, over X
S gewurgd, geblakerd en op het
rad
F idem
L onthoofd, lichaam op 't rad en
de kop op een pen
S. gewurgd, geblakerd met de
benen aan de galg
P. gewurgd, geblakerd en op 't rad
D. gewurgd, geblakerd met de
benen aan de galg
F. onthoofd, 't lichaam op 't rad
en de kop op een pen
Gevoteert over de dochter
S. met 't zwaard onthoofd en
begraven
F. gewurgd en begraven
L. gegezeld en voor eeuwig
verbannen
S. Gewurgd en begraven
P. idem
D. idem
F. met het zwaard onthoofd en
begraven

De Verenigde Spaarbank
geen bank van de klok

In augustus 1990 heeft de gemeenteraad een motie aanvaard die stelde
dat deze overlast moest worden teruggedrongen. Ter uitvoering werd
de „werkgroep overlast" ingesteld.
In deze ambtelijke werkgroep parti
cipeerden diverse sectoren en dienBreedte
sten, waaronder ook de politie.
Een en ander heeft geresulteerd in
Voor de terrassen moet naast de
een ontwerp-nota, die juni 1991 door obstakelvrije zone van minimaal
het college is vastgesteld voor de in- 1.20 meter, een ruimte met een mi
male breedte van 1.20 meter bespraak.
schikbaar zijn t.b.v. de exploitatie
Tot half augustus kon men inspre van een terras. Dit betekent dat het
ken. Hierna zijn de inspraakreacties trottoir dus zeker 2.40 meter breed
verwerkt en is de nota vastgesteld. moet zijn. In de ontwerp-nota werd
Hierna is de nota ter instemming de minimale breedte voor een terras
aan de gemeenteraad aangeboden. gesteld op 1.50 meter; echter, uit de
Het is zeker niet de bedoeling om inspraakreacties kwam naar voren
andere activiteiten dan verkeersacti dat dit nogal vergaande consequenviteiten op de weg te verbieden. Dit ties bleek te hebben voor veel terras-

sen in Zandvoort. Naar aanleiding
van de inspraak is de nota hier aangepast.
Dit neemt met weg dat het nieuwe
beleid consequenties heeft voor de
exploitatie van bepaalde horeca-mrichtmgen. Voor de terrassen die
niet aan de nieuwe eisen voldoen,
maar voor welke reeds een vergunmng is verleend zal een korte overgangstermijn van één jaar worden
ingesteld. Bij het vaststellen van
deze termijn heeft het belang van de
voetgangers een grote rol gespeeld.
Om de controle te vereenvoudigen
zal door middel van markeringen op
het trottoir worden aangegeven
waar de grenzen van de verschillende terrassen liggen.

Uitstallingen
Voor wat betreft de winkeluitstallingen zal aan de hand van de in de
nota uitgewerkte criteria per winkel
worden beoordeeld wat de maximale afmetingen mogen zijn. Daarbij
zal in de toekomst per winkel/horeca- inrichting slechts één reclame- of
aanduidingsbord mogen worden geplaatst. Dit bord dient een directe
relatie te hebben met de activiteiten,
die in de winkel/horea-inrichting
worden ontplooid.
Ten aanzien van de tijdelijke sand
wich/driehoeksreclameborden
wordt het maximaal toegestane aantal per evenement gesteld op 15. Dit
was in het verleden 25. Tevens zullen deze borden alleen worden toegestaan voor activiteiten die toeristisch van belang zijn voor Zandvoort.
De handhaving van het geformuleerde beleid is een taak van de politie en de gemeentelijke milieuwach
ter Naast justitieel optreden (processen-verbaal) bij overtreding, zal
ook bestuurlijk kunnen worden opgetreden door bij voorbeeld (tijdelijke) intrekking van de vergunning.
De ondernemers worden per brief
op de hoogte gesteld. Voor nadere
informatie kan men zich wenden tot
de sector Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, telefoon 0250761475, of Bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.
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Voorwerpen op weg of trottoir
De gemeenteraad van Zandvoort heeft onlangs ingestemd
met de nota Voorwerpen op de
Weg/het Trottoir. De nota
geeft aan onder welke omstandigheden en voorwaarden de
openbare weg voor andere dan
ver keersdoeleinden gebruikt
mag worden. Het nieuwe beleid is op l januari 1992 gestart.
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Ook in '92 hebben wij meer tijd voor u
Veel geluk in het nieuwe jaar; dat wensen mijn medewerk (st) ers en ik u van
harte toe. Een veelbelovend jaar dat zonder meer Olympisch wordt.
Als rayondirecteur van de Verenigde Spaarbank wens ik u niet alleen geluk,
maar vooral ook wijsheid toe. De wijsheid om in
1992 de tijd te nemen voor de dingen die écht
belangrijk zijn. Zoals een goede pensioenvoorziening en de juiste verzekeringen. Sommige
financiële zaken kun je immers niet laten lopen.
Bij de Verenigde Spaarbank gaan we er samen met
u voor zitten. Wc nemen de tijd voor een uitgebreid, deskundig advies voor al uw financiële
zaken. U kunt op ons rekenen!
Graag tot ziens.
W.J. Halscma, Rayondirecteur
Zandvooit, Grote Krocht 38, tel (02507) 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.
Ook in 1992.

verenigde
spaarbank

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Chevrolet
IMPORT USA CARS
Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica,
Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service
en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen.
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Tel. 020-6670121.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w. : Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdom, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6650321.
Schri(teli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautstraal l 31
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.

ingdijk
autoverhuur

AX
ƒ55,- per dag
incl. BTW en verzekering
en o.a. BX en ZX

Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

Ferrari

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie
bj. '83 t/m '91
Inruil/leasing/financiering

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie
alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Mazda
Mazda 929 S 2.2i GLX Aut.
demo; nu ƒ54.000.- kent.
blank. Mazda D. 02908-3231

LADA BONTEKOE
Altijd aantrekkelijke occasions
APK gekeurd, BOVAG garantie
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-6992865.

Alfa Romeo

Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Over garantie gesproken

Lada 1200 S 1986, 49.000 km,
1e eig., i.z.g.st, ƒ3.200.
Tel. 020-6004181 na 18 uur.

020-065 8ó 86

Asmoco

HH. h., tegen inruilprijs: Bluebird 2.0 SLX, 4-drs., grijs met.,
elektr. dak, LPG, stuurbekr.,
l.m. wielen, 4-'89, ƒ 15.500.
Bluebird 1.6 LX, wit, stuurbekr.,
LPG, 11-'88, ƒ11.750. Sunny
1.4L, 3-drs., wit, 1-'89,/12.750.
Autobedrijf BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020-6627777.

AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.
Aanbieding van de week:
Honda Accord, aero-deck, 2.0
liter, Lpg, 11-'88 ...ƒ21.750.
Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750*
Lada 2105 1.51986, ƒ 3.5000
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750*
Volvo 343 L ..1982, ƒ 2.500
Saab 900 GLS1983, ƒ 4.250
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel. 02907-6572

Voor meer informatie of advies, bel

BMW

Hyundai

Lada

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Sprint 1,5 QV zwart uitv. '86,
sportvelgen, getint glas, 5
versn. ƒ7950. 020-6977019.
Bellen na 18 uur.

Nissan

Nissan Stanza, 4-drs., bj. '82,
met. lak in z.g.st. ƒ 2900.EXPOCAR TRADING
Tel. 020-6153933.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.
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Mercedes-Benz

05 XE Accent, rood
05 XE junior, wit
05 XE Accent, wit
05 XE Accent, blauw
05 XE Accent, blauw
09 GLD rood
09 XR, rood
09 XRD. d. grijs met
09 XL Profil wit
09 GL 1.3, rood
Ï09XE 1.3, blauw
05 GL 1.6i, grijs met
405 GL, wit
05 SR 1.9 wit
05 GRD blauw
'
05 GRD blauw met
)05 GR 2.2 inj., grijs met
:
iat Uno 60S, zwart
Opel Kadett 1.3, wit
Daihatsu Cuore, blauw
.ancia Yio Fire, grijs met
Ford Escort 1.3 grijs met. . : . . .

45.000
25.000
34.500
9.100
37.630
63.000
46.000
68.000
37.370
71.000
45.000
28.700
27.000
120.000
115.000
75.000
55.000
49.300
96.000
49.000
13.000
104.030

01.89
01.88
08.87
02.91
04.90
01.87
04.89
01.89
02.90
04.87
02.88
07.90
01.90
02.89
01.89
06.90
04.89
09.87
01.87
09.86
03.90
12.83

Rijscholen

ƒ 14,750
ƒ 13.250
ƒ 12.250
ƒ 19.250
ƒ 17.500
ƒ 15.250
ƒ17.250
ƒ22.500
ƒ 19.750
ƒ13.900
ƒ 14.250
ƒ27.950
ƒ 26.950
ƒ 25.750
ƒ 24.950
ƒ30.250
ƒ31.500
ƒ 10.750
ƒ 12.750
ƒ 7.750
ƒ 17.000
ƒ 5.250

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter ,

Van part. z.g.o. Merc. 190D
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
met ABS elec. dak + ramen eigen risiko « geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
temp.mt. bj. '87, kent. '88 enz. • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulTel. 02503-14169. Evt. inruil kl. ende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
auto. ƒ 33.500,-.

Mitsubishi
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel. 020-6433733.
J. LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 'mnd. garantie.
Weesp tel. 02940-16619.
Mitsub. L-300, 2.5 dies. 11/88,
Apk. 11/92, perf. staat, prijs:
ƒ 13.500.-. Tel. 020-6457389.

Opel

Mitsubishi Sapporo GL bj. '80,
bruinmet. goed onderh. auto,
geen
roest,
ƒ 1750,020-6105478.

Opel Corsa 1.2 S, bj. '86, 5 drs.,
bordeaux rood, APK, rijdt pert, ƒ5950,-. 020-6105478.

Saab

Opel Kadett bj '84. 3 drs. APK
otdec.'92. Vr. pr. ƒ6.000.
Tel. 020-6981749 na 18.00u.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

Opel Kadett GSi 1.8 m. '86, wit,
15 inch spr. vlg. int. in perf. st.
extra set bnd. stereo, ƒ 13.950,fin./inr./gar. mog. 020-6105478.

Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!

Opel Manta 1.8 S bj. '82, wit,
met nw. type mot., zeer goed
onderh., auto rijdt perf. ƒ 3250,020-6105478.

Hoofddorp, 02503-14097

Peugeot

Zelf rijden in FERRARI 308
~iTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa Opel Rek. 2.0 S, LPG, m. '84 205 XL schuifdak, metal. lak
voor trouwen, Uniek! 2 verleng- .z.g.st., ƒ3950,-. Inruil mog. Kent. 6/7/'91, 22.500 km.
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit Tel. 02990-37825.
ƒ18.750. Tel. 020-6914383.
en blauw, type '91. Bel
Opel Rekord diesel, bj. '82,
Meijers BV: 030-444411.
portvlg., c.v., ƒ 1750.Ax Image 90, 21.000 km, getint
EXPOCAR TRADING
glas + spoiler, achterruitenw.
Tel. 020-6153933.
/ 14.000, fin. mog. 020-6691758
Peugeot-dealer
FIAT RITMO 70 CL, LPG, bj.
Zeilemaker-Opel
TIMO DE BRUYN
'85, APK 12-'92, 5 versn.,
AMSTERDAM,
INRUILWAGENS
Voor occasions en reparaties: ƒ3000. 020-6880272.
sinds 1930
ïonstant keuze uit 100 auto's
van BX, Visa en 2CV6.
Het adres voor de betere
Burg. D. Kooimanweg 7,
APK klaarmaken tegen gered, Fiat Tipo 1.6 i.e., bj. '88, wit,
LEEUWEKEUR
Purmerend 02990-22551.
prijz. Verk. van losse onderd. stuurbekr., i.z.g.st., rijdt pergebruikte auto's
Tel 020-6680820 en 075-702625 fect, ƒ14.500,-. 020-6105478.
3 of 12 maanden garantie
FIAT VERMEY B.V.
T.k. Citroen GSA X2 '84 LPG
Inruil en financiering mogelijk
Keuze uit ruim 35 occasions.
apk gekeurd (Citr.dealer).
Adres: Baarsjesweg 249-253,
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Vr.pr. ƒ1950. 02993-71955.
A'dam, tel. 020-6121824.
H.H. h., tegen inruilprijs: R21
Tel. 02975-62020.
grijs met., LPG, 11-'88, HH. h., tegen inruilprijs: PeuUw Citroënspecialist biedt aan: GOUDSMIJ FIAT Amstelveen
ƒ11.000. R21 TL, wit, LPG,
geot 405 1.9 GR, kleur metall.,
Keuze uit 50 gouden Fiattype,
bj., ƒ,
1-'89, ƒ 12.000. R9 TL, 10-'82, LPG, 6-'89, ƒ 16.500. 305 GR
occasions. Tel.: 020-6470909
BX 16 TGI break,
ƒ2950. Fuego GTS, 1-'83, Break,
LPG-o.b.,
3-'87,
•wit,
6/90, ƒ26.900,ƒ2250. Autobedrijf BEREBEIT, ƒ 11.500. Autobedr. BEREBEIT,
BX 14 RE, grijs
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
met.,
2/89, ƒ17.250,tenault 18 GTL, bj. '83, sta- T.k. Peugeot 104 '83 90.000
BX 14,
± 12 GEBRUIKTE ionw. APK, geen roest, nette km. i.g.st. Vr. prijs ƒ 3500. Tel,
bord.rood,
8/88, ƒ13.900,auto ƒ 2950,-. 020-6105478,
020-6436419.
BX 19 TD
Renault 5 TL bj. '87,3 drs., auto
wit,
1/90, ƒ19.950,ZUIDWIJK MINERVALAAN
verk. in nw. st., rijdt subliem,
Mazda 313 g/x 5 drs.
in perfecte
PEUGEOT-DEALER
ƒ8450,-. 020-6105478.
rood,
9/87, ƒ13.500,
AMSTERDAM - ZUID
Swift 1.3 GS,
A 1 conditie
Renault 9 GTX, m. '86, i.z.g.st.,
blauw,
7/89, ƒ17.500,
ƒ.5950,-. Inruil, financ. Tel. 205 Accent '87 .... .ƒ11.500
2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
205 Junior '87
.ƒ 10.950
Opel Kadett 1.3i
02990-37825.
Diesel, 5-bak, L.P.G.
205 XL 1.1 '88
ƒ12.500
zwart
9/89, ƒ18.500,
RENAULT AMSTERDAM
205 GR 1.4 '85
ƒ10.750
Prijzen van ƒ 18.650Inruil/financiering en 2 jr.
Top
occasions
met
1
jaar
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
tot ƒ 34.650• garantie mogelijk
garantie
205 GT11.6 (115 pk)'87/16.750
Autobedrijf WIM VAN AALST,
Bel voor informatie
Wibautstraat
224
309 XR 1.4 '89
ƒ14.500
02979-84866, Mijdrecht.
OFF. FORD DEALER
020-561 96 11.
405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.500
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
605 SV 3.0 '90
ƒ49.750
Marktplein 11-29, Hoofddorp
504 Coupé 6c'yl. '75 .ƒ25.000
02503-13441.
Renault 5 GTX '89 . .ƒ 15.850
Door inruil:
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
verz. mog.
Zeer luxe wagen, ƒ24.000.v.d.
Madeweg
23,
Honda Prelude Aut. bj. '82, wit
Minervalaan 86, 020-6629517.
Import USA Cars, Keurenpl. 9 zeer fraaie auto APK ƒ 2450,A'dam - 020-6686146. •
Donderdags koopavond.
A'dam-Osdorp. 020-6670121
AUTOBOULEVARD
020-6105478.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

020-6943093
Citroen

Cobussen

Fiat

Dus Leeuwekeur: zeker, en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
RADIATEURENMOTORrijlessen a ƒ 25 per les, BLOKSMA
Michel geeft les in div. talen warmtewisselaars, Kapoeas020-6853683, b.g.g. 6181775, weq 17, A'dam, 020-6148385.
075-174996 en 02990-34768.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

Volkswagen

Accessoires en Onderdelen
Missot. specialist REM- en AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
FRICTIE-MATERIAAL.
Klaar terwijl u wacht.
Bosboom Toussaintstr. 43
Ruilstarters en dynamo's.
A'dam. Tel. 020-6180443.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.
AUTOBANDEN-UITVERKOOP

Laagste prijzen in Amsterdam
Golf diesel, bj. '81, zilver met., Van Hallstraat 73, tel. 6865689 Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
sportstuur ƒ 2900.AUTOBANDEN-UITVERKOOP merken, alle bouwjaren.
EXPOCAR TRADING
Laagste
prijzen
in
Amsterdam
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Autorijschool Ferry
Tel. 020-6153933.
Van Hallstraat 73, tel. 6865689
Lid Nevar.
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
VW
Golf
Diesel
m.
'85,
3
drs.
Tel.: 020-6932074.
APK,
bl.met. rijdt perfect
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u. ƒ7950,-. 020-6105478.
Spoedcursus ƒ1555. Theorie
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
Auto goed en goedkoop
DE HOOGSTE PRIJS
verzekerd, mnd/kwart. bet.
elk merk auto a contant met
±50 auto's, APK gek. Den
Briels'tr. 18, A'dam, zijstr. Haar- Alle verz. CELIE 020-6416607. vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
AUTO SERVICE WETTER
lemmerw.
bij
molen.
HOOGSTE PRIJS
Nu te koop: onze Subaru
020-844079. Tevens INKOOP.
voor elk merk auto, a contant,
Mini Jumbo Demo 10/91
met vrijwaringsbewijs.
Kijken is geen waarnemen.
Subaru Legacy 1.8 GL 9/91
Tel. 02990-37825.
Problemen
met
autorijden
of
met veel accessoires
het rijexamen? 020-6447578.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Zwanenburgerdijk 503
INKOOP AUTO'S, ± ANWBKeuren zonder afspraak
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 T.k. inruilauto's, APK-gek.: Kapr., snelle afw. a contant m.
Feenstra
&
Jimmink
vrijw. bew., def. geen bezw
De enige off. SUBARU DEA- dett 1.2 LS Station, LPG-o.b„
Asterweg 24A A'dam 6364702 Tel. 020-6108280/6149352.
LER + occ. voor Purmerend 8-'84, ƒ5500. Kadett 1.3 S,
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, 8-'84, LPG, 3-drs., ƒ5500.
Koop- of VERKOOPPLANBMW 315, LPG, 6-'82, ƒ5250.
02999-278, Jisperweg 39-40.
NEN? Bel dan snel Nationale
Citroen BX 14 RE, LPG (met
Occasionlijn. 023-365206 .
lichte beschadiging), 5-'88,
MOOY EN ZOON
Te koop gevr. Peugeots 404
ƒ9950. Renault 9 TL, 10-'82,
v/h Museum autobedrijven
70 BESTELAUTO'S en pers. 504,505, J5,604 TD. Schade of
ƒ 2950. Renault Fuego GTS,
busjes v.a. ƒ3500. Garage sloop.
.
Autocommerce
1-'83, ƒ2250. Datsun Sunny,
gegarandeerde occasion
6-'82, ƒ2750. Datsun Sunny 1.7 Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 023-338895.
Mooy en Zoon:
Diesel, 2-'83, ƒ2950. Datsun 50 jaar gevestigd: Benneal 16 jaar uw
Cherry 1.3,5-'82, ƒ 1500. Austin broekerweg 17, Rijsenhout bij
Subaru-dealer A'dam/A'veen. Maestro 1.6 Mayfair, 6-'85, Aalsmeer, 02977-24229.
Alle '92 modellen
ƒ4950. BEREBEIT, Amsteldijk Ook t.k. gevraagd.
25, A'dam, 020-6627777.
uit voorraad leverbaar!
Mercedes 250 TD, april '86,
Bij
Ook voor een gegarandeerde
airco, alarm, centrallock, get.
occasion.
glas, stuurbekr., 5 versn., stereo etc. ƒ35.000. Tussen
Rüysdaelkade 75, 'A'dam-0 Z.
niet duur!!! .
Autosloperij A. de Liede
14.00 en 17.00 u. mr. F. Nieinlp 020-6623167-6732853 '
Neem geen risico: orig.
sink, 020-6791216.
Studenten
10% korting.'
PTT-vrijwaring RDW
- auto-ambulance & oprijauto
(s)loopauto's
-9-pers. bussen en pick-up's
HOOGSTE PRIJS
'
Avond- en nachttar.:
Tel. 020-6198691
Volvo-occasions
ALLE KLEUREN
bestelwagen afhalen na 17.30
OOK
IN
SPUITBUSSEN
AUTOWRAKKEN tegen de
uur .en de volgende morgen
+ 35 in voorraad
otto nieuwenhuizen bv
hoogste prijs voor de deur
' om 8.00 uur retour
o.a.:
Overtoom
515.
Amsterdam
tegen 4 uur-tarief.
Volvo 745 GL station, 09/89, gehaald. Autosloperij Jan.
(020)
6129804
020-6794842, 020-6908683.
d.blauw, 103000 km., ƒ 39.750. Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
Volvo 244 GL LPG, 1988, wit,
Centerparts
80130 km..ƒ27.500.
vraagt sloop- en schadewa
Volvo 460 GL sedan, 10/90,
gens. Origineel R.D.W.-vrijwabl.met., 29500 km., ƒ28.750.
ring. De hoogste prijs en geen
Volvo 440 5-drs 1.7, wit, 1990,
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
43000 km., ƒ23.750.
Volvo 340 3-drs. 1.7, wit, 1988, Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
60100 km., ƒ 15.900.
Volvo 340 DL aut., 1988, 36900 merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
km., blauw, ƒ16.500.

Algemeen

Autofinanciering
en verzekering

Auto's te koop
gevraagd

Subaru

Service en
Reparatie

Personenauto's
te koop aangeb.

Autoverhuur

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
Halte Sneltram: „Zonnestein"

Ouke Baas

Autosloperijen

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (ver'l. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
T.k. Suzuki Swift 13 GL b.j. 71989 kl. wit, nw. mod. ƒ 13.000.
Tel. 02979-72018.

Toyota

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Door inruil:
HI-LUXE, sept. '89, nw. model,
2.2 benz., 4x4 wd, open dak,
Doly deck. Zeer mooie wagen.
Vr.pr. ƒ 26.000,- ex.
MPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Tel. 020-6670121.

Volvo 245 stat., '75, gas, geen
roest, geen apk, ƒ 900. Overd.
03402-52266, av. 020-6159340.

Door omst. t.k. TOYOTA STARLET, bj. '87, 34.000 km, 1e eig.,
pap. t.inz. Vr.pr. ƒ7750. Tel.
020-6410346, tussen 19-21.
Toyota Tercel autom. '81, puntgaaf, APK gekeurd, ƒ1950,-.
Tel. 02990-37825.

Volvo

autolak

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

Het HOOGSTE BOD?? Be
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
. Oplage 750.000 ex.
Tel. 020-6658686.

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

Renault

Ford

Scorpio's

Rover

Seat

Honda

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parpol en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
exemplaren.

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.
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Geef nu uw advertentie

In 4 dagen zo'n 752.500"
vonkende verkoopcontacten.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Adres:

besproken.

Telefoonnummer:

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.
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vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam ol afgeven bij Hel Parool Wibautstraat 131
Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421B'
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
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650.000
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de nieuwe Week-

folder met alle informatie. Ze liggen voor u klaar.
Onder de vlas van Weekmedia verschijnen de volgende edities: Amsterdams

NIPO-cijfers worden ze per gemiddeld nummer door

Stadsblad, Buitenveldertse Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper-

47% van de mannelijke en vrouwelijke gezinshoofden

dam, Diemer Courant, de Nieuwe Weesper, Aalsmeerder Courant de Ronde

gelezen. Ook

mermeer, Zaanse Gezinsbode, Nieuwsblad de Purmer, Zandvoorts Nieuwsblad.

de waardering bij mediaplanners en

Vener, Uithoornse Courant; Amstelveens Weekblad, Nieuwsblad Haarlem-

Wekelijks 18 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam. Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie NV,
uitgeefster van Het Parool Trouw, de Volkskrant en Weekmedia.

Wekelijkse Weekmedia-paginai gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

AT-computer
wint snel terrein
E PC ontwikkelt zich meer en
meer tot een vertrouwd stuk
huishoudelijk gereedschap,
de natuurlijke opvolger van de
schrijfmachine en de kaartenbak.
De Consumentengids (januari) testte veertien grotere computers, van
allerlei soort. Verreweg het meest
voorkomend zijn de IBM-achtigen,
die volgens het MS-DOS-besturingssysteem werken. Toch zijn het de
bezitters van niet-IBM-machines,
vooral die van een Apple, die duidelijk tevredener zijn over hun apparaat.

D

door Gcrrit Jan Bel
De krachtiger computers winnen
snel terrein. Een paar fabrikanten
maken al geen XT's (de eenvoudigste en langzaamst werkende pc):
meer. Opvolgers hiervan zijn de AT
typen die als startmodel worden
aangeprezen voor zo'n ƒ 2000. En dat
is ongeveer ƒ 500 meer dan een XT.
De prijzen gelden echter voor de
eenvoudigste combinaties, dat wil
zeggen met monochroom beeldscherm en de bijbehorende eenvoudige beeldschermbesturing (meestal Hercules). AT's zijn echter bij uitstek geschikt voor een scherp kleurenbeeldscherm met de bijbehorende taeelschermbesturing (VGA). Met
zulke extra's komen dergelijke apparaten al gauw op ƒ 3000, computers met een 386-processor op ƒ 4000.
Volgens de Consumentengids
hangt de computerkeuze af van het
doel waarvoor u hem wilt gebruiken.
Voor (half) zakelijke toepassingen
wordt een IBM-ontwerp aangeraden. De Kloon Desktop 286/12 (f
2300) is daarbij de beste. koop. Dit
type wordt standaard in een snellere
uitvoering geleverd. Heeft u bijzondere toepassingen in gedachten of
stelt u prijs op een eenvoudige bediening, dan komt een niet-IBM-machine in aanmerking. De Apple Macintosh Classic (f 3500) is de beste
koop; de Commodore Arriiga 500 (f
2600) een voordelige keus.

wëëfcÉ

Beginner en ervaren programmeur
komen aan bod bij Computerclub
P HET ogenblik beschikt bijna een kwart van alle gezinnen
over een personal computer. Het gebruik dat daarvan
wordt gemaakt is wisselend. Vooral voor de beginner lijkt
een pc een ding dat, eenmaal aangezet, een scherm oplevert met
een voortdurend knipperende cursor die eindeloos lijkt te vragen: wat-nu-wat-nu-wat-nu... Voor hen kan het lidmaatschap van
een computerclub een uitkomst zijn. De grootste en meest
veelzijdige is de Hobby Computer Club die vijftigduizend leden
telt.

er van alles te koop is. Vooral op het
eind van de tweede dag worden de
spullen tegen ongelooflijke prijzen
gedumpt en dat is het moment waarop veel koopjesjagers wachten.
Hoewel de Hobby Computer Club
zich de grootste van de Benelux (en
waarschijnlijk van heel Europa)
mag noemen, bestaat ze maar voor
een klein deel uit professionele werkers. Voor het merendeel zijn er vrijwilligers actief en daarmee moet
dan ook rekening worden gehouden.
Leden kunnen weliswaar altijd aankloppen voor hulp, maar het is logisch dat 'altijd' regelmatig buiten
de kantooruren valt.

O

door Gerrit Jan Bel
Juist om mensen te helpen de mogelijkheden van hun pc goed te benutten zijn computerclubs ontstaan. De meeste richten zich daarbij op eenbepaald computermerk of
een aparte computertaal. De Hobby
Computer Club (HCC) is daarentegen een algemene vereniging waarbij iedereen aan bod kan komen: ongeacht welke computer men heeft
en van beginner tot doorgewinterde
programmeur. De HCC heeft een

Daarnaast zijn er ook nog gebruikersgroepen die zich met een speciaal onderwerp bezighouden, zoals
astrologie, vormgeving of modelbaanautomatisering waarbij de liefhebbers van modelbanen zich hélemaal kunnen uitleven op de besturing van hun treinen per computer.

Voordelen
Het lidmaatschap van de HCC
kost 65 gulden per jaar en tien gulden inschrijfgeld. Wie zich als nieuw
lid aanmeldt wordt ingedeeld bij een
regionale afdeling en krijgt het lidmaatschap van een gebruikersgroep
aangeboden. Lid worden van meerdere gebruikersgroepen is mogelijk
en dat kost gewoonlijk vijf gulden
per groep. Verder krijgen nieuwe leden een speciaal nummer van het
clubblad dat beginners wegwijs
maakt op computergebied.
HCC-leden ontvangen elf keer per
jaar het blad HCC Nieuwsbrief (met
ingang van volgende maand omgedoopt in Computer! Totaal) waarin
ook gratis kan worden geadverteerd.
Daarnaast zijn er de voordelen die je
van een club met gezamenlijke belangen kunt verwachten, zoals een
collectieve computerverzekering en
een reparatieservice.
Omdat het eerste doel van de HCC
is het de leden zo gemakkelijk mogelijk te maken, is er ook eenbestelservice waarbij artikelen aan huis worden bezorgd. Makkelijk voor de
mensen die wat afgelegen wonen,
want computerzaken treft je meestal in de grote steden aan. En niet
iedereen woont dichtbij een grote
stad.

Stamboom
Erg populair is ook de gebruikersgroep Genealogie die zich specifiek
met stamboomonderzoek bezig-

Geen gebruikersgroep voor spelletjes
dienstverlenend karakter en is in de
eerste plaats een 'helpdesk' voor
elke computergebruiker, zodat niemand teleurgesteld zijn dure computersysteem werkeloos op zolder
hoeft te zetten.
Omdat het een grote landelijke
club betreft, zijn er allerlei afdelingen die een bepaalde regio bestrijken. Die kunnen de leden op het
algemene niveau ondersteunen.
Daarnaast zijn er gebruikersgroepen die zich specifiek met één bepaald interessegebied bezighouden.
Als eerste zijn dat natuurlijk de
groepen voor een bepaald computer-.
merk, want ieder merk heeft vaak
z'n eigen mogelijkheden en voor- en
nadelen. Door de onderlinge contacten kunnen de gebruikers van zo'n
merk snel op de hoogte komen van'
alle praktische 'ins en outs' van hun
machine.

houdt en voor het op orde brengen
van deze gegevens een apart programma heeft gemaakt. Er komen
ook steeds nieuwe groepen bij.
Watersport en Beleggen zijn daar
enkele van en er is ook een groep
voor beginners in oprichting. Vooral
dat laatste is logisch, want juist deze • Ruim tienduizend computerliefhebbers kwamen in november op de HCCmensen zullen van een computer- dagen af
Foto HCC
club verwachten dat zij hier kunnen
aankloppen als zij startproblemen allerlei manieren in de mogelijkhe- den gehouden. De laatste keer behebben. In de praktijk is dat ook den van de pc te verdiepen. Zo zijn er zochten maar liefst tienduizend
geen probleem en is de eigen afde- leden die hun eigen computer bou- mensen de Utrechtse Jaarbeurs en
ling de aangewezen weg, maar toch wen en elkaar daarbij met raad en dat was een aantal dat zelfs de orgableek een specifieke gebruikers- daad terzijde staan. Het is dus een nisatoren verraste. Het zijn dan ook
groep voor beginners geen overbodi- algemene club die voor elk wat wils voor de computer-hobbyist uniekege luxe.
biedt.
dagen waar hij of zij niet alleen allerHoewel je dat zou verwachten,
lei'informatie kan krijgen over de
kent de HCC geen aparte groepen
HCC, maar waarop ook lezingen
die zich met spelletjes bezighouden. HCC-dagen
over allerhande onderwerpen worVoor de echte computergebruiker
Een activiteit die landelijke be- den gehouden, ieder bedrijf dat ook
Informatie over de Hobby Comzijn spelletjes dus kennelijk maar kendheid geniet, zijn de twee HCC- maar iets met pc's heeft te maken op Voor nadere
Club kan men terecht bij het kantoor
bijzaak. Wel kun je je bij de HCC op dagen die jaarlijks in november wor- deze dagen is vertegenwoordigd en puter
van de HCC in Houten: tel. 03403 - 78788.

Gevarieerd aanbod: voor Modern bergmeubel combineert
elke tuin passende boom strakke lijn met speelse vorm
ORDT IN de slaapkamer, badkamer en keuken relatief veel opgeborgen achter gesloten kastdeuren, in de woonkamer is
dat vaak anders. Daar gaat de
behoefte om spullen praktisch
en veilig op te bergen gepaard
met de wens om andere zaken
juist fraai uit te stallen.

W

Autokosten
Autorijden kost maandelijks honderden guldens. Meer dan we aanvankelijk denken. Het gemiddelde is
ƒ 750 en dan hebben we het nog maar
over auto's tot ƒ 46.000. In de Consumentengids van januari staan de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar de kosten van ruim honderd autotypen. De uitkomsten werden gesplitst in drie tabellen: autokosten over tweeëneenhalf jaar en
40.000 km, de kosten over vijfjaar en
80.000 km en de kosten over zes jaar
en 95.000 km. Heel informatief voor
wie overweegt een auto aan te schaffen, want het overzicht maakt duidelijk dat de koopprijs één ding is,
maar datje met een auto ook (jaren)
vastzit aan andere kosten.
In AutoWeek no. 51 werden de
honderd voordeligste auto's op een
rijtje gezet. Daarbij ging men uit van
een nieuwe auto die na vier jaar
wordt ingeruild en 15.000 km per
jaar rijdt. Als uw kilometervergoeding nog 44 cent is dan komt u daarmee niet uit, want de goedkoopste
wagen (Daihatsu Cuore TG) kwam
op 45.19 cent per kilometer. En wie
de Opel Astra GL l .41 (de opvolger
van de Kadett) koopt is al 73.08 cent
per kilomter kwijt.
In deze AutoWeek ook een overzicht van bezoeken die men aan honderd autodealers bracht. Is de klant
nog altijd koning? was daarbij de
hamvraag, want er werd beoordeeld
hoe men hier werd ontvangen als
men met duidelijke koopinteresse
binnenkwam.

Video
Videorecorders gaan ai jaren als
warme broodjes van de hand. Vandaar dat er ook wel iedere maand
een test over is te lezen. Als het op
onderling vergelijken aankomt,
moet je brj de Consumentenbond of
de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek zijn, want alleen die beschikken gewoonlijk over de mogelijkheid in één keer een groot aantal
op een rij te zetten. In de Consumentengids (januari) staan de resultaten
van 25 recorders. Beste koop bij de
mono-typen zijn de JVC HR-D560 en
Sanyo VHE 130 (beide ƒ 900). Brj de
hifi stereotoestellen zijn de Akai VS965 en de JVC HR-D860 (beide ƒ
1300) de beste koop.
Audio & Video Totaal testte de Canon camcorder UC10. De prestaties
hiervan noemt men minder opzienbarend dan de smaakvolle vormgeving en de afmetingen. De handgreep is de camcorder en de camcorder is de handgreep, zo klein en licht
is het apparaat.

Koptelefoons
Wie op zoek is naar een goede koptelefoon moet het januari-nummer
van Hifi Video Test kopen. Daarin
staan de testresultaten van maar
liefst dertig stuks, variërend in prijs
van 150 tot 500 gulden.

Als het om bergmeubelen voor de
woonkamer gaat, speelt behalve de
praktische kant, ook het uiterlijk
van het meubel een belangrijke rol.
Een mooie kastwand, vitrine of
dressoir kan een fraai middelpunt in
het interieur vormen als dierbare
bezittingen daarin een toepasselijke
plaats krijgen.
In vitrinemeubelen en vitrine-elementen, die momenteel sterk in opmars zijn, worden de bezittingen
smaakvol uitgestald. Anders is het
met kostbare geluidsapparatuur, de
TV, video-recorder met toebehoren.
Het principe 'poppetje gezien, kastje
dicht', geeft niet alleen een opgeruimd effect, maar is ook zinvol in
het kader van inbraakpreventie.
• Soms schuilt onder het in de winter verdwenen bladerdek van
sommige bomen een ware verrassing: de gebogen en tot een verwrongen patroon vervlochten takken van de Fraxinus angustifolia geven
deze boom een bijzonder aanzien. Deze es heeft smalle, olijfgroene
bladeren en is geschikt als solitair in de tuin ;
Tekening c. woitnoom

N IEDERE tuin hoort ten
minste één boom. Vroeger, toen de tuin voornamelijk een 'hof' was, vormde
een boom daarvan het mid-delpunt. Onder de boom
hoorde een bank en aan
weerszijden van een schelpenpaadje lagen verhoogde
bedden met bloemen en
moesplanten. Een paar heesters begrensden het erf.

I

door Bram Wolthoorn
Die ene boom, in de regel een
vruchtboom, verschafte schaduw
. in de zomer, hield de warmte op
zwoele augustusavonden vast en
gaf met z'n bloesem en vruchten
de seizoenen aan. Bomen zijn er
voor hele kleine tuinen en voor
park en plantsoen. De hoog opgaande groei, gecombineerd met
een aantrekkelijke vorm van de
kroon, de bladkleur of een tere
bloesemvracht, maken, bomen tot
een dankbaar tuingewas.
Het .aanbod aan bomen in diverse 'uitvoeringen' is zo groot dat
het altijd mogelijk is een brj de
omstandigheden passende boom
te vinden. Ook is er voldoende variatie in het bonienassortiment
om voor iedere grondsoort een geschikte boom te vinden. Bij de
keuze moet men zich richten op
de toekomst.
De uiteindelijke grootte van een
volwassen boom is maar moeilijk
in te schatten als men zo'n iel
stammetje met twee takjes en een
paar worteltjes in het tuincentrum ziet staan. Het brj het
boompje geleverde label moet uitsluitsel geven over de te verwachten grootte. Het verwijderen van
groterikken als volwassen iepen,
eiken, beuken en wilgen die de
hen aanvankelijk toegemeten
ruimte letterlijk ontstegen zijn,

vereist deskundige hulp.
De meeste bomen staan graag in
zoveel mogelijk licht. De esdoorn
(Acer Campestre), de els (Aluus),
de haagbeuk (Carpinus), sommige
meidoornsoorten (Crataegus monogyna en Crataegus prunifolia)
en de lijsterbes (Sorbus aucupariaj vormen hierop een uitzondering.
De sierwaarde van bomen wordt
bepaald door de vorm of de bloem,
de vrucht of een specifieke herfstkleur. Maar ook een fraaie schors,
gekleurde bladeren of een woest
verstrengeld takkengestel dragen
veel bij aan het uiterlijk van een
boom.
Vooral in de winterperiode komen bomen met een gecompliceerd takkenpatroon goed tot hun
recht. Veelal gaat het hierbij om
gedrongen boomsoorten, dreumesen met vaak hangende takken,
die ook in 'de minder groot bemeten tuinen goed tot hun recht komen.

Treurberk
De treurbeuk (Fagus sylvatica
'Purpurea Pendula') bij voorbeeld,
heeft een donkerrood blad en een
door afhangende takken gevormde platte kroon. De hoogte van de
boom, zoals die van de kweker
komt, is vrijwel de uiteindelijke
grootte. Er zijn vele treurberken:
Betula pendula alba is de gewone
treurberk, van de Betula pendula
'Lacinata' zijn de takken wat fijner
en de Betula pendula 'Purpurea'
heeft purperrode bladeren en be' hoort tot de zeer trage groeiers.
De moerbei (Morus alba 'Pendu'la') is een kleine treurboom, waarvan de takken tot op de grond afhangen. De lichtgroene bladeren
zijn groot en onregelmatig van
vorm. De bloei is onopvallend en
de vruchtjes zijn geelwit en zoet.
De moerbei is geen alledaagse verschijning in de Nederlandse tuin.

Uiteraard zijn bergmeubelen te
koop in alle denkbare stijlen. Over
de hele linie wordt veel aandacht
besteed aan aparte ontwerp-details,
hoogwaardig
materiaalgebruik,
mooi hang- en sluitwerk en een perfecte afwerking. Dat verklaart vaak
ook de prijs van meubelen. Wie écht
iets moois wil, moet niet op het allergoedkoopste uit zijn, maar dat is natuurlijk een open (kast) deur...
In het klassiek/romantische genre
zijn er naast prachtige replica's van
klassieke stijlmeubelen in kersen,
noten, taxus of mahonie, ook moder-

Uitslag prijsvraag
Het aantal inzendingen van
de kerstpuzzel (ATV-pagina nr.
51) heeft onze verwachtingen
verre overtroffen. We hebben
meer dan 3500 briefkaarten ontvangen. Uit de stapel inzendingen zijn door de redactie de volgende winnaars getrokken:
hoofdprijs, een boekenbon van
honderd gulden, is voor mw. J.
Duursma in Amsterdam; bonnen van 25 gulden zijn voor: M.
Geense uit Weesp, L. Kokken
uit Zaandam, G. Poldervaartv.d. Laarse uit Aalsmeer, en mw.
De Ronde uit Koog a.d. Zaan.
Bonnen van tien gulden gaan
naar: P.E.J. Mansink uit Amsterdam, P.S. Limmen uit Purmerend, C.H. Kemp uit Amstelveen, mevr. V. Hirtum uit Amsterdam, M. Vrolijk uit Duivendrecht, mevr. A.v.d. Leden uit
Zandvoort, J.J. v. Gisbergen uit
De Kwakel, B. Mentusz-Boros
uit Diemen, S. van Duijn uit
Zwanenburg en A. Burggraaff
uit Vinkeveen.
De winnaars worden verzocht
zich bekend te maken bij de redactie van de ATV-pagina, tel.
020-562.2840, waarna zij hun
prijsjes krijgen toegestuurd.
De spreuk die de puzzel opleverde, was: Kerstkaarsjes branden voor alle mensen, in alle
landen.

Kussen als wasdroger
Kwik-dri is de nieuwste aanwinst in het assortiment handigheidjes voor op reis. Het concept is heel eenvoudig. Kwik-dri
is een geperforeerd heet luchtkussen, waarop kleine wasjes in
een mum van tijd droog zijn.
Ingepakt is Kwik-dri licht en
opvouwbaar. Eenmaal in werking verandert een doodgewone
föhn het zakformaat luchtkussen in een handomdraai in een
soort kleine wasdroger. Het zilverkleurige kussen heeft een
speciale ingang die naadloos
aansluit op iedere föhn. Het
kussen kost ƒ 29,95.
,Voor meer Informatie: Verta, tel. 073579130.

Opvouwbare trap

Zeeuws-vlaamse stijlkast

Klassiek

Kedactieadrcs ATV: Wcckniodia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
cel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: l'aul Busse

ne interpretaries van 'klassiek'. Bijvoorbeeld in roomwit of zalm. Deze
tinten laten zich heel mooi combineren met interieurstoffen en tapijt in
modieuze pasteltinten en scheppen
aldus een romantisch interieur met
een vleugje chique.
Oudhollandse stijlkasten en dressoirs in massief grenen hebben iets
gemoedelij ks. Ze passen in de ongedwongen, romantische interieurstijl
die momenteel in de belangstelling
staat. Naast uitvoeringen in (blank)
eiken en massief grenen, is er een
nieuwtje op dit gebied: Zeeuws-

Foto Relion Interieur Vijfhuizen

Vlaamse toog- en servieskasten, gelakt in twee tinten.
Het kastinterieur en de laden in en
andere kleur dan de romp, om een
voorbeeld te noemen. In overleg met
de koper zijn verschillende kleurstellingen mogelijk en de kasten
kunnen zelfs op verzoek door een
kunstschilder worden beschilderd.
Het leuke van deze kasten is dat ze,
ingeruimd met aardewerk en tafellinnen in bijpassende tinten, ook
rustig (juist!) van binnen gezien mogen worden.

Handig voor doe-het-zelvers
is een nieuwe lichtgewicht ladder die dankzij een vernuftig
systeem de sporten als het ware
kan opvouwen. In opgevouwen
toestand is het pakketje slechts
tien centimeter breed en twee
meter breed. Zo kan de ladder in
een zeer smalle kast worden opgeborgen. De ladder is gemaakt
van weerbestendig aluminium
en weegt slechts 3,5 kilogram.
Het voor ons land nieuwe klimgereedschap is in Duitsland getest tot een gewicht van tweehonderd kilogram per sport. Dit
betekent dat de ladder, aldus de
fabrikant, absoluut veilig is en
goedgekeurd tot een belast gewicht van circa 125 kilogram.
De ladder kost ƒ 149,-.
Voor meer informatie: Verta, tel. 073564052.

Flexibel

Kettingpuzzel

De hoogste mate van flexibiliteit
in meubelvormen en opstellingen
treffen we aan in het moderne genre.
Met behulp van losse elementen
kunnen oneindig veel verschillende
opstellingen worden gerealiseerd,
helemaal afgestemd op de individuele wensen, het budget en de beschikbare ruimte thuis. Wit, staal- en parelgrijs, oosters rood en zwart zijn
hier de toonaangevende laktinten.
Oersterke lakken en coatings, toegepast op hoogwaardig houtvezelmateriaal (MDP), verlenen de meubelen hun duurzaamheid en strakke
uiterlijk.
Dat strakke lijnen en speelse vormen elkaar uitsluiten is niet waar.
Aparte (bijvoorbeeld ornamentele)
ontwerpdetails, kleuraccenten, ingebouwde verlichting, verrassende
materiaalcombinaties en variabele
kastdiepten vormen daarvan het bewijs.
Meubelen vormen vaak een toonbeeld van hun tijd; ze vertellen iets
over het tijdsbeeld waaruit ze stammen. Zo wordt bij bergmeubelen rekening gehouden met de moderne
apparatuur (video, CD) die wetegenwoordig allemaal in huis hebben.
De woorden overlappen elkaar. Bij goede oplossing krijgt u op Dat CD's gemeengoed zijn geworden, komt tot uiting in de vorm van
de opgegeven nummers een beroep.
zuilvormige meubelen speciaal om
19 - 16 - 12 - 10 - 11 - 17
compact discs op te bergen. Mis1. troubadour; 2. schaatswedstrrjd; 3. deel v.d. dag; 4. afsluiting; 5. keuken- schien wordt dat voor, de generaties
kruid; 6. fietsenmaker; 7. juf; 8. eetgelegenheid; 9. hoefdier; 10. veroorloven; na ons nog wel een collectors item,
11. insektenkenner; 12. meteen: 13. bevallen; 14. onderzoek; 15. expositie; 16. 'een authentiek CD-meubel uit de
onderkleding; 17. schalmei; 18. opheldering; 19. uitkiezend; 20. doeltreffend; late twintigste eeuw'. Wat nu te den21. mijnheer (Turks); 22. reuzenhagedis; 23. landelijk; 24. vogel; 25. muze ken van een stereo-Voren in Chippendale-stijl
?
v.h. minnedicht; 26. onverwachts; 27. horizontaal.

Horloge met pieper
Swatch introduceert het eerste polshorloge met een geïntegreerde pieper en een normale
tijdsaanduiding. De 'Pager' zal
in eerste instantie alleen in
Zwitserland worden verkocht.
Er zijn plannen om halverwege
dit jaar het horloge ook in andere landen te introduceren. De
'Pager' is getest en goedgekeurd
door de Zwitserse PTT.
Vanuit elke plaats kan contact worden opgenomen door
vier van tevoren geslecteerde
nummers naar eigen keuze. Elk
van die nummers geeft haar eigen herkenbare, akoestisch signaal. Wenst de eigenaar niet gestoord te worden, dan kan het
worden uitgeschakeld of op 'silence' worden gezet. In het laatste geval worden inkomende oproepen opgeslagen. Ze zijn dan
later oproepbaar. De prijs voor
het horloge ligt rond de vierhonderd gulden.

BROTHER SUPER LUXE MAGNETRON

SONY CAMCORDER
F450;Topper!HiFi,3lux,8:
zoom, autofocus. '2550.-

1849.SONY 63 CM KVX25TD KLEINSTE CAMCORDER

STEREO TELETEKST

Flat en Square Black Trim'
ron beeldbuis, euroscar
s t e r e o , t e l e t e k s t en a
standbediening. Adv. '2150

JVC63CMSUPERVH!
STEREO TELETEKST

(Sony) 8mm systeem, 5 lux, Hi
Fi, 6 x zoom, autofocus. '2395.

(U
1449.SONYCAMCORDER
F250; Kompakt, autofocus
Inkl. accessoires. Adv.'2775

Luxe 29 liter magnetron, 700 Watt vermogen,
elektronische display voor uuraanduiding, kooktijd
en magnetronstanden, tiptoets bediening en
roestvrijstalen ovenwanden. Adviesprijs * 899.-

SONY PRECISEV901
TOPKLASSE MIDI-SYSTEEM

JVC VHS-HQ
VIDEORECORDER

Versterker 2x65 Watt, optische digitale ingang,
videoingang, microfoonmixer, gescheiden
toonregeling: Digitale synt. tuner, 30 voorkeuzezenders: Dubbel cassettedeck, 2x autoreverse, high-speed dubbing, full-logic bediening:
CD-speler, optische verbinding met versterker,
Shuffle Play: 3 weg luidspreker boxen. Infrarood
alstandbediening. Adviesprijs '2890.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

HRFC100E: Uniek Fule
Compatible mech.: direct
afspelen van VHS en de
kleine VHS-C cassette.
4 Koppen, perfekt stilstaand beeld en slowmotion, dubbele speelduur: max. 8 uur, diefstalpreventie. Afstandbediening met LCD-display.
Adviesprijs "1539.-

1349.-

2j9.-

MAGN. DIGITAAL
MIELE 1150TOEREK
WASVOLAUTOMAAT

1 0 standen, digitale lijdklok l
en elektronische bediening, l

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Ondanks grote inhoud kom
Type W750; Voorlader, RVS
pakte afmetingen. Kwalita
trommel EN kuip, centrifu
tief uitstekende koeler/vrie
geert tot 1150 toeren p/m;buizer. Adviesprijs '848.
tenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

SAMSUNG RE570

pTgik 9CO B l
lf;Ui.?

425.INDESIT 2-DEURS

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

1265.-

Type R2V10; Draaiplaleau.

3^ 289.*l
3&r 329.-1

Type.2023; Tweedeurs 4
sterren kombikasl. Adv.'899.

MOULINEX FM1115

WAS/DROOG KOMBINATIE
ZANUSSI 2-DEURS
PHILC0103RVS

SONY 70 CM KVC27TD TOPMERKCAMCORDER
(Sony) 8mm systeem, HiSTEREO TELETEKST E10;
Fi stereo, 6x zoom, 4 lux. '2799.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

^O«I.

SHARP MAGNETRON

m 595.- m 349.PHILIPS AVM704WH

PHILIPS 240 LITER
SONY 55 CM KVX21TD
CAMCORDER
STEREO TELETEKST SHARP
VHS-C, 12x motprzoom, kleu

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wal
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? *1549.-

ren LCD-zoeker. Adv. '2799.

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST
JVC CAMCORDER

BAUKNECHT 2304

§§ 725.-

PHILIPS CAMCORDER

TOPMERK!23literinhoud,800 l
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260 Watt, digitale klok. Adv. '999.liter inhoud. Adviesprijs. '1199.-

vraag. opmeikmg..n stern'
.'•" ..PeldeBCC .-. •

INFO-LIJN
020-6474939

JVC HI-FI VIDEO

Geen prijs mlp i.vni künk

830;TOPKLASSE! VHS-HQ,
hl-fi stereo geluid. '1899.-

AM. kpiisum«itènt)5Ungêii
Ma ,1/nVr. '10.00 tot .IG.OOuui

1099.-

Type 28GR5770; 70cm flat
square, in-line, quikstart beeld- PHILIPS HI-FI VIDEO
VR6870; Afstandbediening,
buis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.'2275.- VHS-HQ, HI-FI stereo geluid.
Ned. Philips garantie! '1995.-

HITACHI HI-FI VIDEO

63 CM TELETEKST

BLAUPUNKT HI-FI

Nederlandse Philips garantie

, PHILIPS 55 CM KTV
| STEREO TELETEKST

44 A c
B i*KJB"

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1095.-

v.T'j'dslip van levering?
."' BeldeBCG

1149.-

Nederlandse Philips garantie,

37 CM AFSTANDBED.

1299.-

1399.-

Type D310; Roestvrijstalen l
nterieur, 12 couyerts, 2 ro-1
erende sproeiarmen, 6 progr.,
Geen twee deurs koelkast vate'rontharder, geruisarm.
maar een echte 280 liter 2 idyiesprljsM049.deurs koel/vries kombinatie.
Koelruimte op "ooghoogte".
Adviesprijs'979.

KOEL/VRIES KOMBI

SONY VHS-HQ VIDEO

/210; Afstandbedlenlna. "1110.-

749.-

w& 699.B |

BOSCH VWPS2100
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799.-

VC VHS-HQ. VIDEO

649

STUNT! 550 TOEREN!

~

Type S50LB; Volledige gar.

VC VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT VIDEO

BAUKNECHT K/V

TV570; VHS-HQ tafstbed.
barcode leespen "1545.-

949.PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER _

BnHlJJSSir

849.-

ypeK5400;Adviesprijs*799.-1

679.-

Inclusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv.*1375.-

HITACHI.VHS VIDEO

M730; 3 koppen. Adv. "1299.-

779.

iiiilü

AKAI VHS-HQ VIDEO
VSF10; afstandbed. '878.

aliiii
JÜ^^^H ^VjHlï^^^^^^HMl

589.-

1049.-

VS510;+TELETEKST. '1549.

1199..-

MAXELL XUÏ90
TTMX

629.-

C»A fin

OOIV; Gas-elektro fornuis.

645.-

30.
^A

898.

PELGRIM SUPERLUXE
1AS-ELEKTRO FORNUIS
101 V; Gas-elektro fornuis, l
nkl.grili, draaispit en mixed l
rill-set. Adviesprijs* 1425.- r

998.-I

ATAG ELEKTRISCH

FF225/234/275.Adv.*1445.-1

(FF452; Luxe gas-elektro l
ornuis met hete-luchtoven,
rill, kookwekker en gratis
ookboek. Adviesprljs'1735.-1

1298.-

ZANUSSI WASDROGER
type TD50; adv.pr. 649 -

399.-

629.-

RVSREVERSEREND

STUNT! VHS HQ-VIDEO

549."

nkl. afstandbediening!

BAUKN./BOSCH/AEG
VHS VIDEO-SPELER

329.-

m

37CM KLEUR EI9-TV

OPZETVRIESKASTJE

SUPER KOOKPLAAT

Handig opzetvrieskastje, waar 4-PITSGASKOOKPLAAT.-298.altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviesprljs.*595.-

198,

348.- ATAG KOOKPLAAT
125 LTR. VRIESKAST

GKF334;4-pils.Adviesprijs'445.-1

CONDENSDROGER

849.SIEMENS CONDENS

TILETE «ST

PHILIPS VRIESKAST

498 •"
MIELE DROGER

99.-

9PS1S^«^I
^ 1 HAARLEM

Type GSD1311; Adv.'848.-

C>IQ
040 •"
1179.MERKCENTRIFUGE" STUNT!! VRIESKIST!!
498.169.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
ie°a°'~

v,. ..;:...

|BEyERwijK

_ _ •,-:.;-,

LBeVerhof16(allee„witgoed)

-tflR

-

l 111.^^'"~~

| AwiSTERpAivrAiviSTELyEEivi
| HILVERSUM

^OP

l DEN HAAG ZOETERWOUDE

Sc

TypeAFB095; Adv.'665.-

BOSCH VRIESKAST

AFSTANOBED

AtHfj!L , --

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

BAUKNECHT 160LTR. ATAG INFRA TURBO

2SB01; VHS-HQ, inkl.afstandbediening. Adv."1095.-

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

748.-

ELGRIM FORNUIS

1098.-1

i^MH^BBMBi
AUDIOCASSETTES

RirmHBHMMBcHMÏ

598.-

PHILIPS 140 LITER

PHILIPS 160 LITER

ARISTONA VHS VIDEO

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

145 LTR. KOELKAST

445 •*
BOSCH KTF1540J

VR6290; HQ! Afstandbediend!
Ned.Philips garantie! '1195.-

598.-

Coolcraft 1 45 liter, 2-sterren. For- NDESIT G/E FORNUIS
:5406;Gas-elektro.'1049.mica bovenblad. Garantie.

^fnrai^fimSS R»

VIDEOCASSEnES

e Ideale kombinatie: koken l
p gas en elektrisch bakken l
n grilleren. Adviesprijs*998.-1

ETNA FORNUIS 14.00

ZANUSS1 140 LITER

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD afstanflbediend. "1295.-

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica bovenblad. Officiële garantie.

iïTItliSSMilMBWRTTnB^H HSaUOTl

PHILIPS VHS VIDEO

PHILIPS VHS VIDEO

STUNT! GAS-ELEKTRO

1000 TOEREN RVS BL

EESS^^CTHEffiw
iirr rif l ^Sft'rt^Ti 3™™

GRUNDIG VHS VIDEO

518.-

_

999.AEG TURNETTE

M720; HQ-beeldkwaliteitl
LCD-afstandbediend. "999.-

fl
ifi

NDESIT
FORNUIS^

Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd^eco-knop. '1495.-

HITACHI VHS VIDEO

52KV2527; 20 Watt + 4 boxen

MIELE VW G521

1499.-1

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed. ,+leespen '1733.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS ARG280 K/V

779,

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

769.949.-l

BAUKNECHT VW3PR

PANASONIC VIDEO

'ê
't

ZANUSSI K/V (OJ)

'an de uitvinders! '1319.

949.

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

NDES
VAAT-'
WASSEl

TV635; VHS-HQ, 4 koppen,
uur, afstandbed."1695.-

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

PANASONIC NN8550

899.-I

F60; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

779.LAUPUNKT VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

~» 799.-l
35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

PANASONIC HI-FI

37 CM KLEUREN-TV

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

R8180; 750W + draaiplateau.

Nederlands topmerk. Trom
mel EN kuip roestvriistaal!

RD600; 3 koppen, voor perektbeeldlAfst.bed..'1429.

375.-

m 699.-I

SHARP 3 IN 1 KOMBI

1000 TOEREN RVS

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FJj>tereo geluid. '2295.-

895.

45 CM TELETEKST

' Eén daj voor levering
'van ItriO til T5 no uur

Type W1 200WDOJ ; Voorlader,
centrifugegang 1200trn/min.,
rvs trommel EN kuip. '1399.-

VT570; VHS-HQ, stereo/1999.-

. PHILIPS 21GR2550
| 55 CM TELETEKST

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron l
hete-lucht oven. "1099.-

020-6476219

INDESIT 1200TOEREN

PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

m 379.-

MAGNETRON + GRILL

29 liter, digitaal, draaiplateau. l
Adviesprijs'899.-

6843; VHS-C, autofocus. '2095.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv.'769.-

1245.PHILIPS 800TOEREN
m 499.-I
BROTHER ER7341
875.SIEMENS KS2648
BAUKNECHT WA6500
895.- "® 599.-I
745.KOMBI MAGNETRON

VHS-C, Superkomakt. '2199.-

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

ü 675.-

l -Adviesprijs slechts referentie

ELGRIM WASEMKAP
VA15; Adviesprijs'245.- •

m 128.tTAG WASEMKAP

MA425AN; 3 standen. "380.-

168.-
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WD eist proef
met stofzuiger
tegen hondepoep
ZANDVOORT - Opruimen
is de meest effectieve bestrijding van de hondepoep-overlast in het dorp. Dit heeft meer
resultaat dan voorlichting, het
creëren van uitlaatgebieden en
het te koop aanbieden van
plastic zakjes, waarmee de uitwerpselen opgeruimd kunnen
worden.
Dat is de mening van een
aantal Zandvoortse gemeenteraadsleden. Volgens hen moeten er nog dit jaar proeven genomen worden met de Jumbo
Vac, een soort straatstofzuiger. Daarnaast zouden de boetes voor het los laten lopen van
honden, verhoogd moeten worden.

52e jaargang nummer 3

Kopje
onder

Oeotveld
De bouw van een apparteo
mentencomplex in Bentveld
«3
kan voorlopig niet doorgaan. De
provincie weigert een ontheffing te
verlenen.

Casino
Casino Zandvoort verwacht
/j
met het resultaat van afgelov?
pen jaar eindelijk uit de rode cijfers
te komen.

het veranderen van de mentaliteit
van hondenbezitters.

Boetes
Volgens Kuijken, PvdA, is het
noodzakelijk dat de boetes verhoogd
worden. Voor het los laten lopen van
honden geldt een boete van twintig
gulden. Een 'lachertje' volgens Kuijken. Ook volgens de andere commissieleden zet dat geen zoden aan de
dijk. Het college heeft geen directe
invloed op het tarief, dat wordt vastgesteld door het openbaar ministerie, maar zal wel trachten zijn invloed aan te wenden.
Voor het poepen van honden op
verboden plaatsen is nog geen bedrag vastgesteld. Binnen de bebouwde kom mogen honden alleen in de
goot poepen, of op terreinen die de
gemeente daarvoor heeft aangewezen. Dat er eigenlijk strenger gecontroleerd moet worden, daarover lijken de raadsleden het eens. Daarvoor ontbreekt nu echter de mankracht.

In de gemeente Den Haag, waar al
enige tijd met de Jumbo Vac wordt
gewerkt, tonen ambtenaren zich
zeer tevreden over deze kleine,
wendbare straatstofzuigers. Zij blijken effectief te werken bij de bestrijding van straatvuil, inclusief hondepoep. Ook op plaatsen waar de gro- Hondepenning
tere veegwagens niet kunnen koInvoeren van een hondepenning
men.
wordt overwogen, als hulpmiddel
om de controle te vergemakkelijken.
Burgemeester en wethouders van Daardoor is de eigenaar, van een losZandvoort willen niet eerder dan lopende hond die wordt opgepakt,
volgend jaar twee van deze appara- makkelijker op te sporen. Een beten aanschaffen. Dat staat in de nota zwaar is, dat de penning fraudege'Aanpak vervuiling door hondenont- voelig is. Bovendien is het systeem
lasting' die deze maand door de ge- nog niet landelijk ingevoerd. Het
meenteraad wordt behandeld. Ge- blijft dus lastig om een Zandvoortse
zien de beperkte financiële midde- viervoeter te onderscheiden van een
len wil het college de aanpak dit jaar hond van buiten deze gemeente.
beperken tot een voorlichtingscam- Daarom zal de invoering van een
pagne, het creëren van uitlaatgebie- hondepenning zeker met nog een
den en hondenvrije zones en de aan- jaar worden uitgesteld. De nota
schaf van hondepoepzakjes. Onder- wordt nog behandeld in de eerstkonemers Vereniging Zandvoort heeft mende gemeenteraadsvergadering.
al aangeboden te helpen bij de verkoop van de zakjes. Het college
hoopt met deze maatregelen een
mentaliteitsverandering teweeg te
brengen.

ZANDVOORTSoms komen
toeristen in
Zandvoort voor
verrassingen te
staan. Zoals
deze Fransen,
die onlangs met
hun Volkswagen
het strand
opreden.

Ook 'oudere mannen' kun<-v
nen leren koken, in wijkeenf
trum 't Stekkie gaat speciaal voor
hen een cursus van start.

School
Op twee pagina's, 9 en 11, Q
wordt deze week aandacht
&
besteed aan de verschillende facetten van het voortgezet onderwijs.

Aan hun
Middellandse
Zeekust heb je
nauwelijks eb en
vloed. Hier is dat
wel anders,
merkten zij. Te
laat.
De wagen kwam
niet meer los uit
het zand en ging
kopje onder in
het opkomende
water. De Kever
was total-loss.

Man op heterdaad
betrapt in café
ZANDVOORT - De politie heeft afgelopen vrijdag, rond vier uur 's
nachts, een 21-jarige Zandvoorter op
heterdaad betrapt in een - reeds gesloten - café. Een bewoner van de
woning erboven hoorde lawaai in de
zaak en waarschuwde de politie. De
man had inmiddels een gokkast geforceerd. Hij was het pand binnengekomen, door een luik te vernielen.

'Extra golfbaan en uitbreiding bungalowpark economischer'

(ADVERTENTIE)

Beach-Him
Telefoon 02507-12841 Kerkstraat 13
02507-12309 Passage 22
AMERICAN SYSTEM
RIVET
POG

NEW-MAN
TOM TAILOR
EDWIN

Zandvoort
AUSTRALIAN
EL-CHARRO
BEST-COMPANY

VERBOUWINGS
UITVERKOOP

Zakjes

Oplage: 5.150

Een aantal raadsleden heeft daar
echter weinig vertrouwen in. Volgens hen moet de gemeente zelf ook
iets laten zien, door het opruimen
van de hondepoep. „Ik zie geen
brood in het aanbieden van zakjes",
zegt WD-raadslid Jaap Methorst.
Van hem is het idee afkomstig om
straatstofzuigers in te schakelen, en
deze te laten bedienen door banenpoolers. „Voorlichting is mooi, • De Jumbo Vac straatstofzuiger is
VANAF 18-1 t/m 9-2-'92
maar als de gemeente daar zelf niets geschikt om hondepoep op te ruimen.
tegenover zet, bereik je daar weinig
mee. Dan mis je een kans voor open
doel". Methorst eiste maandagavond in de commissie voor financiën dat er nog dit jaar een proef
genomen wordt met een straatstofzuiger. „Als dat niet gebeurt, overweeg ik om tegen dit voorstel te
stemmen". Het WD-raadslid kreeg
steun van GBZ, CDA en D66. Flieringa, Bosman en Annema verwachten
dat opruimen beslist meehelpt bij
ZANDVOORT - Rob Boekei- heffen van het comité. Als afdelings- gericht. Jan van Kleef, van de gelijkman en Jan van Kleeff hopen hoofd Plantsoenen bij de gemeente namige kwekerij aan de Van Stoldit jaar met nieuwe activitei- draagt hij zorg voor het groenbeheer bergweg in Zandvoort, stond aan de
(ADVERTENTIE)
Zandvoort. Maar daarnaast was wieg daarvan.
ten te komen op het gebied van in
hij sinds een aantal jaren ook nauw
tuinverfraaiing en andere soor- betrokken
bij de Afdeling ZandLater werd aangesloten bij 'de Koten van 'groenversiering'. Dat voort/Bentveld
van de Koninklijke ninklijke Maatschappij voor Tuinzegt Boekelman in verband Maatschappij voor Tuinbouw en bouw en Plantkunde, het plaatselijmet het verdwijnen van de Plantkunde.
ke comité ging over in de 'Afdeling
tuinkeuringscommissie. Deze
Deze verrichtte 's zomers keurin- Zandvoort/Bentveld'. Deze is per 31
moest op 31 december jongst- gen van tuinen en 'balkongroen', als december 1991 definitief opgeheven
leden wegens gebrek aan be- een soort stimulans voor de eigena- wegens gebrek aan belangstelling.
langstelling worden opgehe- ren. Ieder jaar werd een tiental win- Het afdelingsbestuur heeft onlangs,
uitgekozen, die op een feeste- tijdens een bijzondere ledenvergadeven. „Daarom gaan we het nu naars
daartoe moeten besluiten. Beanders aanpakken", aldus lijke bijeenkomst werden gehuldigd. ring,
stuur en tuinkeurders hebben, onBoekelman. De gedachten
was een uitstekende manier danks vele jaren van inspanningen,
gaan uit naar voorlichting, omHet
tot 'dorpsverfraaiing' te komen. het teruglopen van het ledental geen
over het groen dat in Zand- Dat doel lag ook opgesloten in de halt toe kunnen roepen. Waren het
voort wel kan groeien.
naam van het toenmalige 'Comité er in de succesjaren nog zo'n negen„Het is triest dat het zo moest lo- Tuin- en Dorpsverfraaiing', dat on- tig, afgelopen tijd is het aantal tot
pen", zegt Boekelman over het op- geveer vijftien jaar geleden werd op- onder de vijftig teruggelopen.

Gran Dorado wil circuit-terrein
ZANDVOORT - Gran Dorado is bereid het circuitterrein
over te nemen, om er bungalows te plaatsen en een golfbaan aan te leggen. Dat is ook
economischer voor Zandvoort.
Dit zegt directievoorzitter Mr.
E. Kruijff in een brief aan het
gemeentebestuur van Zandvoort. Aanleiding is een meningsverschil over de noodzaak van een geluidwal, aan te
leggen tussen het circuit en het
bungalowpark. Gran Dorado
Leisure NV zal alles doen wat
in haar vermogen ligt, om haar
belangen in Zandvoort veilig te
stellen, aldus Kruijff.
Directievoorzitter Kruijff wijst
erop dat de gemeente contractueel
een geluidwal moet aanleggen. Het
circuitlawaai, dat het bungalowpark
binnendringt, zou volgens TNO uit
Delft de normen overschrijden. Dat
gaat de gemeente veel geld kosten,

Nieuw plan na opheffing KMTP Afdeling Zandvoort/Bentveld:

Praten over 'groen' vervangt tuinkeuring
Toch hebben Rob Boekelman en
Jan van Kleef goede hoop dat er
nieuwe activiteiten in het leven geroepen kunnen worden. Het afstoten van de KMTP, die allerlei beperkingen met zich meebracht, heeft
weer als voordeel dat er meer bewegingsruimte is. Of een en ander in
verenigingsverband moet gebeuren,
betwijfelen zij. Als dat niet nodig is,
scheelt het een hoop administratieve rompslomp.

evenals andere voorzieningen, Gran Dorado. Dat zegt woordvoermeent de directievoorzitter. De der Egon Snelders.
vraag doet zich voor, of de investeringen wel opwegen tegen het - moeilijk te kwantificeren - economische 'No return'
belang, zegt hij.
„Omdat we nu zover op het huidige pad zijn gevorderd, zijn burgeDaarom komt Kruijff met een al- meester en wethouders van mening
ternatief, een plan dat 'niet alleen dat er een 'point of no return' is
economisch haalbaar is, maar voor bereikt. Het college heeft daarin de
uw gemeente grote voordelen biedt'. steun gekregen van de fractievoorHet houdt in, dat Gran Dorado het zitters".
circuitterrein (zo'n zeventig hectare) overneemt voor 250 extra bungaPrincipieel is Gran Dorado, dat in
low's en een semi-openbare, acht- Zandvoort inmiddels 105 miljoen
tienholes tellende golfbaan die aan gulden gulden heeft geïnvesteerd,
de internationale eisen voldoet. De niet tegen het circuit. Dat zegt de
slipschool blijft bestaan in dit plan. directievoorzitter in de brief, die in
oktober al werd verstuurd, maar
deze week pas boven water kwam.
Voordelen
De onderneming heeft eerder een
Als voordelen noemt Kruijff onder miljoen ter beschikking gesteld om
andere dat de nieuwe opzet qua ge- het interimcircuit mogelijk te maluids- en milieuproblematiek 'zeer ken. Maar zij zal 'echter alles wat in
vriendelijk' is en dat de piekbelas- haar vermogen ligt' in het werk stelting tijdens racedagen op de toevoer- len om haar belangen in Zandvoort
wegen verdwijnt. Daarnaast voor- veilig te stellen, indien zal blijken
spelt hij een grotere stroom toeris- dat bij afwegingen het (nieuwe) cirten naar het dorp zelf, waardoor ook cuitbelang een hogere prioriteit
de plaatselijke ondernemers meer krijgt dan het gevestigde Gran Dorado belang'.
zullen profiteren.
Kruijff verwacht 'een aanzienlijke
upgrading van Zandvoort die het
mogelijk zal maken om Zandvoort
naast Scheveningen en Noordwijk
in de eredivisie van de Nederlandse
badplaatsen een prominente rol te
laten spelen'. Deze gemeente profileert zich dan als badplaats met een
'green product van hoge kwaliteit',
zegt hij, wijzend op de golfbaan.

(ADVERTENTIE)

Denk er aan...
Opruiming bij

Hij voorspelt veel grotere inkomsten voor Zandvoort, door de toename van toeristenbelasting en onroerend-goedbelasting. En door de verKINDERMODE
koop van het terrein, al stelt Kruijff
SCHOENEN
LAARZEN
wel een 'redelijke prijs' en het verkrijgen van vergunningen als voorDagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
Wel duidelijk is, dat de activitei- waarde.
Maandag gesloten
Het gemeentebestuur gaat op dit
ten op deze gemeente gericht moeHALTESTRAAT 45, ZANDVOORT
ten zijn. „We willen ons voorname- moment niet in op het aanbod van
lijk op "t Zandvoortse' richten", zegt
Boekelman. „Aandacht voornamelijk voor dat groen, dat in deze kustgemeente kan groeien". Boekelman
en Van Kleeff zijn door hun beroep
hierin gespecialiseerd. Hun informatie kan zeer waardevol zijn omdat een kustplaats een lastige plek is
voor tuin- en ander groen. Wat er
groeit, dat verschilt sterk per locatie, omdat de afstand tot de zee een
die krant moet ik hebben.
grote invloed heeft op de groeikanOmdat ik graag wil weten wat zich in mijn
sen.
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar ƒ 12,00
Daarom wordt gedacht aan de mogelijkheid om Zandvoort in - denkbeeldige - stroken te verdelen, telkens iets verder van de kust. Daardoor komt iedereen met een tuin of
balkon aan bod.

ïbelli

Natuurlijk,

Nieuwsblad

Boekje

l Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

LW

16
17
18
19
20
21
22
23
24

00.41
01.39
02.31
03.19
04.03
04.49
05.35
06.19

07.10
08.37
09.44
10.35
11.16
01.39
02.33
03.16
03.53

11.58
12.59
14.00
14.46
15.36
16.17
17.05
17.47
18.35

19.50
21.24
22.30
23.04

jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan

11.56
12.45
13.24
14.25

Maanstanden:
VM zond. 19 jan. 22.29 u.
Springtij 21 jan. 16.17 u. NAP+125cm

Een mogelijkheid is het uitgeven
van een boekje, hiervoor bestaan al
ver gevorderde plannen. Daarnaast
wordt gedacht aan voorlichtingsochtenden bij Van Kleeff. Daarbij
kunnen, bijvoorbeeld in najaar en
winter, eventueel ook kamerplanten
ter sprake komen. „Zandvoort telt
veel mensen die enthousiast met
groen bezig zijn", weet Boekelman.
„Als zij suggesties hebben, dan
zijn die van harte welkom". Zowel
Boekelman als Van Kleeff kunnen
daarvoor gebeld worden: Boekeiman via 61577 (werk) of 16973 (privé), Van Kleeff onder nummer
17093.

Naam: (m/v)

l

L

1
1
1
1
1
Adres: i i i i
Postcode/Plaats: i_
1 1 | (j,v ni o>nir»i<'
Telefoon: L—L—L—L
Giro/Banknr.: l L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ52,00

' Voer postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 I'A
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

8"710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbaar en blij geven wij kennis van de geboorte van onze zoon
en broertje

PROVINCIE

Noorcf-JTM/and

Frank

BEKENDMAKING

ZIEKENHUISPLAN REGIO AMSTERDAM

geboren 10 januari
Wim, Astrid en Mark
van der Veld
Fahrenheitstraat 11/2
2041 CG Zandvoort

Het dagelijks bestuur (gedeputeerde staten) van de provincie
Noord-Holland heeft voor de gezondheidsregio Amsterdam het
voorontwerp ziekenhuisplan 2e fase opgesteld. Hierin staan o.a.
voorstellen voor het aantal specialistenplaatsen in de algemene
ziekenhuizen:
Ziekenhuis De Heel te Zaanstad, Streekziekenhuis Waterland te
Purmerend, Andreas/Slotervaartziekenhuis te Amsterdam,
BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
te Amsterdam, St. Lucas Ziekenhuis te Amsterdam, Vereeniging
voor Ziekenverpleging te Amsterdam, Ziekenhuis Amstelveen te
Amstelveen en het Jan van Breemen Instituut (poliklinisch
reumatologisch centrum) te Amsterdam.
Voordat gedeputeerde staten echter het ontwerpplan aan de
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
aanbieden, willen ze graag uw mening horen over de voorgestelde
ziekenhuiszorg in uw omgeving.

Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor
zijn gezin, is van ons heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en fijna opa

Jacob Kraaijenoord
•'•• 8 januari 1916

f 7 januari 1992
A. Kraaijenoord-Keur
Corry en Jan
Jaap
Simon en Emile
Martha en Addie
Coby en Ben
Resi en Loek
en kleinkinderen
2041 BD Zandvoort, januari 1992
Vondellaan 4
De crematie heeft op 10 januari plaatsgevonden.

UW REACTIE
Het voorontwerp ziekenhuisplan 2e fase ligt tot 16 maart 1992
ter inzage in het provinciehuis in Haarlem, in alle bibliotheken en
gemeentehuizen in de gezondheidsregio Amsterdam en in de
genoemde ziekenhuizen. Het plan kunt u bestellen bij bureau
Voorlichting, telefoon 023 - 14 44 52.
Eventuele bezwaren dienen vóór 16 maart 1992 binnen te zijn bij
Provinciale Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD
Haarlem. Op l S april 1992 wordt 's middags in het provinciehuis
een hoorzitting gehouden, waarop u de kans krijgt uw schriftelijke
reactie mondeling toe te lichten.

we zullen je nooit vergeten
Willem-Jan en Petra
Simon en Simpne
Barbara, Michiel
Vincent, Suzanne
Meivin, Daniëlle

INSPRAAKONDERSTEUNING
Wilt u assistentie bij het opstellen van uw inspraakreactie, dan
kunt u terecht bij het onafhankelijke Ondersteuningsinstituut
Noord-Holland. Dit is een stichting die gratis helpt met het
formuleren van argumenten, het activeren van medestanders, het
verzorgen van typewerk enz. Bel dan naar 023 - 31 91 30 of
schrijf naar het Ondersteuningsinstituut, t.a.v. mw. M. Timmer of
dhr. J. Post, Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem.

Enige en algemene kennisgeving.
Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
Zuiderhout is na een langdurige strijd van ons
heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Neeltje ten Broeke-Koning

ZWEMLESSEN
* Jeugdlessen vanaf 3 jaar.
* A en B diploma K.N.Z.B.
* Lessen voor volwassenen
* Aquarobics voor uw conditie
* Moeder en kind zwemmen
Watertemp. 30° graden

Some people think about the future
Some speak about the past
But where is the final structure?
Now you are free ..., at last.
Dennis
Rustig en vredig is van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader en grootvader

Sportacademie
Nauwelaerts de Agé

Johannes Jacobus Plantenga
in de leeftijd van 75 jaar.
Zandvoort:
Jennifer Plantenga-Johnson
Helen
Haarlem:
Dennis en Dicky Plantenga
Lelystad:
Jeannette en Joost Plantenga
Sanne en Hilje
Zandvoort, 13 januari 1992
Marisstraat 36
De uitvaartdienst in de parochiekerk „St. Agatha" en de crematie in crematorium „Velsen" te
Driehuls hebben inmiddels vandaag plaatsgevonden.
Liever geen bezoek aan huis.

Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één'der rouwkamers
van'Onderling Hulpbetoon' Postslraat 7 Zandvoort

JAN EN INGRID
Heel erg bedankt voor de fijne
avond, en ... wanneer krijgen we
een revanche?
Bedankt!
Alle deelnemers(sters) van
Vissers Biljart Festijn

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Haltestraat 55

Qutte. Toine,
WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 20 januari t/m 12
februari
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) tel. 12932

19,95

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

mt. 5-6-7-8
wit/bleu
* * MINISLIPS
***
HEREN
2 stuks

19,95
wit-bleumarine-zwart
*BALESTRA
* * * *
HERENSLIPS
Nu 2 stuks

29,95
*****
; ; Dëa^ ligt "onze belangrijkste
?tóakv;0fy
'•jp&iarn

AMERIKAANSE
T-SHIRTS
2 stuks

29,95
MT M-L-XL-XXL
ALLEEN WIT
* * PYJAMA'S
* * *
TRICOT
lange mouw

Uitvaartverzekering
• een Natura- ; H " ^-&
uitvaajrtóviereenkomst
Vraag rustig yrij|lijvend
alle inlichtingen bij:? , f

Woonruimte
gevraagd
voor
net meisje
Huur ± ƒ 600,all in
Tel. 02507-14322

^^
't staat in

de krant
iedere week weer

Nieuwe theoriecursus start
dinsdag 21 januari van
19.30-21.00 uur

7 lessen voor 100,(zonder boeken)
in de kerk a/d Julianaweg hoek
Emmaweg
Inl: Bert Hoogendijk
Tel. 12496
Verkeersschool

Van Sprang/Tempo
Tel. 023-370408/272414

49,95
mt 50 t/m 58
*****
DAMESSLIPS
100% katoen
tanga's
2 stuks

14,95
heupslips
2 stuks

15,95

-K
-K
•*
*
*

Zaterdag is het zover!

Dan wordt

Patricia 30 jaar
Van harte: Een jolige twintiger

•j
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvöoiti
fel. 02507^7244

16,95
*SLIPPIDIDU
****
elast. katoen damesslips div. modellen
bij 2 stuks

5,- korting

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
(art. 19 WRO procedure)
- oprichten van een vogelkijkhut in de waterleidingduinen nabij de locatie pi.
bek. vogelland.
Het bouwplan ligt met ingang van 17 januari 1992 gedurende veertien dagen
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast),' wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

Emm

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

taille slips
2 stuks
•*

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

SCHIESSER
Aanbiedingen
HERENSLIPS en SINGLETS
2 stuks voor

- plaatsing berging

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

16 januari 1992

HOGERE PRODUKTIE

Kroon Mode

Aangevraagde bouwvergunning
001B92 van Lennepweg 65-36

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

' DE TELEFOONDIENST LEVERDE \ ER ZUN NQÖ 120 82
AFGELOPEN JAAR EEN
J WACHTENDEN VOOR U.

Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond tijdens zijn laatste levensjaren en na
het onverwacht overlijden van onze lieve vader,
schoonvader, opa en overgrootvader
betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
2042 NR Zandvoort, januari 1992
Wilhelminaweg 44

023-315855

' • • • ; > : , . • : V . -V.'-' • = • • • .-•'-'•••:.•:••
^ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Tel. 023 - 27 66 67

Johanna Wilhelmina Berendina Gorus

Egbert Jongsma

A
rm;

OVERVEEN

Met droefheid delen wij U mede, dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan, na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis „Overspaarne", onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
weduwe van Peter Vink
op de leeftijd van 85 jaar.
J. C. Vink
J. L. Vink-de Vries .
Martijn
J. W. Vink
D. Veenendaal eg. Vink
Peter, Rory, Janine
Zandvoort, 13 januari 1992
Haarlemmerstraat 22
Correspondentieadres:
Ontvanger Schoutenstraat 10
2042 NC Zandvoort
De overledene is overgebracht naar een der
rouwkamers van de Associatie - Uitvaartverzorging, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag
17 januari om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

zal hierover een informatie-avond worden gehouden. Tijdens de avond zal
nadere uitleg aan het besluit worden gegeven.

47 jaar onderwijs ervaring

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

Informatie-avond verplaatsing kermis
Het college heeft besloten om de jaarlijkse kermis te verplaatsen van het NSterreln naar de Princesseweg/Zwarte Veld. Dit o.m. in verband met de
voorgenomen woningbouw op het NS-terrein.
Donderdag 23 januari 1992
20.00 uur
Raadzaal, Raadhuis
(ingang Raadhuisplein)

INLICHTINGEN
Heeft u behoefte aan meer informatie over de bestaande en de
tot 1995 te verwachten ziekenhuiszorg in uw omgeving, bel dan
naar de heer j.W. Arends, beleidsmedewerker bureau Volksgezondheid van de provinciale dienst Welzijn, Economie en
Bestuur, telefoon 023 - 14 34 70.

Lieve opa,

weduwe van Nicolaas ten Broeke
op de leeftijd van 85 jaar.
Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkind
11 januari 1992.
Verpleeghuis Zuiderhout,
Beelslaan 9, Haarlem.
Correspondentieadres:
Brederodestraat 68,
2042 BH Zandvoort.
De begrafenis in het familiegraf op de algemene
begraafplaats te Zandvoort heeft inmiddels
plaatsgehad.

mmtmi

Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932
Maandag gesloten.
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.
Voor uw kopje koffie e.d.

1. Lorentzstraat 459, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.120,- zijn.
2. Flemingstraat 128, huur ƒ667,61 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.
3. V. Lennepweg 53-7, huur ƒ 595,99 per maand, 3-kamerflatwoning met
C.V. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.840,- zijn.
4. De Schelp 140, huur ƒ811,85 per maand (excl. stookkosten) 4kamerwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.840,-zijn.
5. Flemingstraat 314, huur ƒ470,87 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.910,- zijn.
6. Lorentzstraat 169, huur ƒ685,08 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.235,- zijn.
7. Lorentzstraat 188, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.190,-zijn.
8. Lorentzstraat 477, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag van 14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
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Teveel wooneenheden in bouwplan Bramenlaan

Provincie weigert ontheffing
voor
ZANDVOORT - De bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Bramenlaan • in
Bentveld zal mogelijk niet doorgaan. De provincie Noord-Holland weigert aannemingsbedrijf
Combibouw BV een ontheffing te verlenen, van
de Verordening Grondwaterbescherrningsgebieden. Een van de redenen is, dat het bouwwerk teveel wooneenheden bevat.

® Een brandweerman weerstaat de hitte om de laatste bomen nog op het vuur te gooien.

De provincie zal alleen een ontheffing verlenen, als er
aan enkele strenge voorwaarden is voldaan. Toegestaan
is 'eenmalige afrondende woonbebouwing, die niet
meer dan vier woningen c.q. wooneenheden omvat'.
Daarvan is in het ontwerp van Combibouw geen sprake,
het bouwwerk is niet 'afrondend' en bevat in totaal tien
appartementen. Daarnaast is aanleg van het - tien plaatsen tellend - tauiten-parkeerterrein in strijd met het
bestemmingsplan uit 1979, het provinciaal beleid is om
parkeerterreinen te weren uit grondwaterbeschermingsgebieden.
Foto Bram Stijnen

Jeugd haalt minder kerstbomen op
ZANDVOORT - Voor de tra- ker. De jeugd bracht met zevenhonditionele kerstboomverbran- derd stuks aanzienlijk minder aan,
ding op het strand heeft de dan in voorgaande jaren. Toen werzo'n tweeduizend kerstZandvoortse jeugd zo'n zeven- ' den er wel
bezorgd en verbrand.
honderd kerstbomen aange- bomen
was woensdagmiddragen, aanzienlijk minder dagDeinbrandweer
volle sterkte aanwezig bij de
dan in vorige jaren. Toch was 'reuzefik' op het strand, maar hoefhet voldoende voor een enorm de niet in te grijpen. Sterker nog, de
laaiend vuur voor de Rotonde. • 'spuitgasten' hadden het vuurtje zelf

Volgens brandweercommandant
R. Schroder werden woensdag in totaal zestienhonderd bomen ingeleverd. De meeste daarvan zijn op de
remise versnipperd. Een restant zal
worden gebruikt als bodembedek-

Risico's

De risico's zijn te groot, zeggen Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, temeer omdat de bouwlocatie vlakbij het waterwingebied ligt. Daarbij wijzen zij op de
risico's voor de bodem en het grondwater, in de vorm
Aangewakkerd door een straffe van afval- en andere, schadelijke stoffen, en vervuilingzuid-westen wind maakten de vlam- door de aanwezigheid van een parkeerterrein. Bovenmen in''recordtijd korte metten met dien 'kan nog worden opgemerkt dat de bedreiging voor
wat kort daarvoor nog het f eestelijke middelpunt was in de Zandvoortse huiskamers. Een paar plaatselijke 'lievertjes' hadden nog een extra
atractie aan het vreugdevuur toegevoegd: vuurwerk, het restant van de
onlangs gehouden nieuwjaarsviering.

Weekenddiensten

L

Bioscoopprogrammering 17 jan. t/m 23 jan.
DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 UUR

Weekend:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu18/19 januari 1992
niedienst
Zondag 10.30 uur: woord/commuHervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- niediensi-, dames B. Bleijs/A. Beijwen
nes
Alle zondagen 10 uur: Kinderdienst Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
i.h. Jeugdhuis
Haarlem):
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Selms, Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders/Osvlootpredikant te Haarlem
car Lohuis
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Jehova's Getuigen:
NPB:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. in Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
't Veld
maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R.
Donderdag 14.30 uur: Bijbelkring
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Roomskatholieke Kerk:
Haarlem, tel. 023-244553.

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26. 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 >AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020 - 562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 16.- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur. lel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts
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'TM BACK!'

in

IJssel. Hij volgde B. Storace op, die
naar zijn geboorteland Malta terugkeerde. De nieuwe directeur werkt
sinds 1983 bij Holland Casino's na
een loopbaan van twintig jaar bij de
Rotterdamse gemeentepolitie. Hij is
nu nog Hoofd Bedrijfsbeveiliging.
« H.B.J. in het Veld wordt per 1
februari de nieuwe directeur van casino Zandvoort.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

Verrassend
Grote verrassing deze week was
het briefje van Gran Dorado Leisure
NV, waarin de voorzitter aanbiedt
om het circuit-terrein over te nemen.
Niet zo'n slecht aanbod, als je bedenkt dat we dan in één klap van
een hoop milieubezwaren af zijn.
Bovendien zal het 't hele jaar door
beslist drukker v/orden in het dorp,
als er 250 vakantiebungalows bij komen. Wellicht dat er op het terrein
nog wat meer toeristische attracties
kunnen komen, dan alleen een golfterrein.
Dat is goed voor toerist én Zandvoorter. De voordelen die Gran Dorado noemt, zijn aantrekkelijk: minder verkeers-spitsdrukte en meer inkomsten voor de gemeente, met
name door toeristen- en onroerend-goedbelasting.
Daarentegen hebben burgemeester en wethouders ook gelijk dat zij >
zich niet zomaar van het ingeslagen
pad, richting 'nieuw circuit', laten afbrengen. Eerst moeten alle kansen
van de racebaan, inclusief voor- en
nadelen, duidelijk zijn. De onderzoeken daarnaar zijn in zo'n ver gevorderd stadium, dat er wat dat betreft
eindelijk wat meer duidelijkheid lijkt
te komen.
Feit blijft natuurlijk, dat een circuit
- voor menigeen onze lokale 'trots' meer internationale bekendheid
geeft aan een gemeente dan een
bungalowpark. Dat valt niet te ontkennen. Maar wat de Zandvoortse
economie betreft, is het uiteindelijke
doel van beide gelijk: meer toeristen
naar de kustplaats. Gaat het - naast
woongenot - uiteindelijk niet om de
centen? De vraag wordt dus: welke
van de twee mogelijkheden biedt op den lange duur - de beste kansen. In die discussie mag het aanbod van Gran Dorado zeker niet
zonder meer weggewimpeld worden.

Gerard Hokke

'Vroeger wilde ik stuurman worden'

• Directeur Gerard Hokke van de Gertenbachschool: „Je speelt vaak een rol op school".

ZANDVOORT - Gerard Hokke (45) is sinds 1977 werkzaam
op de Wim Gertenbachschool. Eerst als leraar Nederlands,
later als directeur. Hij geeft nog steeds les aan de eerste en
vierde klassen. Als directeur van de - tegenwoordig - enige
mavo in Zandvoort heeft hij veel jeugdige inwoners van de
badplaats onder zijn hoede gehad. Daarom is hij wel een beetje
een bekende 'Zandvoorter', hoewel hij in Haarlem woont.

G

DAGELIJKS OM 19.00 en 21.30 UUR: TERMINATOR 2
Kaarten volwassenen ƒ12,50. Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00.

COMMENTAAR

-Achter de s c h e r m e n .

Ik besloot toen maar naar de kweek school te gaan."
In 1968. bijna 24 jaar geleden
kwam Hokke in het onderwijs terecht. Hij zag werken in het onderwijs niet als roeping. „Ik was met
het onderwijs opgegroeid dus het
was niet meer dan logisch dat ik ook
in het onderwijs ging werken." In
1977 hoorde hij van een vacature op
de Wim Gertenbachschool. Op die
school werkten ook Nijboer en Sinke. twee vroegere docenten van de
Thuis is hij anders: ,.Je speelt kweekschool. „Ik solliciteerde en
vaak een rol op school, hoewel de werd aangenomen. Het klikte goed."
De reden dat Gerard Hokke op de
leerlingen het wel kunnen zien als
ik chagrijnig ben. Als ik thuis ben, Gertenbachschool solliciteerde was
dan ben ik ook consequent ten op- dat hij de voorkeur gaf aan een
zichte van de kinderen, net als op school met een kleinschalig karakter. Nu, anno
school. Dat moet
ook, want kinde1992, zou dat
In de rubriek 'Achter de scherren verwachten
karakter
de
men' gaat het zandvoorts
dat."
school
wel
Nieuwsblad op zoek naar de
eens op kunGerard Hokke
'mens' achter bekende persokomt uit een
nen breken:
nen. Deze week Gerard Hokke,
echte onderwij„De overheid
directeur van de Gcrtenbachzersfamilie. Zijn
wil
grotere
school.
scholen stichvader was leraar
op de scheepvaartschool. Zijn ten. Ik sta daar niet achter. Niet iebroer en vrouw zitten ook in het dere leerling gedijt goed op een grote
onderwijs. Aanvankelijk wilde de school. Vooral als die leerling veel
jonge Hokke varen: „Er kwamen aandacht nodig heeft. Die aandacht
bij ons veel van die jongens over kunnen we de leerlingen hier op
de vloer, die voeren. Daardoor ook school nog geven."
wilde ik eigenlijk stuurman worAls de directeur thuis is laat hij
den. Voordat ik naar de Zeevaart- zijn vakgebied, het Nederlands, niet
school zou gaan, wilde mijn vader los: „Ik houd veel van lezen. Nederdat ik eerst zou gaan varen. Om te landse boeken, van schrijvers zoals
zien of ik het wel leuk vond. Het Biesheuvel, Kees van Kooten, Wim
beviel dus helemaal niet. Eigen- de Bie en Van der Heijden. In de
lijk hield ik niet zo van water. Bo- vakantie neem ik Engelse boeken,
vendien moest ik mijn sporten en vooral detectives, mee. Verder draai
andere sociale contacten missen. ik in mijn vrije tijd veel klassieke
ERARD HOKKE is positief gestemd over zijn
leerlingen die voor het
overgrote deel uit Zandvoort komen. „Ik heb vrij goed
contact met de leerlingen. Ook
met mensen die hier vroeger op
school gezeten hebben. Het is leuk
publiek, wat de kinderen betreft."
Hokke ziet zichzelf niet als een
strenge leraar. ,,Ze moeten wel
doen wat ik zeg."

Periode:
7 - 13 januari '92
Ondertrouwd:
de Boer, Marcel en: Porton, Leonie
Martine.
Sepp, Paul en: Schut, Elisabeth
Magdalena.
Gehuwd:
van Óostrom, Wilhelm Lous Michiel
en: Luitjes, Frédérique Joanna.
Poldervaart, Pieter Hendrik en: Galante, Laureen Ann.
Geboren:
Melissa, dochter van: Paap, Jacob
en: Blok, Miranda.
Dominique Simone, dochter van:
Wijnstra, Simon en: van Eijk, Gerritje Margaretha Hendrika.
Overleden:
Koning geb. Fogarasi, Anna, oud 83
jaar. Cats, Andrée Marie, oud 80 jaar.
Kennedij, Hilletje, oud 83 jaar.
Mus, Jan Christiaan Arnold, oud 94
jaar. van Dam, Gerrit Huibertus
Coenraad, oud 87 jaar. van Oostendorp geb. Dankbaar, Geertruidis Elisabeth, oud 82 jaar.
Kraaijenoord, Jacob, oud 75 jaar.
Günzel, Johannes Stephanus, oud
66 jaar. van der Waals geb. Meijer,
Barendina Dorotea, oud 90 jaar.

Tegen het bouwplan zijn bij de provincie negen taezwaarschriften tegengekomen, van omwonenden, de
commissie Aan- en inleunwoningen Bodaanstiehting
Bentveld plus de Stichting Bodaan. Op verzoek van een
aantal van hen werd in september 1991 een openbare
hoorzitting gehouden, waarvoor Combibouw was uitgenodigd om het woord te voeren. Het aannemersbedrijf
heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. Het
Bloemendaalse aannemersbedrijf was ook afgelopen
dagen niet voor commentaar te bereiken.

doorIvar Dobber

Burgerlijke stand

Zand voorts
Nieuwsblad

Bezwaarschriften

Casino verwacht
betere resultaten

aangestoken. Om half zes was de
brand erin gegaan. En wel in ruim
zevenhonderd afgedankte en verpieTot grote hilariteit van de vele
terde kerstbomen, die in de vooraf- honderden, merendeels jeugdige
gaande dagen door de plaatselijke toeschouwers vlogen de donderslaZANDVOORT - Het casino
jeugd waren aangedragen.
gen en rotjes rond de oren van de in Zandvoort verwacht een taeverschrikte brandweerlieden. 'Moet ter resultaat te behalen dan
kunnen', vond een van de spuitgasjaren. In 1991 beten. Volgens hem kon het vuurwerk voorgaande
beter op het strand worden afgesto- zochten 242.072 mensen het caken dan later bij hem in de brieven- sino. Daarmee bleef het aantal
bezoeken min of meer stabiel.
Weekend:
Dieren: (Overige diensten) Vereni- bus.
18/19 jan. 1992
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
Een half uur later kwam er een Volgens een voorlichter is het nog
14561,
Vermissingsdienst einde aan het feeëriek schouwspel. niet bekend of er ook winst behaald
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens Slechts enkele nasmeulende krui- is. De directie denkt dat het verlies
andere gevallen: tel. 13043.
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem sen herinnerden nog aan deze plaat- in ieder geval minder zal zijn of dat
BRANDWEER:
Alarmnummer 023-244443.
selijke traditie, waaraan vooral de er zelfs sprake is van lichte winst.
06-11. Indien géén spoed 023-159500 Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Zandvoortse jeugd nog steeds veel
In voorgaande jaren leed het casiof - voor info overdag - (02507) 61584. lening: Voor informatie, advies en genoegen beleeft.
no als één van de weinige Holland
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. "hulp tel. 17373, op alle werkdagen
Casino's verlies. Daar lijkt op dit
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
moment een eind aan gekomen. De
Loten
len), Centrale Post Ambulancever- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
voorlichter wijt het betere resultaat
voer (CPA) Kennemerland.
Stichting Welzijn Ouderen ZandDe ingeleverde bomen waren goed aan een vernieuwd spelaanbod. „We
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- voort: (voorheen Dienstencentrum) voor een lootje, waarmee een van de zijn vorig jaar meer de markt opgescherming): 023-246899.
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. vijftig prijzen gewonnen kon wor- gaan, hebben doelgerichter geadverHUISARTSEN: De volgende huisart- Spreekuur op dinsdag- en donder- den. De eerste prijs (50 gulden) viel teerd en bovendien is het casino uitsen hebben een gezamenlijke waar- dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. op lot 504 (geel), de tweede prijs (30 gebreid." Onlangs werd er een nieuw
nemingsregeling: J. Anderson, B. Belbus: Om van de belbus (voor be- gulden) op nummer 676 (groen), de spel aan het assortiment spellen toevan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. woners van 55 jaar en ouder) ge- derde (20 gulden) op lotnummer 742 gevoegd: Holland Casino Bingo, een
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. bruik te kunnen maken, dient men (groen). De overige prijzen van 5 gul- electronische variant op het bekenWeenink. Informatie daarover tij- zich 24 uur van te voren op te geven den vielen op de groene lootjes met de bingo-spel. Bij de officiële opedens weekend, avond/nacht vanaf bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- de nummers: 13, 33,42,50, 65,70,149, ning van dit spel heeft Holland Casi16.30 uur, én tijdens feestdagen via sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per 153, 164, 165, 177, 198, 227, 256, 304, no's 33 verenigingen uitgenodigd,
telefoonnummer 30500. De spreeku- persoon bedragen vanaf l juli 1991: 367, 398, 406, 414, 606, 967, 968, 985 en waaronder twee Zandvoortse vereniren van de dienstdoende arts zijn ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor 988. De gele lootjes met de num- gingen: Chess Society Zandvoort en
zowel op. zaterdag als zondag van een retour.
mers: 210, 240, 262, 292, 314, 330, 385, de Zandvoortse reddingsbrigade. De
11.30.tot 12.00 uur en van 17.00 tot. Alg-. Maatschappelijk Werk Zancl- 407, 454, 497, 510, 534, 554, 673, 70'0, schaakclub verdiende met het spel
17.30 uur. Een afspraak is niet no- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg 737, 777, 831, 949, 950, 951, 981 en 998 345 gulden voor de clubkas. De reddig. Inlichtingen omtrent de dien- 023-320899 of 320464. Spreekuur op leveren eveneens een prijs van 5 gul- dingsbrigade verliet het casino met
sten van dokter Plieringa worden werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- den op.
een bedrag van 330 gulden.
verstrekt via nummer 12181.
dagavond van 19.00-20.00 uur. VerPer l februari treedt de nieuwe
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverDe prijzen kunnen worden afge- directeur van het casino in Zandarts bellen.
lening, beschikbaar voor iedere in- haald bij de brandweerkazerne aan voort in dienst. Het is de 46-jarige
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, woner van Zandvoort, is gratis.
de Duinstraat.
H.B.J. in het Veld uit Capelle a/d
i
Neutel, tel. 13073. Openingstijden Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
(alléén voor recepten): zaterdag 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
(ADVERTENTIE)
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
de openingstijden: telefonische in- Davidsstraat. Eerste woensdag van
formatie over de regeling via tel. de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
13073.
Zandvoortse Vereniging van HuurWijkverpleging: Voor spoedgevallen ders: Gratis advies voor leden. Teleis het Kruiswerk Zuid-Kennemer- fonisch spreekuur elke dinsdagaland 's avonds, 's nachts en in het vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrifweekend te bereiken via de dokter- telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandsinformatiedienst: tel. 023-313233. voort.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth Woningbouwvereniging EMM:
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Klachtentelefoonnummer
techniGombert, Kochstraat 6A, Zand- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
voort, tel. 02507-14437.
spreekuur: iedere eerste dinsdag
CINEMA CIRCUS
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
15847.
Taxi: tel. 12600.
J

Kerkdiensten

de binnenduinrandbebossing, het kappen van bomen en
het aantal parkeerplaatsen per appartement geen belangen zijn, waarvoor de verordening in het leven is geroepen', aldus GS.
Ook de regionale Inspecteur van de Volksgezondheid
voor de Milieuhygiëne in de provincie Noord-Holland, is
van mening dat nieuwe (woon (bebouwing niet moet
worden toegestaan. Alleen als de bebouwing 'maatschappelijk dringend gewenst is', kan er volgens hem
ontheffing worden verleend, mits een integraal rioleringsplan wordt opgesteld. Burgemeester en wethouders van Zandvoort en de directeur van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland hebben geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van een ontheffing.
Deze laatste verlangt wel maatregelen, waardoor er
geen bodem- en/of grondwater-verontreiniging kan optreden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

FOIO Bram stijnen

muziek, maar ook platen uit de
zestiger jaren, bijvoorbeeld de Bee
Gees, Boudewijn de Groot en - later - Robert Long. Daarnaast luister ik ook graag naar jazz en blues.
Maar dan wel in een stoel met een
koptelefoon, dan kunnen de anderen ongestoord televisie kijken.
Zelf kijk ik zelden naar de televisie. Alleen naar Van Kooten en De
Bie, dat is vaste prik."

Ibiza
Als Hokke niet naar muziek
luistert of eeri boek leest, is hij
bezig met sporten: „Ik heb tot vorig jaar gevoetbald bij Schoten. Ik
speelde vroeger tegen Zandvoortmeeuwen. Tegen mannen, die nu
kinderen op school hebben. Nu
tennis ik meer. Verder heb ik ook
aan honkbal en atletiek gedaan."
Zoals het een echte onderwijzer
betaamt gaat Hokke vaak met vakantie: meestal met de caravan.
Hokke: „Ik ga nooit naar het zuiden. Ik ben een keer naar Ibiza
geweest, maar ik vond het daar
veel te warm. Ik ben vaak naar
Scandinavië geweest. Denemarken en Zweden. Daar is het nog
echt rustig en erg mooi. Grote
stranden en bossen. Daar houd ik
van. De afgelopen zomer zijn we
naar Zwitserland geweest. Ook
erg mooi. We hebben daar wat geklommen. We gaan verder elk
voorjaar naar Texel. Dat doe ik al
sinds het begin van de jaren zestig.
We hebben daar een huisje. Met
kerst blijf ik altijd thuis."
Het Zandvoortse strand zal
minder snel met een bezoekje van
de schooldirecteur vereerd worden: „Het is daar veel te druk voor
mij. Alleen in het voorjaar en najaar gaan we er soms wandelen.
Als we naar het strand gaan, gaan
we naar IJmuideh. Ik ben al een
aantal dagen van de week in Zandvoort, dus dan hoef ik er in mijn
vrije tijd niet nog vaker te komen."
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H. W. COSTER BV
lUdNVM

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, Zandvoort. Tel. 1352.9

VERGROTINGEN

Uw kleurenfilm

GEVRAAGD

(van eigen negatief)

voor één onzer cliënten een

APPARTEMENT
4-kamerapp. aan boulevard op 2e, 3e
of 4e etage (zeezijde) gelegen tussen
Gran Dorado en Elysée Beach Hotel.

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

enz.
Deskundig advies.

IIUP

ontwikkeld en
^afgedrukt
Hierbij
waardebon voor
ƒ 5,50 korting
op nieuwe film.

20 x 30 cm

30 x 40 cm

40 x 60 cm

(bij 12 opnamen ƒ 4,koptingj

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

Vis-specialïteiten restaurant

Te koop gevraagd

van Zandvoort in 1991
Voor ons was de 2e prijs raak
dus u profiteert voor een knaak.
O'.A. verrassingstas voor 2,50 (waarde ± 15,-)
P.S. namens alle medewerksters bedankt!!
Paul Olieslagers

STRANDPAVILJOEN
Brieven onder nr. 280408 bur. van
dit blad.

voor genoeglijk viseten, een aangename omgeving en
een attente bediening.
t********************************

Tevens in de winkel Kosterstraat alle soorten verse en gebakken vis.
A.s. vrijdag

gebakken bokking.

ABRES

DRUGSTORE

Eig. L. Balledux

CENTRO Dl MAFKVO
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL.02507-12513

WONING STOFFERING
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Kerkstraat 21 - Zand voort
Voor reserveringen 02507-12121

ABRES
De Flinesstraat 18 (recht t.o. Makro)
Amsterdam • O2O-6928555

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

Mooiste marmer, graniet
en leisteen.
Voor wand en vloer.
De grootste collectie
in Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies
en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. f 57,-/m2 incl. btw

offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

't Boeckaniertje

AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

3 gangen menu

29,50

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.
Met spoed gevraagd

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-,

part-time of full-time

telefoon 023-385478

Slagerij O. Mantel
Schoolstraat 3, Zandvoort
Tel. inl.: 023-354871
na 19.00 uur: 023-282716

landvoor!is gyaeuwslilad
=kQjoEVEhtf

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltest'raat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60. Zandvoort

Maraned

TE KOOP GEVRAAGD

winkelpand

Vondellaan 1. Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

HBOECKANIERSNESJ

CAFÉ - RESTAURANT

IN CENTRUM.
Br. o. nr. 278336 bur.
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. .12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Wie is geïnteresseerd in een extra deeltijd
baan.
Extra Inkomen ca. Hfl. 900,- per maand.
Wij zoeken:
Jonge stellen die onze kwaliteits zonwerings
produkten willen adviseren en installeren.
Wij vragen:
1. Een van beiden moet het grootste deel van de
dag thuis zijn.
2. Een van beiden moet een normale (dag) betrekking hebben.
3. Het in bezit zijn van eigen auto en telefoon.

v.d.

blad.

Glazenwassen}
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Fa. De Vonk

droog-, koelapparaten e.d.

M OT O R Rl J 8 C HO O L
a< : r- G O E D E :

-

:

:

NU OOK IN Z A N D V O O R T
RIJBEWIJS A
*Les met Suzuki 450 cc
*Radio contact met instr.
*Per les F45.-(60 min.)
*Privé les

Geïnteresseerd: Neem contact op met:
De Directie van ALBANY BLINDS POSTBUS
10145 5000 JC TILBURG TEL: 013-670990

Voor diverse vakbladen verzorgen wij de advertenties.
Op korte termijn zoeken wij een
zelfstandige en accurate

MEDEWERKSTER m/v (part-time)
die opgeleid wil worden tot

ADVERTENTIE-VERKOOPSTER
Verkoopervaring is niet direkt noodzakelijk.
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit telefonische
kontakten met adverteerders, uitgevers en drukkers en
het incidenteel bezoeken van cliënten.
Werktijden van 13.00 - 17.00 uur
Wij vragen:
- goede kontaktuele eigenschappen
- type- en kantoorervaring
- administratief inzicht
- leeftijd 30-40 jaar
Wij bieden een interessante en afwisselende werkkring
met een goede salariëring.

Te koop
gevraagd

woonhuis
orng. Emmaweg,
Julianaweg,
Wilhelminaweg.

Br. ond. nr.
280138.

Tel. 02507 - 18480
Passage 5 - 2042 KS Zandvoort
Vragen naar Marlou den Drijver

(Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid)

Van Speykstraat 14a: Goed onderhouden bovenwoning nabij station. Balkon aan voor- en achterzijde.
Ind. Entree, hal, gang, toilet/douche, woonkamer
(10.2x3m), 2 slaapk., keuken, C.V. gas. Parketvloer,
aluminium plafond. Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 6 A 1: Op uitstekende lokatie
gelegen driekam.app. op 6e et. Uitzicht op zee. Balkon
aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, woonkamer,
keuken met apparatuur, badk. met douche en toilet, 2
slaapk. Het app. wordt gestoffeerd en gemeubileerd
opgeleverd. Serv.k. ƒ506,- p.m. Vr.pr. ƒ240.000,k.k.
Burg. van Fenemaplein 16/3: Driekam.app. (vh 4) op
2e etage, uitzicht op zee. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, L-vormige woonk., 2 slaapk., toilet, badk. met ligbad, moderne keuken met inb.app.
Serv.k. ƒ425- p.m. Vr.pr. ƒ242.500,- k.k.
Stationsplein 15/13: In luxe appartementencomplex
gelegen driekam.app. op 5e et. Inpandige berging en
garage. Ind. entree, hal, woonkamer met spiegelwand,
open keuken met inb.app., toilet, 2 slaapk., badkamer
met ligbad, douche en wastafel. Balkon op het westen
en balkon oost. Serv.k. ƒ 260,- p.m. Videofoonbeveiliging. Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.
Hogeweg 58: Vrijst. karakteristiek woonhuis in centrum. Tuin zuid. Garage. Zeer geschikt voor verhuur.
Ind. beg.gr. hal, gang, toilet, woonk., 3 slaapk., badk.
met douche, souterrain: entree, woonk., eetkeuken, 3
slaapk., badk. met bad en douche, bergruimte, 2e et.:
zolder (10x4m). Vr.pr. ƒ375.000,- k.k.

VAN

algemene

zandvoortse servicedienst
Wij werken uitsluitend met vaklieden in ons bedrijf en
zijn daarmee gespecialiseerd in:
Allerlei soorten dakwerkzaamheden
Verbouwingen
Timmerwerkzaamheden
Hang- en sluitwerk

Stucadoors en tegelwerk
Schilderwerkzaamheden
Beglazing
Loodgieterswerkzaamheden

Natuurlijk snelle service en garantie, maar vooral ook scherpe
prijzen. Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgave.
DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN VOORRIJKOSTEN.

Tel. 02507-31068

MAKELAAR OX5,
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

DIT

STAAN WIJ AL flPDf STOEP
SYSTEEMDISTRIBUTIE MET IN • NIGHT • SERVICE. TEl: 020 • 552 2828

SCHIPHOL BOUWT
AAN DE TOEKOMST . . .

Weekmedia brengt, na het succes van het
eerste nummer eind oktober 1991, in de week
van 28, 29 en 30 januari 1992 de volgende f uil
colour Schipholkrant. De Schipholkrant verschijnt in een oplage van ruim 130.000 exempiaren in het hartgebied van deze economische motor, inclusief 5.000 exemplaren aan
bedrijven en instellingen, die geselecteerd
zijn op basis van hun nauwe relatie met de
luchthaven Schiphol. Deze bijlage verschijnt
bij de Buitenveldertse -Courant, Amstelveens
Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant en Nieuwsblad
Haarlemmermeer.
Het thema van de luchtvracht zal in dit nummer (van vijf redactionele pagina's) de boventoon voeren.
Het thema van de derde uitgave in de week
28, 29 en 30 april is "het werken op Schiphol".
De overige twee nummers van 1992 verschijnnen in week 41 en week 47.

WEEKEND:

Christoffeltaartje

9.25

Friese Rogge
500 gram
van 1.25 voor

Ï.—

Telefonische sollicitaties te richten aan:

RETRA PubSïciteitsService B.V.

ZANDVOORTSELAAN 187-2042 XL ZANDVOORT- TEL 02507- 12401

-Qckte ^Bakker
HOGEWEG 28, TEL. 12989

Hr"

Weekmedia op microfiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Voor menigeen een prima gelegenheid om
zijn/haar bedrijf bijvoorbeeld in de vorm van
een advertorial (Weekmedia kan een bedrijfsjournalist verzorgen) te presenteren of gebruik
te maken van de gelegenheid om personeel te
werven.,
Voor meer informatie kunt u de brochure
"Schiphol bouwt aan de toekomst
" aanvragen. Bel Uithoorn, 02975-40041.

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Overwinning voor de beide eerste teams

Spannende strijd
bij handballers

Sp. OSS eindelijk op dreef

ZANDVOORT - „Een schepje er bovenop", was de boodschap die alle volleybalteams
van Sporting OSS aan het einde van 1991 meekregen. En dat
was dan ook precies wat alle
volleyballers/sters afgelopen
zaterdag deden. Het eerste damesteam behaalde een fraaie
3-1 overwinning op VCH, terwijl het eerste herenteam geen
pardon kende met Spaarndam:
3-0.

ZANDVOORT - Zowel de dames als de heren van CasinoZVM moesten aantreden tegen
de teams van HCV'90. De hahclballers kwamen met lege handen terug, terwijl de dames, na
een spannende strijd, een
zwaar bevochten 19-19 gelijkspel wegsleepten.

VCH was Sporting in die fase op alle
punten de baas en won met 2-15.
Coach Rota ten Haaf greep tussen
de tweede en derde set in. Hij sprak
een hartig woordje met de dames,
die zich daardoor snel hervonden.
Het spelritme werd weer opgepakt
en na een serie flitsende aanvallen
werd de set met 15-2 winnend afgesloten. Ook de vierde set leverde
voor Sporting OSS geen enkel protaleem op waardoor de wedstrijd met
3-1 werd gewonnen.
Ook de meisjes-adspiranten moesten aantreden tegen een VCH team.
De krachtsverhouding in deze wedstrijd was veel te groot. Het Zandvoortse team was op alle fronten
veel beter en walste over VCH heen.
Na een prima wedstrijd kon de score
van 15-1, 15-5 en 15-6 op het wedstrijdformuiier worden ingevuld.

Het tweede dames team van Sporting OSS zette de zegereeks gewoon
voort. Het geroutineerde team had
geen enkele moeite met haar opponente, 3-0. Vooral in de eerste set
was er geen kruid gewassen tegen de
doordachte acties van Sporting, 152. Spaarndam 2 krabbelde in de
tweede en derde set nog wat terug,
maar kon niet verhinderen dat de
eindzege in Zandvoort bleef.
Minder geluk had het tweede hèren team van de Zandvoortse volleybal vereniging. Hoewel de eerste set
met 15-13 werd gewonnen, kwam
Vooral de Zandvoortse dames
Heemstede langszij, om vervolgens
hadden de punten hard nodig. Het
de winst mee te nemen via de setSporting OSS team was dan ook
standen 10-15, 8-15 en 9-15. Het was
voor de wedstrijd flink onderhouhet enige verlies van een boeiende
den, hetgeen zou werken. VCH
volleytaalavond in de Pellikaanhal.
stond, als tegenstander aan de andeDaar tegenover stonden echter vier
re kant van het net, goed partij te
overwinning, die Sporting brood nogeven. Hoewel Sporting OSS niet op
Voor het eerst sinds weken speel- dig had. Aanstaande zaterdagavond,
volle sterkte acteerde, werd VCH in de het eerste herenteam van Spor- te beginnen om half zeven, speelt
de eerste set met een miniem ver- ting OSS als een goed geoliede ma- Sporting opnieuw een programma
schil bedwongen. Het verschil was chine. Spaarndam was de ongeluk- volleybal in de Pellikaanhal.
namelijk slechts twee punten: 15-13. kige tegenstander, die dat moest on- • Op verzoek van de coach deed
dervinden. Vanaf het begin namen het Sporting Oss damesteam er 'en
de Zandvoorters het heft in handen. schepje bovenop' en het werkte: ze
Hartig woordje
Met goed en snel volleybal werd het versloegen de Volleybal Club HoofdIn de tweede set was de concentra- toch knap tegenstand biedende dorp.
tie tot onder het nulpunt gezakt, met Spaarndam opzij geschoven met 15Foto Bram Stijnen
als gevolg een gevoelig setverlies. 10, 15-9 en 15-13.

DE GIESBEPJ
310573

• Het jeugdteam dat kampioenen werd.

Junioren kampioen
ZANDVOORT - De eerste
kampioen is reeds bekend.
De Zandvoortmeeuwen F l
junioren mogen zich, na een
8-0 overwinning op Van Nispen F l, winterkampioen
noemen.
De gehele competitie is dit team
erg goed op dreef;v Vrijwel alle

wedstrijden werden met ruim verschil gewonnen. Het team bestaande uit 'Robbert van der Lee,
Nick Schuurman, Boy Visser,
Nick Sandbergen, Ron Kaales, Didier Hauswirth, Roy Lagendijk,
Thijs Stobbelaar en coach Engel
Stobbelaar werden na afloop door
het jeugdbestuur in de bloemen
gezet.

ZANDVOORT - Het eerste
team van de Zandvoortse
Schaakclub heeft voorlopig
een 2-3 achterstand opgelopen
in de thuiswedstrijd tegen het
vierde team van Bloemendaal.
In de drie afgebroken partijen
zijn echter nog meerdere mogelijkheden om het totale resultaat in het voordeel van
Zandvoort om te zetten.

Bij de rust hadden de mannen van
coach Joost Berkhout nog een 8-10
voorsprong'. Het gehele duel gillij
overigens gelijk op. Casino-ZVM
was gelijkwaardig aan HCV en had
uitzicht op een goed resultaat. Bo
vendien zat het de Zandvoorters wat
tegen met drie schoten op de lat. In
de tweede helft liet Casino-ZVM do
voorsprong glippen (16-16). Casino
ZVM raakte toen opnieuw de lat en
de daaruit door HCV gelopen break
werd wel afgemaakt: 17-16. In de
slotminuut hebben de Zandvoorters
tevergeefs gepoogd de stand gelijk te
trekken: 18-16.
„Ondanks de nederlaag vind ik dat
we steeds beter gaan handballen. We
grepen helaas net naast de overwinning, het lukte net niet, maar ik ben
toch niet ontevreden", aldus coach
Joost Berkhout.
De dames hadden vrijwel de gehele wedstrijd een lichte voorsprong.
HCV kroop telkens terug, zodat er
een spannend gevecht ontstond. Na
een 9-11 voorsprong voor CasinoZVM bij de rust, werd die voorsprong zelfs opgevoerd naar 13-17.
Met nog een kwartier te gaan was
dat een goede uitgangspositie. HCV
knokte zich terug en nam vlak voor
het einde zelfs een 19-18 voorsprong.
Op slag van het eindsignaal kreeg
Casino-ZVM een strafworp te nemen, die verzilverd werd: 19-19.
riante positie. Zijn pluspion moet hij
kunnen omzetten in een overwinning. John Ayress zal met veel pijn
en moeite de partij op remise kunnen houden, terwijl Twint, na analyse, duidelijk winstkansen heeft. Volgende week is het resultaat van de
afgebroken partijen bekend.

Interne competitie

In de interne competitie werden
vorige week donderdag slechts zes
partijen gespeeld. Mare Kok, Pepijn
Teamleider Edward Geerts heeft Paap, Gorter en De Oude wonnen
die mogelijkheden gezien en ver- hun partijen terwijl Berkhout tegen
wacht dat de wedstrijd nog in een Franck, en Marquenie tegen Heitkooverwinning kan worden omgezet. ning remise speelden. Op de rangTermes en Lindeman namen al vrij lijst kwam door deze resultaten weisnel het zekere voor het onzekere en nig verandering voor.
sloten hun partij in remise stelling
af. Jack van Eijk en Edward Geerts
konden na bijna drie uur spelen de Hoogoventoernooi
Drie leden van de Zandvoortse
punten niet bemachtigen. Nico
Handgraaf daarentegen speelde een Schaakclub zijn de komende week
sublieme partij op bord acht. Door aktief op het Hoogovenschaaktoerzijn overwinning kwam de voorlopi- nooi in Wijk aan Zee.
Louis Dambrink en Edward
ge stand op 2-3.
Geerts spelen mee in de tienkamlïi de resterende drie partijen pen. Nico Handgraaf doet ook mee
staat Dennis van der Meijden in een aan de tienkamp en bovendien heeft

hij zich opgegeven voor de vierkampwedstrijden.

Jeugd/Opleiding
Vanavond start voor de Zandvoortse schaakjeugd de opleiding
voor de diverse diploma's van de
KNSB. Onder leiding van Dennis
van der Meijden en John Ayress zul-

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag hebben de kunstzwemsters van De Zeeschuimers, in
Haarlem, wederom goed gepresteerd. Door die goede prestaties zijn de kunstzwemsters
in de totale score gestegen
naar de eerste plaats. De Zandvoortse zwemvereniging verzamelde dertig punten en maakte daardoor de acht punten
achterstand volledig goed.
Op categorie l zwommen de ions-

Benarde positie
voor Meeuwen
ZANDVOORT - Het gaat nog
steeds niet goed met Zandvoortmeeuwen. In de uitwedstrijd tegen Alliance werd wederom een nederlaag geleden:
3-2. Een nederlaag die gezien
het spelbeeld geenszins nodig
was geweest. De positie op de
ranglijst is door dit resultaat,
elfde plaats, bijzonder benard.

len vanaf zeven uur in het Gemeenschapshuis, de jeugdige schakers de
nodige theoretische kennis opdoen.
Er is de komende weken nog ruimte
voor enige jeugdige schakers. Zij
kunnen zich vanavond aanmelden
in het Gemeenschapshuis. Ook kan
via de telefoonnummers 02507-13224
of 14120, informatie worden ingewonnen.

ste meisjes van De Zeeschuimers
mee. In l A behaalde Nathalie Munnikes een fraai puntentotaal van
14,636. In l B zwom Annemiek Sindorf een totaalscore van 15,776 en
Carly Meijer behaalde met haar puntentotaal van 17.303 een keurige vijfde plaats.
Op categorie 2 zwommen maar
liefst vijf meisjes van De Zeeschuimers mee. Wendy van de Broek
scoorde zeer hoog, hetgeen goed
bleek te zijn voor de eerste plaats.
Vlak daarachter plaatste Minke
Kortekaas zich op een uitstekende
tweede plaats. Sanneke Molenaar,
die nog maar sinds kort aan wedstrijden meedoet, behaalde een
mooie vierde plaats. Voor Rachel
Kuijl, die heel netjes zwom, was de
zesde plaats weggelegd terwijl Simone Brands naar een goede achtste
plek zwom.
Op categorie 3 zwommen Silvia
Mettes en Tanja Paap zich naar de
top, namelijk eerste en tweede.
Hoog gescoord werd er ook op categorie 4. Sandra Beugel greep de eerste plek, terwijl Natascha Bakker
kort daarachter op een sterke tweede plaats eindigde. Monique van der
Werff behaalde een eervolle zesde
plaats, terwijl Jeanette Karsdorp,
met een goede uitvoering, beslag leg-

„Ik ben toch nog blij met het ene
punt, want voor het zelfde geld verlies je. Zowel verdedigend als aanvallend was het een goede partij
handbal", meende coach Nicole
Berkhout.
Doelpunten mannen: Guido Weidema '.',.
Menno Trouw 3, Kees Hoek 4, Envin Spruit
'2, Jan van Duijn 'Z, (ïcrard Dambolï 2. Vrouwen: IHarRreet Sterrenburg 5. Janncke de
Keus J. Eliy von SU-in 'i. Els Dijkstra 3. Astrid
Molenaar 2, Janna ter Wolbeek 2.

de op een negende stek.

Vijfde categorie
Ook op categorie 5 succes voor De
Zeeschuimers. Tamara van Rhee
eindigde op een schitterende eerste
plaats. In deze categorie behaalde
Sharon Bouman een fraai puntentotaal van 36,640. Op categorie 6 was
het bijna goud, zilver en brons voor
De Zeeschuimers. Helaas op één
punt na lukte dit niet. Saskia Wester
was goed voor de eerste positie en
Ditte Valk eindigde kort daarachter
op de tweede plaats. Vivian Croes
kwam slechts één punt te kort voor
de derde plaats maar de vierde positie mag er best zijn.
De Zandvoortse kunstzwemster
hebben deze prestaties kunnen léveren door de vele trainingen, die worden gehouden in het zwembad De
Duinpan in Grandorado. Belangstellenden in deze sport kunnen komen
kijken bij de training op woensdagmiddag van kwart over vijf tot half
zeven, op de vrijdag van half zes tot
zeven uur en zaterdagochtend van
half negen tot tien uur. Ook via de
telefoonnummers van C. ter Heijden
(16511) of M. van der Aar (18049)
kunnen inlichtingen worden verkregen.

„We moeten uit de impasse zien te
komen. Aan werklust ontbreekt het
niet, maar het zit niet mee. Dat is
altijd als je in de onderste regionen
verblijft, maar we moeten met z'n
allen proberen er weer bovenuit te
komen", is de reactie van trainer
Ton Hijnen.

Gelijkwaardig
In een harde wedstrijd was Zandvoortmeeuwen zeker gelijkwaardig
aan Alliance. Vanuit een gesloten
verdediging probeerde Zandvoortmeeuwen de Haarlemmers op te
vangen. Alliance kreeg wel wat kansen maar wist daar geen raad mee.
Via een snelle aanval slaagde Zandvoortmeeuwen er zelfs in een 0-1
voorsprong te nemen. Francis de
Boer lanceerde Jos van der Meij, die
raak schoot. Vlak voor de pauze
kreeg Jos van der Meij de mogelijkheid om de Zandvoorters naar een 20 voorsprong te schieten. De bal trof
echter geen doel.
In de tweede helft een sterk aanvallend Alliance dat echter minder
mogelijkheden kreeg dan in het eerste gedeelte van de wedstrijd. De
stand werd toch snel gelijk getrokken na een vrije trap, die laag over de
grond werd ingeschoten: 1-1. Jos van
der Meij knalde daarna in vrije positie van dichtbij op de paal en even
later keken de Zandvoorters tegen
een 2-1 achterstand aan. Bij een duel
met Wim van der Kuijl viel de Haarlemse spits in- het strafschopgebied,
waarna de scheidsrechter een strafschop toekende. Alliance wist daarmee wel raad: 2-1.

Initiatief
De Meeuwen pakten toen het initiatief, zette Alliance de duimschroeven aan, hetgeen in de gelijkmaker
zou resulteren. Francis de Boer zette Marcel Schoorl aan het werk en
deze faalde niet: 2-2 in de 38e minuut. Daar leek de wedstrijd mee te
eindigen, maar drie minuten voor
het einde sloeg het noodlot voor
Zandvoortmeeuwen toe. Doelman
Koper redde eerst nog door de bal
tegen de lat te tikken, maar de bal
viel op de voet van een Alliance speler, die scoorde: 3-2. De tijd was voor
Zandvoortmeeuwen toen te kort om
alsnog met een verdiend gelijkspel
huiswaarts te kunnen keren.

ZANDVOORT - Sfeer, sportiviteit en gezelligheid waren
de ingrediënten van het jaarlijkse badmintontoernooi van
Sporting Club Zandvoort. Als
afsluiting van het jubileum
jaar waren een kleine honderd
badmintonliefhebbers op dit
evenement afgekomen.

De Mariaschool in de aanval. Goed voor een derde plaats.

Foto Bram Stijnen

In het basketbaltoernooi georganiseerd door The Lions

Oranje Nassauschool opnieuw
ZANDVOORT - Het door de
basketbalvereniging The Lions
georganiseerde schoolbasketbaltoernooi is een ware sportieve happening geworden.
Mede door de voortreffelijke
organistatie verliep de strijd
tussen de zeven Zandvoortse
basisscholen bijzonder vlot.
Het wordt misschien eentonig,
maar opnieuw bleek de Oranje
Nassauschool de, sterkste en
kwam definitief in het bezit
van de wisselbeker.
„Je kon duidelijk zien dat er aandacht aan het basketbaltoernooi
was besteed", meldde Peter Leising,
van het organisatie comité. „Er
werd op een behoorlijk niveau gebasketbald. Het gehele toernooi is
vlekkeloos verlopen en volgend jaar
doen we het opnieuw".
Nog duidelijker dan in voorgaande jaren, bleek de Oranje Nassau-

Hannie Schaftschool aan het kortste eind.
Door de eerste plaatsen van zowel
de meisjes als de jongens van de
Oranje Nassauschool, ging de wisselbeker natuurlijk naar die school.
Het was de derde keer op rij en de
vijfde keer in zes jaar dat de Oranje
Nassauschool de beker veroverde.
Het wordt een dure grap voor de
Lions, dat genoodzaakt is een nieuwe wisselbeker aan te schaffen.
In de totaalrangschikking pakte
ZANDVOORT - In de zaal- Johan Maaskant. In de tweede helft
de Hannie Schaftschool de tweede
voetbalcompetitie
legde een opnieuw vlot combinerend plaats.
De derde plaats was voor de
Riet dat de score snel opTZB/Van Riet een enorme TZB/Van
naar een 6-0 voorsprong. Nicolaasschool, de vierde plaats
schootvaardigheid aan de dag. voerde
van opnieuw Johan ging naar de Van Heuven GoedhartNAS werd de dupe van de sco- Doelpunten
Maaskant en twee van de schotvaar- school en vijfde eindigde de Mariaringsdrift van de Zandvoorters dige Riek de Haan.
school. Voorlaatste eindigde de
en verloor met 8-2.
Plesmanschool terwijl de BeatrixDe Zandvoorters namen even gas school de. rij sloot.
Opvallend was het goede fluiten
Vanaf het eerste fluitsignaal ging terug, waardoor NAS de schade kon
TZB/Van Riet in hoog tempo in de beperken en terug kwam tot 6-2. In van de over het geheel genomen
aanval. In de eerste helft resulteerde de slotfase hervond TZB/Van Riet jeugdige scheidsrechters en sters.
het snelle zaalvoetbal in een 3-0 het ritme en door doelpunten van Alle deelnemers/sters werden door
voorsprong door doelpunten van Johan Maaskant en Steef Blanken het Lions bestuur verrast met een
leuk vaantje.
tweemaal Riek de Haan en eenmaal werd de eindstand op 8-2 bepaald.

school de sterkste te zijn. Bij de
meisjes had de Oranje Nassau de
meeste concurrentie van de Hannie
Schafstchool te duchten. In het onderlinge duel was de Oranje Nassau
met 14-4 te sterk. Goede derde werd
hier de Mariaschool.

Bij de jongens was een opvallend
goed spelend Nicolaasteam te zien.
Doch ook tegen de Oranje Nassau
was de Nicolaas niet opgewassen: 103. De Hannie Schaftschool probeerde tevergeefs de Oranje Nassau een
halt toe te roepen. Met 5-3 trok de

TZB toont enorme schotvaardigheid

Aan dit ook wel genoemde "open
familie Van den Nulft" badmintontoernooi beleefden weer velen een
heerlijke sportdag. Eerst werkte
men zich in het zweet en na afloop
werd het vochtgehalte weer tot normale hoogte opgevoerd, terwijl ook
menigeen zich te goed deed aan de
lekkere hapjes.
Voordat het zover was werd fel gestreden om de wisselbekers. Het
sporthal bestuur en de heren Korver
en Boukes hadden een viertal knotsen van bekers beschikbaar gesteld.
Bij de heren ging het om de Rob
Dröse beker, terwijl de dames om de
Tini van den Nulft beker streden.
Zowel leden als oudleden, die lieten
zien het nog steeds niet verleerd te
zijn, speelden badminton van hoog
niveau.
Het gerenommeerde kopel Evert
Smits en Jaap Enderman liet zich
niet onbetuigd en maakte de favorieten rol geheel waar. In de finale boden Hoezee en Van der Meulen knap
partij maar konden de kracht van
Smits/Enderman niet weerstaan,
15-12,15-3. In de verliezersronde viel
vooral het spel van oud-gedienden
Rob Plevier en Peter Kuin op. Ook
nu bleek dit nog een gevreesd koppel
te zijn. Slechts Jan van den Nulft en
Jan Endennan waren instaat de
moegestreden "good-olds" te weerstaan, 15-6 en 15-4. Ook bij de dames
vielen vele fraaie en spannende partijen te zien. Het pas vlak voor het
toernooi samengestelde, gelegenheidskoppel Tini van den Nulft en

Francien Ojevaar werden de verrassing van het toernooi. Niemand kon
dit duo van de eindzege afhouden.
Tini van der Nulft mocht na afloop
danook de naar haar genoemde beker in ontvangst nemen. Het koppel
Inge Leen en Truus Keesman hebben fel tegenstand geboden maar
moesten met de tweede plaats genoegen nemen. De verliersronde-finale ging tussen Rinie en Kirsten
Verheugen tegen Gerrie Schuurman
en Corrie Jochems. Moeder en dochter Verheugen eiste na een leuke
strijd de eerste plaats voor zich op.
Het geheel stond onder de strakke
en goede leiding van voorzitter Dirk
van den Nulft, die het toernooi afsloot met de prijsuitreiking en natuurlijk een geweldige speech

Koninklijke
onderscheiding
ZANDVOORT - De heer A. Hoogeveen uit Zandvoort is vrijdag benoemd tot ridder in de orde van
Oranje Nassau. Dat gebeurde bij zijn
afscheid van de directie volkshuisvesting in de provincie Noord-Holland, een voorpost van het ministerie van volkshuisvesting. Hoogeveen
heeft hier de afgelopen vijf jaar aan
het hoofd van de afdeling Planning
Stedebouw en Grondzaken gestaan
en maakt nu gebruik van de VTJT-regeling.

Lamp vernield
ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heeft in de nacht van zondag
op maandag rond half twee een 34-jarige man uit Frankrijk aangehouden. De arrestatie vond plaats in een
café in de Haltestraat. De verdachte
had om onbekende redenen een
lamp vernield. De politie heeft de
man, die onder invloed van alcohol
verkeerde, ingesloten.
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* 19 Januari is de dag dat je
Lia Sol feliciteren mag Tel
14119

* Ab en Thea van harte met
jullie 25 jarig huwelijk Leo en
* Bankstel 3 zits 2 x 1 zits üesbeth
bruin beige afritsbare bekle * Anneke Lukkassen alsnog
ding / 150 Tel 02507 18297 van harte met je 40ste Je
* Salontafel met ingelogde zwager
beige plavuizen (maat 65 x * Ap en Thea gefeliciteerd
130) ƒ50 Tol 02507 17387
Nathalie
* TG koop witte eothoek be * Apoet & Mpronk Zin m
staande uit een vierkant en avondje uit9 Belofschnjf
tafel met 4 stoelen ƒ 250 Tel Joepiko
02507 19509
* Daan makkelijk ben jij van
daag 18 j 18 dikke kussen
Huishoudelijk
Mama
personeel
Gevraagd voor leerling 3
gevraagd
MAVO
bijles Engels Tel
02507 18322
Erv werkster v ramen lappen
ea
huish
werkz
gevr
Woensdag of vrijdag 9 13 u
Kunst en antiek
leeft bv 35 jr loon ƒ60
Tel 12747
Flinke huish hulp voor de HEDEN INBRENG goederen
dinsdag en vrijdagochtend v d veiling van 27 en 28 jan
VEILINGGEBOUW AMSTEL
Tel 12020
VEEN Frans Halslaan 33
Huish hulp gevraagd voor 1 A veen Tel 020 6473004
ochtend per week Tel
( s Maandags gesloten )
02507 18580
Uitgekeken op terracotta zin
Zakengezm
in
Abcoude in geheel iets anders schaft u
vraagt een HUISH HULP dan een have aan' Een be
voor 1 dag of 2 halve dagen schilderde bloempot in uw
Gemakkelijk bereikb
met gekozen kleuren 18 cm ƒ 25
openb
vervoer
Inl en 24 cm ƒ30 Verkoop op
029464067 of 0206444085 bestelling Herna Veken Dr
mevr v Eembergen
J G Mezgerstr 91 Zand
voort Tel 30103

Oproepen
Mededelingen

UJür

Radio/tv/video

Z O E K DE M I S L U K T E

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk \s Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
bnevenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES,
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden

iil\ i i t ^ t u i ( u u 11 [>t^ir< k url

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

* Abraham is al in zicht en
Jan Termaat is degene die
voor hem zwicht Gefelici
teerd» Tante Jans

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met
qratis achtergrondmuziek

HASSING B V

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
STOK B V
adres9 Dat hebben wij voor u'
RUSSELL ADVOCATEN vraagt
Inl tel 029075235
assistent voor het secretariaat m/v
Computerapparatuur
*
Hoera Koko Hoekstra is de
BUSHOFF
0900 1730 uur
en software
voorzitter van de Ab Gritter
De werkzaamheden omvatten
FRANSE
Fanclub Succes' Afz Jan en
- het verzorgen verzenden en administreren van faxen
VAN LEEK
Boudewijn Nico Jalink Jan
- het kopieren van kantoor en processtukken
NUIS B V
*Te koop Nintendo 1x gebr
van
Staa
en
Jos
G
-archiveren en beheer van het archief
250
Tel
19305
ELSENGA ELECTRO
-stukken van en naar rechtbank brengen
* Jan (ouwe) nog 4 nachtjes
DE BOER
- vliegende keep voor allerlei zaken
en dan zit de eerste 50 jaar
RENAUD
-Opleiding HAVO MAVO
erop gefeliciteerd Dirk
Onderhoud,
- leeftijd tot 30 jaar
* Jan Termaat ziet Abraham
reparatie,
-Accurate flexibele en veelzijdige instelling
maandag Je wordt gefelici
Sollicitaties en referenties richten aan
doe-het-zelf
teerd door je schoonouders
RUSSELL ADVOCATEN BEETHOVENSTRAAT 202
Muziek(dimpeltje9)
1077 JZ Amsterdam tav Mevr Meijer
instrumenten
* J C Termaat is de man die • ANNULERINGEN van uw
maandag oog in oog met advertentieopdrachten kunt u
Divers personeel gevraagd
Abraham staat van harte UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Rocco en Astnd
richten aan Centrale Orderaf
Het bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek * Lia nog 10 jaar en dan ben deling Weekmedia Postbus
SPEC AANBIEDINGEN
122 1000 AC Amsterdam
Basisonderwijs zoekt per 9 maart ter vervanging in een je ook Saar
Alle bekende merken digitale
zwangerschapsverlof een
* Onze baas wordt maandag
piano s en keyboards
50 van ons twee poezenkus
Schoonheid en
Vijzelstraat 53 A dam
jes en een lik van je hond
tel 0206264655
verzorging
Noes Black en Pinkel
Gevr
voor vereniging piano
voor 25 uur per week (5 ochtenden)
* Onze deuzige Jan ziet
en accordeon Tel 02507
maandag Abraham en wordt Aangeboden partij gebruikte 17462 na 1900 uur
voor de peuterspeelzaal
gefeliciteerd door Ellen en kunstgebitten Ook geschikt
voor huisdieren Te bevragen
Mare
De Botteloef
Dieren en
Overslag 1 1034 RR Amsterdam Noord
Over 50 weken wordt Wie bij uw tandarts
Telefoon 020 6317184
dierenke 40 Leuk hè Wieke
benodigdheden
Kleding
RUST'
Wilt
u
tot
uzelf
komen
Inschaling volgens P II A
in een rustige omgeving9 Dat
Schriftelijke sollicitaties met referenties voor 23 januari nch kan in voormalig klooster ten
Organisatie Kledingparty bij u Gevraagd Burmese poes
ten aan de peuterspeelzaal waar ook nadere inlichtingen Zuiden van Nijmegen Folder thuis mooie ital coli Bel voor vrouwtje liefst al wat ouder
op aanvraag 08850 20862
kunnen worden ingewonnen
info kant uren 0206169251 Tel 020 66 49 111 vragen
Sollicitanten zuilen op 29 januari vanaf 1200 uur worden * Van harte gefeliciteerd met
naar Mw Meijer
opgeroepen
je 50e verjaardag Jan de vol - Te koop toch te klein ge
gende 50 ook met een lach9 kochti Zwart lederen dames
Gevr enthousiaste zelfst da
laarzen maat 36 van ƒ200
Liefs Ada
Lessen en clubs
Woninginrichting
mes voor verkoop d m v kle
voor ƒ 50 Inl 0250719968
* Vandaag is de blijde dag
dmgparties geen investering
dat Jesse Zuidam compute *Te koop zwarte smoking
Inl kant uren 0206169251
T k ruim opbouw wandmeu ren mag Dus geen tijd om mt 46 dubbele knoop & smo ROCK N ROLL/SALSA cur
Zandvoorts
Nieuwsblad bel modern licht hout zeer zijn verjaardag te vieren Toch king overhemd mt 37 1x sus ƒ 85 Ook zonder partner
vraagt een bezorger/ster
Gratis proefles 020 6228667
mooi t e a b Tel 15677
gefeliciteerd hoor' Broodje gedr ƒ 100 02507 17165
v kleine wijk Bentveld en
02507 18789
Zandvoortselaan Aanm tel
Lijsten op maat
Voor onze MOOI OPGE
Zalenverhuur
17166
Foto - Film
bij
MAAKTE SCHALEN hoeft u
Foto Boomgaard zelf geen boodschappen
e Rubneksadvertentie op
in huis te halen
geven9 Zie voor adres en/of
VERENIGINGSGEBOUW
Grote Krocht 26 meerBROODJE
Foto Boomgaard
BURGER
telefoonnummer de colofon
ook voor
De Krocht
Schoolstraat 4 Tel 18789
in deze krant
Tel 13529
portretfoto s
Grote Krocht 41 Zandvoort
Voor trouwfoto's
pasfoto s
tel 02507 15705 18812 voor
receptiefoto s
BRUILOFTEN RECEPTIES
Foto
Boomgaard
groepsfoto s aan huis
GRATIS
KOFFIETAFELS
Grote Krocht 26
Grote Krocht 26
Woninggids van Zandvoort
Tel 13529
l™jp% f F
De
advertentie afdeling
Huwelijk en
behoudt zich het recht voor
O LI II makelaars o.g.
kennismaking
® Wij behouden ons het advertenties eventueel zon
recht voor zonder opgave van der opgave van redenen te
NVM
Tel 02507-12614
redenen teksten te wijzigen weigeren (art 16 Regelen
» Reflectanten op adverten
of niet op te nemen
voor het Advprlcmiewezen) ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling
Voor huwelijk of LAT partner
bel nu PfRTNERSELECT
070 3361443 erkend Anker lid

Dirk Witte

peuterleid(st)er

Tel 13529

C

Te koop
aangeboden
diversen
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen \uj
uu advertentie helaas niet opnemen
Alle prijzen mcl 69r BTW
Zonder \ermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis ad\"rteren
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

S v p in lubnek

ƒ 4,07
ƒ 4,07
ƒ 4,07
ƒ 5,34
ƒ 6,68
ƒ 8,01
ƒ 9,34
ƒ 10,69
ƒ12,02
ƒ 13,36

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken
- een Philips 4 m 1 haarstyler
- een Philips haarfohn (1000 W)
- een Anstona klokradio
- een Sharp Walkman
- een set van 4 Basf E180
videobanden
Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraat 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41/b

* T k ± 200 straatstenen
(Waaltjes) voor sierbestrating
50 et pst v Stolbergweg 10
Zandvoort
* T k dubbele kinderwa
gen buggy voor tweeling of
voor baby en peuter mcl
voetenzak regensch en zon
nedak ƒ250 02507 19827
*T k Nordic Power ƒ125
Div games ƒ5 p disk Tel
19305
* T k Pewag sneeuwkettin
gen ring 2000 prijs ƒ 100 voor
diverse bandenmaten o a
Mazda 626 Tel 02507 17313

Aangeb 4 kamerflat in Am
sterdam West Gevr woon
ruimte m Zandvoort Tel
0206175678

T k Suzuki kl crossmotor 5
ver 50 cc ƒ 750 Amiga disk
drive z g a n ƒ225 T 19305

Tel 02507-14643

Te koop
gevraagd
diversen

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507 14643

Vrouwen echtparen en soms
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en 100% diskreet MONIQUE 18 jr haar eerste
doen1 Nu heb je de kans om keer Ze trilt van sex genot
met die mensen m kontakt te Bel 06 95 30 (50 cpm)
komen1 Dus pen & papier bij
de hand want noteer goed Nieuw het TELEBORDEEL
Meisjes doen wat jij wilt
de pers code s1 06/50 cpm
en geven ook hun geheime
tel nr aan je door
06 320 320 85
Red Ear Productions
(50 cpm boven de 18 jr)
Nu direct een afspraakje
met een lekkere meid9 Bel
0632033021 (50c/m)
ONDEUGENDE huisvrouw
Geven zich bloot vertellen tjes en meisjes van 18 jr bie
hoe ze d r uit zien en wat ze den zich aan voor SEXKON
op Sex/gebied te bieden heb TAKT vraag naar hun tel nr
ben' Daarna geven ze je hun Bel nu 06 9661 (SOcpm)
eigen telefoon nummer'
PARTNERRUIL Privé
Boven de 18 jaar' 06/50 cpm
direkt apart met mannen
en vrouwen voor n orgie
0632033091 (50 cpm)
Red Ear Productions
Pascale doet het op de
AANGEBODEN
Meisjes met hun tel nummer tafel Echte KEUKENSEX
Bel 06 96 02 (50 cpm)
Bel 06 95 11 (50c/m)
meiden 18 jr
ADRESSEN van dames privé PIKANT 2 hete
zijn hitsig1 Alles uit1'
clubs en escorts de dames
06 320 329 01 (50 cpm)
vertellen je zelf wat ze te
PRIVÉ SEX KONTAKT
bieden hebben en geven ook
hun adres en telefoonnum Je krijgt direkt een heet 18 j
meisje of knul aan de lijn
mer 06 96 85 (50 cpm)
06 320 322 33 (50 cpm)
Als je houdt van lekker jong
06 96 40
en 18 jr bel dan MEISJES Rijpe Negerin
Zapp Sex
06 96 92
KONTAKT 0632033016
1
Harde praat
06 96 91
(50 cpm)
1
Live met mij
06 95 06
ALTIJD SUCCES Zoek jij een Dikke vrouwen
06 96 94
leuke vriend of vriendin?
Kort en lekker 50 cpm
de Afspreeklijn
*** RIJPE VROUWEN * * *
06 320 320 33 (50 cpm)
veertig jaar en hitsig11 50 c/m
Ben jij een beetje Bi of Gay
ini06320*325*45"i
en zoek je een hete boy7
Ruim 300 gewillige vrouwen
06 320 330 95 (50 cpm)
zoeken een SLIPPERTJE

msnm
KW,7. •J«V-i-'r.#(?-.#r^'' *•#?!# V JjWvi.

340.340.95

145 Escort
Sex/meiden!

Direct apart met een leuke
vnend(in) Zo heb jij echt
snel n afspraakje 069500
Bel plezier voor 2 (50c/m)
Direkt apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf'
Gay S M voor TWEE
06 320 329 99 (50 cpm)
Flirten met gezellige meiden
met z n tienen of apart
0632033077 (50 cpm)
GAY PRIVÉ Wil jij snel
een afspraakje maken9
Of heb je zin in een lekker
gesprek9 06 320 322 31
Samen direkt apart (50 cpm)
Gewillige meisjes van 18 j en
hete huisvrouwen willen
alles met jou doen Vraag
naar hun tel nr voor een
hete vrijpartij1
06 320 326 33 (50 cpm)
* * * * * HARDSEX*****
Keihard de lekkerste (50 c/m)

ni06320*325*35»i

Hete meisjes willen nu
een SEXAFSPRAAK"
06 320 320 42 (50 cpm)
HOMO Het is slikken
voor die hete jongens
Bel nu 06 320 327 01
(50 cpm)

Homo Jongens met elkaar
Hoor ze TEKEER gaan
06 320 330 88 (50 cpm)
Homo
Zoek je n hete boy
Vakantie
voor een SEX AFSPRAAK"
buitenland
* Gevraagd tafelmodel ijs
0632033018 (50c/m)
kast moet in goede staat zijn
KLEED ME UIT' Suzanne
en stofzuiger Tel 16017
Stacaravans t h in de Belgi heeft zin m een hete vrijpartij
Verz doet hoog bod op alles sche Ardennen al v a ƒ 190
06 350 211 34 (50 cpm)
van Lego Duplo oude
p w all m Inl 04459 1598
treinen en blik speelgoed
Bel 020 6592661
Sportartikelen
* Wie o wie heeft voor mijn
geopereerde hondje wandel
wagen te koop zij mag niet
2 heerlijke nimfo s hebben op
ver lopen en wil toch mee * 1 Paar golfschoenen merk hun flatje pal aan de boule
Foot
Joy
maat
7
nieuwe
spi
Tel 02507 17271
kes in goede staat1 Prijs ƒ 50 vard een eigen live 06/lijn la
ten instal'ereni
Tel 02507 16202

Teuben Assurantiën

Live uit
Zandvoort

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534

TE KOOP GEVR GARAGE
zo dicht mogelijk bij rotonde
Tel 023312122

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur gemeub zomerhuis
centrum beschikbaar t/m 31
maart Tel na 1800 17669
Te huur zit /slaapkamer ƒ 450
p m Tel 30888

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Auto's en
auto-accessoires

Ze hebben

nu van zich zelf hele sexy
(100% naakt) foto s laten ma
ken en daar mag je dus nu
om vrageni+ (06/50 cpm)

^^^^^è^»iP

Huur en verhuur
auto's en motoren

SEX VOOR TWEE
Direkt kontakt met jonge
meiden 18 huisvrouwtjes
en stoere hete knullen
06 320 330 90 (50 cpm)
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje 18 jr Vraag naar haar
tel nr 06 320 320 44 (50cm)
SEXKONTAKT Wie zoekt er
een ondeugend avontuurtje
met n heet meisje9 Nu meer
dan 200 hete meisjes 18 jr
06 320 330 66 (50c/m)
S M KONTAKTLIJN
Zeer Strenge kontakten
06 320 322 20 (SOcpm)
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners van 18
06 320 324 55 (50 cpm)
Straks al n vrijpartij9
S E X KONTAKTLIJN
06 320 330 43 (50 cpm)
****TIENERSEX****
Jong en onschuldig 9
06 320*324*24 (50 c/m)
UITDAGEND tienermeisje van j
18 geniet met 2 jongens
0632032601(50 cpm)
****VLUGGERTJE 9 ****
Bel me snel schatje (50 c/m) l
mi 06 320*327*27 i"
VLUGGERTJE Ondeugende j
Kim beleeft n hoogtepunt'
Bel 06 9662 (50 cpm)
Wil je snel n privé of
escortmeisje thuis9
06 320*330*60 (50 cpm)
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet Tnosex'
06 320 320 95 (50 cpm)
Zoek je n PARTNERRUIL
kontakt9 Maak n sexaf
spraak met ze 06 320 320 92
(50 cpm)
Zoek jij direct een mooi 18
jarig meisje voor n avontuur
tje9 Bel 06 9603 (50c/m)
o Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Diversen
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

BACK TO THE
SIXTIES

Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant

A s zaterdag voor ongebonden
mensen m de sociëteit

Rijles auto's
en motoren

een heerlijke dansavond met live

„De Manege"

Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen

M

06 320 328 00 (50c/m)
Sabnna een GEWILLIG
meisje haar eerste trio
06 320 322 03 (50 cpm)

340.340.50

Te koop Alfa velgen m br
banden 195/70/13 t e a b
Tel 02507 15677
Red Ear Productions
T k Vauxhall Servet bouwjr Maak een sexafspraak met
1975 80000 km gelopen
een PRIVÉ MEISJE9
t e a b Tel 0250713512
06 96 05 (50 cpm)
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant

UW RIJBEWIJS
Dames zoeken v weekenden
Nieuwkoop 017248361
bungalow of huisje te huur
dicht bij zee Zo moge'jk kan
Zie ook de pagina s
op dieren worden gepast1 Br
SHOWROOM
o nr 763 77659 v d blad
in deze krant
Gevr woonruimte voor 3
pers in Zandvoort pr tot
Diverse clubs
ƒ 1200 Bellen na 1500 vra
gen naar Mario) 02507 17159
BI SEX PRIVÉ zoe,< je
Te huur gevr RUIMTE VOOR
een heerlijk heet me sje
STALLING VAN VEEWAGEN
of een lekkere boy9"9
hoogte 3 30 mtr lengte 6 mtr
Direkt apart ook trio
Tel 023243344
06 320 330 46 (50 cpm)
*Te huur gevraagd garage
voor stalling auto van 1 2 tot BI SEX voor TWEE direkt
172 omg Mansstr Zand apart met een heet meisje ot
een lekkere jongen
voort Tel 02507 17165
06 320 330 82 (50 cpm)
Blonde mollige en vooral
Woningruil
hete meiden zoeken kontakt
06 320 320 36 (50 cpm)
Aangeb 4 kam flat in A dam
Blonde NATASJA doet
W ƒ744 mcl Gevr woon
het met 2 jongens van 18
ruimte in ZANDVOORT Tel
06 320 327 77 (50 cpm)
0206175678
BUURVROUW Chantal en
Woningruil aangeb Badhoe
haar hete buurmannen
vedorp eengez hoekhuis 2
0632032801 (SOcpm)
ond 1 kap 4 kam + ruime
Dames
die zich overdag ver
zold k cv gar ruime tn hr
ƒ790excl Gevr Zandv (niet velen zoeken SEXKONTAKT
nrd) e o dito of 4 kam maïs 06 320 330 79 (50 cpm)
* Te koop nieuwe sneeuw of 4 kam fl (geen bov buren)
De allerleukste meiden
kettingen grote maat van of dubb bov won Tel
bellen met de FLIRTBOX
ƒ150 voor ƒ75 Tel 12536
02507 30931
0632033001 (50c/m)

*Te koop br ovae lijst met
bol glas voor bv bruidsboe
ket ƒ35 Tel 0250717165
*Te koop diverse atlassen
uitg
1968/1921/1947 ƒ 10
p st Stratengids Parijs uitg
1961 m Frans ƒ 10 ANWB
gids Joegoslavië ƒ5 Tel
02507 17165
*Te koop fietsstoeltje voor
achterop bijna niet gebruikt
ƒ30 Tel 0250719827
*Te koop kinderski s 110
cm ƒ 50 ski schoenen maat
32 ƒ 25 dames lammy coat
maat 38 ƒ200 0250712117
* Te koop kinderzitje achter
op fiets ƒ 35 -kinderstoel
ƒ40 buro 10045 cm ƒ40
Tel 02507 13745
*Te koop Koenen handw
boekNed taal 1916 ƒ20 Eu
ropa tounng uitg 1939Swiss
tounng club ƒ 10 Tel
02507 17165
* Te koop Moulinex grill met
draaisptt ƒ35 Philips whirl
pool magnetron type Space
groep z g a n met gar ƒ 250
Tel 02507 13730

MARIETJE staat te liften
m haar strakke rokje1
06 320 321 20 (50 cpm)
MEEGENIETEN met
Loesje en stoute Anita
06 320 320 32 (50 cpm)

06.96.45

Prijswinnaars vorige week
P Koopmans - Purmerend
C Rombach Brouwers - Aalsmeer
E J Sjouwerman - Uithoorn
W v Velsen - Amsterdam
P M Wink - Muiderberg

een zaak van vertrouwen

1000000%
Sexnieuws!

THE DAKOTA'S
LIVE ENTERTAINMENT
m de pianobar
DJ Rob Z in de bov zaak
v a 25 jr corr kleding
Entree 15,Info 16023

Randstad
heeft volop
werk
Magazijn medewerker m/v
Voor een technisch bedrijf met een goede werksfeer Ben je
jong enthousiast en lange tijd beschikbaar dan \s dit een
leuke baan voor jou

Werken in de horeca
Wilt u graag
werken in de horeca maar heeft u geen
ervaring7 Wij verzorgen voor u een korte cursus i s m een
hotel in Zandvoort Geïnteresseerd, bel voor meer informatie
Informatie bij Paul van Bijsterveldt tel 023-29 19 39
Heemstede Binnenweg 49

-ir randstad uitzendbureau
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Poppenbeurs

Zandvoorters en
Blauwe tram in
Cultureel Centrum

In het boulevardgebouw van Gran
Dorado wordt aanstaande zondag 19
januari een poppententoonstellmg
gehouden Er zrjn niet alleen poppen
en beren te bekijken De bezoeker
kan er ook poppenmakers aan het
werk zien en eventueel zelf een cur
sus hiervoor volgen De winnares
van de jaren 1990 en 1991 van de
damesbeurs m Den Haag, Betty
Rausch, laat een groot deel van haar
collectie zien

Ouwe pop
Voor de verzamelaars zijn er
stands met prachtige antieke pop
pen, poppenwagentjes, miniatuur
speelgoed, kacheltjes, serviesjes en
zo nog veel meer accessoires te zien
En natuurlijk de poppenhuizen niet
te vergeten Wie een oude pop of
beer heeft, kan deze gratis laten
taxeren Ook is er een poppendokter
aanwezig, Wil Joukema uit Nijme
gen, die ter plekke kleine reparaties
kan uitvoeren 'Grotere ongevallen'
gaan mee naar het poppenhospitaal
m Nijmegen
De beurs is geopend van 10 30 tot
16 30 uur, de entree kost 4,50 gulden
voor volwassenen en 3,50 gulden
voor 65 plussers Kinderen tot 12
jaar hebben gratis toegang

Autorally
Autosportvereniging Sandevoerde
gaat na het voorbije jubileumjaar
de volgende 25 jaar in met de slogan
'Een ander avondje uit' De start is
er al een 'Flmterman rit', aanstaan
de zaterdag 18 januari, m samenwer
king met het gelijknamige bedrijf m
Bentveld De rit, uitgezet door H
Franke en B Laurier, heeft een leng
te van ongeveer 25 kilometer en leidt
de deelnemers door de gemeente
Zandvoort
De start vindt plaats vanaf 20 01
uur vanuit de Beach Bar van het
Palace Hotel, Burg van Fenema
plein 2 Hier vinden ook direct na
afloop uitleg en prijsuitreiking
plaats
Voor de best geklasseerde equipes,
in zowel de A , B als C klasse, zijn
bekers beschikbaar De laagst ge
klasseerde equipe mag het gratis
nog een keertje overdoen tijdens de
volgende rit

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Expo 'duizendkunstenaar'
in de openbare bibliotheek
In de Openbare Bibliotheek aan
de Pnnsesseweg zijn aquarellen, te
keningen en boekontwerpen te zien
van de Henk Tol, een Beemster kun
stenaar die in 1987 op 56 jarige leef
tijd overleed De tentoonstelling, die
te zien is tot en met 28 januari, bevat
een selectie uit zij n werk Onderwer
pen zijn taferelen uit de Noordhol
landse dorpjes boven het IJ Tol was
zo veelzijdig dat hij wel vergeleken
werd met de zeventiende eeuwse
'duizendkunstenaar'
Leeghwater
Hij stond bekend als 'homo univer
salis' behalve tekenaar/illustrator
en schilder was hij onder andere ook
toneelschrijver, regisseur, historicu
s archeoloog, poppenspeler, conser
vator en cultureel ambtenaar Hij
maakte decors voor film en toneel,
kalligrafeerde gedichten en trad op
als zanger gitarist in een dansor
kest Enkele jaren voor zijn dood

nam hij zanglessen bij Maria Rondel
en samen met Jan Laan gaf hij enke
Ie succesvolle Schubertconcerten
Belangrijk waren zijn archeologi
sche opgravingen op oude buiten
plaatsen uit de Gouden Eeuw
Hij maakte routekaartjes voor de
Toer in krant van de VVV en illus
treerde vele boeken Hij schreef re
vue's en maakte een 'zwart film', bij
de toneeluitvoering het hij een snij
bonenmolen dienstdoen als licht
projector Zijn laatste belangrijke
artistieke daad was het schrijven
van een revue ter gelegenheid van
het 375 jarig bestaan van de Beem
ster Voor zijn aandeel in de promo
tie van de Schermer en de Scher
mermolens ontving hij een zilveren
penning Vrienden van Tol hebben
een boek over de kunstenaar uitge
geven onder de titel 'Een handvol
rust'

Het Cultureel Centrum opent vrij
dagavond 20 00 uur een nieuwe ten
toonstelling Zandvoorters en hun
hobby Hierop is werk van een tien
tal Zandvoorters te zien, maar ook
een videofilm ovei de Blauwe Tram,
die vroeger tussen de badplaats en
Amsterdam heen en weer reed De
expositie duurt tot en met 9 februari
en is dagelijks te bezoeken, van 13 30
tot 16 00 uur
Aan de tentoonstelling nemen
deel de familie Allebes de heer J
Bier, mevrouw C Bosman, fam Clu
wen, dhr R Dalman mevr T Drai
jer Thie, dhr D Drommel, Dhr W
Duns, mevr J Homoet Kamstra,
mevr Hoogendoorn, dhr G Loog
man, mevr Molenaar, mevr N
Sandbergen Kerkman, dhr H van
Schie en mevr Lagas Zij zijn verte
genwoordigd door tal van kunstvor
men, bestaande uit keramiek, batik
werk, olieverven, poppen, viltwerk,
knipsels, houtsnijwerk, borduur
werk, modelbouw, aquarellen, teke
mngen, kralenwerk, gipsen, kant, ge
graveerd glas, zijdeschildenngen en
beelden
In de videokamer is de film over
de Blauwe Tram te zien, gemaakt
door Gerard Lunenburg Daarop
staan ook beelden van de allerlaat
ste rit van de tram, die in het jaar
1957 uit het Zandvoortse beeld' ver
dween

Korte tips

• Jongerenactiviteiten georgani
seerd m of vanuit 't Stekkie (Fle
mmgstraat) vrijdagavond schaat
sen
• Atelier Paulus Loot dubbele ten
toonstelling Aquarellen en olieverf
schilderijen van de m Zandvoort
woonachtige Hilly Jansen Vooral
haar kinderportretjes worden ge
roemd Anne Frydrychowicz maakt
onze snelle, dynamische wereld
zichtbaar, met collages en meng
technieken
• Holland Casino Zandvoort ten
toonstelling van Gerard van lersel
Op de expositie toont de schilder
• Een impressie van het werk van Henk Tol. Het plaatje is te zien m de zijn serie Jeu Imaginaire, plus een
aantal recente tekeningen en etsen
Openbare Bibliotheek.
14 00 tot 02 00 uur

Veel belangstelling voor horeca-keuken
ZANDVOORT - Gran Dora
do en het Elysee Beach Hotel
waren twee van de 350 lokaties
in Nederland waar afgelopen
zaterdag een kijkje in de keu
ken kon worden genomen. De
open dag trok veel belangstellenden
Onder het motto 'Kijk in de keu
ken' werden speciaal de jongeren
uitgenodigd zich een beeld te vor
men van de carrière mogelijkheden
in een gerenommeerd horecabedrijf

Succes
De bezoekers van deze 'Open dag'
kregen vanaf 11 00 uur de gelegen
heid om zowel voor als achter de
schermen van deze bedrijven rond
te kijken Het werd een grandioos
succes In totaal werden er achtdui
zend bezoekers verwacht, maar er
kwamen dertienduizend belangstel
lenden opdagen, die vooral belang
stelling hadden voor de potten en
pannen
'Kijk m de keuken' werd georgani
seerd door het onderwijscentrum
Horeca en het onderwijs en perso
neelvoorziemng instituut Het was
de tweede keer In januari 1990 hield
de horeca voor het eerste 'open
huis'
Toen deden er tachtig horeca be
drijven mee, waaronder hotels, res
• Ook in Gran Dorado bestond er belangstelling voor de keuken. Derdejaars leerlinge Diana Tossijn uit taurants, coffeeshops en cafetaria
Amsterdam, een van de twaalf koks, gaf een demonstratie 'toetjes opmaken'.
Er kwamen toen zo'n vierduizend
Foto Bram Stijnen
pottekijkers'

Badminton zege
voor BC Lotus

Cursussen voor
volwassenen
in 't Stekkie
ZANDVOOET 't Stekkie m de
Celsiusbtraat oigamseeit de komen
de maanden weer activiteiten en
cursussen vooi volwassenen De po
pulaire cursus calligrafie (schoon
fachnjven) heeft een eeuwenlange
traditie Deelnemers maken tijdens
de cursus kennis met de beginselen
van verschillende lettertypen Vera
Dieben verzorgt de lessen die op
dinsdag van kwart voor acht tot
kwait voor tien plaatsvinden De
kosten voor de cursus bedragen ne
gentig gulden voor twaalf lessen, ex
clusief materiaal Belangstellenden
kunnen zich bij de docente melden
02507 17677

Gemeente kapt
oude bomen
ZANDVOORT De gemeente gaat
komende weken een aantal bomen
kappen Deze maand start fase twee
van de negen bomen in de Lorentz
straat In de Kostverlorenstraat wor
den deze maand zeven minder vitale
iepen gerooid De bomen staan tus
sen de Haarlemmerstraat en de
Quarles van Uffordlaan, m maart
van dit jaar worden er /:even nieuwe
bomen geplant Deze week wordt
ook op het Raadhuisplem een iep
verwijderd De boom is besmet met
de homngzwam, waardoor hij ver
sneld is afgestorven
In de Lorentzstraat is de eerste
fase al in november 1990 uitgevoerd
Voor meer informatie kunnen
mensen terecht bij de sector Eigen
dommenbeheer, afdeling Plantsoe
nen (02507 61577) of de afdeling
Voorlichting (02507 61492)

Kermis terug
in het centrum
ZANDVOORT Het gebied
Prinsesseweg/Zwarte Veld is
het meest geschikt voor de
jaarlijkse kermis Dat is de
conclusie van een onderzoek,
dat de gemeente heeft verricht
De kermis verhuist dit jaar al
naar het dorpscentrum
De kermis moet verdwijnen van
het NS terrein aan de Van Speijk
straat, de spoorwegen willen hier
aan een andere bestemming geven
Het gemeentebestuur heeft besloten
dit jaar al een andere locatie te zoe
ken voor de kermis Dat werd het
gebied Prinsesseweg/Zwarte Veld,
de enige geschikte locatie m de ge
meente, aldus burgemeester en wet
houders Dit mede vanwege de beno
digde ruimte voor aan en afvoer van
het materieel Bovendien was het
volgens het college - een verzoek van
de ondernemers om de kermis weer
terug te brengen naar het centrum
van het dorp
De attracties komen daar dit jaar
al te staan, van 17 tot en met 26 juli
Door bepalingen en voorschriften in
de vergunning wordt de overlast
voor omwonenden zoveel mogelijk
beperkt, belooft het bureau Voor
lichting van de gemeente Voor de
bewoners wordt volgende week don
derdag, 23 januari, m het Raadhuis
een informatie avond gehouden
Deze begint om 20 00 uur ingang
Raadhuisplein Burgemeester Van
der Heijden, die over dit soort ver
gunningen gaat, is daarbij aanwezig
Het besluit zal nader worden toege
licht en belangstellenden krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen
Wat de NS voor plannen heeft met
het terrein aan de Van Speijkstraat,
is met bekend De gemeente zou hier
zelf graag woningen bouwen Daar
voor zou het rangeerterrein ver
plaatst moeten worden naar een
strook naast de spoorlijn Zand
voort Haarlem

Werkkampen jaren dertig

ZANDVOORT - De voorlaat
ste competitiewedstrijd van
BC Lotus leverde een fraaie 6-2
overwinning op Dat gebeurde
door sterk badminton, waartegen het zesde team van Slotermeer het antwoord schuldig
moest blijven
Martijn van Keulen boekte snel
het eerste punt door een 15 10 en 1815 overwinning Invaller Dennis
Lekkerkerker deed zijn best maar
was kansloos, met 4 15 en 6 15 Rika
Koper deed wat van haar verwacht
werd en won soeverein met 116, 11
l De jeugdige Petnoi Schultz toonde
haar met geringe kwaliteiten door
met 11 2 en 11-5 het derde punt voor
BC Lotus te scoren
Dennis Lekker kerker en Martij n
van Keulen wonnen de dubbel met
17 16 en 15 3, terwijl ook het dames
dubbel werd gewonnen Rika Koper
en Karin de Graaf moesten wel alles
geven, maar wonnen na veel span
nmg met 15-7, 9-15 en 15 11 In het
gemengdedubbel boden Petnoi
Schultz en Dennis Lekkerkerker
knap tegenspel, maar dat was niet
genoeg Nipt ging de winst naar Slo
termeer met 1318enl318 Martij n
van Keulen en Karin de Graaf zorgden voor het zesde Zandvoortse
punt door een zwaar bevochten
overwinning in drie sets, 15 9, 2 15,
15 11
Programma aanstaande zondag in
de Pellikaanhal Aanvang 's middags
half twee Lotus l - Velsen 3, Lotus 2 Dumwijck 10, Lotus 3
Flower
Shuttle 4, Lotus 4 Flower Shuttle 6,
Lotus BI Huizen B2, Lotus Dl
Almere Buiten Dl

Utsiagcn Air Sport 5 Lotus 2 4 4 , Ovcrbos
~ Lotus ,15 i, Overbos 7 • Lotus 4 4 4 üvcrbos
't Lotus 5 1 7 (Lotus kampioen) Velsen B2
Lotus BI 7 l Slcnderwllk Dl Lotus Dl O K

ZANDVOORT - Aan het begin van de jaren dertig (1930 - 1936), een economisch zeer slechte ti/d, kon een aantal Zandvoorters aan de gang in werkkampen in de provincies Drente en Gelderland. Op deze foto van de heer K
Hakhoff is zo'n groep te zien De mannen, werkzaam aan diverse projecten,
kwamen gemiddeld een keer per twee of drie weken naar huis De heer

Hakhoff herkent nog de volgende personen- voorste rij H Hendriks (met
bezemsteel) en J. Koper. Tweede rij (v.l.n r.)- S. Molenaar (zittend), L van
Duivenbode en A Kraayenoord (beide staand), en zittend- onb , Zwemmer, K
Zwemmer en Keur Achterste rij: links Molenaar (sr) en L Koning, derde van
rechts De anderen zijn onbekend

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom Het adres is Gasthuisplein 12
Men kan ook bellen 12066 of 17166

De^e \veek dwairolde op mijn
bureau woei een alleiaaidis>sl iel
het met wereldschokkend be
ncht Wellicht hcrmneit u zich
nog mijn verhaal ovei het Zand
voortse geheime genootschap van
de Bloeders van Wcstervleteien
Het zal /o'n maand ol twee gele
den zijn, dat ik deze toen nog dms
teie figuien aan u vooi stelde De
leden van dit genootschap ontle
nen hun naam aan de befaamde
trappistenabdij Sint Sixtus in het
Belgische Westvleteren
Wie drinkt er op zijn ti]d niet
eens oen biertje En wie raakt er
met holdedebolder van al die soor
ten en merken die er op de markt
zijn Als je de reclames op de tele
visie, in de media en op de etiket
ten moet geloven is het ene soort
nog beter en lekkerder dan het
andere
U zult waarschijnlijk met raar
opkijken als ik nu beweer dat we
met al die reclamekreten vaak
flink bedonderd worden Zand
voorters staan er om bekend dat
zij zich niet in de maling laten
nemen Eveneens weet een ledei
dat onze inventiviteit bijna onuit
puttelijk is Welnu, enkele dorps
bewoners hebben enige tijd gele
den de koppen bij elkaar gestoken
om gezamelijk iets aan dit euvel te
doen Onder het motto 'Wie liegt
moet met de billen bloot', struinen
deze heren van dit nog steeds ge
heime genootschap langs de plaat
selijke en landelijk kroegen, ten
einde de waarheid boven tafel te
halen (een mens moet toch wat
nietwaar)

Als je de 'Broeders van Westvle
teren' moet geloven, moeten we
ons gewone biertje voortaan maar
laten staan Zij zijn verslingerd ge
raakt aan Struisbier en IJnde
jaarsbier, die te vinden zijn in res
pectievehjk de Bierwmkel, boven
de Hema aan het Kerkplein en in
Café Neuf, in de Haltestraat
Het goedje wordt gebrouwen
door bierbrouwerij 't IJ m Amster
dam, die hiermee al twee keer een
'Award gewonnen heeft

de orde van clt dag Vorige weck
yaf ik u een ovei /icht van het af HL
lopen jaai U hebt het kunnen Ie
zen We hebben met z n allen niet
stilgezeten
Vooi wat dit jaai betielt staat
ons eveneens het nodige te wach
ten Laten we beginnen met wat
klemeie zaken Hanie Faasen (u
weet wel van de oliebollenkraam)
gaat samen met zijn bioer strand
tent Club Mantime uinnen Jan
Oonk heeft /ijn zaak vei kocht
Bad Zuid van de familie Loos
staat eveneens te koop Wim
Brugman (zoon van laadslicl
Jaap) heeft paviljoen De Zeeiob
op het Bloemendaalse strand
o vei genomen
De Nederlandse spooi wegen
hebben achtei de Kostveilorcn
straat metingen verncht Ei
woidt bekeken waar de nieuwe
ovei weg m verband met het vei
lengen van het peiion moet ko
men De Verlengde Haltestiaat
wordt voor het autoverkeei afge
sloten
Toneelvereniging 'Wim Hilde
ring is begonnen met de repetities
voor een nieuw op te voeren blij
spel Het bevalt Jan Smit en zijn
vrouw Christel uitstekend m de
kantine van de Pellikaansporthal
Dit jaar wordt begonnen met de
bouw van het hotel naast het casi
no Bennoheim wordt afgebroken
Het plan Paviljoen Zuid gaat alle
protesten ten spijt volgens mij
toch door (de 'Zuid' komt in op
stand) Op de plek van het huidige
hotel Centraal en de ABN bank
aan het Raadhuisplein wordt na
drie jaar touwtrekken eindelijk
nieuwbouw gepleegd Als Grafdijk
zakt met zijn prijs koopt de ge
meente nog dit jaar zijn bouwval
De kermis komt op de Prinses
seweg terug en de buurtbewoners
trekken massaal naar het raad
huis om te protesteren Tijdens
het Pinksterweekend is de politie
op volle sterkte Het zou mij mets
verbazen als er een coupe
wordt gepleegd op het gemeente
bestuur (wethouder Van Caspel
weet zich weer staande te houden)
en het wordt een lange hete zo
mer

Ongeregeld

Blauwbekken

Bier en carnaval zijn onlosma
kelijk met elkaar verbonden Ook
daar weten we hier in Zandvoort
alles van De stap naar dit onder
werp is dan ook niet toevallig ge
kozen Binnenkort worden we
weer met dit fenomeen geconfron
teerd Vorige week vrij dag hebben
we via de televisie al een voor
proefje gehad van dit hoogst 'ver
makehjke' evenement, met het
carnavalsprogramma Vocaal Gen
traal Zandvoort en carnaval wie
herinnert zich niet de dolle fees
ten, zo n twintig jaar geleden in
het voormalige Bouwes hotel aan
het Badhuisplem De afbraak van
dit etablissement luidde tevens de
teloorgang van dit eens zo bloeien
de Feest der zotten' m U weet het
inmiddels De Scharrekoppen zijn
opgeheven De koning is dood
Lang leve de koning

Onlangs werd ik gebeld door
Kees Versteege uit de woonwijk
Nieuw Noord Hij is boos op de
NZH Vorige week vrijdag voelde
hij zich door dit vervoerbedrijf let
terlijk en figuurlijk m de kou ge
zet Hij en zijn buurtbewoners wil
den rond half acht in de avond
voor hun wekelijkse kaartavond
in Gebouw de Krocht naar het
centrum De bus van 19 36 uur was
exact op tijd Wie schetst echter
hun verbazing toen zij van de be
stuurder te horen kregen dat zij
met mee konden 'Hij moest na
melijk \\ eer terug naar de remise
zo werd hen verteld

Sceptisch

Spanlaken
Enkele jaren geleden was ik in
deze badplaats bij een zogenaam
de Prinsverkiezing Ik \vist het
toen zeker het carnaval \ an \ roe
ger is met meer In een kinderwa
gen werd Zijne dooi luchtige
hoogheid (prins Kokkei den Ur
ste) m Gebouw De Krocht naar
binnengebracht om \oor het oog
van een uitgelaten en ladderzat
publiek tot op zijn onderbroek te
worden uitgekleed (wat is hu
mor) Nee geef mij maar het car
naval van enkele decennia gele
den Driemaal won ik een eerste
prijs tijdens de jaarlijkse optocht
Eenmaal als oma uit het bekende
sprookje van Roodkapje, eenmaal
als de bai on van Munchhausen en
eenmaal als kabouter Daar hoef
je tegenwoordig met meer mee
aan te komen Hoewel de optoch
ten tegenwoordig steevast worden
afgelast zie ik mijzelf met meer
vei kleed door dit dorp gaan Ik
vermoed dat ik dan ogenblikkelijk
m de boeien wordt geslagen om
linia recta naar psychiatrisch een
trum Vogelenzang te worden afge
voerd, teneinde voor de rest van
mijn leven ondei het spanlaken te
verdwijnen Sommigen zullen
daar wellicht blij mee zijn Twee
jaar geleden zag ik onze burge
meester in boerenkiel hl] had het
wat vooi zichtiger aangepakt Een
outfit die hem overigens geens
zins stond Vei der dan de raadzaal
kwam hij met Ik vermoed dat ook
hij, net als ik een aversie tegen
een opname m een psychiatrische
inrichting heeft
Carnaval en drank Ik zei het
reeds In deze contreien blijken
beide onlosmakelijk met elkaar
vei bonden De 'lol' is er dan ook
naar Je moet er de politie rappor
ten maar eens op nalezen Vecht
partijen, ingegooide i uiten en vol
gekotste straten zijn het resultaat
U begrijpt het al Mij zien ze met
Ik volg het vooi beeld van de ver
schillende horeca ondei nemers
Ook bij mij voor de raam hangt dit
jaar het bordje 'Wegens carnaval
gesloten'

Een andere bus bleek voorals
nog met voorradig, zodat men
meer dan een half uur m de kou
heeft staan blauwbekken De
boosheid van de bewoners lijkt
mij dan ook alleszins gegrond, im
mers de chauffeur had naar mijn
mening best even deze mensen in
het dorp kunnen afzetten Temeer
daai hij wist hoe zeer men ook in
Zandvoort afhankelijk is van het
openbaar vervoer

Heilwens

Onze raadsleden laten u groe
ten De laatste keer dat ik hen
sprak was tijdens de nieuwjaars
receptie m de raadzaal Het was er
gezellig De drank en de hapjes
waren gratis Tussen de jus d o
range en de toastjes paling door
informeerde ik naar hun gezond
heid Onze politieke kopstukken
zagen er vermoeid uit Het tumul
tueuze afgelopen jaar had hen
blijkbaar geen goed gedaan On
danks dat, was men toch bereid
een heilwens voor het nieuwe jaar
af te geven Ze hielden het kort
dat was de afspraak Er woidt al
genoeg gekletst in t leven
Veel gezondheid' wordt ons toe
gewenst door Geraid Versteege
(CDA) Jeannette van Westerloo
(PvdA) hoopt op een heel rood
jaai haar partijgenoot Huub van
Gelde) wil dat de mensen o vei al
op de wereld m vrijheid leven en
volgens Ruud Sandbergen en
Klaas Annema (D66) moeten de
mensen meer naar elkaar luiste
ren en bij de aangekondigde no
ta s en structuurschets moet de
inspraak gaan zegevieren Mooi
weer wenst ons Jaap Brugman
(VVD) (wellicht mede namens
zijn zoon') Herman Landman
(GBZ) vindt dat ei strengel moet
wolden opgetreden tegen overtie
ders ,Ze hebben schijt aan dron
ken naatje", meent de nestor van
de gemeenteraad De mensen
moeten begrijpen dat politici wer
ken vanuit hun overtuiging en dat
hun beslissingen van belang zijn
voor een grote groep bui gei s'
meent Paul Brugman (D66) Ook
aan WilfiedTates (VVD) enManj
ke Bosman (CDA) werd gevraagd
een bijdiage te leveren aan deze
rubriek Zij heten echter weten
eerst nog even na te willen den
ken Dat mag volgend jaai zijn zij
aan de beurt
Opstand
Dit was het weer vooi deze week
Zo mijn giam ben ik voorlopig Blijf gezond tot de volgende week
BRAM STIJNEN
kwijt Laten we dus ovei gaan tot
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Klassiek?
Anders?
Rock and Roll?

NU OOK MOTORRIJLES

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
ï MEEIIVOOR
HETZELFDE PRODUKT

Bel voor verdere informatie

Auto- en Motorrijschool v.d. Veld
Tel. 02507-19188 - 31223
V

Oosters?

en happening wordt het zeker!
Vanavond donderdag 16 januari 1992 vanaf 21.00 uur in
La Bastille

Euro loodvrij
ƒ 1,72
Super benzine ƒ 1,88
Diesel
• ƒ 1,00

Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.
Tel. 02507-30890
023-343542

RUIMT OP

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Fa. Frank

WA

ziatisch?

,

IKZIEJEINLABASTILLE

DE GEHELE WINTERCOLLECTIE
DRASTISCH IN PRIJS
VERLAAGD

Autorijschool
Phil Waaning
Ook voor

MANTELS - JAPONNEN BLOUSES - ROKKEN BROEKEN - BONNETERIE

* Seniorentraining
* Overwinnen
angstgevoelens
Kostverlorenstr.70
2042 PK Zandvoort
Tel. 12071

KORTINGEN VAN
30% tot 70%

't staat in
de krant
iedere week
weer

T T T £è wade met 'n
? Grote Krocht 19, ZANDVOORT

1999.

Buitenkansje
in de bus!

VAN W95? VOOR

Doet u al mee met Hitbingo? De/e week
valt de Postcode Loterij bij iedereen in de
bus. Mét 'Buitenkans' en mét uw nieuwe
set bingokaarten.

Een echte buitenkans!

VAN M- VOOR

Ons blad voor geluksvogels heel niet voor
niets zo! Want u vindt er uw persoonlijke set
bingokaarten bij, voor de tweede ronde van
Hitbingo. Een ronde waarbij u elke week
weer kans maakt op een extra 25.000 gulden.
Maar... alleen als u lid bent vun de Postcode
Loterij.
In 'Buitenkans' kunt u alles lezen over de
Postcode Loterij en Hitbingo. Hoe uw bijdrage het mogelijk maakt dat wij mens en
milieu kunnen steunen. Kinderhulp in
Indonesië, h u l p voor vogels en zeehonden,
gras als dakbedekking, vakanties voor de kinderen van Tsjernobyl. te veel om op te noemen.
U leest over Hitbingo, over hoe leuk Irene
Moors het vindt om dit spel te presenteren,
en over de verraste en gelukkige winnaars
van de Postcode Loterij! En ook... hoe u mee
kan doen als u nog geen lid bent. Want het
zou toch zonde z i j n om dat w e k e l i j k s e
buitenkansje op 25.000 gulden van Hitbingo
te missen. Of de maandelijkse kans op duiElk kwartaal verschijnt een nieuw nummer van 'Buitenkans', zenden prijzen, waaronder de PostcodeStraatPrijs en de ton. En natuurlijk elk kwarhet blad voor geluksrogels. Met veel nieuws en wetenxwaardigheden, én... met een persoonlijke set l/itbingokaarten.
taal de kans op één miljoen gulden! •

Met de inhoud van deze enveloppe
kunt u rijk worden.' Maak 'm dus
gauw open wanneer hij in de bus valt.

Bent u nog
cjeen
deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Opnamen
Hitbingo!
*OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE. OP=OP

Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodec/y/c'r.v 1504
(Zaandam), 4834 (Breda),
5801 ( V e n r a y ) , 7 3 9 1
( T w e l l o ) of 7413 (Dcventer)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de
.. vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag
'" van onderstaande rekening af te schrijven.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement.
J 1 lot (ƒ 10,-) per maand D
Naam:_

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: i

i

«illlïEtSTAD
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 - 6184733/6830551, EIGEN PARKEERGARAGE

1
2
6
7
9

10
12
15
19
21

22
23
24
25
26

27
28
29
30
36

38
40
41
43
44

i

l _ l -1

l

l

Plaats:

150.92.01
Postbanknummer:

De winnende
Hitbingonummers
van 7 januari:

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Banknummer:

• NATIONALE l
Datum:

Handtekening:

Uil L O T E R l J l
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZV Den Haag
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Wegwijs in onderwijs
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Te veel scholen voor te weinig leerlingen
Echt gebeurd: je meldt je kind
aan als leerling bij een school
en krijgt enkele maanden na
begin van het cursusjaar een
brief van een onbekende
onderwijsinstelling. Blijkt de
'eigen school' inmiddels te zijn
opgeslokt, ofte zijn
samengesmolten met een
aantal andere. Het fusiespook
waart rond in onderwijsland.
Is een grotere school beter dan
een kleine? Tegelijkertijd
speelt de kwestie van de
basisvorming in het voortgezet
onderwijs. Onze medewerker
Eyerhard Hebly sprak
hierover met prof. dr. A.M.L.
van Wieringen.

..* j^^Q^lij^i^^

i^-^i^^^i'^Xiil

Prof. Van Wieringen
Folo Bram de Hollander

W

ORDT DE basisvorming
het begin van de onderwijsperfectie of het begin
van het einde voor het bijzonder onderwijs? „Je kunt er treurig over doen, maar er zijn gewoon te
veel scholen voor te weinig leerlingen. Er moeten dus scholen sluiten
dan wel fuseren. Er staan ons nog
een paar zeer interessante discussies te wachten."

wijs en een van de twee moet verdwijnen.
Dan wordt het zeer interessant en in dit
opzicht staan ons nog aardig wat protalemen te wachten in met name de gebieden
buiten de Randstad. Het hangt heel sterk
samen met de politieke kleur van zo'n gemeente."

Lbo naast vwo
Over de ervaringen van samenvoegingsverbanden tussen lbo, avo (mavo/havo) en
vwo is volgens Van Wieringen weinig bekend. Nederland telt momenteel veertig
dergelijke scholengemeenschappen, dat is
2,5 procent van het totale aantal scholen in
het voortgezet onderwijs. Lbo-leerlingen
lopen er broederlijk in de pas naast de vwoleerlingen. Als het aan de overheid ligt,
stijgt dit tot een percentage van ongeveer
tien procent in 1995.

Prof. Van Wieringen is hoogleraar in de
onderwijskunde aan de Universiteit van
Amsterdam en geldt bij uitstek als een specialist voortgezet onderwijs, al meent hijzelf dat niemand bij uitstek gespecialiseerd kan zijn.
Grote brede scholengemeenschappen, of
kleine schooltjes waar het individuele onderwij s centraal staat? Van Wieringen
koos voor zijn eigen kinderen een brede
scholengemeenschap. Het 'small is beautiful' is volgens hem achterhaald en hélemaal niet waar. „Het klinkt wel aardig, een
kleine school.. Dan moet je denken aan
bijvoorbeeld een mavo met 240 leerlingen
en maximaal tien leraren. Het nadeel is wel
dat je als leerling je gehele schooltijd met
die leraren zit opgescheept, zelfs als je het
niet ziet zitten met een van hen. Dat kan
heel vervelend zijn. 'Small' is echt niet altijd 'beautiful'. Een grote scholengemeenschap is in mijn ogen ongeveer duizend
leerlingen. Dat valt wel te overzien als het
maar goed georganiseerd wordt."

Van Wieringen: „Het zal duidelijk zijn
dat op dergelijke scholengemeenschappen
heel wat afgepraat moet worden, vooral als
het gaat om samenvoegingen van openbaar
en bijzonder onderwijs. Het gaat wel samen, maar het is een hele toer. Je krijgt
namelijk te maken met enorme cultuurverschillen tussen de diverse onderwijsvormen. Het sociale leven op zo'n school
wordt lastiger te controleren. Die verschillen zie je bij zowel leraren als leerlingen."
„In het eerste leerjaar worden al die leerlingen op een hoop geveegd en daarna krijg
je de spreiding. Het is vooral een kwestie
van kunnen lesgeven. Je zult in een klas
groepjes moeten vormen van leerlingen
met hetzelfde niveau. Een soort subklassen die je laat samenwerken met elkaar."

„Ik geloof ook dat de individualiteit best
gewaarborgd kan blijven, maar er moet wel
veel energie in gestoken worden. In Amerika heeft men scholen van drieduizend leerlingen, maar daar is hét vaak zeer bureaucratisch geregeld met alle gevolgen vandien. Men wordt daar veelvuldig met criminaliteit geconfronteerd, zo'n vaart zal het
in Nederland niet lopen zolang de besturen
maar flexibel zijn."

Afwachten

Kleine scholen lijken voorbestemd om
uit te sterven. Er zijn te weinig leerlingen
voor te veel scholen. En veel groei is niet te
verwachten op korte termijn, want het aantal geboorten is drastisch teruggelopen. De
overheid streeft naar brede scholengemeenschappen waar plaats is voor diverse
onderwij svor men.
bleem, tenzij het leerlingen weet te trek- fuseren. Laten we eens uitgaan van Hoofdken. Maar er zijn nu al te weinig leerlingen. dorp, waar men nu en in de toekomst niet
De enige mogelijkheid is sluiten of fuseren. te klagen zal hebben over het aantal leerEén niveau
lingen. Wat moeten ze daar met nog eens
De basisvorming die per l augustus van
Van Wieringen: „Kleine scholen mogen tweehonderd Zwanenburgse leerlingen
start kan gaan als de Eerste Kamer niet best proberen het alleen te doen, maar het met hun leraren?"
dwars ligt, gaat uit van vijftien vakken op is de vraag of het succesvol zal zijn. Een
één niveau voor alle leerlingen van twaalf andere mogelijkheid is het samenwertot vijftien jaar. Inclusief techniek, infor- kingsverband met een brede scholenge- Water bij de wijn
matica en beeldende vorming. De gymnasi- meenschap. Het gevolg is dat leerlingen in
De schoen van de basisvorming gaat pas
ast moet weten hoe een spijker in een zo'n geval voor bepaalde vakken tien kilo- echt wringen in de discussie bijzonder onderwijs versus openbaar onderwijs. Van
plank geslagen wordt en de toekomstige meter moeten fietsen."
verwarmingsmonteur moet de basisprinciWieringen verwacht enkele 'zeer interes„Elke grote organisatie in het bedrijfsle- sante' discussies en hij meent dat men in
pes van dramatische expressie beheersen.
Daar begint dus voor kleine scholen de ven is onderverdeeld in kleinere eenheden het bijzonder onderwijs water bij de wijn
schoen te wringen. Een mavo van nu moet en dat werkt vaak prima. Ook een hele zal moeten gaan voegen.
in de toekomst het vak techniek gaan ge- grote school zal moeten worden opgeknipt.
Stel: een kleine protestants-christelijke
ven. Maar zo'n mavo beschikt niet over de Ik vraag me overigens af of alle grote scho- mavo in Zwanenburg is niet in staat zelf te
technische middelen en heeft dus een pro- lengemeenschappen wel bereid zijn om te voldoen aan de eisen van de basisvorming

en zoekt aansluiting met grote scholengemeenschappen in omliggende plaatsen.
Het bestuur zoekt in eerste instantie zijn
heil bij gelijkgestemden, haalt daar nul op
rekest en gaat'Uiteindelijk een samenwerkingsverband aan met een openbare scholengemeenschap in bijvoorbeeld Hoofddorp. Een identiteitscrisis ligt al snel voor
de hand.
Van Wieringen: „Het is zeker niet denkbeeldig om te veronderstellen dat bijvoorbeeld twintig procent van de ouders daar
problemen mee zou hebben. Maar wat
moet die school anders? Zwart-wit gezegd:
het is sluiten of de identiteit inleveren. Nu
zijn we in Nederland heel tolerant, maar
een school moet een bepaalde identiteit
hebben naar de buitenwereld. Dat hangt
veelal samen met levensbeschouwing."

Van Wieringen vervolgt: „Of de basisvorming betere resultaten tot gevolg heeft, is
op dit moment 'wishful thinking'. Als de
leerlingen van school komen, hebben ze
een bredere algemene kennis. In zoverre
hebben ze er wel baat bij. De maatschappij
vraagt tegenwoordig dat je verstand hebt
van techniek, dat vak moet je gehad hebben op school. We weten pas over zes jaar
of het werkelijk resultaat heeft gehad, dan
moeten ze examen doen. Op dat moment
„Wij kennen in Nederland het principe zal pas blijken of het niveau gelijk gebleven
van de vrije-schoolkeuze, dit houdt in dat is. Het kan best zijn dat de lbo-leerling de
ouders zelf mogen bepalen naar welke vwo-leerling belemmert. Maar het omgeschool hun kinderen gaan. In andere lan- keerde kan ook het geval zijn."
den krijg je een school toegewezen. Wat
dat betreft zijn we hier nog heel bevoorHet realiseren van dergelijke grote schorecht. Het is overigens verkeerd om te ver- lengemeenschappen gaat niet over één
onderstellen dat het strijdpunt bij het bij- nacht ijs. Voordat we in Nederland de bozonder onderwijs ligt. Integendeel zelfs, vengenoemde tien procent behaald hebhet ligt eerder bij het openbaar onderwijs. ben, zijn we volgens Van Wieringen tenDe Grondwet zegt dat er minimaal open- minste tien jaar verder. „Het is een mooi
baar en dus voor iedereen toegankelijk on- streven, maar de huisvesting en financiën
derwijs dient te zijn. Als scholen moeten ontbreken voorlopig nog. Maar zelfs al
worden opgeheven, moet er hoe dan ook zouden die aanwezig zijn, dan blijft het
openbaar onderwijs aangeboden blijven opgaan van kleine scholen in grote schoworden," aldus Van Wieringen.
lengemeenschappen een heel ingewikkeld
„Maar stel nu eens dat het bijzonder on- probleem met de nodige haken en ogen. Ik
derwijs in een bepaalde gemeente meer kan me de weerzin van ouders wel voorleerlingen trekt dan het openbaar onder- stellen."

school zelf de vervanger moet betalen.
Heeft een school te kampen met plotseling
veel zieken, dan zou die pot in bijvoorbeeld
september/oktober leeg kunnen zijn. En
wat dan?

Van der Zwaard, lid stuurgroep herschikking fusie voortgezet ondemvijs:

'Schaalvergroting is bezuinigen'

'ü

-IT DE KAST WORDT een videoband gehaald waarop
een ziek geworden leerkracht tevoren een repetitie
heeft opgenomen. Die wordt dan afgedraaid. Ook zie ik sommige vakken meer de richting opgaan van colleges: één (gast) docent voor een paar
honderd leerlingen." Volgens de
heer A. van der Zwaard, lid van de
provinciale stuurgroep voor herschikking fusie voortgezet onderwijs, zijn dat enkele van de vele gevolgen van de schaalvergroting en
basisvorming in het voortgezet onderwijs.

vergroting' is vervangend voor bezuiniging."
De door de schaalvergroting noodzakelijke fusiegolf is voor het middelbaar beroepsonderwijs goeddeels al achter de rug.
Thans zijn aan de beurt de mavo, havo, het
vwo en het lbo (met het lager technisch
onderwijs, het lager economische en adminstratief onderwijs en het lager huishoud- en nijverheidsonderwijs).

Klappen

Vooral de categorale scholen (zelfstandige onderwijsinrichtingen, die niet deel uitmaken van een scholengemeenschap) zullen de klappen krijgen. „En dan met name
het lbo. Die vorm van onderwijs is niet
meer in de picture," aldus Van der Zwaard.
door Jan Boskeljon
„Er is gedurende een aantal jaren steeds
minder belangstelling voor het lbo. De miSchaalvergroting
en
basisvorming. nister probeert nog te redden wat er te
Wordt het onderwijs hierdoor beter of al- redden valt door voor fusie tussen het lbo
leen maar goedkoper? De meningen ver- en het algemeen voortgezet onderwijs extra
faciliteiten beschikbaar te stellen. Maar het
schillen sterk.
De mensen uit het onderwijs houden het is volgens mij wel de laatste poging."
er veelal op dat die veranderingen slechts
De hele operatie 'basisvorming en schaalingegeven zijn door het streven naar taezuiniging. Van der Zwaard: „Basisvorming is vergroting' kost de overheid niets. Op tereen drogredenering. En het woord 'schaal- mrjn kan het alleen maar veel geld opleve-

Minder geld

ren. „Want gefuseerde grotere scholen kosten verhoudingsgewijs minder dan aparte
scholen."
Een ander element binnen de 'bezuinigende vernieuwingen' is het hanteren van
het zg 'formatie-budget-systeem'. Daarmee
krijgen schoolbesturen meer ruimte om
naar eigen inzicht de beschikbaar gestelde
overheidsgelden te besteden.
Momenteel heeft nagenoeg iedere door
het rijk beschikbare gestelde gulden een
tevoren vastgelegde bestemming. „Ik denk
dat dit nieuwe systeem slechts een vereenvoudiging is voor staatssecretaris Wallage
en niet voor de scholen. Omdat zaken niet
meer zo voorgekauwd worden, is er meer
ruimte voor keuzes. Zal ik het geld besteden aan een extra leerkracht of aan nieuwe
boeken? Zulke keuzes moeten gemaakt
worden. Ik zie de onrust dan ook toenemen. De schooldirecteur was een bedrijfsleider en wordt een veel geplaagde kleine
ondernemer met zorgen."
De heer Van der Zwaard, die ook directeur is van DCO (Dienstverlening Christelijk Onderwijs) in Aalsmeer, ziet de toekomstige ontwikkelingen duidelijk voor
zich. „Formeel zijn we op weg naar vernieuwing en verbetering. Praktisch zal er nau-

• A. van der Zwaard

welijks vooruitgang zijn. Men zal meer dan
nu tijd kwijt zijn aan organisatorische problemen en minder aandacht kunnen hebben voor het onderwrjs-inhoudelijke."
In het nieuwe formatie-budget-systeem
zitten zaken die de betrokkenen op school
aardig dwars kunnen zitten. Een voorbeeld. Bij ziekte van een leerkracht neemt
het rijk de kosten van vervanging voor zijn
rekening. In de nieuwe situatie komt er een
zg 'vervangingsfonds', van waaruit de

Van der Zwaard: „Er komt minder geld
om alles te financieren. In dit geval kan dat
dus betekenen: geen of minder vervanging.
Ik zie dan als mogelijke oplossing, er van
uitgaande dat vele scholen TV, video en
videocamera hebben: uit de kast wordt een
videoband gehaald, waarop de die dag zieke
leerkracht tevoren een repetitie heeft opgenomen. Die wordt dan afgedraaid. De
TV/video als vervanger van een zieke leerkracht. Ook zie ik sommige vakken meer
de richting opgaan van colleges: één (gast)docent voor een paar honderd leerlingen."
De diverse geledingen binnen een school
zullen flink wat kunnen merken van de
veranderingen. „Leerlingen komen op grotere scholen terecht en krijgen in de toekomst misschien meer vrij wegens een gebrek aan geld voor vervangers. Leerkrachten zullen meer met spanningen te maken
krijgen omdat er minder voorgeschreven
beleid is en er meer gekozen moet worden.
Het schoolbestuur zal meer tijd kwijt zijn
aan het runnen van de school. Het werk
wordt niet alleen meer, maar ook zwaarder.
Meer eigen verantwoordelijkheid, minder
regels. Noodzakelijk is wel een goede en
keiharde samenwerking tussen bestuur, directie, team en medezeggenschapsraden.
Anders kan het goed verkeerd gaan."
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Weffwijs

"^techniek

HERVORMD LYCEUM ZUID

Leren met een doel is met plezier
aan de toekomst werKen

Scholengemeenschap voor

open
dagen
i
%jf

in onderwijs

VWO/HAVO
Brahmsstraat 7
1077 HE Amsterdam
Tel. 020-6627983

lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo)

BOUWKUNDE / WEG- EN WATERBOUWKUNDE / WERKTUIGBOUWKUNDE
FIJNMECHANISCHE TECHNIEK / INSTALLATIETECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK / MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
ORIËNTATIE EN SCHAKELEN

eur,opa
college

INFORMATIEAVONDEN
voor ouders en leerlingen

locatie: hendrick de keyserschool, krelis louwenstraat 1,
amsterdam, tel.: 020 - 68 43 017
open dagen: donderdag 30 januari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur
dinsdag 25 februari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur

maandag 27 januari 1992 19.30 uur
dinsdag 18 februari 1992 19.30 uur

ENERGIETECHNIEK / ELEKTRONICA
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK

OPEN AVOND: WOENSDAG 12 FEBRUARI
19.00 U.-21.30 u.

Voor nadere informatie of de folder kan de school
gebeld worden: telefoon 020-6627983

locatie: electrotechnische school, korte ouderkerkerdijk 5,
amsterdam, tel.: 020 - 66 50 338
open dag:
woensdag 26 februari 1992 van 19.00 tot 21.00 uur.
LABORATORIUMONDERWIJS
CHEMISCH / MEDISCH

XXX

locatie: laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76,
amsterdam, tel.: 020 - 61 57 825
open dagen: vrijdag 21 februari 1992 van 15.00 tot 20.30 uur
zaterdag 22 februari 1992 van 10.00 tot 15.00 uur

DE BERKHOFF
SCHOOL VOOR
CONSUMPTIEVE BEROEPEN

X
X
X

Sector Techniek (MTS en KMBO)
Vlaardingenlaan 25, Amsterdam
Afd. elektrotechniek, motorvoertuigentechniek
Opleiding voor Volwassenen

Sector Economie
Dongestraat 12, Amsterdam
Afd. MEAO en HAVO/MBO
Zocherstraat 23, Amsterdam

Meer en Vaart 5, Amsterdam
Afd. bouwkunde, werktuigbouwkunde

Ariane Nozemanstraat 2, Amsterdam
Afd. administratie kort (KMBO)
Afd. detailhandel (KMBO)
Waldeck Pyrmontlaan 23, Amsterdam

Voor info: 020-6154354/6190251

Afd.

Afd.

Wibautstraat 220
1097 DN Amsterdam Tel.: 020-6651313

TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM

PAK JE KANSEN!

BANKETBAKKEN
KOKEN/SERVEREN
Open avonden:

KIEZEN VOOR ZEKERHEID

dinsdag 4 februari
donderdag 12 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

LMO (ook 21/1, 25/2, 31/3)

Voor info:

020-6/19373

Je kunt je grenzen verleggen op het Europa College door te kiezen voor:
- Een school met internationale aspecten;
- Een modern onderwijsaanbod waarin theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten;
- Persoonlijke studiebegeleiding;
- Een school met identiteit.

(4 jaar) aansluitend aan de basisschool

economische school amstelpoort

MMO (ook 21/1, 25/2, 31/3)

INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS
VOOR TECHNIEK EN ECONOMIE

de zekerheid van:
een breed aanbod

-

* goed onderwijs

MEAO (5-richtingen)
1-jarige opl. (voor HAVO/VWO gediplomeerden)
MDS (Bd, C, Groothandel)
LDS (na de Basisschool)
Korte opleiding Economie (detailh., admin.)
Schakelopleidingen

Maak werk van je
zorg voor anderen

- gebaseerd op een lange onderwijstraditie:
ADMINISTRATIE, was de WALHAVEN VAN HALL
MEAO
HANDEL, was de KWEEKSCHOOL VOOR DE HANDEL
- met de faciliteiten van de grootste gespecialiseerde
economische school voor MBO in Amsterdam en Amstelveen.

* een succesvolle carrière - in handel en administratie
- als zelfstandig ondernemer of leidinggevende
- bij bankwezen, verzekeringsmaatschappijen,
reisbureaus, reklamebureaus, enz.
- na een vervolgopleiding in het MBO (LDS), HBO of via
overige opleidingen.
* MEER INFORMATIE:
opleiding
LDS, MDS + kort. econ.
MEAO + kort. econ.
Korte Opl. Economie
Korte Opl. Economie

adres
Mr. Treublaan 1 Asd
Roelof Hartstraat 1 Asd
Rustenburgerstraat 438 Asd
Burg. Haspelslaan 6 A'veen

tel.: (020)
6946876
6717413
6790213
6412156

voorlichtingsdagen:
21 jan., 19 febr., 16 maart
4 febr., 19 maart
23 maart, 15 juni 16.00-21.00 u.
26 maart 16.00-20.00 u.
11 juni 16.00-20.00 u.

AANVANG 20.00 UUR (tenzij anders vermeld)
of stuur een enveloppe met uw naam en adres en gewenste opleiding(en)
naar ESA, Antwoordnummer 19375,1000 WD Amsterdam (geen postzegel
nodig)
KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN EEN OPLEIDING BIJ DE ESA

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
• /'**l

Bel nu voor een
abonnement "of nadere
informatie

.«,**'

Tel. 020-562.2485

WIJ LEIDEN OP VOOR:
- kaderfuncties in handel en dienstverlening
- vestigingspapieren

DOORSTROMING NAAR:
- Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs

STREAMS VOOR:

oca

- Detailhandel
- Groothandel
- Internationale handel
- Branche-opleidingen
-KMBO

'Het onderwijsaanbod van de ;ftj;
Hogeschool van .Amsterdam: '.•?.'•§
Gezondheidszorg
'.';•••;',' :- '
;HBÓ-yerplèegkuridé,': - : ; ••••' '.-"•• '~• •• " "••••'.
-IrifbrmatiékürdëTri'déGezöhdhgd^zorg,'"'
. MaatschappelijkeGezondheidszorg?
: Kaderopleiding,\;; •'.'..' . ; '.'.'.•• '.':',ƒ•'::;:;
'Ergotherapie, '':•;.' '':'":'• ' V 1 ' •.••' . ? . ' " • • ' : • ; . ' •
Wo'edingskunde-piëtetiek, .. .' : . . , '
,Logopedie-Akoepedie, .
' : ' . • .. .. ; •,
^Fysiotherapie: V"^';- 1 :;:'-' 1 -'-: • ' . ' • • : • . • . . '•

ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM
R.-K. School voor Lager en Middelbaar Handelsonderwijs
Karel Klinkenbergstraat 1 (hoek J. Tooropstraat)
1061 AH Amsterdam, telefoon 020-611 9925
Het OCA maakt deel uit van het Hoofdstad College
Open huis:
Voorlichtingsavonden: dagschool
dinsdag 21-01-1992
dinsdag 18-02-1992
dinsdag 17-03-1992

Maatschappelijke Dienstverlening
.. Maatschappelijk'Werk .en Dienstverlening,''
'Culturele en Maatschappelijke Vorming,'; ;
Sociaal Pedagogische Hulpverlening, .' •.-..:
•'SociaalJuridische-Dienstverlening,;. ; - - ; : ; ;
;Basiseducatie,:;:'
'• .'. • - - : . . ' . ,
Werken'aarïde.3èlevensfase; • ' • • • ' •'•'•. ;:.
' Raridgroepjongerenwerk. ' ' : , : '

vrijdag 20-03-1992

van 10.00 tot 14.00 uur.

, Kies een studie aan de*

f

Techniek
' ' ' • . • ; ! ' • ' : . • . / • • • / • '.•;
'';Hdger Laboratorium Onderwijs,. . ';•.'
Technische .Milieukunde.'. ' . / • : ' '

Aanvang: 20.00 uur
Er zijn ook avondcursussen in:

Opleiding Onderwijsgevenden
Lichamelijke Opvoeding.

„MIDDENSTAND", AMBULANTE HANDEL, PD-BOEKHOUDEN, MBA,
BASISKENNIS BOEKHOUDEN; COMPUTERBOEKHOUDEN-KMB,
TEKSTVERWERKING WP, WERKEN MET COMPUTERS EN INTRODUCTIE
MS-DOS (voor beginners), ETALEREN/DECOREREN, RECLAMESCHRIFT,
MARKETING NIMA-A, VOOROPLEIDING VESTIGINGSDIPLOMA'S
ANDERSTALIGEN.
START: tweede helft februari en september.

Ik wil werk maken van de zorg voor anderen. Stuur mij daarom meer informatie over de opleidingen van de HvA.
Ik ben vooral geïnteresseerd in de opleiding(en):
_______^___

flfv^-'l
*** *uk..»*».

M. JK

HvA maakt werk van de zorg voor anderen

Het OCA is te bereiken met tramlijn 1 - 1 3 , GVB-buslijn 18-19, CN-buslijn 146-147-64.
De school ligt aan de Schiphollijn, halte: C. Lelylaan.

Hogeschool van Amsterdam
Ter Haarslraal 17.1053 LH Amitcrd.im.
Telefoon (020) 612 21 11

\

Naam:
Adres:
Postcode / Plaats:
Deze bon in een ongefrankeerde enveloppe opsturen naar:
Hogeschool van Amsterdam. Antwoordnummer 15367.1000 RX Amsterdam

part-time / full-time
m/v
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'Open dag heeft grote invloed op keuze middelbare school'

Leerlingen aan het voortgezet onderwijs
120000-

L

EERLINGEN IN groep acht van de basisschool kiezen steeds vaker zelf naar welke middelbare school ze willen. De invloed van hun ouders daarbij vermindert:
waar de 'vriendjes' heen gaan wordt daarentegen steeds belangrijker. Toch, vindt rector
Deurloo van het Herbert Vissers College die
ontwikkeling niet slecht: „Kinderen van die
leeftijd zijn al behoorlijk kritisch, ze willen
kwaliteit."

leiding. Daarnaast kent de school een systeem dat volgens rector Deurloo uniek is in de polder: het gecoördineerd leerstof systeem. Alle klassen van één laag krijgen
hetzelfde proefwerk, op dezelfde tijd, over een bepaald
vak. (Bij andere scholen maakt iedere docent zijn eigen
proefwerk.)

80000 -

Filippijnen
Naast begeleidingslessen bieden scholen ook wat
spectaculairdere activiteiten, waardoor ze meer aandacht krijgen. Het Herbert Vissers College gaf in het
najaar een groot symposium wegens het dertigjarig taestaan van de school. Het Haarlemmermeer lyceum is
bezig een uitwisselingsproject op poten te zetten met
scholen in de Filippijnen. „Vorig jaar is daar daar oen
natuurkundedocent mee begonnen. Het bevindt zich nu
nog in een heel vroeg stadium", zegt Van Lonkhuijzen,
„maar het is de bedoeling om te komen tot uitwisseling
van leerlingen en misschien ook van docenten."

door Cor de Horde „
Scholengemeenschappen proberen zich ieder jaar te
presenteren aan potentiële 'klanten'. In folders en in
advertenties noemen ze de extra's die alleen leerlingen
van hun school krijgen. Met de huiswerkbegeleiding,
remedial teaching, een gecoördineerd leerstof systeem,
het hoge percentage geslaagden, maar ook met de veilige fietsroutes onderscheidt de ene school zich van de
andere.
De leerlingen in groep acht (voorheen klas zes) van de
Haarlemmermeerse basisscholen krijgen van vrijwel
alle middelbare scholen een folder waarin wordt uitgelegd welke voordelen juist school X tot de beste maken.
Ook hun ouders krijgen zo'n folder, als alles goed gaat.
Maar de invloed van de ouders op de schoolkeuze is
tanende. Steeds vaker zijn het de leerlingen zélf die
beslissen naar welke school ze gaan. Waar de vriendjes
en vriendinnetjes heengaan is daarbij van grote invloed.

100000-

Overschat
. Het Willem de Zwijgercollege, een christelijke scholengemeenschap voor mavo en havo/maakt gebruik van
het 'remedial teaching'-systeem. „Leerlingen bij wie een
hapering ontstaat in de leersituatie - bijvoorbeeld door
dyslexie of faalangst'- die leerlingen worden hier opgevangen", legt plaatsvervangend directeur Van Veen uit.
Het Herbert Vissers College doet aan huiswerkbege-

40000 -

20000 -

Alle activiteiten, advertenties en folders ten spijt,
denkt conrector Polman van de KSH niet dat het veel
invloed heeft. „Het effect van wervingscampagnes
wordt schromelijk overschat. Het heeft héél minimaal
invloed. Toch wordt er behoorlijk wat geld aan besteed.
Ik vraag me wel eens af of dat niet beter kan worden
besteed. Wat belangrijk is, is de naam die een school
heeft opgebouwd. Wat ouders en leerlingen horen op
feestjes, van verhalen, dat heeft de meeste invloed."

l IK)

LBO

A Vu

MAVO

HAVO

VWO

Zo'n 750.000 kinderen volgen in Nederland voortgezet onderwijs. De
meeste voorkeur, bij zowel de jongens als de meisjes gaat, gaat uit
naar de mavo. Dit schooltype telt
ruim 200.000 leerlingen.
In bovenstaande grafiek de diverse
schooltypes binnen het voortgezet
onderwijs met hun leerlingenaantallen.

Bij elkaar
Toch zien de Haarlemmermeerse middelbare scholen
die ontwikkeling positief. „De overstap van de basisschool naar de middelbare school is heel groot, dat valt
niet te ontkennen. Het is belangrijk dat een leerling zich
prettig voelt", zegt Van Lonkhuizen van het Haarlemmermeerlyceum. Zijn school heeft in dat verband iets
speciaals te bieden: leerlingen uit een bepaalde basisschool komen zoveel mogelijk bij elkaar in één brugklas. Datzelfde geldt voor leerlingen uit bepaalde plaatsen: Vennepers en Aalsmeerders in één klas heeft als
voordeel, dat ze gezamenlijk naar huis kunnen fietsen.
, Dat kinderen uit de achtste groep zo vaak hun vriendjes volgen, blijkt moeilijk te beïnvloeden. „Er heerst
s vaak eeri hardnekkige tendens op een bepaalde basisschool dat de leerlingen kiezen voor een middelbare
"school. Je moet dan als ouders wel heel sterk in je
ischoenen staan, als je je leerling op een andere school
.wilt plaatsen"» zegt conrector Polman van de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp. Toch vindt hij dat
geen probleem: „Het maakt de gewenning makkelijker,
•als vriendjes naar dezelfde school gaan".

Kritisch
Ook L. Deurloo, rector van het Herbert Vissers Colle.ge in Nieuw-Vennep, vindt het positief dat leerlingen
zelf hun middelbare school uitkiezen. „Kinderen van
die leeftijd zijn al behoorlijk kritisch, ze willen kwaliteit", meent hij. De 'naam' die een school in de loop van
de jaren opbouwt, is daarbij doorslaggevend, meer dan
de vele extra's. „Vooral de open dagen hebben een grote
invloed op de keuze van de middelbare school. De uitstraling die je als school het hele jaar door hebt, moet
daar worden' bevestigd."
Hoe belangrijk de mond-op-mond reclame ook is, er is
vrijwel geen enkele school die de toekomstige leerlingen niet iets speciaals te bieden heeft. „ledere school
probeert zich te profileren op het gebied van leerlingenbegeleiding in de brugklas", zegt conrector Polman varr
de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH).
De KSH geeft brugklassers twee studielessen per
week om de begeleiding zo goed mogelijk te laten zijn.
Daarnaast krijgen leerlingen die problemen hebben met
de talen, al vanaf september extra aandacht.

• Eelco Spee

f"OE HET er precies uit moet zien, weet hij nog
niet, in elk geval is één ding zeker. Hij zal er de
baas zijn. AIk wil alles zelf kunnen bepalen,":
zegt de twaalf jarige Eelco Spee zelfbewust.
Daarom wil hij straks een eigen bedrijf hebben.
Een opleiding als accountant lijkt hem de meest
geschikte weg om zijn ideaal te bereiken. „Mijn
oom is ook accountant", zegt hij ter verklaring.
Eelco zit in de achtste groep van de protestants
christelijke basisschool 'Het Braambos' in Hoofddorp.' Pas over enkele weken vindt de citotest
plaats. Dan zal hij weten of hij ook echt naar het
VWO kan. Als zijn wens in vervulling gaat, dan weet
hij ook al naar welke school hij wil. ,,Dat is het
bisschoppelijk college Hageveld in Heemstede.'!
Hoe het daar aan toe gaat, weet hij niet.

Wijnmaken
Op het Haarlemmermeerlyceum hebben de leerlingen lessen van drie kwartier in plaats van de gebruikelijke vijftig minuten. De overgebleven vijf minuten worden opgespaard en gedeeltelijk besteed aan individuele
hulplessen voor wie dat nodig heeft. In de hoogste klas
wordt het besteed aan examentraining. Een ander gedeelte is bestemd voor- buitenschoolse activiteiten.
Leerlingen van het Haarlemmermeerlyceum krijgen
dan allerlei cursussen, van EHBO tot wijnmaken.

Gek op computers

• Adriaan
van der Eijk

TWAALFJARIGE Adriaari van der
weet nog niet precies welke school
DEEijk
hij het komende jaar zal bezoeken. „Ik

wil het liefst naar het Haarlemmermeerlyceum," zegt hij met een gulle lach.

„Het lijkt mij gewoon een leuke school. Tenminste drie leerlingen uit mijn klas willen daar ook
naar toe." Adriaan zit op de openbare Montessorischool. Hij weet nu al dat hij programmeur wil
worden. „Mijn vader is programmeur en die neemt
mij weieens mee naar zijn werk. Dan legt hij mij uit
wat hij daar zoal doet. Het lijkt mij erg interessant."
Adriaan zit in zijn vrije tijd vaak achter de computer. „Ik doe er alleen spelletjes op," zegt hij relativerend. Of zijn schoolkeuze ook werkelijk aansluit op
het beroep dat hij ooit hoopt uit te oefenen, weet hij
niet. „Ik geloof wel dat je er iets heel hoogs voor
moet studeren." Op zijn school worden de kinderen
nauwelijks voorbereid op het voortgezet onderwijs.
„In de klas spreken we er nooit. over. Ze vertellen je
ook niet welke school je het beste kan kiezen als je
bij voorbeeld timmerman wilt worden. Je moet het
helemaal zelf uitzoeken. Soms nemen de ouders de
beslissing voor hun kinderen. Wij hebben een meisjë in de klas die het helemaal niet met de keuze van
haar ouders eens isi Zij wil liever naar dezelfde
school als haar vriendin. Eigenlijk vreemd dat over
zo'n belangrijke beslissing in je leven op school zo
weinig aandacht wordt besteed".

• Het Haarlemmermeerlyceum organiseert dit jaar
voor het eerst buitenschoolse activiteiten voor haar
leerlingen. Volgens docent Kool zijn deze activiteiten een groot succes: „De cursussen worden in vier
perioden gehouden. In de eerste periode schreven
150 leerlingen zich in voor verschillende cursussen.
In de tweede periode waren dat er al driehonderd."

gen, die zich hebben ingeschreven voor de cursus,
verschillende musea. De cursus wordt afgesloten
wordt met een bezoek aan Parijs. De school stelt
leerlingen uit de hoogste klassen in staat om hun
theoretisch rij-examen te halen. Ook deze cursus
maakt deel uit van het pakket buitenschoolse activiteiten.

De cursussen lopen sterk uiteen, zoals aquarelleren,
blessurepreventie, bloemschikken, filosofie, fototechnieken, personal computer, jazz gymnastiek en
jeugspelleider. Het hele jaar door bezoeken leerlin-

De school organiseert de activiteiten met het doel
om meer leerlingen aan te trekken. Leraar Kool:
„Leerlingen kijken toch naar het aanbod van een
school. Als ze zien dat ze bij het Haarlemmermeerly-

De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen startte in 1989 de yoorlichtingscampagne 'Een slimme meid is op
haar toekomst voorbereid'. De opzet was
om meisjes vertrouwd te maken met niettraditionele vakken en daardoor het arbeidsperspectief voor hen te vergroten. Op
scholen in deze regio die beroepsopleidingen geven, blijken meisjes nauwelijks een
richting te kiezen die leidt naar 'mannenberoepen'. Het zijn vooral jongens die een
voor hen niet traditionele richting kiezen.
Het vak verzorging scoort daarbij hoog.
„Het aantal meisjes dat op onze school een technisch vak kiest is mondjesmaat. Een enkeling besluit automonteur te worden of gaat de mechanische techniek in. Maar het merendeel blijft bij
traditionele opleidingen in de nijverheidssector."
Dat zegt directeur M. Lintsen van de Jansoniusscholengemeenschap in Hoofddorp waar lager beroep onderwijs (lbo) wordt gegeven. Op de school
wordt, voor zowel jongens als meisjes, lesgegeven
in diverse technische richtingen, verzorgende en
textielverwerkende beroepen en kantoor- en verkooppraktijk. Het zijn vierjarige opleidingen.
Tijdens de onderbouw van twee jaar is de opleiding in alle richtingen voor jongens en meisjes
gelijk. „Jongens en meisje krijgen dus hetzelfde
voorlichtingspakket. Niet alleen in de beroepskeuae, maar ze moeten ook samen optrekken. Je zou
dus denken dat de emancipatie daardoor bevorderd wordt. Maar bij de richtingskeuze na die twee
jaar zijn het vooral de jongens die van het rollenpatroon afwijken. Zij kiezen in toenemende mate
voor een 'verzorgingsvak'."

Gezinshulp
Jongens kiezen zelfs steeds vaker het 'van huis
uit' meisjesvak gezinshulp. „Maar vaker komen ze
terecht in de verpleging of verzorgingshuizen," aldus Lintsen.

ceum verschillende cursussen kunnen doen, die ze
leuk vinden, dan kiezen ze sneller voor het Haarlemm'erm eerlyceum."
Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de
school voor leerlingen is niet de enige reden: „Deze
activiteiten zijn ook leuk, omdat je als leraar eens op
een andere manier met leerlingen te maken hebt."
De extra cursussen staan open voor alle leerlingen
van de school. Deelname is meestal gratis, op enkele cursussen na, waarbij bijvoorbeeld voor het materiaal betaald moet worden.
Foto Luuk Gosewehr

Op school wordt nauwelijks gesproken over het
nieuwe leven dat hij en zijn klasgenoten over enkele
maanden te wachten staat. „Ik zou niet weten of we
veel of weinig huiswerk krijgen. De meester zei dat
het best veel zal zijn." Eelco. heeft geen idee of
klasgenoten of vriendjes van hem ook naar Hageveld zullen gaan. „We hebben het daar nog niet over
gehad." Bang dat hij zijn vriendjes uit het oog zal
verliezen is hij niet. „Ik hou een klasgenotenboekje
bij zodat ik precies weet waar ze wonen. Ik denk dat
ik ze heus nog wel in de toekomst zal blijven zien:
Zijn schoolkeuze is niet door thuis gestimuleerd!
"Mijn ouders hebben daar niets over gezegd."

Het beleid van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen is er de laatste jaren op gericht de
belangstelling voor arbeids-gericht onderwijs te
stimuleren. Er zijn onder meer voorlichtingsacties
geweest die tot doel hadden leerlingen te werven
voor onder andere het lager beroepsonderwijs
(lbo).
In een aantal gevallen waren de acties speciaal
gericht op meisjes en techniek. De inspectie heeft
zich afgevraagd of deze acties effect hebben gehad
op de samenstelling van de leerlingenpopulatie -in
het lbo. Onderzocht werd welke ontwikkelingen in
het leerlingenaantal en de keuzepercentages voor
de verschillende technische en niet-techische afdelingen en voor de exacte vakken - voor zowel jongens als meisjes - er de laatste vijfjaar geweest zijn.
De cijfers werden toegespitst op het derde en
vierde leerjaar, omdat dat de jaren zijn waarin een
keuze voor de richting gemaakt wordt. In de
schooljaren 1985/1986 en 1990/1991 bestond veertig
procent van de lbo-leerlingen uit meisjes. Het tota- © Leerlingen van de Jansoniusscholengemeenschap in Hoofddorp aan de slag in hun
le leerlingenaantal daalde in die vijfjaar met dertig
rollenpatroon enigszins aan het verschuiven is. „Het resultaat was teleurstellend," zegt ambtenaar
procent.
Bovengenoemde school geeft al aan dat meer jon- H. Esman van de dienst Welzijn Onderwijs en
gens beroepen leren die vroeger uitsluitend aan Cultuur, „Van de 77 verstuurde formulieren kwaDaling
meisjes was voorbehouden. In 1985 zaten bij het rnen er 32 terug." Volgens hem sluit deze matigo
De daling is te zien in alle afdelingen van het technisch onderwijs en bij het nijverheidsonder- respons aan bij de vragen met betrekking tot rollager beroeps onderwijs. Alleen de grafische tech- wijs zowel vier procent meisjes als jongens. In 1990 doorbreking en emancipatie die in het jaarlijkse
niek vertoont een toename van leerlingen met veer- is het percentage jongens op de Ihno toegenomen overleg aan de medezeggenschapsraden wordt getot acht en het aantal meisjes dat de technische steld.
tien procent.
De grootste daling komt voor in het lager huis- kant koos is zes procent.
„We stellen geld beschikbaar voor activiteiten op
houd- en nijverheidsonderwijs (Ihno). Daar werdit gebied. Maar de medezeggenschapsraden lieten
den begin van dit schooljaar landelijk 42 procent Rol-es-om
vorig jaar weten geen bijzondere activiteiten te
minder leerlingen ingeschreven. De inspectie vindt
De gemeente Haarlemmermeer heeft in 1985 een ontplooien 'omdat emancipatoir denken en handede sterke daling van het leerlingenaantal in het lbo
onderwijsdag onder de naam 'rol-es-om' over len volledig in de dagelijkse schoolpraktijk is geïnmaatschappelijk ongewenst.
In haar jaaroverzicht van 1990 stelt zij dat, het emancipatie en de rolbeeldvorming georganiseerd. tegreerd'. We doen als gemeente nu ook geen moeionderwijs voor leerlingen die gebaat zijn bij een Dat moest, een proces op gang brengen dat zou te meer. Het geld blijft gewoon liggen wachten op
leerweg gericht op 'denken door doen' en die niet leiden tot gelijke rechten en gelijke kansen voor een school die met een initiatief komt," aldus Esman van Haarlemmermeer.
geholpen zijn met voornamelijk op intellectuele jongens en meisjes.
In een rapportage over de evaluatie, die aan allo
Onlangs zijn de ontwikkelingen hiervan in het
vaardigheden gericht onderwijs, in gevaar komt.
Ook voor de verzorgende beroepen verwacht de onderwijs geëvalueerd. Daartoe hebben alle scho- betrokkenen is gestuurd, beschrijft hij de door do
inspectie problemen door dalende belangstelling. len, medezeggenschapsraden en volwasseneduca- gemeente opgezette activiteiten als 'Het baat oen
Toch laten de cijfers zien dat verandering van het tie-instellingen een enquête toegestuurd gekregen. klein beetje en het schaadt zeker niet'.
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Lada

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edities van Weekmedia, t w Amsterdams Sladsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vencr, Aalsmeerder
Couront en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag lussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-0658686 Fax 020-6056321
Schnlteli|k Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakanioren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Luan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uilhoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 2000 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 752 500 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

ƒ55,- per dag
incl BTW en verzekering
en o a BX en ZX
Tel 020-6932750
S Stevinstraat 12a, A'dam

Ferrari

AUTO SERVICE WETTER
LADA BONTEKOE
Al onze occasions met ster. Altijd aantrekkelijke occasions
APK gekeurd, BOVAG garantie
1 jaar garantie.
Aanbieding van de week
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Honda Accord, aero-deck, 2 O
TEL. 020-6992865.
liter, Lpg, 11-'88 ,. ƒ21.750
Lada
Samara,
1.3 Lpg,
WESTDORP
'90
ƒ12.750
De nieuwe Samara DIVA
Lada 2104 13 . '88, ƒ 7.000'
uit voorraad leverbaar
Lada 2105 15 .'86, ƒ 2500 met 2 jaar volledige garantie.
Lada 2107 1 5 '87, ƒ 5.250'
Ruime keus uit nieuwe
Volvo 343 L
'82, ƒ 2 000
en jonge Lada's
SubaruM Jumbo'91,ƒ 13.495*
met BOVAG-garantie
Subaru Legacy '91, ƒ31 000
100% financieren of leasen
Zwanenburgerdijk 503,
OCCASION VAN DEZE WEEK
Zwanenburg Tel 02907-6572 Samara 1.3, maart '88, ƒ 8500

Zelf rijden in FERRARI 308
Adres verkoop
Lada 1200 S 1986,49000 km,
GTSi (Type Magnum)
Adm. de Ruyterweg 396-398,
1e eig , izg.st., ƒ3200.
PORSCHE 911 Carrera Targa Tel 020-6004181 na 18 uur.
A'dam, tel 020-6825983.
voor trouwen, Uniek1 2 verlengde Lincoln's 7,85 m lang, wit
en blauw, type '91 Bel
Meijers BV 030-444411

Mazda

VOOR MAZDA...NAAR A. VAN DE BRAAK

Fiat

DE GEZELLIGSTE DEALER VAN AMSTERDAM EN OMSTR.
FIAT FIORINO Diesel
MAZDA 323 HB 1 3 GLX 1988
ƒ 15.000
Bj '84, tegen elk aannemelijk
MAZDA 323 wagon 1 5 GLX 1989
ƒ 19.950
bod, 1 jr Apk
MAZDA 323 F Coupé GLX 1990
ƒ27.500
Tel 075-163008
MAZDA 323 Sedan 1 3 LX 1986
. .
. .
.ƒ 11 995
Fiat Ritmo 60L, 1986, 100000 MAZDA 626 Coupé 20 GT 16 V 1989
ƒ29.500
km, trekh, carr. roest, ƒ1750. MAZDA 626 HB 1 8 GLX 1989
.ƒ24.950
Tel.' 02990-37419
OPEL KADETT 1 6 S HB automaat 1986
ƒ 12.500
ƒ11.500
Fiat Uno 60S, b j. '88, wit, OPEL KADETT 1.3 S Sedan 1987
ƒ23.500
i z g s t , APK
feb. '93, CITROEN BX 1.9 GTi automaat 1989
ƒ8950- Tel 02975-40392.
Alle auto's met BOVAG GARANTIE
FIAT VERMEY B V.
Burgemeester van Leeuwenlaan 31, Amsterdam (Slotermeer)
Keuze uit ruim 35 occasions.
Tel 020 - 613 07 27.
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 02975-62020
Mazda 626 Coupé, bj '89, 12
Mazda 929 S 2.2i GLX Aut.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen valve GLX, ANWB rapport '93, demo; nu ƒ54.000- kent.
duurste
uitv»
ƒ
16950,-.
Keuze uit 50 gouden Fiatblank. Mazda D. 02908-3231
occasions. Tel. 020-6470909 020-6105478.

Ford
BMW

Goed onderh rode Alfa 33 1 3,
spotl, b j. '89, 75000 km,
/ 13900,- Tel. 02502-45100

Asmoco
Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

3-, 5-, 6-, en 7-sene
bj '83 t/m'91
Inruil/leasing/financienng

020-6943093

Austin

BMW 1602, bouwjaar '75 voo
de liefhebber! Extra voorruit
Morris Manna bouwjaar '78. velgen, ƒ650,- 020-6169042
Rijdt perfekt, nw APK ƒ 650
BMW 316 m '84, grijs me1
Tel: 02990-37825
APK '92, zeer net onderh auto
rijdt perfect,
6105478

ƒ8450,-

GOLDCAR AMSTELVEEN
HH h , tegen mruilpnjs BlueKeuze uit 15 gouden Mitsubishi bird 20 SLX, 4-drs., grijs met.,
occasions Tel. 020-6433733. elektr. dak, LPG, stuurbekr.,
J LANCKER BV MITSUBISHI l m. wielen, 4-'89, ƒ 15.500.
Bluebird 1 6 LX, wit, stuurbekr.,
in perfecte
occasions 3-24 mnd. garantie.
LPG, 11-'88, ƒ11 750. Sunny
Weesp tel. 02940-16619.
A 1 conditie
1.4L,3-drs.,wit,1-'89, ƒ 12.750
Mitsubishi Colt, m.'86, sport- Autobedrijf BEREBEIT, Amstel2 O, 2 Oi, 2.4i, 2 9i
velg.,
striping,
5-bak,
getint
dijk 25, 020-6627777
Diesel, 5-bak, L.P.G.
glas, ƒ 6950.
Nissan Bluebird station, GL,
Prijzen van ƒ 18.650EXPOCAR TRADING
grijs kent., m. '86, 1e eig., 5tot ƒ 34.650Tel 020-6153933.
bak,
zonnedak,
siervelg.,
Bel voor informatie
Mitsubishi Colt, bouwjaar-'85. i.z.g.st, ƒ5500
OFF. FORD DEALER
Puntgaaf, nieuwe APK, ƒ 4950.
EXPOCAR TRADING
v KALMTHOUT & v. NIEL bv. Tel.' 02990-37825.
Tel. 020-6153933.
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Mitsubishi L 300, lang, 2 5 dieAdverteren m
02503-13441.
sel, 100.000 km. 3 -'90, trek„SHOWROOM"
Ford Escort 16, 3d, rood '89, haak Tel. 02902-1697/1981.
FAX: 020 - 665.63 21
28000 km, el ramen cd-lock
alarm ƒ 18.500 02979-85234.

Scorpio's

Occasions

Audi 80 SC, bj '85 LPG, nw
APK, blauw met, get gis., mr
mog ƒ6950,- 020-6105478

Nissan

± 12 GEBRUIKTE

Alfa Romeo

Audi

Mitsubishi

Opel

020

Ford Sierra 1.6 L, m '83, APK,
LPG, 5 drs, wit striping spoil.
BMW 3201, nw mod '84, metal ƒ4950,- 020-6105478
OPEL ASCONA 20 S
lic beige, i . z g s t , ƒ10950
Bj. '78, i.z.g.st., vr.pr/2250,Ford Skorpio 2 O CL bj '87.
Tel. 02990-37825
Tel.: 075-163008.
puntgaaf, nw APK, ƒ 11 950.
BMW 320 m '82, bl met, APK Tel. 02990-37825
Opel Manta, bj. '78, leuke auto.
'93, zeer nette auto, rijdt per
Ford Taunus 1.6 m '82 punt- Mag weg voor een leuk bod.
fect ƒ 3950,-. 020-6105478.
Tel 075-163008
gaaf. LPG. ƒ 1950 nw. APK

e „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving
Oplage 750.000 ex.
Tel 020-6658686

tel. 02990-37825.
Div. Opel Kadett's bj. '80 t/m
T.k Ford Escort 1 3 Laser APK '83, alle met APK, v.a ƒ 1950,tot dec. '92, in zeer goede tot ƒ 3950,-. 020-6105478.
staat ƒ 5250 02990-25036.
IMPORT USA CARS
Opel Ascona 1.6 S, mosgroen,
Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,
T.k. Ford Fiesta Pi. f 1000. Tel met nw APK, rijdt als nieuw,
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens-o.a Beretta, Corsica, 02507-17793, na 1900 uur.
ƒ2950,-. 020-6105478.
Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service
T k. Ford SIERRA Laser 16, Opel Corsa 1.2. S TR, bj. '83,
en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen.
'86, 70 000 km, 1e eig, ƒ 9500 APK met W., rijdt als nw,
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
5-drs. Tel. 02990-27026.
ƒ4250,-. 020-6105478.
Tel 020-6670121.

Chevrolet

BX BEAUTY (type 16V)
70000 km, bj. '88, ƒ 13.500,Tel. 075-163008.
BX RD break, '89,
BX 19TRD,
'88,
BX 19 TRD,
'86
BX 19 D,
'84,
BX 19 TRS Ipg,'89,
BX 16 TGI
'90,
BX 19 GTI
'89
BX 16 TRI LPG, '89,
BX 16 TRS autom ,
Ipg
'87
BX 14 RE LPG, '89,
BX 14 RE,
'88,
AX 11 TGE, nov.'89,
GSA Spec.
'84

ƒ 16.500
ƒ13900
ƒ 7.950
ƒ 4.500
ƒ18500
ƒ 18.900
ƒ 18.500
ƒ 18.500
ƒ11.500
ƒ 13.900
ƒ12500
ƒ11.900
ƒ 1.750

Visa Garage
Houtmankade 37
Amsterdam, 020-6278410.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Opel Kadett 1,6 dsl, b.j. 83,
APK 6/92, 5 versn., nette auto.
Prijs n.o.t k. Tel. 020-6912802.
Opel Kadett, bj. '87, 5 drs., apk
3-'92,
64.000
km,
vrpr.
ƒ13000. Tel.'02908-6100.
Opel record 2,3 diesel, b.j. '82,
sportvelgen, nwe. banden, get
glas, c v., ƒ 1750.
EXPOCAR TRADING
Tel. 020-6153933

Rover

Peugeot

1W>0<ïx«

Kï tfoMf" OM
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tl«üf

Autoverhuur

Ouke -Baas

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Autosloperijen

Koudijs Autobedrijf B.V.

Auto's te koop
gevraagd

Service en
Reparatie

Renault

Autofinanciering
en verzekering

Diversen

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Weekaanbieding

Renault 9 TSE, bj. '82, LPG,
APK, zeer nette auto, ƒ2950 •
020-6105478.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh, rep., apk

Seat

Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.
Hoofddorp, 02503-14097

AUTOBOULEVARD

Subaru
DE GROOTSTE SUBARU-DEALER
met.

Altijd de hoogste mruilpnjs
Altijd alle kleuren en types in voorraad

ApfeSsMel

1,iO

Wij zijn dagelijks
geopend voor inen verkoop; ook
voor inzending
goederenveiling.

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967

Inl. 12164
Gasthuisplein

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

SUBARU- HEERE
Ceintuurbaan 225, Amsterdam Tel. 020 - 6719154
'(donderdagavond koopavond)

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE
AUTO SERVICE WETTER
Nu te koop: onze Subaru
Mini Jumbo Demo 10/91
'v' 'h' Museum ••autobedrijven ï
Subaru Legacy 1.8 GL 9/91
met veel accessoires
Mooy en Zoon:
Zwanenburgerdijk 503
al 16 jaar uw
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Subaru-dealer A'dam/A'veen.
De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, 1-.!hlq,'.rteO.'6623j67-673'2853;1
02999-278, Jisperweg 39-40.

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktief met PCT
Want PCT rijdt s nachts en levert voor de ochtend
Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0
E X P R E S D I S T R I B U T I E

M E T

PCT

I N - N I G H T - S E R V I C E

SPAR TRAKTEERT OP FEESTKORTING

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl/magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

HES33®
Malse Biefstuk

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Cobussen

—

Wasinstallaties

Accessoires
en Onderdelen

Rijscholen

Honda

Hyundai

Algemeen

± 20 auto's v.a. ƒ 1000,- tot
VW Golf 1.6 m. '83 bordeauxƒ2000,-,rnetnw.APK Zuiderarood, APK, rijdt als nieuw
AUTOBANDEN-UITVERKOOP
205 XE Accent, rood
45.000 01.89
ƒ 14.750 kerweg 83. 020-6105478.
ƒ3950,-. 020-6105478
Laagste
prijzen
in
Amsterdam
205 XE junior, wit
25.000 01.88
ƒ 13.250
±50
auto's,
APK
gek.
Den
Van
Hallstraat
73,
tel.
6865689
205 XE Accent, wit
34.500 08.87
ƒ 12.250
205 XE Accent, blauw
9.100 02.91
ƒ19.250 Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
205 XE Accent, blauw
37.630 04.90
ƒ 17.500 Haarlemmerweg, bij molen.
Klaar terwijl u wacht.
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
309 GLD rood
63.000 01.87
ƒ 15.250 020-6844079. Tevens INKOOP.
Ruilstarters en dynamo's.
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
309 XR, rood
46.000 0489
ƒ17.250 Diverse auto's v.a. ƒ300 tot
Valkenburgerstraat 134.
Michel geeft les m div. talen
309 XRD d. grijs met
68.000 01.89
ƒ22.500 ƒ20.000 Inruil - financ- gar.
Tef 020-6240748.
020-6853683, b g.g. 6181775,
309 XL Profil wit
37.370 02.90
ƒ 19.750 Tel. 02990-37825
Grote sortering ONDERDELEN 075-174996 en 02990-34768
309 GL 1.3, rood
71000 04.87
ƒ 13.900
Johan Boom Wagenpark Zui- van schade-auto's, alle
309 XE 1.3, blauw
45000 02.88
ƒ 14.250
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
der Akerweg 83, A'dam Os- merken, alle bouwjaren.
405 GL 1.6, grijs met
28.700 07.90
ƒ 27.950
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
dorp, Oranje Hek A'dam OsRAVENSTIJN,
02502-45435.
405 GL, wit
27.000 01.90
ƒ26.950
Gratis halen en brengen.
dorp.
Door
plaatsgebrek
moet
Lid
Nevar.
405 SR 1.9 wit
120000 0289
ƒ25.750
Tel. A'dam: 020-6942145.
alles weg voor stuntprijzen +
405 GRD blauw
115.000 01.89
ƒ24.950
100 auto's va. ƒ300 tot
Autorijschool Ferry
405 GRD blauw met
75.000 06.90
ƒ30.250
ƒ20.000. Hoge inruil. Bekend
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
505 GR 2 2 mj., grijs met
55.000 04.89
ƒ31.500
om onze prima service Geop.
Tel.. 020-6932074.
Fiat Uno 60S, zwart
49.300 09.87
ƒ 10.750
van 9 tot 19 uur. Donderdags
Opel Kadett 1.3, wit
96000 01.87
AUTORIJSCHOOL NOVA
ƒ12.750
koopavond tel. 020-6105478
Lancia Yio Fire, grijs met
13.000 03.90
ƒ17.000
(hd BOVAG)
T.k. inruilauto's, APK-gek.: Kadett 1.2 LS Station, LPG-o.b.,
SPOEDCURSUSƒ895
8-'84, ƒ5500 Kadett 1.3 S,
incl. examen
niet duur!!!
8-'84, LPG, 3-drs., ƒ5500
Bel info: 020-6464778.
Studenten 10% korting
BMW 315, LPG, 6-'82, ƒ5250 - auto-ambulanca & oprijauto
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u.
Citroen BX 14 RE, LPG (met - 9-pers. bussen en pick-up's
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
lichte beschadiging), 5-'88,
Avond- en nachttar.: proefe.x. a ƒ 6,25. 020-6416607
ƒ9950.
Renault
9
TL,
10-'82,
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
bestelwagen afhalen na 17.30
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg ƒ 2950. Renault Fuego GTS,
uur en de volgende morgen
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- 1-'83, ƒ 2250. Datsun Sunny,
om 8.00 uur retour
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. 6-'82, ƒ 2750 Datsun Sunny 1 7
tegen 4 uur-tarief.
Autosloperij A. de üede
Diesel, 2-'83, ƒ2950. Datsun
020-6794842, 020-6908683.
Neem geen risico: ong.
Cherry 1.3,5-'82, ƒ 1500. Austin
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
PTT-vrijwaring RDW
Maestro 1.6 Mayfair, 6-'85,
ƒ4950. BEREBEIT, Amsteldijk
(s)loopauto's
25, A'dam, 020-6627777.
HOOGSTE PRIJS
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Tel. 020-6198691
1183 JG Amstelveen
AUTOWRAKKEN
tegen de
Tel. 020-6455451
hoogste prijs voor de deur
DE HOOGSTE PRIJS
Halte Sneltram: „Zonnestem"
elk merk auto a contant met gehaald. Autosloperij Jan.
Te.a.b. Peugeot 405 GLDvnjw.bewijs. Tel. 020-6105478. Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
(ies.), okt. '88, m. gr., ANWB
A.P.K. KEURINGSSTATION
HOOGSTE PRIJS
Centerparts
gek., i.H.g.s. Tel. 02979-84585.
Keuren zonder afspraak
voor elk merk auto, a contant,
vraagt sloop- en schadewaFeenstra & Jimmmk
met vrijwanngsbewijs.
gens. Origineel R.D.W.-vnjwaAsterweg 24A A'dam 6364702 Tel. 02990-37825.
ring. De hoogste prijs en geen
BLOKSMA
RADIATEUREN- INKOOP AUTO'S, + ANWB- risico. Tel. 6107942 of 6107946.
18
GTL
stationw.
bj.
'83,
b/g.,
warmtewisselaars, Kapoeas- pr., snelle afw. a contant m.
RONDAY RENAULT
APK nov. '92, i.z.g.st., geen weg 17, A'dam, 020-6148385. vrijw. bew, def. geen bezw. Grote sortering ONDERDELEN
PI. Middenlaan 19-21
van alle schade-auto's, alle
roest. Vrpr. ƒ3200. Tel.
Tel. 020-6108280/6149352.
Amsterdam 020-6237247
merken, alle bouwjaren.
020-6891803.
Koop- of VERKOOPPLAN- Ravenstijn, 02502-5435.
5 TL '85
ƒ 7.500
RENAULT AMSTERDAM
NEN? Bel dan snel Nationale
5 GT turbo '86
ƒ 12.750
Top occasions met 1 jaar
Occasionlijn. 023-365206
5 GTL '87
ƒ 8.500
garantie
5 TR 5d '89
ƒ 14.500
Te koop gevr. Peugeots 404,
Wibautstraat 224
M Broadway '86
ƒ 8.500
Auto goed en goedkoop
504,505, J5,604TD. Schade of Te koop gevraagd speedboten
020- 561 96 11.
18 GTD '87
ƒ 8.850
verzekerd, mnd/kwart. bet. sloop.
Autocommerce, en kruizers a contant.
Renault
Expresse
Combi,
21 GTD '88
ƒ 14.500
Alle verz. CELIE 020-6416607. 023-338895.
Tel. 02990-71733.
eind
'86,
ƒ
7.500,25 GTS '84
ƒ 10.750
25 TX Aut. '91
ƒ44500 RONDAY RENAULT
Clio RN 1.4 5d '90
ƒ21.500 020 - 6237247.
Clio RL '91
ƒ18000
Express comb '86
ƒ 8.500 H.H. h., tegen inruilpnjs: R21
Express '86
ƒ 7.000 TL, grijs met., LPG, 11-'88,
Mazda 323 1.8i GT '90732.500 ƒ11.000. R21 TL, wit, LPG,
Fiat Panda 1000 S '89 ƒ 9.750 1-'89, ƒ 12.000. R9 TL, 10-'82,
ƒ2950. Fuego GTS, 1-'83,
ƒ2250. Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Saab

Opel Kadett 1.3 S, Sdeurs, bj.
12-'84,blauw,APK12-'92,perf.
st., prijs ƒ 6950. 02979-87210.

Te koop Opel Kadett 131. B.j
1989, 80.000 km, kleur bl. met.
Opol Kadet Caravans 1.3 bj. Tel.. 02503-30521.
'87,5 drs., nw APK, blauw, auto
verk. i.n.st ƒ 10.950,-.
Honda accord 2.0 l Ex. pc, bj
Zeilemaker-Opel
020-6105478.
AX GT i, bj. '89, 27000 km.,
7-88; van 1e eig„ km.st. 57.000,
INRUILWAGENS
Vraagprijs ƒ16000.-. Inruil
2 jr. garantie mogelijk
T.k. van part. z.g a.n. Opel
mogelijk. Tel. 075-163008
Autobedrijf WIM van AALST
Manta GSI zwart met. Rondom Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Tel. 02979-84866.
spoilers apk'92 ƒ7500. Tel.AX GT i
'89
02982-7355.
Purmerend 02990-22551.
BX 16 TZI
'89
BX TRD, Turbo
'88
BX Beauty 16V
'88
1
Peugeot D J 5 D 1400 Weet u het nog
Minstens
2
jaar
garantie op
6-pers
'89
onze gebruikte Hyundai's
GARAGE UIT DE BRAND,
Off. ROVER DEALER:
Rover Dealer
Pony 1.5 L esprit 3 drs bj. '91
Tel 075-163008.
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
MINOR MOTORCARS
Scoupe 1.5 GTI geel b.j. '91
40-42, A'dam-Sl.dijk,-6131375
T k Citroen BX 19 TZI, aug.'90 Lantra 1.6 GLSI autom bj. '91
biedt aan
Ook voor A.'dam-Noord
47 000 km, Ipg, st. bek., el. ram Sonata 2.0 GLSI b j. '91
Rover 114 GTI 16 V, 06/91.'
ƒ25.000' 02975-66503.
Rover 820 SI, fastback, 09/88, Record voor Rover
Lantra 1.5 GLSI b j '91
Pony 1 5 L 3 drs rood b.j '90 68.000 km. ƒ22.750.
Uw CITROENSPECIALIST
Metro 1 3 Summer . . . . 7-'86
Roover 820 l Sedan, 08/88,
Pony 1.5 GLS 3 drs b.j. '89
biedt aan
Metro 1.3 GT
3-'87
d
rood,
80000
km,
ƒ
18500,Pony
1
5
GLS
autom
Ipg
bj
'89
Visa 11 RE, '85
Maestro 1.6 Mayfair
1-'87
Rover
114
GTA,
06/91,
rood,
Pony
1.5
L
sonnet
b.j
'89
met defect . . .
. ƒ2.500
Rover 3500 v d Plas ... .1-'85
9000
km
Pony
1
5
GL
3
drs
b.j.
'88
VISA 11 RE Lpg '84 ƒ2.450
Rover 3500 P6
3-77
Rover 114 GTA 09/90,
Visa 11, '83
.
ƒ1.950 Pony 1 5 L 5 drs b.j '87
Rover 114 GTI
6-'91
35.000
km.
d
rood
met
Autokrooy
11
Vasumweg
32
VISA 11 RE '85 .
ƒ5500.
demo speciale prijs
en diverse andere
(a d Klaprozenweg) A'dam.
Opel Ascona '79,
gebruikte
Rovers
020-6949266
020-6310615.
org 65000 km . . ƒ1.950
Autobedrijf WIM VAN AALST Hyundai Stellar 1 6 SL, bj '87, Minor Motorcars BV
Sloterkade 40-44, A'dam
Bovag lid. Tel 02979-84866 grijs met APK, rijdt perfect,
tel. 020-6177975
Mijdrecht
ƒ4950,-. 020-6105478.

Citroen

12

%?&&*&#% 5008nim
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Toyota

Peugeot-dealer

1495

AMSTERDAM,
sinds 1930

HUEEEü®
Scharreleieren

Het adres voor de betere

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'
Een advertentie m Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752 500 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die m Groot
Amsterdam worden verspreid Totale oplage 752500
exemplaren

Geef nu uw advertentie
Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

'e bon
In 4 dagen zo'n 752.500"
vonkende verkoopcontacten.

Postcode + Plaats
. Handtekening

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

n

.i

6% BTW

prijs incl
6°oBTW

1
2
-s 4
f5

5 6

Door inruil:
HI-LUXE, sept. '89, nw. model,
2.2 benz., 4x4 wd, open dak,
poly deck. Zeer mooie wagen.
HH. h., tegen mruilpnjs. Peu- Vr.pr. ƒ26.000,- ex.
geot 405 1 9 GR, kleur metall., IMPORT USA CARS
LPG, 6-'89, ƒ 16.500. 305 GR Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Tel. 020-6670121.
Break,
LPG-o.b.,
3-'87,
ƒ 11.500. Autobedr. BEREBEIT, Starlet 1.3DX 12Va"üt 1e eig.,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
km 57000, 12/'86/9750.
Peugeot 205 Accent, bj '87, VOLVO NIEROP 020-6183951.
rood, 51 000 km, perf. staat,
ƒ9000. 020-6915193.
Peugeot 205 GRD 5-'86, rood,
21 000 km, incl. trekh., radio
cass , pr ƒ6500 v. 1e eig. Tel.:
02975-69317, na 19 u.

Adres

3

gebruikte auto's
3 of 12 maanden garantie
Inruil en financiering mogelijk
Adres: Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824.

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Volkswagen

Naam

Telefoonnummer

LEEUWEKEUR

26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

27,56
39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100,70
112,89

vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool. Wibautstraat 131
Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Afimstelstyn, Laan der Helende Meesters 421B
Purmerend, Weerwal 19. Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplem 12

Peugeot 305 GL, 11-'82,
4-drs., 80.000 km. ƒ1950Tel. 02902-1697/1981
ZUIDWIJK MINERVALAAN
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent '87 .. . .ƒ11.500
205 Junior '87
ƒ 10.950
205 GE '88
ƒ 10.750
205 Junior '89 . . . ' . ƒ 13.500
205 XS '90 + sch d. ƒ 22.500
205 XR 1.4 '89 + sch üj 17.500
205 XR Lacoste '86 .ƒ11.950
205 GR 1.4 '85 .. ..ƒ10.750
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
205 GTI 1.6 '87
ƒ15.850
309 XR 1.4 '89
ƒ15.500
405 GL Diesel '89 .. ƒ 19.500
504 Coupé 6 cyl.75 ƒ25.000
605 SV 3.0 '90
ƒ49.750
Renault 5 GTX '89 . .ƒ 17.950
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Donderdags koopavond.
Zaterdag 1000 - 17.00 uur.

V.W.-

en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.'
Golf C Diesel 8/87 3 d. wit. apk
138000 km. onderhb. aanw.
VW Dealer, trekhaak, nw band.
ƒ 12.750, na 18 u. 02993-67882.
Golf Diesel, m. '82, grijs metal.,
getint glas, i.z.g.st., ƒ2900.
EXPOCAR TRADING
Tel. 020-6153933.
T.k. VW Golf, bj. '78, 150.000
km, koppeling slipt, vraagprijs
tel. 020-6960131.
Volkswagen Passat Variant
Diesel, '81 (model '82) koppakking stuk, APK 7-'92, trekhaak, sunroof, nw. banden,
remmen etc. ƒ 1750. Tel.:
02260-20443, na 19 uur.

2 doocjw 11O «tuk»

Volvo

538

740 WAGON
HO33ËJ®

Diesel, km 140000, div. extra's
11/'86 ƒ 17.500. 240 van L.P.G.,
km 17000 ƒ9250. Div. Volvo's
440 GL v.a. '88 t/m '90, div.
Volvo's 340/360 v.a. '84 t/m '90
(div. met automaat)

Macleans
Tandpasta
mild mint
6 tubMèSOml.

VOLVO NIEROP
VANCOUVERSTRAAT 2-12,
A'dam-West 020-6183951.

HEGGE ®
Dobbelman

Volvo-occasions
± 35 in voorraad

5 kilo In CurvorwniKw

o.a.:

2099

Volvo 745 GL station, 09/89,
d.blauw, 103000 km., ƒ39.750.
Volvo 244 GL LPG, 1988, wit,
80130 km„ ƒ27.500.
Volvo 460 GL sedan, 10/90,
bl.met., 29500 km., ƒ28.750.
Volvo 440 GLE i, 10/88, blauw
met. 54300 km., ƒ23.950.
Volvo 340 3-drs. 1.7, wit, 1988,
60100 km., ƒ 15.900.
Volvo 340 DL aut., 1988, 36900
km., blauw, ƒ 16.500.

BEEZ5S3®
Dubro Citroen
Afwas
3 fUkonstrsOml.

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer

VW Golf 1.6 GL bj. okt. '86
autom. & stuurbekr. ƒ 12.000.
93.000km. Tel. 020-6754113.

Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

VW Golf SC '81, erg mooi, APK
8-92, bl.met., ƒ2500. Tel.
02990-23769

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

985

Royal Club Cassis,
Cassis Light of
Cerise Light
2 fluiun
Ooldig van maandag 13-1
t/m urtanloa 10-1 1092

^VJïijci" v;oioi>ï parkeérgëlegenKëid(^ ;ï
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Peulvruchten zeer
gevarieerde familie
EULVRUCHTEN zijn eigenlijk
rijpe eetbare plantenzaden, die
tijdens de groei zijn opgeborgen in een peul. Ze worden geoogst
als de zaden rijp zijn en de peulen
droog worden. Dan worden ze gedopt, zo nodig nagedroogd en al of
niet in de handel gebracht. Voor het
gebruik moeten ze worden geweekt
en vervolgens gekookt.
Van doperwten en kapucijners
wordt een deel in de vroege zomer
geoogst voor verse consumptie. De
zaden zijn dan nog niet helemaal
rijp. Van sperziebonen, snijbonen en
peultjes worden de onrijpe zaden
met de peulen gegeten.
De familie van de peulvruchten is
zeer gevarieerd. Behalve de vertrouwde bruine en witte bonen, kapucijners, erwten, linzen en dergelijke, heb je bijvoorbeeld ook de uitheemse adzukibonen, flageolets,
kikkererwten, Limabonen, sojabonen en nierbonen. Voor de bijzondere soorten kunt u terecht op de
markt, bij de reformhandel, delicatessenzaken en Indisch-Chinese, Surinaamse, Turkse of Marokkaanse
winkels.

P

Vakopleiding VVV sterk praktijkgericht

E ALGEMENE vakopleiding VVV is sinds septemtaer gevestigd in Breda, hét toeristisch opleidingscentrum van Nederland. De
switch van Amersfoort naar
Breda maakt het beter mogelijk om door te stromen naar
de HBO-opleidingen van de
Nationale Hogeschool voor
Toerisme en Verkeer en maakt
het ook een stuk gezelliger
voor de studenten, die hierdoor veel 'vakgenoten' ontmpeten. Tegelijkertijd is de opleidingsduur verlengd tot anderhalf jaar. Het is vooral een
praktische opleiding.

D

door Evcrhard Hebly

hoog. De toeristisch informatie medewerker moet een extr.overte duizendpoot zijn die het leuk vindt orn
met mensen om te gaan.
De laatste lichting die van school
kwam, werd geacht het vak in
één jaar te leren.
Met de verhuizing naar Breda
werd besloten de
studieduur te verlengen tot anderhalf jaar. Irene Berkhout, studiecoördinator en zelf in het verleden
werkzaam bij de VVV Eindhoven:
„Er was gewoon te weinig tijd in één
jaar. De leerlingen gaan nu langer op
stage en krijgen ook meer vakken,
zoals Spaans en Italiaans. Talen
worden steeds belangrijker op VVVkantoren."
„Het is een zeer praktische opleiding. Ook het examen heeft bijvoorbeeld een praktijkgedeelte waarbij
de talenkennis getest wordt. We
doen veel rollenspelen. Van maandag tot en met donderdag krijgen de
leerlingen theorie en baliepraktijk.
Elke vrijdag staat een uitstapje naar
een toeristische bezienswaardigheid
ergens in Nederland op het programma. Ze moeten uit eigen ervaring het 'toeristisch produkt' van
Nederland leren kennen, want dat is
veel beter als ze aan de balie staan."
„Tijdens die bezoekjes moeten de
leerlingen bij toerbeurt de rol van

gids vervullen. Het werk in een
VVV-kantoor is zo uitgebreid, dat
ook de nieuwe leerlingen soms met
hun ogen staan te knipperen. Klanten aan de balie verwachten dat je

die het toeristisch bedrijf van haver
tot gort kennen. Na de stage stromen ze allen direct door naar eon
vaste baan. In de toeristische sector
is veel werk en zoals de vlag nu
hangt, zal dit
alleen maar toenemen.
Irene
Berkhout: „We worden het hele jaar
door belaagd door VVV-kantoren,
maar voorlopig houden we een
maximum aantal leerlingen van zeventig aan. De opleiding eindigt in
februari, vlak voor het bij de VVVkantoren drukker begint te worden.
De leerlingen zijn direct beschikbaar en dat is een groot voordeel
voor de branche."

Je moet extraverte duizendpoot zijn

De algemene vakopleiding VVV
bestaat nu ruim twintig jaar en werd
ooit opgericht vanuit de branche
zelf. De opleiding stoomt jonge mensen klaar voor het vak van toeristisch informatie medewerker. Overigens niet uitsluitend voor een VWkantoor, want de afgestudeerden
vinden hun werk ook bij ANWB,
reisbureaus, luchtvaart- en recreatiebedrijven en NS.
De eisen die aan de leerlingen, en
Vervanging
niet in de laatste plaats aan de afgeVoor de voedingswaarde maakt studeerden, gesteld worden zijn
het niet uit of je gedroogde peulvruchten of bonen en erwten uit pot,
blik of diepvries eet. Peulvruchten
kunnen twee elementen uit de voeding vervangen. Ze kunnen gegeten
worden in plaats van vlees (ze bevatten veel eiwitten, ijzer en B-vitamines) of als vervanger van aardappelen (er zit veel zetmeel en voedingsvezel in). Sommige mensen eten ze
ook in plaats van groente. In dat
geval moet de maaltijd wel worden
aangevuld met groente of rauwkost,
STHER MULDERS is heeft op dit moment geen manneomdat peulvruchten geen vitamine
sinds 1988 werkzaam bij lijke collega's. Werken op een
C bevatten.
de WV Amsterdam en VW-kantoor doe je niet als man,
Gedroogde peulvruchten kunnen
het bevalt haar prima. Het is zo is blijkbaar de algemene geongeveer een jaar bewaard worden,
dachte. „Dat vind ik best jammer,
druk, hectisch en stresserig, want
maar dan wel koel, droog, donker en
het is helemaal geen specimaar toch is het werken bij fiek vrouwenberoep.
verpakt. Daarna worden ze wat meIn de zomer
de
WV
Amsterdam
volgens
lig en wordt de schil dikker en harwaren er drie mannelijke seizoender, waardoor ze ook veel langer gehaar het mooiste wat je als krachten van de 25. Het zijn altyd
weekt en gekookt moeten worden.
toeristisch informatie mede- wel gezellige en vrolijke types."
Als ze niet goed bewaard worden,
werker kan overkomen. Ja,
verkleuren ze (kapucijners bijvoortoch?
Summum
beeld worden zwart door vocht),
kunnen ze gaan schimmelen of kunOp de dag dat ik haar spreek, is
Ze koos in 1988 Amsterdam als
nen ze door ongedierte worden aaner bij de WV aan het Stations- stageplaats en trad er later in vasgevreten.
plein bijna geen doorkomen meer te dienst. Een logische keus was
aan. Het is er druk en warm, een dat voor haar omdat ze Amsteringesproken cassettebandje waar- damse is en omdat de WV Amschuwt voor zakkenrollers enbui- sterdam waarschijnlijk het meest
Servische soep
ten staan de ronselaars van de drukke kantoor van Nederland is.
Recept voor Servische bonensoep:
low-budgethotels. Esther Mulders „Het hectisch, drukke en stresse50 g mager rookspek, 50 g salami, l
heeft dus weinig tyd, maar is blij rige en het internationale sfeertje
ui, l paprika, l blik witte bonen, l
dat ze even kan zitten met een trekt me enorm aan en dat moet je
bouillontablet, 2 tomaten, 2 takjes
sigaretje.
echt liggen. Je moet goed tegen
peterselie, 75 g Umer, paprikapoe„We zijn een WV-I kantoor en gezeur kunnen, want dat hoor je
der (liefst een scherpe), peper.
doen daarom ook de voorverkoop. de hele dag."
Snijd het rookspek en de salami in
Het is nu zo druk vanwege de
„De dagen vliegen om, want je
blokjes. Bak het spek en de salami
Kembrandt-tentoonstelling, maar hebt geen tijd om even te gaan'
op een klein vuur langzaam bruin.
goed, er is hier altrjd wel wat en zitten. Als je weieens in het archief
Maak de ui schoon en snijd hem
het is dus altijd druk. We werken moet helpen, dan kruipen de daklein. Was de paprika, halveer hem
hier met 25 yaste krachten en üv . gen voorbij. Volgens mij is Amen verwijder de steelaanzet, zaadlijhet zomerseizoen met het dubbele sterdam het summum voor een
nen en pitjes. Snijd de paprika in
aantal, ook al omdat we dan tot VW-medewerker. Ja, toch? Of
blokjes. Doe de ui bij het vlees en
twaalf uur 's nachts geopend zijn." vind je van niet? Ik zou nergens
laat het glazig worden. Smoor de paOm bij de WV Amsterdam te anders willen werken. De VW's
prika met royaal paprikapoeder
werken, heb je niet speciaal het in kleinere plaatsen zrjn vaak hélezacht mee.
papiertje van de opleiding nodig. maal nog niet professioneel."
Laat de bonen in een vergiet uitlekAmsterdam heeft zijn eigen opleiDe opleiding vond ze leuk, maar
ken. Doe de bonen, een '/i l water en
ding. Na twee weken begin je aan het was stevig aanpoten. Je moest
de bouillontablet bij het groentede balie. „Dat houdt in dat je in- volgens haar wel erg veel uit je
vleesmengsel. Breng het aan de
lichtingen geeft over excursies en hoofd leren en vaak waren het
kook en kook de soep tien minuten. ' hotels. Je moet ook vaak proble- overbodige zaken. „Je moest alleWas de tomaten en snijd ze in parmen oplossen. Als een toerist be- maal dingen leren die je nooit geten. Schep de tomaten door de soep
stplen wordt, gaat hij toch nog al- bruikt in de praktijk. Maar soms
en laat de soep nog vijf minuten kotijd eerst naar de WV en pas daar- was het best leuk en het voordeel
ken. Was de peterselie en knip de
na naar de politie. Na het balie- is, dat ik nu overal wel iets over
takjes klein. Maak de soep op smaak
werk word je ingeschakeld voor kan. vertellen, al zal dat niet zo
met peper, paprikapoeder en de pede kassa en uiteindelijk kom je snel gebeuren bij de WV Amsterterselie. Schep aan tafel wat Umer
tijdelijk op het éénmans-kantoor dam. Wat ik weieens jammer vind,
op de soep.
in de Leidsestraat waar je er héle- is dat ik anders naar Amsterdam
Andere peulvruchten: vervang de
maal alleen voor staat."
ga kijken. Ik ga nooit meer zo onwitte bonen door bruine bonen of
Het woord éénmans is niet héle- bevangen de stad in als vroeger, ik
linzen.
maal op zijn plaats, want Esther loop er altijd als toerist rond."
Gedroogde witte bonen: week de bpnen twaalf uur en kook ze één uur in
ruim water.
Per portie: 2300 kj (550 kcal), 32 g
eiwit, 26 g vet, 50 g koolhydraten.
Menusuggestie: Servische bonensoep, volkorenbrood, vanillevla met
sinaasappel.

alles weet over een bepaalde stad.
Een stresserige baan is het."

Meidenberoep
Praktijk en nog eens een keer
praktijk. Afgestudeerden zijn geen
theoretische wetenschappers met
twee linkerhanden, maar mensen

Ze merkt op dat het 'meidenberoep' is. De jongens zijn op één hand,
soms op een vinger, te tellen en ze
wijt het aan de onbekendheid met
het vak. Een gemengd gezelschap
zou veel beter zijn, volgens haar.
Voor wie zijn moderne talen enigszins beheerst, enthousiast, zelfstandig en kordaat is, ligt een mooie toekomst in het verschiet met zekerheid op een baan.
Berkhout: „We hebben een vrij
pittige selectie waaruit moet blijken
of je introvert of extrovert bent. Ook
een mondelinge talentest maakt er
deel van uit, maar daar hoeft niemand bang voor te zijn. Het is gewoon belangrijk datje het leuk vindt
om met mensen om te gaan."

VW-medewerkster Esther Mulders:

4

Hectisclie internationaal
sfeertje trekt me aan'

Uitslag kleurwedstrijd
Het aantal kleurplaten dat bij
de redactie van de ATV-pagina
binnenkwam overtrof onze verwachtingen. Meer dan driehonderd meisjes en jongens (en een
mevrouw van 73 jaar) lieten ons
hun kleurkunst zien. Voor de
jury was het dan ook heel erg
moeilijk om toch eon keuze te
moeten maken. Uiteindelijk zijn
de volgende prijswinnaars uit
de bus gekomen: de hoofdprijswinnares is Tamara Baart uit
Rijsenhout en de eerste prijs
ging naar Machiel René Zandvliet uit Wormerveer.
De overige prijswinnaars zijn:
Keesje Kuil uit Weesp, Esther
Krijger uit Zwanenburg, Nancy
Fernandes uit Amsterdam, Hamite Sak uit Amsterdam, Esther van Hout uit Houten, Cleo
de Jong uit De Kwakel en Nicole
Pawlowski uit Amsterdam. De
prijsjes voor de winnaars zijn
onderweg.

Bruidsshow in
Kooy's tuindorp

E

Esther Mulders:'Je moet goed tegen gezeur kunnen.'

Foto Bram de Hollander

Karwei '92 toont slimme vindingen
OOR DE vijfentwintigste
keer wordt van donderdag 23 tot en met zondag
26 januari in de Jaarbeurs te
Utrecht de doe-het-zelf-beurs
Karwei gehouden. In die kwart
eeuw is er in de doe-het-zelfbranche en op het knutselfront
veel veranderd.

Een hele slimme Nederlandse uitvinding is de Bit-Chck Dit hulpstuk
kan na het boren op de machine
worden gezet, zonder de boor te hoeven verwijderen om ermee te
schroeven. Wil men weer boren dan
is de Bit-Click in een enkele handbeweging er af te halen.

V

De industrie heeft in de loop der
jaren handig ingehaakt op de doehet-zelf behoeften. Zo bestaat er al
langere tijd verf die makkelijk uitstrijkt, snel droogt en sterk is, zijn er
ingenieuze vloerlegsystemen, snel
aan te brengen wandpanelen, lichte
boormachines enozvoort.
Tegenwoordig is er nog maar weinig groot nieuws te melden. Hoewel
er af en toe nog wel eens iets spectaculairs op de markt verschijnt. Op
Karwei '92 zijn uiteraard enkele no-

Milieuvriendelijk
viteiten en praktische vernieuwingen te vinden. Zo is er een kraanadaptermet waterstop. Dit apparaatje
past op elke kraan en is voorzien van
een soort voelspriet. Zolang je met
een hand, bord of glas die spriet aanraakt, blijft het water lopen. Laat
men de spriet los dan stopt de watertoevoer. Op die manier valt er veel
water te besparen.

Veel aandacht ook voor allerlei
milieuvriendelijke produkten als
waterverdunbare vloerafwerkingsen onderhoudsmiddelen, verven,
beitsen, hechtprimers en betonverven. Bij de verfsoorten wordt ook
het aanbod in kleuren steeds groter,
vooral ook door de mengmachines
die vrijwel elke denkbare tint kunnen maken.
Cracklin'Finish is de naam van een
nieuw produkt, bestaande uit twee
spuitbussen waarmee een craquelé
of marmer effect kan worden gecreëerd. Het kan op alle mogelijke
achtergronden, zoals kunststof,
hout, steen, glas, keramiek en metaal. Er zijn zes verschillende kleuren.

Woontheater
Veiligheid in huis is een ander thema dat steeds uitgebreider terugkeert op Karwei. Nieuw dit jaar is
een veiligheidsraamsluiting in messing die met een sleutel kan worden
afgesloten.
Evenals vorig jaar is er, tijdens de
beurs, in de Marijkehal een Woontheater. Allerlei wetenswaardigheden op het gebied van woonstijlen,
kleuren, verf en wandbekleding, woningtextiel, raamdecoratie, keukensanitair kan men hier vinden. Bovendien zijn er een aantal interieursneltekenaars te vinden.

Voor vragen over voeding kunt u op werkdagen van twaalf tot vier uur de Voedingstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-3510810.

De beurs is van donderdag 2X t/m zondag
26 januari dagelijks geopend van tien tot zes
uur. Zondag gaat de beurs om vier uur dicht.
De toegangsprijs is tien gulden.

• Op het Doe-het-zelf Plein wordt
weer volop gedemonstreerd.

Deens droogrekje
'Susanna' is de naam van een
nieuw Deens design droogrekje.
Het rekje is vooral bedoeld voor
kleinere artikelen zoals vochtige hand- en theedoeken, natte
handschoenen en jassen. Het is
met vier schroeven vrijwel overal te monteren, maar is bijzonder geschikt voor vochtige
ruimten zoals badkamers en onverwarmde schuurtjes. Het
stroomverbruik van-de 'Susanna' is te vergelijken met het verbruik van een zestig watt gloeilamp. Door middel van een stekker wordt het aangesloten op
het lichtnet en kan met een geïsoleerde schakelaar gemakkeIrjk aan en uit worden gezet. De
buizen kunnen maximaal een
temperatuur van zestig graden
Celsius bereiken. Hierdoor ontstaat, aldus de fabrikant, absoluut geen verbrandingsgevaar
voor de gebruiker of voor de te
drogen artikelen.

Rocl.ictic.iclrc-s ATV: Wec-knii.-i.lu,
postbus 2104, 1000 CC Amstord.un,
tel 020 - 562 28-40 (alleen 's morgens)
Coördiiune: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Ruim twintig bedrijven presenteren zich zaterdag 25 januari op de Bruidsbeurs in Jaap
Kooy's Tuindorp in Aalsmeer
om informatie te verschaffen
over alles wat met trouwen te
maken heeft.
Om elf uur, half twee en half
vier presenteert Bruidshuis
Elly uit Zwanenburg de allernieuwste bruidsmode voor
vrouwen en mannen. Daarnaast
is er een aantal speciale aantaiedingen van de deelnemende ondernemers (schoenen, haarmode, catering, sieraden, drukwerk, geschenken en foto's)
maakt ieder toekomstig bruidspaar kans op een waardebon
van tweehondervijftig gulden.
De trekking vindt plaats voor
iedere bruidsshow. De Bruidsbeurs begint om half tien en eindigt om vijf uur.
Jaap Kooy's tuindorp is te vinden op de
hoek Aalsmeerderweg 436/LegmeeroUJk 123 In Aalsmeer, tel. 02977-29411.

Gastronomie
op boekenbeurs
Boekhandelaren uit tien provincies presenteren op zondag 2
februari, tijdens de Midwinter
Boekenberg, hun collectie tweedehands en antiquarische boeken in de Grote Zaal van de
Beurs van Berlage te Amsterdam. Extra aandacht is er deze
keer voor het onderwerp gastronomie. Boeken over onder andere keukens, culinaire achtergronden en allerlei soorten gerechten. Culinair journalist Johannes Dam zal tijdens deze
beurs voor de eerste maal zijn
'smaakcollege' houden. Verder
is de Kookboekhandel zeer nadrukkelijk aanwezig met een
omvangrijke collectie over gastronomie en Henk Raaf demonstreert het stookproces met een
Ierse destilleerketel.
Tijdens de Midwinter Boekenberg ruimt het Amsterdams
Historisch Museum haar archief op. Een greep uit de aanbiedingen: 'Meesterwerken in
zilver', de 'Collectie Van Dongen' en 'Rembrandt en tekenaars in zijn leven'.
De Boekenberg is van tien tot vijf uur
geopend. De toegang is ƒ 2,50. Kinderen
tot twaalf jaar gratis. Voor meer inlichtingen: De Kan, tel. «20-G2757B4. Het
adres van de Beur;, van Berlage is
Beursplein l, Amsterdam.

Historische film
draait in Tuschinski
Kruiswoordpuzzel
Welk winwoord kunt u maken met
de opgegeven letters?
45-54-1-7-64-71-32-5-69-44-39-69-74-28

dichte menigte; 77 gereedschap; 78
soort duif.
VERTICAAL: l zangvogel; 2 waterhoogte; 3 tocht; 4 kleverige stof; 5
bijwoord; 7 overblijfsel; 8 niet stevig;
9 doortochtgeld; 10 voegwoord; 11
solo-uitvoering; 13 riv. bij Rotterdam; 16 weekdier; 18 rode vloeistof;
19 olifantssnuit; 21 tegenspoed; 23
lengtemaat; 25 voorz.; 26 paardeslee;
27 zangnoot; 29 bonbon; 31 nogal; 34
geestelijke; 36 vrachtschip; 38 pnbep. vnw.; 39 vochtig; 41 knaagdier;
42 zangstem; 45 ploegleider; 47 groef;
48 hoofddeksel; 49 pistoolfoedraal;
51 beloning;. 54 plant; 56 vogel; 58
lengtemaat; 59 riv. in Italië; 60 de
onbekende; 62 voorz.; 64 moeraspalm; 65 korenhalmen; 68 insekt; 71
hoogste punt; 73 per procuratie; 74
voegwoord; 75 titel; 76 Militaire Politie.

HORIZONTAAL: l zaïigstuk; 6
geestelijke; 12 wandelhoofd in zee;
14 pantoffel; 15 vervoersmij.; 17
voorz.; 18 vis; 20 onbep. hoofdtelw.;
21 tot rouwbeklag; 22 zwemvogel; 24
rollende trap; 27 gesteente; 28 groot
ongeluk; 30 stuwende kracht; 31 gevoel voor wat past; 32 pers. vnw.; 33
antwoord betaald; 35 riv. in Utrecht;
36 en andere; 37 uitroep; 38 deel van
het jaar; 40 bijzonder goed; 43 Griekse letter; 44 welpenleidster; 46 niemendal; 48 speelgoed; 50 voorz.; 52
nummer; 53 schaakterm; 55 reeks;
56 soort onderwijs; 57 geregelde toestand; 59 deel van Europa; 61 deel
van een schip; 63 bevroren dauw; 64
onzin; 66 pi. op Ameland; 67 motorschip; 68 muzieknoot; 69 dwaas; 70
Winwoord puzzel vorige week:
geheel de uwe; 72 sint; 73 priester; 75 SLOPER

R LETZTE MANN' is alweer de vierde film in de serie Nostalgie in Tuschinski,
die zondagmorgen 19 januari in de
gelijknamige Amsterdamse bioscoop te zien is. De Duitse film uit
1924 vertelt het
verhaal van de
tragische neergang van een
oude hotelportier.
Evenals
voorgaande keren wordt de muziek van de film,
net als vroeger,
'live' op het orgel gespeeld.
Regisseur Priedrich Wilhelm
Munrau gebruikte in 'Der letzte
Mann' voor het eerst de 'vrij bewegende', subjectieve camera in een
hoofdrol als verteller. De intieme details van het kleinburgelijk bestaan
van een hotelportier worden zo weisprekend gevisualiseerd, dat in de
hele 'stomme' film maar één tussentitel nodig is.
De oudere portier ontleent zijn
waardigheid en zelfrespect aan zijn
uniform. Als hij de zware koffers
niet meer dragen kan, mag hij de
toiletten gaan schoonmaken. Tegelijk met zijn uniform verliest hij zijn
status en trots, maar uiteindelijk

ontfermt het 'lot' zich over hem. We
zien in de hoofdrollen onder andere
Emil Jannings, Maly Delschaft,
Max Killer en Emilie Kurz.
'Nostalgie in Tuschinski' is een
initiatief van Cannon Cinema b.v.
in samenwerking met het
Nederlands
Filmmuseum.
Al eerder werden met groot
succes, in deze
serie vertoond:

Speciale korting
'Der letzte Mann'
voor onze lezers

aam*-mm-mi

LllCky Star, Ben

Hur en Metropolis. De laatste film in de serie,
'Greed', zal gedraaid worden op
zondagochtend 16 februari.

Korting
Weekmedia biedt lezers de gelegenheid de vertoning in Tuschinski
van het historische meesterwerk
'L»or letzte Mann' op zondagochtend
om half elf te bekijken met een reductie van drie gulden op de toegangsprijs. Door middel van het invullen van onderstaande bon, maar
wel eerst na telefonisch gereserveerd te hebben, betaalt u in plaats
van negen slechts zes gulden.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische
reservering bij de kassa van Tuschinski, tel. 020-6230655 (dagelijks van 12 tot
18 uur) betaalt u in plaats van ƒ 9,- slechts ƒ 6,- per persoon (max. 4 pers. per
bon) voor de vertoning van 'Der letzte Mann' op zondagochtend 19 januari om
10.30 uur (de film duurt twee uur)
Naam:
Adres:
Woonplaats:.
Postcode:
Aantal personen (max. 4 per bon):.

geeff u me$r!

r
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SONY CAMCORDER
F450; Topper! HiFi, 3 lux, 8x
zoom, autofocus. '2550.-

SONY 55 CM KLEUREN-TV
STEREO-TELETEKST

280 LITER KOEL/VRIES KOMBINATIE
Ruime koel/vries kombinatie van 280 liter totaalinhoud.
Op "ooghoogte" de koelruimte met volautomatische
ontdooiing en beneden het 4-sterren vriesgedeelte,
regelbare thermostaat, kontrolelampjes, ijslaadje en
invriesoverzicht op de binnendeur. Adviesprijs '979.-

SONY 63 CM KVX25TD KLEINSTECAMCORDER
STEREO TELETEKST (Sony) Smmsysteem, 5 lux, Hi-

Flat en Square Black Trinit
ron beeldbuis, euroscart
s t e r e o , t e l e t e k s t en af
standbediening. Adv. '2150.

SONY CAMCORDER
JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

Type KVX21OJ: 55cm Flat & Square
black trinitron beeldbuis, teletekst.
2x10 Watt hifi stereo v e r s t e r k e r ,
automatisch zenderzoek-systeem en
infrarood afstandbediening.
Adviesprijs '2000.-

Snel ontdooien en verwarmen, l

SONY'
CD-SPELER + BOXEN

MAGN. DIGITAAL

F250; Kompakt, autofocus.
Inkl. accessoires. Adv."2775

MAGNETRON OVEN

219.-

NEWSD82CD; Versterker 2x35 Watt.
5-bands equalizer. Surround-Sound.
Tuner, digitaal, 12 voorkeuzestations..
Dubbel-cassettedeck., dolby-B, CDspeler, 4x oversampling en 16 bits
digitale filter, Music Scan, Shuffle
Play. Luidsprekerboxen. 2-weg
systeem. Infrarood afstandbediening.
Adviesprijs '1110.-

Fi,Bxzoom.autolocus.'2395.-

X^x

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Ondanks grote inhoud komType W750; Voorlader, RVS
pakte afmetingen. Kwalitatrommel EN kuip, centrifutief uitstekende koeler/vriegeert tol 1150 toeren p/m;buizer^Adviesprijs '848.tenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

425.INDESIT 2-DEURS "

SIEMENS WM3380

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

AVM610; 20 liter. Adv, '769.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? '1549.

SONY55CMKVM2131 2319
SUPER TELETEKST
JVC CAMCORDER

1245.-

ft
VHS-C, Super komakt. '2199.A
63 CM KTV
& SHARP
STEREO TELETEKST PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autofocus. '2095.®

PHILIPS 800TOEREN

875.BAUKNECHTWA6500

jfl
'$

745.-

BAUKNECHT2304

» 725.- u 379.-I
EU 499.-l
MAGNETRON + GRILL

BOSCH 2-DEURS

TOPMERK!23literinhoud,800 l
Type KSV; De nieuwe met 260 Watt, digitale klok. Adv. '999.literinhoud. Adviesprijs. '1199.-

BROTHER ER7341 "

SIEMENS KS2648

. . , " • .Bel de BCC

... .

020-6474939

Geen prlls-lnfo l.v.m. konkurrentlé

Afd; konsumentenbelangen
Ma,-t/m Vf. 10M tot 16.00 uur SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180;750W + draaiplateau. l

. Tijdstip van levering?
• . Bel d e . B C C - v - v :

TIJDENLIJN
INDESIT1200TOEREN

HITACHI HI-FI VIDEO

SONY VHS-HQ VIDEO

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

Vriendelijke
oruillc.„, .
extreem grootasso HM

Vc

INDES
VAAT
WASSE

HOLL 1000 TOEREN
"

iiJTTTv

• ^**^1 *

ZANUSSI 400 TOER'EN
QEr 699."

^*^agïaUP***^
ffRËCISbVMuT

i

400 TOEREN LUXE

iüffif
ö99."
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799.-

JVC VHS-HQ VIDEC

STUNT! 550 TOEREN!
TypaSSOLB; Volledige gar..

479.

HRD600; 3 koppen, voor perektbeeldl Afst.bed..'1429.-

eccrajaHi

779.-I

BLAUPUNKT VIDEO

£> 699.-

li$Kf 4u9.ZANUSSI K/V (OJ)

PANASONIC VIDEO
BCCPSü!»

HITACHI VHS VIDEO

PHILIPS ARG280 K/V
MIELE KOEL/VRIES

949.

999.-

M720; HQ-beeldkwaliteit!|
LCD-afstandbediend. '999.- [

ETNA FORNUIS 14.00

AEG TURNETTE

679.-

Inclusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv/1375.-

HITACHI VHS VIDEO

M730; 3 koppen. Adv. '1299.-1

779.-

119!L_-

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS 140 LITER

898.-

BOSCH KTF1540J

nw^k cyic

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD afstanabediend. '1295.-

TDK
BASF
SONY

SBlSHaïïflH*

E-180 20."
E-240
25."
P5-90
35.'

MAXELLXUMO 30.TDK
SA-90
34.SONY
UX90WM30.-

645.-

BCCPRU»

^^wrcv^AS'." l G°^keurd!'

~ 998.1098.ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro j
fornuis met hete-luchtoven, l
grill, kookwekker en gratis l
kookboek. Adviesprijs'1735.-1

1298.-

ZANUSSI WASDROGER

ARISTONA VHS VIDEO

type TD50; adv.pr. 649.-

2SB01; VHS-HQ, inkl.afslandbediening. Adv.'l 095.- j

RVS REVERSEREND
STUNT!VHSHQ-VIDEO|

OPZETVRIESKASTJE

Inkl. afstandbediening!

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

410IV; Gas-elektro fornuis, l
Inkl.grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprijs'1425.-1

iJrJ/tf 040."
ATAG ELEKTRISCH
PHILIPS 160 LITER
•EFF225/234/275. Adv.*1445.BAUKNECHT 160LTR.

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS l

lïiNf^ 445 . "

VS510; *TELETEKST. '1549.-

52KV2527; 20 Watt + 4 boxen Ned.Philips garantie! '1195.-

748.-I

PELGRIM FORNUIS

Type AFB075; Tafelmodel, 400IV; Gas-elektro fornuis, l
krasvast bovenblad, vriesvak.

ZANUSS1 140 LITER

ARISTONA 55 CM
PHILIPS VHS VIDEO
STEREO TELETEKST VR6290;
HQ! Afstandbediend!

598.-l

145 LTR. KOELKAST

Coolcraft 1 45 liter, 2-sterren. For- INDESIT G/E FORNUIS
mica bovenblad. Garantie.
K5406; Gas-elektro. '1049.-

1000 TOEREN RVS BL

BLAUPUNKT 70 CM
VHS-HQ VIDEO
STEREO TELETEKST AKAI
VSF10; afstandbed. '878.-

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

m 769.-l

BAUKNECHTVW3PR

[ Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
STUNT! GAS-ELEKTRO
PHILIPS CC1000, echter met
De ideale kombinatie: koken l
REGELBARE centrifugegang
op gas en elektrisch bakken j
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- 130 LTR. KOELKAST
en grilleren. Adviesprijs*998.- j
Oerdegelijke tabletop. Zeer
stuurd, eco-knop. *1495.fraaie uitvoering met formica bovenblad. Officiële garantie.

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
alstandbed.,+leespen '1733.-

PHILIPS VHS VIDEO

BOSCH VW PS2100

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, afstandbed.*1695.-

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

__

BAUKNECHT K/V

RTV570; VHS-HQ tafst.bed.
+ barcode leespen '1545.-

GRUNDIG VHS VIDEO

899.-

Type D310; Roestvrijstalen l
nterieur, 12 couverts, 2 roKOEL/VRIES KOMBI terende
sproeiarmen, 6 progr.,
Geen twee deurs koelkast waterontharder, geruisarm.
maar een echte 280 liter 2- Adviesprijs '1049.deurs koel/vries kombinatie.
Koelruimte op "ooghoogte".
Adviesprijs'979.-

Van de ultvindersl '1319.-

~~
845.649.-I
37 CM AFSTANDBED. JVC VHS-HQ
VIDEO
385.37 CM KLEUREN-TV
VIDEO
375.- BLAUPUNKT779.-I

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

Nederlands topmerk. Trommei EN kuip roestvrijstaal!

895.-

Nederlandse Philips garantie.

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

1000 TOEREN RVS

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2295.-

1349.-

PANASONIC NN8550

~~

QCQ _
ÏJUÏf.

BLAUPUNKT HI-FI

PANASONIC HI-FI

- Eén .dag voor levering;:
r van44:ö0tot16.00.uur.

Type W1 200WDOJ; Voorlader,
centrifugegang 1200trn/min.,
rvs trommel EN kuip. '1399.-

VT570; VHS-HQ, stereo."! 999.

V210;AfstandbedlenlnQ.*1110.-

45 CM TELETEKST

m 599.~m 799.-

JVC HI-FI VIDEO

F60^4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron j
+ hete-iucht oven.4 GRILL l

830;TOPKLASSE! VHS-HO,
hi-fi stereo geluid. '1899.-

Type 28GR5770; 70cm flat
PHILIPS HI-FI VIDEO
square, in-line,quikstartbeeldVR6870; Afstandbediening,
buis. stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.'2275.- VHS-HQ, HI-FI stereo geluid.
Ned. Philips garantie!'1995.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

29 liter, digitaal, draaiplateau. l
Adviesprijs'899.l

' 895.- "® 549.-I
KOMBIMAGNETRON

INFO-LI J N

Nederlandse Philips garantie.

Type R2V10; Draaiplateau.

Type -2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv."899.-

495." MOULINEX FM1115
|j;jM
329. H
PHILIPS AVM704WH
595.PHILIPS 240 LITER
349.-I
1485.PHILIPS/WHIRLPOOL |
AEG LAVAMAT RVS

ren LCD-zoeker. Adv. '2799.-

63 CM TELETEKST

269.-

SHARP MAGNETRON

1265.- bïï>^

SONY 55 CM KVX21TD SHARPCAMCORDER
STEREO TELETEKST VHS-C, 12x motorzoom. kleu-

R
ft PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST
8

SAMSUNG RE570

WAS/DROOGKOMBINATIE ZANUSSI 2-DEURS
PHILC0103RVS

SONY 70 CM KVC27TD TOPMERKCAMCORDER
(Sony) 8mm systeem, HiSTEREO TELETEKST E10;
Fi stereo, 6x zoom, 4 lux. '2799.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

10 standen, digitale tijdklok l
en elektronische bediening, l

BAUKN./BOSCH/AEG

VHS VIDEO-SPELER

SUPER KOOKPLAAT

Handig opzetvrieskastje, waar 4-PITSGASKOOKPLAAT.>298.altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviespri]s.*595.-

198.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

ATAG KOOKPLAAT
HOLL. VRIESKAST

CONDENSDROGER"

GKF334;4-pits.Adviesp(ijs'445.-

~~ 348.-

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv/665.-

PELGRIM WASEMKAP
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. '848.

WA15; Adviesprijs'245.-

128.-

ATAG WASEMKAP
MERKCENTRIFUGE

169.-

STUNT!! VRIESKIST!!

498.-

OWA425AN;3standen. '380.-

168.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM,

(BEVERWIJK
l Beverhof 16 (alleen witgoed)

l AMSTERDAM AMSTELVEEN
•

l DEIM HAAG ZOETERWOUDE
IVI
.
•.'.';..'
l tVIAARSENBROEK

l *Adviesprijs slechts referentie l Badhoevedorp"vrijdag
7 tot 9 uur
l zoals aangegeven door officiële l Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
l
importeur of fabrikant
l overige -filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
;
VAN DE KUST TOT DE
i
• ".
FLEVOPOLDER
1
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 23 januari 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 4

Oplage: 5.150

Kermis in centrum levert
gemeentekas een
ZANDVOORT - De gemeentekas vaart wel bij de verplaatsing
van de zomerkermis, die met ingang van dit jaar weer in het
dorpscentrum komt te staan. De nieuwe locatie levert de gemeente honderdduizend gulden aan staangeld op. Dat is veel
meer dan voorheen. De bewoners van de Prinsesseweg en de
Koningstraat zijn verdeeld over de terugkomst van de kermis.
De kermis komt dit jaar, van 17 tot
en met 26 juli, weer op het Zwarte
Veldje en de Prinsesseweg te staan.
De kermisexploitanten moeten verdwijnen van het NS-rangeerterrein,
waar zij al een aantal jaren hun attracties hebben neergezet. De verplaatsing van de kermis levert de gemeente een bedrag van honderdduizend gulden aan inkomsten op. Dat
bedrag betaalden de exploitanten namelijk toen aan de NS en nu dus aan
de gemeente.
Wel kreeg de gemeente een, in verhouding - gering, bedrag voor de
vergunning.

Gewild

• Het subtropisch bad is open, maar de glijbaan en het opvangbadje zijn verboden toegang. Gran Dorado hoopt de
glijbaan eind van de maand weer in gebruik te kunnen nemen.
Foto Bram stijnen

Glijbaan Gran Dorado mogelijk eind deze maand weer open

'Stoplichten' tegennieuwe
ongevallen met glijbaan
Gran Dorado wil de zwembad-glijbaan zo snel mogelijk weer in gebruik nemen. Directeur exploitatie
Beschop, sluit -niet uit dat dat eind
van de maand al kan. Daarvoor moeten er voorzieningen aangebracht
worden, die de veiligheid extra garanderen. „We denken onder andere
aan hei, installeren van 'stoplichten',
die de gebruikers op afstand van elkaar moeten houden", aldus Beschop. Of het negentig centimeter
diepe opvangbad dieper gemaakt
moet worden, is nog niet bekend.
De provincie liet afgelopen weken
een onderzoek instellen naar de veiligheid van de glijbaan. Directe aanleiding was een ernstig ongeluk in
december. Een man moest toen
zwaar gewond naar het ziekenhuis
worden gebracht, nadat hij in het
opvangbad zijn nek had gebroken.

Hij was met het hoofd naar beneden
de glijbaan afgegaan en had bij zijn
duik in het water de bodem geraakt.

Videocamera
Hoe dat mogelijk was, is niet hélemaal duidelijk.' -• het zwembad zijn
ais veiiigiieidsmitanvïgèi videocamera's aanwezig, maar deze stonden op
dat moment niet aan. Voor de glijbaan staat wel een bord met aanwijzingen plus een verbod om op de
buik naar beneden te glijden. Inspecteur Hoek van de provincie constateerde in totaal 23 ongevallen
sinds de opening van het bad, waaronder enkele ernstige. Zo was iemand bewusteloos geraakt, en een
vrouw liep een gebroken sleutelbeen
op, toen haar man boven op haar
schouder terechtkwam.
Volgens de provincie was het ver-

Ambtenaren terug in schoolbank

bodsbord te onduidelijk. Tevens
blijkt uit het onderzoek, dat met
name de combinatie van glijbaan en
opvangbad gevaarlijk is.
Gran Dorado heeft tot nu toe het
aantal van 23 ongevallen tegengesproken. Volgens Beschop is er 'in
1990 tien keer iets gebeurd en in 1991
zeven keer, waarvan twee serieuzere
gevallen'. „Ongeval is een relatief begrip", erkent inspecteur N. Hoek
van de provincie, „maar voor ons
verandert dat niets aan het aantal".
Volgens het onderzoek moest al die
keren medisch ingegrepen worden.
Het ging onder andere om ontwrichte en gebroken ledematen, plus diepe "v/Siswoiiden. Volgens Beschop
valt het allemaal wel mee. „Als je het
vergelijkt met andere baden, dan
mogen we ons hier - denk ik - nog in
de handen knijpen". De bestaande
veiligheidsmaatregelen in Zandvoort gaan volgens hem verder dan
de normen hiervoor.

Volgens Drayer betekent de kermis ook veel overlast van mensen.
„Ik woon vlak bij een poortje, 's
Nacht plassen mensen tegen de muren aan en dat stinkt ontzettend 's
morgens. En dan heb je natuurlijk
ook nog het parkeerprobleem".
Dat laatste is ook een zorg van me-

Regels
De bouwer van de glijbaan, de firma Van Egdom uit De Meern, heeft
verbaasd gereageerd op de sluiting.
Het zou de eerste keer zijn, dat zoiets in Nederland gebeurt met een
van haar 240 glijbanen. Het bedrijf
heeft er ook een groot aantal in het
buitenland geplaatst, de totale leverantie komt op zo'n achthonderd
stuks. Na het laatste ongeval zag de
directie van het bungalowpark nog
geen reden om de glijbaan te sluiten.
„De glijbaan en het zwembad voldoen aan de regels", verklaarde manager Connie Westdijk begin januari. „Dat zou betekenen dat de regels
niet kloppen en andere glijbanen in
Nederland ook gevaarlijk zijn. Ik
denk dat dat niet het geval is".
Momenteel houdt de directie het
bad vrij willig buiten gebruik. Het gesprek is volgens beide partijen
'goed' en 'succesvol' verlopen. „De
brand is voor een groot deel geblust", zegt Beschop, „we hebben
goede afspraken gemaakt". Inspecteur Hoek bevestigt dat: „We denken er samen wel uit te komen". De
provincie komt Gran Dorado tegemoet door een versnelde procedure
aan te bieden, bij het beoordelen van
de voorgenomen maatregelen.
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ZANDVOORT - Een twaalfjarig
meisje kwam met de schrik vrij toen
een stuk vuurwerk in haar capuchon
ontplofte. Het meisje reed over de
Koninginneweg toen zij een harde
knal hoorde. Naderhand bleek dat
zij brand- en schroeiplekken aan
haar jas had. Wie het vuurwerk in de
capuchon gegooid heeft, is nog niet
bekend. De politie verzoekt getuigen
die dit hebben zien gebeuren, zich te
melden.

Tijdschriftendief

(ADVERTENTIE)

23242526

07.55
08.44
09.49
11.10
00.10
01.16

03.34
04.25
05.36
06.24
07.45
09.05

Maanstanden:
LK zond. 26 jan. 15.29 u.
nnnHtii 30 ion 00 10 il NAP-i-fifïrm

op alle typen glazen van
ons eigen glasprógramma.
Ook zónder ooqartsrecept.

Kat vergiftigd
ZANDVOORT - Een dierenarts
kon het leven van een zieke kat niet
meer redden, afgelopen zaterdag.
Daarom werd het dier uit zijn lijden
verlost. De kat, eigendom van een 52jarige vrouw uit de Secr. Bosmanstraat, bleek te zün vergiftigd.

de Klantenservice.

06-0226776
ft ItlGRATIS
/l

L

.///."'

Veel nieuws en wetenswaar••*
/
digheden ook deze maand in
De Klink, het blad van Genootschap
Oud Zandvoort.
Deze week opnieuw tips
voor tentoonstellingen, muziek en toneel in de rubriek Te Kust ï
en te Keur.
j
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• De gekraakte Villa Hortense aan de Kostverlorenstraat. De eigenaar, stichting Collectieve Actie Israël (CIA), wil
de nieuwe bewoners uit het pand hebben.
Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - De vervallen 'Villa Hortense' aan de Kostver- bewoners hebben al hun oog laten
lorenstraat is gekraakt. Het pand stond al drie jaar leeg, nadat vallen op onderdelen van het huis.
-j- bewoner
ti _ j — De
i-*_ i—j—1._
ü ^ j viel
—• -t het
i—j. huis
^—.:_ -jsteeds
i_ Zo zijn houten schuifdeuren 'gede
was overleden.
laatste tijd
claimd' door mensen die aan de
vaker ten prooi aan vernielzuchtige jongeren. Twee mannen, overkant
wonen en heeft ook iegeholpen door een derde en gedwongen door de heersende mand interesse
voor de marmeren
woningnood in Zandvoort, hebben daarom besloten, het huis wasbak.
maar te kraken.
Achter het huis ligt een gigantiEén van de nieuwe bewoners, de feit dat het voor jonge Zandvoorters sche tuin met een tennisbaan. De
29-jarige Peter uit Zandvoort, neemt niet meevalt om aan betaalbare tennisbaan wordt in de zomer gehet woord 'kraken' liever niet in de woonruimte te komen. In het geval bruikt door buurtbewoners. Peter:
mond. „Kraken roept associaties op van Peter speelde mee dat hij graag „Dat blijft allemaal zo. We hebben
met asocialen en dat wil ik niet. Ik in het centrum van Zandvoort blijft. goede contacten met de buurt en dat
praat liever over bewonen." De actie „Ik zou in de toekomst misschien willen we zo houden." Nu het kouvan het drietal, afgelopen vrijdag, wel een twee-kamerwoning kunnen der geworden is, zijn Peter en zijn
was goed voorbereid. Peter: „We krijgen in Noord, maar dat wil ik broer naar een ruimte boven de gahebben in het kadaster nagekeken niet. Dat is niet echt Zandvoort. Je rage naast het huis getrokken. Deze
wie de eigenaar is van het huis. Dat zit in Noord teveel buiten Zandvoort kamer is makkelijker warm te stoken.
bleek de stichting Collectieve Israël en dat vind ik niks."
Actie te zijn. We hebben deze organiDe woordvoerder van de stichting
satie opgebeld en wat informatie opC.I.A. ziet de nieuwe bewoners het
Marmeren
wasbak
gevraagd. Ook hebben we gevraagd
liefst zo snel mogelijk vertrekken:
Het huis verkeert in een slechte „Ze zitten onrechtmatig, zonder
of we het huis kunnen huren. Ze
gooiden na deze vraag meteen de staat. In één van de binnenmuren zit onze toestemming in het huis." Over
haak erop."
een flinke scheur. De toiletpotten plannen met het huis zegt hij: „Op
„We hebben daarna een advocaat beneden en op de bovenverdiepin- zo'n kort mogelijke termijn ontwikin de arm genomen om te bespreken gen zijn domweg stukgeslagen. De kelen we plannen voor het huis en
wat er zou gebeuren als we het pand badkamer is een plaatje, als hij een de grond." De stichting overlegt ook
zouden kraken. In Haarlem hebben beetje opgeknapt wordt. Er zit nog met instanties over mogelijke acties
we een boekje over kraken gekocht een marnieren wasbak in en ook het tegen de krakers, maar daarover wil
waarin stond hoe zoiets gaat, want grote bad ziet er nog goed uit. Buurt - de woordvoerder niets kwijt.
we hadden daar geen verstand van.
Vrijdag zijn we het huis in gegaan.
Vervolgens hebben we de officier
van justitie ingelicht en die is niet
tot ontruiming overgegaan."
Een woordvoerder van de stichting 'Collectieve Israël Actie' (C.I.A.)
laat weten dat er nooit contact is
geweest tussen de krakers en de
stichting. „We zijn vrijdagochtend,
na de actie van de krakers, op de
die krant moet ik hebben.
hoogte gesteld door de politie." De
Omdat ik graag wil weten wat xich in mijn
stichting is een charitatieve instelomgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
ling die geld inzamelt ten behoeve
van humanitaire doelen in Israël. De
13 weken voor maar ƒ 12,00
eigenaar, die drie jaar geleden overleed, heeft het huis en de grond aan
de stichting nagelaten.

Driekleur

u tijdelijk maar liefst 25% korting

Nog vragen?

De 16-jarige Petnoi Schultz
jvan het tweede team van BC
5
Lotus bleef dit hele competitiejaar
ongeslagen.

Natuurlijk,

Bij inlevering van deze bon krijgt

B

20.25 16.16
21.25 16.54
22.34 18.06
18.54
12.36 20.45
13.39 21.50

Recept
voor 25%
korting
op glazen
Hans Anders overtreft zichzelf.

ZANDVOORT - Na het ingooien
van de ruit van een kiosk aan de
Vondellaan, stal een 21-jarige Amsterdammer zaterdag wat tijdschiften. Of hij tijd heeft gehad ze te lezen
valt te betwijfelen, want hij werd
HW
LW HW LW zondag aangehouden door de politie.
05.35 03.16 17.47 13.24 Na verhoor en nadat een prpces-ver06.19 03.53 18.35 14.25 baal is opgemaakt, mocht hij het po07.08 02.45 19.29 15.04 litiebureau verlaten.

B Waterstanden
Datum

Vuurwerk ontploft
in capuchon van jas

Volgens Snelders hoeven de omwonenden zich geen zorgen te maken over enige vorm van geluidsoverlast. „Het geluid, dat van de kermis
afkomstig is, valt centraal te regelen.
We zullen proberen met behulp van
de vergunningen de overlast zoveel
mogelijk binnen de perken te nouden."
De gemeente heeft twee redenen
opgegeven voor de verhuizing van de
kermis: andere plannen van de NS
voor het rangeerterrein, én woningbouwplannen op deze plek. Dat laatste zal nog wel een of twee jaar op
zich laten wachten. Het besluit
wordt donderdag toegelicht op een
informatie-avond in het raadhuis,
aanvang acht uur. Belangstellenden
kunnen dan ook vragen stellen.

Plassen

(ADVERTENTIE)
• ZANDVOORT - Zo'n 25 gemeente-ambtenaren uit Zandvoort zijn even
terug in de schoolbank. Op de Gertenbachschool krijgen zij - buiten de
schooluren om - van de vaste leerkrachten Fred van Zanten en Ruud
Schrage een aantal lessen 'computertaal'. De lessen hebben te maken met
het nieuwe systeem in het raadhuis,
waar iedereen gaat werken met Wordperfect. „Voor de opleiding hebben we
gekozen voor de Gertenbach Mavo",
vertelt
„Deze heeft twee docenten
ter beschikking, plus een uitstekend
informatica-lokaal. En uitbesteding ergens anders zou erg duur worden". De
ambtenaren hopen de computertaal in
vier dagdelen onder de knie te hebben.
Foto Bram Stijnen

Geluidsoverlast

fr-i o n cfl e d ro l
Een bewoonster van het Stan
tionsplein kwam tijdens het
»3
boodschappen doen maar liefst vijftig hondedrollen tegen.

Bij kermisexploitanten blijkt het
centrum een gewilde locatie. Naast
de 'oude' exploitant meldde zich dit
jaar een nieuwe gegadigde, die twintigduizend gulden meer bood, in totaal honderdduizend gulden. Daarmee verworf hij de vergunning.
Onder omwonenden van het Zwarte Veldje zijn de meningen verdeeld.
De heren Bol en Bakker uit de Koningstraat hebben geen problemen
met de terugkeer van het zomervermaak. Bakker: „We hebben die kermis hier wel vaker gehad. Ik heb er
geen last van. Die jongens moeten
toch ook hun brood verdienen."
Anderen zijn allerminst blij met de
nieuwe situatie. 'Waardeloos', reageert de heer Drayer uit de Koningstraat op het idee dat hij de kermis
weer voor de deur krijgt. „Dat betekent dat je de mooiste tijd van het
jaar, midden in de zomer, met je ramen en deuren dicht binnen moet
zitten. Ik heb wel eens zo'n aggregaat
voor de deur gehad, die de attracties
van stroom moet voorzien. Als die
draaien, staat alles binnen te trillen.
Daarnaast heb je de muziek: zes verschillende liedjes door elkaar. Daar
word je gek van".

j

ZANDVOORT - Gran Dorado wil 'stoplichten' aanbrengen
voor de glijbaan in het subtropisch zwembad. Daarmee moeten
nieuwe ongelukken voorkomen worden. Deze en eventueel andere maatregelen worden getroffen in overleg met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, die vorige week eisten dat de
zestig meter lange glijbaan gesloten werd. De directie van het
bungalowpark hoopt de baan eind deze maand weer open te
kunnen stellen voor het publiek.

vrouw Koper uit de Koningstraat,
die verder geen bezwaar heeft tegen
de kermis. „Ik ben niet bang voor
geluidsoverlast. Alleen het parkeren
wordt een probleem. De straat staat
nu al vol met auto's, en in de zomer is
het nog drukker."
Volgens
gemeentevoorlichter
Egon Snelders is er een oplossing
gevonden voor het parkeerprobleem.
„Een definitieve plek is jj g niet gevonden, maar het is zekeï dat bewoners hun auto tijdens de kermis op
een andere plaats kunnen parkeren."
Ook voor de weekmarkt is er een
oplossing: „De markt blijft op de
Prinsesseweg. We zijn met de NZH
overeengekomen dat de marktlieden

het busdeel van de Prinsesseweg mogen gebruiken."

Thijs Ockersen vindt filmen
«j
'fantastisch'. De Zandvoort<&
se cineast vertelt er meer over in de
rubriek 'Achter de schermen'.
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U vindt onze adressen ir. de Gouden Gids. Aanbieding geldig t/m 15/02/1992 en bij inlevering van deze advertentie.
Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing.

j

In het huis bleek dat water, gas en
licht niet afgesloten waren. De verwarming doet het niet goed, maar
daar komt iemand voor. Peter en
zijn broer willen graag een tijd in het
huis wonen. Eén van de muren op de
benedenverdieping is opgesierd met
een grote Nederlandse driekleur.
„We weten niet precies wat de plannen zijn. We hebben gehoord dat ze
het gaan slopen. Tot die tijd willen
we er graag in blijven. We willen ook
wel huur betalen, dat is logisch." Ze
zijn niet de enige bewoners van het
huis. „Er woont boven nog een
vrouw. Van buren hoorden we dat ze
in de tuin sliep. Toen kinderen de
ruiten van het huis ingegooid hadden is ze het huis in getrokken. Zij
mag er natuurlijk gewoon blijven
wonen."
De kraakactie is het gevolg van het
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera!

Opa Co
Het .kleine
paapje

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Na vele jaren harde arbeid,
heb je nu fijn veel vrije tijd
(voor) Étienne, Pascal en Denise

is gearriveerd
Hans-Marco
dochter
van harte gefeliciteerd
Pappa en Mamma

Wist u . . .
dat

Els Bos
Vol vreugde verwacht
met liefde ontvangen
ons kleinkindje klein,
waar we héél dankbaar voor zijn

Tel. 02507-30890
023-343542

28 jan. a.s. een
40-jarig dienstjubileum
bij Droste/Rademaker
viert, en de
eerste ridder in de
familie wordt.

Margaretha
Wilhelmina Marloes

Van harte E/sa
De familie

Autorijschool
Phil Waaning
Ook voor

De blijde grootouders
Vok en Greetje Paap
l

25 jaar...
Enige en Algemene kennisgeving
Komi tot Mij. allen, die vermoeid en belast
:ijt. en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11
Op zondag 19 januari 1992 is vrij onverwacht
van ons heengegaan onze zorgzame vader, behuwd-vader, groot- en overgrootvader

* Seniorentraining
* Overwinnen
angstgevoelens

Het was geweldig!

Kostverlorenstr.70
2042 PK Zandvoort

Bedankt

Theai + Ap

Tel. 12071

Hendricus Jacobus van den Berg
weduwnaar van
S. Dorreboom
eerder weduwnaar van E. M. Heijmans
Oud-firmant Troost, Herckenrath & Ten Kate
op de leeftijd van 93 jaar.
Wetzikon (CH):
Lydia Walter-van den Berg
Curaqao:
Hans en Hanny van den Berg
Amsterdam:
Ruud van den Berg
Giethoorn:
Harry van den Berg
Adrie van den Berg- van Gemerden
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, Huis in 't Kostverloren.
Burg. Nawijnlaan 1.
Correspondentieadres:
Spangenhof 48,
1083 JJ Amsterdam.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het
Huis in 't Kostverloren, alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 24 januari
om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

Het is nog maar moeilijk te geloven dat wij verder moeten zonder mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Leo Determann sr.

Haal de warmte
in huis met
bloemen van

;

.

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

:

;

Per direct:
TE HUUR
GEVRAAGD

OPSLAGRUIMTE

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoonc
na het heengaan van onze lieve mama, dochter, zuster
schoonzuster en tante

OPRUI
BEHANG

Boulevard Paulus Loot
Westerparkstraat 25
Kerkstraat 9
Burg. van Alphenstraat
Thorbeckestraat 5
Boulevard Paulus Loot

verbouwen strandpost ZRB
plaatsen berging
wijzigen gevelindeling
opr.instr.ruimte/garage/kantoor/slipschool
verbouwen Grieks Rest.
plaatsen strandpaviljoen

U kunt deze aanvraag inzien bij afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen

hinderwetvergunning

(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een vergunning
ingevolge de Hinderwet te verlenen tot:
- het oprichten en in werking hebben van een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag én bakvoorziening gelegen aan de Voltastraat 1 te Zandvoort.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 24 januari 1992 t/m 7
februari 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en
Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00-12.00 uur. De
stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 7 februari 1992 schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest krijgt ineen
volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te
maken dan wel-om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

PAIDEIA

500 gr
voor een winterse stamppot

Voor al uw:
* glas
* spiegels
* glasschades * spiegelwanden

n j l uitvaartverzorging
kennemerlandbv

1.25

RODE KOOL
1000 gr

gezonde en goedkope wintergroente met gratis recept

Alles uit voorraad leverbaar
Eigen glasslijperij

• (lo.
Zandvoort
taiefoon 02507 • < 5602

verf / glas / behang 7 zonwering / interieur

SNELKLAAR SOEP.
voor 4 borden van 2.15
tomaten, kervel en
champignonsoep
Januari is stamppotmaand bij Paideia.
Let op de winteraanbiedingen en de
gratis recepten voor stamppot en
maaltijdsoep!

Huiverend over straat?
Rode konen?
Rillend voor de buis?
Kleumen in bed?
Niks winter! Niks vrieskou!

Tel. 02507-13278

Aangevraagde bouwvergunningen
002B92
003B92
004B92
005B92
006B91
007B91

dl

BOERENKOOL

DAG en NACHT bereikbaar

De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

23 januari 19924"»* •

DEZE WEEK:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

ZOEK DE ZON OP!
Daar ligt onze belangrikste

VAN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

ADVERTENTIES

gSsfe^tev^^wsfeiisSïï* w;'vïp*!v-i!<;« •:••;: F\?.- -V,*>•'«••••.<• •'• v,..; •

Willemstraat 31: Karakteristieke hoekwoning in centrum. Ind. entree, gang, kamer en suite met serre, achterkamer + atelier, mooie eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet, 1e et. 5 slaapk., ruime hal, badk. met
douche, wastafel en toilet, 2e badk. met ligbad, wastafel en toilet, vliering. c.v.
Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 6: Twee onder een kapwoning
met garage. Ind. beg.gr. entree, hal, woonk. met open
haard (12x5 m), serre, toilet, zitkamer, keuken met inb.app. Souterrain: hal, slaapk., toilet, stookhok, keuken, hobbyruimte, douche. 1e et. badk. met ligbad,
douche en wastafel, hal, toilet, 3 slaapk., c.v.

MAKELAAR O.G.

Ingrid de Graaf
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Stefan en Nathalie van de Graaf
Zandvoort, januari 1992

Swaluestraat 26d: Driekamermaisonnette in centrum.
Ind. 1e et. woonkamer met balkon, keuken, toilet, trapkast. 2 et. badk. met douche, toilet en wastafel, 2
slaapk., balkon. Serv.k. /55,-p.m.
Vr.pr. ƒ 142.500,- k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 121: Goed onderh. halfvr. won.
met garage. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk., uitgebouwde keuken, 1 e et. 3 slaapk., balkon oost, badk.
met wastafel, douche en toilet, 2e et. hal, slaapk.,
bergruimte.
Vr.pr. ƒ275.000,- k.k.
Thorbeckestraat 3 flat 2: Luxe verbouwde maisonnette in centrum. Ind. 1 e et. entree, doorzonkamer met
marmeren vloer en spiegelwand, open haard, vloerverwarming, open keuken met inb.app., toilet, 2e et. 2
slaapk. met wastafel, badk. met ligbad en 2e toilet, zolder: zolderkam'er, dakterras. Serv.k. ƒ185,- p.m.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

in Zandvoort qf.dir:
'. oma. v.a.;60.'m?....
Tel. Ó6-52806Ï18:

Uw grote belangstelling en medeleven, in welke
vorm ook tot uiting gebracht was en is echter
hartverwarmend. Hiervoor onze dank.
An Determann
Kinderen en kleinkind
2041 LC Zandvoort,
januari 1992
Van Lennepweg 65 flat 44
AAN ONZE KINDEREN
Het leven moet weer verder gaan. Toch bedanken wij
even voor wat jullie voor ons hebben gedaan.
Samen zullen wij Jaap niet vergeten. Dat wilden wij jul-lie even laten weten.
Mama en Papa

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 28 januari 1992,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: (o.m.)
- nieuwjaarsrede burgemeester Van der Heijden
- wijziging gemeenschappelijke regeling IZA;
- gemeenschappelijke regeling Distributiedienst;
- krediet voor aanschaf aanhangwagen brandweer;
- wijziging APV Zandvoort
- vaststellen projecten 1992 met projectmanagement;
- Nota aanpak vervuiling door hondenontlasting;
- voorbereidingsbesluit Kostverlorenstraat 51;
- krediet voor reconstructie arbeidsintensieve plantsoenen;
- krediet voor verbetering woonomgeving Nieuw-Noord;
- wijziging Deelsubsidieverordening sociaal-cultureel werk, kinderopvang
en emancipatiewerk;
- wijziging verordening kinderopvang;
- samenwerkingsafspraak met Gemeentelijke Kredietbank Haarlem inzake
schuldhulpverlening;

Om te beginnen:

ZONDAG 26 JANUARI a.s. vanaf 16.00 uur bakt
ALLARD KALFF ze bruin voor kleine en grote
Bastille vrienden en vriendinnen:

PANNEKOEKENFESTIJN!
En dan:

DINSDAGAVOND 28 JANUARI a.s. vanaf 18.00
uur tropische daghap en andere verrassingen
tijdens een bruisende

ANTILLIAANSE AVOND
verzorgd door het culinaire, zonnige en
swingende duo
JAN-PETER KLIJN en MILLY PANDT

Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267
Rousseaustraat 74 Haarlem Schalkwijk tel. 361509
(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

Gevraagd:
Full-time winkeldame

zat. vrij.
Bij bakkerij „De Molen"

tel. 02507-19496
na 19.00 uur

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

EJTUTI

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Keesomstraat 319, huur ƒ645,69 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.040,- zijn.
2. Lorentzstraat 357, huur ƒ 675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.
3. Garage Celsiusstraat Z, huur ƒ 70,69 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
Treubstraat 1 t/m 19, Keesomstraat 8 t/m 26 en Treubstraat 2 t/m 24.
4. Parkeerplaats Lijsterstraat H, huur ƒ 7,35 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam
gesteld kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Nog steeds onze echte

Zandvoortse Bom
gevuld met kaneel, appel, spijs
en rozijnen
Dit weekend
3.50
1
/2 pond
boter allerhande
4.75

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

1KZIEJEINLA BA STILLE
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
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Vijftig hondedrollen
óp boodschappenroute
ZAND VOORT • Vijftig hondedrollen. Die moest een bewoner van
het Stationsplein, Th. Indewey Gerlings-Huurman, omzeilen op de
gebruikelijke boodschappenroute naar het dorp. De betrokkene
pleit voor strenge verordeningen.
„Ik heb moeten constateren dat het met de openbare hygiëne in
de Gemeente Zandvoort nog steeds slecht is gesteld", zegt Indewey
Gerlings-Huurman. Twee jaar geleden pleitte zij bij het college al
voor een 'verordening ter attaquering van het poepprobleem'. Tot
nu toe heeft zij alleen een bevestiging gekregen, dat haar brief is
gearriveerd. Toen zij vorige week boodschappen ging doen in het
dorp, heeft zij vijftig hoopjes uitwerpselen van honden geregistreerd. De winkeliers in de Haltestraat maken de stoep voor hun
deur regelmatig schoon, constateerde zij. Verder liep haar route
over het Stationsplein, door de Zeestraat, de Willemsstraat, langs
het busstation, de Grote Krocht, Raadhuisplein en Kerkplein. „En.
de route NS-stations - Koperpasserelle richting strand is kennelijk
door Amsterdamse toeristen uitgeroepen tot honden-wc".
Volgens mevrouw Indewey Gerlings moeten hondetaezitters verplicht worden de uitwerpselen zelf op te ruimen. „Zij die hun hond
uitlaten, dienen altijd een schepje en plastic zakje bij zich te
hebben, op straffe van een forse boete bij nalatigheid". Wat dat
betreft, raad zij de gemeente aan een commissie van ambtenaren in
Singapore een kijkje te laten nemen. Deze 'schone' stad staat
bekend om de strenge regels betreffende de openbare 'reinheid'.
In echte mentaliteitsverandering gelooft zij nauwelijks. „Natuurlijk weet ik, dat de legendarische properheid van de Nederlanders
langzamerhand een mythe is geworden. En dat Nederlanders op
het punt van openbare reinheid moeilijk opvoedbaar zijn. Voor een
aanslag op onze portemonnaie zijn wij echter zeer gevoelig".
De huidige maatregelen die het gemeentebestuur al treft om de
leefbaarheid te bevorderen, bijvoorbeeld tegen parkeeroverlast en
drugsgebruik, juicht zij toe. „Wellicht zou een integrale aanpak
van het stadsmilieu middels strenge verordeningen op het gebied
van openbare reinheid, met de bijbehorende strenge straffen, een
agendapunt voor 1992 kunnen zijn". „Wij zijn beslist geen hondehaters", zegt mevrouw Indewey Gerlings. „Wij hebben zelf een
hond, die we uitlaten, gewapend met een schepje, teneinde zijn
'prestaties' uit de loop te manoevreren". De aanpak van de hondepoep-overlast is een agendapunt op de raadsvergadering van volgende week dinsdag.

j Weekenddiensten
25/26 jan. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als
zondag van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is
riiet nodig. Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand: voort, tel. 02507-14437.
: Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.

j Kerkdiensten
25/26 januari 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein: Zondag 10.00 uur: Oecumenische oftewel interkerkelijke dienst in St.
Agatha-kerk. Gezamenlijke pastores, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en
RK Caeciliakoor.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00
Uur: Oecumenische oftewel interkerkelijke dienst in St. Agatha-kerk.
Gezamenlijke pastores, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en RK Caeciliakoor.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB: Zondag 10.00 uur: Oecumenische oftewel interkerkelijke dienst
in St. Agatha-kerk. Gezamenlijke
pastores, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en RK Caeciliakoor. (Geen
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MENINGEN

Reumafonds
vraagt medewerkers

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

ZANDVOORT - Het Nationaal
Reumafonds houdt van 15 tot en met
21 maart een collecte in Zandvoort.
Met de opbrengst van de collecte
wordt het Reumafonds in staat gesteld reumapatiënten te helpen.
Daarvoor is behalve geld, ook de medewerking van vrijwilligers nodig
om het geld in te zamelen. Belangstellenden kunnen informatie krijgen of zich opgeven voor de collecte
bij mevrouw R.M. Schaap-Fictoor
(15140), mevrouw Y. Duivenvoorden-Van der Velde (19629) of het Nationaal Reumafonds (070-3503231).

Honden graven
kuilen in duin
Oproep aan de hondebezitters die
hun hond uitlaten in de duinen langs
het Visserspad (achter de Max Euwestraat). Zouden wij er met z'n allen niet voor kunnen zorgen dat de
duinen er goed uit blijven zien? Het
is daar zo'n mooi stukje natuur en
het heeft zoveel te verduren door het
intensieve gebruik. Er worden daar
erg veel honden uitgelaten, zodat je
bijna bij elke stap moet kijken datje
niet in de stront trapt.
Dat is jammer genoeg niet te voorkomen, maar wat wel te voorkomen
is, zijn de enorme gaten die sommige
honden graven. Buiten het gevaar
dat dit oplevert, worden de duinen
daardoor zo vernield! De wortels van
dë'begroeïng komen bloot te liggen,
waardoor dit dood gaat en we steeds
meer open plekken zand krijgen.
Kunnen deze honden niet op het
strand uitgelaten worden? De zee
spoelt de gaten weer vanzelf dicht.
Hopelijk zien de baasjes van deze
gravende honden de noodzaak ervan
in, om hun huisdieren dit in de duinen te verbieden.
Van Kessel
Zandvoort

ZAKELIJK
De Ondernemersorganisatie voor
Logistiek & Transport, EVO, heeft
een boekje 'Kilometerkosten 1992'
uitgegeven. Hierin staat een compleet overzicht van de kilometerkosten van zo'n duizend personen- en
bestelauto's. De gegevens zijn te gebruiken voor fiscale berekeningen
en een keuze tussen de brandstoffen
benzine, LPG-gas en diesel. Het
boekje kost 22,50 gulden (15 gld.
E VO-leden). Meer
informatie:
EVO-klantenservice, tel. 079-414641.

'Zwevend' kurk
ZANDVOORT - Rene Meijer Speciaalyloeren komt als exclusief leverancier voor deze regio met vier
nieuwe 'zwevende' kurkvloeren van
de Portugese Amorim groep. De
vloeren worden geleverd in delen
van 90 x 19 cm, met een dikte van 9
milinïeter, voorzien van een slijtvaste toplaag en 'mes-en-groef'. Dat
laatste maakt het leggen erg gemakkelijk. Volgens de leverancier, gevestigd aan de Kennemerlaan 167 in
IJmuiden, heeft de vloer uitstekende thermische en acoustische eigenschappen.

Dronken Belg botst
tegen lichtmasten
ZANDVOORT - „Ik weet van
niets", zei de 41-jarige Belg nadat hij
met zijn auto drie lichtmasten op de
• Trotse, jonge cursisten voor hun eigen tentoonstelling in 't Stekkie.
Foto Bram Stijnen
Zandvoortselaan geramd had. Jammer voor hem dat hij door enkele
ZANDVOORT - Een tiental jonge cursisten voortse kunstenaar en autodidact Torn Puts. Hij zelf getuigen gesignaleerd was. Zij brachvan 't Stekkie heeft een eigen expositie in het exposeerde eerder in Zandvoort, in de Openbare Biblio- ten zijn wagen donderdagmiddag
theek, met aquarellen en schilderijen. De tentoonstel- rond half zes tot stilstand en belden
wijkcentrum.
ling van de kinderen, bestaande uit tekeningen, is deze de politie.
De kinderen, twee jongens en negen meisjes tussen 8 week nog te zien in 't Stekkie, Celsiusstraat 190, bij de
en 12 jaar oud, krijgen wekelijks tekenles van de Zand- Van Pagéehal.

Fusie Woodbrookers

Parkeerpachter dreigt met rechter
ZANDVOORT - Parkeerpachter André Martens stapt
naar de rechter, als de pacht zo
ver omhoog gaat als de gemeente heeft aangekondigd.
„Ik moet 8300 gulden per jaar
méér gaan betalen", verklaart Martens. „Dat lukt mij nooit". De pachters kunnen bij hun klanten een gulden meer in rekening brengen, maximaal zes gulden per auto per dag.
„De pacht is sinds de vorige verhoging al veel te hoog, waardoor ik in
de schulden ben geraakt. Twee jaar
geleden ben ik het Casino als klant
kwijt geraakt, het kreeg zelf een parkeergarage. Dat scheelt mij vijftienduizend gulden per jaar. Als ik nog
meer moet gaan betalen, ga ik failliet".
„De heer Martens moet doen wat
hij verstandig vindt", reageert wéthouder Ingwersen van financiën.
„Maar we zijn nog in onderhandeling. We willen met alle pachters dezelfde afspraken maken". Martens
collega's zijn al akkoord gegaan met
de verhoging. „Zij staan er beter
voor", zegt Martens. „Mijn terrein
valt nauwelijks op. Met de vorige
wethouder, Aukema, zijn daarover
afspraken gemaakt. De pacht zou
pas omhoog gaan als het verkeer
ook in stille dagen naar mijn par-,
keerterrein geleid zou worden. Ik
moet in de winter zeker dertig a
veertig auto's per dag hebben om uit
de kosten te komen".
„We hebben niets over die afspraak kunnen terugvinden", zegt
Ingwersen. Zij voorganger Aukema:
„Bij de laatste prijsverhoging heb ik
gezegd: als de verkeersnota komt,
kunnen we terugkomen om de pacht

Achter de schermen
Thijs Ockersen

'Een fantastisch maar hard vak'

• Cineast Thijs Ockersen: „Ik ben wel eens jaloers op schilders en schrijvers. Die kunnen precies doen wat zij

CINEMA CIRCUS

DAGELIJKS OM 13.30

Willen".

en 15.30

uur

FRANK & FREY

dienst in de Brugstraat). 29 januari
14.00 uur: Vrouwengroep
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Cl. van
Polvliet. Zondag 10.00 uur: Oecumenische oftewel
interkerkelijke
dienst in St. Agatha-kerk. Gezamenlijke pastores, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor en RK Caeciliakoor.
Nieuw Unicum: Zaterdag 25 jan.
10.45 uur: ds. S. v.d. Meer (NPB)
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem): Zondag 10.30 uur: Jeugddienst. Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders/ds. D. Powers, H.A.
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem. Zat.
17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00 Volwassenen ƒ12,50
"I'IW BACK!"

Periode:
14 • 20 januari '92
Ondertrouwd:
Harteveld, Robert en Brouwer, Monique,
Faber, Martinus Jphannes en Van
Dam, Patricia Lucia Maria
Stravers, Leonardus Johannes en
Akersloot, Janetta
Gehuwd:
Janssen, Marcius en Peeman, Pieternella

|

OP VRIJDAG 24 JANUARI OM 15.30 UUR GEEN FILM!!

TERMINATOR 2,12 jaar
DAGELIJKS om 19.00 en 21.30 uur
Kaarten ƒ12,50

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN S, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

|

•

ZANDVOORT - Monopole, met name de filmvoorstelling op
de zondagmiddag, heeft een diepe indruk achtergelaten bij een
van de jonge bezoekers. Thijs Ockersen raakte door de bewegende beelden zo gefascineerd, dat hij later elke mogelijkheid
aangreep, om zelf te kunnen filmen. Na een start met filmpjes
in Zandvoort en omgeving, geniet Ockersen tegenwoordig
landelijke en internationale bekendheid als cineast, een 'fantastisch maar hard' vak.
door Joan Kurpershoek

T

H Burgerlijke stand ffl

Overleden:
Vink geb. Gorus, Johanna Wilhelmina Berendina, oud 85 jaar
Plantenga, Johannes Jacobus, oud
75 jaar
Visser, Nicolaas Theodorus, oud 46
jaar

door de fiscalisering en het verhogen van de parkeertarieven in het
centrum. Daardoor zullen automobilisten eerder naar parkeerplaatsen
buiten het centrum uitwijken". De
advocaat van Martens, mr. A.T.B, de
Vries, wacht nog even af. „Het zou
een goede zaak zijn als we niet opnieuw naar de rechter hosven te
stappen".

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering 24 januari tot en met 30 januari

Geboren:
Guus, zoon van: Berkhout, Petrus
Johannes en Van de Koekelt, Adriana
Frank, zoon van: Van der Veld, Wilhelmus en De Groot, Astrid Maria
Carmen Mariska, dochter van: Koper, Bastiaan Theodoor en Schaap,
Wilma

te verhogen. Martens heeft gelijk dat
zijn parkeerterrein minder goed
zichtbaar is en ik zou het redelijk
vinden als daar iets aan gedaan
werd". Afspraken hierover staan
niet op papier bevestigt hij. „En iets
anders: bussen kunnen er niet komen".
„Het college kan natuurlijk zeggen: we hebben er al wat aan gedaan,

ZANDVOORT - De Woodbrookers
Bentveld, instituut voor scholing,
begeleiding en advies, moet fuseren,
als gevolg van bezuinigingen. De fusie wordt aangegaan met de Volkshogeschool Drakenburgh in Baarn
en vormingscentrum De Born in
Bennekom. Het nieuwe instituut zal
zich vooral bezighouden met de drie
onderwerpen:
medezeggenschap,
vrouwenwerk, plus arbeid en organisatie. Het centrale kantoor wordt gevestigd in Baarn, de aparte trainingscentra blijven gewoon in gebruik.

HIJS OCKERSEN vindt
het 'hartstikke leuk' om
film te maken. „Het is
een fantastisch vak", zegt
de 45-jarige cineast, „maar hard,
omdat het werk van zoveel verschillende factoren afhangt. Het
weer dat tegenzit, een acteur die
niet goed presteert, of problemen
rond de financiering. Vooral dat
laatste, want in feite hangt het altijd van geld af. Daardoor kost het
meestal veel moeite om iets precies voor elkaar te krijgen, zoals je
het zelf graag wil. En vaak lukt dat
niet eens helemaal".
Als voorbeeld noemt hij een serie voor de VPRO, over Amerikaanse komieken, 'The importance of being funny in America'.
„Het budget was erg laag, 50.000
gulden, dus dat was al een beperking. Maar net toen ik wilde beginnen, stierf Danny Kaye, de eerste
komiek die ik zou bezoeken".
Toen allerlei anderen ook nog
eens weigerden om mee te werken, bleef er maar weinig over van
zijn oorspronkelijke opzet. „Ik
ben wel eens jaloers op schilders
en schrijvers", zegt de cineast.
„Die kunnen met weinig materiaal
precies doen wat zij willen".
Ockersens liefde voor film begon in het oude Monopole aan het
Stationsplein. Met name tijdens
de voorstellingen op de zondagmiddag, die vaak door honderden
rumoerige kinderen werden bezocht. Thijs heeft die tijd nog volop meegemaakt. Hij is geboren in
Amsterdam maar kwam in 1952
op zesjarige leeftijd in Zandvoort
wonen, waar hij de Hannie Schaftschool bezocht. In de bioscoop
maakte hij kennis met de zingende cowboy-held Roy Rogers, waarover hij nu een documentaire
heeft gemaakt. De filmheld is mo-

menteel een jaar of tachtig. De documentaire gaat volgende week in première in Circus Zandvoort, na een
perspresentatie in Rotterdam. Daarvoor komt een kleindochter van Roy
Rogers speciaal naar Zandvoort.
„Het is nog niet zeker of hij zelf ook
komt. Hij is namelijk pas ziek geweest".
Al tijdens zijn middelbare schooltijd, op het Coornhert Lyceum in
Haarlem, maakte Thijs zijn eerste
filmpjes. Hij was veertien toen hij
van de ouders van een vriendje een
kleine Kodak-camera (een 'roggebroodje') mocht lenen. „Dat wasfantastisch, dat was magie!", herinnert
Ockersen zich. Voor hem voldoende
aanleiding om te sparen voor een

In de rubriek 'Achter de
schermen'gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens' achter
bekende personen in deze
gemeente.
Deze week cineast Thtfs
Ockersen.
eigen camera en een projector.
„Daarna ben ik intensief speelfilmpjes gaan maken".

Jachttafereel
Zijn eerste speelfilmpjes, zoals '4
Man van Normandië', 'De achtervolging' en 'De geheimzinnige buurman' werden opgenomen in Zandvoort, Haarlem en Heemstede. De
rollen werden voornamelijk door
vrienden, waaronder de latere zanger Boudewijn de Groot, gespeeld.
Later werden in Zandvoort ook 'De
Sleutel' (1967) en 'Jachttafereel'
(1971, in opdracht van CRM) opgenomen. Mogelijk, als de techniek het
toelaat, zijn binnenkort een of twee

Foto Bram Stijnen

van deze films te zien op de nostalgische filmavonden van het Zandvoorts Nieuwsblad en het Genootschap Oud-Zandvoort.
Toch geloofde hij aanvankelijk
niet in een filmcarrière. In zijn
middelbare schooltijd leek dat
ideaal te ver weg. „Film betekende
toen nog niet zo veel in Nederland", verklaart Ockersen. „Maar
ik wilde in ieder geval wel acteur
worden". Op het Coornhert richtte Thijs een filmclub op en hij
kwam in contact met Boudewijn
de Groot, die een paar klassen hoger zat. Via hem kwam hij uiteindelijk toch op de filmacademie terecht. „Boudewijn was zelf naar
de filmacademie gegaan, vertelde
erover en bracht mij het blad
scoop". Daardoor leken de kansen
op een filmcarrière plotseling een
stuk groter.

Beroering
In 1965 werd Ockersen aangenomen op de academie. „Ik had toen
al een stuk of tien acht-milimeter-filrnpjes gemaakt. Met 'Als 't feest
voorbij is' ben ik op de filmacademie gekomen". In 1969 bracht hij
met zijn eindexamenfilm 'Surprise surprise' omroepland in grote
beroering. „Door een scène waarin een oog door midden wordt gesneden", verklaart hij. Dat idee
was ontstaan door een scène van
regisseur Bunuel, maar die mocht
niet worden overgenomen. De eigen opname, waarbij gebruik
werd gemaakt van een koeieoog,
gaf een enorme rel, omdat deze
'gruwelijk en zeer geweldadig' zou
zijn. Het gevolg was een hetze tegen de VPRO, die de film uitzond.
In Chicago in de Verenigde Staten
kreeg 'Surprise surprise', met
hoofdrollen van Peter Faber, LUC
Lutz en Shireen Strooker, een studentenprijs.
Het was een begin van een carrière als onder andere scenarioschrijver
(bijvoorbeeld voor
'Schatjes'), (assistent-)producer,
docent filmacademie Rotterdam,
filmcriticus (bij Het Parool) en regisseur. „Dat laatste vind ik het
leukst", zegt Thijs Ockersen. „Ik
zou wel weer een speelfilm willen
maken. Ik heb al het script voor
een thriller".
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DIRK VAN DEN BROEK

Dezo onderneming behoort tot do Samorwerkende Dirk van den Broek
Bedrijven en exploiteert oen 21-tal supermarkten in de regio Amsterdam,
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp, Nieuw Vennep, Oostzaan, Voiendam,
Zandvoort en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen.

In ons filiaal Zandvoort, Burg. Engelbertsstraat 21,
hebben wij plaats voor:

CASSIERES m/v
van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur,
of part-time cassières van 13.00 tot 18.00 uur.

^ GRAfoUcW )-j-'ü,

"*•t*^-
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GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

ZATERDAG MEDEWERKERS mv
(vanaf 15 jaar)
voor zowel winkel als kassa werkzaamheden.
Belangstelling?
Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.

BON

Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 15570
1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. A. Pel.

Ik ben geïnteresseerd in de functie van
cassière: O full-tlme O part-time O zaterdag medewerker

Naam:

.,

M/V

Adres:
Plaats/Code:
Telefoon:
Geb. datum:
Zandvoort

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN

KASTENWAND-SYSTEMEN

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs. •

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Vergadering

QUEENIE

Deze advertentieruimte van SO mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk. geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ32.- excl. 6<ï BTW.
Voor meer informatie bel \Veekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

R E S T A U R A N T

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507 -135 99

vraagt:

interieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.
Inl.: Mevr. Holleman

Steun aan Braziliaanse
zwerfkinderen
Met hun tientje per maand
y.orgen de leden van de Postcodc.Loterij ervoor dat wij
een groot aantal projecten op
het gebied van mens en milieu kunnen steunen.

'Ach, een Ucinigheidje!' roept speciale gast S/V/' vanOekelin één vandeuitzendingen van Ililbinga. De winnares van de yialprijs lacht, want zó klein is die
gloednieuwe videocamera niet!

Bijvoorbeeld schol ingsprojeclen -voor B r a z i l i a a n s e zwerfkinderen. Door de armoede zijn

zij in de c r i m i n a l i t e i t en de
p r o s t i t u t i e terecht gekomen.
De vakopleidingen binnen deze
projecten geven hen nu de kans
om zich aan dit m i l i e u te
ontworstelen en zelf te bouwen
aan een betere toekomst. Voor
de jeugd zijn deze projecten
daarom van levensbelang. •

IVIeedoeii
kan altiici
De nieuwe speelronde van
Hitbingo is begonnen. Voor
alle leden van de Postcode
Loterij b e t e k e n t dat elke
week weer kansen op extra
prijzen van 25.000 gulden.

Eer van je werk is misschien nog
te zwak uitgedrukt.
De Vries Scheepsbouw vervaardigt uiterst
luxueuze zeegaande jachten.
Elk schip wordt colledig overeenkomstig
de wensen van de toekomst/ge eigenaar ontwarpen en gebouwd.
Kenmerkend mor onze schepen is absolute
perfectie tot in het kleinste detail.
Daarin slaag je alleen ais je met mensen
werkt die litm vak als geen ander verstaan. Wij
realiseren ons dat dergelijke specialisten schaars
zijn. Daarom stellen wij een uitstekend pakke/
arbeidsüoorwaarden in het vooruitzicht.
In verband met onze groeiende orderportefcuille zoeken wij met enige spoed:

METAALBEWERKERS STAAL EN
• ALUMINIUM:

JACHTSCHILDERS, LEERLINGSCHILDERS EN SPUITERS: -

Opleiding LTS-metaal, Bemelel, enige ervaring.

Glad en strak schilderwerk is een vereiste.

PIJPMONTEURS:

ROESTVRIJ STAAL
JACHTBESLAG MAKERS:

Maken en aanleggen van gecompliceerd
leidingwerk.

- CONSTRUCTIE BANKWERKERS: Vervaardigen van stalen en aluminium
constructies.

Met enige ervaring.
Aan vakkennis en de juiste mentaliteit
om in teamverband samen te werken stellen wij
hoge eisen.
Voor nadere informatie en sollicitatie nodi-

MEUBELMAKERS EN
SCHEEPSBESCHIETERS:
Met ervaring.

gen wij u uit te schrijven naar: De Vries Scheeps-

•BEDRIJFS-CORVEEËR-

U kunt ook bellen, het telefoonnummer

Voor het schoonhouden van het bedrijf.

bouw, Postbus 258,1430 AG Aalsmeer.

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodery'/cT.v 3131
(Vlaardineen). 5012 (Tilb u r g ) of 6982 (Doesburg)'? Dan k u n t u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van l l i t b i n g o . Bel op weekdauen t i j d e n s kantooruren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit!

is: 02977-21551.

de vries yachts
Oosteiiidenreg 25.

Bent u lid en heeft u géén post
van de Postcode Loterij ont-

Aalsmeer. Tel. 02977 -2 15 51.

De winnende
Hitbingonummers
van 14 januari:

6 11 22 30 40
7 12 23 35 41

8 15 24 36 44
9 17 25 37 45
10 21 28 39

vangen'? Bel dan 06-300150;
dan zoeken we het voor u uit.
Bent u géén lid en wilt u ook
meedoen'? Vul dan de WINEEN-MILJOEN-BON op deze
pagina in en stuur hem snel op.
Wij sturen u dan met spoed uw
persoonlijke set bingokaarten
toe, zodat u elke dinsdagavond
om half negen bij RTL 4 mee
k u n t spelen. E n n a t u u r l i j k
speelt u tegelijk mee met de
Postcode Loterij zelf. Dat betekent elke maand kansen op
d u i z e n d e n prijzen. Bijvoor-

Bent: u nog
";•>• ."•>•'•' geen--:;-..'•v'.
deelnemer? Vul
dan snel de bon
in en doe mee!
beeld de PostcodeStraatPrijs
van 3.000 gulden voor iedere
deelnemer in de straat waar de
meeste prijzen zijn getrokken.
En uiteraard kans op de ton.
Bovendien vier keer per jaar

Vourde Braziliaanse jongeren nieuwe
kansen op een betere toekomst.

kans op de SuperKwartaalprijs
van n i e t m i n d e r dan één
miljoen gulden!
Voor al die kansen en prijzen
hoeft u alleen maar de WINEEN-M1LJOEN-BON in te :
vullen en op te sturen. Voo.r;
een tientje per maand zit u op
de voorste rij bij Nederlands 1 '
leukste loterij! •

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de
vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzfegging per maand het aangegeven bedrag
van onderstaande rekening af te schrijven.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement.

_J 1 lot (ƒ 10,-) per maand -l

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

U dhr. O mevr.

Naam:_
Adres:
Postcode:

Plaats:
150.92.01

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE I

il! L 6 T E R l J l
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Ruime nederlaag mannen

Casino ZVM-dames
pakken Concordia
ZANDVOORT - De handbalsters van Casino-ZVM behaalden afgelopen zondag een
knappe overwinning op het
Haarlemse Concordia: 15-8. De
Zandvoortse mannen waren
minder gelukkig en verloren
ruim van eveneens Concordia
uit Haarlem met 27-16.
. De overwinning van de Zandvoortse dames kwam tot stand via een
zeer sterke eerste helft. In die periode overklaste Casino-ZVM de thuisclub. De verdediging zat potdicht en
via een goede opbouw werden kansen gecreëerd. Casino-ZVM bouwde
een fraaie 11-3 voorsprong op.
;". In de tweede helft speelde CasinoZVM een tempo lager, zonder het
spel uit handen te geven. Concordia
kon geen moment gevaarlijk worden. Slechts de nederlaag bleef nu
beperkt tot 15-8. „Het was een stevige partij", vond coach Nicole Berkhout. „De overwinning was terecht
en vooral het handbal van de eerste
helft was heel erg goed".

Mannen
: Tot ver in de tweede helft had Casino-ZVM uitzicht op een redelijk
resultaat tegen Concordia. Toen ke-

ken de Zandvoorters slechts tegen
een achterstand aan van 14-13. Voordien had Casino-ZVM tweemaal een
ruime achterstand moeten wegwerken en dat heeft waarschijnlijk te
veel kracht gekost.

Nihot/Jaap Bloem
zakt op ranglijst

De eerste keer dat Casino-ZVM tegen een forse achterstand aanliep,
was al in de beginfase. Concordia
liep vlot uit naar een 5-0 voorsprong.
De Zandvoorters knokten zich weer
in de wedstrijd en hadden bij de rust
een achterstand van 10-8. In de tweede helft liep Concordia opnieuw uit,
maar wederom herstelde CasinoZVM zich knap. Na een kwartier
stond de score van 14-13 op het scorebord. De Zandvoorters hadden
echter veel gegeven waardoor Concordia binnen vijf minuten wegliep
naar een 19-13 voorsprong. CasinoZVM gaf het op en Concordia kwam
niet meer in gevaar, 27-16. Coach
Joost Berkhout stelde: „Het was een
geflatteerde uitslag. We hebben ook
voor de derde maal geprobeerd terug te komen. Door veel risico te
nemen kon Concordia in de slotfase
ruim winnen, maar we. hebben het
zeker niet slecht gedaan".

ZANDVOORT - De start van
het tweede gedeelte van de
zaalvoettaalcompetitie is voor
Nihot/Jaap Bloem Sport niet
erg succesvol geweest. De
Zandvoorters leden twee nederlagen en duikelden op de
ranglijst van de eerste naar de
vijfde plaats.

Doelpunten Caslno-/VM vrouwen: Elly
von Stcin 8, Marjfreet Sterrenburg 3. Janneke de Reus 3, Diana Pennings 1. Mannen:
Kees Hoek 4, Richard Vos 3, Guido Weldema
3, Menno Trouw 2, Ronald Vos l, Gerard
Damhoff l, Erwln Spruit l, Jan van Duijn 1.

De jeugdopleiding is vorige week van start gegaan. De deelnemers waren erg enthousiast.

Zege voor Meeuwen
ZANDVOORT - Met de nieuwe
trainer Piet Keur behaalde
Zandyoortmeeuwen een overwinning. Terrasvogels werd
met 1-3 verslagen.

den. Middels een snelle aanval was
het Prancis de Boer, die de Zandvoorters naar 0-2 schoot.

Met veel inzet en zeer aanvaard: baar voetbal heeft Zandvoortmeeuwen een verdiende overwinning behaald. De Zandvoorters hebben bovendien nog vele kansen laten liggen
zodat de zege nog veel ruimer had
kunnen zijn. Nu bleef het bij een
ruststand van 0-1. Riek de Haan kopte de bal, halverwege de eerste helft,
. in het doel, na een voorzet van Peter
Steegman. Mischa Tibtaoel kreeg
tweemaal de gelegenheid om de score op te voeren, doch strandde op de
Terrasvogels doelman.
In de tweede helft een meer aanvallend Terrasvogels, dat echter
geen kans kreeg gevaarlijk te wor-

Na een halfuur voetballen mocht
Terrasvogels, om niet geheel duidelijke redenen een stafschop nemen.
Doelman Wilfred Koper werd kansloos gepasseerd. Even wankelde
Zandvoortmeeuwen, doch de voor
Steegman ingevallen Mark van der
Berg stelde de overwinning veilig
door de bal, via de paal, in te knallen:
1-3.
Trainer/coach Piet Keur vond het
een redelijke partij voetbal. „Alleen
nadat Terrasvogels tegenscoorde,
werd er te angstig gevoetbald. Maar
de overwinning was verdiend. Wat
het verder gaat worden weet ik echt
niet, rustig afwachten want één zwaluw maakt nog geen zomer".
De eerste twee weken komen de
Meeuwen niet in het veld omdat de
Haarlemse Voetbal Bond al het
voetbal voor twee weken heeft geannuleerd. Dit om de toenemende
agressie op de velden in te dammen.

Lions te sterk
voor Alkmaar G.
ZANDVOORT - Zowel de jongens junioren als de dames van
basketbalvereniging The Lions
boekten overwinningen. De
jeugd klopte Alkmaar Guardians met 71-76, terwijl de dames
eveneens Alkmaar Guardians
de baas bleven: 9-52.

Strafschop

Roele, Gude en Van der Heijden:

De smaakmakers van de Schaakclub
ZANDVOORT - In de interne
competitie hebben Roele en
Gude, door overwinningen op
Termes en Twint, een forse
stijging op de ranglijst gemaakt. Beiden stegen drie
plaatsen terwijl Dennis van der
Meijden, door een fraaie oyerwinning, de nieuwe ranglijstaanvoerder werd. Ook werd
een aanvang gemaakt met de
jeugdopleiding voor de diverse
schaakdiploma's.
door Aaldert Stobbelaar

old' Termes en Twint. In de zeer
lange partijen, die tot tegen twaalf
uur duurden, lieten Termes en
Twint merken met verlies geen genoegen te nemen. Toch pakten RoeIe en Twint de zege en kwamen daardoor op de twaalfde en dertiende
plaats terecht.

aan de interne-competitie deelnemen. Deze leden deden het overigens niet onverdienstelijk op dat
enorme toernooi. Nico Handgraaf,
Edward Geerts en Louis Dambrink
hadden tot en met zondagavond een
score van vijftig procent behaald. De
Zandvoortse schakers boekten eenDoordat John Ayress genoegen maal winst, leden eenmaal verlies en
moest nemen met remise tegen Jan kwamen tot twee remise partijen.

Berkhout kon Dennis van der Meijden, door winst op Heitkonig, de
kpppositie van Ayres overnemen.
Uitslagen uit de vijftiende: VViggemansenMarc Kok 0-1, Pcpijn Paap-Dave Frederking
1-0, Gorter-Klijn 1-0, Van Elk-Iljc Mollerus 10, Gude-Twint 1-0, Termes-Roele 0-1, Lindeman-De Oude 1-0, Geerts-Marquenic 1-0,
Dennis van der Mcijden-Heitkonig 1-0, Berkhout-Ayress remise.

De meer dan twintig schakers, die
vorige week met elkaar in het Gemeenschapshuis de strijd aanbonden, hadden totaal niet verwacht, Hoogoventoernooi
dat de nummers vijftien en zestien
Louis Dambrink en Nico Handhun partijen in winst zouden omzet- graaf konden in verband met verten. Toch wonnen Roele en Gude, in plichtingen op het Hoogoventwee sublieme partijen, van 'good- schaaktoernooi in Wijk aan Zee, niet

BC Lotus sluit seizoen goed af

Lions was veel te sterk en heeft
totaal geen moeite gehad met Alkmaar Guardians. Bij de rust al een 222 voorsprong. De score liep hoog op
maar had volgens coach Rob Benjamins nog veel ruimer moeten zijn.
Nu bleef Lions steken op een toch
wel fraaie 9-52 overwinning.

• Al vroeg togen de vissers de pier
op. Snel kregen de deelnemers in de
gaten dat er gevangen werd omdat
meerdere lieden zich op de pier bevonden. Er werd een nieuw record
gevangen en even later nog een. De
vangsten waren overigens best redelijk te noemen. Uiteindelijk werd
Willem Minkman eerste, gevolgd op
de tweede plaats door Kees Blom en
derde werd Fred Schilpzand.
Chiel Halderman is een van de
jeugdleden, die het afgelopen jaar lid
werd. Gelijk in de eerste strandwedstrrjd liet hij zien dat de ouderen in
de club goed op hun tellen moeten
letten. Met de vangst van een bot van
650 gram werd Halderman fraai eers'te. Hij gaf tien andere vissers het
nakijken. Willem van Esveld kwam
met 635 gram op een tweede plaats
én Jan Terol pakte de derde plaats
met de vangst van 570 gram vis. Rob
Dröse ving drie visjes, waardoor hij
één punt scoorde in de competitie
voor de meeste vis.

Twee van de drie afgebroken partijen in de externe competitie tegen
het vierde team van Bloemendaal,
werden vorige week dinsdagavond
in Bloemendaal uitgespeeld. John
Ayress kon zijn partij niet in een
remise omzetten en verloor. Twint
daarentegen speelde, in een geweldige voortzetting, zijn partij naar een
duidelijk winst.
De ene partij die nog uitgespeeld
dient te worden, is die van Dennis
van der Meijden. De huidige rang-

• Badmintontalent P. Schultz.

ZANDVOORT - De afsluiting
van het competitieseizoen was
voor badmintonvereniging BC
Lotus een stuk positiever dan
die van het vorige jaar. Zag de
toekomst er toen nogal somber
uit; dit jaar getuigde de feestelijke afsluiting van het competitieseizoen, van een veel rooskleuriger toekomstbeeld. Er
viel zelfs een kampioenschap
te vieren, te weten die van het
vijfde team van Lotus.
Dit team, dat aan het begin van dit
seizoen niet als overwinnaar gezien
werd, weerde zich meer dan voortreffelijk en behaalde daardoor geheel verdiend het kampioenschap.
Van de overige vier teams wer.den
Lotus l, 2 en 3 allen tweede en behouden uitzicht op promotie. Lotus
4 wist zich met een vierde plaats in
haar klasse te handhaven. De beide
jeugdteams BI en Dl, behaalden een
verdienstelijke derde plaats.
Hoewel de competitie voorbij is,
gaat het badminton op de woensdagen vrijdagavond voorlopig gewoon
door. Geïnteresseerden kunnen op
die avonden komen spelen of contact opnemen met de secretaris.

lijstaanvoerder moet zijn partij in
een overwinning omzetten. Dat zou
dan betekenen dat de Zandvoortse
Schaakclub alsnog tot een gelijkspel
zou komen. Op dit moment leidt
Bloemendaal met drie tegen vier.

Jeugd/opleiding
Vorige week donderdagavond zijn
de schaakinstructeurs van de Zandvoortse Schaakclub, begonnen met
de jeugdopleiding. In de eerste les
bleek snel dat de jeugdige schakers,
tussen de acht en dertien jaar, er
veel zin in hebben. Vanavond speelt
de jeugd wedstrijden voor de competitie, terwijl volgende week de theoretische kennis verder wordt uitgebreid. Nieuwe jeugdleden kunnen
nog gebruik maken van deze gratis
lessen. Telefonisch kan informatie
verkregen worden via, 02507-13224
of 14120. Ook kunnen belangstellenden zich melden in het Gemeenschapshuis op donderdagavond.

Keur volgt Hijnen op

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen vertoeft in de onderste
regionen van de eerste klasse
HVB en de resultaten lieten veel
te wensen over. Het bestuur van
Zandvoortmeeuwen was zich terdege bewust dat het niet alleen
aan Ton Hijnen lag, doch dat de
geringe trainingsopkomst eveneens aan de matige resultaten debet was.
Toch werd het 'bijzonder moeilijke besluit genomen', zoals voorzitter Peter Logmans het noemde.
„De puur slechte resultaten noodzaakte ons iets te doen. Het is uitsluitend daarom gebeurd. Het was
een uiterst moeilijk beslissing,
omdat Hijnen een zeer correcte
man is. De vonk sloeg echter niet
over en we moesten zodoende wel

Dames

ZANDVOORT - Tijdens de eerste pierwedstrijd werd er door
de leden van de Zeeyisvereniging Zandvoort redelijk gevangen. Aan deze wedstrijd namen
veertien sportvissers deel. Ook
gingen de leden naar het strand
voor de eerste strandwedstrijd,
die gewonnen werd door Chiel
Halderman.

Externe competitie

ZANDVOORT - In verband
met de slechte resultaten
heeft het bestuur van Zandvoortmeeuwen besloten trainer Ton Hijnen op non-actief
te stellen. Een opvolger heeft
de Zandvoortse voetbalvereniging al gevonden. Plaatsgenoot Piet Keur, spits van
Haarlem, heeft in samenwerking met Richard Bruijnzeel
de training en coaching op
zich genomen.

De Lions junioren speelden een
wedstrijd in Alkmaar. Lions had in
het verloop van de strijd veel last
van spelers met persoonlijke fouten.
Ruststand 26-31.
Behalve de druk van de persoonlijke fouten van Robin Keiler en
Martin van der Aar moest ook nog
Alain Kroese geblesseerd uitvallen.
Iri de laatste seconden had Lions een
61-63 voorsprong en leek de zege
vast te staan. Door een persoonlijkeen technische fout kreeg Lions echter vier vrije worpen tegen. Alkmaar
Guardians scoorde daaruit tweemaal zodat een verlenging noodzakelijk was. In die verlenging was het
Maarten Versteege die vier vrij worpen in de basket deponeerde en
Lions liep naar een verdiende 71-76
overwinning.

Redelijke vangsten
l)ij pierwedstrijd

Foto Bram Stijnen

wat doen", vind ik. Logmans wil
nog wel kwijt dat in tegenstelling
tot andere berichten elftalbegeleider Henk Kinneging niet op nonactief is gesteld. Volgens de voorzitter steunde Kinneging trainer
Hijnen en heeft daarom de eer aan
zichzelf gehouden. „Het zou te
gek zijn om een vrijwilliger die
veel gedaan heeft weg te sturen",
aldus Logmans.

Geen onbekende
De nieuwe man is voor Zandvoort geen onbekende, namelijk
Piet Keur. Keur begon in de jeugd
bij Zandvoortmeeuwen, voetbalde
achtereenvolgens bij Haarlem,
Twente, Feijenoord en momenteel
opnieuw bij Haarlem. Voordat
Piet Keur het verzoek van zijn
oude club met ja beantwoordde
moest hij er wel even over nadenken. „De situatie was nou niet erg
rooskleurig", stelde de in het bezit
van diploma oefenmeester 2 en 3
zijnde Zandvoorter. „Maar ik ben
er toch ingesprongen. Zandvoortmeeuwen spreekt me wel aan en
het lijkt me leuk om te doen".
Piet Keur maakt dit seizoen af
en gaat voor het volgende voetbalseizoen een contract aan bij Zandvoortmeeuwen.

Foto Bram Stijnen

andere teams minder gepresteerd
zouden hebben. Lotus 2 bijvoorbeeld kon bij een goed resultaat in
de laatste wedstrijd als tweede eindigen. Daarmede blijft dan de kans op
promotie nog behouden. Er diende
dan wel van Duinwijck 11 gewonnen
te worden.
Raymond Westhoven beet zoals
gewoonlijk voor Lotus het spits af.
Westhoven, die met zijn enorme
slagkracht meestal de set snel in zijn
voordeel beslist, ondervond ditmaal
het nadeel van die slagkracht. Tot
tweemaal toe sloeg hij een racket
stuk waardoor hij danig uit zijn spel
raakte. Raymond Westhoven had
drie games nodig om de wedstrijd
winnend af te sluiten, 8-15, 18-13 en
15-11.
De tweede heren-enkel kwam op
naam van Jeroen Langelaar. De Lotus speler speelde op geheel eigen
wijze een uiterst rustige partij. Zijn
tegenstander kreeg geen kans en
werd met 15-8 en 15-0 ingepakt.

Schultz vroeg of laat in het eerste
team speelt.

Derde competitiedolphusBridgeclub
pakten de eerste plaats, ge-

ZANDVOORT - De bridgers
van de Zandvoortse Bridgeclub zijn met frisse moed van
Afgelopen zondag liet Petnoi start gegaan in het nieuwe jaar,
Schultz nog even zien wat zij in haar met de derde competitie.
mars heeft. Met 11-0 en 11-1 won zij

Mars

volgd door het gelegenheids paar
mevrouw- Dekker en de heer
Stomps. In deze lijn was de derde
plaats voor de dames Berghoff en
Drose.

Tegen Home Centrum was rte nederlaag nog te verklaren. Renë Paap
en Rota van der Berg waren met vakantie en dat taleek een duidelijk gemis. Home Centrum won de weelstrijd nipt met 4-3.
Vervolgens kreeg Nihot/Jaap
Bloem Sport NCA op bezoek. Ook
nu een teleurstellende nederlaag: 36. Bij Nihot/Jaap Bloem Sport speelden enige spelers ver beneden hun
normale peil waardoor de nederlaag
tot stand kwam. In de eerste helft
ging het nog wel. De Zandvoorters
namen door Edwin Ariesen een 1-0
voorsprong. Toen zakte het Zandvoortse spelpeil al, maar doelman
Jaap Bloem hield zijn doel schoon.
Toch werd het 1-1.
In de tweede helft lag de bal na
enige seconden al achter Jaap
Bloem: 1-2. Nihot/Jaap Bloem Sport
liet toen even zien dat het kan zaalvoetballen. Edwin Ariesen zette de
Zandvoorters, door twee fraaie doelpunten, op een 3-2 voorsprong. Toen
werd de strijd veel te slap aangepakt.
NCA kon eenvoudig de strijd naar
zich toetrekken en met 3-6 winnen.
Coach Guus Marcelle was zwaar teleurgesteld. „Twee onnodige nederlagen. We willen hogerop, maar dan
moet er wel uit een ander vaatje getapt worden".

Promotie voor
Olaf Cliteur
ZANDVOORT - Ondanks een
zeer lichte afvaardiging is het
54e Hoogovenschaaktoernooi
toch een groot succes geworden voor Chess Society. Olaf
Cliteur slaagde er namelijk in
voor het tweede achtereenvolgende jaar te promoveren in
het dagvierkampentoernooi.
De 28-jarige Zandvoorter, die door
dit resultaat volgend jaar mag uitkomen in de eerste klasse, is daarmee
nog slechts drie groepen verwijderd
van de meestervierkamp. Na het
kampioenschap van vorig jaar leek
het erop dat Cliteur nu alles zou
moeten geven om zich een groep hoger te kunnen handhaven. Deze veronderstelling werd direct bevestigd,
toen de indeling van de groep bekend werd gemaakt. Hij was namelijk ingedeeld in de tweede klasse C
en derhalve gekoppeld aan drie sterke tegenstanders, van wie twee zich
een flink aantal plaatsen hoger op de
nationale speelsterktelijst bevinden.
Cliteur bofte echter dat hij in de
eerste ronde met wit mocht beginnen tegen de zwakste van het drietal,
Jan Koelewaard van de schaakclub
Purmerend. In slechts 24 zetten
werd Koelewaard van het bord geschoven.
In de tweede ronde moest Cliteur
met zwart aantreden tegen Van Stralen van de schaakvereniging KTV
uit Enkhuizen. De Zandvoorter,
wist dat deze tegenstander hoger op
de nationale lotingslij st staat. Al binnen vijf zetten had Cliteur echter al
voordeel behaald. Van Stralen
kwam de problemen niet meer te
boven en belandde in een verloren
eindspel. Het verdedigen van de monarch kostte Van Stralen zoveel bedenktijd dat de tijdcontrole werd
overschreden.
In de laatste ronde stond het duel
tegen de als nummer l getipte Hildama uit Alkmaar op het programma.
Deze sterke speler, die uitkomt in de
promotieklasse voor het eerste team
van VVV, zou alleen bij winst Cliteur
van het kampioenschap kunnen afhouden. In een bloedstollende partij
greep de met wit spelende Zandvoorter meteen het initiatief. Toen de
Chess Society-speler, na twintig zetten, duidelijk beter stond lanceerde
hij een tactisch remise-aanbod. Hildama kon dit niet weigeren en daarmee was de eerste plaats een feit
voor Olaf Cliteur. Naast promotie
leverde de overwinning tevens een
wel verdiende boekenbon op.

De heren Bakker en Brandse waren in de A-lijn wel erg goed op dreef,
want zij behaalden maar liefst een
percentage van 64,29. Goede tweede
ZANDVOORT - Er zat een luchtje gestolen. Omdat de zaak toch niet zo
werden Mevrouw De Leeuw en de
heer Braun, terwijl mevrouw Spiers aan de 49-jarige Amsterdammer die heel erg stonk, heeft de politie hem
en de heer Emmen als derden ein- op 19 januari een winkel aan de na verhoor en na een proces verbaal
Kerkstraat verliet. Er bleek name- opgemaakt te hebben, weer heengeDe herendubbel van Raymond digden.
lijk dat hij flesjes after shave en eau zonden.
Westhoven en Jeroen Langelaar
Het echtpaar Hoogendijk, nu spe- de cologne ter waarde van 479,40 had
werd eveneens in een overwinning
omgezet. De eerste game werd ge- lend in de B-lijn, ging goed van start
OWcckmnlia/JII
makkelijk met 15-7 gewonnen, doch met een eerste plaats. Ook mevrouw
Paap
en
de
heer
Vergeest
maken
in
de tweede ging nipt verloren met 1417. De Zandvoorters herstelden zich deze competitie de B-lijn onveilig.
in de derde game knap en zegevier- Met en score van 58,04 procent werCastien (Zandv.75)
den met 15-6. Het damesdubbel Inge den zij tweede. De dames Van Os en
Leen en Petnoi Schultz leverde ook Saueressig zijn weer teruggekeerd
©Longayroux (Zandv.75)
geen probleem op: 15-7 en 15-3. De in deze lijn en werden goede derde.
gemengde-dubbels leverden een
van Rhee (ZVM-zat)
Op de eerste plaats in de C-lijn
overwinning en een nederlaag op
waardoor de eindstand op 7-1 werd eindigden de dames Beijer en RauF. de Boer (ZVM-zon)
bepaald. Daardoor kan Lotus nog werda, terwijl de regelmatig spelenpromoveren. Dit hangt af van de den dames Van Beek en Stocker
Visser (ZVM-zat)
punten die andere teams in andere tweede werden. Mevrouw Klinkha9
14
19
poules hebben behaald. Misschien mer speelde deze avond met diverse 4
zit er zelfs nog een beslissingswed- invallers en deed dat nog goed ook, Slechts Zandvoortmeeuwen en TZB kwamen in actie, waardoor de topscorersdoor op een derde plaats beslag te lijst vrijwel geen wijziging onder ging. Dat gaat waarschijnlijk komend weekend
strijd in.
leggen.
' •
gebeuren als ook het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75
Uitslagen: Lotus l - Vclsen 8 4-4, Lotus 2 •
vlot haar partij. Dit seizoen bleef het
Zandvoortse badmintontalent ongeslagen. Ook Inge Leen deed in haar
single wat van haar verwacht werd.
Met gemak werd de Duinwijck
speelster met 11-2 en 11-0 opzij gezet.

Diefstal met een luchtje

Toj) scorers

Het meest veelbelovende talent
van de vereniging moest toen aan de
slag. De pas zestienjarig Petnoi
Schultz speelt al acht jaar badminton. De eerste jaren weliswaar nog
geen competitie maar toen dat eenmaal een feit was begon ze aan een
Eerste team
gestage opmars binnen de vereniDe aandacht ging dit seizoen voor- ging, die uiteindelijk tot aan het Duinwijck 7-1, Lotus 3 • Flowcr Shuttle 4 8-2,
weer de wei in gaan. De Zandvoortmeeuwen middenvelder Francis de Boer
In de D-lijn ging het er niet zo wild meldde zich in de top vijf door afgelopen zondag te scoren.
namelijk uit naar het eerste team. tweede team voerde. Niemand twij- Lotus 4 - Flower Shuttle 6 5-8, Lotus BI Huizen
B2
4-4,
Lotus
UI
•
Almerc
Buiten
Dl
aan
toe.
De
dames
Rudenko
en
RuDat wil overigens niet zeggen dat de felt er dan ook aan dat Petnoi
X-0.
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Wegwijs in onderwijs
*
Diny Verspoor en Rose Ebbinge
Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem
Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op grond van
de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de stichting inspektie
opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.

STUDEREN

informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden

©

vrij rondkijken

®

demonstraties

©

kennismaking met docenten

• Basiskennis Boekhouden (BKB)
• Praktijkdiploma Boekhouden • MBA • SPD
• Accountant-Adm. consulent • Loonadministratie
• PDI • AMBI «Secretariaat (Steno, Notuleren,
Machineschrijven, Tekstverwerking) • Middle
Management • Bedrijfscorrespondentie (Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Spaans) • Middenstand/
Ondernemersopleidingen • Praktijkdiploma
Marketing • NIMA-A • NIMA-B

- Ttestaurant

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

Familiediner?
Trouwreceptie?
Huwelijksdiner?
Club-etentje?

020-6761176
HANDELSOPLEIDING
DINKGREVE

techniek

Welkom in
de Manege

open dagen
\

ledere za.avond een wisselend
programma tot 3 uur in de nacht.
V.a. 25 jaar, corr. kleding.

BIJ

PRINSENHOFSTRAAT 7

J
r

g02507-80072

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Sig.mag. De Krocht

Hogeschool van Amsterdam
Bcnncbroekstraac i 1-13
1059 LJ Amsterdam
Telefoon 020-6158290

Postcode/Plaats;

Vooropleiding: HAVO/VWQ/MLO'/of:

Sejoe'djdres open dogen:
Gcncnal Vctterstraat 76, Amsterdam

('Doorrrafen wat me! van toepassing is)

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MÉÉR VOOR
HETZELFDE PRPDUKT

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis een aantal nieuwe collega's die het
als een uitdaging zien de zorgverlening naar onze bewoners toe verder te professionaliseren met behulp van het methodisch zorgverleningsmodel. Wanneer je hiermee
geen ervaring hebt opgedaan dan zal je hierin verder begeleid worden.
Wij hebben onze (buurt)bewoners veel te bieden zoals: wijkziekenboegbedden, meerzorgkamers, een afdeling groepsverzorging, dagopvang en een maaltijdvoorziening.
Wij hebben op dit moment vakatures voor

gediplomeerde
bejaarden/ziekenverzorgenden
voor de diverse diensten zoals:
- Nachtdienst van 23.00-7.30/ 7 op - 7 af (29,75 uur per week)
- Dagdienst volgens rooster (minimaal 24 uur per week).
Tevens zijn er nog plaatsingsmogelijkheden voor

Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing, regelmatig werkoverleg en een salaris conform CAO-bejaardenhuizen.
Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kun je je sollicitatiebrief
vóór 7 februari richten aan:
De heer H. Hubers, direkteur Onze Woning, Berkenstede 36, 1112CCDIemen. Voor
telefonische informatie kun je terecht bij Hans Kraakman, a.i. Hoofd Verzorging,
tel.nr. 020-6993131.

DIT WEEKEND:

Mokka
boomstam

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

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

VERZORGINGSCENTRUM
ONZE WONING te DIEMEN

Gasthuisplein 12, Zandvoort

T. Goossens

Maraned

Adres:

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

gediplomeerde bejaardenhelpenden.

Zandvoorts Nieuwsblad

AKO

W'or acnme/Jmg of meer informatie deze
ton in een enveloppe opsturen naar;

grote krocht 24
zandvoort,
tel. 02507-12301

telefoon 023-385478

Fa. Veldwijk

Naam:

VERHUIZEN?

L

NAAIMACHINES

Sig.mag. Lissenberg

: Stuur mij de HLO-krant.

t.a.v. hr. F. Sartorius, 023-319059

FBWENDE
VBMJIZKS

) „erica

SINGER

Weekmedia

r~~ ' Ik kom naar de open dag van
L . i 21/22 februari'.

Postbus 1196
2001 BD Haarlem

Verhuizen is vakwerk!

het
voorjaar!

NU OOK FOURNITUREN
RITSEN
GARENS
BIASBAND
NAALDEN
SCHAREN

De Spar

.''Het.miliëuVdat.vind ik^nou'belangrijk.; En daarom volg ik Het Hoger,; :...
;.Laboratorium Onderyyijs aan' de Hogeschool van Amsterdam.' Ik |eer V
j véryuiling óp te sporen die je niét met het blotë,oog kunt'Zien.'lk doe' !.
:'water-:en bodemonderzoek én bepaal dé giftigheid van de stoffen die, ik ,
: tegénkoni. Ik;kan,riiespecialiseren,töt.rnilieu-biol90g of technisch ; ;'::'..
.Imiliéukundige/Maar.je kunt hier ook kiezen voor bijvoorbeeld bedrijft-.:
.; gerichte-chérnie of medisch'-laböratoriumonderzbek, Kortom/ik heb. '•;;.
:/,het er erg 'naar mijn zin én bovendien: met het HLÖ kun je a|le kanten •: ;
",opi,yrijvyel iedereen'yiridc directna zijn opleiding werk..'/.-.•'!,: • :
Vraag de gratis HLO-krant aan of kom naar één van de
••//.;•;.'
open dagen op 21 en 22 februari 1992.
.
S :M " W

REGIONALE VVV
ZUID-KENNEMERLAND

ons is

NIEUW!!

Fa. P. Kleijn

' ^ *' ''.-'- -'• '•" -''-^''

Een contract voor de duur van zes of zeven
maanden. Er wordt volgens rooster gewerkt van •
maandag tot en met zaterdag (met een compensatiedag voor de zaterdag).

Trotseer de kou

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

SBiötéchnölôgtè/'„s
S?.*r
j..
1
l
;

INHOUD VAN Het verstrekken van toeristische informatie betreffende de stad, de regio en Nederland, aan de
HET WERK
balie en per telefoon, in de moderne talen. Het
maken van hotelreserveringen en theaterboekingen, het boeken van vakantie-arrangementen en
het verkopen van gidsen en kaarten.

Info 16023.

CHRIS HARDENDOOD

iTTamgefiiënüifesearch j J

De kandidaten spreken algemeen beschaafd Nederlands en zijn bestand tegen het werken onder
(tijds)druk.

Entree ƒ12,50.

TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM

Maak werk van je
zorg voor het milieu

* VERDERE
EISEN

UITSLUITEND SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES (MET C.V.)

Wij zijn alle dagen van de
week geopend en beschikken
over een ruime eigen
parkeergelegenheid.

DANSEN, SFEER EN
GEZELLIGHEID

locatie: hendrick de keyserschool, krelis louwenstraat 1,
amsterdam, tel.: 020 - 68 43 017
open dagen: donderdag 30 januari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur
dinsdag 25 februari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur

IC

Maximaal 22 jaar.

* GEBODEN
WORDT

Gaarne zullen wij u
vrijblijvend informeren.

a.s. zaterdag
voor ongebonden mensen,

lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo)

CHEMISCH / MEDISCH

* LEEFTIJD

In alle gevallen bieden wij een
ideale accommodatie. Aparte
ruimte beschikbaar, zonder
zaalhuur. Of het nu gaat om een
diner, een warm/koud buffet of een
receptie, altijd kunt u verzekerd
zijn van uitstekende kwaliteit
tegen zeer redelijke prijzen.

Koninklijke PBNA b.v. en Handelsopleiding Dinkgreve zijn erkend
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de
Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen.

locatie: laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76,
amsterdam, tel.: 020 - 61 57 825
open dagen: vrijdag 21 februari 1992 van 15.00 tot 20.30 uur
zaterdag 22 februari 1992 van 10.00 tot 15.00 uur

Havo-diploma, aangevuld met een toeristische
opleiding, toeristische kennis van- en affiniteit
met de streek Zuid-Kennemerland. Een goede
beheersing van de moderne talen (N, Fr, Du,
Eng.) is een vereiste.

*

onderdeel van PBNA
Willemsparkweg 31,1071 GP Amsterdam.

LABORATORIUMONDERWIJS

* OPLEIDING/
ERVARING

In januari/februari gaan van start:

Welkom op 1 februari van 11.00 tot 15.00 uur.

locatie: electrotechnische school, korte ouderkerkerdijk 5,
amsterdam, tel.: 020 - 66 50 338
open dag: woensdag 26 februari 1992 van 19.00 tot 21.00 uur.

Van de kandidaten wordt verwacht:

Aanm.
J. Koper. Tel. 16821,
Dr. J. G. Mezgerstraat 38.

De cursussen van Dinkgreve leiden op voor
diploma's die in het bedrijfsleven veel
gevraagd zijn.

Toekomstige schoonheidsspecialisten, geïnteresseerden,
aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders . .

ENERGIETECHNIEK / ELEKTRONICA
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK

TOERISTISCHE
MEDEWERKERS m/v

per 3 febr. a.s.

DINKGREVE

ZUID-KENNEMERLAND

zoekt voor in de periode 1 maart 1992 tot 1 november 1992, voor de.
kantoren Haarlem en Zandvoort, enkele:
:

BEZORGERS/STERS

Cursusplaatsen: Amsterdam, Amstelveen,
Hoorn, Purmerend en Zaanstad.
Vraag het gratis studiepakket aan:

BOUWKUNDE / WEG- EN WATERBOUWKUNDE / WERKTUIGBOUWKUNDE
FIJNMECHANISCHE TECHNIEK / INSTALLATIETECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK / MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
ORIËNTATIE EN SCHAKELEN

REGIONALE VVV

vragen

DAT DOE JE BIJ

Linschotenstraat 21 - Tel. 023-311932
b.g.g. 283068 of 377186

c

OCHTENDBLADEN
DE VOLKSKRANT/TROUW

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

ƒ 1,72
ƒ 1,88
ƒ i ,rjó

8,75

Roggeteunis
van 2,75 voor

SERVICESTATION

^Bakker

(bij Palace Hotel)

HOGEWEG 28, TEL 12989

,

PRU
ISIG
li l Ml l-l N
C EN WCCNIDEECN
Sloterweg 139 Badhoevedorp

Tel. 020-6594631

Vrijdagavond koopavond

WEEKMEDIA22

Zandvoortse kunst
in CultureelCentrum
In het Cultureel Centrum is afgelopen vrijdag de nieuwste versie
van start gegaan van de traditionele tentoonstelling 'Zandvoorters
en hun hobby'. Een tiental Zandvoortse - vrije tijds - kunstenaars
heeft wederom eigen werk beschikbaar gesteld, om het aan de
dorpsgenoot en toerist te tonen.
De expositie duurt tot en met 9
februari en is dagelijks te bezoeken, van 13.30 tot 16.00 uur.
Een andere attractie op de tentoonstelling is een videofilm over
de Blauwe Tram, te zien in de speciale videokamer van het Cultureel Centrum. De Blauwe Tram
was jarenlang voor menigeen hét
openbaar vervoermiddel tussen
Zandvoort, Haarlem en Amsterdam, maar de lijn werd in de jaren
vijftig opgeheven. De film, vervaardigd door Gerard Lunenburg,
toont nog de laatste beelden van
de tram, uit 1957, het jaar dat deze
uit het Zandvoortse beeld verdween.
De tentoonstelling 'Zandvoorters en hun hobby' is bijzonder
veelzijdig en omvat tal van kunstvormen. Dat zijn: keramiek, batik' werk, olieverven, poppen, viltwerk, knipsels, houtsnijwerk, borduurwerk, modelbouw, aquarellen, tekeningen, kralenwerk, gipsen, kant, gegraveerd glas,
zijdeschilderingen en beelden.
.. De kunstwerken zijn van de vol. gende Zandvoortse ingezetenen:
.familie Allebes, de heer J. Bier,
mevrouw C. Bosman, fam. Cluwen, dhr. R. Dalman, mevr. T.
Draijer-Thie, dhr. D. Drommel,
Dhr. W. Duns, mevr. J. Homoet-Kamstra, mevr. Hoogendoorn,
mevrouw Lagas, dhr. G. Loogman,
mevr. Molenaar, mevr. N. Sandbergen-Kerkman en de heer H.
van Schie.

Hilly Jansen
ZANDVOORT - De in Zandvoort
woonachtige Hilly Jansen houdt
momenteel een expositie in Atelier Paulus Loot, gevestigd Boulevard Paulus Loot 21 en geopend
op zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. Hilly Jansen exposeert met aquarellen en olieverfschilderijen.
Kinderen vormen voor haar een
geliefd onderwerp. Behalve het
werk van Jansen is er ook grafisch
werk te zien van Anne Frydrychowicz, plus collages en mengtechnieken waarbij zij gebruik maakt
van felle kleuren en teksten.

DONDERDAG 23 JANUARI 1992

Korte tips
• Disko in 't Stekkie, Celsiusstraat
190 Zandvoort-Noord, voor jongeren. Vrijdagavond 24 januari van
acht tot elf uur voor jongeren van
12 tot 16 jaar. Zaterdagavond 25
januari van zeven tot negen uur,
voor jongeren tot en met 12 jaar.
tips & suggesties
Toegang beide avonden 2,50 gulden, leden 1,50 gulden.
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort
• 'Wervelende bruidsshow' in
Carlton Square Hotel, Baan 7,
Haarlem, op zondagmiddag 26 januari, van drie uur tot half acht.
Verzorgd door bruidsmodehuis
Roka Libel. Kaarten bij Roka Libel, 023-278059, a 10 gulden p.p.,
inclusief kopje koffie en een glaasje Veuve Amiot.
• Rruil-verzamelbeurs zondag 26
januari in Zomerlust, Hoofdstraat
142 te Santpoort, georg. door De
Het unieke duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en Verzamelaar, 's Middags van half
Overveen, wordt op 29 januari beperkt opengesteld. Onder leiding van een een tot half vijf. Entree 1,25 guldeskundige kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan een excursie, die den. Info: 023-382411.
duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Start- en eindpunt is manege De Bokkedoorns • Het Patronaat, Zijlsingel 2, Haaraan de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee. Dit is ook per openbaar te lem: vrijdag 24 jan. Blackgirls &
bereiken, met NZH-bus 81. Kaarten zijn & 1,50 gulden te verkrijgen bij het Hammerbox leggen verbinding
hoofdkantoor van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland tussen pop, jazz en folk, aanvang
(PWN), Essenlaan 10 in Bloemendaal. Kinderen tot 6 jaar kunnen gratis 21.45 uur. Entree 10 gulden,
meelopen.
CJP/P-pas 7,50 gulden. Zaterdag
Het Kraansvlak werd in 1977 door de provincie Noord-Holland aange- 25 jan. Pater Moeskroen, Nederkocht en namens haar beheerd door de N.V. PWN. Het is het enige duinter- lands septet met humor, aanvang
rein van flinke omvang (in totaal 342 hectare) langs de Hollandse kust, dat 22.00 uur, entree 12,50/10,- gulden.
niet voor het publiek werd opengesteld. Daardoor heeft het zich min of meer Voorverkoop Toneelschuur en
ongestoord kunnen ontwikkelen. De duinvegetatie is gaaf gebleven en VVV-kantoor in Haarlem.
vogels profiteren van de rust.
• Haarlemse Jazzclub, Groot Heiligland 37, Haarlem: vrijdag 24/1
Maloe Malo All Stars. Rythm &
Blues (o.a. ex-Barrelhouse), aanvang 22.00 uur, toegang 12 gulden,
CJP 9,- en leden 7,- gulden. Zaterdag 22.00 uur: presentatie workshop, aanvang 22.00 uur, entree
gratis.
• Schubertprogramma van Muzenforum, zondag 26 jan. 11.45 uur
in Bloemendaalse raadhuis, door
pianotrio Marieke Blankestijn,
Pieter Wispelwey en Paul Komen.
Entree 12,50 gulden, CJP en kinderen 7,50 gulden. Voorverkoop Kok
Makelaardij Bloemendaal/Santpoort-Noord.
• In de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg zijn tot en met 28
januari aquarellen, tekeningen en
boekontwerpen te zien van de
Henk Tol, een Beemster 'duizendkunstenaar' die in 1987 op 56-jarige leeftijd overleed. De tentoonstelling bevat een selectie uit zijn
gigantische hoeveelheid werk. Onderwerpen zijn onder andere taferelen uit de Noordhollandse dorpjes boven het IJ.
• Holland Casino Zandvoort: tentoonstelling van Gerard van lersel. Op de expositie toont de schilder zijn serie Jeu Imaginaire, plus
een aantal recente tekeningen en
etsen. 'Communiceren via beelden', zo is zijn werk eens omschre• Het unieke duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en ven. De expositie is dagelijks te
Overveen, wordt op 29 januari beperkt opengesteld.
bezoeken van 14.00 tot 02.00 uur.

UITGAANSTIPS

Uniek duingebied open

Historisch 'nieuws' in De Klink
ZANDVOORT - Het Genootschap Oud Zandvoort heeft
:pas weer een nieuwe editie van
,de Klink uitgebracht, waarin,
"zoals te verwachten, volop aandacht wordt geschonken aan
: belangrijke historische zaken.
Zo wordt het overlijden gememoreerd van de dames A. Otter-Kemp
en J. Termes-Dorsman, bij de oudere Zandvoorters beter bekend als
'tante Alie' en 'Jans Termes'. Beiden
waren autochtonen en hebben tijdens hun leven herhaaldelijk blijk
.gegeven van een grote liefde voor
'hun geboortedorp. 'Hun heengaan
'betekent voor het genootschap het
verbreken van één der weinige overgebleven schakels met het Zandvoort van vroeger', aldus 'De Klink'.
Redacteur Kors van der Mij e was
aanwezig bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de motor strand-reddingboot in Zandvoort op 9 november jl., waar het woord gevoerd
werd door o.m. de voorzitter van de
plaatselijke commissie, burgemeester Van der Heijden en oud-vuurpijlrichter Jelle Attema. Deze onthulde
tevens een door steenhouwer Toon
^Lavertu vervaardigde gedenksteen.
: In zijn verslag over de viering in het
: boothuis van de K.N.R.M. beschrijft
de heer Van der Mije tevens de geschiedenis van de reddingboot en de
sedert 1825 gevoerde reddingsacties.

Huilbui
: Ook ditmaal werd 'De Klink' geïl; lustreerd met nog niet eerder gepubliceerde foto's. Zo was er een ansichtkaart afgedrukt van het huis
van burgemeester Beeckman aan de
Haarlemmerstraat, waarop hij en
zijn echtgenote op het balkon staan
en hun beste wensen voor een gelukkig en voorspoedig 1904 aanbieden
aan Freule S. Quarles van Ufford in
Den Haag. Mevrouw Van der OordWisker, bij de lezers van 'De Klink'
bekend door haar rubriek 'Waarover spraken zij?', schonk een - door
haar als zeer jong meisje - gemaakte

Ongeluk met letsel
: ZANDVOORT - Een automobilist
liep een schaafwond aan het hoofd
en een pijnlijke borst op, terwijl een
motorrijder onbekend letsel aan
arm en zij opliep. Dat gebeurde tijdens een ongeluk bij de Burgemeester Engelbertstraat vorige week
dinsdag. Het ongeluk gebeurde rond
twee uur. De automobilist, een 64jarige Amsterdammer, lette tijdens
het wegrijden vanaf zijn parkeerplaats niet goed op en reed de over
deze straat rijdende motorrijder, een
35-jarige Zandvoorter aan.

Vuurwerk-vandaleri
ZANDVOORT - Drie jongens in de
leeftijd van dertien tot vijftien jaar,
die op 18 januari werden aangehouden nadat zij op de Brederodestraat
vuurwerk onder auto's gooiden, zijn
doorverwezen naar HALT (een project met alternatieve straffen).

ZANDVOORT - In de volleybalcompetitie kwamen zowel
het damesteam als het herenteam van Sporting OSS uit tegen de ploegen van Die Raeckse. De Zandvoortse vrouwen
verloren kansloos met 0-3, terwijl de mannen een 2-2 gelijkspel in de wacht sleepten.

Brand in stortkoker
ZANDVOORT - De brandweer
kwam vorige week dinsdag (14 januari) rond een uur 's nachts in actie,
toen er een brand gemeld werd in de
vuilstortkoker van een flat aan de
Keesomstraat. De oorzaak van het
fikkie is vermoedelijk een smeulend
voorwerp geweest, denken de spuitgasten. Er ontstond enige schade
aan de koker en vuilverzamelplaats
van de flat.

foto van de afbraak van Zandvoort
in december 1942. Zij werd gesnapt
en het fototoestel van haar vader,
dat zij zonder vragen gepakt had,
werd in beslag genomen. 'Een hevige huilbui redde toestel en filmpje',
vertelde ze erbij.

het bureau Cultuur van de provincie
Noord-Holland, aan de hand van
dia's zal spreken over 'Jongere
bouwkunst en stedebouw in Zandvoort'. De avond zal worden beslq-.
ten met een vertoning van historische films door de heer H. Gansner.

Rinko

Brandmeester ziet Abraham

Met een in 1925 verschenen artikel
en omstreeks die tijd genomen foto's wordt Garage 'Rinko' aan de vergetelheid ontrukt. De bij het bedrijf
behorende tennisbanen werden 's
winters tijdens een vorstperiode ondergespoten om als ijsbaan te kunnen dienen. Achter lunchroom 'Carels', waar de banen gelegen waren,
heerste in die tijd dus een levendig
sportleven.
Folklorevereniging 'De Wurf'
geeft verslag van een bezoek dat zestien leden begin september aan Angers brachten. Er werd o.m. een klederdrachtenschouw gehouden, afgewisseld met dansen, een optreden in
een bejaardenhuis en een delegatie
van 'De Wurf' werd ontvangen door
de burgemeester van Angers. Ook in
de nabije toekomst laat de vereniging van zich horen. Op 8 februari
wordt onder haar auspiciën een vergadering gehouden van District
West, waarvoor een twaalftal verenigingen naar Zandvoort komt. Medio
maart volgen de traditionele toneelavonden.

Tram
Ook de Historische Modelbouwvereniging Bomschuit Bouwclub is
volop in beweging. Er wordt gewerkt
aan modellen van specifiek Zandvoortse huizen, de twee voor het tram-emplacement vervaardigde bij wagens worden geschilderd, en er zijn
vergevorderde plannen voor de
bouw van een bomschuit, waarbij
via een langsdoorsnede het inwendige zichtbaar zal zijn.
Ten slotte vraagt 'De Klink' aandacht voor de jaarlijkse genootschapsavond op 14 februari a.s.,
waarop drs. E. van der Kleij, architectuur-historicus en werkzaam bij

ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag werd tijdens tafeltenniswedstrijden in Stichting
Nieuw Unicum Dick ter Heijden ongeslagen Clubkampioen
van de afdeling tafeltennis van
Sportclub Unicum '73. Sterke
competitiespelers als Wim
Hoppe, Rudy Boersbroek, Ploris Wiesman en Mart de Ruig
wist hij in spannende sets te
verslaan. Een prachtige wisselbeker ontving hij daarvoor uit
handen van organisator en bestuurslid Bert de Ruig.
De drukbezochte kampioenschappen van de Sportclub betekende
voor de competitiespelers een uitstekende „warming-up" want de
wedstrijden in Kennemerland beginnen volgende week. Bij de recreatiespelers was Richard van Kouteren de allerbeste. Ook daar waren
het wedstrijden met winstpunten na
uitputtende races.
De Sportclub Unicum '73 blijft
met haar tafeltennisafdeling zeer actief en organiseert 16 februari een
groot toernooi voor de jeugd van de
tafeltennisverenigingen in Kennemerland. Zaterdag 4 april vertrekt
een grote delegatie Unicum-spelers
voor deelname aan het Seniorentournooi in Hoofddorp en zaterdag
18 april organiseert Unicum '73 een
groot Eieren-toernooi in Zandvoort
waarvoor iedereen kan inschrijven.
Competitie
Volgende week gaan de competities weer van start. Unicum heeft in
drie verschillende klasses ingeschreven. Team l met Dick ter Heijden, Wim Hoppe en Mart de Ruig
gaat het (na promotie) nu proberen
in de 3e klas.
Team 2 met Joost Wiesman, Rudy
Boersbroek, Bert de Ruig en Ploris
Wiesman zal een poging wagen het
kampioenschap in de 4e klas te veroveren en het 3e team met Alex de
Goede, Ad Endema en Emiel Mettes
vormt een sterke ploeg in de 5e klas.
Uitslag clubkampioenschappen
competitiespelers: 1. DICK TER
HEIJDEN, 2. Wim Hoppe, 3. Rudy
Broersbroek, 4. Floris Wiesman, 5.
Mart de Ruig, 6. Bert de Ruig, 7.
Joost Wiesman, 8. Emiel Mettes.
Recreatiespelers: 1. RICHARD
VAN KOUTEREN, 2. Harry van de
Aar, 3. Ter Heijden Senior, 4. Mark
Hoppe, 5. Marjo Arens.
Competitie of recreatie-liefhebbers die in clubverband tafeltennis
willen spelen en oefenen kunnen
zich elke maandagavond vanaf 20.00
uur aanmelden. Aan de zaal van
Stichting Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165 of telefonisch 0250716511 of 023-330745.

Sporting dames onderuit

De spits werd echter afgebeten
door de meisjes adspiranten. Wonnen zij vorige week nog met 3-0, nu
was het geheel anders. Allides verraste in de eerste set door meteen
een flinke voorsprong te nemen. Die
werd ook niet meer afgestaan: 6-15.
In de volgende twee sets liet Spor-

• Een van de bijzondere foto's in De Klink is deze van mevrouw Van
Dam-Vossen, met het transportbedrijf W. Witkop en Zoon. De man liggend
in de laadbak is haar vader, Kobus Vossen. De andere drie zijn (nog)
onbekend.

Ter Heijden
clubkampioen

ting OSS blijken karakter te hebben.
Hoewel de tegenpartij net iets sterker bleef, gaf Sporting goed partij.
De sets gingen met miniem verschil
verloren.
Het eerste damesteam van Sporting OSS kwam in het veld tegen Die
Raeckse. Deze tegenstander, voor de
helft bestaande uit oud Sporting
speelsters, nam vanaf het begin de
touwtjes in handen. De eerste en
tweede set werden snel door Die
Raeckse binnengehaald. In de derde
set vocht Sporting fel terug, maar
met een 12-15 setverlies werd de
wedstrijd met 0-3 verloren.
Het eerste herenteam van Sporting had even tijd nodig om het ritme te pakken te krijgen. Die Raeckse was in de eerste set iets beter en
won met 12-15. In de tweede set liet
Sporting er geen twijfel over bestaan
wie toen beter was: 15-6. Door wat
concentratie verlies werd de derde
set onnodig uit handen gegeven.
Toch zou de strijd in een punendeling eindigen, omdat de vierde set
met 16-14 door de Zandvoorters
werd gewonnen.
Het tweede damesteam zette de
zegereeks voort. Ook hier was Die
Raeckse de tegenstander. Sporting,
zonder twijfel het meest geroutineerde team van de vereniging, had
wederom weinig moeite met haar tegenstander. Hoewel Die Raeckse
met lange ralley's het spel wist te
rekken, was Sporting duidelijk sterker. Door middel van de setstanden
15-7, 15-4 en 15-10 werd een 3-0 overwinning bereikt.

Met een cursus
hoofdpijn te lijf
ZANDVOORT - Het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland
start in februari met de cursiis
'Hoofdpijn te lijf. De cursus is
bedoeld voor mensen boven de
achttien jaar, die met hoofdpij nklachten bij de huisarts of
de specialist zijn geweest en bij
wie behandeling met medicijnen tot nu toe onvoldoende resultaat opgeleverd heeft.

Brandweerman Jan Termaat, compleet verrast door zijn collega's.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De bewoners van
de A.J. van der Moolenstraat zullen
maandagavond wel vreemd opgekeken hebben. Zij werden geconfronteerd met een rits brandweerwagens, die met zwaaiende lichten en
loeiende sirenes hun straat inreden.
Een brand was in de verste verte
niet te ontdekken, zelfs een schroeilucht ontbrak. De te hoop gelopen
omwonenden werden snel uit de
droom geholpen: hun straatbewoner
brandmeester Jan Termaat was die
dag 50-jaar geworden en zijn collega's wilden deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Brandweercommandant Rob Schröder
lastte een extra oefening in. Via de

'pieper' werden de spuitgasten opgeroepen om zich te verzamelen in de
brandweerkazerne voor een zogenaamde 'niet spoedeisende hülpverlening'. In kolonne toog het voltallige korps naar het adres van de jaritge, die totaal overdonderd de vele
'felicitaties over zich liet komen.
„Een complete verrassing", zo
omschreef Termaat na afloop de aubade van zijn vakbroeders. Een
brandweerman in dienst drinkt niet,
voor de jarige kwam dat goed uit. Op
zoveel visite had hij immers niet gerekend. Na een gescandeerd 'Lang
zal hij leven', vertrok het korps naar
de kazerne, waarna de 'oefening'
werd beëindigd.

Cursisten krijgen informatie over
hoofdpijn en de invloed van medicijnen, voeding, stress en andere factoren. Door het bijhouden van een
soort 'hoofdpijndagboek' krijgen
deelnemers zicht op het eigen hoofdpijnpatroon en mogelijke 'uitlokkers' van hoofdpijn.
Deze cursus sluit aan op de gelijknamige cursus van Teleac en staat
onder begeleiding van speciaal hiervoor opgeleide cursusleiders. Voorafgaand aan de cursus organiseert
het Kruiswerk Zuid-Kennemerland
'een informatiebijeenkomst.
De bijeenkomsten worden gehouden in een van de gebouwen van het
Kruiswerk. Voor leden van een van
de Kruiswerkverenigingen in de regio is deze cursus gratis toegankelijk, zij betalen slechts 37,50 gulden
voor het cursusmateriaal. .Voor
meer informatie en aanmelding:
Kruiswerk Zuid-Kennemerland, tel.:
023-155650.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Hoe oud ze is, weet eigenlijk niemand. Haar wijsheid is in ieder
geval gelijk evenredig aan haar
leeftijd. De jaren dat zij al op deze
aardkloot verblijft, zijn namelijk
talloos. Opoe: zo Zandvoorts als
de duinen en haar eeuwig zingende branding. Door de een bemind,
door de ander verguisd weet ze
vooral verbaal menig dorpsgenoot
een hart onder de riem te steken,
of flink de les te lezen. Sommigen
noemen haar een mopperkont die
haar mening zelden of nooit onder
stoelen of banken steekt. Tot voor
kort dacht ik dat zij al lang geleden haar aards bestaan had ingeruild voor een plaats in de hemel.
Slechts de vele oud-Zandvoortse
recepten, onderin de la van mijn
bureau, herinnerden mij nog aan
haar aanwezigheid in lang vervlogen tijden. Hoewel: lijfelijk heb ik
haar nog nooit ontmoet. Via het
geschreven woord is zij mij echter
zeer wel bekend. Onlangs deed zij
weer van zich spreken. Per brief
nog wel. Omdat het epistel, in
Zandvoorts dialect, ook aan u is
gericht, wil ik u de inhoud niet
onthouden.

Lazerstraele
Sanfert, jannewari twie-en neuggetig. Jongeloi, 't is maer asdat
jeloi 't weete, maer opoe is weer
opestaen. Brambo (dat ben ik
dus), het me evraegt ien en ander
oit te doije en dat doen ik maer al
te graeg. As eerst heb ie me kookboekkie ejat, maer dat kan hum
toch niet leeze. Twiedes wil hum
weete wat der an staet te komme
voor dit dorreppie. Nou, laete we
daer maer mee beginnen, 't ziet
wie de koelere bai de strandjongens, en ik heb ehoord da.t de hele
haagse komedie sich dermee gaet
bemoeie. Die Ingwersen kan ze
boks noch ophaise. 'n arre saek is
het geprolegeerde hondedrolle, et
lijket
habiel
(makkelijk-bekwaam) om te glaaie en as 't operoimt is, ister weer 'n toerischtiche etraksie naar de haaie. Die
dorrepoudsten (raadsleden) moeten aigelaik in retraite, die Versteege van 't CDA weet wel waer,
en as ze dan gelaikertaid de skraivers (ambtenaren) van de gemiente in de vut lazerstraele, kan 't best
fain worre deuze seumer.
Derloi weete aigens niks as naerighait over ons oit te storrete. Ik
ben niet so best ter been, maer sa
die gaste de oto bai de meters
neerkwakke kenne ze toch wel ien
kwarretje in de nieter proppen, of
benne se daer ook te belaesert
feur? Maer we motte niet sannike,
ik wens jeloi allegaer 'n eksonereert (vrij van narigheid) jaer en
diegene die 't niet op opoe hebbe
kenne van main hordeoleum ('n
strontje) kraige.

Vermoord
De familie Paap uit de Secretaris Bosmanstraat is boos en verdrietig tegelijk. Hun 6-jarige kat is
vorige week woensdag overleden.
Vermoord! Een dierenarts heeft
dat geconstateerd. Het dier is door
vergiftigde rattekorrels om het leven gebracht. „Het spul zat verstopt in een bakje kattevoer, dat
waarschijnlijk door een buurtbewoner in onze tuin was neergezet", zeggen zij. Wie de lafhartige
dader is, is niet bekend. „Mogelijk
is het iemand die een hekel heeft
aan deze dieren", meent mevrouw
Paap.
De familie Paap heeft inmiddels
aangifte gedaan bij de politie en
ook zijn er zo'n honderd brieven
in de buurt verspreid om de overige buren te waarschuwen voor
deze dierenbeul. „Ik kan mij niet
voorstellen dat er iemand in staat
is, zoiets te doen", zegt mevrouw
Paap nog geheel overstuur, „'s
Morgens glipte het dier de deur
uit. Mijn man vond hem later tussen de struiken. Het diertje leed
verschrikkelijk". Nadat de kat in
allerijl naar een dierenarts was
overgebracht, moest deze constateren dat hun huisdier niet meer
te redden was. Uit de maaginhoud
bleek later de oorzaak.
Tegen de dader zou ik het volgende willen zeggen: Als u denkt
last te ondervinden van andermans kat in uw tuin, ga dan eens
praten met uw buren. Tien tegen
een dat dat deze overlast snel is
opgelost. Een kat houd je maar
moeilijk binnen. Uit ervaring weet
ik, hij is weg, voor je het weet. Om

een dier daarvoor zo te laten boeten is schofterig.

Zondagskind
Gelukkig is in deze rubriek ook
plaats voor vrolijker berichten.
Een dezer dagen werd ik geconfronteerd met een ooievaar op de
lokatie van de voormalige voetbalvelden aan de Van Lennepweg.
Daar het dier geen veer verroerde,
besloot ik eens poolshoogte te
gaan nemen, teneinde u te kunnen
vertellen wat er aan de hand was.
Mijn ontdekking zal ook u interesseren. Bij de familie Paap aan de
Van Lennepweg 65/24 werd afgelopen zondag de eerste baby geboren. Een dochter om precies te
zijn. Het zondagskind woog 7,5
pond en heeft een lengte van 50
cm. Het aardige van dit bericht is,
dat een oud Zandvoorts geslacht
als eerste in het nieuwe wijkje de
'Meeuwen' een kind ter wereld
bracht. Hoe zij heet? Welnu, Marloes is haar naam. Haar ouders
zijn terecht apetrots.

Ukkie
Van geboorte naar dood is soms
maar een kleine stap. Afgelopen
dinsdag had ik de droeve taak, afscheid te nemen van een bekende
Zandvoorter. Een hier geboren en
getogen dorpsgenoot die mij in de
loop van de jaren dierbaar is geworden. Nico Visser, zoon van Ukkie en kleinzoon van Klaas de
Keeke is niet meer. Op 46-jarige
leeftijd is hij veel te jong aan een
ongeneeslijke ziekte overleden. Ik
kende hem als een bijzonder
mens. Wars van alles wat in zijn
ogen maar enigzins riekte naar onrecht en willekeur. Immer bereid
te vechten voor zijn zaak. Zijn familie en vriende waren hem heilig
en aan zijn spullen hoefde je niet
te komen. Regelmatig lag hij dan
ook in de klinch met de plaatselijke en regionale overheid.
De duinen waren zijn terrein.
Daar voelde hij zich als een vis in
het water. Velen noemden hem
een 'dissident'. Een vrijbuiter in
hart en nieren. Twee jaar geleden
kwam hij voor de zoveelste maal
in aanvaring met het wettelijk gezag. Ten behoeve van het Gran Dorado bungalowpark diende ook hij
van zijn landje in de duinen te
verkassen. Visser protesteerde.
Het mocht niet baten. Van ellende
stak hij de boel in de fik en ging de
bestuurders van de buldozers, die
zijn negotie onder wilden schuiven, te lijf.
Ukkie jr., zoals hij in de volksmond werd genoemd, kreeg het
gelijk aan zijn kant. Gan Dorado
schonk hem een nieuwe loods en
de gemeente bezorgde hem een
stuk grond aan de Kamerlingh
Onnesstraat, waar hij verder zijn
handel kon drijven. Nog maar al te
goed herinner mij de receptie die
hij destijds als bewijs van zijn
overwinning had georganiseerd.
De hapjes en drankjes had hij weten los te peuteren bij de toenmalige directeur van het park, Jim
Vermeulen. De receptie werd
druk bezocht.
Ze waren er allemaal. Wethouders, raadsleden en ambtenaren
verdrongen elkaar om Ukkie geluk te wensen met zijn nieuwe onderkomen. Tussen de felicitaties
door sprak ik met hem. Met een
vette knipoog liet hij mij weten,
het hele zooitje toch maar mooi in
de maling te hebben genomen.

Verlies
Zoals ik al zei: dinsdagmorgen
is hij in zijn geboorteplaats stijlvol
begraven. Het afscheid vond
plaats onder de klanken van zigeunermuziek. Zijn laatste gang
werd slechts bijgewoond door familie en vrienden. Onder hen bevonden zich voornamelijk Zandvoorters. Een wethouder, raadslid
of ambtenaar heb ik niet gezien.
Na afloop werd er slechts koffie
met cake geserveerd. Ukkie is dus
niet meer. Met weemoed heb ik
afscheid van hem genomen. Zijn
vrouw en dochter wens ik alle
sterkte bij het verlies van deze bij2.ondere dorpsgenoot.
Dit \vas het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

• Nico Visser, ook wel Ukkie jr., was altijd in de duinen te vinden. Toen
hij precies twee jaar geleden zijn landje moest verlaten, stak hij als
protest de boel in de fik.
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Divers personeel gevraagd

Oproepen
Mededelingen

Z O E K DE M I S L U K T E

Holland Optical Company B V
Help de Polen Stuur eem
een voedselpakket1 Geen
adres"? Dat hebben wij voor u
Inl tel 029075235
* Het leven begint bij 4011 Ge
feliciteerd Ati Mark en Gusy
Hoera Hoera ELSA
U kunt m een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid
geeft al veertig jaar chocola
worden tot optisch glasbewerker of coating operator
De Familie
Wij vragen
* Jokodu Jelske dei1
Piko
- opleiding op LTS niveau
- bereidheid m ploegendienst te werken
Voor trouwfoto's
- dat u accuraat en netjes bent
- leeftijd 1825 jaar
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Holland Optical Company B V
Vernjn Stuartweg 42
1110AE Diemen
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Zandvoort
Kam Onnesstraat 21
2

Bedrijfspand met fraaie bovenwoning totaal 475 m eigen
grond Indeling parterre
werkplaats kantoor en opslagruim
te totaal 217 m2 netto Binnenterrein en voorterrein Boven
woning 3 kamers keuken badkamer toilet groot zonnig
terras

l knul di U ksl \ in uu MICKI idu rluiliiiombui Uu /
U k fouisi li u|>£,o t u

020-5626271
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Vraagprijs ƒ 397 000,-
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Postbus 1^2
1000 AC Amsterdam

Lam Makelaardijk BV lid NVM tel 023 319485
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Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 27 en dinsdag 28 januari

Oppas gevraagd/
aangeboden

Van Gennep
electro

Oppas biedt zich aan Alleen
overdag Tel 02507 17357

Aanvang 1930 uur
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG 25 en 26 januari
Veel inboedels antiek en curiosa Frans Halslaan 33
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020 6473004

GRATIS

Woninggids van Zandvoort

Erkend installateur
Tel 02507-14852
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Verloren en
gevonden

Onroerend goed
te koop aangeboden
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Personeel
aangeboden

Postbus 234

Informatie
dagelijKS tussen 1000 en 1200 uur
telefoon 020 6903331 (Mw A Timmerman)
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Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Sollicitaties te richten aan
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CEflf E makelaars o.g.

L|J

Tel 02507-12614

NVM

Uitgekeken op terracotta zin
in geheel iets anders schaft u
dan een HAVE aani Een
beschilderde bloempot in uw
gekozen kleuren 18 cm ƒ 25
en 24 cm ƒ30 Verkoop op
bestelling Herna Veken Dr
J G Mezgerstr 91 Zand
voort Tel 30103

Beloning ƒ25
Voor het terugvinden van Dl lll
v/h kenteken nr 45 HF 46
verl omg Kam Onnesstr
'ichtmg Keesomstraat Tel
02507 16731
Verloren Gouden zegel
ring monogram L2 aanden
keni Tel 02507 12293

Erv Huishoud hulp gevr
Donderdag 9 13 00 uur 2 k fl
na 1600 uur 02507 19448
Gevr flinke huish hulp voor
de dinsdag of vnjdagoch
tend Tel 12020
Huish hulp gevraagd 1 och
tend
per
week
Tel
02507 17353
Wie wil mij 1 ochtend pei
week helpen' Mevr Keur
Burg Engelbertstraat 64
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NIET GRATIS
zijn • alle Micro's gioter dan 5 regels
o blieven onder nummer • de verkoop
van uit hobby verkregen artikelen
• wonmgruil • personeel
gevraagd/aangeboden • onroerend
goed te koop/te huur
gevraagd/aangeboden o commerciële
Micro's

Videotheek

Corn. Slegersstraat 2b

;•.-. ; ;tei. 12070 ; y
Geopend dagelijks
13.00-21.00; uur

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uvv opgave de regel Br o nr
bur
v d blad als l regel bij uvv tekst
meegerekend wordt)

Foto - Film

Foto Boomgaard

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m & a t
worden opgegeven.

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

3 8
m 0 d e r n e s a 1 0 n t a f e 1
e n
r i e t e n
s t 0 e 1
T e 1
0 2
3 4 3

Indien uvv adveitentie een betaalde
Micio is kunt u bij uvv tekst een
gegai andeei de (git o)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgn okaart

Coupon uitknippen en
opsturen (frankeren als
bnef) met vei melding van uvv postcode, naai ons kantoor

Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplem 12, 2041 JM Zandvoort

* Verzamelaar zkt heimei
uniformen medailles insic
nes Tel 0250717357

Vuj zijn niet aanspiakehjk vooi fouten ontstaan door onduidelijk handschuft
Wij behouden ons het lecht v ooi zonder opgave van ledenen teksten te wijzigen of
niet op te nemen

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
regels
regels
regels
regels
regels

Wilt u ook naam, adtes, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij
uw adveitentie helaas niet opnemen
Alle pi ijzen mcl 6^ BTW

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,07
4,07
4,07
5,34
6,68

ƒ 8,01
ƒ 9,34
ƒ 10,69
ƒ 12,02
ƒ 13,36

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met
gratis achtërgrondmuziek

Bijna iedereen in
'Zandvport huurt
zijn yideqf ilms,
bij videotheek

A.dies

Plaats

Telefoon

S v p in i ubi iek

Dirk Witte

dierenbenodigdheden
Door omstandigh lieve gr
roodstaart papegaai praat
lacht fluit Liefst bij oude
mensen pr n o e k Tel
0250719113
* Gevr gijze roodstraat pa
pegaai man voor de kweek
Tel 02507 14852

Lessen en clubs
AEROBICS
o l v Anja v d Voort
Bel v info 19701 of 12215
PIANO LESSEN
Door gedipl lerares
Tel 18486
ROCK N ROLL/SALSA cur
sus ƒ 85 Ook zonder partner
Gratis proefles 020 6228667

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 18812 voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking

Voor huwelijk of LAT partner
bel nu PARTNERSELECT
Mooie zwarte bontmantel ± 070 3361443 erkend Anker lid
mt
44
ƒ450
Te
02507 15569
« Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
Te koop bijna nieuwe ski
kleding div maten Kostverlo ervoor te zorgen dat het num
renstraat 85 achter ma/di mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
wo/vnj 1330 1600 uur
en dat de brief geadresseerd
Te koop Heren Lammy Coa wordt aan Centrale Order
zilvergrijs mt 52 nieuwprij: afd Weekmedia Postbus
ƒ 3250 vraagprijs ƒ 750 (mei 122 1000 AC Amsterdam Dit
muts) heren suedejas 3/4 mt voorkomt vertraging m de be
52 licht bruin dikke voering handeling
en bontkraag
nieuwpnjs
ƒ1295 vraagprijs ƒ 450 Beide
Bloemen, planten
jassen topkwaliteit en in per
fecte staat Tel 02507 1984r
en tuinartikelen

Naam

Postcode

Muziekinstrumenten

Kleding

^

Zondei v ei melding viaagpujs (aitikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis adveiteien

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
NUIS B V
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

De Krocht
Hobby's en
verzamelingen

Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam.

6
7
8
9
10

STOK B V

SPEC AANBIEDINGEN
Alle bekende merken digitale
piano s en keyboards
Vijzelstraat 53 A dam
tel 0206264655
Gevr voor vereniging piano
T k aangeb 2 een per en accordeon Tel 02507
17462 na 1900 uur
slaapbankjes samen ƒ500
Tel 0250719841
T k a studie piano merk
T k korf + voorzetrek voo Geye^450 tel 0250730715
open haard gietijzer ƒ 125
Tel 0206425984
Dieren en

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebiuik bij het invullen van uw tekst
de coupon en voot iedere lettel, punt,
komma of cijfer een vakje
Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje v i i j Schrijf per icgel hele
w ooi den of letteigiepen
Zoals het v ooi beeld aangeeft

HASSING B V

Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

NIEUW Winterdruif Geeft in
februari al vruchten Zeer ge
schikt om zelf wijn te maken
Vraag er uw buurman naar1

Te koop
aangeboden
diversen
1 Eik dam bureau met klep
+ 3 laden ƒ 350 2 Pers tapij
ten 90 x 95 + 50 x 100 p stuk
ƒ75 Tel 0250713509
* 1 Eikenieren 3 zitsbank
ƒ 100 1 Dames nertshoed nw
ƒ 100 1 handgeknoopt kleed
75 x 150 ƒ 25 Tel 02507
13509
*Aangeb vaste wastafel
52x30 warm+koud kraan
ƒ 25
zg an
Tel
02507 12521

Vrouwen echtparen en soms
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en 100% diskreet
doen' Nu heb je de kans om
met die mensen in kontakt te
komeni Dus pen & papier bij
de hand want noteer goed
de pers code si 06/50 cpm

340.340.95
145 Escort
Sex/meiden!

L de Blieck - Amstelveen
W J de Roode - Halfweg,
D Ruhland - Zaandam,
H l Weber - Ouderkerk a/d Amstel
Mevr Nemeth-Mulders Amsterdam
Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken
- een Philips 4 in 1 haarstyler
- een Philips haarfohn (1000 W)
- een Anstona klokradio
- een Sharp Walkman
- een set van 4 Basf E180
videobanden

Geven zich bloot vertellen
hoe ze d r uit zien en wat ze
op Sex/gebied te bieden heb
ben' Daarna geven ze je hun
eigen telefoon nummer'
Boven de 18 jaar' 06/50 cpm

06.96.45
Red Ear Productions

AANGEBODEN

Meisjes met hun tel nummer
Bel 069511 (50c/m)
ADRESSEN van dames privé
clubs en escorts de dames
vertellen je zelf wat ze te
bieden hebben en geven ook
hun adres en telefoonnum
Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
mer 06 96 85 (50 cpm)
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Als je houdt van lekker jong
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
en 18 jr bel dan MEISJES
KONTAKT 0632033016
Amsterdam, Kinkerstraat 244
(50 cpm)
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
ALTIJD SUCCES Zoek jij een
leuke vriend of vriendin?
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
de Afspreekhjn
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
06 320 320 33 (50 cpm)
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Ben jij een beetje Bi of Gay
Hoofddorp, Kruisweg 1061
en zoek je een hete boy?
Volendam, Kathammerstraat 23-25
06 320 330 95 (50 cpm)
Wormerveer, Wandelweg 41/b
BI SEX PRIVÉ zoek je
een heerlijk heet meisje
of een lekkere boy???
* Babybad met standaard
Direkt apart ook trio
ƒ 25 zitje voor op
Onroerend goed
06 320 330 46 (50 cpm)
de kinderwagen ƒ25 Tel
en woonruimte
02507 19649
BI SEX voor TWEE direkt
te huur gevraagd apart met een heet meisje of
* Gratis af te halen 1 wan
een lekkere jongen
delwagen met zak Tel
06 320 330 82 (50 cpm)
02507 13509
Heer zkt m A dam e o rustig
app m eigen opgang toilet Blonde mollige en vooral
LET OP LET OP LET OP
Te koop aangeboden stunt douche en keukenhoek tot hete meiden zoeken kontakt
vliegers Bijna de snelste m ƒ750 p m tel 0104776008 06 320 320 36 (50 cpm)
zijn soort Div kleuren Bel Rustig jong stel zoekt zelfst
Blonde NATASJA doet
02507 12982
het met 2 jongens van 18
woonr t h tussen A dam/
0632032777 (SOcpm)
Te koop 1 paar Fischer ski s Utr Max hr ƒ800 excl
lengte 175 cm prijs ƒ60 ski 020 5665214 (overdag)
BUURVROUW Chantal en
overall roze neon maat 164 +
haar hete buurmannen
moonboots 36/37 prijs ƒ 75 1
06 320 328 01 (50 cpm)
paar Head ski s lengte 190
Dames die zich overdag ver
cm prijs ƒ 75 Nordica ski
velen zoeken SEXKONTAKT
schoenen mt 42 prijs ƒ50
06 320 330 79 (50 cpm)
Mistral snowboard prijs ƒ 200
De allerleukste meiden
Tel 0250717503
bellen met de FLIRTBOX
* Te koop autostoel va 9
,0632033001 (50c/m)
mnd ƒ 100 babydraagzak
^Videotheek
Direct apart met een leuke
ƒ 15 Fp act center ƒ10 Tel
vnend(in) Zo heb jij echt
02507 19391
snel n afspraakje 069500
* Te koop d bruin gasfornuis
Bel plezier voor 2 (50c/m)
m zeer goede staat ƒ 100
Direkt apart met een
wandelwagen met voeten
Corn. Slegersstraat 2b
strenge meester of met
zak
groen
ƒ50
Tel
tel: 02507r12070
een onderdanige slaaf1
02507 15775
Gay S M voor TWEE
Te koop verrijdbare verkoop
06 320 329 99 (50 cpm)
wag gesch v b v snacks
Flirten met gezellige meiden
vis ijs 3 mnd oud Te bevr
Woningruil
met z n tienen of apart
tel 02507 13645
06 320 330 77 (50 cpm)
•*• T k 2 glas m lood schuif Aangeb 4 kam flat m A dam
GAY PRIVÉ Wil jij snel
deuren afm 250x87 mcl rail W ƒ744 mcl Gevr woon
een afspraakje maken9
Vr pr ƒ 260 Tel 02507 30832 ruimte m ZANDVOORT Tel
Of heb je zin in een 'ekker
020 6175678
T k Christofel 6 couverts
gesprek1? 06 320 322 31
Malmaison (gold) t e a b
Aangeb gr mod eengez Samen direkt apart (50 cpm)
Tel 17148
ioek won componistenbuurt
ewillige meisjes van 18 j en
H stede 5 kam zolder en gar
eig tuin ingang gesch voor hete huisvrouwen willen
praktijk Hr ƒ1165 p m alles met jou doen Vraag
3evr 4 kam won in Z voort naar hun tel 1nr voor een
lete vrijpartij
e o Tel 0206324708
06 320 326 33 (50 cpm)
• De •niéuwste films
* * * * * HARDSEX*****
Financien en
Keihard de lekkerste (50 c/m)
handelszaken
HM06320*325*35 "i
Hete meisjes willen nu
Lovë^at Jarge '
een SEXAFSPRAAKH
Autoverzekering
06 320 320 42 (50 cpm)
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
HOMO Het is slikken
Bel nu 02507 14534
voor die hete jongens
Bel nu 06 320 327 01
Autoverzekering
(50 cpm)
nu nog goedkoper bij
Homo Jongens met elkaar
TEUBEN ASSURANTIËN
Hoor ze TEKEER gaan
Tel 02507-14643
06 320 330 88 (50 cpm)
•* T k gastorn oven m wor
Homo Zoek je n hete boy
Hypotheken
den nagezien ƒ 125 groene
voor een SEX AFSPRAAK'?
computervergelijking
fauteuil en paarse fauteuil
0632033018 (50c/m)
Bel nu 02507 14643
ƒ35 per st grote rotanstoel
KLEED ME UIT' Suzanne
ƒ30 Tel 0250716242
Teuben Assurantiën heeft
zin in een hete vrijpartij
* T k grote hobby loupe
06 350 211 34 (50 cpm)
met ronde neonbuis overal
Vakantie
aan te bevestigen Vraagprijs
PARTNERRUIL Privé
buitenland
ƒ150 Tel 0206450837
direkt apart met mannen
en
vrouwen voor n orgie
* T k Nieuw' Damesrokje
0632033091 (50 cpm)
zwart/grijs maat 40 ƒ 20 da Stacaravans t h in de Belc
meslaarzen zwart leder maat sche Ardennen al v a ƒ 1£ Pascale doet het op de
3'/2 ƒ50 Inl tel 0250719968 p w all m Inl 04459 1598
tafel Echte KEUKENSEX
Bel 06 96 02 (50 cpm)
PIKANT 2 hete meiden 18 jr
Sportartikelen
Te koop
zijn hitsig1 Alles uit»
gevraagd
06 320 329 01 (50 cpm)
diversen
* T k multi excercise fitnei
PRIVÉ SEX KONTAKT
machine ƒ 150 tel 15208
Je krijgt direkt een heet 18 j
*Te koop gevr gas ol • Rubrieksadvertentie op meisje of knul aan de lijn
electr fornuis vrieskist mag geven' Zie voor adres en/o
06 320 322 33 (50 cpm)
netron Tel na 2000 u telefoonnummer de colofo
02507 16505
m deze krant
* Te koop gevraagd 2e
hands etalage pop Tel
Rijwielen,
02507 30838

een zaak van vertrouwen

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

1000000%
Sexnieuws!

Red Ear Productions

Prijswinnaars vorige week:

* VERMIST lapjespoes in
iran Dorado park 12 jr oud
witte bef en achterpoten Inl
Petersen tel 02507 14302

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

voor de particulier
5 regels
Gratis!

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbushchting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES,
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden

Weggelopen of
gevonden dieren

Wpninginrichting

GRATIS MICRO'S
woiden geplaatst onder de
navolgende \ ooi w aarden
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie
kantooi zijn opgegeven
• \eiloien/ge\onden • \\ eg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal
5 i egels « alleen voor particuhei
gebruik • het aangebodene mag niet
boven ƒ300 uitkomen

Diverse clubs

produktiemedewerkers

Dl / ikl UMI III ( I I p l l t l l lllll P k l l l l l K - M

l ' l - kolim n» n lm i l!< l l l (lunsi

l1 lll l Illlt II M M I V V I J / M \MJ II l U Ht

T k a zilvergrijze Ford Resta
bj 79 pr ƒ500
Tel 0250715350

het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek
zoekt voor haar optische receptslijperij

Succesvolle kleine advertenties
voor de /ukeiiman en particulier

Auto's en
auto-accessoires

ƒ Betamax
films te koop

bombö

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

motoren,
bromfietsen

T k a meisjesfiets 12 ƒ75
Vaste prijs tel 02507 17986
T k a Spartamet herenmodel
kl
bruin
ƒ800
Tel
02507 17748

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534
TE KOOP GEVR GARAGE
Rijles auto's
zo dicht mogelijk bij rotonde
en motoren
Tel 023312122
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
Alblas Verkeersscholen
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
m 5 dagen
richten aan Centrale Orderaf
UW RIJBEWIJS
deling Weekmedia Postbus
Nieuwkoop 017248361
122 1000 AC Amsterdam

Videotheek ; ,.

DpMBOl
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070 ;
Geopend: dagelijks van!
:•:' 13.00-21.00 UUr.Vvï
Altijd dé nieuwste'ï
premièrefilms, tevens >'/?
veruit de grootste g
. keuze in Zandvoort. /
Verhuur.van .
:'<i
, mpviebpxen. ^ • |
•Corn. Slegersstraat 2b
'';',:; . "Zandvoort ^'i:-::^
• Tel. 02507-12070 yS

Live uit
Zandvoort
2 heerlijke nimfo s hebben op
hun flatje pal aan de boule
vard een eigen
live 06/lijn la
ten installeren1

Ze hebben
nu van zich zelf hele sexy
(100% naakt) foto s laten ma
ken en daar mag je dus nu
om vragen'* (06/50 cpm)

340.340.50
Red Ear Productions
Maak een sexafspraak met
een PRIVÉ MEISJE?
06 96 05 (50 cpm)
MARIETJE staat te liften
in haar strakke rokje1
06 320 321 20 (50 cpm)
MEEGENIETEN met
Loesje en stoute Anita
06 320 320 32 (50 cpm)
MONIQUE 18 jr haar eerste
keer Ze trilt van sex genot
Bel 06 95 30 (50 cpm)
Nieuw het TELEBORDEEL
Meisjes doen wat jij wilt
en geven ook hun geheime
tel nr aan je door
0632032085
(50 cpm boven de 18 jr)
Nu direct een afspraakje
met een lekkere meid? Bel
0632033021 (50c/m)
ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en meisjes van 18 jr bie
den zich aan voor SEXKON
TAKT vraag naar hun tel nr
Bel nu 06 9661 (SOcpm)

Rijpe Negerin
06 96 40
Zapp Sex
06 96 92
Harde praat'1
06 96 91
Live met mij
06 95 06
Dikke vrouwen
06 96 94
Kort en lekker 50 cpm
*** RIJPE VROUWEN ***
veertig jaar en hitsig" 50 c/m
H" 06 320*325*45 in
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken een SLIPPERTJE
06 320 328 00 (50c/m)
Sabnna een GEWILLIG
meisje haar eerste trio
06 320 322 03 (50 cpm)
SEX VOOR TWEE
Direkt kontakt met jonge
meiden 18 huisvrouwtjes
en stoere hete knullen
06 320 330 90 (50 cpm)
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje 18 jr Vraag naar haar
tel nr 06 320 320 44 (50cm)
SEXKONTAKT Wie zoekt er
een ondeugend avontuurtje
met n heet meisje? Nu meer
dan 200 hete meisjes 18 jr
06 320 330 66 (50c/m)
SM KONTAKTLIJN
Zeer Strenge kontakten
06 320 322 20 (SOcpm)
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners van 18
06 320 324 55 (50 cpm)
Straks al n vrijpartij?
S E X KONTAKTLIJN
06 320 330 43 (50 cpm)
****TIENERSEX****
Jong en onschuldig 9
06 320*324*24 (50 c/m)
UITDAGEND tienermeisje van
18 geniet met 2 jongens
06 320 326 01 (50 cpm)
****VLUGGERTJE? ****
Bel me snel schatje (50 c/m)
mi 06 320*327*27 "i
VLUGGERTJE Ondeugende
Kim beleeft n hoogtepunt1
Bel 06 9662 (50 cpm)
Wil je snel n privé of
escortmeisje thuis?
06 320*330*60 (50 cpm)
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet Tnosex1
06 320 320 95 (50 cpm)
Zoek je n PARTNERRUIL
kontakt? Maak n sexaf
spraak met ze 06 320 320 92
(50 cpm)
Zoek jij direct een mooi 18
jarig meisje voor n avontuur
tje? Bel 06 9603 (50c/m)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Diversen
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dagnachtserv 0206424800
• Rubrieksadvertentie op
geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

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

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

WEEKMEDIA22
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Volleybalbondscoach Harry Brokking heeft, na het oplossen van diverse conflicten, eindelijk rust gevonden

'Verwacht van mij geen schokkendeuitspraken'
Volleybalbondscoach Harry Brokking
heeft zijn 'stamkroeg' in Amstelveen. De
Bankrashal, met aanpalende accommodaties zoals kantine en biljartcentrum, is zijn
tweede thuis. Hoewel hij af en toe wat
conflicten gehad heeft met zijn oude club
Martinus, wordt hij daar niet weggekeken.
In tegenstelling tot andere sporthallen in
den lande, waar sommige eredivjsieclubs
hem liever kwijt dan rijk waren als hij
kwam kijken of er nog volleyballers rondliepen die hij in het Nederlands team kon
gebruiken. Officieel is Brokking per l februari bondscoach af en hoeft hij niet
meer naar wedstrijden in Apeldoorn of
Geldrop. „Nu kan ik bij Maaseik gaan kijken naar een topwedstrijd. In België hangt
er tenminste nog wat sfeer rond volleybalwedstrijden. Ik snap nog steeds niet waarom dat in Amstelveen niet mogelijk is.
Niemand lijkt zich te realiseren dat de
Nederlandse top uit deze regio komt."
door Joris Spuesens

E

R IS VEEL geschreven en gepraat over
de beëindiging van het contract tussen
de Nederlandse volleybalbond (NeVo
Bo) en Harry Brokking Amstelvener
Brokking is blij dat de zaak definitief afgesloten
is „Nu de zaak geen nieuwswaarde meer heeft,
laat de pers me met rust De meeste journalisten
kennen me en weten dat ze van mij geen schok
kende uitspraken meer hoeven te verwachten "
Brokking heeft zich inmiddels neergelegd bij de
loop der gebeurtenissen en ziet absoluut geen
redenen om met modder te gooien De komst van
zijn oude 'leermeester' Arie Selmger is nu bijna
onvermijdelijk en dat was voor hem voldoende
aanleiding om te vertrekken Hij legt uit waarom
„Er zou onvermijdelijk een tweedeling ontstaan
in het team Bepaalde spelers, waar Ron Zwerver
en Edwin Benne zeker bij horen, zouden zich op
Arie richten, terwijl anderen zich toch nog steeds
tot mij zouden wenden Wanneer twee mensen
zich te nadrukkelijk bezighouden met het team
zou het gewoon onduidelijk worden wie er nou
eigenlijk de beslissingen neemt".

daar, met mUondeimg van een seizoen niet meei
uit te vei dwi]nen en -jelfs jarenlang te dommel on
Sinds vijf jaar woont Brokkins? ook zelf m Amstel
veen
Gloedvol vei telt Bi okkm^ ovei de club waai van
hij mi al twintig ]aar onafgebi okon lid is De laat
ste tijd als lid van heren 5 een team m de piomo
tieklasse dat bijna ledei seizoen een plaatsje in de
hogere divisie atdwingt Martmus 3 dat een klas
se hoger speelt degiadeert bi)na ledci seizoen uit
de derde divise, maai kan als opleidmusteam op
hoog niveau competitie blijven spelen omdat hè
ren 5 zijn plaats in de dei de divisie weei afstaat
Bi okkmg , Martinus is een echte Amstelveenbe
club, met een indrukwekkend technisch kader
Toen we jaar na jaar ongeslagen kampioen wer
den vond het publiek het echtei niet meer inte
ressant om te ki]ken Daaina vertrok de hole se
lectie naar het Nedeilanas team omdat het pla
fond bereikt was Martinus zat vast en kon het
niveau alleen nog verbeteren door veel internatio
nale wedstrijden te spelen De stap om het team
van de vereniging te scheiden was onvei mi]deh)k
Na het vertrek van het eerste team vond het Am
stelveense publiek het echter met meei interes
sant om naar een ploeg te kijken die moeite moest
doen om zich9 te handhaven Wat vei wachten ze
nou eigenlijk ledere week een Europacupwed
strijd die Martinus op het nippertje wint'

• Harry Brokking weet
nog niet welke nieuwe
functie h ij in de toekomst krijgt: „Tot augustus heb ik de tijd om
daarover na te denken".

Constructie

Foto Luuk Gosewehr

het hoogstwaarschijnlijk ook wel accepteren dat
Selmger die spelers weer selecteert Alle principes
moeten wijken voor Olympisch goud "
De NeVoBo zocht aanvankelijk naar een compro
mis en wilde alle partijen tevreden stellen Brokking
had al snel in de gaten dat zijn wensen m ieder geval
niet vervuld zouden worden „Het was duidelijk dat
er versterking moest komen van de technische staf
Vergeleken met onze buitenlandse concurrentie
hebben wij een klein begeleidingsteam "
Brokking stelde verschillende assistenten voor,
maar zodra bekend werd dat volleybalgoeroe Sehn
ger zich als 'assistent' beschikbaar stelde, verbleek
Twijfelen
ten al deze namen Selmger heeft nog via Martmu
„Het resultaat bij de Olympische Spelen moet stramer Marco Brouwers geprobeerd om Brokking
de komst van Selmger rechtvaardigen Vooral van zijn vertrek te laten afzien en vroeg en passant of
Ron Zwerver begon steeds sterker te twijfelen of Brouwers als assistent bondscoach wilde gaan fun
het team de gestelde doelen kon bereiken Hij geren
hoorde na het EK dat Selmger weer vrij was en
heeft er op aangedrongen om hem terug te halen
Ik kan er begrip voor opbrengen dat hij liever een Slachtrijpe koe
eerste plek haalt met Selmger dan een derde met
In Match, het sportprogramma van Frits Barend
mij Hoewel Zwerver tegen de terugkeer was van en Henk van Dorp, werd Brouwers aan de tand
zijn ex teamgenoten, die nu in Italië spelen, zal hij gevoeld over dit onderwerp Veel duidelijkheid gaf

dit gesprek met In het vaste programmaonderdeel, blijft ook voor Brokking nog een geheim ,Tot au
waarin de gast uit drie cadeau's mag kiezen, was gustus heb ik nog de tijd om daar over na te denken
Brouwers echter wel heel beslist Hij koos voor een Dan begint het nieuwe volleybalseizoen Ik denk
slachtnjpe koe Hij liet echter m het midden of hij niet dat het eenvoudig is om terug te keren naar
de opvolger wordt van zijn 'met aangetrouwde zwa mijn oude beroep als leraar lichamelijke opvoeding
ger' Brokking, die immers ook ooit begon als assis Ik had twee vaste aanstellingen, die ik opgegeven
heb om me full time bezig te houden met het Neder
tent van Selmger
lands team Het is toch nog steeds een gevecht om
Als hij wel diens opvolger wordt, levert dit wel een zo'n baan in het onderwijs te krijgen en vast te
wrange samenloop van omstandigheden op Want houden '
Brokking stelde zelf een tijd geleden voor om Brou
De uit het Gelderse Ede afkomstige Brokkmg
wers een baan als assistent aan zijn zijde te geven
De NeVoBo wees dit toen resoluut af De onver heeft tot nu toe niet de klagen over zijn sportcarrie
stoorbare Brokking laat nu niets blijken van een re Nadat hij op zijn zestiende het schooljaar in Ede
teleurstelling, als die er al zou zijn „Marco heeft afgemaakt had, reisde hij zijn ouders achterna, die
inderdaad eventjes geprobeerd om mij af te laten inmiddels naar Aalsmeer verhuisd waren Tot die
zien van vertrek, maar hij kent me te goed om lang tijd voetbalde hij Pas op zijn zeventiende begon hij
door te zeuren Dat hoef je helemaal niet drama met volleybal, omdat hij voor de Martmusjeugd
tisch op te vatten We hebben er twee minuutjes werd gevraagd
over gepraat en voor zover ik weet, is het nog verre
van zeker dat Marco de nieuwe assistent van Sehn In die tijd was dat nog een 'nederige' derde divisie
club, die echter wel al de finaleronde van de Europa
ger wordt"
cup I in de Bankras organiseerde Binnen enkele
Wat zijn nieuwe functie in de toekomst wordt, jaren stoomde het team op naar de eredivisie om

Hoewel Brokking nog steeds achter de toenter
tijd gekozen constructie staat twijfelt hij er sterk
aan of het Nederlands team m deze vorm succes
sen blijft boeken
„Straks selecteert Selmger ongetwijfeld de Ne
derlanders uit de Italiaanse competitie Na de
Olympische Spelen vertrekken waarschijnlijk
ook de andere belangrijke spelers naar het buiten
land Ron Zwerver heeft al een conti act getekend
m Italië Voor belangrijke interlands kan de
bondscoach niet meer om hen heen zodat de
constructie met een apart Nederlands team ge
woon met meer werkt De achterblijvers kunnen
geen internationale ervaring op doen en de Neder
landse competitie is nog steeds te zwak om mter
nationaal gelouterde spelers op te leiden Als we
niet oppassen krijgen we na deze talentvolle gene
ratie een gat en gaat het weer bergafwaarts met
het Nederlandse niveau Net zoals m Zweden ge
beurt
Verhuisplannen bijvoorbeeld naar het fman
ciele volleybalparadijs België waar zijn makkers
Goedkoop en Buijs de Martmusopleidig te gelde
maken, heeft de samenwonende Brokking voorlo
pig nog niet
„We wonen prettig in Amstelveen Hier is ten
minste ruimte voor kinderen die buiten willen
spelen en voor mij is Amsterdam lekker dichtbij
Ik heb veel gezien van de wereld, maar Amster
dam blijft voor mij toch de gezelligste stad Als ik
een baan in het buitenland krijg zal ik toch eerst
moeten afwachten of het daar bevalt zodat ik
daar eerst een tijdje m een flatje ga zitten voordat
ik definitieve stappen onderneem '

jarige Heyting echter een grotere te
rughoudendheid
„Theater voor volwassenen is veel
conventioneler Stel je voor dat je
een theaterstuk niet m een noemer
kunt vangen Dat is voor de meeste
theatermakers iets ondenkbaars
Met 'Een groot misverstand' laat ik
zien dat je wel theater kunt maken
dat met m een hokje past Je vertelt
een verhaal en gebruikt alle mogehj
ke middelen om dat verhaal te on
dersteunen Wat de thematiek be
treft ga ik heel rigoureus te werk
Daarmee week je emoties los bij het
publiek Niet eens bewust trouwens
Dat gebeurt gewoon Als je het dan
een naam wilt geven kun je zeggen
dat ik psychologisch geëngageerd
theater maak"

Hetty Heyting stond aan de wieg van het minder tuttige en
voorspelbare kindertheater, voor zover er al van theater voor
de jeugd sprake was in de jaren zeventig. Hetzelfde principe
dat ze voor haar jeugdprogramma's hanteert probeert ze nu
uit op volwassenen: een verhaal vertellen waarbij geen enkel
middel wordt geschuwd. Met 'Een groot misverstand'
(zaterdag 15 februari in het Cultureel Centrum aan het Plein
60 in Amstelveen) staat Heyting na twaalf jaar weer zelf met
een avondvullend programma op de planken. Een gesprek
met deze turbulente persoonlijkheid die tijdens het
interview een bijna bedeesde indruk maakt. „Ik verspil mijn
energie niet aan futiliteiten, maar bundel de power die in me
zit voor mijn werk", verklaart ze haar rustige verschijning
die ochtend.

ZANDVOORT - Computers
en de snelle ontwikkeling van
de automatisering hebben ge
volgen voor gehandicapten De
computer werd een hobby, ook
voor mensen met een handi
cap Over de toepassingen en
mogelijkheden van de compu
ter voor gehandicapten houdt
de stichting Werkverband
Emancipatie en Belangenbehartiging Lichamelijk Gehandicapten Zuid-Kennemerland
Het verhaal gaat over een (onder ('t WEB) houdt in de maand
m
andere 'relatieverslaafde ) \ rouw. maart een conferentie
die door een misverstandje m een Nieuw Unicum

Door Janna van Veen

In plaats van een vakantiebaantje
achter de kassa van de plaatselijke
kruidenier verdiende Hetty Heyting
op haar vijftiende al wat extra's met
optredens voor bijvoorbeeld de Ju
morenkamer Met zelf geschreven
teksten en gecomponeerde liedjes
onderhield ze niet alleen de Veluwse
bevolking waar ze zelf toebehoorde,
maar trad ook op in de omgeving
van Utrecht en Amsterdam
„Ik ben van kleins af aan met van
alles en nog wat bezig geweest Vanaf mijn zevende had ik pianoles en
tot groot ongenoegen van mijn lerares experimenteerde ik met Beetho
ven Ik nam geen genoegen met die
kant en klare composities, maar
verzon er zelf van alles bij Ook was
ik hoofdredactie van de schoolkrant
die ik tot literair tijdschrift probeerde te verheffen Op mrjn achttiende
vertrok ik eindelijk naar Amster
dam voor een opleiding aan de
Kleinkunst Academie"
Hoewel ze denkt dat het voor kin
deren heel goed is om buiten op te
groeien („Het is zo spannend buiten,
je kunt je uitstekend verstoppen m
de bossen") was ze blij de 'landelijke
idylle' te verruilen voor het stadsle
ven „Als je echt m mensen geinte
resseerd bent, moetje in de stad zijn
Wat dat betreft was Amsterdam een
verademing Moet er trouwens ook
niet aan denken ooit nog uit deze
stad weg te gaan Als je zolang echt
afgelegen hebt gewoond, wil je heus
niet meer terug naar het platteland"

Een stunt
In 1975, na drie jaar Kleinkunst
Academie, richt Heyting samen met
wat medestudenten kindertheater
'Potverdrie' op „Dat was in het ka
der van het praktisch jaar en was

tnv

afgelegen steeg terecht komt waar
ze door een zeer aantrekkelijke
maar ook heel gemene machojon
gen wordt overvallen In die paar
bedreigende seconden ziet ze in een
flits haar leven \oorbijgaan Het pu
bliek maakt kennis met haar man,
haar overheersende moeder en nog
meer figuren uit haar omgeving
Via sketches en liedjes, met nau
welijks decorvoering maar vooral
lichteffecten \\orden door Heyting
en haar tuee mannelijke tegenspe
Iers (Martin van den Ham en Michel
Sorbach) begrippen als macht, ero
tiek ( Daar gaan we echt heel ver
m ) een hoop bedrog en schuldge
\ oelens over het publiek uitgestort

• Hetty Heyting: „Ik heb best een
hoop temperament. Maar ik spaar
mijn energie en bundel op die mamer een gigantische power die er op
het toneel uitkomt. Het is heerlijk
bevrijdend af en toe uit te barsten"

Het is zo pijnlijk herkenbaar dat
de mensen m de zaal soms heftig
ieaa;eien Of er wordt vreselijk gela
chen of ze gaan zich er mee bemoei
en en roepen 'klootzak' als die echt
genoot voor hun gevoel echt te vei
gaat'

foto Luuk Gosewehr

Veel power

Heyting schuwt geen enkel middel in nieuw programma

Zo rustig met haar pratend in die
huiskamei in die typisch Amstei
damse buurt, kun je je bijna niet
voorstellen dat ze grove teksten over
het publiek uitstort of dat ze met
haar fiele verschijning als een TGV
over het toneel raast , Er zit best
een hoop power in me hooi" lacht
serie Familie Knots en sprak de musical uit de verf is gekomen Ik ze wanneer haar gevraagd wordt
stemmen in van de tv serie 'Vrouw had er zelf wat meer gi ip op willen naar haar bedeesdheid van dat mo
tjeTheelepel' Met al die radio en tv hebben, ook op de regie maar dat is ment
activiteiten is ze inmiddels gestopt door tijdgebrek niet gelukt Hier
„Wanneer je met een hoop tempe
Maar met met het jeugdtheater En door is het toch iets anders, iets
kele weken geleden ging de door vlakker gewoiden dan mijn bedoe rament m je hebt kun je dit werk
haar geschreven jeugdmusical 'Hoe hng was Maai dat maakt de musical helemaal niet doen volgens mij
verzinje het' m het CCA m premiere op zich niet minder leuk hoor" ver Maar ik spaar mijn energie en bun
del op die manier een gigantische
Vandaag (woensdag) werd deze zekert ze
Heyting meent dat de kwaliteit power die er 's avonds op het toneel
nieuwe produktie van de Stichting
Jeugdkomedie Amsterdam voor het van het jeugdtheater m het alge uitkomt Ik kan ook een knalharde
Amstelveense publiek geprolon meen de afgelopen jaren tot grote stem opzetten en ik moet zeggen dat
geerd Heyting is niet helemaal te hoogte is gestegen Wat theater voor het heerlijk bevrijdend is om af en
vreden met de manier waarop de volwassenen betreft bespeurt de 38 toe uit te barsten"

'Theater is vaak zo
eigenlijk meer een soort stunt We
brachten baanbrekend kmderthea
ter met soms heel heftige teksten
We ontlokten heel veel reacties, zo
wel negatief als positief Duidelijk
was dat de kinderen die naar ons
kwamen krjken zich heel erg betrok
ken voelden brj deze vorm van thea
ter Wat we deden was bijvoorbeeld
een lied zingen vol vieze woorden
Dan vroegen we die kinderen of ze
nog viezere woorden kenden Nou,
dan kreeg je een stortvloed over je
heen Heerlijk En er was niets qua

Conferentie
over computers
in Nieuw Unicum

kmdermatinees m die tijd Toen
Hans Snoek zag waar we mee bezig
waren heeft hij ervoor gezorgd dat
we tussen programma van het Shaf
fy theater werden gepland 'Potver
drie' werd echt een hit"
Twaalf jaar lang was Heyting de
'Kleutertje Luister van de jaren
tachtig', zoals ze het zelf noemt Ze
presenteerde jaren het radiopro
gramma 'Snotneus Ahoy' (pas nog
herhaald), en tot oktober vorig j aai
'Leuterkoek en Zandgebak' Ze
speelde verschillende rollen in de tv

Tot voor enkele jaren geleden
werd van mensen met een lichame
lijke handicap gedacht dat het voor
hen onmogelijk zou zijn om aan het
arbeidsproces deel te nemen De m
voering van de Wet Arbeid Gehandi
capte Werknemers (WAGW) m 1986
was een poging om aan dat denken
een wending te geven De snelle op
komst van de automatisering werkte
mee aan een positievere benadering
van de lichamelijk gehandicapten m
het arbeidsproces Zelfs wanneei
mensen over een betrekkelijk genn
ge handfunctie beschikken is het
nog mogelijk om, vanuit een rol
stoel, een computer te bedienen
Voor visueel gehandicapten zijn aan
passingen mogelijk en ook mensen
met een gehoorstoorms kunnen
over het algemeen met geautomati
seerde apparatuur overweg
Daarnaast kan automatisering
voor \eel mensen een voorwaarde
scheppen om langer m hun eigen
thuissituatie te blijven wonen De
deur die op afstand geopend kan
worden, lichten en goidijnen die
vanaf een centrale plaats bediend
kunnen worden geautomatiseerd?
keukenapparatuur en met lampen
uitgeruste telefoons en deurbellen
zijn toepassingen die het leven van
lichamelijk gehandicapten kunnen
veraangenamen
Om een beeld te geven van de ver
schillende mogelijkheden op dit ter
rem, met name aan potentiële ge
bruikers, organiseert 't WEB de con
ferentie 'Handicap en Computer
Deze zou aanvankelijk vrijdag 17 ja
nuari gehouden worden maar is uit
gesteld tot in de maand maart D ^
exacte datum is nog onbekend Auto
matisermgsbedrijven verlenen hun
medewerking aan de conferentie
door middel van stands demonstia
ties en lezingen Nadere mfoi matie
Stichting 't WEB, Kampeivest IA
2011 EW in Haarlem
Tel
023311834

OJJ/
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Peugeot

IMPORT USA CARS

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

ƒ 14.750
205 XE Accent, rood
45.000 01.89
ƒ 12.250
205 XE Accent, wit
34.500 08.87
/ 19.250
205 XE Accent, blauw
9.100 02.91
ƒ 17.500
205 XE Accent, blauw
37.630 04.90
Fiat
ƒ 17.250
309 XR, rood
46.000 04.89
/ 22.500
309 XRD. d. grijs met
68.000 01.89
Fiat Panda 750 L,
309 XL Profil wit
37.370 02.90
ƒ 19.750
FIAT VERMEY B.V.
'Carrara/87
8.500 Keuze uit ruim 35 occasions. 309 GL 1.3, rood
ƒ13.900
71.000 04.87
Fiat Panda 750 CL, '89.10.500 A.Philipsweg 13, Uithoorn.
ƒ 14.250
309 XE 1.3, blauw
45.000 02.88
Fiat Panda 1000 CL, '89.10.950 Tel. 02975-62020.
ƒ27.950
405 GL 1.6i, grijs met
28.700 07.90
Fiat Uno 45
405 GL, wit
27.000 01.90
ƒ26.950
GOUDSMIJ
FIAT
Amstelveen
'Champ', '88
12.450
ƒ 25.750
405 SR 1.9 wit
120.000 02.89
Keuze
uit
50
gouden
FiatFiat uno 60 S, '87
11.950
405 GRD blauw
115.000 01.89
ƒ 24.950
Fiat uno 1.4 S, '91 ....20.950 occasions. Tel.: 020-6470909 405 GRD blauw met
75.000 06.90
ƒ30.250
Fiat uno 60 aut., '87 . ..13.950 T.k. van Ie eig. Fiat PANDA 505 GR 2.2 inj., grijs met
55.000 04.89
ƒ31.500
Fiat Tipo 1.4 i.e., '91 ...21.950 Carrara, bj. mei '87,68.000 km. Mini, racing, groen
14.000 04-90
ƒ 12.500
Fiat Tipo 2.0 Gl, '91 ...31.950 Tel. 02993-69903/65394.
Opel Kadett 1.3, wit
96.000 01.87
ƒ 12.750
Fiat Tempra SX,
Lancia Yio Fire, grijs met
13.000 03.90
ƒ 17.000
• „SHOWROOM",
1.6 GT, '91
28.500
de
autorubriek
Lancia Delta GT,
voor Amsterdam
'San Remo', '89
19.750
en omgeving.
Lancia Dedra
Tel. 020-6658686.
1.6 i.e., '90
28.750
Lancia Thema TD, '87 .19.500
Ferrari
Honda Aerodeck
2.0 EX, '86
17.950
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Renault 5 TL, '86
8.750 Zelf rijden in FERRARI 308
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
GTSi (Type Magnum)
3-12 mnd. gar., ANWB.-gek. PORSCHE 911 Carrera Targa • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulvoor trouwen, Uniek! 2 verleng- lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
CASPARUS FIAT-LANCIA
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit
02940-15108
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
en blauw, type '91. Bel
AMSTELLANDLAAN 1
Meijers BV: 030-444411.
WEESP

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
T
otale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Koudijs Autobedrijf B.V,

Ford
Voor meer informatie of advies, bel

± 12 GEBRUIKTE

020-665 86 86

Scorpio's

Austin

Citroen AX
Citroen AX
K-way, '89
Citroen BX
Citroen BX
Citroen BX
Fiat Panda
'90

in perfecte
A 1 conditie

1.0 E, '88 . 10.950
1.1
12.450
1.6 RE, '89 19.900
1.6 TRI, '8713.950
1.9 TD, '90 27.500
1000 CL,
12.250

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L.P.G.
Prijzen van ƒ 18.650tot ƒ 34.650Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
Peugeot 205 GR, '90 . 19.900 v. KALMTHOUT
& v. NIEL bv.
Autovroon
Peugeot 505 SX 1.8,
11-29, Hoofddorp
(Audi/VW-dealer)
'86
10.750 Marktplein
02503-13441.
VANWEGE DE BESTE PRIJS! Renault 5 SL, '88 . . . . 11.750
80, kersenrood, sportv
'90 VW Jetta 1.3, '87 . . . . 14.250
80 diesel, cyclaam met. . ..'88 Ford Sierra 2.0 Cl., '89 22.950
Hyundai
80 Olympiade, wit
'91
3-12
mnd.
gar.,
ANWB.-gek.
80 1800, blauw met
'89
Weet u het nog!
80 1800, sportv., blauw . ..'89
OTO//ICI CITROEN
Minstens 2 jaar garantie op
80 1800, rookzilv. met. .. '88
02940-16661
onze gebruikte Hyundai's.
30 1.8 S Serret
'87
HOGEWEYSELAAN 21
Pony 1.5 L esprit 3 drs bj. '91
30 2.0, nieuwste model . ..'91
WEESP
Scoupe 1.5 GTI geel . bj. '91
30 diesel, blauw met
'89
30 Turbo diesel, alpinewit .'89 CX 22 RS Familiale break 8 Lantra 1.6 GLSI autom. bj. '91
bj. '91
30 1900 diesel, blauw met..'91 pers., '88 ƒ24.500. BX 16 TGI Sonata 2.0 GLSI
Lantra 1.5 GLSI
bj. '91
30 1900 D, schuifdak
'90
break 4/'91, LPG 28.000 km Pony 1.5 L 3 drs rood bj. '90
30 2.3 Serret sport
'89
ƒ 28.500. 4 x BX RD break, '89
90 Coupé, tornadorood .. '91 v.a. ƒ16.500. BX turbo break Pony 1.5 GLS 3 drs .. bj. '89
100 2.3, ABS, vele opties .'89 diesel '88, schuifd. ƒ 18,500. BX Pony 1.5 GLS aut. Ipg bj. '89
bj. '89
100 2.3 Turbo, 170 pk .. ..'88 RD break, '87 ƒ 12,900. BXTRD Pony 1.5 L sonnet
100 2.8 CD, airco etc
'91 '88 ƒ13.900. BX TD '90 Pony 1.5 GL 3 drs . . . bj. '88
Pony 1.5 L 5 drs
bj. '87
IOO 2.8 CD Quattro
'91
ƒ17.500. BX 19 D, '84 ƒ 4500. Autokrooy t.t. Vasumweg 32
BX 19TZI '90 ƒ 22.500. BX 19
(a.d. Klaprozenweg)
GTI, '89 ƒ 18.500. BX 19 TRS
A'dam. 020-6310615.
/ANWEGE DE BESTE AUDI'S LPG, '89 ƒ18.500. BX 16 TGI,
Contactweg 47, 020-6869611. '90 ƒ 18.900. BX 19 TRD, '88
Lod. v. Deysselstraat 77
ƒ 13.900. BX 16 TRI LPG, '89
Lada
020-6116715
ƒ 18.500. BX TRI, '88 schuifd.,
ƒ12.900. BX 14 RE LPG, '89 Lada 1200 S 1986, 49.000 km,
ƒ 13.900. BX 14 TE'89 ƒ 13.900. 1e eig., i.z.g.st., ƒ2.500, APK
BX14RE, '88, ƒ 12.500. AX 11 '93. 020-6004181 na 18 uur.
RE '89, schuifd, ƒ11,900.
Van part. Lada 2105, b.j. '89,
Visa Garage
perf. staat, km stand 35.000.
Houtmankade 37
Vr.pr. ƒ 6900. Tel.: 075-156214.
Off. BMW-dealer
Amsterdam, 020-6278410.
Van part. Lada Samara 1. 5 k.
1e Ringdijkstraat 39
3. d. juni 90, wit, 25895 km, als
Amsterdam-Oost
nw. ƒ11750, tel. 020-6193584.
TIMO DE BRUYN
Occasions
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
3-, 5-, 6-, en 7-serie
Mazda
APK klaarmaken tegen gered,
bj. '83 t/m '91
prijz. Verk. van losse onderd
Inruil/leasing/financiering
Tel 020-6680820 en 075-702625 Mazda 323 GLX, 5-drs„
bj. 9-'87, rood, 71.000 km.,
1e eig., 12 mnd. garantie mog.
Tel. 02979-84866.

Audi
Centrum

Autovroon

T.k. weg. bedr. auto, Ford Scorpio aut., zwart, b.j '87, i.z.g.st,,
APK. Vr.pr ƒ13.500. Tel.:
02990-34283.
Wegens leasen zeer mooie
-ord Escort 1400 Bravo, bj. mei
87, APK juli '92, Vr.pr. ƒ8500.
Tel. 020-6473378.

Mitsubishi
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel. 020-6433733.
J. LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 mnd. garantie.
Weesp tel. 02940-16619.
Mitsubishi Lancer 1.8 D. b.j.
eind '86 APK i.z.g.st. Vr.pr.
ƒ7500. 02990-34283.

Nissan
Sunny 1.3, Combi, rood, Lpg.
bj. 8-'87, 93.000 km.
24 mnd garantie mogelijk.
Tel. 02979-84866.
Nissan Micra 1.2 LX
7/89, 34.000 km., rood,
TOYOTA BROUWER
. Tel. 6360401

Opel

Mazda 929 S 2.2i GLX Aut,
demo; nu ƒ54.000.- kent.
blank. Mazda D. 02908-3231

EEND, 2 CV6, bj. '83, rood,
nieuw dak, vraagprijs ƒ2000.
Tel. 020-6115748.

autoverhuur

T.k. v. part. Mazda 626 GLX
Coupé 10e '88 L.P.G. pr.
ƒ 15.500,-. 02990-23734.
Mazda 626, 4-drs, GLX, L.P.G
10/89, 87.000 km. wit

AX

Kadett 1.3 L., bj. 9-'89, 27.000,
1e eig. Zwart, 2 jr. gar. mog.
Tel.: 02979-84866.

205
205
205
205
309
504

sinds I930
PEUGEOT
1.1 Accent, '87..ƒ 9.500
1.1 Accent, '89..ƒ 14.500
1.1 Accent, '89..ƒ 14.200
1.6GTI, '88
ƒ19.250
1.3 Score, '88 ...ƒ12.300
1.6 GLI, '90
ƒ25.500

Fiat Panda 1000 CL '86/ 5.900
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.000
3 - 1 2 maanden garantie
Inruil en financiering mogelijk

PEUGEOT-DEALER
Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824.
Peugeot 205 XL
'Comfort', '89
15.250
Peugeot 205 GL '88 . ..13.950
Peugeot 205 XR '87 . ..13.750
Peugeot 205 XR '88 . ..15.950
Peugeot 205 XR '89 . ..17.950
Peugeot 205 XS '90 . ..22.950
Peugeot 205 XLD '89 ..18.950
Peugeot 309 XL
Score, '88
..16.500
Peugeot 309 XL,
Profil '89
18.500
Peugeot 405 GR 1.6 '8922.500
Peugeot 405 GR/
BREAK 1.9 '89
29.500
Peugeot 405 Ml 16 '88 29.500
Peugeot 405 SRDT '89 31.500
Peugeot 605 SRI 2.0,
'90
42.500
Peugeot 605 SV 3.0 '90 49.500
3-12

mnd. gar., ANWB.-gek.
v.d. POUW PEUGEOT
02940-15110
AMSTELLANDLAAN 1
WEESP

• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
Opel MANTA type GTE, 2.0i, bj.
'81,
APK 25-10-'92. Vr.pr. „SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686.
ƒ2000. Tel. 02990-40405.

020-6943093

AX GT i, bj. '89, 27.000 km.,
Vraagprijs ƒ16.000.-. Inruil
mogelijk. Tel. 075-163008.

Cobussen

Ford Taunus 16 L, '80,
goede auto met APK ƒ 750,020-6278410.

Asmoco

Citroen

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
Halte Sneltram: „Zonnestein"

Ford Scorpio 20 cl, 10/87, APK
"", ƒ11.750,-. Inruil financiering. Tel.: 02159-19284/18711.

BMW

BX BEAUTY (type 16V)
70.000 km., bj. '88, ƒ 13.500,Tel.: 075-163008.

Auto service Wetter

Chevrolet
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w. : Amsierdams Stadsblad,
Buiterweldense Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amsrelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dog tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6058686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31
Amsterdam.
Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren.Amstelveen, Gebouw Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.
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Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.
Opel Corsa 1.3 S
1/88, 58.000 km. Grijs

'TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401
Opel Kadett 1.3. S, 4-drs
7/86, 78.000 km. bruin.
TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Record voor Rover
Metro 1.3 Summer . . . .
Metro 1.3 GT
Maestro 1.6 Mayfair
Rover 3500 v.d. Plas
Rover 3500 P6
Rover 114 GTI
demo speciale prijs

7-'86
3-'87
1-'87
1-'85
3-77
6-'91

020-6949266
Rover Dealer
MINOR MOTORCARS
biedt aan:
Rover 114 GTI 16 V, 06/91.
Rover 820 SI, fastback, 09/88,
68.000 km. ƒ22.750.
Roover 820 l Sedan, 08/88,
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,
Rover 114 GTA, 06/91, rood,
9000 km
Rover 114 GTA 09/90,
35.000 km. d. rood met.
en diverse andere
gebruikte Rovers

Minor Motorcars BV
Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

LUYKX BV

Swammerdamstraat 1
Badhoevedorp, 020-6594330

Adres:

T.k. SUZUKI CARRY. Bouwjaar
1983, ƒ900. Tel. 020-6953363.

Postcode + Plaats:
Telefoonnummer:

r'

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42, A'dam-Sl.dijk,-6131375
Ook voor A.'dam-Noord

. Handtekening:.

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

rijs

exc|

pr|:5 inc|
c

6% BTW. 6 -ï BTW

T

Seat

Saab

SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam • 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk
Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ 20.500,-ü

Te koop SEAT MARBELLA
APK 9/'92, • bj. 9/'88, prijs
t.e.a.b. 020-6424969.

Hoofddoro. 02503-14097

Subaru
DE GROOTSTE SUBARU-DEALER
. . ; Zowel in.SERVICE als in KWALITEIT
• Altijd alle kleuren in .voorraad "/-.''•"•.-.'

jjjvliegen de deur uit!
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibaulstraat 131.
Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen. Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 4216;
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn. Stationsstraat 70: Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort. Gasthuisplein 12.

T.k. VW Golf '79, 150.000 km.'
Rijdt nog goed. Vr.pr. ƒ 400. "
Tel. 020-6960131.

Toyota Corolla 1.8 DX dsl, '85,
APK tot 12/92, ƒ7900,-. Struijs
Papier 020-6173790 ma. t/m vr.

Auto's te koop
gevraagd

Algemeen

TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.

VW Coupé 1.3, 07-'90, kl.
blauw, 28.000 km., div. extra's
Schitterende Kever 1200, ge- Pr. ƒ 15.995. Tel. 02503-32423.
Starlet 1.3DX 12Vaut. 1e eig., rest., rood, br. banden, alarm,
km 57000, 12/86 ƒ9750.
veel chroom. 020-6325141.
VOLVO NIEROP 020-6183951.

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079. Tevens INKOOP.'

Wagenpark JOHAN BOOM.
HOOGSTE PRIJS
voor elk mejk auto, a contant, Zuider Akerweg 83, Oranje
hek. Amsterdam-Osdorp.
met vrijwaringsbewijs.
Bij
Tel. 020 - 6105478.
Tel. 02990-37825.
± 100 Auto's v.a. ƒ 400.INKOOP AUTO'S, + ANWB,- tot ƒ 1.000.-.
De enige off. SUBARU DEApr., snelle afw. a contant m. Steed wisselende sortering.
niet
duur!!!
LER + occ. voor Purmerend
vrijw. bew., def. geen bezW. Door onze scherpe prijzen
Studenten 10 % korting.
6.0. Tuijp b.v. West-Beemster,
Tel. 020-6108280/6149352.
GOEDKOOPSTE ADRES
- auto-ambulance & oprijauto
02999-278, Jisperweg 39-40.
VAN NEDERLAND,
-9-pers. bussen en pick-up's Koop- of VERKOOPPLANdoor grote omzet
NEN? Bel dan snel Nationale
Avond- en nachttar.: Occasionlijn.
en prima service.
023-365206
MOOY EN ZOON- bestelwagen afhalen na 17.30
Garantie al v.a. ƒ 1.000.v;h Museum autobedrijven'
uur en de volgende morgen Te koop gevr. Peugeots 404, en omruil garantie. Dagelijks
504,505, J5,604 TD. Schade of geopend van 9.00 tot 19.00
om 8.00 uur retour
sloop.
Autocommerce, uur. Donderdag's koopavond.
Mooy en Zoon:
tegen 4 uur-tarief,
023-338895.
020-6794842, 020-6908683.
al 16 jaar uw
Zaterdag tot 17.00 uur.
Subaru-dealer A'dam/A'veen. BLOKSMA
RADIATEURENService en
warmtewisselaars, Kapoeas• „SHOWROOM":
''Ruysclaelkiide'75 A'darh-0'Z.
weg 17, A'dam, 020-6148385.
De autorubriek voor
:
Reparatie
Irilo Q20.6623Ï67.6732853 .
Amsterdam en omgeving.
• De advertentie-afdeling beOplage 750.000 ex.
A.P.K. KEURINGSSTATION
houdt zich het recht voor adElke week in Het Parool en
Subaru Mini Jumbo 5 DX.
Keuren zonder afspraak
vertenties eventueel zonder
alle uitgaven van WEEKMEDIA
788, _17.000_km. Grijs.
Feenstra & Jimmink
opgaaf van redenen te weige. Tel. 020-6658686.
TOYOTA BROUWER
ren. (Art. 16 regelen voor het Asterweg 24A A'dam 6364702
Tel. 6360401
advertentiewezen).

Autoverhuur

Ouke Baas

Fa. Gansner & Co.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

bon

V.W.-

Van Vloten
Amsterdam

Suzuki Swift 1.3 GS
5/89, 32.000 km. rood,
TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.; 020-6183855.

sept. '89, 2.2 benz., 4x4 wd,
open dak, poly deck. Zeer
mooie wagen, ƒ26.000,- ex.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Tel. 020-6670121.

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100,
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

• SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Off. Suzukidealer
Oplage 750.000 ex.
incl. BTW en verzekering
Elke week in Het Parool én
en o.a. BX en ZX
biedt aan:
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6932750
SWIFT 1300 GTI, m. alarm, wit,
Tel. 020-6658686.
S. Stevinstraat 12a, A'dam
19.000 km., bj. '91, ƒ26.950
SWIFT 1300 GTI, m. sunroof,
wit, 46.000 km„ bj. '90, ƒ 23.750
SWIFT 1300 GTI, met sunroof,
rood, 93.000 km., bj. '87,
/14.250
SWIFT Sedan 1.6 GLX, rood
met., 38.000 km„ bj. '90,
ƒ21.500
ALTO GL, 5-drs. blauw met.,
31.000 km., bj. '89, ƒ11.250
ALTO GL, 3-drs., beige met.,
42.000 km., bj. '87, ƒ 8.500
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
ALTO GL, 3-drs., rood, 65.000
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
In
Het
Parool
en
in
de
maar
liefst
18
(!)
nieuwsen
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
km., bj. '87, ƒ 8.250
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
ALTO GL, 3-drs., blauw met.,
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.
44.000 km., '86, ƒ 7.500
exemplaren.
TERREINAUTO'S
Samurai, com. de Luxe, rood,
19.000 km., bj. '89, ƒ18.250
Geef nu uw advertentie
Samurai de Luxe, blauw met.
29.000 km., bj. '88, ƒ 18.500
In 4 dagen zo'n 752.500"
Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
S.J. 410 de Luxe, grijs met.
vonkende
verkoopspoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
77.000 km., bj. '84, ƒ 9.750
contacten.
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

HI-LUXE nw. model

Volkswagen

Accessoires en Onderdelen

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Renault 5 TR, bj. 7-'90, 1e eig.,
53.000 km., zwart, 24 mnd.
garantie mogelijk.
Tel. 02979-84866.

Toyota

ZUIDWIJK MINERVALAAN
Toyota
PEUGEOT-DEALER
Onderdelen voor:'1' Austin-RoverAMSTERDAM - ZUID
205 Accent '87 . . . . .ƒ11.500
Jaguar-MG-Triuifiph-Landrover
205 GE '88
ƒ 10.750
' KIMMAN
HAARLEM
205 GE '89
ƒ13.500
IN
24
UUR
GELEVERD
205 XS '90 + sch.d. .ƒ22.500 Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
205 XR 1.4 '89 + sch.d/ 17.500
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
205 XR Lacoste '86 .ƒ11.950
205 GR 1.4 '84
ƒ 6.950
AUTOBANDEN-UITVERKOOP Grote sortering ONDERDELEN
Volvo
.aagste prijzen in Amsterdam van schade-auto's, alle
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
Jan Hallstraat 73, tel. 6865689 merken, alle bouwjaren.
205 GT! 1.6 '87
ƒ15.850
405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.500
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Volvo-occasions
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
460 GLE
Lid Nevar.'
605 SV 3.0 '90
ƒ49.750
Klaar terwijl u wacht.
Nieuw,
smar.
groen,
spec.
prijs
±
35
in
voorraad
Opel Corsa 1.3 '88 ..ƒ12.750
Ruüstarters en dynamo's.
• De autorubriek
440
GL,
km.
80.000,
Lpg.,
o.b.
o.a.:
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Valkenburge.rstraat 134.
„SHOWROOM" heeft
Volvo 740 GL, met schuifdak, '89; 440 GL zilver/met., km.
verz. mog.
Tel. 020-6240748.
een_qplage van 750.000 ex.
55.000, '89; 440 DL rood/met,
bj.
'88,
anthr.
met.
123.000
km.,
Minervalaan 86, 020-6629517.
km. 35.000 '89; 340, 3/5 drs.,
ƒ24.950
Donderdags koopavond.
autom. v.a. '85 t/m '89.
Rijscholen
Autosloperijen
Volvo
240
GL,
bj.
'87,
blauw
Zaferdaa 10.00 - 17.00 uur.
340/360 DL/GL v.a. '84 t/m '89.
met. 74.800 km., ƒ 19.750
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
Autosloperij A. de Liede
Volvo 460 GL, sedan, bj. '90, bl. 740 GL Sedan, Lpg, '89.
Renault
740 GL Diesel wagon, '86.
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Neem geen risico: orig.
met., 29.500 km., ƒ28.750.
240
Van,
Lpg.
'85.
Michel geeft les in div. talen
PTT-vrijwaring RDW
Volvo 440 GLE, stuurbekr. bj.
18 GTL stationw. bj. '83, b/g., '89, rood met. 35.000 km.,
020-6853683, b.g.g. 6181775,
VOLVO NIEROP
(s)loopauto's
APK nov. '92, i.z.g.st, geen ƒ23.750
075-174996 en 02990-34768.
VANCOUVERSTRAAT 2-12,
HOOGSTE PRIJS
roest. Vr.pr. ƒ3200.
Tel. Volvo 340, 3-drs., 1.7, bj. '87,
A'dam-West 020-6183951.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
Tel. 020-6198691
020-6891803.
rood, 96.000 km., ƒ 11.950
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Renault 18 GTL stationcar, '83. Volvo 340 GL, 5 drs., aut„
Centerparts
Gratis halen en brengen.
Volvo 360 GL, 2.0 ltr„
Puntgaaf, ƒ 3500.020-6278410. bj., '90, blauw met, 28.800 km.,
Tel. A'dam: 020-6942145.
vraagt sloop- en schadewa3/87, 62.000 km. bruin •
ƒ19.750
gens. Origineel R.D.W.-vrijwaRENAULT AMSTERDAM
TOYOTA BROUWER
ring. De hoogste prijs en geen
Top occasions met 1 jaar
AUTORIJSCHOOL NOVA
Tel. 6360401
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
garantie
(lid BOVAG)
Wibautstraat 224
Grote sortering ONDERDELEN
•Auto te koop? Plaats een van alle schade-auto's, alle
020-561 96 11.
SPOEDCURSUS ƒ895
SHOWROOM advertentie. U
merken, alle bouwjaren.
incl. examen
RONDAY RENAULT
zult verbaasd staan over het
Ravenstijn, 02502-5435.
Bel info: 020-6464778.
Uw volvo-dealer
resultaat.
PI. Middenlaan 19-21
Meeuwenlaan 128
Amsterdam 020-6237247
Autorijschool Ferry
• Bewijsnummers van een geTel. 020-6369222
Autofinanciering
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
plaatste "SHOWROOM"
5 TL '85
ƒ 7.500
Amsterdam-Noord,
Tel.: 020-6932074.
advertentie krijgt u alleen toe11 Broadway '86
ƒ 8.500
en verzekering
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
21 GTD '88
gezonden als u dat bij de opƒ 14.500
gave van de advertentie ken25 GTS '84
ƒ 10.750
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u.
Auto goed en goedkoop
„SHOWROOM"
baar maakt. De kosten daar25 TX Aut. '91
ƒ44.500
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Postbus 156,
voor bedragen ƒ 3,Clio RN 1.4 5d '90
ƒ21.500
Alle verz. CELIE 020-6416607. proefex. a ƒ 6,25.020-6416607.
1000 AD Amsterdam
Clio RL '91
ƒ18.000
Express combi '86
ƒ 8.500
Express '86
ƒ 7.000
Mazda 323 1.8i GT '90/ 32.500
Fiat Panda 1000. S 'RP f 9 7sn

Rover

LUYKXS B.V.

ƒ 55,- per dag

SUBARU EN LADA DEALER
Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.
Honda Accord, aero-deck, 2.0
EX, Lpg, 11-'88 ....ƒ21.750*
Subaru Coupé
1.6 GL, '87
ƒ14.500
Subaru Legacy
1.8 GL, veel ace.
09-'91
ƒ31.000*
Subaru Mini Jumbo
DL, 09-'91
ƒ 13.495'
Lada Samara, 1.3
Lpg, '90
ƒ 12.500*
Lada 2107 1.5, '87 .ƒ 5.250*
Lada 2104 1.3,
Station
'88, ƒ 7.000*
Lada 2105 1.5 .'86, ƒ 2.500
Daihatsu Charade
Diesel '85
ƒ 5.500
Suzuki Alto GL, '86, ƒ 7.650
Volvo 343 L ... '82, ƒ 2.000
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel. 02907-6572

SUBARU- HEERE
Ceintuurbaan 225, Amsterdam. Tel. 020 - 6719154
(donderdagavond koopavond)

Alle merken
Gashaarden en gaste-muizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

uw drukker voor:

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - fel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Wekelijkse Weekmedia-pagma gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Resultaten wasdroogautomaten
vallen tegen

Voorjaarsmode wordt supervrouwelijk

OOR kleinbehuisden kan
een was-droogautomaat
(een machine die zowel
wast als droogt) een uitkomst
zijn. Aan deze machines kleven
echter ook bezwaren: wassen
en drogen in één keer is vaak
niet mogelijk en het energie- en
waterverbruik zijn nogal hoog.

V

Hxiiactk-adres ATV: Wcx-kincdia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
cel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Uusse

door Gcrrit Jan Bel

Meten en tekenen
in één beweging

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek
uitvoerde naar negen merken en typen was-droogautomaten.

De geteste machines kosten tussen de ƒ 1500 en ƒ3000. Zeker niet
weinig, maar de testresultaten vallen tegen. Slechts vier van de negen
kregen de beoordeling 'goed'. Bij één
machine kwam de gedroogde was er
zelfs lichtgeschroeid uit.
De was in de machine stoppen en
daarna droog in de kast leggen zou
ideaal zijn. Helaas blijken was-automaten dat meestal niet te kunnen.
Na het wassen moet het wasgoed
altijd worden losgeschud om proppen te voorkomen. Bovendien moet
bij gewoon katoenen wasgoed een
volle machine na het wassen altijd
in twee porties worden gedroogd.
Dus niet vuil in de machine en
schoon en droog eruit.

• Op de foto een klokmodel, uitgevoerd in soepel viscose. Dit
doorknoopmodel met korte mouwen en laag uitgesneden halslijn heeft een ragfijn printje en is geheel gevoerd.Foto Foxy Fashion

OEWEL HET er op lijkt dat in
deze wintermaanden het donkere en vochtige weer alles
overheerst, zijn de modezaken al ingericht met de nieuwe voorjaarscollectie. Warme dikke truien en broe-

H

E REISBRANCHE ver- behoeft geen krans. Sinds vele jaren

wacht een goed jaar. Nu
D
al wordt er flink geboekt.
Hierbij wat toeristische tips

voor zowel individuele reizigers als voor hen die georganiseerd op pad gaan.

Burgerlijk Wetboek

door Leni Paul

Video-cassettes
In het januari-nummer van Audio
& Video Totaal grote aandacht voor
een uitgebreide test van video-cassettes. Maar liefst 74 tapes werden
(ook letterlijk) onder de loep genomen: 33 'full-size' VHS-cassettes, 9
van het type VHS 'Compact', 10 Super-VHS-cassettes, 6 Super-VHS-C,
12.8-rnm- cassettes en 4 voor Hi8. De
onderlinge
kwaliteitsverschillen
tussen de merken en typen die op de
verschillende onderdelen in de kopgroep zitten zijn gering, zo concludeert A&VT.

Tweedehands auto's
De .Consumentengids (januari) bekeek de garanties die op tweedehands auto's worden gegeven en
kwam tot de conclusie dat die nog
niet: altijd voldoen aan de nieuwe
wetXzie hiervoor het stukje over het
nieuwe Burgerlijk Wetboek). De
meest voorkomende garantie is die
van :de Bovag. De garanties die dealers'van een bepaald automerk geven, zijn veelal de Bovaggarantie
zelf, maar dan onder een eigen naam
uitgebracht en zij kennen soms extra's. Enkele merken hebben een eigen garantie.
Niet iedereen koopt een nieuwe
auto, al zou je dat kennelijk (moeten) geloven als je leest waar de aandacht van de autobladen hoofdzakejijk naar uitgaat. AutoWeek besteedt
in de. rubriek Tweedehands al enige
tijd'aandacht aan de kwaliteit van
bepaalde autotypen. Informatief
voor'de grote groep lezers die geen
nieuwe auto zullen kopen. Sinds
kort heeft ook de Autokampioen een
dergelijke rubriek onder deze naam
ingevoerd. In nummer l komt de
Volvo 240 2.3 GL combi ter sprake.
AutoWeek (no. 1) besteedt aandacht
aan de Mercedes 190. Eindoordeel:
•^eer aan te bevelen als hij van na
1985 is".

Eri> verder...
Ih de Waterkampioen (no. 24) een
test van vier buitenboordmotoren
van 26 kW.
Op Pad (no. 8) schenkt aandacht
a
an de duurresultaten van zes ranöonneurs, fietsen die speciaal geschikt zijn voor lange tochten.

ken hebben in de rekken plaatsgemaakt voor frisse vrolijke jurkjes
(met korte mouw), bermuda's en
wielrenbroekjes. Prelude van een
zonnige lente.
Vrouwelijk, klassiek en een tikje

Foto ZY

• Leggings spelen ook in de voorjaarscollectie een rol. In
plaats van een winterse dikke trui wordt er een ruimvallend Tshirt op gedragen met vest.
Foto Hennes & Mauntz

nostalgisch (zestiger jaren!), zo kunnen we dit jaar het algemene thema
van de nieuwe modecollectie noemen. De kleuren zijn dan ook bescheiden te noemen: ivoor, zand,
khaki en terracotta. Het materiaal

moet in deze tijd van kwaliteitsbesef
goed zijn. Linnen, katoen en soepel
viscose zijn de meest gehanteerde
stoffen. Daarnaast zijn ook de gebreide materialen belangrijk, zoals
jersey, ribtricot en ajour-breisels.
Eenvoudig, hoewel dat in de prijs
vaak niet te merken is, mag de kleding wel zijn. Comfort is een belangrijk uitgangspunt en de belijning
van de kleren is daarom vaak simpel. De ontwerpers hebben zich dit
jaar laten inspireren door eenvoudiseum werd ingericht. Een eettip: in ge T-shirtvormen en (wellicht kunLa Chaumière in Ménétréols bij Va- nen de jongeren een zoekactie noutan eet men verrukkelijk voor een den in de kast van oma en opa) ouon-hollands klein bedrag.
derwets tricot ondergoed.

Reisbranche verwacht goed jaar

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op
l'ostbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
l laag en onder vermelding van 'was-droogautomaten'.

Met ingang van l januari is een
aantal delen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Vooral voor
consumenten een goede zaak, want
hun rechten zijn goed uitgebreid. Zo
zijn er nu gunstiger regels bij koop
en is er een grote schoonmaak gehouden onder allerlei voor de consument zeer nadelige kleine lettertjes
in de voorwaarden van leveranciers
en dienstverleners. Om een voorbeeld te noemen: als u een tweedehands auto koopt, zal de verkoper
(als ter zake kundige) u (als leek)
goede informatie moeten geven. Dat
wil zeggen dat hij ook verplicht is de
eventuele niet zichtbare mankementen van de auto te vermelden. Dit is
maar een van de vele onderdelen
waarop de consumentenrechten zijn
verbeterd.
In verschillende consumentenbladen van deze maand is uitgebreide
informatie over de nieuwe wetgeving opgenomen. In de Consumentengids van de Consumentenbond
en Koopkracht van Konsumenten
Kontakt zijn dit artikelen die een
algemeen karakter dragen. In De
Woonconsument van de 'Vereniging
eigen huis' wordt specifiek aandacht
geschonken aan het (ver) kopen van
een bestaand huis.

• Topjes in het bekende BB-ruitje met vrolijke bermuda's en
spijkerjacks geven de lente een kleurig accent.

CARAVANREIZEN. Individueel en
toch in groepsverband, dat is het als
men er via ACSI (Auto Camper Service Internationaal) op uit trekt. Directeur Ramon van Reine bekijkt
eerst zelf de campings en de gebieden waar ACSI de rally's organiseert. Met maximaal 25 caravancombinaties trekt men vooral in rustig
voor- en naseizoen door de mooiste
gebieden in o.m. Turkije, Griekenland, Dordogne, Denemarken, Castilië, enzovoort. Het kleurige magazine van ACSI maakt het moeilijk een
keus te doen. Inf. tel. 08880-52055.

is Frankrijk het meest populaire vakantieland gebleven met een marktaandeel van 26% gevolgd door Duitsland (15%), Oostenrijk (10%) en
Spanje (8%). De Côte d'Azur, Bretagne en de Dordogne scoren erg hoog
bij de Nederlanders. Wie zijn landgenoten in de vakantie eens even niet
wil zien, moet eens denken aan het
oerhistorische hart van Frankrijk,
het departement Indre met mooie
steden'zoals Bourges, Chateauroux,
Limoges, etc. Niet vergeten langs te
gaan in Nohant waar het woonhuis
van George Sand en Chopin als mu-

BED AND BREAKFAST. De formule van slapen en ontbijten bij particulieren is al vele jaren bekend in
Engeland. Sinds enkele tijd is het
ook in ons land een succes. Vandaar
dat voor de 3e keer dit jaar de Bed
and Breakfastgids voor Benelux
werd uitgegeven. Gratis aanvragen
bij Holiday Service, tel. 050-133535,
waar men u tevens graag inschrijft
als u zelf uw bed en ontbijt aanbiedt.

TRUDY STEENKAMP

Freddie and the Dreamers
doen 'jaren zestig' herleven

ding maken tussen blessures bij
schaatsers op natuurijs en bij
schaatsers op kunstijs. Op natuurijs
komen veel meer blessures per jaar
voor (negentig procent) dan op
kunstijs (tien procent). Dit heeft
drie oorzaken: als er natuurijs ligt,
trekt dit veel meer schaatsers dan
kunstijs; natuurijs heeft een slechtere kwaliteit (scheuren, ongelijk oppervlak); natuurijs trekt veel ongetrainde mensen, die zonder verder
iets aan hun conditie te doen een
Schaatsen is, in tegenstelling tot middag gaan schaatsen.
wat vaak wordt gedacht, een tamelijk veilige sport. In vergelijking met
andere sporten is het zelfs zo dat het Vorstperiode
Ook afgelopen winter was er een
risico bij schaatsen afneemt naarmate het schaatsniveau stijgt. flinke vorstperiode met natuurijs.
Schaatsen op laag niveau, wat de Er zijn ook weer veel blessures gemeesten doen als er ijs ligt, brengt vallen. Dertienduizend mensen hebben zich voor een schaatsblessure
veel risico met zich mee.
op de EHBO-afdeling van een zieAls blessurecijfers worden beke- kenhuis moeten laten behandelen
ken, moet rekening worden gehou- (PORS, 1990). De meeste letsels waden met verschillende groepen ren het gevolg van een valpartij
schaatsenrijders: getrainde schaat- (93%), relatief veel slachtoffers wasers en schaatsers die zich geduren- ren vijf tot vijftien jaar oud en in 45
de een strenge winter incidenteel op procent van de blessures gaat het
het ijs begeven. Vooral bij de laatste om gebroken polsen of onderarmen.
groep komen veel blessures voor. Daarnaast komen veel blessures aan
Deze zijn vaak het gevolg van een hoofd, enkel voet en rug voor.
Ook bij schaatsen geldt: een ongevalpartij.
Men kan ook grofweg een schei- luk zit in een klein hoekje en onge-

De rolbandmaat is te koop bij ijzerwaren- en doe-hcl-zelfzaken. De adviesprijs is ƒ 28.85.

Wat kost de auto in '92?
In 'Kilometerkosten 1992',
een boekje dat de EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, uitgeeft wordt
een compleet overzicht gegeven
van de kildmeterkosten van
zo'n duizend personen- en bestelauto's. Ook de steeds populairder wordende All Purposes
Vehicles (APV) zijn hierin opgenomen. De kilometerkosten, die
zowel inclusief als exclusief
BTW worden vermeld, zijn berekend voor verschillende jaarkilometrages. Voor modellen
van een benzinemotor is bovendien aangegeven wat de kilometerkosten bedragen als een
LPG-installatie is gemonteerd.
Door een rangschikking naar
prijsklasse kan eenvoudig worden afgelezen welke auto's binnen een bepaalde categorie vallen en wat de kilometerkosten
zijn. Ingeval van gebruik van
privé-auto's kan worden afgelezen wat, op grond van de belastingwetgeving voor 1992, fiscaal
als een bovenmatige vergoeding
wordt beschouwd.
De uitgave zal in februari 1992 verkrijgbaar zijn en kan nu al worden besteld bij EVO-klanlenservice, tel. 079414641. Het boekje kost ƒ 22,50 (nietleden) en ƒ 15,- voor leden.

Fietsaccu geef t ook bij
lage snelheid goed licht

Freddy and the Dreamers

1nuari swingen in De
H
Meervaart in Amsterdam-West. De jaren zestig her-

•ET WORDT vrijdag 31 ja- Nederland tot de top, naast The Ani-

leven weer op de muziek van
'Freddie and the Dreamers'
loofboom; 11 fanaticus; 13 alles orn- met in het voorprogramma de
vattend; 14 projectiel; 16 muziekin- toenmalige Utrechtse groep
strument; 19 plant; 21 vat; 23 vier- 'The Jets'.
handig dier; 24 water doorlatende; 25
bloeiwijze; 27 handelwijze; 29 stof; 31
draaier; 33 van een hengsel voorzien
vat; 36 kippeloop; 37 handvat; 42
kunststof; 44 dichtstük; 46 specerij;
48 brandstof; 49 bundel; 50 vogel; 52
schoonmaakmiddel; 54 vierwielige
koets; 55 Heilige Schrift; 58 vr. titel;
59 kledingstuk; 62 voor; 64 telwoord;
67 rivier in West-Siberië; 68 sportevenement; 69 boksterm; 70 landbouwwerktuig.

In 1959 richtte de inmiddels fameus geworden Freddie Garrity zijn
Freddie and the Dreamers op. Haar
Engelse tv-debuut maakte de groep
in 1961. Garrity werd in die tijd de
clown van de Britse popmuziek genoemd. De optredens in clubs en
ballrooms waren verfrissend en
vormden een komische verschijning
aan het nogal stereotiepe beatfirmament in Engeland. Tegen eind '63
was de groep door haar speciale
Winwoord van vorige week: Vakan- dansact in Engeland de sensatie.
Tot 1966 behoorde de groep ook in
tieganger.

Schaatsen op kunstijs is veiliger dan op natuurijs
E

'Nieuw' in de collectie zijn de zogenaamde kleine tweekleurige BBruitjes (Mary Quant). Het fietsbroekje blijft deze zomer een prominente plaats innemen en wordt gecombineerd met allerlei mogelijke
topjes, bloesjes en coltruien.

Kruiswoordpuzzel

Welk woord
kunt u maken
met de opgegeven letters: 31-2
-56-8-27-15-12
- 64 - 26 - 43 - 22 PLANEET. Imaginair reizen, dat 48
kan in het Haagse Universum waar
men er sinds december een nieuwe
HORIZONattractie bij heeft. Met de snelheid TAAL: 1. beroep;
van een raket laat men u over regen- 11 pi. in Gelderwouden, bergen, de Noord- en Zuid- land; 12 kwast;
chemisch
pool suizen. Een verre reis bijna 14
echt beleefd. Omniversum, Pres. symbool; 15 geKennedylaan 5 is vanaf Centraal lof te; 17 vistuig;
Station te bereiken met bus nr. 4, 18 uitroep; 20
van Hollands Spoor tram nr. 8 of 10. zangstem; 22 zeOpen di. t.m. do. 11-4 uur, vr. za. en ker onderricht;
zo. van 11-21 uur.
25 godin; 26
vrucht; 28 klepTUINEN. In het kader van de Flori- per; 29 tweetal;
ade vestigt de VW Utrecht de aan- 30 godheid; 32
dacht op het tuinenbestand in deze brandbare stof;
provincie. Fietsen langs Baarnse 33 sierlijke fles;
lusthoven, een stadstuinenroute in 34 GreenwichAmersfoort, een tuinententoonstel- tijd; 35 jongensling in slot Zeist en tochtjes langs naam; 37 ijzerUtrechtse Lustwarandes, zo staat in houdende grond; 38 den lezer heil; 39
de folder. Inf. over dit groen toeris- roofdier; 40 kort en bondig; 41 Amme dichtbij prov. VW, tel. 030- sterdams peil; 43 splitsingsprodukt
van een molecule; 45 vertraging; 46
801100.
walkant; 47 kleurling; 49 soort slee;
BELGISCH LIMBURG. Verrassend 51 schermbloemige plant; 53 drank;
en ook weer anders dan 'ons' Lim- 54 vreemde munt; 56 kleurschakeburg is de gelijknamige provincie in ring; 57 voegwoord; 58 schietlood; 60
België. Historische plaatsen zoals in honingdrank; 61 tegenover; 62 onde streekromans en veel burchten, wrikbaar; 63 hert; 65 bijwoord; 66
ruïnes en daartussen de altijd boei- koolstofpoeder; 69 zoogdier; 71
ende Maas. Vergeet niet Maaseik, hoestmiddel.
net over de grens, met zijn RenaisVERTICAAL: l pers. vnw.; 2 lofsance-gevels.
Inf. tel.
093211/75.76.12 of Belg. Verkeersbureau, dicht; 3 pi. in N.-Brabant; 4 opsporingsmiddel; 5 .deel van de dag; ö
020-6245953.
maanstand; 7 trechtervormig net; 8
FRANKRIJK. Goede (Franse) wijn verenigingsgebouw; 9 moment; 10

EN BEETJE Hollandse
winter betekent dikke
pret op het ijs voor vele
duizenden schaatsers. Als er
natuurijs ligt, wordt schaatsen
volkssport nummer één. Natuurijs kent echter ook minder
prettige
bijverschijnselen.
Hierover bericht de Stichting
Consument en Veiligheid.

Er wordt in het zomerse modebeeld dit jaar veel aandacht besteed
aan de afwerking: kant, picotjes (fijne gekartelde rand) en dubbele naden. De katoenen truien bestaan
voornamelijk uit kabelpatronen en
ajour-motieven.

Met één hand het meetlint
vasthouden en met de andere
proberen af te tekenen. Een situatie die doe-het-zelvers ongetwijfeld herkennen, en die vaak
tot onnauwkeurig meten leidt.
Fisco, de Engelse specialist in
meetgereedschap, ontwikkelde
een rolbandmaat (Mark-O-Matic) die in één beweging meet en
aftekent. Op het slagyaste huis
van ABS kunststof zitten twee
rode knoppen: één voor een potloodstift (of kraspen bij metaalwerk) voorop en één voor een
stift achter. Met ingedrukte
knop schuiven de aftekenstiften
naar buiten om de maat vast te
leggen. Daarnaast heeft de
Mark-O-Matic nog meer voordelen. Op 6,5 centimeter zit in de
band een gaatje om cirkels van
vooraf ingestelde diameters te
trekken. Dat gebeurt met de
buitenste markeerknop.

lukken zijn beter te voorkomen dan
te genezen. Hoe kunt u dat doen?
Dat is heel eenvoudig. Omdat de
meeste blessures ontstaan bij ongetrainde schaatsers, bent u al een
heel eind als u een paar keer op de
kunstijsbaan gaat schaatsen. Daar
kunt u ook les nemen of allerlei cursussen volgen. Op die manier krijgt
u een betere schaatsconditie en techniek, en bent u voorbereid op
een vorstperiode mat natuurijs.
Als er dan natuurijs ligt, zijn een
goede schaatsoutfit, goed onderhouden schaatsen en beschermingsmaterialen een eerste vereiste om blessurevrij van het ijs af te komen.
Wilt u daar meer over te weten
komen, dan kunt u de gratis
'Schaatskrant' aanvragen door een
briefje te sturen in een envelop zonder postzegel naar: Stichting Consument en Veiligheid, Antwoordnummer 17035,1000 SL Amsterdam. Ook
kunt u gratis bellen met de Adviesen Klachtenlijn van Stichting Consument en Veiligheid: 06-0220220.

Kunstijs
Aan de hand van de cijfers is het
overduidelijk dat schaatsen op

kunstijs veiliger is dan schaatsen op
natuurijs. Maar ook op kunstijsbanen gebeuren ongelukken. Door botsingen bij voorbeeld. Een gevolg
daarvan is weer een valpartij, waarbij niet zelden het ijzer van de
schaats voor snijwonden zorgt in benen of handen. Dus, als u van plan
bent om eens een keer naar één van
de 21 kunstijsbanen bij u in de buurt
te gaan, volgen hier alvast wat handige tips.
Gedragsregels:
- Ga nooit zonder schaatsen het
ijs op;
- De rijrichting is linksom, dus
niet tegen de stroom in schaatsen;
- Hardrijders rijden zoveel mogelijk aan de binnenkant van de vierhonderdmeterbaan;
- Niet-hardrijders, krabbelaars,
jong en oud die de schaatskunst nog
niet geheel machtig zijn, rijden zoveel mogelijk rechts op de vierhonderdmeterbaan. Dus: links inhalen
en als men ingehaald wordt, naar
rechts gaan;
- Niet stil blijven staan op het ijs;
- Laat geen papier of andere voorwerpen op het ijs achter. Men kan er
zelf ook over vallen.
Zorg bovendien voor goed passende en goed onderhouden schaatsen
en draag altijd handschoenen.

mals en The Rolling Stones, met
nummers als 'I love you babe' (een
compositie van Paul Anka), 'Over
you' en 'You were made for me'. De
optredens op het witte doek droegen
beslist bij aan de populariteit. De
groep was te zien in de films 'What a
crazy world' en 'Just for you', waarvan de titelsong eveneens een hit
werd. In 1971 viel de groep uiteen,
maar Freddie heeft 'nu een nieuwe
groep geformeerd die de oude nummers weer laat klinken. Al de oude
hits, naar schatting twintig, zullen
nog eenmaal in De Meervaart klinken.

Fietsverlichting met een dynamo werkt alleen goed wanneer met een behoorlijke snelheid gefietst wordt. Een fietser
is dus slecht te zien wanneer hij
stilstaat of langzaam tegen de
striemende wind in trapt, maar
ook bij slecht weer. De dynamo
levert dan onvoldoende lichtsterkte. De nieuwe Friwo fietsaccu zorgt continu voor een
sterke lichtbundel uit voor- en
achterlicht. Onafhankelijk van
fietssnelheid en weersgesteldheid.

Goldfinger
De voorprogramma-groep 'The
Jets' is zeker geen onbekende. In
1965 werd zij namelijk wereldberoemd met haar instrumentale versie van Goldfinger, de titelsong van
de James Bond-film. Ook na dit wereldsuccesnummer bracht de groep
diverse grote andere hits uit, waaronder 'Pied Piper'. Eind zestiger jaren ging de groep uit elkaar. In 1982
kwamen de spelers echter nog een
keer bijeen voor een aantal reünieoptredens en brachten zij zelfs een
elpee uit met al de succesnummers
uit de vroegere tijd.
Dit bijzondere concert van vrijdag
31 januari is de tweede in een serie
van drie die De Meervaart organiseert onder de naam 'Sound of the
Sixties'. Weekmedia biedt u de kans,
door het invullen van onderstaande
bon, met korting dit concert te bezoeken.

WEE!

De fietsaccu wordt in een nouder geschoven, past op iedere
fiets en kan keer op keer worden opgeladen. Een complete
set Friwo bestaat uit een oplaadbare zes-volts accu, een oplaadunit en een stuurhouder. Het
opladen duurt ongeveer zeven
uur en kan op elk 220-volts stopcontact plaatsvinden. De opgeladen accu geeft meer dan twee
uur stroom., Twee signaallampjes op de houder waarschuwen
de gebruiker tijdig tegen onvoldoende spanning.
De Friwo fietsaccu wordt in Nederland door de firma AGU geïmporteerd.
De adviesprijs is ƒ 129,- voor een coniplete set. Verkrijgbaar bij de goed gesorteerde flctsenzaak.

geeft u meer!

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij de kassa van De Meervaart, tel. 020-6107393,
betaalt u in plaats van ƒ 22,50 slechts ƒ 19,- per persoon (max. 4 pers.
per bon) voor 'Sound of the Sixties' op vrijdag 31 januari 1992.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:.
Aantal personen (max. 4 per bon):

Bon voor onze lezers

PHILIPS 63 CM GROOTBEELD

u

KLEUREN-TV AFSTANDBEDIENING
Type 24CE3270; 63cm Flat Square beeldbuis,
40
voorkeuzezenders,
automatisch
zenderzoeksysteem,
frontluidspreker,
infrarood
SONY CAMCORDER
voor
F450; Topper! HiFi, 3 lux, 8x afstandbediening, groene t o e t s
persoonlijke voorkeurinstelling van beeld en
zoom, autofocus. "2550.geluid. Adviesprijs* 1675.-

ZANUSSI 800 TOEREN WASAUTOMAAT
Voorlader wasautomaat, 4,5kg trommel van
[pestvrijstaal. 800 toeren, variabele thermostaat en
halve wasknop. Adviespnjs'1299.-

j

____^__„
;. TT'"; -.-.x^r>.£j?:-..

SONY MIDI-SET + CD-SPELER +
BOXEN
NEWSD82CD; Versterker 2x35 watt, 5-bands
equalizer, Surround-Sound. Tuner, digitaal, 12
voorkeuzestations. Dubbel-cassettedeck,
dolby-B. CD-speler, 4x oversampling en 16
bits digitale filter, Music Scan, Shuffle Play.
Luidsprekerboxen, 2-weg systeem. Infrarood
afstandbediening. Adviesprijs"1110.-

MAGNETRON OVEN

SONY 63 CM KVX25TD KLEINSTECAMCORDER
STEREO TELETEKST (Sony) 8mm systeem, 5 lux, Hi-

Flal en Square Black Trinit
ron beeldbuis, euroscart
stereo', t e l e t e k s t en af
Standbediening. Adv. '2150.

MAGN. DIGITAAL

Fi, 6 x zoom, autolocus. '2395.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

F250; Kompakt, aulolocus.
Inkl. accessoires. Adv.'2775

m 269.-

SHARP MAGNETRON
INDESIT 2-DEURS
Type -2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv. "899.-

SIEMENS WM3380

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

495»"

WAS^ROOGKOMBINATIE
ZANUSSI 2-DEURS
PHILC0103RVS

SONY 70 CM KVC27TD TOPMERKCAMCORDER
STEREO TELETEKST E10; (Sony) 8mm systeem, Hi-

PHILIPS 240 LITER
AEG LAVAMAT RVS

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST
JVC CAMCORDER

m 499.

BROTHER ER7341 .

PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autofocus. '2095.-

SIEMENS KS2648

BAUKNECHT WA6500

895.-

745.-

Vraag, opmerking, probleem?
'V: *Bel de ECG
•• :•<

ÏMFO-LlvJN
,020-6474939

m 599.-I
m 799.-I

:Geen prl|s-lnfo l.v.m. konkurrenllé

jAfdi'konsuméntenbelangeh
Malt/mVr.-10.00tot16.ÓOuur| SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180; 750W + draaiplateau. l

..••••••'.•Tiidslip
van levering?••••••
Xv: : Bel.deBCC;-'-: ','

TIxJDENLIJN
020-6476219

PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

HITACHI HI-FI VIDEO
VT570; VHS-HQ, stereo."! 999.-

TypeW1200WDOJ;Voorlader
centrifugegang 1200trn/min.
rvs trommel EN kuip. "1399.-

63 CM TELETEKST

BLAUPUNKT HI-FI

1000 TOEREN RVS

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2295.-

, van 14.00 tot 16,00 uur. . KOMBI MAGNETRON

3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

899.-

Nederlands topmerk. Trom
mel EN kuip roestvriistaal!

QCQ _
OD9.

PANASONIC HI-FI
F60; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

PANASONIC NN8550

; ;:O
v Eén dag voor levering • :

INDESIT1200TOEREN

m

m 549.-l

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !l Magnetron l
hetejucht oven. + GRILL

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
hi-fi stereo geluid. '1899.Type 28GR5770; 70cm flat
square, in-line.quikstartbeeld- PHILIPS HI-FI VIDEO
buis, stereo, teletekst en at- VR6870; Afstandbediening.
slandbediening. Adv.'2275.- VHS-HQ, HI-FI stereo geluid.
Ned. Philips garantie! "1995.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

29 liter, digitaal, draaiplateau. l
Adviesprijs"899.-

JVC HI-FI VIDEO
PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

MAGNETRON + GRILL

TOPMERK!23literinhoud,800 l
Type KSV; De nieuwe met 260 Watt, digitale klok. Adv. "999.-1
liter inhoud. Adviesprijs. '1 1 99.-

BOSCH 2-DEURS

VHS-C. Superkomakt. '2199.

Nederlandse Philips garantie.

m 329.-l
m 349.-l
m 379.-I

AVM610; 20 liter. Adv. "769.-

De grote AEG kollektie bij BAUKNECHT 2304
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? '1549.-

ren LCD-zoeker. Adv. '2799.-

M

m 289.-

MOULINEX FM1115

PHILIPS/WHIRLPOOL

SONY55CMKVX21TD
CAMCORDER
STEREO TELETEKST SHARP
VHS-C, 12x motorzoom, kleu-

m

Type R2V10; Draaiplateau.

PHILIPS AVM704WH

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

Fi stereo, 5x zoom, 4 lux. '2799.-

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

10 standen, digitale tijdklok l
en elektronische bediening.

Ondanks grote inhoud komType W750; Voorlader, RVS
pakte afmetingen. Kwalitatrommel EN kuip, centrifutief uitstekende koeler/vrie- SAMSUNG RE570
geert tot 11 50 toeren p/m;buizer. Adviesprijs "848.tenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '21 99.-

SONY CAMCORDER
JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

m 219.-I
m 239.-

Snel ontdooien en verwarmen, l

INDES
VAAT- „
WASSEf

HOLL. 1000 TOEREN
treem groot_a_sso ^ ^

__

Type D310; Roestvrijstalen l
interieur, 12 couverts, 2 roKOEL/VRIES KOMBI
lerende sproeiarmen, 6 progr.,
Geen twee deurs koelkast waterontharder, geruisarm.
maar een echte 280 liter 2- Adviesprijs '1.049.deurs koel/vries kombinatie.
Koelruimte op "ooghoogte".
Adviesprijs'979.v

SONY VHS-HQ VIDEO
V210; Afstandbediening. '1110.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

m 699.-!
m 469. m 769.-1
BOSCH VWPS2100

875.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv/799.-

45 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie. JVC VHS-HQ VIDEO
Van de ultvindersl '1319.

ZANUSSI K/V (OJ)

BAUKNECHT VW 3PR

649.

STUNT! 550 TOEREN!
Type 550LB; Volledige gar

~~ 769. m 899.PHILIPS ARG280 K/V

MIELE VW G521

JVC VHS-HQ VIDEO

•ffiDSOO; 3 koppen, voor perfektbeeldl Afst.bed..'1429.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ + afst.bed.
+ barcode leespen *1545.

BAUKNECHT K/V

949.-

779.-

BLAUPUNKT VIDEO

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, afstandbed.*1695.-

PANASONIC VIDEO

INDESIT
FORNUIS
Type K5400; Adviesprijs"799.-1

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- 130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
stuurd, eco-knop. "1495.fraaie uitvoering met formica bovenblad. Officiële garantie.

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed.,+leespen "1733.-

HITACHI VHS VIDEO
M720; HQ-beeldkwaliteit!
LCD-afstandbediend. "999.-

~m sis.STUNT! GAS-ELEKTRO

De ideale kombinatie: koken l
op gas en elektrisch bakken l
en grilleren. Adviesprijs*998.-1

~® 598.-I
ETNA FORNUIS 14.00

AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe
ren centrifuge. Adv."1375.-

145 LTR. KOELKAST

m 598.m 748.-I

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

HITACHI VHS VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

AKAI VHS-HQ VIDEO

PHILIPS 140 LITER

VSF10; afstandbed. '878.

Type AFB075; Tafelmodel, 400IV; Gas-elektro fornuis, l
krasvast bovenblad, vriesvak.

M730; 3 koppen. Adv. '1299.

GRUNDIG 63 CM
UXE TELETEKST

PELGRIM FORNUIS

m 898.-

GRUNDIG70CM
TEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

Coolcraft 1 45 liter, 2-steiren. For- INDESIT G/E FORNUIS
K5406;Gas-elektro. "1049.mica bovenblad. Garantie.

ZANUSS1 140 LITER
üRUNDIG VHS VIDEO
BOSCH KTF1540J

VS510; + TELETEKST. '1549.

bïïBf 545 «
PHILIPS VHS VIDEO

PHILIPS 160 LITER

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD afstandbediend. "1295.

PELGRIM SUPERLUXEI
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis, l
Inkl.grill, draaispit en mixed j
grill-set. Adviesprijs*1425.- [

m 998.

ATAG ELEKTRISCH

€FF225/234/275. Adv." 1445.-1

ATAG INFRA TURBO
MRISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

'm GRUNDIG 51 CM
fjj TELETEKST STUNT

A
ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
grill, kookwekker en gratis l
kookboek. Adviesprijs'1735.-1

PHILIPS VHS VIDEO

VR6290; HQ! Afstandbediend!
52KV2527; 20 Watt + 4 boxen Ned.Philips garantie! '1195.-

TDK
BASF
SONY

E-180
E-240
P5-90

20.25.35.-

MAXELL XUI-90 33.TDK
SA-90
35."
SONY UX90WM30.-

ZANUSSI WASDROGER
type TD50; adv.pr. 649.-

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01; VHS-HQ, inkl.afstandbediening. Adv."1095.-

399.i

RVS REVERSEREND

549.

STUNT! VHS HQ-VIDEO
nkl. afstandbediening!

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

BAUKN./BOSCH/AEG

v a 629."

VHS VIDEO-SPELER

PHILIPS/WHIRLPOOL

699.-

CONDENSDROGER"

OPZETVRIESKASTJE

SUPER KOOKPLAAT

Handig opzetvrieskastje, waar 4-PITSGASKOOKPLAAT."298.-1
altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviesprijs."595.-

348.378.- ~ 348.ATAG KOOKPLAAT

HOLL. VRIESKAST

GKF334; 4-pits. Adyiesprijs"44S.- EE

PHILIPS VRIESKAST

PH8LIPS VHS-HQ VIDEO

Type AFB095; Adv.'665.-

VR6290
PANASONIC HI-FI VIDEO
VHS-HQ
NVF65

BOSCH VRIESKAST

MET AB

PELGRIM WASEMKAP
MIELE DROGER

1179.169.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

^lyiir*!*^)'^1*:"':":.^^,^'
l HAARLEMiii:,^-^!^!?-:'.^:: • • • ; . ; ; • ; • JBEVERVUIJKV :
IMuuw favorietei aankoop vahaf/30,-^per maand, l Winkelcentrum Schalkwijk
l Winkelcentrum De Beverhof
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.;
v l Rivièradreef 37
, l Beverhof 16 (alleen witaoedl

MERKCENTRIFUGE"

l AMSTERDAM AMSTELVEEN
l DEN HAAG ZOETERUVOUDE
l BADHOEVEDORP
l LEIDSCHEIMDAM
:
l HILVERSUM
'• l MAARSENBROEK • . - . . - ' . "

WA15; Adviesprijs'245.-

Type GSD1 311; Adv. '848.

ATAG WASEMKAP
STUNT!! VRIESKIST!!

OWA425AN;3standen. "380.

168.-

l JAdviesprïjs slechts referentie j Badehöl?e'dörp"vrfidag f..üü''.^° "'to^'a'ilÜJr.
l zoals aangegeven door officiële l Maarssenbrbek vrijdag
7 tot 9 uur
l
imoorteur of fabrikant
l overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

!
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Gevarieerd programma op nostalgische filmavond

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Nieuwsblad en het Genootschap Oud-Zandvoort
organiseren op dinsdag 25 en
donderdag 27 februari nostalgische filmavonden. Op
het programma staan films
uit zowel de jaren '20 als uit
de '50 en '60. Volgende week
donderdagavond, 6 februari,
start in het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad de
kaartverkoop.

De oproep, eind vorig jaar, in het
Zandvoorts Nieuwsblad om films
in te zenden, is bepaald niet zonder resultaat gebleven. Een aantal

Zandvoorters reageerde enthousiast
en kwam met allerlei materiaal uit
de jaren vijftig, zestig en zeventig
naar het kantoor aan het Gasthuisplein. Afgelopen week is uit de inzendingen een keuze gemaakt, waarmee een gevarieerd programma opgesteld is. De films zullen gedraaid
worden op twee nostalgische avonden in de Grote Krocht, op dinsdag
25 en donderdag 27 februari, aanvang acht uur. De avonden worden
gepresenteerd door oud-hoofdonderwijzer Ge Loogman; en de techniek wordt verzorgd door Anton Bakels. De voorverkoop van de kaarten
start volgende week donderdagavond in het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad op het Gasthuisplein, tussen half zeven en half acht.

Daarna zijn kaarten - er zijn er in ren Attema sr. en Termaat.
totaal slechts vierhonderd - te koop
Bekenden zullen ook te zien zijn
tijdens de normale kantooruren. De op een film met De Wurf en Zandkaarten kosten drie gulden per stuk. voortse ouderen. 'Feestavond in Zomerlust' luidt de titel van de film,
met onder andere Engel Paap en GeReddingboot
rard Nijkamp aan de trekharmoniDe filmavonden bieden 'voor elk ca, en nog met oud-burgemeester
wat wils', dat staat als een paal bo- Van Fenema, Gerrit Kerkman en
ven water, er is een programma voor Hennie Hildering. De ouderen worjong en oud. Zo is er een uitgebreide den op hun dagje uit gevolgd naar
documentaire-achtige film over de onder andere koningin Juliana, aan
reddingboot van de - toen nog - Ko- wie een Zandvoortse pop wordt aanninklijke Noord- en Zuid-Holland- geboden.
sche Redding Maatschappij.
Vooral de wat oudere Zandvoorters zullen op deze film heel wat Karel Doormanschool
bekende gezichten zien, van manNa de pauze wordt de jeugdige
nen-die bij de KNZHEM betrokken René Cohen een dagje gevolgd als
waren, zoals Ploor Koper en de he- leerling van de - voormalige - Karel

Doormanschool, die enige jaren geleden werd afgebroken. René werd
later hondentrimster en is nu eigenaresse van restaurant De Gulle Toine aan de Boulevard Barnaart. Op
deze film, uit de jaren vijftig, zijn tal
van oude bekenden te zien, zoals het
hoofd van de school, de heer Dees,
en zijn zoon Herman, die onderwijzer was. En natuurlijk tal van Zandvoorters, nu tussen de veertig en
vijftig jaar oud, in hun jeugdjaren.

Onbekend filmpje
De Zandvoortse cineast Thijs Ockersen heeft een zeer bijzonder en
nog onbekend filmpje uit de jaren
twintig ter beschikking gesteld.
Daarop is uitvoerig het strandleven

uit het begin van de eeuw te bekijken, inclusief de bekende badkoetsjes uit die tijd. Een van de
hoogtepunten van de filmavonden
wordt een speelfilmpje van de familie Heiligers, uit de beginjaren
vijftig, met Heiligers sr. en de onlangs overleden heer Plantenga in
de hoofdrollen. Als komisch duo
verlaten zij stiekem het oude theater Monopole voor een uitstapje
naar het dorp. De heren beleven
allerlei dolle avonturen, onder andere in het voormalige café Bluijs
aan de Zeestraat. Na een zeer kort
illegaal ritje met de Blauwe Tram
worden zij per auto teruggebracht
naar Monopole. Een prachtige afsluiting van de nostalgische filmavonden.

De leerlingen van de Gerten«3
bachschool kregen afgeloO
pen week muziekles van een hele
beroemde Nederlandse drummer.

EMM-voorzitter Marijke Herf\
ben praat graag. Dat is een
O>
van de vele eigenschappen waardoor zij op heel wat bestuurszetels
heeft kunnen plaatsnemen.

Burgemeester Van der Heij-f
den hield dinsdag in de
/
raadsvergadering zijn gebruikelijke
nieuwjaarsspeech.

^

Ijspret

Ruzie tussen twee
fractievoorzitters
ZANDVOORT - GBZ-fractievoorzitter Flieringa praat niet meer met
zijn collega van de WD, fractievoorzitter Tates. Indirecte aanleiding is
een boze brief naar de gemeente, van
Rinkel. BV. De eigenaar daarvan,
Van der Laan, heeft hiermee de aanvraag van een bouwvergunning, om
achter de Hema appartementen te
bouwen, ingetrokken. Deze was hem
in eerste instantie al geweigerd. Van
der Laan trekt de integriteit van het
college, en met name van wethouder
Ingwersen, in twijfel. Ingwersen had
als advocaat, zijn dagelijks beroep,
de belangen van ondernemer Jongsma verdedigd in een geschil met Van
der Laan, over het bouwplan aan de
Oranjestraat. Jongsma kreegs in
deze zaak gelijk.
.. "
VVD en PvdA drongen er dinsdagavond in de gemeenteraad op aan,
elke indruk van belangenverstrengeling te voorkomen. Dat wekte de
woede van Flieringa, die juist deze
opmerkingen suggestief vond. Na
een woordenwisseling tussen hem
en Tates zei Flieringa: „Ik kan u mededelen dat de communicatie tussen
de heer Tates en mij is beëindigd".
WD-er Methorst probeert deze
week beide partijen weer tot elkaar
te brengen.
Burgemeester Van der Heijden
werpt de brief verre van zich. „Ik sta
onverkort achter de wijze waarop
Ingwersen in een andere hoedanigheid (als advocaat, red.) heeft gehandeld".

'Kuil door aarden wal aan het zicht onttrokken '

Gemeente krijgt boete voor
illegaal lozen kolkenslib
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft een ernstige
bodemverontreiniging geriskeerd, bij het storten van kolkenslib in een kuil achter de
rioolwaterzuivering. Dat zei de
Haarlemse economische politierechter mr.ir. H. Heijne Makreel maandag tijdens een
rechtszaak waarin de gemeente werd beschuldigd van illegale lozingen. Hij heeft de gemeente daarom veroordeeld
tot een boete van vijfduizend
gulden. De officier van justitie,
mr. J.F. Boon, had een boete
van dertigduizend gulden geëist. „We overwegen in hoger
beroep te gaan", zegt wethouder Van Caspel. Boon overweegt eenzelfde stap.

• ZANDVOORT - De vijvers hoeven maar even dicht te vriezen of de Zandvoortse jeugd staat al op de schaatsen. Daardoor
bood de vijver op Gran Doradopark zondag dit winterse plaatje, ook al was het ijs nog lang niet overal betrouwbaar. Een
klein clubje jongeren bond de ijzers onder om alvast van de ijspret te kunnen proeven. Voor de rest van de bevolking ook
het ijs op kan, zal nog wel even duren, gezien de onstabiele weerkaart.

Taken binnen regionaal
politiekorps al verdeeld
ZANDVOORT - Het regionale politiekorps is een stapje
dichterbij gekomen door de benoeming van de nieuwe chefs.
Deze werd vorige week donderdag bekend gemaakt. De reorganisatie moet volgend jaar
april afgerond zijn.

Nieuwe dienstauto's
ZANDVOORT - Politie en brandweer hebben afgelopen week drie nieuwe
Landrovers officieel in gebruik genomen. Een witte wagen voor de politie, die
vrijwel uitsluitend op strand ingezet zal worden, en twee rode auto's voor de
brandweer. Deze twee worden 'multifunctioneel' en kunnen ingezet worden bij
onder andere duinbranden, rampenbestrijding en autoraces. De wagens zijn
aangeschaft ter vervanging van het oude materieel. Bij de brandweer moesten
in totaal vijf auto's vervangen worden. De laatste, de bluswagen, is over een
paar maanden aan de beurt.
Foto Bram Stijnen

Bomen Bentveld
worden gerooid
ZANDVOORT - De gemeente
zal komende maand in Bentveld zeven bomen rooien. Deze
staan langs de Zandvoortselaan, tussen de Bentveldweg en
de: grens Bentveld/Aerdenhout.
Het gaat om 'minder vitale iepen',
aldus een persbericht.
Na het rooien zal er 'de nodige aandacht' besteed worden aan 'standplaatsverbetering'. Naar verwachting zullen in maart zeven nieuwe
bomen geplant worden. 'Op deze manier hoopt de gemeente weer te komen tot een harmonieuze bomenrij
in dit deel van de Zandvoortselaan.

Waterstanden

B

H
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Datum
HW
LW HW LW
30 jan
00.10 07,4512.3620.45
31 jan
01.16 09.05 13.39 21.50
1 feb
.02.05 09.59 14.24 22.56
2feb
02.56 10.5615.04-23.25
• 3 feb
03.30 11.25 15.45 ~.-4 feb
04.02 00.10 16.09 11.44
5 feb
04.31 00.20.16.3812.03
6 feb
05.05 00.30 17.11 12.45
7 feb
05.35 00.5417.4113.14
Maanstanden:
NM maand. 3 feb. 17.29 u.
Springtij 6 feb. 17.11 u. NAP-H15cm

Burgemeester mr. E. Schmitz, de
beheerder van het regionale politiekorps, maakte donderdag de benoemingen bekend. Zoals te verwachten
zal de Haarlemse hoofdcommissaris mr. M.A. Straver chef worden
van het nieuwe korps. Daarvoor

Zeehond spoelt aan
ZANDVOORT - Op 21 januari
rond negen uur 's avonds werd een
aangespoelde zeehond aangetroffen
ter hoogte van het zuidstrand.
Later op de avond is het dier
vervoerd naar het zeehondenopvangcentrum in Pieterbuuren.

Heijne Makreel achtte bewezen
dat de gemeente een overtreding
heeft begaan, door eenjaar lang achter de rioolwaterzuivering kolkenslib te storten. Zandvoortse agenten
hadden dat op 29 augustus 1990 ontdekt. Kolkenslib wordt door wagens
van de dienst publieke werken uit
straatputten opgezogen maar moet
normaliter - omdat er schadelijke
stoffen in kunnen zitten - naar speciale stortplaatsen gebracht worden.
Dat laatste was niet gebeurd.
Een opsporingsambtenaar van de
provincie had de substantie achter
de zuivering herkend als kolkenslib.
Dit was in een grote kuil van tien bij
vier meter gedeponeerd, waarna er
met een shovel een laagje zand overheen was geschoven. Dit proces had
zich een aantal malen herhaald. „De
kuil was door een aarden wal aan
het zicht onttrokken", stelde officier
van justitie mr. J.F. Boon.
De gemeente was hiernaar uitgeweken, toen stortingen op de puinstort naast de ingang van het circuit,
gestaakt moesten worden. Wethouder Van Caspel had die opdracht gegeven, zodra hij een 'signaal' kreeg
dat er iets aan de hand was. Voor de
daarop volgende ontwikkelingen
had hij te weinig interesse getoond,
zei Boon. Van Caspel is het daar niet
mee eens. „Ik ben geen milieu-controleur, daar heb ik een dienst voor",
aldus de wethouder.

werd onlangs commissaris J.H.F,
van den Berg uit Haarlemmermeer
tot zijn plaatsvervanger benoemd.
Ook de Zandvoortse korpschef
H.J.A. Menkhorst (44) krijgt een regionale taak, hij wordt chef van de
regionale recherche. Menkhorst is
al sinds begin jaren zeventig bij de
politie werkzaam, met een onderbreking van twee jaar. Hij begon in
Rotterdam en kwam een aantal jaren geleden via het korps Gouda in
Zandvoort terecht. De regionale recherche gaat zich de komende jaren
vooral richten op de zware, georganiseerde misdaad.
De regio Kennemerland is onderverdeeld in districten. Chef van het
district Haarlem wordt commissaris Th.J.H. Westen uit deze gemeente, district Kennemerland-Zuid
komt onder C.J.A. Couzijn, momenteel korpschef Heemstede, en in IJmond wordt C.O. Hindriks chef, nu Opzettelijk
nog korpschef van Velsen. Haarlem„Een gemeente-ambtenaar wist
mermeer komt te staan onder C.P. dat het om kolkenvuü ging en dat
de Ruijter. Hoofd beleidsontwikke- daarvoor een oplossing gevonden
moest worden", wist officier Boon
ling wordt drs. W. Broer.

uit verklaringen van ambtenaren.
„Aan de beheerder van de rioolwaterzuivering was verteld, dat het om
stuifzand ging". Hij betichtte de gemeente van het weloverwogen en opzettelijk storten van kolkenvuü.
Daarmee was een voordeel van vele
tienduizenden guldens behaald omdat het vuil niet hoefde te worden
afgevoerd. Volgens hem was er dan
ook duidelijk sprake van een misdrijf. 'Schrijnend' noemde hij dat,
omdat dit zich afspeelde in een
Grondwater-beschermingsgebied.
Daarnaast verweet hij de gemeente eveneens, verantwoordelijk te zijn
voor verontreinigingen in de geluidwal tussen Gran Dorado en het circuit. „Ik neem de milieuwethouder
kwalijk de wijze waarop hij zijn taak
waarneemt als milieuwethouder.
Het milieubeleid moet radicaal om
in Zandvoort".
„Dat achter de zuivering kolkenslib werd gestort, dat wist ik niet. Ik
dacht dat het om rioolslib ging", zo
verweerde Van Caspel zich tijdens
de zitting. Fel bestreed hij de verwijten omtrent het milieubeleid. „Ik
vind het merkwaardig en een beetje
goedkoop dat de officier politiek
gaat bedrijven", zegt hij achteraf.

College overweegt
aanklacht tegen
officier van justitie
ZANDVOORT - „Het college
overweegt een klacht in te dienen tegen het bedenkelijke optreden van de officier van justitie". Dat zei VVD-wethouder
Van Caspel dinsdagavond in de
gemeenteraad. Aanleiding waren vragen van WD-fractievoorzitter Tates, over de gang
van zaken tijdens de rechtszitting afgelopen maandag. „Het
optreden was opruiend en denigrerend, en zijn opmerkingen
raakten kant nog wal", aldus
Van Caspel. „Hij heeft zijn huiswerk zeer slecht gedaan". De officier, mr. J.F. Boon had de gemeente beticht van het 'weloverwogen en opzettelijk storten
van kolkenvuü". Daarnaast was
zij volgens hem ook verantwoordelijk voor verontreinigingen in de geluidwal tussen Gran
Dorado en het circuit. Hij noemde het gemeentebeleid 'schrijnend', waarop hij Van Caspel
persoonlijk aansprak. „Zo'n gemeente zou het als haar taak
moeten zien, behoud van het
duingebied na te streven".
Behalve een aanklacht, overweegt het college ook in beroep
te gaan tegen de uitspraak. „Er
zijn hier zeer belangrijke rechtsvragen aan de orde", aldus Van
Caspel. Ook officier mr. J.F.
Boon overweegt in beroep te
gaan.

Vals beeld
„De officier wilde de zaak wat 'inkleuren', zei hij. Maar hij schetste
een vals beeld". Op de rechtszitting
voerde Van Caspel aan dat de gemeente een duinbeheerplan had opgesteld en de afgelopen jaren een
flinke 'opruim-actie' had gehouden,
van illegale fokkerijen en mesterijen in het duingebied. „En die rommel in de geluidwal, die ligt wel op
ons terrein, maar die komt niet van
de gemeente af. Waarschijnlijk is er
wat bouwmateriaal van Gran Doradp tussen geraakt. De officier had
zijn huiswerk slecht gedaan".
Dat laatste vond ook de raadsman
van de gemeente, mr. F. Schneider.
„Alle schuld ontbreekt". Volgens
hem was niet de gemeente aansprakelijk. Eerder wellicht de vergunningplichtige, het Hoogheemraadschap Rijnland, eigenaar enbeheerder van de waterzuivering, zo liet
hij doorschemeren. Daarnaast wees
hij erop, dat het vuil afkomstig was
van de gemeente zelf, en niet van
derden. Daardoor zou er geen sprake zijn van overtreding van de Afvalstoffenwet.
Wat dat betreft was mr. Heijne
Makreel het met hem eens. Deze
stelde echter wel dat de gemeente w
laks heeft gehandeld, tegen het risi-

co's van ernstige bodemvervuiling.
Een 'strafbaar feit', aldus de rechter,
een overtreding in het kader van de
Wet bodembescherming, ook al leek
de uiteindelijke vervuiling mee te
vallen. Volgens Schneider was die
zelfs onder de norm getaleven.
Heijne Makreel veroordeelde de
gemeente tot een boete van vijfduizend gulden. „Ik schat de ernst lager
in dan de officier dat gedaan heeft.
Maar deze handelwijze, onder verantwoordelijkheid van de gemeente,
is geen mooi voorbeeld voor de burgerij".
Zowel officier Boon als de gemeente overwegen in hoger beroep
te gaan. beide hebben veertien dagen
voor deze beslissing. „De gemeente
had totaal vrijgesproken moeten
worden", is Van Caspels stellige
overtuisins.

Roy Rogers King of the Cowboys in première
den doet hij niet meer, weet
Ockersen. „Zijn zoon treedt
nu wel op als zanger, ook
met de Pioneers. Toch is
Roy altijd populair gebleven
bij het Amerikaanse publiek, de basis daarvoor is
gelegd met maar liefst negentig films. „In het begin
speelde hij Roy Rogers, maar
toen hij zo enorm beroemd
werd, werd hij Roy Rogers",
verduidelijkt Ockersen.

ZANDVOORT - In
Circus Zandvoort vindt
zaterdag een exclusieve
voorstelling plaats van
de Roy Rogers King of
the Cowboys. Deze nieuwe documentaire van de
Zandvoortse
cineast
Thijs Ockersen over de
bekende zingende cowboy, wordt in een western-sfeer aan het publiek getoond.
De zingende Roy Rogers
trok enkele tientallen jaren
geleden over het scherns van
menig Nederlandse bioscoop. Vaak samen met zijn
vrouw Dale Evans, zijn
paard Trigger en zijn vaste
acteurs, de zanggroep 'Sons
of pioneers'. Rogers was in
die tijd bijzonder populair
bij het Nederlandse publiek.
Zo ook bij de jonge Thijs Ockersen, die in de jaren vijftig
zijn films bezocht in Mono- • De Zandvoortse cineast Thijs Ockersen zocht voor de documentaire zijn idool Roy
Rogers en diens echtgenote Dale Evans in Amerika op.
pole.

Bewondering
Die bewondering is altijd
blijven hangen bij Ockersen,
met het gevolg dat hij vorig
jaar naar Amerika trok voor
een interview met Roy Ro-

gers. De documentaire die
daaruit voortvloeide, gaat
deze week in première op
het filmfestival van Rotterdam. Zaterdag al is er een
exclusieve voorstelling voor
genodigden in Circus Zand-

voort. De zingende cowboy,
inmiddels 78 jaar, is ook uitgenpdigd, maar wegens ziekte is het onwaarschijnlijk
dat hij komt. Een kleindochter van Rogers heeft wel toegezegd zaterdag aanwezig te

zijn. In maart is de film te
zien in theater Desmet in
Amsterdam en in het najaar
op de Nederlandse televisie.
Rogers is in de Verenigde
Staten nog wel eens op de
radio te horen, maar optre-

die krant moet ik hebhen.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het ZandvoorLs Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
G..-

Nieuwsblad

Verbaasd
Hij heeft zich verbaasd
over de western-cultuur die
in sommige VS-staten nog
aanwezig is. „We dachten
dat die weg was. Tot het moment dat Kennedy op een
'ouderwetse' manier werd
doodgeschoten". Deze manier wordt vaker gebruikt
om mensen uit de weg te ruimen. Verder wijst Ockersen
op de vele Rodeo's en de populariteit van Country &
Western muziek, een vrolijker manier om de cowboy-tijd in ere te houden. De première in Zandvoort zal in
een 'western'-sfeertje plaatsvinden. „En het hoeft natuurlijk niet, maar het zou
wel leuk zijn als de gasten in
cowboy-outfit komen".

Naam: (m/v) J L
Adres: i i i i i
Postcode/Plaats:
Telefoon: l l L
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Giro/Banknr.: L

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ52,00
' Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
8"710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

3 februari
Een klein
feestje voor
iemand met
een groot hart,
want onze

W
fi Michel
Mi
en Yolande

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze

Mieke
ziet Sarah.
Mam van harte
gefeliciteerd en
alvast een fijne
dag.
Jurgen, Karina, Marco, Patricia
Marcel, Murielle, Brent en Janneke

kleindochter
De trotse oma's en opa

j

Na jarenlange vriendschap is op 93-jarige leeftijd
overleden onze dierbare vriend

Harry van den Berg
Zandvoort

Hotel
de Meeuw
Hogeweg 50
Z'voort
vraagt

Openbare

zelfstandige
hulp.
Tel. 12173.

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

EJTUTI

Verkeersbesluiten

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Met groot verdriet, maar dankbaar dat haar een
verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u
mede, dat toch nog onverwacht is overleden,
mijn lieve vrouw en onze lieve vriendin

Heiltje Korzelius-de Haan
op de leeftijd van 69 jaar.
J. C. Korzelius
M. L. A. van der Stoel
Zandvoort, 21 januari 1992
de Favaugeplein 23
Correspondentieadres
Engelandlaan 844
2034 HL Haarlem
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in
een der rouwkamers van de Associatie - Uitvaartverzorging, Zijlweg 183 te Haarlem, donderdag 23 januari van 19.30 uur tot 20.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag
24 januari om 13.30 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan 126 te Amsterdam.
Vertrek van het Uitvaartcentrum, Zijlweg 183,
omstreeks 12.30 uur.
Geen bezoek aan huis.

Geloven kunnen wij het nog niet, maar wij proberen het
"te aanvaarden. Hartverwarmend was het te ervaren hoe
.geliefd onze

1. Van Lennepweg 45, huur ƒ418,73 per maand, 4-kamereengezinswoning
met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.770,- zijn.
2. Keesomstraat 293, huur ƒ 663,09 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen mag max. ƒ4.150,- zijn.
3. Flemingstraat 280, huur ƒ483,59 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 2.990,-zijn.
4. Dr. de Visserstraat 36, huur ƒ366,48 per maand. 1-kamerwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.260,-zijn.
5. Garage Celsiusstraat A, huur ƒ68,13 per maand.

Toewijzing aan huurders van de woningen:
Treubstraat 1 t/m 19, Keesomstraat 8 t/m 26.

VAN

SCHAIK

In 1991 is het gemeentelijk Gasbedrijf overgegaan naar het Energiebedrijf
Zuid-Kennemertand. Hierdoor verviel ook het telefoonnummer in Zandvoort.

MAKELAAR OX3,

Ondanks het feit, dat aan de verhuizing de nodige aandacht in de media is
besteed, blijkt nog steeds dat veel mensen het oude nummer bellen bij
klachten e.d. Dit nummer geldt niet meer!

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944 */Fax 02507-17596

RECTIFICATIE

6. Garage Celsiusstraat Z, huur ƒ 70,69 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
v. Leeuwenhoekstraat 2 t/m 20, Pasteurstraat 7 t/m 25.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

35 jaar in Zandvoort
Sportcenter

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

"Wim Buchel"

Marco
was voor velen.
.De overweldigende belangstelling heeft op ons een
.'diepe indruk gemaakt. Het medeleven, persoonlijk,
.schriftelijk óf in de vorm van bloemen tot uiting ge• bracht, was ons een grote troost en zal in dankbare herinnering blijven.
Uit aller naam:
Fam. A. H. Vermaat
en Debora
Zandvoort
januari 1992

ADVERTENTIES
•

«

Hoera

i

i

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben burgemeesteren wethouders besloten tot het
creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats:
- ter hoogte van Hogeweg 22
- voor het perceel Oosterparkstraat 23.
Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van State,
postüus 20019,2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatie van het
besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Anna Harms
Winston en Ellen
De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

t

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

in de soc. De Manege
Een heerlijke dansavond met
div. artiesten. Live in de
Caribean zaal. Live
- entertainment in de Piano bar.
DJ ROB Z in de BOV.zaal
.V.a. 25 jaar. Corr. kleding a.u.b.J
\
Entree 15.- Info 16023.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACPIT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Bel snel voor afspraak

13965 - 15829

Te huur
Loodsruimte

Annie - George

Artiesten Gala Night j

meisjes en dames speciale
zelfverdedigingscursus op
dinsdagavond van 19.00-20.00 uur.
12 lessen voor 99,-

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

Flip Mell is 65 jaar

A.s. zaterdag v.
ongeb. mensen

FEBRUARI-AANBIED1NG
Squash 20,- per uur

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk. geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ32.- excl. 6% BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

± 150 m2
Inl. tel.

Gasbedrijf/EZK

Voor klachten e.d. dient men zich te wenden tot het kantoor
in Heemstede, telefoon 023-235123.

Aangevraagde bouwvergunningen
008B-92
009B-92
010B-92
011B-92

de Ruyterstraat 19
dr. J.G. Mezgerstraat 25
Raadhuisplein 10
Julianaweg29

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

18954
Gezocht

oppas
aan huis 2 kinderen:
17 mnd en 5 jr.
Oppastijden n.o.t.k.
min. 20 jaar.
Tel. 02507-20163 na
20.00 uur.

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Verleende bouwvergunningen
114B-91 dr. J.G. Mezgerstraat 42
143B-91 Wilhelminaweg 25

een zak
sprits

f3,25

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Verleende hinderwetvergunning
(WABM)

Burgemeester en wethouders hebben besloten onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:
- een garagebedrijf, gelegen aan de Burg. van Alphenstraat 102 te Zandvoort.
De beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen m.i.v. 31 januari tot 2 maart 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van
9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij
de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 2 maart 1992 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA te Den Haag door:
a de aanvrager
b de betrokken adviseurs
c degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28,
eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht
d enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staat is geweest eerder bezwaren overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen in te brengen.
De beschikking is na 2 maart 1992 van kracht, tenzij voordien beroep is
ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus20019,2500 EAte Den Haageenschriftelijkverzoekisgedaan
tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige
voorziening.
30 januari 1992

10 gesorteerde
mini bolletjes

ƒ3,00

Bakkerij PAAP

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

BRILMODE & CONTACTLENZEN
Heemstede - Raadhuisstraat 47 - Tel. 023-290473

Drogisterij Ton Goossens

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

NIEUW IN ZANDVOORI
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HAüTERSTRAATil

(HOEK GEMEENTEHUIS CENTRUM)
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Zin in een afwisselende baan en een
boeiende opleiding?
Kom dan naar de

Kliënten uit Zandvoort
bieden wij 10% korting

OPEN DAG
OVER DE DEELTIJDOPLEIDING
TOT APOTHEKERSASSISTENT
Datum:
Tijd:
Datum:
Tijd:
Plaats:

S !

- vernieuwen schuur
- uitbreiden keuken

Dit weekend

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

tetephtivoor:;

- plaatsen dakopbouw
- plaatsen dakopbouw
- plaatsen noodapotheek
- oprichten garage

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

1992

1957

11 UI f uitvaartverzorging
\>-// kermemerlandbv
-

commissievergaderingen

De volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag
4 februari 1992 20.00 uur cie Maatschappelijk Welzijn
-woensdag
5 februari 1992 20.00 uur cie Bestuurlijke Zaken
- donderdag
6 februari 1992 20.00 uur cie Ruimtelijke Ordening

8 februari 1992
10.30-12.30 uur
17 maart 1992
19.30-21.30 uur
MDGO College
Amsterdam
Fred. Roeskestraat 90
Amsterdam

Meer informatie:
OVDB
Postbus 131
3980 CC Bunnik

Toelatingsvoorwaarden:
- overgangsbewijs van
VWO 5 naar VWO 6
- diploma HAVO
- diploma MAVO op
D-niveau met
schei-en/of wiskunde
- u moet tenminste
21 jaar zijn

OVDB
Laideniki- Siic'-mr.

Opleiding Verzo^end
en Dienstveneni-rao
Beroepen

De Beauty Studio
Slank 1 cm per week eraf! Met unieke
crème van Nifri bekend van R.T.L. 4,
weekbl. Weekend enz.
Tevens schoonheidsbehandeling met div.
produken van Nifri. Ter introduktie slechs
ƒ35,-.
Bel voor info 18766.

ï e a t h e r wear
v/h D a n k e r s

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE LEDERGIGANT IS NU IN
ZANDVOORT GEOPEND VA. DONDERDAG 30 JANUAR110.00 UUR

10.000 STUKS LEDEREN KLEDING.

Lederen baseballjacks nu
3/4 Dames en herenjassen va.
Lederen jurken va.
Lederen motorjassen en broeken va.
Lederen en suède mini rokjes va.
Lederen broeken en rokken va.
Suède dames- en herenjacks va.
Suède en lederen Parka's d/h va.

159,159,98,159,79,89,98,299,-

INRUIL LEDER/BONT MOGELIJK. REISKOSTEN WORDEN BIJ AANKOOP VERGOED.
NIET GELDIG OP SPECIALE AANBIEDINGEN. GESPREIDE BETALING MOGELIJK.

Nieuw bij

KOOPAVOND
GEOPEND

ITALIA

SUEDE
LAMMY
COATS
In dames- en heren
uitvoering.

199,-

NIEUWE COLLECTIE LEDER VOORDEEL 30 tot 70° o
ALLE DAGEN GEOPEND,
OOK ZONDAGS IN

i
i

ZANDVOORT!
INFO TEL: 04920-22923

ZANDVOORT, HALTERSTRAAT 11 (Hoek Gemeentehuis/Centrum) Koopavond geopend
ASSEN, BAARLE-NASSAU, DEN HAAG, DEVENTER,
DOETINCHÉM, ENSCHEDE, GRONINGEN, HULST, KAMPEN,
MIDDELBURG. PUTTE, RIDDERKERK, SLUIS, SNEEK.
VALKENSWAARD/LOMMEL, VELP, ZANDVOORT, HELMOND.
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Duinbehoud vecht vergunning
circuit aan bij Raad van State
ZANDVOORT - De Stichting
Duinbehoud is, mede namens
de Stichting Geluidhinder
Zandvoort, naar de Raad van
State gestapt, in verband met
het Circuitpark Zandvoort.
Beide maken bezwaar tegen
het besluit van de provincie
om de stichting een gedeeltelijke ontheffing te verlenen van
de Verordening Grondwater
beschermingsgebieden Noord-Holland.

• Marja Bras mag even meespelen met Golden Earing-drummer Cesar Zuiderwijk, maar het is moeilijker dan het
lijkt.

Foto Bram Stijnen

'Het is verschrikkelijkeenvoudig'
ZANDVOORT - Muziekles van een hele bekende drummer.
Dat mochten de leerlingen van de Gertenbachschool vorige
week vrijdag even meemaken. De school had Cesar Zuiderwijk
van de Golden Earing weten aan te trekken voor een les over
popmuziek. Volgens hem is het behoorlijk simpel.
door Joan Kurpershoek
Zuiderwijk trachtte de leerlingen
de eerste theoretische beginselen
van popmuziek bij te brengen. „Bijna alles gaat in vierkwartsmaat tegenwoordig. En dat kun je zelf ook
heel makkelijk spelen", beweerde
hij. Door gewoon lopen is de vierkwartsmaat al te geven. Als het loopritme wordt overgebracht via een
drumstok in de linkerhand en een
basedrum aan de rechtervoet, is er
vanzelf een vierkwartsmaat te horen. „Het is verschrikkelijk eenvoudig".

tend veel lawaai", vond hij deze les
persoonlijk. „Maar de leerlingen
denken er anders over".

„Het is ook mijn job", zegt Zuiderwijk over zijn lessen als gastdocent.
„Het feit dat je muzikant bent, wil
niet zeggen dat je te belazerd moet
zijn om af en toe om zes uur op te
staan en naar een school te reizen".
creatief om te gaan, kun je ook daar Dat hij met het drumstel (het 'oerinwat van maken.
strument') plus aanverwante, electronische apparatuur les geeft, heeft
„Ik kan iemand binnen twee tot volgens hem een groot voordeel:
drie maanden met de Rolling Stones „Als ik speel, moet iedereen wel luismee laten spelen", beweert Zuider- teren. Je kunt daar niet bovenuit
wijk. Helemaal onbekend terrein is praten".
het lesgeven niet voor hem. Hij heeft
zelf een muziekschool in Den Haag,
waar muzikanten een of meerdere
lessen kunnen krijgen van bekende
Nederlandse musici of popartiesten.
„Daar is een enorme behoefte aan".

Op de scholen kwam hij terecht
Twee leerlingen mochten het vrij- via het LOKV een landelijke insteldag even proberen achter de drums, ling die bemiddelt tussen scholen en
maar hadden er toch behoorlijk wat muzikanten. De Gertenbach maakt
moeite mee. „Mogelijk drempel- van die mogelijkheid af en toe dankvrees", vermoedde Zuiderwijk. baar gebruik, zolang zij nog op zoek
Maar dat was volgens hem niet no- is naar een nieuwe muziekleraar.
dig. „Bijna alle muzikanten maken „Het is moeilijk iemand voor een
fouten, maar vaak zijn zij de enigen paar uur te vinden", zegt schooldidie dat horen". Door met een fout recteur Hokke daarover. „Ontzet-

Er zijn onvoldoende maatregelen
getroffen om vervuiling van bodem
en grondwater op en rond het circuit
te voorkomen. Die vervuiling kan
onder andere bestaan uit olielekkage uit auto's en wegspoelen van deze
olie door regenwater. Bij calamiteiten kan er ook nog vervuiling ontstaan door lekkende brandstoftanks. Dat schrijft Duinbehoud
mede namens de stichting Geluidhinder Zandvoort in het bezwaarschrift dat afgelopen maand is verstuurd.
„We hebben dat op formele gronden gedaan", zegt Mare Janssen, van
de Stichting Duinbehoud. Hij verwacht er nog niet zoveel van, omdat
de voorbereidingen voor het definitieve circuit nog aan de gang zijn.
„Daarom hebben we ook geen schorsingsverzoek ingediend. Maar we
hopen wel dat er rekening mee gehouden wordt, bij de besluitvorming
rond het nieuwe accommodatieplan". Dat betreft vooral de onduidelijkheid in diverse voorschriften, zoals de afvoer van - mogelijk verontreinigd - hemelwater.

brengen van een afdichtende laag folie onder alle verharde gedeelten van
het circuit, onder de bermen (5 a 10
meter) langs alle verharde weggedeelten van het circuit en onder de
grindbakken. De andere noodzakelijke maatregel is: aanbrengen van
riolering aan weerszijden van de
baan en aansluiting hiervan op het
gemeentelijk rioleringstelsel.
Volgens de provincie kan echter
niet van het circuit worden verlangd, dat het folie aanbrengt onder
de verharde baangedeelten en reeds
bestaande grindbakken, plus dat het
riolering aanlegt. Duinbehoud en
Geluidhinder zijn het daar niet mee
eens. Volgens hen is een aanpak
daarvan wel gerechtvaardigd, omdat
er een nieuw circuit is aangelegd, zo
mogelijk nog gevolgd door een grótere racebaan, het uiteindelijke accommodatieplan waar al enige jaren
naartoe wordt gewerkt. 'In feite is
een volledig nieuwe situatie ontstaan die in zijn geheel zal moeten
voldoen aan de geldende voorschriften (dat wil zeggen met folie en
baanriolering)', aldus beide instanties.

Milieubeheerplan

Duinbehoud sprak vorige maand
ook in het rapport 'Zee, zand en zorgen' haar verontrusting uit omtrent
de toekomst van het totale duingebied. Volgens de circuitdirectie
werd daarbij een aantal ontwikkelingen over het hoofd gezien. 'Ontwikkelingen die reeds in gang zijn
gezet', zo reageerde directeur Ernst
twee weken geleden. Volgens hem 'is
het Circuit Park zich wel degelijk
bewust dat zij activiteiten organiseert aan de rand van een grondwaFolie
terbeschermingsgebied. In dat kaVolgens beide instanties moeten der wordt op geheel vrijwillige basis
twee maatregelen in ieder geval ge- een milieubeheerplan voor de innomen worden. Ten eerste het aan- richting opgesteld', aldus Ernst.

Ruit vernield
ZANDVOORT - De etalageruit van
een winkel in de Haltestraat is in de
nacht van 25 op 26 januari vernield.
Vermoedelijk is er een steen doorheen gegooid. De reden van de vernieling is niet bekend.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
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Filmprogramma 31 januari tot en met 6 februari
Dagelijks om 13.30 en 15.30 uur

PE REDDEBTJES 8M KANGOEROElflMD
OP ZATERDAG 1 Februari GEEN KINDERFILM

Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00. vanaf 12 jaar ƒ12,50 p.p.
Vrijdag, Zaterdag
en Zondag
19.00 en 21.30 uur

Maandag, Dinsdag
en Woensdag
19.00 en 21.30 uur

TERMINATOR 2

Fischer King

12 jaar

12 jaar

Kaarten a ƒ12,50 p.p.

Kaarten a ƒ 12,50 p.p.

OP DONDERDAG 6 Februari GEEN Avondvoorstelling

Jjen modern sprookje
over de zoektocht'
naar liefde.geluk.
gezond verstand en de
heilige graal.

Een heel nieuw
avontuur!

A c h t e r de s c h e r m e n
Marijke Herben

Weekenddiensten
Weekend:
1/2 febr. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
•10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is ;het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thortaeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

"derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharmg. Hoofd commercie: J.F.
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort Bij geen gehoor: 0206451515 ti|dens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek,Ivar Dobber.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnumfner: 02507-30497. Kantoor geopend' maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u;
•Woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
"020-562.6271.
verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
, Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68 13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

• „Op de achtergrond staan, is niet mijn aard", zegt Marijke Herben, hier voor het Gasthuishofje, na de renovatie
'het paradepaardje' van EMM.
Foto Bram stijnen

'Praten is mijn grootste hobby' 'Artiesten' gezocht
ZANDVOORT - „Als je geïnteresseerd bent in bepaalde ontwikkelingen, dan wil je ook graag meedenken". Een uitspraak van Marijke
Herben die veel verklaart als het
gaat om haar vele bestuursfuncties.
„En op afstand meedenken is niets
voor mij, ik wil ook graag meepraten".

door Joan Kurpershoek

O

aan haar ligt, gaat zij voorlopig nog
door met leren. En 'om op de hoogte
te blijven' voor haar funccie bij
EMM, volgt zij maandelijks bij de
gemeente commissie- en/of raadsvergaderingen.

Flatcommissie
Ook Marijke Herben begon haar
'carrière' onderaan. Eenentwintig
jaar geleden nam zij zitting in een
flatcommissie in de Keesomstraat.
„Dat was mijn eerste contact met
EMM", zegt zij. „We waren niet tevreden over de hal van de flat én
over de verwarming. De radiatoren
waren te klein". Eenjaar later stapte
zij voor het eerst 'heel voorzichtig'
in een bestuur, van het jeugdwerk in
Zandvoort-noord. Daardoor was zij
betrokken - na een enquête in de
buurt - bij de grondlegging van wijkcentrum 't Stekkie. „Het was een
nogal geëngageerde ploeg, die veel
wilde doen voor noord. En we waren
een puur uitvoerend bestuur. We deden van alles, activiteiten leiden,

P DE achtergrond staan is niet
mijn aard", zegt Marijke Herben (44). „Ik voel mij snel betrokken, én ik kan - denk ik wat moeilijk mijn mond houden".
Het is haar verklaring waarom zij in
zoveel besturen heeft plaatsgenomen en gevraagd is om op de voorzittersstoel plaats te nernen. Op de
vraag welke besturen dat zijn, volgt
;
een indrukwekkende rij. Sinds deBi
~—
cember 1986 is zij bestuurslid van
woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht, sinds september 1988
Periode:
voorzitter. Daarnaast is zij ook ac21 - 27 jan. 1992
tief bij de Nationale Woning Raad
Geboren:
(NWR), het overkoepelende orgaan
Bart, zoon van: Kaspers, Martin en voor de woningbouwverenigingen.
In de rubriek 'Achter de
Bol, Monique
Bij de NWR is zij voorzitter van Reschermen'gaat het
Claudia, dochter van: Borstel, Hans gio Zuid-Kennemerland, voorzitter
Zandvoorts
Nieuwsblad op
en Weber, Wilma
Gewest Noord-Holland, plus lid van
zoek naar de 'mens' achter
Margaretha Wilhelmina, dochter het dagelijks en het hoofdbestuur.
bekende personen In deze
van: Paap, Johannes Marco en Smalgemeente.
lenbroek, Pieternella Adriana
Daarnaast is zij voorzitter van het
Overleden:
Toonkunstkoor Zandvoort, kaderVan den Berg, Hendricus Jacobus, lid van de ABVA-KABO, en voorzitoud 93 jaar
ter van de ondernemingsraad bij
Van der Meer geb. Rawie, Maria An- haar werkgever, PTT Telecom disthonia, oud 52 jaar
trict Haarlem e.o., en dat is een dag- bardienst en schoonmaken. De eertaak. „Ik ben gewoon geïnteresseerd ste stap werd langzamerhand gein wat er in de wereld en in m'n volgd door nieuwe schreden op het
omgeving gebeurt. En ik kan wat bestuurspad, de eerste daarvan was
het voorzitterschap van de Lokale
moeilijk stilzitten".
Raad van Kerken, een functie die zij
acht jaar vervuld heeft.
In de Kruisstraat, Noorderstraat Super?
en Pakvelstraat wordt deze week beToch moet zij wel een soort 'supergonnen met het aanleggen van snel- -bestuurder' zijn, als je in zoveel be- Drempel
heidsbeperkende maatregelen. De sturen terechtkomt? Marijke vindt
Nadat zoon en dochter de deur uit
werkzaamheden zullen ongeveer vijf van niet. „Het is gewoon geïnteres- waren, ging ook Marijke meer buiweken in beslag nemen. Vanwege seerdheid. En het voordeel van ver- tenshuis aan de gang. „Wat het behet beperkte budget is besloten, de schillende bestuursfuncties is, datje stuurswerk betreft, moest ik in het
eerder opgenomen aansluiting van de ervaring uit de ene functie kunt begin wel een drempel overwinnen.
de Prinsenhofstraat op de Burg. En- gebruiken in de andere". Haar basis- Dat zie je vaak nog bij vrouwen, die
gelbertstraat niet uit te voeren. Deze opleiding bestond uit de vroeger zijn bang dat het niet lukt. Daarom
beslissing is mede genomen omdat ULO, en in de loop der jaren heeft zij stimuleer ik graag dat er meer vroudeze locatie buiten de 30-km/h zone tal van cursussen gevolgd. Als het wen op bestuursfuncties komen. Die
valt.

H Burgerlijke stand
Zandvoorts
Nieuwsblad
*«.pnafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-

mdDfflDEBUHEAMltMHOBST
DIRECTEDB1ÏEWGIIIUM

Snelheid beperkt
in Noordbuurt

worden nog te vaak bezet door mannen. Net als de eerste keer dat ik op
een bestuursvergadering van de
NWR kwam, toen zat ik tussen allemaal mannen. Als je beiden in een
bestuur hebt, krijg je een juist evenwicht, een juiste vertegenwoordiging van de maatschappij. Mannen
en vrouwen zijn niet alleen gelijk, ze
zijn ook gelijkwaardig. Ik hoef me
niet te bewijzen hoor. Maar vrouwen
worden nu eenmaal niet met een zemen lap en een spons in hun handen
geboren".

Honger
In al haar functies gaat enorm veel
vrije tijd zitten, erkent zij. „Maar ik
vind het leuk". De ontspanning
moet in een paar uurtjes worden samengeperst. „Als ik thuis kom, kan
ik de 'knop' echt direct omzetten.
Voordat ik ga slapen, zak ik altijd
nog even heerlijk weg in een boek.
Daarin kan ik mij helemaal verliezen. Ik ben verslaafd aan Agatha
Christie, maar lees ook graag historische romans en poëzie. Soms lees
ik een boek wel vijf of zes keer. Ik
begin met pure 'honger' naar de inhoud, de volgende keren ontdek je
weer hele andere dingen".
„En af en toe kruip ik op een zonnebank om wat kleur te houden".
Marijke Herben weet wekelijks nog
tijd te vinden voor haar hobby's, zoals zwemmen, fietsen, (sinds kort)
golf-les bij ZHC, én zingen bij TOZ.
En dat ook dat laatste op een bestuursfunctie uitliep, daar zit zij niet
mee. „Op de een of andere manier
kan ik het niet laten. Maar ik geniet
in ieder geval wel van het leven".

Praten
Door al die activiteiten is de - van
oorsprong - Haarlemse helemaal in
Zandvoort opgenomen. „Ik kwam
hier al op mijn achttiende, dus ik
woon al meer dan de helft van mijn
leven in Zandvoort". Volgens haar
een 'kleinschalige, plezierige, leuke
en gezellige' gemeente. En daaraan
draagt zij zelf beslist een steentj e bij:
„Ik houd van mensen", zegt zij. En
daarbij heeft zij een hoop te danken
aan haar 'allergrootste hobby': praten.

voor talentenshow

ZANDVOORT - In het Circustheater aan het Gasthuisplein vindt de komende
maanden een grote talentenshow plaats. Op donderdag 6
februari start de eerste voorronde voor deze talenjacht.
De uiteindelijke hoofdprijs
van de finale is een singleperscontract.

De talentenshow start met drie
voorrondes, te weten op 6 en 20
februari en op 5 maan. Vervolgens komen er twee halve finales
(19 maart en 2 april) en de finaleshow voltrekt zich op 16 aprtl.
Voor iedere voorronde kan "elk
Zandvoorts talent zich nog opgeven door middel van het opsturen
van een cassettebandje óf DATband. In totaal moeten er drie
stukken op het bandje staan. Dit
mogen zelf geschreven of geïmiteerde nummers zijn. De aanmeldingen lopen via produktiebureau
Luuk Hasselman, Binnen Brouwersstraat l, 1013 EE Amsterdam,
tel. 020-6390932.
Belangrijk is wel dat de deelnemers van de showrondes zelf beschikken over een geluidsband,
ledere artiest in spe die in de se-

lectie valt en dus optreedt, krijgt
drie vrijkaartjes voor de bewuste
avond. Naast de hoofdprijs, het
single-contract, bestaat de prijzenpot uit twee dagen opnemen in een
studio en duizend full-colour foto's, te gebruiken voor promotieactiviteiten.

Publieksprijs
Voorafgaand aan iedere showavond plaatst het Zandvoorts
Nieuwsblad een bon waarmee de
bezoekers van de talentenshow
kans maken op een nog nader bekend te maken fraaie prijs. De
winnaar zal bekend worden gemaakt op de finale-avond en
wordt uiteraard ook in deze krant
vermeld.
Kaartjes voor de eerste voorronde, waarvoor zich overigens al verschillende kandidaten hebben
aangemeld, kunnen vanaf vandaag bij de kassa van het Circustheater, Gasthuisplein 5 (openingstijden van tien uur 's morgens tot twee uur 's nachts) gekocht worden. De toegangsprijs
bedraagt vijf gulden.
Artiesten in spe die hun kunnen
aan een groter publiek willen presenteren, moeten zich zo spoedig
opgeven bij Luuk Hasselman.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in
het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam: —
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

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

enz.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

Het Dr. G. J. Plantinghuis, Kostverlorenstraat
95 te Zandvoort zoekt met spoed een

AFWASHULP
Werktijd 8 uur per week, dagelijks van 18.00 tot
20 00 uur (niet op woensdag)
Salaris volgens CAO Ziekenhuiswezen (incl. onregelmatigheidstoeslag).
Informatie bij de heer C. Eigenhuis 02507-12095

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

HIJ WIL HET SCHOON HOUDEN.

telefoon 023-385478

Zandvoorfs Nieuwsblad

I-en auto gaat gemiddeld tien jaar mee.
Waarna hij doorgaans dient te worden afgeschreven en afgevoerd.
Voor de Peugeot 106 betekent dit
echter niet het einde van de rit. Maar
opnieuw een moment om te bewijzen dat
hij het schoon wil houden.
Het basismateriaal van deze Peugeot
is namelijk zo gekozen, dat vrijwel de
complete auto geschikt is voor hergebruik.
Vanzelfsprekend wacht hij niet tot dat

iiiU-ijiieiKi-EsrA^twrrvii>TVL.ooi.^i •Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

. Maraned

laatste moment om het schoon te houden.
Het begint namelijk al tijdens het
produktieproces. Waar in het geheel geen
gebruik wordt gemaakt van schadelijke
stoffen als cadmium en asbest.
En het gaat verder zodra u instapt.
Zijn zeer lage luchtweerstand, het gunstige
gewicht en de zuinige motor, standaard
voorzien van een drie-weg katalysator met
lambda-sonde, zorgen voor een uitermate
vriendelijk brandstofbeleid.

De Peugeot 106 is, kortom, dan ook 'n
mirakels maatje met een schoon geweten.
Verkrijgbaar in 4 uitrustingsniveaus,
met 3 typen motoren, in fraaie kleuren,
reeds vanaf 21.150,-.
Wilt u hem echt leren kennen, dan
staat hij bij ons klaar voor een proefrit.

PEUGEOT 100.
EEN MIRAKELS MAATJE.

PRU/bNlNCL BT* tXCL KOSTEN RlJKUARMAt-tN WIJZIGINGEN NOORUt-IIOUUEP» AFGHIH 11) Dh I'HJGHOT 106 \T LICHTMbTAU N VLIGLN LNMLTAALLAf, [TGI M V1FI KPKUS

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

• DYNAMISCH OP WK,

Uitzending 28 januari scoort bijna twee miljoen

Hitbingo valt 78
keer!
Bij de u i t z e n d i n g van de
Postcode Loterij op 28
januari viel maar liefst 78
keer Hitbingo, het hoogste
aantal dat ooit werd gescoord.
Als al deze winnaars ook leden van
de Postcode Loterij zijn, verdelen ze
onder elkaar bijna 2 miljoen gulden!

De winnende
Hitbïncjonummers van
21 januari:

1
2
3
4
5

11
12
14
16
17

18
19
20
23
25

27
29
31
32
33

34
35
37
42

Want iedere deelnemer krijgt immers
25.000 gulden. Het is duidelijk: als je
meedoet met de Postcode Loterij kun
je veel w i n n e n . Daarom: laat uw
kansen niet lopen en vul de WINEEN-MILJOEN-BON in! •

Volgende week uitslag januaritrekking Postcode Loterij
Er hebben zich onlangs tienduizenden enthousiaste mensen opgegeven als lid van de Postcode
Loterij.

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij?
Heeft u de postcodecijfers 1741 (Schagen),
2613 (Delft) of 7642
(Wierden)? Dan kunt u
zich aanmelden voor de
volgende opnamen van
'Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006
en ga een gezellig tvdagje uit' D

Irene Moors bij liet enorme
Hitbingobord, waarop deze
keer liefst 78 keer bingo viel.

Het zijn er zóveel, dat de lichten in
ons kantoor tot diep in de nacht aan
bleven om al deze nieuwe leden in
de administratie te verwerken voor
de trekking van januari. En die moet
daarom maar een weekje opschuiven. Want meer deelnemers betekent een grotere pnjzenpot. en dus
méér kansen op de honderdduizend.

en op de vele andeie prijzen, zoals
de PostcodeStraatPrijs van ƒ 3.000.voor iedere deelnemer in de straat
waar de meeste prijzen gevallen zijn.
Een weekje wachten maakt het dan
allemaal alleen maar spannender! •

Begin januari heb ik de winkel aan de
Grote Krocht 29 gesloten.
Service bied ik U in de zaak in
Heemstede.
De afgelopen jaren was U voor mij
fijne klanten en ook erg trouw.
Hiervoor mijn hartelijke dank.

Vriendelijke groeten
H. P. Doorduin

STICHTING
GEZONDHEIDSCENTRUM.

nodigen U uit tot het bijwonen van
een lezing en diaprojectie over

PODOTHERAPIE
(heeft alles te maken met het
behandelen van voetklachten en
klachten die daaruit voortvloeien)
te houden door podotherapeute
GABRIELLE TROUW, op
MAANDAG 10 FEBRUARI 1992
in het Gezondheidscentrum te
Zanvoort, Beatrixplantsoen 1,
aanvang 20.00 uur.

Ik wil meedoen aan de Postcode Loten] en Hitbingo en maak een kans op een van de
vele pri|zen. Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg per maand het aangegeven bedrag
van onderstaande rekening af te schrijven.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterii impliceert aanvaarding van het reglement.
loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Postbanknummer

NATIONALE

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MEERVOOR
HETZELFDE PRODUKT

T?

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

HELEMAAL NIET!
GEWOON STEENGOEDE FUNK!

The POWERFUNK
CONNECTION
Treedt live op in la Bastille op vrijdagavond
31 januari a.s. vanaf 21.00 uur

IKZIEJEINLA BA S TILLE

De besturen van de KRUISVERENIGING
en het GEZONDHEIDSCENTRUM
ZANDVOORT

U bent hartelijk welkom en de - zoals
bekend - voortreffelijke koffie staat klaar.

_J 1 lot (ƒ 10,-) per maand

HEAVY M ET A L?
HEAD BANGEN?
HOUSE?
HIP-HOP?
HARD ROCK?
H0KEN?
HOEMPA?
HERRIE?

Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

ƒ 1,72
ƒ 1,88'
ƒ i,0ó

PERSCOMBINATIE
is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en de
Weekmediabladen.
Het Distributiebedrijf van Perscombinatie N.V. is
verantwoordelijk voor het vervoeren en de bezorging aan
abonnees en wederverkopers van bovenstaande uitgaven.
Op de afdeling Wagenparkbeheer is plaats voor een

monteur
motorvoertuigen (m/v)
De monteur is te zamen met 4 collega's belast met het
onderhoud van het wagenpark, bestaande uit circa 250
auto's, waarvan 30 vrachtwagens en circa 220 personenauto's.
Functie-eisen:
• afgeronde 2e-monteuropleiding (VAM) of een hieraan
gelijkwaardige opleiding;
• enige ervaring, interesse in vrachtwagens en
dieselmotoren;
• rijbewijs B, C en E;
• leeftijd 21 jaar of ouder.
Wij bieden kandidaten de mogelijkheid via het leerlingstelsel
de opleiding voor le-monteur te volgen.
De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur.
Meer informatie over deze functie wordt u graag verstrekt
door de heer B. Borst, hoofd Wagenparkbeheer, telefoon
020-562.2222 (tijdens kantooruren).

SERVICESTATION

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevrouw
C. A. Zantinge, personeelsfunctionaris, onder vermelding
van GZ/92.04.

(bij Palace Hotel)

De sollicitatietermijn sluit op 7 februari 1992.
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Zandvoortse dames kregen snel het ritme te pakken

ZVM-Handbalsters spelen zeer
overtuigend tegen De Bunkert
ZANDVOORT - Na een spannende en aantrekkelijke partij boekten de handbalsters van Casino-ZVM en verdiende 12-10 overwinning op het
tweede team van De Bunkert. De Zandvoortse
mannen waren minder fortuinlijk en leden een
zeer ruime 17-25 nederlaag tegen Berdos.
In het begin van de wedstrijd tegen De Bunkert zag het
er geenszins naar uit dat Casino-ZVM een overwinning
zou behalen. De Zandvoortse dames moesten even op
gang komen. De Bunkert nam dan ook vlot een 1-4
voorsprong. Toen Casino-ZVM eindelijk het ritme te
pakken had, smolt de voorsprong van De Bunkert als
sneeuw voor de zon. Vlak voor de pauze trok CasinoZVM de stand gelijk en op slag van rust werd zelfs een 65 voorsprong genomen.
In de tweede helft was het betere spel van CasinoZVM. De Zandvoortsen waren inmiddels overgegaan
van een vijf-één naar een zes-nul verdediging. Deze verandering werkte goed, waardoor Casino-ZVM geen problemen meer kende. Erna van Rhee maakte een zeer
goede rentree door vijfmaal te scoren. Mede daardoor
liep Casino-ZVM verder uit naar een 12-7 voorsprong. In
de laatste vijf minuten geloofde Casino-ZVM het wel,
zodat De Bunkert de schade kon beperken. De Haarlemsen scoorden nog wel driemaal, doch de 12-10 overwinning van Casino-ZVM is totaal niet in gevaar gekomen.
„Ik ben hartstikke tevreden", stelde coach Nicole
Berkhout. „We mogen niet klagen. Het spel ziet er erg
goed uit en we staan mooi in de top van het klassement".
Het zat Casino-ZVM in de strijd tegen Berdos niet
mee. Vrijwel elk schot van de Bergenaren was wel raak.
Doelman Johan Molenaar keepte een zeer ongelukkige
partij. Berdos nam snel een 1-3 voorsprong, terwijl Casino-ZVM moeizaam openingen wist te forceren in de
afweer. Menno Trouw besloot evenwel een fraaie actie
met een prachtig doelpunt, maar Berdos had meteen
het antwoord klaar. Via 2-5 liep Berdos verder weg naar
een 5-9 stand. Wat Casino-ZVM ook probeerde het lukte
niet het juiste ritme te vinden. Daarbij werden de Zandvoorters vele malen door de scheidsrechters teruggefloten voor vermeend lopen, waardoor de snelheid uit het
spel verdween.
Na een ruststand van 10-16 heeft Casino-ZVM in de
tweede helft tevergeefs geprobeerd iets aan de achterstand te doen. Berdos speelde een goede partij handbal
en beantwoordde een door Casino-ZVM gescoord doelpunt meteen met een tegentreffer. De Zandvoorters
bleven knokken voor een beter resultaat maar het zat is
deze middag niet in. Eindstand 17-25.
„De jongens bleven er voor vechten", zei coach Joost
Berkhout. „Maar bijna elk schot was raak. Ook na deze
neder laag blijf ik erin geloven. Ik zeg dat het kan in deze
klasse, maar we moeten wel punten gaan pakken".

Niet zo'n gulle vangst
voor Zeevisvereniging
gram lood bleef het net niet liggen
en alle lijnen werden door de sterke stroming naar achteren verplaatst.
Over het algemeen waren de
vangsten erg magertjes Toch
werd er ongeveer twintig kilo vis
gevangen, waarbij vooral de jeugdleden Patnck Haak en Tim Goossens, met een derde en vierde
plaats, menig ouder lid deed verbazen. De tweede plaats was voor
Mike van der Raadt, die net als de
De wedstrijd werd, gezien de tijd winnaar Ton van Hoek een gul
van het jaar, onder zeer gunstige ving.
omstandigheden vervist. 's Morgens nog was er een door opvriePatnck Haak krijgt een punt
zing glad wegdek, maar in de mid- voor de meeste viscompetitie.
dag constant een prachtige zonne- Punten voor de grootste viscomtje, waardoor het heerlijk vissen petitie gingen naar Ton van Hoek
was. De organisatie had zich ver- met een gul van 57 centimeter lang
keken op het enthousiastme van en 2115 gram zwaar. Tim Goosde leden want er waren éénender- sens, met een schar van 30,5 centitig deelnemers. Dat resulteerde in meter en 380 gram zwaar, Paul
een krappe plaats op de boot, Maliepaard met een bot van 43
waardoor er menig keer lijnen uit centimeter en 765 gram zwaar en
elkaar moesten worden gehaald. Fred Ploegman met een wijting
van 34 centimeter en een gewicht
Dat werd mede veroorzaakt van 395 gram vielen eveneens in
door de enorme stroming van het de punten.
vloedgetij, die in Scheveningen
De tweede wedstrijd vanuit
veel sterker is dan bijvoorbeeld in Scheveningen is op 23 februari
IJmuiden. Zelfs met driehonderd aanstaande.

ZANDVOORT - De eerste
wedstrijd van 1991 van de
Zeevisvereniging Zandvoort
vanuit Scheveningen, werd
door Ton van Hoek gewonnen. Hij wist in deze wedstrijd, waarbij elke deelnemer op de vangst van een gul
hoopte, wel één van de twee
gullen, die er gevangen werden te verschalken.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Bridgeclub speelde vprige week de tweede wedstrijd
in de derde competitie. In de Alijn hadden de heren Spiers en
Veldhuizen een goede bridgeavond en toonden aan dat de
moeilijke spellen goed lagen.
Met 57,50 procent werden zij
eerste op de voet gevolgd door
mevrouw De Leeuw en de heer
Braun met 56,25 procent. Na
twee wedstrijden staat laatstgenoemd paar aan kop en bezetten de heren Bakker en
Brandse de tweede plek.
De dames Van Os en Saueressig behaalden ook deze week een goede
score. Met 55 procent werden zij eerste in de B-lijn. Het echtpaar Hoo-

Doelpunten ZVM, mannen: Kees Hoek 7, Jan van Duljn 3, Menno
Trouw 3, Guldo Wcidema 3, Erwln Spruit 1. Dames: Erna van Rhee 5,
Margreet Sterrenburg 3, Wendy Verstraten 2, Astrld Molenaar l, Els
Dijkstra 1.

ZANDVOORT - Ben de Vries en Olaf Cliteur zijn uitstekend voor de
dag gekomen op het snelschaaktoernooi van de Hoogovens in Wijk aan
Zee. Cliteur handhaafde zich in een sterke groep met een vijftig procent
score. De Chess speler zorgde meteen in de eerste ronde voor opschudding door de in de reserve meestergroep uitkomende Marcus uit
Zwolle te verslaan. Ben de Vries, die iets lichter ingedeeld was dan
Cliteur, eindigde zelfs zes plaatsen hoger dan zijn teamgenoot en pakte
de tweeëntwintigste plaats in een veld van vijfenzestig deelnemers. De
Vries zette een zeer fraai resultaat neer door de eveneens in de reserve
meestergroep spelende Rus Barsov op remise te houden.
's Avond namen Hans Drost en Nico Luykx deel aan de simultaanwedstrijd tegen de Hongaarse grootmeester Sax. Op de dertiende set
was Luykx zo onverstandig om twee zetten te verwisselen, waardoor
voor hem op de twintigste zet het doek viel. Hans Drost kwam na een
interessante opening wat in de verdrukking. Ondanks* een moedige
verdediging verloor hij op de negentiende zet een pion en daarmee
uiteindelijk de partij.

Ton van Hoek winnaar

Goed bridgespel van
Spier en Veldhuizen

Heren

Zandvoorters goed op
dreef in Hoogoventoernooi

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Chess Society haalt hard uit
ZANDVOORT - Chess Society
Zandvoort kan zeer tevreden
zijn over de start van 1992. In
de vijfde competitieronde declasseerden de Zandvoortsers
afgelopen vrijdag het derde
achttal van de schaakclub
Heemstede met de welsprekende cijfers 6-2. Zijn het
meestal de topborden van
Chess, die het meest productief zijn, ditmaal waren het de
borden vijf tot en met acht
waar de badgasten tot een score van honderd procent kwamen.

zijn tegenstander op slinkse wijze
van de dame beroofd en daarmee
verdiende Chess het eerste punt.
Ook op het derde bord was de situatie comfortabel. Hans van Brakel
stond bij de tijdcontrole een stuk
voor en de overwinning kon hem
niet meer ontgaan.

Oerang-oetan-opening

Op het achtste bord debuteerde
Nico Luykx. De 47-jarige Zandvoorter, die het wedstrijdschaken 25 jaar
geleden liet voor wat het was, dwong
in zijn eerste optreden zijn tegenstander vanuit een sterke 'oerang
oetan-opening' op de knieën en kon
Ondanks dat de uitslag anders doet de partij zelfs met mat beëindigen.
vermoeden, begon Chess, de wedstrijd tegen hekkensuiter Heemstede helemaal met zo voortvarend.
Het leek erop dat Kees Koper op het
ZANDVOORT - Volgende week
vijfde bord reeds na, tien zetten hopeloos verloren stond, terwijl op de maandagavond treedt het eerste
andere borden weliswaar soms enig achttal van de Zandvoortse Schaak
voordeel maar nog geen duidelijke Club aan voor de vijfde externe competitiewedstrijd. Het Zandvoortse
winstkans te bespeuren was.
Rond half elf werden de zaken in- team reist dan af naar Hillegom
eens een stuk duidelijker. Op het waar het vierde team van De Uil de
Z-ANDVOORT - In de interne cyclus van vijftien ronden zal er ze- zesde bord had Peter van de Beek tegenstander zal zijn.
cjompetitie van de Zandvoortse ker nog wel het een en ander gebeuSchaak Club behield Dennis ren bij deze spannende competitie.
meeste schakers, geplaatst in de ZANDVOORT - Alleen de davjan der Meijden zijn pas ver- De
werkten hun partijen in mes van basketbalvereniging
worven eerste plaats op de kopgroep,
rustig tempo af.
The Lions behaalden afgelorjanglijst. John Ayress kan het een
Ranglijstaanvoerder v. d. Meijden pen zaterdag een overwinning.
volgende week Van der Meij- had veel moeite met Berkhout. Na
qen erg lastig maken aange- ruim twee en een half uur spelen De reserves van Exercitia werz^ien hij op drie punten volgt. was de stand op het schaakbord den gewoon weggespeeld: 73Ruim twintig schakers namen deel praktisch gelijk. Van der Meijden 29. De heren hadden meer uit
aan de strijd in de interne competi- had slechts één pluspion. Uiteinde- de wedstrijd tegen HOC kuntje. De eerste reeks van zestien par- lijk wist hij met dit kleine voordeel nen halen. Nu werd onnodig
tijen is achter de rug. In de volgende toch de partij in winst om te zetten. met 64-69 verloren. Het talentJohn Ayress, tweede op de ranglijst, rijke jongens junioren team
kon in amper een half uur spelen leed eveneens een kleine nereeds de volledige winst naar zich derlaag. Lisse bleek wat geroutoetrekken. In de nu volgende ron- tineerder en won met 57-68.
de, die vanavond begint, kan de
ranglijst wijziging ondergaan. De In de beginfase leek het mannencomputer zal vermoedelijk John Ay- team van Lions op een gemakkelijke
ress tegen Dennis van der Meijden overwinning af te stevenen. HOC
laten spelen. De eerste partij, aan werd met snel basketbal naar een 20ZANDVOORT - Naar aanleiding het begin van dit seizoen, eindigde 7 achterstand gespeeld. De ZandJan een schietpartij in Haarlem toen voor de met wit spelende Ay- voorters konden het hoge tempo
heeft de politie op 24 januari onder- ress.
niet vasthouden, mede omdat HOC
aoek gedaan in een woning in Zandsteeds meer greep op de strijd kreeg.
Uitslagen
zestiende
rende:
Klijn-Scliiltmeij\ioort. Op de zolder van de woning
remise. De Oude-Paap O-i, Heltkonig-Gor- In de volgende vijf minuten wist
trof zij een weed-kwekerijtje aan. er
ter 0-1, Van der Meijden-Berkhout 1-0, Ay- Lions slechts vier punten aan het
Énkele bakken met een lengte van ress-Roele 1-0, Geerts-Gude 1-0, Lindeman- totaal toe te voegen. HOC daarentezjes meter bij 1,40 meter waren ge- Twlnt 1-0, Termes-Handgraaf 1-0, Kok-Fre- gen, kwam geheel in de race, via een
derklng 1-0, Van Elk-Franck 1-0. De toptien
yuld met hennepplanten. De bewo- ziet
er nu als volgt uit: 1. Van der Meijden, 2. aantal fraaie driepunters: 24-27. Het
ner bleek ook stroom buiten de me- Ayress,
3. Dambrink. 4. Geerts, 5. Lindeman, was een wat wisselvallige partij baster om te gebruiken. Tegen de man is 6. Termes, 7. Twint, 8. Kok, 9. Franck, 10. ketbal, aangezien de volgende fase
Berkhout.
proeces-verbaal opgemaakt.
weer voor Lions was. De Zandvoorters bepaalden de ruststand op een
(ADVERTENTIE)
34-29 voorsprong.

Externe competitie

Van der Meijden blijft
koploper in competitie

Toen op het zevende bord ook voorzitter Hans Drost wederom won
leek de zaak met een 3-0 voorsprong
bekeken. Ook nu speelde de Chessvoorzitter een uitstekende partij.
Drost mag zich met een score van
vier uit vijf tot de toppers rekenen.
Op het eerste bord kreeg Chess
Society echter een tegenslag te verwerken. Ben de Vries overschreed in
gewonnen stelling de bedenktijd en
verloor daarmee voor het eerst dit
seizoen. Toen Kees Koper echter
zijn volledig verloren staande partij
toch verrassend won, was er geen
vuiltje meer aan de lucht. Bij een 4-1
voorsprong bood Ton van Kempen
in een gelijkwaardige stand meteen
remise aan, wat zijn tegenstander
accepteerde. Ook de tegenstander
van Hans van Brakel zag in dat verder spelen geen zin had.
Olaf Cliteur was de enige, die nog
achter het bord zat. In een aanvallende partij haalde Cliteur in een
zeer kansrijke stelling de tijdcontrole. Gezien de stand van de wedstrijd
kon de Zandvoorter zonder probleem remise geven, waarmee de
eindstand op maar liefst 6-2 voor
Chess Society werd bepaald.

Jeugdschaak
ZANDVOORT - De Zandvoortse
schaakjeugd speelde vorige week de
zeventiende ronde van de interne
competitie. Na verwerking van alle
uitslagen blijft Florian van der
Moolen met slechts een half puntje
voorsprong op Thomas Hesse de
ranglijst aanvoeren. Vanavond vindt
vanaf zeven uur de tweede instructieavond voor de jeugd plaats. Onder
leiding van John Ayress en Dennis
van der Meijen volgen de jeugdleden
van de Zandvoortse Schaakclub
schaaklessen om in mei aanstaande
daarvoor een examen af te leggen.
Voor drie a vier adspirant-schakers
is er nog gelegenheid om deze lessen
te volgen. Informatie hierover is te
verkrijgen via de telefoonnummers
02507-13224 of 14120. Ook kan een
bezoek aan het Gemeenschapshuis
worden gebracht, op donderdagavond zeven uur.
De volledige ranglijst ziet er als volgt uit: 1.
Florian van der Moolen, 2. Thomas Hesse, 3.
Henk Willemse, 4. Nanouk Marquenie, 5.
Rebecca Willemse, 6. Bas, van der Meij. 7.
Bart Timmermans. 8. Niels Filmer, 9. Martine Botman, 10. Jan Koning, 11. Remco de
Roode, 12. Shanna Paap, 13. Mare Habets, 14.
Dominic Hoogendijk.

Bi] Waaijenberg kunt u alle
zonder beperkingen gerealidenkbare vervoermiddelen ===
seerd worden Servicepunten
en hulpmiddelen vergelijm heel Nederland.
ken en testen Speciale ~ . .. |CMDEn~ Showroom open op werkaanpassingen kunnen vvAAiJcNBcKV? dagenvan9CO-1700uur

Postbus 142,3900 AC Veenendaal, (Wiltonstraat 26), telefoon 08385-11251

ZANDVOORT - Aanstaande vnjdagavond organiseert Zandvoortmeeuwen de maandelijks koppelklaverjaswedstrijd. De opbrengst
van deze kalverjasavonden komt ten
goede aan de jeugd. Ook deze keer
zijn er fraaie prijzen te verdienen.
De strijd begint vrijdagyond om acht
uur en vindt plaats in het fraaie
clubhuis van Zandvoortmeeuwen in
het voormalige circuitterrein. De mschrijfkosten bedragen zeven gulden per koppel.

Sportagenda

Man steelt geld
uit pompstation

ZANDVOORT - Een 54-jarige man
uit Duitsland werd op 21 januari omstreeks kwart over een aangehouden
nadat hij geld uit een benzinepompstation aan het Burgemeester van
Penemaplein had weggenomen. De
man bleek tevens in het bezit te zijn
van een auto die in Duitsland verduisterd was. Het voertuig bleek
zwaar verwaarloosd te zijn, mede
doordat de man de auto kennelijk
als zijn woning beschouwde. Hij is
voor onderzoek in de cel gezet.

Inbraak in
sportcomplex
ZANDVOORT - Bij een inbraak m
een sportcomplex in het binnencircuit op 21 januari, werden een stereoinstallatie, een onbekend geldbedrag en sigaretten weggenomen.
Ook enkele speelautomaten moesten het ontgelden. Na vernieling van
de geldlade werd het daarin aanwezige geld weggenomen. De dieven kwamen in het pand na het stukmaken
van het raam.
niet om de achterstand geheel weg te
werken. Het verschil bleef steeds
rond de vijf punten hangen. In de
slotminuten heeft Lions middels
een press tevergeefs gepoogd de nederlaag te ontlopen. Een moegestreden Lions werd toen door Lisse naar
een 57-68 nederlaag gespeeld.

Dames
Tegen het tweede team van Exercitia heeft Lions geen enkel probleem gekend. Tot aan de zevende
minuut waren de partijen redelijk m
evenwicht (7-6), maar nadien was
het Lions dat de boventoon voerde.
Met snel gelopen breaks en een goed
schot werd Exercitia op een 106
achterstand gezet. De Zandvoortsen
hadden de smaak te pakken en walsten over E:;ercitia heen, ruststand
35-16.
De strijd was reeds beslist, maar
Lions bleef geconcentreerd de bal
rond spelen. Door de door Lions gehanteerde press leed Exercitia veel
balverlies waarvan goed gebruik
werd gemaakt. De ene na de ander
bal vloog door de ring, waardoor
Lions op een fraaie eindscore kwam
van 73-29.

Herstel

Een tevreden coach Rob Benjamins constateerde na afloop: „Het
spel begint de vormen aan te nemen,
tien minuten, een 11-24 achterstand zoals ik dat graag zie. De laatste weop. Een hardwerkend Lions heeft ken gaat het erg goed, mede door de
geprobeerd de strijd een ander aan- scherpe trainingen. Er kan dit seizien te geven, maar de pupillen van zoen nog veel bereikt worden".
coach Rob Benjamins bleven steken
Lions dames: Elles Brulnsma l(i,
op een 27-32 achterstand bij de rust. Topscorers
Simone van der Bergli 12, Ingrld Abraas U.

e De Lions-heren hadden meer uit de wedstrijd kunnen halen, maar helaas

„We hebben de strijd een paar
keer in handen gehad", meende
coach Johan Beerepoot. „De teams
waren gelijkwaardig, alhoewel HOC
een rebound overwicht had door
meer lengte in de ploeg. Toch draaien we dit seizoen best aardig. Ik heb
goede hoop dat we als middenmoter

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen

„We hebben toch wel kansen gehad", vond coach Rob Benjamins.
„Lisse was wel een uitgebalanceerd
team, maar toch had het gekund.
Onder het bord misten we te veel
kansen. De bal wilde er vaak niet
in".

Politie vindt
weed-kwekerij
óp zolder

Ook in de tweede helft periodes,
die dan weer voor HOC waren en
dan weer voor Lions. HOC startte
goed en kwam op een 36-37 voorsprong. Lions herstelde zich opnieuw en pakte een 46-42 voorsprong.
Lions probeerde verwoed de voorsprong vast te houden, maar het
toch iets nauwkeuriger spelende
HOC wist de partij opnieuw een
wending te geven: 51-57. In de slotfase gaf coach Johan Beerepoot opdracht over te gaan op een pressing.
Het lukte Lions echter niet aan de
nederlaag te ontkomen: 64-69.

ZANDVOORT - Volgende week
dinsdagavond oefenen de teams van
Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen (zaterdag) tegen elkaar. Op het
goed verlichte veld van Zandvoortmeeuwen, in het voormalige circuitterrein, ontmoeten de Zandvoortse
teams elkaar om kwart over acht.
Zandvoort'75 voert op dit moment
de ranglijst aan in de derde klasse
KNVB terwijl Zandvoortmeeuwen,
goede middenmoter is in de vierde
klasse KNVB. Hans Winter zal als
scheidsrechter optreden.

VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort'75 - Jong Holland 15.00 uur, terrein v.m.circmtterrein.
Velsenoord - Zandvoortmeeuwen
14.30 uur, te Velsen.
Zondag: NAS - Zandvoortmeeuwen
gendijk werd goede tweede. Dit paar 14.30 uur, te Halfweg.
staat, na twee wedstrijden, eerste,
gevolgd door de dames Van Os en
ZAALHANDBAL
Saueressig. In de C-lijn behaalden Zondag; Spartanen - Casmo-ZVM
de dames Berkhemer en Verhage heren 14.40 uur.
een bijzonder goede score van 64,29
procent, waarmee zij de rest van
BASKETBAL
deze lijn ver achter zich lieten. Zondag: Rebound'84 - Lions jumoTweede werden de dames Van Beek ren 16.00 uur, te Schagen.
en Stocker. De dames Berkhemer en
Verhage voeren nu de C-lijn aan en
ZAALVOETBAL
worden gevolgd door de dames Van Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
Beek en Stocker.
18.15 uur Zandvoort'75 - TYBB DHet echtpaar Ovaa speelt al gerui- jun., 19.00 uur Zandvoort'75 - DIO Bme tijd in de D-lijn, maar doen er jun., 19.45 uur TZB - De Meer, 20.40
alles aan om te promoveren. De laat- uur Nihot/Jaap Bloem Sport - BSM
ste speelavond droeg daar goed aan dames, 21.25 uur Zandvoort Noord 7
bij, want dit paar werd eerste. De - BSM 6, 22.10 uur Zandvoort Noord
dames Kalff en Polm probeerden 6 - Kalmthout 4.
het al eens eerder in de C-lijn hetgeen toen mislukte. Aan promotie Maandagavond in de Pellikaanhal:
wordt nu weer gewerkt, gezien de 20.45 uur Bad Zuid/ZVN - Kalmbehaalde tweede plaats. Aan V
thout, 21.35 uur TZB 2 dames staan de dames Rudenko en Rudo*- Sand'84 2, 22.20 uur Zandvoortphus, gevolgd door de dames Kalff meeuwen 2 - Car.Snoeks 2.
en Polm. Inlichtingen bij de wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570 (alleen 's avonds).

Minimaal verlies voor Lions

Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!

ZVM-zaterdag
oefent tegen
Zandvoort75

eindigen". Tegen Lisse heeft Lions
het niet kunnen bolwerken. Het gemis van de geblesseerde Alain Kroese woog te zwaar. Alhoewel Lions de
gehele wedstrijd tegen een achterstand aan keek, kan gesteld worden
dat de beginfase funest geworden is.
Een nerveuze start leverde Lions, na

Foto Bram Stijnen

In de tweede helft lukte het Lions

Jongens: Martin van der Aar 19, Kobin Keiler
14. Heren: Jcrocn Gaus 18. Vincent Telling
18. .leroen >an Galen 11.
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Zwevend kurk

QUEENIE

RENE MEIJER
SPECIAAL VLOEREN

vier dessins
compleet afgewerkt

R E S T A U R A N T

KURK-LAM l NAAT-PARKET-

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort

Telefoon 02507 • 13599

NATUURSTEENTAPIJT

vraagt:

2

interieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.

97,50 m
Nét even anders

10 JAAR SUJTGARANTIE

Inl.: Mevr. Helleman
Kennemerlaan 167
Umuiden, tel. 02550-36565
BBBBBnBBBBBBBHHHBHHBI

REN E MEIJER

DIT WEEKEND:

SPECIAALVLOEREN

Taart Maison
Notenknar

Ook voor al uw
vloeronderhoudsmiddelen
Geopend:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Donderdag koopavond

7.75

van 4.60 voor 4.10

,ckte jakker ^alk
13.00-17.30
09.30-17.30
10.00-17.00
19.00-21.00

uur
uur
uur
uur

HOGEWEG 28, TEL 12989

IBVBBBBBBBBBBBBBBBBI

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.
Tel. 02507-30890
023-343542

Sony kleuren TV

PDME-I80

KV-X2131D *54 cm flatsqtiare Black Trinitron
beeldbuis *Zxscart *teletekst *30 voorkeuzezenders *hi-fi stereo versterker *luid-sprekers
aan de zijkanten van het toestel.

Videoband,
per stuk

Autorijschool
Phil Waaning
Ook voor
•*• Seniorentraining
* Overwinnen
angstgevoelens

7.99

1599.-

Grundig kleuren TV
P37-540 T *37 cm flatsquare beeldbuis
*49 voorkeuzezenders + 1 AV kanaal *teletekst
*on-screen display *meervoudige taalkeuze
*aansluiting voor scart en hoofdtelefoon.

699.-

Kostverlorenstr.70
2042 PK Zandvoort

Tel. 12071

Bruiloft
Party
Bedrijfsfeest

Aristona kleuren TV

Partycentrum Soc.

63KD9617*63 cm flatsquare beeldbuis *stereo 2x
20 Watt muziekvermogen *60 voorkeuzezenders
*on-screen display *teletekst *taalkeuzeschakéaar
*sleeptirner *incl. afstandsbediening.

De Manege
is v.a. 1992 gen.
vernieuwd om ieder
feest tot 350 pers.
perfect te kunnen
org.
Vr. vrijbl. docum. of
bel Zandvoort
02507-16023

Multitech kleurenTV
KT8129 *51 cm beeldbuis *30
voorkeuzezenders *automatische
zenderzoeker *audio/video ingang
*incl. afstandsbediening.

1399.JVC videorecorder

HR DX 20 *1 jaar/8 opnamen programmeerbare
timer *geheugen voor 48 voorkeuzezenders
*overblijvende bandtijd m display *stilstaand
beeld/pauze/beeld voor beeld *shuttle search
*electromsch kinderslot.

ffiQQRDEE

THUISWERK?
Blijvende bijverdienste met
oplopende aantrekkelijke
honorering1
Voor mm. 5 en max. 10 uur per
week voor een overtuigd

TELEFONISCH
VERKOPER (M/V)
Na een interne training legt u
telefonisch contact met
potentiële klanten'
Bent u geïnteresseerd?
Heeft u mm een middelbare
opleiding, belt u dan voor meer
informatie of een (vrijblijvende)
afspraak in Amsterdam naar:
Tel 01828-11366' op
werkdagen van 13 00-18 00 uur.
Financial Alert B.V.,
Zuidkade 110, 2741 JG
Waddmxveen.

Akai videorecorder
VS 965 *hi-fi stereo *DX-3 koppen
*hyperband tuner *quick response
systeem *60 voorkeuzezenders *timer
8 programma's/365 dagen *incl.
afstandsbediening
met LCD display.

Philips
radiorecorder
AW 7092 *dubbel cassettedeck met high
speed dubbing *tuner FM'stereo MC en LG
'contmuous play

Akai
miniset
MX90 *2x25 Watt versterker 'dubbel
cassettedeck met Dolby B *synthesizer/tuner
* 19 voorkeuzezenders 'CD-speler 16 nummers programmeerbaar *incl afstandsbedienmg en boxen

Sony
midiset

Sharp
electronische organizer

Trust
minitower

Precise DSOS '2 x 90 Watt versterker
'7-bands equalizer *tuner met 30 voorkeuzestations en sleeptimer 'dubbel cassettedeck met quick reverse en Dolby B/C
'programmeerbare CD-speler *incl afstandsbediening en 3-weg luidsprekerboxen.

1Q-8300 *grote display *qwerty toetsenbord
*128 Kb geheugen 'compatible met PC's en
andere orgamzers *o.a Kalender, dag/week
planner, agenda, telefoonlijst en nog veel
meer *uitwisselbare IC kaarten voor
uitbreiding.

286/16 *AT personal computer m minitower
model *80286 processor *kloksnelheid 16
MHz *52 Mb harddisk. 5.25" (1.2 Mb) en
3.5" (1.44 Mb) diskdrive
*VGA videokaart (256 Kb)
*AT 101 toetsenbord
*compleet DOS 5.0 Engels
*PCM en PC Koop
bevestigen de prima
kwaliteit van Trust.

Minolta
compactcamera
AF Zoom 65 'zoombereik 38-65 mm
*autofocus 'geprogrammeerde automatische belichting 'automatische ingebouwde
flitser 'automatische DX-film instelling
*LCD-scherm.

VOORJAARSAANBIEDING

flOJORRlJLES
- 1e 5 lessen a ƒ 32.50
- Vervolglessen ƒ45.00
- Les met Suzuki 450 cc
SsBE!2NU!.02507-14420,
TROELSTRASTRAAT 34
lZANDVOORT:;

349r
Samsung
magnetron

Rowenta
koffiezetapparaat

Tefal
stoomstrijkijzer

Braun
keukenmachine

Blue Air
wasautomaat

Bosch
condensdroger

RE738TC *750 Watt *inhoud 32 liter
*5 standen 'timer d m v digitale tiptoetsen
*uitneembaar glazen plateau

FC *14 kopjes *uitneembare zwenkfilter
'nadruppelbeveiligmg 'inwendige waterindicator.

1418 *controlelampje *waterniveau aanduidmg 'snoerlengte 2 meter *Jieveiligd
tegen oververhitting.

UK11 '460 Watt *veiligheidsvergrendelmg
*2 continue snelheden ^^fmomentschakelaar
'incl dive-se
fasseccoires.

WL 875 *capaciteit 4.5 kg wasgoed
'16 wasprogramma's 'centrifugeert 800
t.p.m. *r.v.s. trommel Tegelbare
thermostaat
*E-knop.

WTL4510 *capaciteit 5 kg *extra grote
vulopenmg *8 droogprogramma's *r v.s
trommel met binnenverlichtmg *tweevoudige electronische vochtmetmg.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks
geopend voor inen verkoop; ook
voor inzending
goederenveiling.

Dixons Totaal behoort tot de Dixonsgroep
Inl. 12164
Gasthuisplein

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 8 februari 1992, zolang de voorraad strekt
Prijs- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde in contanten

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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Postzegelmiddag in
Gémeenschapshuis

Korte tips

TE

kust
keur

ZftNDVOORT - De Zandvoortse
Pos'tzegelclub houdt zaterdag l februöri een postzegel-verzamelbeurs
in liet Gémeenschapshuis, in de L.
Dayidsstraat te Zandvoort. In tegentips & suggesties
stel|ing tot de clubavonden, vindt de
beuirs overdag plaats en wel 's midGasthuisplein 12 - 2042 JM Zandvoort
dags van 12 tot 17 uur. Belangstellenden kunnen er van alles dat met
de iostzegelhobby te maken heeft,
vinden, zoals postzegels, poststukken! en brieven. Ook zijn er tafels
waaraan geruild kan worden. Voor
inlichtingen of reserveringen kan
men bellen: tel. 16061 of 16456. Overigeks kan men een dag eerder ook
al terecht bij de Postzegelclub. Deze
houdt vrijdag 31 januari haar maandelijkse clubavond, eveneens in het
Elke zondagmiddag om half twee wordt in het Frans HalsmuGémeenschapshuis, aanvang 19.00 seum in Haarlem een rondleiding gegeven over het restaureren
uur.
en conserveren dat in dit museum wordt gedaan. De rondleidin-

UITGAANSTIPS

Restaureren en conserveren
in het Frans Halsmuseum
gen zijn gratis voor de museumbezoeker.

Dances with wolves
Wijkcentrum 't Stekkie, Celsiusstraat 190 Zandyoort-Noord, draait
vrijdagavond 31 januari de film Dances with wolves. Een regiedebuut
van acteur Kevin Costner, dat als
een bom insloeg. De film werd bekroand met zeven Oscars, onder anderevoor Beste Film en Beste Regie.
Het verhaal gaat over luitenant John
Dunbar, die na de Amerikaanse Burgeroorlog in z'n eentje een vooruitgeschoven legerpost moet bezetten.
Het kamp blijkt niet meer dan een
vervallen hut, middenin het land
van de Sioux-Indianen. Dunbar
zoeM kontakt met de Indianen en
raakt diep onder de indruk van hun
levenswijze. Langzamerhand accepteren zij hem als lid van de stam. De
film is toegankelijk voor bezoekers
vanille leeftijden. Aanvang 20.00
uur, Entree vijf gulden of - op vertoon van lidmaatschapskaart - 2,50
gülcen.

Een en ander maakt deel uit van de tentoonstelling 'Terugkeer van de
Meesters, restaureren en conserveren in het Frans Halsmuseum'. Deze
houdt verband met de restauratie van een groep zestiende-eeuwse Haarlemse schilderijen, die drie jaar in beslag heeft genomen. Het betrof de
zijluiken van een altaarstuk voor het gilde-altaar in de Bavokerk, vervaardigd in 1546 door Maarten van Heemskerck, in opdracht van het Drapeniersgilde. Na de hervorming kwamen de luiken in het bezit van het
stadsbestuur. Cornelis van Haarlem maakte in 1591 een nieuw middenstuk.
Het drieluik kwam te hangen in het Prinsenhof, het huidige stadhuis van
Haarlem. Op de tentoonstelling is ook aandacht voor twintig andere schilderijen en kunstvoorwerpen (o.a. sleden, klokken, scheepsmodel) die de
afgelopen vijf jaar zijn bewerkt. Daarnaast worden stukken getoond, die
nog hard aan restauratie toe zijn, waaronder een achttiende-eeuws poppenhuis en een zeventiende-eeuws tapijt. Daaraan is te zien, voor welke problemen de restaurateurs soms komen te staan. Verder aandacht voor de
manier waarop het 'klimaat' optimaal wordt gehouden.
Groot Heiligland 62, Haarlem. Entree 4,50 gulden. Kinderen 10-17
jr./CJP/65+: twee gulden. Kinderen onder 10 jaar gratis. Te zien t/m 26 april
1992, open maandag t/m zaterdag 11-17 uur, zon- en feestdagen 13-17 uur.

Bliiessessions
In de Haarlemse Jazzclub, Groot
Heügland 37, Haarlem, worden zondag! gratis toegankelijke bluessesiors gehouden. Deze beginnen om
13.0) uur. Vrijdag en zaterdag zijn er
ook optredens in de jazzclub, aanvanj 22.00 uur. Vrijdag de band Fra-Fra Sound, met een 'fusie' van jazz,
Afrc-Caraïbische en Surinaamse geïmproviseerde muziek, entree 12
gülcen (CJP 9,- en HJC-leden 7 gld.)
Ella Hendriks, hoofd van het restauratieaterlier van het Frans HalsmuZaterdag een uurconcert met Ga- seum restaureert de dij van Ceres, op het schilderij 'De bruiloft van Peleus
bansa (voorheen Sweet Briars Big- en Thetis', van Cornelis van Haarlem.
banl) met latin-jazz, entree gratis.

• Het Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem: vrijdag 31 januari Spo Dee O
Dee, Amsterdams rock-trio, aanvang 21.45 uur, entree 10 gulden, met
CJP/P-pas 7,50. Zaterdag l febr.: All
Tomorrow's Parties, de traditionele
• verrassende - opening van de nieuwe maand, aanvang 22.00 uur, entree
8,50/6,-. Dinsdag 4 febr.: Magnapop
(Ein Abend in Haarlem), Support
Hallo Venray, aanvang 21.45 uur, entree 10,-/7,50 gulden. Voorverkoop
Toneelschuur en VVV-kantoor in
Haarlem.
• Zandvoorters en hun hobby. Tentoonstelling tot en met 9 februari in
Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b: verschillende kunstuitingen van Zandvoortse ingezetenen. In de videokamer is een film te
zien over de voormalige 'blauwe
tram' die tussen Zandvoort, Haarlem en Amsterdam reed. De tramlijn
is in 1957 opgeheven.
• Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Prinsesseweg 34, expositie Hilly Jansen (uit Zandvoort) gedurende de
maand februari. Met o.a. kinderportretjes en opvallende vrouwenfiguren, 'verweven' met exotische dieren. Hilly Jansen kreeg haar eerste
schilderlessen van oom Kees Manders.
o Atelier Paulus Loot, gevestigd Boulevard Paulus Loot 21, geopend op
zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur: grafisch werk, collages en
mengtechnieken met felle kleuren
en teksten van Anne Frydrychowicz,
tentoonstelling tot l maart '92.
• Holland Casino Zandvoort: tentoonstelling schilder Gerard van lersel, tekeningen en etsen. Dagelijks
van 14.00 tot 02.00 uur.
• Zondag 2 febr. 14.00 uur: architect/stedebouwkundige Lucien Kroll uit
België geeft lezing over zijn ontwerp
voor een woonwijk in Alphen a/d
Rijn, waarin het milieu centraal
staat. Architectuur Bouwhist. Centrum, Groot Heiligland 47 Haarlem,
entree 3,50 gulden.
• Zondag 2 febr. 14.30 uur: toneelvoorstelling voor kinderen v.a. 9
jaar, in Toneelschuur Haarlem,
Smedestraat 23. 'Vriendschap' staat
centraal in fragmenten uit het leven
van kinderen en ouders uit Zweeds
dorpje Seppan.
• Spitsbergen, tentoonstelling die
t/m 9 februari een beeld geeft van de
walvisvaart op Spitsbergen. Pieter
Vermeulen Museum, centrum voor
natuur- en milieu-educatie, Moerbergplantsoen 20, IJmuiden. Tel.
02550 - 36726. Open ma t/m vrij. 09.30
• 17.00 uur, zondag 11 - 17 uur.

Josina van de Endeschool

Dee week een foto uit 1951 van de Josina van de Endeschool, ingezonden
door Joke de Muinck.
Onderste rij (v.l.n.r.): Fred Schilpzand, Ben v.d. Mije, Guido Meyer, Flip
Helderman, Pieter de la Court, Eddy Kransen en Jacob Koning. Tweede rij (van

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft traditisgetrouw op de eerste
raadsvergadering van het jaar
zijn nieuwjaarsspeech gehouden Het Zandvoorts Nieuwsblad plaatst de tekst onverkort.
Dtmes en heren, leden van de
Raaa,
i
Het bestuurlijk ji&r 1991 is inmiddels af gesloten. Vol ideeën, plannen
en gjede bedoelingen in het nieuwe
jaar ingezet. Op sommige momenten in het afgelopen jaar hebben we
elkaar diep in de ogen gekeken en
onsielf plechtig voorgenomen nóg
beter, nóg zorgvuldiger en nóg doeltnatlger te besturen. In open en oprechte verhoudingen die zo bepalend zijn voor een voortvarende en
evenwichtige bestuursgang vormen
goede voornemens een basis voor
kwaliteitsverbetering. Ik roep u op
om Kwaliteitsverbetering als bestuurlijk thema voor 1992 te hanteren.
In een dergelijk kader heeft een
gemeentebestuur voor een belangnjkdeel zélf het gereedschap en mogelijkheden in handen om aan dat
begrip inhoud en vorm te geven,
ttiaar tegehjk zullen wij, tegen het
licht van allerlei essentiële bestuur'ijke hervormingen in de komende
Jaren, als één der spelers op het bestuurlijk/politieke veld onze rol
moeten spelen temidden van allerlei
externe krachten, die zich zullen
wijden aan de vraag hoe bestuurlijk

onderaf): onb. (2x), Marja van Wilpen, Joke de Muinck, Lien Brugman, on b.,
onb., Marco van Gennip. Derde rij: onb., Lenie Schuiten, Joke Bol, onb, Anke
van Sluisdam, onb., Odilia Ruckert. Bovenste rij: Hans Kerkman, Jan Bakker,
onb. (4x), Hans Nooy en Jan Pel.

7-,
Moet die kermis in het dorpscentrum er nu komen of niet. Ik stel u
deze vraag niet om u te laten beslissen over deze heikele zaak. Zeker
niet. Immers, als dat het geval was,
dan kwamen we nooit tot een vergelijk. Het verleden heeft dit maar
al te vaak aangetoond. Wat door de
één hoogst wenselijk wordt geacht,
wordt door een ander hartgrondig
verfoeid. Kijk maar naar de reclameborden, het Gran Dorado-park,
de voorgenomen bouw in 'De
Zuid', de nota Verkeerstructuur en
de verschillende evenementen. Altijd zijn er wel bewoners die 'tegen'
zijn.
De spreuk boven de schouw in de
raadzaal spreekt mij derhalve erg
aan. „Alle man van pas te maken,
en door iedereen bemind, zijn d'
onmogelijkste zaken, die men in de
wereld vindt". Een veelzeggender
spreuk is voor deze badplaats niet
denkbaar. Wij hebben een gemeentebestuur. Gelukkig maar dat de
uiteindelijke beslissingen op het
raadhuis worden genomen. Zou
dat niet het geval zijn, dan vrees ik,
dat binnen korte tijd de ene helft
van onze bevolking door de andere
helft zou zijn uitgeroeid. Zo werkt
dat in een badplaats als Zandvoort.

handhaafd. U ziet, er kan haast
niets mis gaan. Slechts een stuk of
drie buurtbewoners bleken na afloop nog steeds moeite te hebben
met de beslissing van het gemeentebestuur. Zij kunnen zich echter
troosten met de gedachten, dat,
mocht het echter uit de hand lopen, er volgend jaar geen kermis
meer in Zandvoort zal zijn. Gelukkig hebben we daar nog opoe. Haar
Zandvoorts commentaar over dit
onderwerp wil ik u ook nu weer
niet onthouden.

Piggelmee

Meraekelse ambisies worre
ehusselt, daer heb je die Henri 'n Alternatief
okkelair en 'n arre pet 'ekraigt en
Ik heb een pnmeurtje voor u.
gaet hum ook in Haerlem bai de Sinds eergisteren heeft Zandvoort
mugge kaanebislopers klemme om er een attractie bij. Eigenlijk
derloi wiele kwakke. Dat is har- mocht dit nog niet m de openbaarstikke toeristvriendelijk en dan heid. Maar, zoals u wel weet, kan ik
kenne wai deuse seumer op 't swar- het niet laten mijn collega-verslagrete veld kerremis houwe. Das fain gevers voor te zijn. Mijn primeur
veur de maissies om te swiere en betreft ditmaal een koekje. Een
veur de j onges is dat ook fain want koekje van eigen deeg nog wel. Wat
de phesie is m Haerlem en Bloeme- is er aan de hand vraagt u zich
dael. Leefbaar sanfert heb ik niet wellicht af. Welnu, zoals u v/eet,
'ehoord en as 't van Paula mag, hebben wij sinds enige tijd een
vindt Rob de burgervaer 't hille- nieuwe gemeentevoorhchter. Een
gaer bpstig. Allienig ien klain din- doctorandus nog wel. Snelders
getje heb ik nou niet kenne vatte, heet hij van achteren en Egon van
der kom kerremis, en 't Tropicana- voren. Naar ik heb vernomen komt
Publiekstrekker
-feest gaet gien twie maer drie dae- hij uit de buurt van Leiden. De umTerug dus naar de kermis. Vori- ge voort. lene Drent, of hoe die versiteitstad bij uitstek. Kwaliteit
ge week was ik in het raadhuis bij vent ook mag hiete, gaet dat orga- verloochent zich met. Dat bleek afeen informatieavond over dit on- nisere heb ik van Harrie Loiebol.se gelopen dinsdag tijdens de maan_____________ delijkse
gederwerp. Zoals ____________
u weet, heef t het
, l „
meenteraadsgemeentebevergadering
stuur besloten
weer eens overde kermis weer
duidelijk.
Bij
terug naar het
binnenkomst
centrum te hableken de koflen. Als je je oor
fiekopjes zoals
zo te luisteren
gewoonlijk
legt, dan blijkt
weer klaar te
dat het merenstaan. Op de
deel van de
schoteltjes laZandvoortse begen naast de geDe rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
volking voor dit
bruikelijke leZandvoorts
Nieuwsblad
en
wordt
verzorgd
door
Bram
Stijnen.
Tips
of
plan is. Buiten
peltjes tot ieandere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12. ders verrassing
de honderdduizend gulden die
roomboterMen kan ook bellen: 12066 of 17166.
dit evenement — koekjes. Koekde gemeente op- --"~--~~•~•-~
~~~~~~"~~~~~ j es voorzien van
levert, vindt men over het alge- kermiskrant stong 't in. Begraipe ons gemeentewapen. Koekjes met
meen dat een dergelijke publieks- jeloi daer nou iene barst van? Die drie gekruiste haringen dus.
trekker op die plaats, zeker in het Paegman doet 't niet, de horecajonhoogseizoen niet misstaat. Maar, ges kost 't naks, sal de gemiente
maak dat de buurtbewoners maar dat oit die ton motte skoive? Da's Stomheid
eens wijs. Het zal je maar gebeuren nou so fain van die Ingwerse hè,
Iedereen bleek met stomheid gedatje negen dagen lang een batterij astie wat heb, geef ie 't ook berom. slagen en vroeg zich af waar die
botsauto's voor je deur gestatioIen ding mot ik nog kwaait. In 't dingen vandaan kwamen. En daar
neerd krijgt. Of wat te denken van suffertje 'eleese, dat der nog meer zat Egon op de eerste rij van de
van een reuzerad, een oliebollen- van die aekelige blauwe skuilhutte perstribune. Hij grijnsde van oor
kraam of een spookhuis. Als bewo- in doin komme. Nou, opoe hoort tot oor. De leden van de raad en de
ner van 'elders' kun je er om la- nog bestig en die skeurende aus- overige bezoekers inclusief de
chen. Zo gauw je echter zelf met landers binne stobbe zat. Piggel- 'persmuskieten', zoals wij door
dergelijke attributen voor je deur mee had maer ien hoissie. 'Welte- sommigen van hen worden gegeconfronteerd wordt ga je wel an- vree'! Mot die Rob met se gabber noemd, vermoedden geheel ten onders piepen. Terecht maken som- van Caspel toch es over naedenke. rechte een jarige in hun midden te
mige buurtbewoners om het Zwar- Maer jae, om te denke heb je volges hebben. Niets bleek echter minder
te Veld en aan de Prinsesseweg opoe hersses nodig. Dus as de lin- waar. Egon had slechts nagedacht.
zich nu al ongerust over dit op han- kerhand van meheer Ernst die Hij bedacht... een nieuw relatiegeden zijnde evenement.
Robjan nog wat stikkedoorsdraed schenk. In plaats van de gebruikeheb, kan hum ook de knainkoppe lijke stropdas diende er een ander,.
kwaait. Om al dat fains te viere, meer bij de badplaats passend aan-'.
Begrip
heb opoe voor jeloi 'n fain receppie. denken aan onze gasten te worden
Hoewel, tien opposanten tijdens Jeloi neemt ien borrelglaessie meegegeven, zo vond hij. Het idee'
deze informatieavond geeft toch oranjeappeljessap, ien half glaesie heeft hij opgedaan bij onze onenigszins te denken. Voor burge- op brandewain'trokke abrikoose, overtroffen bakker Keur aan het
meester Van der Heijden bleek goed deurienhussele en in 'n mooi Raadhuisplein. Winnaar van de ondeze avond dan ook een 'zacht ge- wait glaessie doen en opfulle met dernemersbokaal 1991. Samen met
kookt eitje'. De bezwaren van de bubbeltjes of skuimwain. Daer gae deze ondernemer werd na een tijdje brainstormen dit alternatief bebewoners, hoewel niet helemaal je!!
ter zake doendend, werden door
dacht. De koekjes worden met
hem met veel geduld aangehoord.
twintig stuks verpakt in een goudHij toonde begrip voor de gevrees- De Wurf
geel doosje dat eveneens voorzien
de geluidsoverlast en het ontbreWat zou er toch met onze folklo- is van ons gemeentewapen.
ken van parkeerplaatsen. Gelukkig re-vereniging 'De Wurf' aan de
Ze kosten bijna niets in vergelijbleek op deze avond dat de ge- hand zijn. Deze week vernam ik tot king met het vorige relatiegemeente hier al rekening mee had mijn schrik, dat ook Tante Kiek schenk, liet Egon desgevraagd wegehouden. Er zullen dan ook maat- Harkamp-Bluijs geen actief lid ten. Een scheet en drie knikkers
regelen worden genomen om deze meer is. Dat komt er in praktijk noemen Zandvoorters dat. In het
overlast zo veel mogelijk te beper- dus hoogstwaarschijnlijk op neer kader van de broodnodige bezuiniken. De kermis begint te 'draaien' dat tante is opgestapt. Op zich is gingen, in verband met het begroom twaalf uur. De muziek stopt dit niet zo bijzonder zult u wellicht tingstekort van ons gemeentebeom elf uur en om twaalf 's avonds denken. Toch heeft dit bericht mij stuur, lijkt zijn inventiviteit een
uur gaan de stoppen van de attrac- enigszins aan het denken gezet. compliment vanaf deze plaats dan
ties er uit. De exploitanten zullen Deze eens zo bloeiende vereniging ook zeker waard. Hulde dus voor
hun negotie zo neerzetten, dat zij blijkt de laatste tijd min of meer onze nieuwe persvoorlichter. Zijn
een natuurlijke geluidswal vor- 'leeg te lopen'. Hoe dit komt, is mij salaris voor dit jaar heeft hij nu al
men. Voor parkeerplaatsen zal vooralsnog een raadsel. Reeds eer- waar gemaakt.
worden gezorgd. Daartoe zal een der sprak ik er mijn verbazing over Dit was het weer voor deze week.
gedeelte van de Busbaan worden uit, dat deze puur Zandvoortse ver- Blijf gezond, tot de volgende week.
gereserveerd. Ook de wekelijkse eniging op dit moment bestuurd
BRAM STIJNEN
woensdagmarkt zal worden ge- wordt door een Haarlemse voorzit-

ZANDVOORT - Een aantal leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool, van de groep van juf Marg
heeft dinsdag een bijzondere ervaring opgedaan. De kinderen waren te
gast bij bakker Balk aan de Hogeweg
waar zij een rondleiding kregen en
uitleg over het maken van brood en
luxe broodjes. Daarna konden zij
zelf eens proberen een wit en een
bruin bolletje te maken, plus een

De kinderen weten nu ook hoe gevulde koeken gemaakt worden. Dat
mochten zij zelf doen, terwijl het
brood in de oven stond. Dat eigeel
daarbij erg belangrijk is, voor de
bruine kleur, kon iedereen met eigen
krentenbol. Terwijl het deeg de tijd ogen waarnemen.
kreeg om te rijzen, wachtte hen een
De bakker werd voor zijn gastvrijgebakje waarop zij zelf slagroom heid bedankt met zelf gemaakte temochten spuiten en een vruchtje keningen. Een kunst die de leerlinerop doen.
gen al machtig waren.

Kinderen te gast
bij warme bakker

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van
Nederland er in de komende 50 jaar
eruit zal zien. U hebt het goed begrepen, hier kom ik te spreken over het
proces van de bestuurlijke vernieu
wing, naar aanleiding van „Bestuur
op Niveau". Enige jaren geleden is
dit begrip over ons heengkomen en
thans is het zaak om mede de hand
aan het bestuur te hebben en te
trachten vanuit een constructieve
positie onze invloed in dat proces
aan te wenden. Er voor zorg te dragen dat het Gewest Zuid-Kennemerland zich niet laat wegspelen in een
proces dat zal worden beheerst door
Rijk en ROA. Sterker, er zorg voor te
dragen dat ons geluid helder en duidelijk gehoord zal worden.
De economische en culturele potentie van het Gewest Zuid-Kennemerland is zodanig dat wij niet kunnen aanvaarden dat ons Gewest
door een té voorzichtige en terughoudende benadering een té laat stadium kan aanschuiven aan de tafel
die ooit rijkelijk was gedekt en waarbij we alléén nog gezamenlijk een
paar hapjes van het dessert kunnen
nuttigen.
Deze beeldspraak behoeft m.i.
geen nadere uitleg.
Vast staat m.i. dat de formele en
materiële positie van ROA zeer binnenkort vastgesteld zal zyn en dat
de economische positie van Amsterdam en omgeving een aan aanzienlijke kracht gekoppelde positie zal innemen in onze regio.
Daar regionaal niet tijdig op inspelen, niet adequaat reageren, zal ons

in de toekomst in een nóg afhankelijker positie brengen!
Bestuurlijk gesproken lijkt mij dit
gewenst nóg verstandig!
En natuurlijk, de rol van de locale
democratie en de bewaking van onze
eigen autonome bevoegdheden zullen daarbij breed uitgemeten alle politieke aandacht moeten hebben.
Tal van bestuurlijke knopen moeten worden ontward: hoe regelen we
het democratisch gehalte van de bestuurslagen; komen we te spreken
over directe verkiezingen van de onderscheiden vertegenwoordigers of
via een getrapt systeem, en op welke
wijze kan een tijdige beïnvloeding
worden gegarandeerd?
En: hoe acceptabel is de gevoelsmatige afstand van burger tot de beslissingsorganen?
Ontwikkelingen in de zin van
nieuwe bestuurslagen mogen niet
voorbij gaan aan het feit dat essentiële lokale taken die ook door de
burger als zodanig worden gevoeld,
omringd behoren te blijven door de
lokale zorg die een gemeenteraad
daaraan behoort te besteden.
Maar tegelijkertijd is het mijn
overtuiging dat deze noodzakelijke
waarborgen niet uitsluiten door essentiële overheidstaken in grensoverschrijdend verband zoals; de
zorg voor ons milieu, de woningbouw, de economische ontwikkeling
en de problematiek van het verkeer
en vervoer beter zouden kunnen
worden gewaarborgd in een versterkt bestuurlijke eenheid.

Een niéuwe bestuurslaag is echter
daarbij niet gewenst, sterker: raakt
de ondoelmatigheid, alhoewel wij
wel eens dreigen te vergeten dat een
niéuwe bestuurslaag al weer enige
tijd bestaat. Zij heet: „Brussel", de
Europese Commissie.
In landelijke verhoudingen betekent één en ander dat zeer ersntig
naar de rol van de provincie moet
worden gekeken.
In een recent advies van de Raad
voor het Binnenlands bestuur, getiteld: „Groeiend perspectief" geeft de
RBB aan dat vorming van nieuwe
bestuurslagen gepaard moeten gaan
met het verdwijnen van bestaande,
daarmee doelende op de plaats van
de provincie. Stadsgewestelijke besturen zouden „provincievrij" moeten zijn.
De positie van de provincies zal
dan ook wezenlijk moeten veranderen of verdwijnen.'
Krachtige regio's vormen een goede basis om te decentraliseren taken
adequaat uit te voeren en biedt tegelijkertijd betere mogelijkheden om
invloed uit te kunnen oefenen in
Brussel waar de tot standkomende
regelgeving al veel omvangrijker is
dan we ons veelal realiseren.
In stadsgewestelijke bestuursvormen dienen m.i. allerlei gemeenschappelijke regelingen te worden
geïntegreerd, waarbij o.a. te denken
valt aan politieregio's, brandweerregio's, vervoerregio's en milieudiensten.
Schaalvergroting en decentralisa-

ter. Over deze man verder niets
dan goeds. Hij doet zijn best. Toch
bevreemdt het mij, dat in de laatste
jaren er al enkele voorzitters en
andere leden zijn opgestapt, bijna
de helft van het totale ledentaestand. Het gerucht gaat dat sommigen van hen van plan zijn, een nieuwe vereniging op te richten.
Ik heb 'De Wurf' altijd beschouwd als het visite-kaartje van
ons dorp. Het zou toch doodzonde
zijn als ook deze vereniging ter ziele zou gaan. Misschien maak ik mij
voor niets ongerust. De tijd zal het
leren.

tie vervullen een complementaire
functie ten opzichte van elkaar.
Na bijna een anderhalve eeuw
schrijven we langzaam en zeker
naar het einde van de constructie
die Thorbecke heeft bedacht voor
ons Openbaar bestuur, en zullen wij
worden geconfronteerd met een bestuurlijke organisatie die geen traditie kent.
Naar de inhoud is de verandering
misschien iets minder pregnant,
want formuleerde Thorbecke in
1847 niet als volgt:
„Het gemeentebetuur wordt ondersteld te weten wat der gemeente
dient; hoe rijmt daarmede een hoogere voogdij macht, die het steeds beter weet?" Derhalve: krachtige lokale besturen op gemeentelijke schaal,
met eigen taken en verantwoordelijkheden,
complementair
aan
krachtige regiogebieden met gedecentraliseerde bovenlokale bevoegdheden versterken bestuurlijk Nederland „nieuwe stijl".
In de komende week zal de 2e Kamer gaan debatteren over de Bestuurlijke Vernieuwing.
Ik hoop dat de Kamer voldoende
aandacht zal hebben om het aan te
durven na anderhalve eeuw Thorbecke aan een nieuwe bestuurlijke
fase richting te geven.
Sprekend over veranderende bestuurlijke eenheden stel ik vast dat
de reorganisatie van de politie', in
april volgend jaar afgerond, de voorloper is van nieuwe verfrissende ontwikkelingen.

Natuurlijk, geen verandering om
de verandering, naar noodzakelijke
veranderingen om meer adequaat de
problemen in politieland en de veiligheidszorgen van de burger het
hoofd te bieden.
Ik wil hierbij een aantal kanttekeningen maken:
1. Uitgangspunt van deze reorganisatie is de PKP-benadering, met andere woorden: de lokale werkdrukmeting, waarbij de lokale basiszorg
niet mag worden teruggeschroefd,
ook niet na 1996.
Dus: niet minder politie op straat,
en zo mogelijk méér voeling met de
locale samenleving.
2. Regionaal meer flexibiliteit bij
voorkomende ondersteunende taken.
3. Een democratische inbedding,
waarbij gemeenteraden nauwlettend dienen te kunnen volgen wat er
binnen de eigen gemeentegrenzen in
het politiebeleid aan de orde is.
Een burgemeester, ook al is hij
geen beheerder meer, moét als gezagdrager verantwoording aan zijn
raad kunnen blijven afleggen.
Het Korpsbeheerderschap bij de
burgemeester van de centrumgemeente dient m.i. intact te blijven,
en niet uit angst voor gebrek aan
democratische controle worden
neergelegd bij de Commissaris van
de Koningin, in welke lijn de Raad
van State het wetsvoorstel onlangs
heeft becommentarieerd. Een dergelijke structuur geeft geen enkele
garantie voor een betere controle-

mogelikheid, sterker: maakt de afstand tot het werkveld alleen maar
groter. En bovenal gaan we weer terug naar de oude discussie van pro-vmciale politie, een gedachte die
ooit nadrukkelijk werd verworpen.
We staan thans midden op een weg
die uiteindelijk zal leiden tot afrondmg van alle processen m het kader
van de reorganisatie van de politie
Een veelal moeizame weg omdat
ook hier aan ons allen een pioniersrol is opgedragen.
De wijze waarop in de regio Kennemerland met alle zorgvuldigheid,
vandien aan die nieuwe ontwikke"-_'.
lingen wordt gewerkt, geeft mij hoop
op een goede afronding van dit proces.
Dames en heren, er zijn legio lokale aandachtsvelden te noemen die de
verschillende portefeuilles raken.
Maar of ik nu kom te spreken over
woningbouwontwikkeling, ouderenzorg, infrastructurele aangelegenheden, de op handen zijnde structuurschets of het financieel beleid van e
gmeeente, als rode draad dient door
al deze beleidsvelden te lopen de wil
die u en ik moeten bezitten om, met
een luisterend oor naar samenleving
en andere belanghebbenden, zorgvuldig afgewogen keuzes te maken.
Het gaat ons allen om de kwaliteit
en bestuurlijke keuzes. Laten we
trachten in 1992 nóg meer en nóg
betere kwaliteit in onze keuzes te
leggen, waarin we naar mijn mening
alleen kunnen slagen als we de bereidheid tonen en het geduld opbrengen naar elkaar te willen luisteren. De complexiteit van ons aller
taken vraagt hierom!
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Bright
AT personaf computer

Grundig portable kleuren TV

Fuji compactcamera
FZ2000 *fraai vormgegeven camera
met een groot 40-105 mm zoombereik
*auto-Ioading en filmmleg *autofocus,
automatische belichting en scherpstelling *landschapsknop en filmgevoeligheidsinstellmg.
Voor slechts

P37-040 *37 cm beeldbuis ///
*high teer) tunmg door middel van [\[
PLL syntbesizetVturier *eenvoudige
zenderprogrammering via menu
*sleeptimer voor max. 99 minuten *onscreen display *mcl. afstandsbediening.

Specificaties: *80286 processor met een
kloksnelheid van 16 MHz »1 MB Ram
geheugen (uitbreidbaar tot 32 M B) *40
M B harde schijf (19 ms) *3,5" diskdrive
(1.44 Mb) en 5.25" diskdrive (1.2 Mb)
*super VGA kleurenmonitor met
maximale resolutie (non-mterlaced)

Philips AH300 midiset
met CD-speler

1024x768 *mcl. MS DOS 5.0 en Geoworks Ensemble beiden Nederlandstalig
*software reeds geïnstalleerd.

699.-

PDME-180
Videoband
per stuk

Sharp
electronische
organizer ,

JVC videorecorder

IQ-8300 *grote display *qwerty
toetsenbord *128 Kb geheugen
*compatible met PC's en andere
organizers *o,a, kalender, dag/week
planner, agenda, telefoonlijst nog
veel meer en *uitwisselbare
IC kaarten voor
uitbreiding.

HRDX 20 *1 jaar/8 opnamen
programmeerbare timer *geheugen voor 48
voorkeazezenders *overblijvende bandtijd in
display *stilstaand beeld, pauze *beeld voor
beeld *shuttle search *electronisch kinderslot.

Sony walkman
WM-FX13 *bandsoortschaKelaar *doiby
B *radio ontvangst FM/AM *automatische bandafslag *mcl. hoofdtelefoon en nemklem.

99."

Vertaalkaart
IQ703A

649.144-

Als set nu
voor slechts

689.-

Cresta telefoon met
beantwoorder

Star LC 20 matrix
printer

Dixons behoort tot de Dixonsgroep
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 8 februari 1992, zolang de voorraad strekt
Prijs- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde m contanten

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

Vraag vrijblijvend offerte.

je tornt ogen en oren tekort,

Almere Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.

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

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

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

RINKO OVERSCHRIIDT
ALLE GRENZEN.

Weekmedia biedt een

adverteerders is groot Dat

uitstekende propositie voor

blijkt uit het

lokale en regionale adver-

waarin op dit punt aan

teerders, personeelswerving

Weekmedia

Kerstrapport

het

hoogste

en landelijke reclamecam-

rapportcijfer wordt toe-

pagnes. Dat blijkt opnieuw

gekend. De conclusie is

uit

het

NIPO

Media

duidelijk: de kranten

Onderzoek 1991 en uit het

van Weekmedia staan

Kerstrapport 1991 van

garant voor succesvol

Adformatie/Inter/View.

adverteren in Groot
Amsterdam. Bel snel

1992 gulden voordeel op de Renault 19 Europa.
Wij gaan onszelf weer eens
te buiten met een waanzinnige aanbieding: een gratis voordeelpakket van
maar liefst /1.992,- op de speciale
Renault 19 Europa.
Een dikke 800 ECU aan extra's waar
geen enkele Europeaan nee tegen zal
zeggen.
Hier komen ze: zonwerend glas,

mistlampen in de voorbumper, speciale
bekleding, gesloten, beklede hoofdsteunen, bumpers die voorzien zijn van
een chroomstrip, een oliepeilmeter en
een watertemperatuurmeter.
Kom vandaag nog een uitgebreide
proefrit maken. En
RENAULT
G E E F T
neem gerust uw
JE LEVEN
K L E U R
paspoort mee.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

020-562.62.76

Consumenten zijn geïnteresseerd in het plaatse-

voor

lijke nieuws van de vijftien huis-aan-huisbladen en de

mediabrochure en tarieven-

drie betaalde nieuwsbladen van Weekmedia. Ruim
650.000

kwaliteitskranten! Volgens

de

de nieuwe Week-

folder met alle informatie. Ze liggen voor u klaar.

nieuwste
Onder de vlag van Weekmedia verschijnen de volgende edities: Amsterdams

NIPO-cijfers worden ze per gemiddeld nummer door
47% van de mannelijke en vrouwelijke gezinshoofden

Stadsblad, Buitenveldertse Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Diemer Courant, de Nieuwe Weesper, Aalsmeerder Courant; de Ronde
Vener, Uithoornse Courant; Amstelveens Weekblad, Nieuwsblad Haarlem-

gelezen. Ook

de waardering bij mediaplanners en

mermeer, Zaanse Gezinsbode, Nieuwsblad de Purmer, Zandvoorts Nieuwsblad.

Wekelijks 18 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen
Wibdutstr.jat 131,1091 GL Amsterdam Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie NV,
uitqeefster van Het Parool/ Trouw, de Volkskrant en Weekmedia

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten pp het gebied van vrije tijd

Brood is essentieel
onderdeel voeding
IT DE vele uitdrukkingen
of
gezegden
waarin
brood ter sprake komt,
blijkt wat een essentieel onderdeel van onze voeding dit is.
penk maar aan 'brood op de
plank hebben', 'daar valt geen
droog brood mee te verdienen'
en 'broodnodig'.

U

Brood werd al zesduizend jaar geleden gemaakt. Aanvankelijk was
liet een soort pap van gierst en water. Later werd het gebakken op hete
btenen. Dit brood was erg vast. In
Egypte ontdekte men bij toeval dat
het brood na toevoegen van een rèstje deeg van de vorige dag wat luchtiger werd en zo ontstond zuurdesembrood. Zuurdesem of zuurdeeg is
deeg waarin melkzuurbacteriën en
sporen van gistcellen zich ontwikkeld hebben.
De Grieken bakten pok wel brood
met biergist als rijsmiddel. Eind negentiende eeuw werd de speciale
bakkersgist ontwikkeld. In de jaren
dertig van deze eeuw kwamen er leveranciers van bakkerijgrondstoffen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot ons huidige, luchtige brood.

Samenstelling
De hoofdbestanddelen van brood
zijn meel of bloem, vocht (water),
gist en zout. Bijna alle soorten brood
worden gemaakt van tarwe. Het
meel dat de bakkers gebruiken,
wordt gemalen uit een mengsel van
dertig a veertig procent harde en
zestig a zeventig procent zachte tarwe. Het graan wordt in de molen of
meelfabriek gereinigd, gemalen en
eventueel gebuild, d.w.z. gezeefd.
Hierbij worden de zemel en de kiem
van de graankorrel (het meellichaam) gescheiden. Voor deze
scheiding is de term uitmaling ingevoerd. De uitmalingsgraad is het
percentage meel dat bij de vermaling wordt verkregen. Naarmate de
uitmalingsgraad lager is, is er minder van de buitenste lagen van de
korrel in het meel of de bloem aanwezig.
Hoe lager de uitmaling des te witter het meel/de bloem is. Voor wit
brood gebruikt men bloem met een
uitmalingsgraad tussen 75 en tachtig procent. Voor bruinbrood gebruikt men een mengsel van ongebuild meel en bloem met een uitmalingsgraad van tachtig procent ongeveer m de verhouding zestig procent
meel en veertig procent bloem. Voor
volkorenbrood gebruikt men honderd procent uitgemalen tarwe (dus
meel van de complete graankorrel.

Jodium
Brood levert' vooral zetmeel,
plantaardig eiwit, B-vitamines, ijzer
en voedingsvezel. De donkere broodsoorten zijn rijker aan voedingsve
zei, mineralen aen vitamines_dan de
lichtere soortehTDôof~het gebruik
van jbdiumhoudend zout levert
brood ook een belangrijke bijdrage
aan de jodiumvoorziening.
Brood kan het beste worden bewaard bij kamertemperatuur in een
gesloten trommel of broodla met
ventilatiegaatjes. Brood kan ook
twee weken in de diepvriezer worden bewaard, verpakt in een plastic
diepvrieszak.
Recept. 150 g oud brood zonder
korst (± 7 sneden), 75 g rozijnen, '/i l
halfvolle melk, 75 g bitterkoekjes, l
eetlepel kleingesneden gember op
siroop, 2 eieren, 40 g suiker.
Snijd het brood in kleine blokjes.
Was de rozijnen en laat ze uitlekken.
Breng de melk aan de kook en doe
het brood en de rozijnen erin. Kook
hiervan al roerend een gladde pap.
Verkruimel de bitterkoekjes en
schep de kruimels en de gember
door de pap. Splits de eieren en roer
de dooiers met de helft van de suiker
los. Meng de dooiers door de broodpap. Klop de eiwitten met de rest
van de suiker stijf en spatel ze door
de pap. Vul een vuurvaste schaal
voor driekwart met de massa en laat
het gerecht in een voorverwarmde
hete oven (200 °C) in ± 25 minuten
rijzen en bruin kleuren. Serveer de
soufflé direct.
Per portie: 1600 kJ (380 kcal), 13 g
eiwit, 9 g vet, 61 g koolhydraten
Tip: de soufflévorm wordt niet in
gevet, omdat de soufflé dan na het
rijzen langer 'hoog' blijft staan.
Voor vragen over voeding kunt u op werk
dagen van 12-16 uur de voedingstelefoon van
het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
raadplegen: 070-3510810.
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Actie en avontuur in de vakantie

A

door Leni Paul
Toch is er duidelijk een verandering in het soort actieve vakanties
waarvoor de consument kiest. De extreme activiteiten (hoe hoger, hoe
gevaarlijker, hoe riskanter) zijn niet
meer zo heel erg fn. Men wil wel aan
sport doen in de vakantie, maar het
moet leuk blijven. Club Med is één
van de organisaties die hoog scoort
onder het motto: sportief, maar niet
te dol. De fiets is nog steeds populair, al is de mountainbike
wat uit het zicht verdwenen
en geeft men de voorkeur
aan een goede toerfiets. De
groepsreizen slaan zelden
aan bij hedendaagse jongeren. Individualisme viert
hoogtij en bij trektochten
door verre gebieden zoals
Nepal, India en Maleisië willen jongeren ook eigenlijk
geen grotere groep dan zo'n
vijftien personen. Het uitM-:
sluitend voor de zon er op
uitgaan en de dagen in ledigheid doorbrengen, is volgens
de touroperators echt uit, althans in de zomer. De vakantieganger wil het liefst een
combinatie van een weekje
zon en een weekje cultuur.
Een duidelijk verschil met
vroeger is dat de consument
steeds meer bewust voor een
bestemming gaat kiezen en
men (daardoor) goed voorbereid op op stap gaat. A
Dichter bij huis zijn de IJssel- Actie in de vrije tijd. Te land, te
l'improviste reizen komen minder
meer- en wandeltochten van Hol- water en in de luchtFoto s 'Zwitserland
voor dan enkele jaren terug.
lands Glorie. Een paar dagen op de
Frouke, de Vrouwe Johanna, de skihellingen met een totaal van veerEenzaam
Goede Verwachting en andere tradi- tienduizend meter aan pisten en
Een land vol hoogtepunten voor tionele zeilschepen schijnt wonde- goed voor een wel heel bijzonder
de vakantieganger die van een een- ren te verrichten voor drukke baas- Grieks avontuur. Inf. Polyplan, tel.
zaam avontuur houdt, is Noorwe- jes. Er zijn mogelijkheden voor 020-6570157.
gen. Een land ook voor individualis- weekends en wedstrijdzeilen. Echte
Wildwaterweekends blijven een
ten. Wie alles wil weten wat er op het zeilervaring is niet nodig, want de
gebied van gletsjerwandelen, natu- bemanning schijnt je alles haarfijn avontuur. Begeleid door instrucrisme, zomerskiën, fietsen, sportvis- uit te leggen. Overigens kun je met teurs schijn je in enkele dagen woessen en wandelen is te doen, moet bij Hollands Glorie ook verder gaan te stromen en snelle rivieren de baas
het Noors Nationaal Verkeersbu- dan ons eigen watergebied, er zijn te kunnen worden. Bruisend water
reau de (gratis) brochure Noorwe- zeiltochten mogelijk tot ver in Grie- om je heen en 's avonds bij het
gen 1992 aanvragen (tel. 020- kenland en Turkije. Inf.: 010- kampvuur elkaars sterke verhalen
aanhoren. Leeftijd niet belangrijk,
6710061). Wie liever toch in groeps- 4114944.
maar een avontuurlijke instelling is
verband gaat, kan aankloppen bij
gewenst, aldus Diyar Reizen, een
één van de 42 in de gids genoemde Aphrodite
door enthousiaste jonge mensen geNederlandse touroperators.
De skiliften heten Aphrodite, Bac- leide reisorganisatie, die overigens
Waar het asfalt ophoudt, beginnen
onze reizen, roept SNP Natuurrei- chus, Odysseus, Apollo en Zeus en ook verre avontuurlijke reizen in
zen in Nijmegen. Zij brengen u dan ze bevinden zich op de Parnassos in het pakket heeft. Inf.: 020-6831088.
De schipper haalt en brengt je perook langs ongebaande wegen en dat Griekenland. Volgens de mythologie
kan variëren van dichtbij (klifkus- was deze berg ooit het spirituele en soonlijk van en naar het vliegveld en
ten vol fossielen in het Franse Nauw religieuze centrum, geliefd bijApollo je gezelschap op de klassieke, in
van Calais) tot ver weg (de indianen- en Dionysos. Nu suizen hier tot ver 1932 gebouwde, tweemaster is nooit
markt in Otovala in Ecuador). In in het voorjaar de skiliefhebbers groter dan tien mensen. Aan boord
kleine groepen wordt gereisd en dat naar beneden. Slechts ruim twee een surfplank, een roeibootje en een
u grote groepen landgenoten tegen- uur van Athene en je vindt er twintig snorkeluitrusting, maar ook een stekomt lijkt me bij SNP uitgesloten.
Inf. 080-605222.
(ADVERTENTIE)
Avontuurlijke kampeertrektochten met een maximum aantal deelnemers van zeventien en je belevenissen delen met andere gelijkgestemde actieven, dat is het doel van
Discover Sun Treks, pas één jaar op
de markt. Per eigen bussen met
bergruimte voor alle kampeerartikelen wordt naar Andalusië, Pyreneeën, Portugal, Marokko, Turkije en
Egypte gereisd. Inf. tel. 020-6270459.

SLAAP LEKKER

Trekkershut
Wie bij Groningen alleen maar
denkt aan strokarton en studentenrellen heeft het mis. Tussen de stad
Groningen en de voormalige Lauwerszee lopen de maren, die vroeger
T. \
in open verbinding stonden met de
Lauwerszee. Deze maren vormen
een schitterend gebied om te kanoën
en fietsen. Er wordt overnacht in
gerieflijke trekkershutten of tenten
en van mei tot september zijn er
aantrekkelijke drie- en vierdaagse
arrangementen. Inf. WV Groningen, tel. 050-139718.
Avontuur en Ashraf horen bij elDe Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
kaar. Al achttien jaar specialiseert
deze organisatie (tel. 020-6246085)
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/685489
zich in expedities en dergelijke. Dit
jaar gaf men de folder Ashraf Sportief uit waarin duikreizen in Egypte,
ARJAN HELPT af en toe
trektochten door het Marokkaanse
met schoonmaken bij de
Atlasgebergte en kanotochten door
Yukon, waar ooit de Klondike Gold
familie Van Dam. Op
Rush plaatsvond.
een dag was ze iets te enthou-
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14 eeuwigheid; 15 hoekpilaar; 16 vrl.
dier; 17 zeevis; 18 gindse; 19 omroepver.; 20 verfstof; 21 spinachtige; 22
denkbeeld; 23 vogel; 24 ongaarne; 25
brandstof; 26 insekteneter; 27 uniek;
28 voedsel; 29 luizeëi; 30 telw.; 31
l Huizengroep; 2 vroeg; 3 telw.; 4 Egypt. godin; 32 delfstof; 33 riv. in
soort papegaai; 5 in het jaar; 6 losge- Duitsland; 34 Amor; 35 gast; 36 Indn.
raakte naad; 7 oliestaat; 8 Arab. titel; handweefwerk.
9 pi. in N.-Holland; 10 advies; 11 brilslang; 12 pi. aan de Oostzee; 13 tegen; Oplossing vorige week: rotstekening

Met de wijzers van de klok mee
^'oorden van vier letters invullen om
de zwarte vlakjes heen. Welk woord
Itunt u maken met de opgegeven let'ers: 17-4-25-1-23-19-10-20-21-6-9-12?

veel avontuur in petto heeft in Israèl, de Smai-woestijn en andere gebieden richting Midden-Oosten.
Deltavliegen boven de rivier de
Ourthe, valschermspringen in Henegouwen, luchttaallontrips in Marbais en op een mountainbike in de
valleien op de heuvels en in de taossen van de Ardennen. Op slechts een
paar uur rijden van Nederland biedt
België een scala van mogelijkheden
voor sportieve avontuurvakanties.
Inf. Belgisch Verkeersbureau, tel.
020-6245953.
Ouderen komen er nogal eens bekaaid af in reisprogramma's, althans in de sportieve sfeer. Skandic
(tel. 050-143200) denkt wel aan wat
men noemt de senioren en brengt
bijvoorbeeld een kanotocht voor
vijftig-plussers in Zweden op de
markt. Voor jongeren is er bij Skandic lorriefietsen en een nostalgische
tocht op het Gotakanaal, bekend uit
de boeken van Sjowall en
Wahlóó.

CTIEVE VAKANTIES
zijn fn. Op avontuur gaan
moet. Vrije tijd is niet
meer om te luieren, er moet
worden gesport, geschilderd,
een taal geleerd, een folkloristische dans worden beoefend,
exotisch brood worden gebakken, enzovoort.

siast bezig en stootte ze per
ongeluk het zee-aquarium van
de familie omver. Het water
stroomde in het elektrische
orgel en ruïneerde ook het
parket in de woonkamer. Totale schade: tachtigduizend
gulden. Gelukkig dekte een
aansprakelijkheidsverzekering de schade. Een waarschuwing van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs (NVA).

De risico's die u iedere dag loopt
als particulier zijn niet te overzien
en ze kunnen zich op elk moment
openbaren. Zo zult u niet de eerste
zijn die bij een gezellig etentje bij de
buren die bijzondere Chinese vaas
omstoot, die in stukken uit elkaar
valt. Het is zeer waarschijnlijk dat u
voor de genoemde risico's een verzekering heeft, namelijk een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Dat is ook zeer begrijpelijk omdat iedereen wel eens
een foutje kan maken. Een fout
waarvan de gevolgen voor anderen
wel eens flink in de papieren kunnen
lopen.
Door het sluiten van een AVP kunt
u zich indekken tegen de schade
waarvoor u als particulier aansprakelijk gesteld kunt worden. Hierdoor loopt u niet het risico nog jaren
met grote financiële lasten opgezadeld te worden vanwege één onbedachtzaamheid.
Zoals de naam al zegt dekt de AVP
alleen de schade aan personen en

Mysterie

reocassette en een douche. Het vaargebied is een ongerept gebied langs
de Turkse kust en de Griekse eilanden en Sea Sailmg (inf. 085-456293)
legt aan bij dorpjes en vlekken op de
kaart die alleen per boot bereikbaar
zijn.
Bij Thema Tours (inf. 030-730608)
ligt het accent, zoals de naam al zegt,
op bepaalde thema's. Zo staan bij de
wandeltocht door Yorkshire de
Bronté-zusjes met hun in dit woeste,
spookachtig en ruige landschap spelende boeken centraal en lokt men
op Tenerife diegenen die graag de
met veel exotische plantensoorten
begroeide vulkaanhellingen willen
bekijken. Dichterbij is er de voorjaarswandeling langs de Belgische
rivier de Ourthe, waar men tevens
kan proeven aan culinaire avontur.en bij onze zuiderburen.

Connemara
Sindbad Tours (inf. 040-111444) is
al vele jaren synoniem voor avontuur. Dit jaar heeft deze organisatie
een fietstocht langs barokke kerken,
steengroeven en, voor wie dat wil,
vioolconcerten in het gebied WenenBudapest. Onze eigen KLM brengt u
naar Wenen en op de eigen Sindbad
Toerfiets begint de tocht. Ook in het
programma fietsen langs de Ierse
kust bij Connemara waar men eet en
slaapt bij de bewoners, zwerven en
zeilen door Friesland en wandelen
over Malta.
Een toerist is geen reiziger. De
laatste wil ontdekken, de onontgonnen streken doorkruisen en vooral
de bewoners leren kennen. Hier
haakt Baobab Reizen, te boeken bij
Terra Travel (020-6275129), op in
met zijn wandeltrektochten. Zelfs
wie denkt de populaire bestemming
Canarische Eilanden te kennen, zal
wandelend langs rotskloven, regenwouden en watervallen voor verrassmgen komen te staan. Ook per
landrover door de Sinaïwoestijn en
trekken door Marokkaanse Berberdorpen is mogelijk.

Bloedstollend avontuur
tijdens de Murder Mystery
Weekends in Engeland en
Wales. Gasten moeten tijdens het weekend een mysterie oplossen en de plot kan
bijvoorbeeld gebaseerd zijn
op een legende uit het oude
Egypte of op een gebeurtenis uit de Victoriaanse tijd.
Spannend voor sterke zenuwen. Inf. Brits Toeristenbureau (020-6855051) of direct
09 44 237 478417.
Voor wie tekenen en schilderen en fotograferen avontuurlijke hobbies zijn is daar
Special Travel Services (tel.
01720-42228) die in diverse
landen (Griekenland, Cyprus,
Tsjecho-Slowakije)
reizen organiseert waarbij
men buiten in de vrije natuur zijn
artistieke talenten kan botvieren.
Op het programma ook atletiek en
zg. uitdagingsreizen.
Onder de naam Swiss Adventure
vindt men in de folder van het Swiss
Travel System, een uitgave van de
Zwitserse NS en verkrijgbaar bij het
Zwitsers Verkeersbureau (tel. 0206222033) een nieuwe manier van vakantievieren. Op vakantie in Zwitserland wil je opeens de volgende
dag gaan zeilen, surfen, paravliegen
of rivierraften. Op het station maak
je een keus uit het Swiss Adventure
Programma en op milieuvriendelijke wijze laat je je comfortabel per
bus of trein naar het vertrekpunt
van het gekozen programma brengen.

Fietsbus
De oerhollandse fiets heeft het als
vervoermiddel in de vakantie ver gebracht. De Fietsvakantiewmkel (tel.
03480-21844) werd inmiddels voor
fietsend Nederland een begrip. Momenteel heeft men meer dan 124 bestemmingen in elf landen op het programma waar men u per fietsbus
heenbrengt.
Wie graag een actieve vakantie in
eigen land wil doorbrengen kan terecht bij 'Landloper'. Voor dit jaar
heeft de organisatie dertien verschillende wandelweekends in Nederland uitgezet. De routes lopen zoveel
mogelijk over de kleinere en onverharde paden die ons land nog rijk is.
De wandelingen vereisen geen speciale wandelconditie. Voor meer mformatie: 033-808421.

Rudncticaclrcs ATV: Weckmccha,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Informatiedag
Gezondheidszorg
'Kom kennismaken met je
toekomst'. Onder dit thema
wordt op zaterdag 8 februari in
De Mozes en Aaronkerk te Amsterdam een informatiedag over
de gezondheidszorg gehouden.
De informatiedag wordt georganiseerd door de SIGRA (het
samenwerkingsverband van 56
ziekenhuizen, verpleeghuizen,
instellingen voor zwakzinnigenzorg en psychiatrie in regio Amsterdam) en SAVAZ en STAP,
uitzendbureaus voor de gezondheidszorg. Doel van deze dag is
het belangstellenden nader te
informeren over (en wellicht
ook te werven voor) een opleiding en/of baan in de gezondheidszorg.
Het gaat hier met name om de
beroepen: (specialistisch) verpleegkundige, ziekenverzorgende, analist, laborant en operatiekamer assistent. Daarnaast
wordt er veel verteld over schakelcursussen, part-time mogelijkheden in studie en baan en
specialisatie- en doorgroeimogelijkheden.
'Dokter' Eric Koning (Medisch Centrum West) zal het publiek de hele dag rondleiden
langs de stands van onder andere het Rode Kruis, de GG & GD,
Stichting UK Kinderopvang en
andere deelnemers. Naast de
kerk staat een compleet ingerichte ambulance waarin het
publiek een kijkje kan nemen.
Verder is er tussen één en vijf
uur een waarzegster aanwezig
in de bedoeïentent.
De informatiedag, zaterdag 8 februari, wordt gehouden van tien tot vijf uur.
De toegang is gratis. Mozes en Aaronkcrk, Watcrlooplein 205, Amsterdam.

'Paradisa' nieuw
Lego speelgoed
Onder de naam 'Paradisa'.
wordt vanaf half februari een
nieuw 'thema' van Lego gelanceerd. Kinderen kunnen hun eigen strand bouwen met surfplank, paarden, zeilboten en een
waterscooter. De onderdelen •
zijn goed te combineren met hetandere Lego- en Duplo-speelgoed. De 'start'doos zal een prijs
hebben van ongeveer van
ƒ 12,50; in de doos zitten een paviljoen, een zonne-terras, surfer,
waterscooter en een papegaai.
'Paradisa' is te koop bij de speelgoedzakcn en grote warenhuizen.

geeft u meer!

Felucca
Zeilen in een felucca, een oudEgyptische boot, en slapen m de
open lucht onder de sterrenhemel
van Egypte met aan het eind in een
eigentijds luxe hotel bijkomen aan
de Rode Zee, dat kan met K-Tours
(tel. 020-6463331) die overigens ook

Een foutje dat flink in
de papieren kan lopen
goederen die u als particulier ver- deringen aangebracht die het gevolg
oorzaakt. Dus niet de schade die u zijn van gewijzigde opvattingen in
tijdens uw werk veroorzaakt of bij onze samenleving. Eén van die verhet uitoefenen van een nevenbedrijf ander ingen betreft de aansprakelijkheid van een persoon of een groep
of beroep.
van personen en bedrijven voor fouten gemaakt in het maatschappelijk
Brokken
verkeer. Of fouten van een ander
De brokken die u maakt met een waarvoor u dan aansprakelijk bent.
auto, motor, brommer of grote boot Denk bijvoorbeeld maar eens aan
worden niet gedekt door de AVP. het geval dat een hond zich losrukt
Daarvoor zult u een speciale verze- en schade aanricht bij een ander. Of
kering moeten sluiten. Onder de het kind dat tijdens het spelen een
AVP valt in het algemeen wel de ruit vernielt of plotseling de straat
schade die u veroorzaakt met een oploopt, waardoor een auto moet
fiets of een klein vaartuig, zoals een uitwijken en tegen een boom rijdt.
surfplank of een zeilbootje. Een Daarvoor kan men aansprakelijk geAVP kunt u sluiten voor het hele steld worden, met alle financiële gegezin. Als uw thuiswonende kinde- volgen van dien.
ren het huis uitgaan, zullen ze een
eigen verzekering moeten afsluiten.
In een land waarin zo'n vijftien Polis
Nu de aansprakelijkheid als partimiljoen personen leven die met elkaar handelen, afspraken maken of culier dit jaar op een aantal punten
op een andere manier met elkaar is veranderd, is er ook sprake van
omgaan, moeten regels bestaan die een wijziging van de verzekeringspode onderlinge omgang aangeven. lis tegen aansprakelijkheid. VerzeDaarbij kan men denken aan regels keringsadviseurs die zijn aangeslodie gelden rond eigendom, maar ook ten bij de NVA kunnen alles vertelhoe mensen met elkaar om horen te len over de veranderingen die in de
gaan en de manier waarop een werk- polis worden aangebracht. Mocht u
gever zijn werknemers dient te be- om wat voor redenen dan ook nog
handelen. Deze afspraken liggen geen AVP hebben, dan wordt het de
vast in het Burgerlijk Wetboek, dat hoogste tijd om zo'n verzekering af
regelmatig wordt aangepast aan de te sluiten. De recente wetswijzigingen leiden bij vrijwel alle verzeketijd.
Eén van de belangrijkste wijzigin- raars tot een iets hogere premie,
gen heeft plaatsgevonden op l janua- maar voor enkele tientjes per jaar is
ri 1992. Toen is er een aantal veran- men al goed verzekerd.

BRUSSELS AIRPORT

SHOPPING WEEKEND BRUSSEL
In samenwerking met het Holiday Inn Brussel Airport biedt
Weekmedia haar lezers de gelegenheid om te genieten van
een shopping weekend in Brussel op vrijdag 21, zaterdag 22
en zondag 23 februari 1992.
De kosten bedragen 1.500 Bfr. (f 90,-) per persoon m een
tweepersoonkamer per overnachting, mcl. ontbijt, een
welkomstdrankje en een voucherboekje met waardebonnen, waarmee u een korting of een klein geschenk] e ontvangt bij de betreffende winkel. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 800 Bfr. (ƒ 48,-) per persoon per
overnachting. Deze kosten dienen in Belgische francs m het
hotel te worden afgerekend.
Reservering is alleen mogelijk door het volledig invullen
van de onderstaande bon en deze vooi 14 februari 1992 in te
sturen naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

U ontvangt dan een schriftelijke resevering met routebeschrijving van het Holiday Inn Brussels Airport, Holidaystraat 7 in Diegem, België.

Bon voor onze lezers
Hiermee reserveren wij een shopping weekend in het Holiday Inn Brussels Airport voor het weekend van vrijdag 21,
zaterdag 22 en zondag 23 februari 1992:
... 2-persoonskamer(s) d f 90,= p.p. per overnachting voor ...
t/ra ... februari 1992 (keuze data invullen)
... toeslag l persoonskamer(s) a f 48,- p.p. per overnachting
Naam:
Adres:
Postcode:

Tel..
Woonplaats:

geeft u meer!
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Miero-aiKiTtenties voor /nkcnman en particulier kunnen

DWARDSCISSOR

uorilen gt'/et over l of 2 kolommen breedte in diverse
letler^roollen.
PiiMiculifren verwijden wij naar de speciale bon op de
lugina „MICRO'S".
l'liiatbing ib mogelijk in de volgende edilie:
XANDVOORTS NIKUWSBLAD ƒ0,42 per millimeler.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U k u n t u» tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgcven//enden aan:
* Xandvoorls Nieuwsblad, Gastliuisplein 12,
2042 JM Zandvoorl;
* Weekniedia Uithoorn, Stationsstraat 70.
Postbus 2233, 1420 AH Uithoorn.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
7.. Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer. Amslclveens Weekblad, Uithoornse Courant,
De Koude Vencr, Aalsmeerder Courant, alle edities
van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad de Purnier, De Xaanse Ce/insbodc, De Nieuwe Weesper.
ƒ 6.67 per millimeler.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
ir Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
hel verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinalie Z
telefonisch opgeven:

020-5626271

OFltlGim

TEXAS CHAINSAW
MASSACRE dl. III

(dit nummer is niet \oor be/orgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Wcekmedia
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor
plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

'^^i^^fs:^--^:'^
Gevr. huishoud, hulp 1 ocht.
p.w. Tel. na 19.00: 19612.
Huish. hulp gevr. 1 a 2 ocht.
p.w. Tel.: 18766.
Hulp in de huishoud, gevr. 1
ocht. of middag p.w. ƒ15.
p.u. tel. na 18.00 : 12136.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Divers personeel
gevraagd

ALAN MICHAEL
BEDANKT
ZANDVOORTS Vrouwenkoor
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
Hiep, hiep, Ellen gefeliciteerd.
Hoera! Claudia + Claudia.
Hoi schatje nog 1 weekje en
dan op wintersport lekker hé.
Je deuzige
Jihoe, Ellen jarig. Wat een
feest! Gefeliciteerd! Erwin +
Petra!
Lieve Ellen hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Pa
en Ma.
Lieve Hettie
Welkom thuis bedankt voor
alles. Rogier, Saskia, Roxie.
Lieve zus, 22 jr. oud hé? Toch
gefeliciteerd. Irma.
Quenda Ellen
Cumleanos feliz!
besos de Mirella
hasta la noche!
RON 5-6-7-8 niet verwacht
Gefeliciteerd/lreen
Ron & Irene, Wim & Marijn, Pa
& Ma, nogmaals hartelijk bedankt voor de enorme hulp bij
onze verhuizing naar de Vondelln. Kusjes Chris&Yolande
Ronald Willem, gefeliciteerd
met het behalen van je diploma MBA. Wanneer starten we
ons bedrijfje? Groetjes Yolande.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Te koop
aangeboden
diversen

Zie je nou wel, dat ik je terugpak? Kom zaterdag allemaal
langs want er is genoeg ge* Gratis af te halen betontebak! Je varken.
gels 30x30. Tel. na 19.00
• Wij behouden ons het02507-31050.
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen * Te koop 2 x houten bedden
+ matras ƒ 75. p.st. moderne
of niet op te nemen.
lockeyschaatsen ' 50 mt 39.
i/Vollen dekens ƒ 2! p. st. Tel.
Personeel
12313.
aangeboden
*Te koop Nintendo tien
maanden oud + Mario Bros +
Erv.schilder en behanger 'uck Hund + zapper lichtpisheeft nog tijd over in de ool voor slechts ƒ225. Tel.
avonduren. Bel. na 18.00 uur.: 02507-18157.
.k. Christofle 6 couverts Mal19800.
maison gold plated, new
.e.a.b. Tel. 17148.
Woninginrichting
*T.k. Strijkmachme ƒ 75. Tel.
17385.
Lijsten op maat
*T.k. Zundapp ks Super, deect v. knutsel ƒ 100; 2 pr.
bijski's m. schoen mt 39 mt
Foto Boomgaard 43/stokken, compl ƒ 100 per
paar. Tel. 02507-18405.
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Te koop 2 zitsbank lichtgrijs
stof ƒ 100; salontafel 1 m. x 1
m. ƒ 100. Tel. 02507-16420.
* Te koop 2 zits Chesterfieldbankje ƒ 100. Tel. 18156.
*Te koop ± 80 jaar oude
mahonie eiken ronde salontafel, blad moet opgeknapt
worden. Prijs ƒ 150. Tel.
13613.

• Rubrieksadvertentie opZaterdag geen koffie met een geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
BIJLES Nederlands gevr. 3 soes. Want ze heeft een gro- in deze krant.
Havo 2, red. verg. Tel.te taart van Aunt Loes.
02507-13449.
Gevr. een leraar(es) v. begeGRATIS
leiding Engels v. + V/2 u. p.w.
ben zelf i.b.v. lesmat. Tel.
Woninggids van Zandvoort
19559 of 02520-21378.
ZANDVOORTS
OER/E makelaars o.g. L|J
NIEUWSBLAD
zoekt BEZORGERS/STERS
NVM
Min. leeftijd 15 jr.
Tel. 02507-12614
iMXCUAK
Aanmeldingen tel. 17166

" ' ''•

PIT 81 THE

5 regels
Gratis !
DOUBLÉ IMPACT
lll/ideothèek--;:

lipiytèö"
.^V0jèkyqprdèe|=r
;|S?5;'l5;^filniis.-:-.r^'^
|f||r&ör;/-25j-::^
lièëri: Hele week

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Computerapparatuur
en software
250 nintendospellen in één
voor ƒ 400; 8 segamegadrivespellen/500, t. 03240-14211.

Autoverzekering

Tel. 02507-14643.
Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507-14643.

Stacaravans t.h. in de Belgische Ardennen al v.a. ƒ 190
p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

motoren,
bromfietsen
* T k opoe fiets mrh. Peerless f 150. Tel. 17794.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

dierenbenodigdheden
Onze ruwharige teckel Ama
deus is vader geworden! Inl.
17385.
Prachtige guppies te koop.
Tel.: 17385.

Coupon uitknippen en
opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Lessen en clubs
PIANO LESSEN
Door gedipl. lerares
Tel. 18486
ROCK 'N ROLL/SALSA cursus ƒ 85. Ook zonder partner
Gratis proefles: 020-6228667

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis adverteren.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,07
4,07
4,07
5,34
6,68

ƒ 8,01
ƒ 9,34
ƒ 10,69
ƒ12,02
ƒ13,36

Grote Krocht 41, Zandvoort
tel. 02507-15705-18812, voo
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking
Voor huwelijk of LAT-partne
bel nu PARTNERSELECT
070-3361443 erkend Anker-lid
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermelc
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Di
voorkomt vertraging in de be
handeling.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

SPEC. AANBIEDINGEN
Alle bekende merken digitale
Diverse clubs
piano's en keyboards.
Vijzelstraat 53, A'dam
245 Hete Meisjes geven hun
tel.: 020-6264655.
telefoonnummer aan je door
Gevr. voor vereniging piano en willen dan graag 'n (sex)afen accordeon. Tel. 02507spraak met je maken.
17462 na 19.00 uur.
06-96.45 (75 cpm).
AANGEBODEN
Meisjes met hun tel.nummer
Dieren en

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.

Te koop aangeboden, boer
derij in Centrum Amsterdam
10 hectare grasland, 477 me
de hand te melken koeien.
Tegen elk aannemelijk boe
Brieven aan Makelaardij
Dierenvreuod.

cimco

\

^ een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

BUSHOFF
FRANSE•
VAN ILEEK
NUIS B.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

in 5 dagen

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uw opgave de regel Br. o. nr bur.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
meegerekend wordt).

Prijswinnaars vorige week:
J. v.d. Does-Regter - Wormer;
R. de Haan - Zandvoort;
J. Ruijken - Amsterdam;
R. Verlinde-van Bakelen - Ouderkerk a/d Amstel;
J. van Vlaanderen - Volendam.

Autoverzekering

T.k. mooie Persianer zwarte
bontmantel m. 4. ƒ400. Tel.
12144.

Dirk Witte

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES,
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

STOK B.V.

Vakantie
buitenland

Muziekinstrumenten

MiCRO

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Teuben Assurantiën

ook voor
portretfoto's^
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Z O E K DE M I S L U K T E

Financien en
handelszaken

Rijwielen,

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR

Woningruil

Kleding

Foto Boomgaard

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer • de verkoop
van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil • personeel
gevraagd/aangeboden • onroerend
goed te koop/te huur
gevraagd/aangeboden • commerciële
Micro's

T e
k 0 0 P b r u i d s J a P 0 n
3 8
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t e n s t 0 e l
T e l
0 2
3 4 3 .

Indien uw advertentie een betaalde
Micro is kunt u bij uw tekst een
gegarandeerde (giro)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

'e huur gevr.: garagebox of
jedeelte voor stalling motoriets omg. Hogeweg/Brederodestr. tel. 02507-12765.

Foto - Film

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst
de coupon en voor iedere letter, punt,
komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Sportartikelen
* Postzegelbeurs zat. 1 febr.
a.s. gemeenschapshuis van
12 tot 5 uur. Inl. 16061 of * Te koop Adidas schaatsen
16456. Toegang vrij.
hoge noren maat 38 i.g.staat
Prijs ƒ 55. Tel. 15196.

voor de particulier
MICRO'S
worden geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie
kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal
5 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet
boven ƒ300 uitkomen

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
'E KOOP GEVR.: GARAGE,
:o dicht mogelijk bij rotonde,
el. 023-312122.
"e koop gevraagd in Zandr
oort of omgeving door particulier: horecabedrijf, koop of
iuur van onroerend goed.
Discretie verzekerd. Br. o. nr.
'61-77675 v.d. blad.

Aangeb.: 4-kam.flat in A'damW. ƒ 744.- incl. Gevr.: woonruimte in ZANDVOORT. Tel.
020-6175678.
'e koop gevr. ouderwetse rie- Woningruil aangeb. nieuwe 3
en strandstoel. Tel. 023<am. flat 2e etage met lift in
334693.
iet centrum van Zaandam.
* Te koop gevr. tekenbord of Huur + servicekosten ƒ715
ekentafel evt. met toebeho- oer maand, ruilen voor 3 kam.
en en kledingrek. Tel. 17452. woning in Zandvoort. Huur ±
ƒ500 p.m. Tel. 075-702034.

Hobby's en
verzamelingen

'•

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Te koop
gevraagd
diversen

Te koop aangeboden rechthoekige messing EETHOEK
met vier stoelen, hoog model,
V/2 jaar oud, nieuwprijs
ƒ3700, nu voor ƒ1000.
Te bevr.: M. van Eijken, tel.
6207568, bellen tussen 18.0019.00 uur.

RAIWBOW DRIVE
'
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Bel 06-95.11 (50c/m).

ADRESSEN (nieuw!) van
dames én heren privé, clubs
en escorts! Ze vertellen zélf
wat ze te bieden hebben en
leven hun adres + telnr. 06659 (50 cpm).
Als je houdt van lekker jong
en 18 jr. bel dan MEISJESKONTAKT: 06-320.330.16
(50 cpm).
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje, 18 jr. Vraag naar haar
tel. nr. 06-320.320.44 (50cm).
SEXKONTAKT: Wie zoekt er
een ondeugend avontuurtje
met 'n heet meisje? Nu meer
dan 200 hete meisjes: 18 jr.
06-320.330.66 (50c/m).
S.M. KONTAKTLIJN
Zeer Strenge kontakten
06-320.322.20 (SOcpm)
Stiekem Livevrijen. Tot diep in
de nacht lekker 100% Live/
vrijen met Debby, Myra 01
Joan? Bel dan snel 06
340.340.10 (75 cpm).
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners van 18
06-320.324.55 (50 cpm).
Straks al 'n vrijpartij?
S-E-X-KONTAKTLIJN
06-320.330.43 (50 cpm)
Tele(live) Massage? Lekke
live een massage met Desi
ree, Carla, Inge of Joyce doo
de telefoon? Draai dan: 06
340.340.11 (75 com).
Telezoenen Kan Live!
Lekker live telezoenen to
diep in de nacht mei Anneke
Dominique, Anita en Dolores""
06-340.340.50 (75 cpm).
*'**TIENERSEX ****
Jong en onschuldig...?
06-320*324*24 (50 c/m)
UITDAGEND tienermeisje var
18 geniet met 2 jongens
06-320.326.01(50 cpm)
Verboden! Pornosex. Ik bei
Marleen en doe dingen di>
eigenlijk niet zijn toegestaan
Doe je met me mee? 06
340.320.80 (75 cpm).
****VLUGGERTJE?****
Bel me snel schatje (50 c/m
!!!! 06-320*327*27 !!!
VLUGGERTJE: Ondeugend
Kim beleeft 'n hoogtepunt
Bel 06-9662 (50 cpm).

iLTIJD SUCCES. Zoek jij een
ïuke vriend of vriendin?
Ie Afspreeklijn.
6-320.320.33 (50 cpm).
len jij een beetje Bi of Gay,
:n zoek je een hete boy?
i6-320.330.95 (50 cpm)
BI-SEX PRIVÉ, zoek je
een heerlijk heet meisje
of een lekkere boy???
Direkt apart, ook trio
06-320.330.46 (50 cpm).
BI-SEX voor TWEE, direkt
.part met een heet meisje of
een lekkere jongen:
06-320.330.82 (50 cpm)
3londe, mollige en vooral
iete meiden zoeken kontakt.
)6-320.320.36 (50 cpm).
Blonde NATASJA doet
het met 2 jongens van 18
06-320.327.77 (50 cpm)
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurmannen.
06-320.328.01 (50 cpm)
Dames die zich overdag ver'elen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.330.79 (50 cpm)
De allerleukste meiden
bellen met de RJRTBOX
06-320.330.01 (50c/m)
Direct apart met een leuke
vriend(in). Zo heb jij echt
snel 'n afspraakje. 06-9.500
Bel plezier voor 2. (50c/m).
Direkt apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf!
Gay S.M. voor TWEE
06-320.329.99 (50 cpm)
Rirten met gezellige meiden
met z'n tienen of apart.
06-320.330.77 (50 cpm)
GAY PRIVÉ: Wil jij snel
een afspraakje maken?
Of heb je zin in een lekker
gesprek? 06-320.322.31
Samen direkt apart (50 cpm;
iewillige meisjes van 18 j. en
hete huisvrouwen willen
alles met jou doen. Vraag
naar hun tel.nr. voor een
nete vrijpartij!
06-320.326.33 (50 cpm).
..... HARDSEX *****
Keihard de lekkerste (50 c/m)

!!!! 06-320*325*35!!!

Heb je zin in een lekker meise of huisvrouwtje? Wil je dan
ook graag telefonisch kontak
en een adres weten, bel dan
06-320.320.87 (75 cpm/boven
de 18 jr.!).
Hete meisjes willen nu
een SEXAFSPRAAKÜ
06-320.320.42 (50 cpm)
HOMO: Het is slikken
voor die hete jongens
Bel nu 06-320.327.01
(50 cpm)
Homo: Jongens met elkaar.
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320.330.88 (50 cpm)
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320.330.18 (50c/m).
Hot/Lips Livetapes! Ruw, ver
gaand,
bloedstollend
en
maximale porno? Dat hoor je
24 uur per dag via numme
06-340.340.40 (75 cpm).
KLEED ME UIT!: Suzanne
heeft zin in een hete vrijpart
06-350.211.34 (50 cpm)
Leuk blond meisje, jong, laa
tegen redelijke vergoeding a
uw sexfantasieen werkelijk
heid worden.
Tel. 02990-39135, van 13.00
01.00 uur, ook escort.
Live/Tele Piepshow!
Wil jij dat Nora, Mieke, Ting(
of Nikki zich live uitklede
door de telefoon? Draai dan
06-340.340.25 (75 cpm).
Maak een sexafspraak met
een PRIVE-MEISJE?
06-96.05 (50 cpm)
MARIETJE staat te liften
in haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm).

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een Philips 4 in 1 haarstyler
- een Philips haarfohn (1000 W)
- een Aristona klokradio
- een Sharp Walkman
- een set van 4 Basf E180
videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraat 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41/b
Mu al: 610! Vrouwtjes vertellen
«ie ze zijn, wat ze lekker vinden en geven dan hun tel.
nummer aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm).
Nu direct een afspraakje
met een lekkere meid? Bel
06-320.330.21 (50c/m).
ONDEUGENDE huisvrouwjes en meisjes van 18 jr. biedeh zich aan voor SEXKONTAKT, vraag naar hun tel.nr.
Bel nu 06-9661 (SOcpm).
PARTNERRUIL Privé
direkt apart met mannen
en vrouwen voor 'n orgie.
06-320.330.91 (50 cpm)
Pascale doet het op de
tafel. Echte KEUKENSEX
Bel 06-96.02 (50 cpm)
PIKANT. 2 hete meiden, 18 jr,
zijn hitsig! Alles uit!!
06-320.329.01 (50 cpm)
PRIVE-SEX-KONTAKT
Je krijgt direkt een heet, 18 j.
meisje of knul aan de lijn.
06-320.322.33 (50 cpm)
Rijpe Negerin
06.96.40
Zapp Sex
06.96.92
Harde praat!
06.96.91
Live met mij!
06-95.06
Dikke vrouwen
06-96.94
Kort en lekker 50 cpm
***RIJPE VROUWEN ***
veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
!!!! 06-320*325*45 !!!
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken een SLIPPERTJE
06-320.328.00 (50c/m).
Sabrina, een GEWILLIG
meisje, haar eerste trio.
06-320.322.03 (50 cpm)
SEX VOOR TWEE
Direkt kontakt met jonge
meiden, 18, huisvrouwtjes
en stoere hete knullen
06-320.330.90 (50 cpm)

MEEGENIETEN, met.
Loesje en stoute Anita.
06-320.320.32 (50 cpm)
MONIQUE, 18 jr., haar eerste
keer. Ze trilt van sex-genot.
Bel 06-95.30 (50 cpm) - '
Wil je snel 'n privé of
escortmeisje thuis?
06-320*330*60 (50 cpm).
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet. Triosex!
06-320.320.95 (50 cpm)
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur' op
sex/gebied! Heb jij ook zin?
06-340.340.95 (75 cpm).
Zoek je 'n PARTNERRUILkontakt? Maak 'n sexafspraak met ze. 06-320.320.92
(50 cpm)
Zoek jij direct een mooi, 18
jarig meisje voor 'n avontuurtje? Bel 06-9603 (50c/m).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen
Nieuw in Amsterdam
De STADS-VRACHTTAXI
Verhuist/vervoert 7 dgn p.w.
/35p.u.+50c. km; 1e u. ƒ 45.
Tel. 020-6221994.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Pos'tbus
122, 1000 AC Amsterdam.

autorijschool

W,, v.d. Veld
U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleiümgen

tel. O25O7-19188

Jfiotel-Qafé ~ Restaurant

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

Gedurende de gehele maand februari
serveren wij een

WINTERMENU
a ƒ 29,50
inclusief een glas originele Glühwein
Het menu bestaat uit
een kop erwtensoep

*
Elzasser Zuurkool met Casseler Rib
en rookworst

*
Warme stoofpeertjes met kaneelsaus
Alle dagen van de week kunt u
bij ons van dit menu
- en van vele andere gerechten genieten van 11.00 's morgens
tot 20.00 uur 's avonds.

WËEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21 -22

28/29/30 JANUARI 1992

Citroen BX 19 TR diesel break
stationcar, grijs met., m 90,
Honda
17.950- leaseprijs 497 p.m.
Car Trade Holland BV,
T.k. Honda Prelude, '82, zwart,
Badhoevedorp: 020-6010680.
APK aug. '92, in z.g.st. ƒ2750.
Tel. 020-6452488.
T.k. Citroen Visa club, bj '86,
65000 km., prima staat, geen T.k.a. Honda Civic 1.3L01-'89
roest. Pr. ƒ 4500. 02908-5958. Ferrari rood 16klepper ƒ 15.000
Rookvrij, tel. 02982-5739.
H.H. h., tegen inruilprijs:
BX 16 RE Montreux, grijs met.,
Lada
l.m. wielen, zonw. glas, LPGo.b., 6-'89 ƒ 13.500.Lada 1200 S 1986, 49.000 km,
BX 14 RE, bruin met., LPG,
2-'88, ƒ 10.500.-BX 14 RE, LPG, 1e eig., i.z.g.st., ƒ2.500, APK
wit, 5-'88 ƒ 9250.- BX 16 RE, '93. 020-6004181 na 18 uur.
LPG, wit, V89J 12.950.-BX 16 Lada 1200S 88, apk, 37000 km,
RE LPG, grijs met. 5-W, 1e eig., rek. t.i. igs. a.g.v. omst.
f 13.500.- BX 14 RE LPG (met ƒ 3000 trekh. 020-6155167.
lichte beschadiging) grijs met.,
11-'87, ƒ 7950.WESTDORP
AUTOBEDRIJF BEREBEIT
De nieuwe Samara DIVA
Amsteldijk 25, Amsterdam,
uit voorraad leverbaar
020-6627777, of 6627797
met 2 jaar volledige garantie.
Ruime keus uit nieuwe
TIMO DE BRUYN
en jonge Lada's
Voor occasions en reparaties:
met BOVAG-garantie
van BX, Visa en 2CV6.
100 % financieren of leasen
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd. OCCASION VAN DEZE WEEK:
Tel 020-6680820 en 075-702625 Samara 1.3, januari '88, ƒ 8750.
Adres verkoop
T.k. 2 CV6 Club blauw 1982, Adm. de Ruyterweg 396-398,
nw. uitlaat. Prijs ƒ 1850.
A'dam, tel. 020-6825983.
Tel.: 02990-44312.

Nissan

21-9'

Nissan Patrol, 4 x 4 Turbo die- 100 NX, 7-'91, antr. grijs,
sel wagon Van, wit, div. opt., m t-bardak, div. extra's, voll. gar.
87,22.750- leaseprijs 549 p.m. ƒ27.900. Tel. 020-6900212.
Car Trade Holland BV,
Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
Ceintuurbaan 225, Amsterdam. Tel. 020 • 6719154
Badhoevedorp: 020-6010680.
Nissan Micra 1.2 LX
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
(donderdagavond koopavond)
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Te koop aangeb. Nissan King 7/89, 34.000 km, rood,
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
TOYOTA BROUWER
Cab. 2 WD i.z.g.st. bouwjaar
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Tel. 6360401
eind '86, compleet met hardEEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
top, m+s banden, sunroof, buil
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
bar, toerenteller en extra
T.k. Nissan Sunny 1.3 met LPG,
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
bladvering. j 17.500,-. Tel. bj. '84, verkeerd i.z.g st Pr. Justy 1.2
89 ƒ12.995 De enige off. SUBARU DEADe advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
02507-30103.
/ 3.950. Tel. 075-176245.
Justy 1.0
90 ƒ13.500 LER + occ. voor Purmerend
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.
Mini Jumbo
89 ƒ 10500 e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Mini Jumbo
89 ƒ10.750 02999-278, Jisperweg 39-40.
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
X T 4 WD Coupé .86 ƒ17.950
20.00 uur. Tel. 020-6658086. Fax 020-6656321.
1.6 L II Coupé . . . 8 7 ƒ13.500 Subaru Mini Jumbo 5 DX.
H.H. h., tegen inruilpnjs: Kadett
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
87 ƒ 8 950 7/88, 17.000 km. Grijs.
1.8i, LS 4-drs„ LPG, 1-'89, Opel Kadett 1.3S autom., 10- Fiat Uno
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
TOYOTA BROUWER
Ford Escort 16
89 ƒ17.850
/16.000.-Kadett
1.6iLS,5-drs„
'87,
antr.
metall.,
47.000
km.,
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Tel. 6360401
Citroen AX GT . . . 8 9 ƒ15.850
LPG,
6-'89,
ƒ
15.500.Kadett
nw.
st.,
ƒ
13.250.
020-6257855.
Amsterdam.
Nissan Bluebird
1.6 LS Diesel, 3-drs. Station; 3Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Opel Kadett 1.4, trekh., sun- 20, Stat.w
89 ƒ 9.750
'88, ƒ13.500, Kadett 1.6 S, 3Amstelveen, Gebouw Aemslelsh|n, laan var de Helende
roof, bj '90, km 23000, vr.pr. Toyota Tercel
MOOY;ÉN ZOON
'84, ƒ5250.- Kadett 1.3 LS,
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwol 19; Uithoorn,
ƒ23500. 020-6991233, na 18 u. 4 WD, stat.w. . . . 86 ƒ 9.500
LPG, 3-'84, ƒ 4950.- Kadett 1.2
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zondvoort,
LS Station, LPG-o.b., 8-'84, Opel Kadett 1.6, automaat, 4 Toyota Camry
Gasthuisplem l 2.
Ook voor een gegarandeerde
drs., 5-'87, 48.000 km, trekh., turbo, D, stat.w. ..88 ƒ19.750
ƒ4250.- Kadett 1.6 D, 5-drs„
occassion, o.a.:
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
3-12 mnd. Bovag-garantie
5-'85, ƒ9500.- Omega 1.8 LSi, vrpr./12950. Tel. 02908-5731.
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
Inruil en Financiering mogelijk LEGACY 1.8 GL/'90
1-'88,
ƒ
13.950.Omega
1.8
LSi
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
T.k. Opel Kadett 1.6D, bj. 1985,
Autobedrijf
Autom., LPG, (met lichte be- APk nov.gz., kl. wit, i.z.g.s.,
week m alle Weekmedtakranten.
AMRIT-SUBARU
',', Ruysrlafelk'nde 75 -'A .Harrt-0 Z '•
schadiging) 11-'89, ƒ12.750.Totale oplage 752 500 exemplaren.
prijs ƒ9750. Tel. 020-6140231.
Legmeerstraat 39-41, A'dam
: Inio '020.6.623)67-6732853.
Autobedrijf BEREBIJT,
Tel. 020 -6153902-6170003
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Amsteldijk 25, Amsterdam,
Zeilemaker-Opel
020-6627777, of 6627797
3 regels
ƒ 26,INRUILWAGENS
Ferrari
Suzuki
</oor elke extra regel ƒ l1,50
KADETT 1.8S '88, 5 drs., HB, Constant keuze uit 100 auto's
Lancia Prisma 1.6 IE symbol., 4
mm-prijs
ƒ 5,91
Burg. D. Kooimanweg 7,
wit, 53.000 km. Goed onderh.
Zelf rijden in FERRARI 308
drs, zwart rnet., leder int., ƒ16.900. Tel. 020-6159026.
Purmerend 02990-22551.
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
GTSi (Type Magnum)
l.m.velgen, enz. m 89,13.950,PORSCHE 911 Carrera Targa leaseprijs 421 p.m.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A. Cuypmarkt), 020-6799100.
voor trouwen, Uniek! 2 verleng- Car Trade Holland BV,
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit Badhoevedorp: 020-6010680.
en blauw, type '91. Bel
MeijersBV: 030-444411.
voor de Zaanstreek. Golden Service Winner 1991
Voor meer informatie of advies, bel
Showroom. Zuideinde 44, Koog a.d Zaan, 075-164692.
Fiat
Route: A8, afslag Zaandam, rotonde over, na brug r. 500 m.
Mazda 323 1.3 GLX, 3 drs,
brons met., l.m.velgen, enz., m
FIAT Regata 100S, '86, APK
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
205 XE Accent, rood
45.000 01.89
ƒ14.750
90,15.950,-leaseprijs 410 p.m.
'93, 99000 km., duurste uitv.
205 XE Accent, wit
34.500 08.87
ƒ 12.250
voor A'dam Noord e.o
Mazda
323
F
16
GLX,
5
drs,
Pr. n.o.t.k. Tel. 075-157164.
9.100 02.91
ƒ 19.250
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
zwart, alle opties, LPG, juni 91, 205 XE Accent, blauw
ƒ 17.500
37.630 04.90
Rat Uno 60S, wit, '88, A.P.K. 28.450- leaseprijs 719 p.m. 205 XE Accent, blauw
Alfa Romeo
Austin
46.000 04.89
ƒ17.250
Suzuki Swift 1.3 GS
feb. '93. Moet snel weg. Lage Mazda 626 2.0 LX diesel se- 309 XR, rood
LUYKXS B.V.
309 XRD. d. grijs met
68.000 01.89
ƒ22.500
5/89, 32.000 km, rood,
Alfa Romeo 33, Sp.Wagon 1.3 prijs ƒ 7950,-. Tel. 02975-40392. dan, grijs met., m 89, 14.950,- 309 XL Profil wit
Off. Suzukidealer
37.370 02.90
ƒ 19.750
TOYOTA BROUWER
leaseprijs 399 p.m. Mazda 626
aug. 88, 62000 km, div. extra's,
FIAT VERMEY B.V.
ƒ13.900
309 GL 1.3, rood
71.000 04.87
Tel. 6360401
biedt
aan:
ƒ 13.500. 020908-3946.
Keuze uit ruim 35 occasions. 2.0 GLX 12 V coupe, zwart, 309 XE 1.3, blauw
45.000 02.88
ƒ 14.250
LPG, l.m.velgen, enz., m 90,
Swift 1.0 GL., 7-'89, rood,
SWIFT
1300
GTI,
m.
alarm,
wit,
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
ƒ27.950
28.700 07.90
21.950- leaseprijs 607 p.m. 405 GL 1.6, grijs met
35.000 km, 1e eigenaar
Tel. 02975-62020.
405 GL, wit
27.000 01.90
ƒ 26.950 19.000 km., bj. '91, ƒ26.950
Autovroon
Mazda 626 1.8 LX, 5 drs, H.B.,
24 mnd. garantie mogelijk
SWIFT 1300 GTI, m. sunroof,
405
SR
1.9
wit
120.000
02.89
ƒ
25.750
GOUDSMIT
RAT
Amstelveen
brons met., LPG, l.m.velgen, m
Tel. 02979-84866.
(Audi/VW-dealer)
wit, 46.000 km., bj. '90, ƒ 23.750
01.89
ƒ24.950
405
GRD
blauw
115.000
Keuze
uit
50
gouden
RatBMW
316,
2
drs,
wit,
l
89
m
85,
89,16.950- leaseprijs 462 p.m.
Voorsprong door SERVICE
SWIFT 1300 GTI, met sunroof, Swift 1.3 GS, bj. 9-'90, wit,
405
GRD
blauw
met
75.000
06.90
ƒ30.250
occasions.
Tel.:
020-6470909
Car Trade Holland BV,
AUDI 100 CS 2.3, Turbo, 170 9950,- leaseprijs 290 p.m.
505 GR 2.2 inj., grijs met
55.000 04.89
ƒ31.500 rood, 93.000 km., bj. '87, 16.000 km, 1e eigenaar
Badhoevedorp: 020-6010680.
pk., zwart., met., sport int., BMW 316, 2 drs, blauw, div.
24 mnd. garantie mogelijk
Opel
Kadett
1.3,
wit
96.000
01.87
ƒ 12.750 ƒ 14.250
L.m.velgen etc
'88 opties, m 87, 14.450,- leaseMazda
626,
4-drs,
GLX,
L.P.G.
Lancia
Yio
Fire,
grijs
met
13.000
Tel. 02979-84866.
03.90
ƒ 17.000 SWIFT Sedan 1.6 GLX, rood
Ford
AUDI,100 Serret 2.3, 136 pk., prijs 399 m. fin. 1-3 jr gar. mog.
met.,
38.000
km.,
bj.
'90,
10/89, 87.000 km. wit
Ford Escort, grijs met., Ipg . . . . 110.000 03.87
ƒ11.500
ABS., electr. ramen/spiegels Car Trade Holland BV,
ƒ21.500
ALTO GL, 3-drs, 1-'88, 48.000
TOYOTA BROUWER
Citroen Visa 11 RE, grijs met.
± 14 GEBRUIKTE
velours, etc
'89 Badhoevedorp: 020-6010680.
ALTO GL, 5-drs. blauw met., km. beige met., 1e eigenaar.
Tel. 6360401
AUD1100 2.8 CD, Tythaan met. BMW 518, bj '82, blauw met.,
31.000 km., bj. '89, ƒ11.250
24 mnd. garantie mogelijk
Mazda 929 S 2.2i GLX Aut.
Airco, warmtewerend glas, APK, i.g.st., incl. trekh. ƒ2150.
ALTO GL, 3-drs., beige met., Tel. 02979-84866.
demo; nu ƒ54.000.- kent.
zeer compleet
'91 Inl. na 19.00 u.: 020-6901614.
42.000 km., bj. '87, ƒ 8.500
blank. Mazda D. 02908-3231
AUDI 100 2.3 CD, Quattro,
ALTO GL,-3-drs., rood, 65.000 Alto GL, aug. '87, rood, ƒ 7950.
in perfecte
Tel. 020-6764338 bgg 02290Tythaan met. electr. ramen, T.k. BMW 316,1800 CC, bj.'88,
km., bj. '87, ƒ 8.250
T.k. Mazda 323, bj.'78 + nw.
APK,
verl.
+
sp.velg.
Elke
keuA 1 conditie
schuifkanteldak
'91
ALTO GL, 3-drs., blauw met., 11151.
remsyst. APK 4/92. Goede
Continue ca. 25 AUDI Occas- ring toegest. Vr.pr. ƒ 22.000.
44.000 km., '86, ƒ 7.500
ALTO GLX, 3-drs, bj. 7-'89,
staat, ƒ 1000. 020-6950614.
2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen TERREINAUTO'S
sions, modellen
80/90/100, Tel. 03240-33622
51.500 km., blauw, 1e eigenaar
Diesel, 5-bak, L.P.G.
T.k.
Mazda
626
GLX
sedan,
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking Samurat, oom. de Luxe, rood,
Bouwj. '86 t/m '91 en tevens T.k. BMW 316, bj. 10-'81, gas.
24 mnd. garantie mogelijk
Prijzen van ƒ 19.850'87, in uitst. staat; nwe banden, • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- 19.000 km., bj. '89, ƒ 18.250
65 andere goede merken
Vr.pr. ƒ 1450. Tel. 02902-3089.
Tel. 02979-84866.
tot ƒ 42.000stereo radio-cass. Prijs n.o.t.k. lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. Samurai de Luxe, blauw met.
•
„SHOWROOM",
Tel. 020-6645402.
Bel voor informatie
29.000 km., bj. '88, ƒ 18.500
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
de autorubriek m
Adverteren in
OFF.
FORD
DEALER
Weg.
vertrek,
t.k.a.
Mazda
323
S.J.
410
de
Luxe,
grijs
met.
EERSTE KLAS AUDI'S
Het Parool en Weekmedia.
„SHOWROOM"
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv. Hatchback, 1V2 liter GLX, ka77.000 km., bj. '84, ƒ 9.750
VAN EEN EERSTE KLAS
Huis aan huis in heel
Tel. 020 - 665.86.86
Marktplein 11-29, Hoofddorp tal., rad./cass., grijs, 39.900 km,
AUDIDEALER
•
LUYKX
BV
Amsterdam en omgeving.
02503-13441.
okt.
'87.
Vr.pr.
ƒ11.500.
Tel.
Adverteren in
Contactweg 47, 020-6869611.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Swammerdamstraat 1
Oplage 750.000 ex.
Lod. v. Deysselstraat 77
„SHOWROOM"
Ford Escort CL diesel 1988, 020-6412657.
1183 JG Amstelveen
Badhoevedorp, 020-6594330
Tel. 020-6658686.
FAX: 020 - 665.63.21
020-6116715
veel ace., 85000 km, 5-bak.
Tel. 020-6455451
Vr.pr. ƒ 13.000. 02503-38427.
Halte Sneltram: „Zonnestein"
Toyota
Ford Fiesta 1.1, 3 drs, blauw
Chevrolet
205
LACOSTE,
aug.,
'86,
sport,
Rover
met., m 85,5950,-. Ford Fiesta Mercedes 190 diesel, wit, div.
1.1 sport, zwart, div. opties, opt., m 88, 28.950,- leaseprijs auto met vele extra's o.a.
schuifd.,
elektr.
ramen,
5
versn.
IMPORT USA CARS
47.000 km, m 90, 14.950,- lea- 769 p.m. M.B. 190 2.3 E, rood,
Off. ROVER DEALER:
seprijs375 p.m. Ford Escort 1.8 LPG, airco, l.m.velgen, ver- Pr. n.o.t.k. Tel. 020-6208133.
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
CL diesel, 3 drs, wit, m 90, laagd, ABS, enz. enz., m 90, 305 GR Break, v. 1e eig., 8-'87, 40-42, A'dam-Sl.dijk,-6131375
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Tevens luxe wagens o.a.:
13.950- leaseprijs 386 p.m. 46.950- leaseprijs 999 p.m. APK 8-'92. Pr. n.o.t.k.
Ook voor A.'dam-Noord
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Ford Sierra 2.0 CL sedan, brons M.B. 200 diesel, blauw met., Tel. 020-6475000.
HI-LUXE nw. model
Record voor Rover
Volledige garantie, service en onderhoud.
met., LPG, l.m. velgen, 5/89, div. opties, m 86, 26.950- leaVolkswagen
Metro 1.3 Summer . . . . 7-'86 sept. '89, 2.2 benz., 4x4 wd,
18.950- leaseprijs 521 p.m. seprijs 703 p.m. M.B. 200 TD
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.
Metro 1.3 GT
3-'87 open dak, poly deck. Zeer
Ford Sierra 2.3 CL diesel, 4 drs, stationcar, wit, div. opties, m
V.W.- en AUDI-speciahst
sinds I930
Maestro 1.6 Mayfair ... .1-'87 mooie wagen, ƒ 26.000,- ex.
sedan, blauw, m 90, 16.950- 87,31.950- leaseprijs 826 p.m.
BAAS
Citroen
PEUGEOT
Rover 3500 v.d. Plas
1-'85 Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Voor nieuwe en gebr. auto's
leaseprijs 451 p.m. Ford Scor- Car Trade Holland BV,
Tel.
020-6670121.
Rover
3500
P6
3-77
pio 2.4 CL, zwart, div. opties, m Badhoevedorp: 020-6010680.
205 1.1 Accent, '87..ƒ 9.500
Jacob van Lennepkade 295
6-'91 T.k. Toyota Corolla SXL uit205 1.1 Accent, '89.. ƒ 14.500 Rover 114 GTI
CX 22 RS Familiale break 8 BX 14 RE, bj. 2-'89, 63.000 km, 89,17.950,-leaseprijs 464 p.m.
Tel.: 020-6183855.
demo
speciale
prijs
Car
Trade
Holland
BV,
205 1.1 Accent, '89..ƒ 14.200
geb., spec. velg., el. schuifd.,
Mitsubishi
pers,, '88 ƒ 24.500. BX 16 TGI 1e eigenaar
VW
Golf
GTi, 3 drs, rood, div.
Badhoevedorp:
020-6010680.
205 1.6GTI, '88
ƒ19.250
bj. '86, i.z.g.st. 02946-3787.
break 4/'91, LPG 28.000 km.
24 mnd. garantie mogelijk
Gezocht:
opties, m 89, 20.950,- leaseƒ28.500. 4 x B X R D break, '89
Tel. 02979-84866.
Ford Taunus 1.6 GL, b.j. '81, Galant GL, LPG, '86, ƒ4950 en 309 1.3 Score, '88 ...ƒ 12.300
T.k. Toyota Corolla HB 1300
ƒ25.500 1e en 2e monteurs!!! DX, bj '86, APK gek., i.pr.st. prijs 540 p.m. VW Golf Manhat2300 Turbo diesel '82, ƒ 1450. 504 1.6 GLI, '90
v.a. ƒ 16.500. BX turbo break
APk 1/1/93! Sch.dak radio/
tan, 3 drs, rood, alle opties, m
Visa garage tel. 020-6278410. Fiat Panda 1000 CL'86/ 5.900
diesel '88, schuifd. ƒ 18,500. BX
cass., f 1750. 02990-35167.
Vr.pr. ƒ8250. 02990-41157.
020-6949266
90,19.950- leaseprijs 521 p.m.
RD break,'87 ƒ 12,900. BXTRD
Ford
1.3,
Escort,
'83
.ƒ
5.000
GOLDCAR AMSTELVEEN
Toyota Carina stat.car., bj. eind Car Trade Holland BV,
88 ƒ 13.900. BXTRD autom. 88
3 - 1 2 maanden garantie
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Rover Dealer
okt. '83., APK gek. tot eind '92, Badhoevedorp- 020-6010680.
ƒ14.900.- BX TD '90 ƒ 17.500.
Inruil
en
financiering
mogelijk
Hyundai
occasions. Tel. 020-6433733.
Vr.pr. ƒ4000. In z.g.st.
MINOR MOTORCARS
VW Kever 1200, wit, topcondiBX19D,'84/4500. BX 19 TZI
Tel. 020-6813682.
biedt aan:
J. LANCKER BV MITSUBISHI PEUGEOT-DEALER
tie, bj. '82, 1e eig, ƒ6.250
'90 ƒ22.500. BX 19 GTI, '89
Over garantie gesproken
Baarsjesweg
249-253,
occasions 3-24 mnd. garantie.
Rover 114 GTI 16 V, 06/91.
ƒ18.500. BX 19TRS LPG, '89
Toyota Corolla 1.3 liftb. GL, 5- Tel. 020-6140149
A'dam,
tel.
020-6121824.
Weesp tel. 02940-16619.
Rover 820 SI, fastback, 09/88, drs, bj. '86, i.z.g.st. ƒ8500.
ƒ18.500. BX 16 TGI, '90
HYUNDAI OCCASIONS
68.000 km. ƒ22.750.
ƒ18.900. BX 16 TRI LPG, '89
ZUIDWIJK MINERVALAAN
Algemeen
Na 18.30 u.: 020-6471836.
Mitsubishi Lancer, diesel, '87,
met 2 jaar garantie
Roover 820 l Sedan, 08/88,
ƒ18.500. BX 14 RE LPG, '89
PEUGEOT-DEALER
ƒ9.200.-. Garage FEENSTRA
alleen bij:
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,ƒ 13.900. BX 14 TE '89 ƒ 13.900.
AMSTERDAM - ZUID
±50 auto s APK gek Den
Tel. 020-6980639.
Volvo
ƒ55,- per dag
BX 14 RE, '88, ƒ 12.500.
205 Accent '87
ƒ11.750 Rover 114 GTA, 06/91, rood,
Bnelstr 18. A'dam, zijstraat
incl. BTW en verzekering
Adverteren in „Showroom"
9000
km
205 GE '88
ƒ10.750
Haarlemmer\\eg, bij molen.
• Visa Garage
en o.a. BX en ZX
T.T. Vasumweg 32
240 GL AUTOMAAT 020-6844079
Tel. 020 - 665.86.86
205 GE '89
ƒ 13.500 Rover 114 GTA 09/90,
Tevens INKOOP.
Houtmankade 37
Tel. 020-6932750
(a/d Klaprozenweg A'darn-N)
FAX 020 - 665.63.21
sedan km 30.000 grijs/met. '89.
205 XR 1.4'88GTG .ƒ14.500 35.000 km. d. rood met.
Amsterdam, 020-6278410.
S. Stevinstraat 12a, A'dam
020-6310615.
Postbus 156, 1000 AD A'dam 205 XS '90 + sch.d .ƒ17.500
en diverse andere
Div. Volvo's 740 CL v.a. '87 t/m H.H. h , tecen inruilpnjs Opel
gebruikte Rovers
'89, div. Volvo's 440 GL v.a. '88 Ascona f.8i, LPG, 1-'88,
205 XR Lacoste '86 .ƒ11.950
t/m '90 (ook met LPG), div. Vol- ƒ10500.- Opel Kadett 1 6 S,
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
4-'84, ƒ5250- Opel Kadett 1.3
205 XT 1.4'86 +sch.d/11.850 Minor Motorcars BV vo's 340/360 v.a. '82 t/m '90
(div. met aut.). Volvo v.d. week: LS, LPG, 3-'84. ƒ 4950.- Kadett
Sloterkade 40-44, A'dam
405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.500
360 GL inj. sedan met stuurbe- 1 2 LS, Station, Lpg-o.b., 8-'84,
tel. 020-6177975
605 SV 3.0 '90
ƒ49.750
krachtiging k.m. 65.000 11/'87. ƒ 4 2 5 0 - Kadett 1.6 D, 5-drs„
Citroen AX 1.1 RE '87 ƒ8.950
5-'85, ƒ9500- Kadett 1.6 LS
VOLVO-NIEROP
Opel Corsa 1.3 '88 . .ƒ 12.750
Saab
Diesel. 3-drs., Station, 3-'88,
Vancouverstraat 2-12,
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
ƒ 13 500-Kadett 1.6iLS,5-drs„
A'dam-West 020-6183951.
verz. mog.
SAAB SERVICE
LPG, 6-'89, ƒ15.500.- Omega
T.k. Volvo 240 GL aut., LPG, juli l8LSU-'88, ƒ 13.950.-Omega
Minervalaan 86, 020-6629517.
MOLENAAR
'85,
el.
sch./kant.dak,
vaste
pr.
Donderdags koopavond.
onderh., rep., apk
18 LSi. autom. LPG, 11-'89.
ƒ8000. Tel. 02158-27364.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
lichte beschadig, ƒ 12.750
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
Nieuwe
AUTOBEDRIJF BEREBEIT
In Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'
T.k. VOLVO 240GL, bouwjaar
Royal Class Saab's
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsteldijk 25, Amsterdam,
Eén advertentie m Showroom en binnen 4 dagen legt u
1984, 5-bak en 2300 motor.
Renault
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752500
v.a. ƒ20.500,-!!
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.
020-6627777, of 6627797
LPG. APK. Kleur blauw met.
exemplaren.
luxe uitvoering. Alle service18 GTL stationw., bord.rood,
Wagenpark JOHAN BOOM
Hoofddorp, 02503-14097
beurten gehad, zeer fraaie Zuiderakerweg 83. Oranje hek.
bj. '83, benz./gas, APK nov.
auto. Prijs ƒ7500. Tel. 02202- Amsterdam-Osdorp.
'92, i.z.g.st., geen roest.
Geef nu uw advertentie
2581.
Vr.pr. ƒ 3000. Tel. 020-6891803.
Tel. 020 - 6105478.
Seat
In 4 dagen zo'n 752.500
+ 100 Auto's v.a. ƒ 400.RENAULT
11
diesel
grijs
kenteJa, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
Volvo-occasions
vonkende verKooptot ƒ 10.000.-.
ken '84. Nwe versn.bak. SEAT IBIZA 'van' b.j.'85 v. part.
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
contacten.
ƒ4800,-. 02977-21714.
Weinig km's, nwe banden. Vas± 35 in voorraad Steed wisselende sortering.
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Door onze scherpe prijzen
te prijs ƒ 5500. 02950-2752.
o.a.:
Renault 19 TR, bj. '89, 58.000
GOEDKOOPSTE ADRES
Naam:
Volvo 740 Turbo, bj. okt. '86,
km., wit, 5 drs., ƒ 15.500.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
VAN NEDERLAND,
wit, schuifdak, stuurbekrachtiAdresTel. 02975-65026.
v.d. Madeweg 23,
door grote omzet
ging enz
ƒ 19.950
A'dam
020-6686146.
en prima service.
RENAULT AMSTERDAM
Postcode + Plaats:
Volvo 240 GL, bj. '87, blauw
AUTOBOULEVARD
Garantie al v.a. ƒ 1.000.Top occasions met 1 jaar
met.
74.800
km
ƒ
19.750
Telefoonnummer:
Handtekening: _
garantie
Volvo 460 GL, sedan, bj. 09-'90, en omruil garantie. Dagelijks
geopend van 9.00 tot 19.00
Wibautstraat 224
Subaru
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
bl. met., 29.500 km., ƒ28.750.
uur. Donderdag's koopavond.
020 - 561 96 11.
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
Volvo
440
GLE,
stuurbekrachtiprijs excl
prijs incl
Zaterdag tot 17.00 uur.
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.
ging,
bj.
'89,
D.,
rood
met.
AUTO SERVICE WETTER
RONDAY RENAULT
6% B T.W 6°-oBTW.
35.000
km
ƒ23.750
SUBARU EN IADA DEALER
PI. Middenlaan 19-21
Bedrijfsauto's
Al onze occasions met ster: Volvo 360, GL sedan 2.0, bj.
Amsterdam 020-6237247
'87, wit, 77.000 km. ..ƒ13.950
1 jaar garantie.
BLOKSMA
RADIATEUREN5 TL '85
ƒ 7.000 Honda Accord, aero-deck, 2.0 Volvo 340 GL, 5 drs., aut.,
26,00
27,56
5 TL '86
ƒ 8.250 EX, Lpg, 11-'88 ....ƒ21.750' bj„ '90, blauw met, 28.800 km., warmtewisselaars, Kapoeasƒ19.750 weg 17, A'dam, 020-6148385.
5 SL '89
ƒ 12.500 Subaru Coupé
37,50
39,75
9 TL '87
ƒ 9.500 1.6 GL, '87
ƒ14.500
Mazda 2200 E diesel bestel,
49,00
51,94
11 Broadway '86 ... .ƒ 8.500 Subaru Mini Jumbo
wit, m 87, 10.950,- leaseprijs
21
GTD
'88
ƒ
14.500
60,50
54,13
i 6
DL, 09-'91
ƒ13.495*
355 p.m. Mitsubishi L 300 die25
GTS
'84
ƒ10.750
Lada Samara, 1.3
sel bestel, dubb. cabine, verh.37
72,00
76,32
25 TX Aut. '91
ƒ44.500 Lpg, '90
ƒ12.500*
verlengd, wit, m 89, 17.950,8
83,50
88,51
Clio RN 1.4 5d '90 ..ƒ21.500 Lada 2107 1.5, '87 .ƒ 5.250*
leaseprijs 507 p.m. VW TransUw volvo-dealer
ClioRL '91
ƒ18.000 Lada 2104 1.3,
porter Turbo diesel bestel, wit,
9
95,00
100,70
Express combi '86 . .ƒ 8.500 Station
Meeuwenlaan 128
'88, ƒ 7.000*
m 88/89, v.a. 14.950- lease10
106,50
112,89
Express '86
ƒ 7.000 Lada 2105 1.5 .'86, ƒ 2.500
Tel. 020-6369222
prijs v.a. 432.
Mazda 323 1.81 GT W 32.500 Daihatsu Charade
Amsterdam-Noord,
Car Trade Holland BV,
Rat Panda 1000 S '89 ƒ 9.750 Diesel '85
uit de Utunnel 2 x rechtsaf. Badhoevedorp: 020-6010680.
ƒ 5.500
FordOrion 1.6, '88 . .ƒ 9.500 Suzuki Alto GL, '86, ƒ 7.650
Suzuki Alto GL, 04-'89/ 10.500
• SHOWROOM", de autorubnek
• Handelaar of particulier.
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 10CO AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131
Volvo 343 L . . . '82, ƒ 2.000
in Het Parool en Weekmedia.
Uw auto(s) aanbieden in
Amsterdam. Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren. Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421B]
Zwanenburgerdijk 503,
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
„SHOWROOM" is dé manier.
''Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33: Zandvoort, Gasthuisplem 12
Oplage 750.000 ex Tel 020-6658686
Zwanenburg. Tel 02907-6572
Tel. 020-6658686.

Opel

Peugeot

020-665 86 86

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

BOOIJ ZAANSTAD, SUZUKI DEALER

Audi
Centrum

BMW

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Scorpio's

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

SUBARU- HEERE

Lancia

Mazda

Accessoires en Onderdelen

Let op! Complete Radio-Cassette-installatie op slede
:
t.w.v. ƒ 750,-bij iedere nieuwe Subaru.

Autovroon

Koudij's Autobedrijf B.V,

Mercedes-Benz

BROUWER t^ï^^\

Cobussen

ingdijk

AX

AUTOKROOY

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Laagste prijzen in Amsterdam
Van Hallstraat 73, tel. 6865689
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Centerparts
merken, alle bouwjaren.
vraagt sloop- en schadewaRAVENSTIJN, 02502-45435.
gens. Origineel R.D.W.-vnjwaLid Nevar.
nng De hoogste prijs en geen
risico Tel. 6107942 of 6107946.

Service en
Reparatie

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
APK + grote beurt v a. ƒ 299.- Ravenstijn, 02502 5435
DIESELSERVICE,
Het HOOGSTE BOD'?'' Bel
brandstofpompen; verstuivers; voor vrijblijvende prijsopgaaf.
cil.koppen vlakken. Garage/
Loop, sloop en schadeauto's
motorenrevisie FEENSTRA,
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Industneweg 27, Duivendrecht,
Tel. 020-6980639.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702

Autofinanciering
en verzekering
Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Alle verz. CELIE 020-6416607.

Rijscholen
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les in div. talen
020-6853683, b.g.g. 6181775,
075-174996 en 02990-34768.

Auto's te koop
gevraagd

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs. Tel 020-6105478.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs.
Tel. 02990-37825.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle afw. a contant m.
vnjw. bew., def. geen bezw.
Tel. 020-6108280/6149352.
Koop- of VERKOOPPLANNEN' Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206

Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5, 604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
023-338895.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Te koop gevraagd loop-, sloopGratis halen en brengen.
en schadeauto's, a contant
Tel. A'dam: 020-6942145.
met vrijwaring. 020-6340798.
AUTORIJSCHOOL NOVA
(lid BOVAG)

Autoverhuur
SPOEDCURSUS ƒ895
incl. examen
Bel info: 020-6464778.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
Celie 1e 10 lessen ƒ42, 50 p.u.
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
• „SHOWROOM",
de autorubnek
voor Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- auto-ambulance & opnjauto
-9-pers. bussen en pick-up's

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.

NAAR EEN VOLGENDE
SCHOOL!
MAAR WELKE?
De keuze van het vervolgonderwijs moet weer
bepaald worden. Voor deze moeilijke opgave
zien tienduizenden gezinnen zich jaarlijks
geplaatst.
Om een verantwoorde keuze te maken uit de
vele opleidingsmogelijkheden is goede en
uitgebreide informatie noodzakelijk. Daarom
verschijnt er jaarlijks in week 8 een
speciale bijlage in de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia. De
redactie zal uitvoerig ingaan op de algemene
aspecten van vervolgonderwijs in de regio.
Basisschool-verlaters en hun
ouders/verzorgers kunnen geïnformeerd
worden over de specifieke eigenschappen van
uw school via deze unieke bijlage. Door een
uitgekiend editiestelsel kunt u meestal precies
het door u gewenste gebied bereiken tegen
relatief lage kosten.
Alle advertentietarieven en
combinatiemogelijkheden, te zamen met
verspreidingsgebieden, vindt u in de brochure
,,Wegwijs in onderwijs", die u kunt aanvragen
bij één van de onderstaande
verkoopafdelingen van Weekmedia:
Weekmedia - kantoor Amstelveen - 020-6453529
Weekmedia - kantoor Purmerend - 02990-23921
Weekmedia - kantoor Uithoorn
- 02975-40041

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

je bon

Van Vloten
Amsterdam

Auto's in

En de makelaar weet van wanten en kranten.

rechtstreeks uit Duitsland
BEHOORLIJK VÖÖRDEÜëËRl
1 februari LANGE ZATERDAG
geopend van 9.00 -18.00 uur
j Vraag naar:
Q Onze katatogus

29-1 Wk. med.

i D Gratis en vrijblijvende offerte volgens
t
bijgaande tekening (s.v.p. merk vermelden)
Naam:
j
i
j_

Woonplaats:
Telefoon:
Stuur deze bon naar: Postbus 733, 7_600 AS Almelo__

jjvliegen de deur uit!

Showroom: Industrieterrein D 4476, Werlte (D)
of bel rechtstreeks met onze Nederlandse afd.
Tel. 09-49595120818 - Fax 09-4959512867

PHILIPS MIDI-SET
INKL CD-SPELER EN BOXEN

SONY CAMCORDER
F450 Topper! HiFi 3 lux 8x
zoom autolocus '2550

PHILIPS/WHIRLPOOL
MAGNETRON

Digitale tuner met 20 v o o r k e u z e z e n d e r s
Versterker 2x30 Watt Dubbel cassettedeck CD
speler LCD display programmeerbaar Philips 2
weg boxen Infrarood afstandbediening
Adviespnjs'910

'

Type AVM704WIT, Inhoud 20 liter 750 Watt
nuttig vermogen roterende energie
verdeler tijdklok tot 60 minuten, traploos
regelbaar aparte ontdooistand en kompleet
met Nederlands kookboek Adviespnjs*765 -

MAGNETRON OVEN
inel ontdooien en verwarmen

Irtifiy 1o49 •"

219.-

SONY 63 CM KVX25TD KLEINSTECAMCORDER
STEREO TELETEKST (Sony) 8mm systeem 5 lux Hi
Flat en Square Black Trimt
ron beeldbuis euroscart
s t e r e o t e l e t e k s t en at
standbediening Adv '2150

MGN. DIGITAAL

Fi 6 x zoom autofocus '2395

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY CAMCORDER
JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

JVC VHS-HQ VIDEORECORDER

F250 Kompakt autofocus
Inkl accessoires Adv'2775

Ondanks grote inhoud kom
TypeW750 Voorlader RVS
pakte afmetingen Kwalita
trommel EN kuip centrifu
lief uitstekende koeler/vrie
geert tot 1150 toeren p/m bui
zer Adviesprijs '848
tenmantel tweezijdig geé
mailleerd Adviespnjs'2199

Van de uitvinders 1 Frontloader stilstaand
beeld en slow motion 2 koppen systeem
programmeerbare timer voor automatisch
opnemen Infrarood afstandbediening (+
programmeren) Eenvoudige bediening SIEMENS WM3380
Adviespnjs'929 -

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

445.-

JNDESIT 2-DEURS

239.269.-

SAMSUNG RE570

.HARP MAGNETRON

ype R2V10 Draaiplateau

Type 2023 Tweedeurs 4
sterren kombikast Adv '899

GHEr 545."

WAS/DROOGKOMBINATIE ZANUSSI 2-DEURS
PHIL C0103 RVS

SONY 70 CM KVC27TD TOPMERKCAMCORDER
(Sony) 8mm systeem Hi
STEREO TELETEKST E10
Fi stereo 6xzoom 4 lux '2799

O standen digitale tijdklok l
n elektronische bediening [

595.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine

289.-I

MOULINEX FM1115

329.-

HILIPS AVM704WH

349.-

PHILIPS 240 LITER

'HILIPS/WHIRLPOOL |

SONY55CMKVX21TD SHARP CAMCORDER
STEREO TELETEKST VHS C 12xmotorzoom kleu

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stunt?anbiedmg 9 *1549

ren LCD zoeker Adv '2799

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST
JVC CAMCORDER

2x12W., tuner
dubbeldeck,
equalizer en
platenspeler

VHS C Super komakt '2199

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS CAMCORDER

PHILIPS 800TOEREN

1279.-

OPMERKi23litermhoud 800
BOSCH 2-DEURS
TypeKSV De nieuwe met 260 /Vatt digitale klok Adv '999 iilennhoud Adviespnjs *1199

499.-!

BAUKNECHT WA6500

SIEMENS KS2648

745.-

895.Vraag, opmerking, probleem?
.•'•• • ,'BeldeBlic

INFO-LIJN
020-6474939

PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

HITACHI HI-FI VIDEO
VT570 VHS HQ stereo '1999

63 CM TELETEKST

BLAUPUNKT HI-FI

1000 TOEREN RVS

RTV740,3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid *2295

Nederlands topmerk Trommel EN kuip roestvrijstaal'

1299.PANASONIC HI-FI

Ou»9."

PANASONIC NN8550

Een dag voor levering •
van 14.00 tot 16.00.uur.

<OMBI MAGNETRON
IN 1 + DRAAISPIT
5 liter inhoud 800 Watt ver
logen en digitale tijdklok

899.QCQ

NDES

HOLL 1000 TOEREN

M ^4^4 •**

1349.SONY VHS-HQ VIDEO

ZANUSSI 400 TOER'EN

V210, Afstandbediening *1110

689.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

400 TOEREN LUXE

CQQ _
«999.

875.

45 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie

37 CM AFSTANDBED.

385.-

37 CM KLEUREN-TV

799.-

TI dstip van levering?
. • Belde BC.C . .'

F60 4koppen VHS HQ '1894

1095.-

599.-I

Aid. kühsumeritenbelangen SHARP 3 IN 1 KOMBI
Ma: t/m Vr. 10:00 tot 16.00 uur R8180,750 W + draaiplateau

INDESIT1200TOEREN

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

3TUNT|i3m 1 MMaanptrnnl
hete-luchtoven + GRILL

Gnn prljs-lnlo l.v.m. konkurrtntli

TypeW1200WDOJ Voorlader
centrifugegang 1200trn/mm
rvs trommel EN kuip '1399

STEREO TELETEKST

549.-I

KOMBI MAGNETRON

JVC HI-FI VIDEO

Type 28GR5770 70cm flat
PHILIPS HI-FI VIDEO
square m line quikstartbeeld
VR6870 Afstandbediening
buis stereo teletekst en af
VHS HQ Hl Fl stereo geluid
standbediening Adv'2275
Ned Philips garantie''1995

E3?Er
"S295.PHILIPS 55 CM KTV

9 liter, digitaal, draaiplateau
\dviespnjs*899

830 TOPKLASSE! VHS HQ
hl II stereo geluid '1899

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Nederlandse Philips garantie

379.-I

MAGNETRON + GRILL

BROTHER ER7341

349;

6843 VHS C autolocus '2095

1VM610, 20 liter Adv '769

BAUKNECHT 2304

WASSER
'ype D310, Roestvrijstalen |
nteneur 12 couverts, 2 roerendesproeiarmen 6progr
Geen twee deurs koelkast waterontharder, geruisarm
maar een echte 280 liter 2 idviesprijs *1049
deurs koel/vries kombinatie
Koelruimte op ooghoogte
Adviesprijs*979 -

KOEL/VRIES KOMBI

EET 699.469.769.
769.899.1499.
BOSCH VWPS2100

INDESIT PROMOTIE
Typa 2596 Adv *799 -

JVC

499.STUNT! 550 TOEREN!

Van de uitvinders! *1319

Type 550LB Volledige gar

ZANUSSI K/V (OJ)

BAUKNECHT VW 3PR

PHILIPS ARG280 K/V

MIELE VW G521

479.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD600, 3 koppen, voor par
fekt beeldl Afst bed '1429-

779.-

BLAUPUNKT VIDEO

RTV570, VHS-HQ + afst bed
barcode leespen *1545

799.-

BLAUPUNKT VIDEO

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER ________

RTV635, VHS-HQ 4 koppen
8 uur afstandbed '1695

949.-

Type AWG089, Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPSCC1000 echtermet
REGELBARE centrifugegang
tot 850 1 p mm Thermisch ge
stuurd eco knop *1495

PANASONIC VIDEO

NVJ 30, VHS HQ 3 koppen
afstandbed +leespen*1733

HITACHI VHS VIDEO

999.-

M720, HQ beeldkwaliteit!
LCD afstandbediend '999 -

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST
BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

649.-

Inclusief aparte 2800-toeren centrifuge Adv'1375

HITACHI VHS VIDEO

1049 •"

M730 3 koppen Adv *1299

749.-

PHILIPS VHS VIDEO

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

VIDEOCASSETTES
SONY
BASF
SONY

E-180
E-240
P5-90

AUDIOCASSETTES

PELGRIM FORNUIS

748.-!

24,27,35,-

KFF452, Luxe gas elektro l
fornuis met hete luchtoven, l
grill, kookwekker en gratis j
kookboek Adviespri|S*1735 -

MAXELL XUI-90
TDK
SA-90
35.SONY
UX90WM30.-

2SB01, VHS HQ mkl af
standbediening Adv'1095

ZANUSSI WASDROGER
type TD50, adv pr 649 -

399.579.- OPZETVRIESKASTJE
BAUKN,BOSCH AEG

MOULINEX
B56
OVEN

629.-

RVS REVERSEREND

STUNT!VHSHQ-VID*EO
Inkl afstandbedienmgi

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 140 LITER

EFF225/234/275 AdV*1445 - 1

302 3 koppen perfekt beeld
LCDafstanZlbediend '1295

ARISTONA VHS VIDEO

m 598.-]

Coolcraft 1 45 liter, 2 sterren For NDESIT G/E FORNUIS
K5406,Gas elektro '1049 mica bovenblad Garantie

410IV Gas-elektro fornuis
nkl grill, draaispit en mixed l
grill set Adviespnjs'1425

VS510 *TELETEKST '1549

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

145 LTR. KOELKAST

898.395.PELGRIMSUPERLUXE
ZANUSS1 140 LITER
GAS-ELEKTRO FORNUIS |
445.BOSCH KTF1540J
998.-I
545.ATAG ELEKTRISCH
PHILIPS 160 LITER
575.BAUKNECHT 160LTR. ATAG INFRA TURBO
645.-

GRUNDIG VHS VIDEO

VR6290 HQIAfstandbediendi
52KV2527 20 Watt+ 4 boxen Ned Philips garantie' '1195

ETNA FORNUIS 14.00

Type AFB075, Tafelmodel 400IV Gas-elektro fornuis
krasvast bovenblad, vriesvak

VSF10 afstandbed '878

PHILIPS VHS VIDEO

3e ideale kombinatie koken
op gas en elektrisch bakken
en grilleren Adviespnjs*998 -

1000 TOEREN RVS BL

AKAI VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop Zee
fraaie uitvoering met formica bo
venblad Officiële garantie

AEG TURNETTE

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST
BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

STUNT! GAS-ELEKTRO

v a 629."

VHS VIDEO-SPELER

Handig opzetvneskastje, waa
altijd een plaatsje voorte vin
den is Adviespnjs *595 -

699.CONDENSDROGER"
849.SIEMENS CONDENS

SAMSUNG SX1260 VIDEO 5491JVC HRDX20 VIDEO
649.HITACHI VTM820 VIDEO 749r
PANASONIC NVJ40 VIDEO 849r
JVC GRAX2 CAMCORDER1699r
SONY CCDF335 CAMERA 1449r

4-PITSGASKOOKPLAAT *298 -

pTg»!
t^iTj.?

4QQ
190."

ATAG KOOKPLAAT

PHILIPS/WHIRLPOOL

329.-

SUPER KOOKPLAAT

HOLL VRIESKAST

GKF334 4-pits Adviespnis*445 -

378.- ~~ 348.-

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095, Adv *665

PELGRIM WASEMKAP
BOSCH VRIESKAST

WA15, Adviespnjs*245 -

Type GSD1 311, Adv '848

ATAG WASEMKAP
MERKCENTRIFUGE

STUNTÜ VRIESKIST!!

169.-

OWA425AN,3standen *380

168.-

498.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
, . ......

.

.Nü uw favoriet* aankoop vanaf ƒ 30, - per rniind.
" "" ""
"
"
' " ' .

HAARLEM

•

Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradrvaf 37

EVERWIJK

l Winkelcentrum D«B«verhof
|B*v«rhof 16(alle*nwitgo«d)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUIVI :

. .

DEN HAAG ZOETERWOUDE

l LEIDSCHEIMDAM.
| MAARSENBROEK

;

«Adviesprijs slechts referentie BdhoeeïïoVp''vrjd

l zoals aangegeven door officiële
|
importeur of fabrikant

^

Maarssenbroek vrijdag ..... ...... 7 tot 9 uur
overig» filialen donderdag ..... , 7 tot 9 uur

li

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650 000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 6 februari 1992

Veel animo voor
filmvoorstelling

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 6

Strandpachters terug op strand

ZANDVOORT - De interesse
voor de nostalgische filmavonden, georganiseerd door het
Zandvoorts Nieuwsblad en Genootschap Oud-Zandvoort, is
enorm Dat blijkt al uit tal van
reacties van Zandvoorters De
verkoop van kaarten begint
vanavond om half zeven m het
kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad op het Gasthuis
plein

Voorverkoop

• ZANDVOORT - De Strandpachters
zijn weer terug op het strand, zoals
hier voor de Boulevard Paulus Loot.
Vanaf 1 februari mag er weer gebouwd
worden. De heren op de voorgrond zijn
bezig met de vloer van de Gammon
Club, het paviljoen op de achtergrond
is al m een verder gevorderd stadium.
Op andere plaatsen wordt nog druk
met zand geschoven.
De strandpaviljoens mogen over een
maand al open, sommige pachters wil-

Rotary vraagt hulp Zandvoorters

Bliksemactie voor
Joegoslavisch dorp
ZANDVOORT - Rotary
Zandvoort wil met een bliksemactie de Joegoslavische
badplaats Umag te hulp schieten. In dit dorp heerst een
groot gebrek aan voedsel en
hygiënische artikelen, doordat
er zo'n tienduizend vluchtelmgen zijn neergestreken De
hulp van de Zandvoortse bevolkmg is van essentieel belang voor het slagen van de actie
De vluchtelingen, allen Kroaten,
zijn door het oorlogsgeweld uit hun
huizen verdreven en hebben al hun
bezittingen achter moeten laten In
Umag wordt geprobeerd hen op te
vangen, maar de middelen zijn erg
beperkt „De nood is er erg groot",
zegt Zvonko Steiner, Joegoslaaf van
geboorte en nu woonachtig in Zand
voort „Het zij n vooral vrouwen, kin
deren en oudere mensen"
De Rotary hoopt hen te kunnen
helpen met een bliksemactie De
Zandvoortse bevolking wordt ver
zocht daarbij te helpen door voe
dingsmiddelen en artikelen voor de
dagelijkse hygiëne te geven Daar
mee kunnen noodpakketten samen
gesteld worden Degenen die iets
dieper in de portemonnee willen tas
ten, kunnen zelf zo'n pakket maken
,Voor vijfentwintig gulden heb je al
van alles bij elkaar", vertelt secreta
ris Jan Brabander, die een voorbeeld
geeft met een door hem zelf samen

druk worden
-

(zie pagina 14)

Waterstanden
Datum
6 feb
7feb
8 feb
9 feb
10 feb
11 feb
12 feb
13 feb
14 feb

HW
0505
0535
0602
0635
0710
0749
0846
1006
11 36

LW
0030
0054
01 25
0204
0240
0314
04 10
0504
0614

HW
1711
1741
1816
1848
1928
2020
21 24
2256

gesteld pakket Dat bevat onder andere soep, meel, twee pakken koffie,
blikken bonen, vlees in blik, zonne
bloemolie, tandenborstels en tand
pasta Verder valt te denken aan
zeep, maandverband, veel luiers en
kmderkleding

Goedkoop
„Het hoeven geen dure dingen te
zijn Beter twee goedkope soorten
dan een dure, dan heb je tenminste
méér Er is zoveel behoefte aan die
dingen" De spullen kunnen zater
dag 15 februari tussen half tien en
drie uur bij de Agathakerk worden
ingeleverd „Dan wordt het maan
dag al weggebracht", zegt Rotary
voorzitter Ad Hendrikse „Het ver
voer is al geregeld Prits Baggen uit
Bentveld heeft een bloemenbedrijf,
Baardse, en rijdt wekelijks op het
zuiden Hij is bereid de spullen mee
te nemen En we weten gelukkig ze
ker dat het aankomt, we lopen geen
risico op toestanden zoals in Eus
land"
Stemer, voormalig directeur van
Casino Zandvoort en nu van Casino
Amsterdam, bevestigt dat Hij heeft
een vakantiehuis in Umag dat hij ter
beschikking heeft gesteld aan vier
vluchtelingen-gezinnen Daardoor
heeft hij de situatie zelf van dichtbij
meegemaakt, hij is ook degeen die
de Rotary met een dringende hulp
vraag heeft benaderd „Ik heb regel
matig contact met de Chantas en
het Rode Kruis Zij hebben heel
hard hulp nodig" De spullen wor
den bij priester Don Sergio afgele
verd, hij zorgt voor de verspreiding
onder de vluchtelingen

Dochter

hogeschool holland ,-..-. ;•;

LW
1245
13 14
1355
1436
1516
1545
1625
1744
1920

Maanstanden
EKdmsd 11 feb 1615 u
Doodtij 13 feb 2256 u NAP+65cm

'Zo houden we het niet lang meer vol'

Vrijwillige Hulpverlening
kan vraag nauwelijks aan
ZANDVOORT - Het aantal
aanvragen voor vrijwillige
hulp aan huis 'rijst de pan uit'
Dat zegt coördinator Mini de
Wolf van het Centrum voor
Vrijwillige
Hulpverlening
Zandvoort. Zij luidt de nood
klok, omdat het centrum de
hulp niet of nauwelijks meer
aankan „Het aantal aanvragen
is de afgelopen jaren verviervoudigd, terwijl het aantal vrijwilhgers hetzelfde bleef", verklaart zij De stichting luidt nu
de noodklok „Als we er geen
nieuwe vrijwilligers bij krij
gen, houden we het zo niet lang
meer vol"

Nog voordat de kaartverkoop van
start is gegaan, wordt er al veel ge
sproken over de filmavonden Afgaande op de eerste reacties, is de
belangstelling erg groot Menigeen
herkent wel iets in de nostalgische
onderwerpen die aan bod komen
Dat zijn onder andere De Wurf, een
bejaardenreisje naar de koningin,
een actie van de Zandvoortse red
dmgboot van de Koninklijke Noord
en Zuid Hollandsche Reddmgmaat
schappij, een dagje Karel Doormanschool, plus een korte speelfilm van
de heren Heiligers en Plantenga
Deze zijn allen uit de jaren vijftig en
zestig Een bijzonderheid is ook een
nog onbekende film uit de jaren
twintig, met een uitgebreid beeld
over het strandleven m die jaren
De films worden op twee avonden
gedraaid dinsdag 25 en donderdag
27 februari De voorstellingen vin
den plaats in gebouw De Krocht,
naast de Agathakerk en beginnen
om 8 uur Zij duren tot ongeveer half
elf De kaarten kosten drie gulden
per stuk, maar het aantal is beperkt
Per avond zijn er 170 plaatsen beschikbaar De voorverkoop start
vanavond m het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuis
plein 12 Speciaal hiervoor is het
kantoor vanavond tussen half zeven
en half acht geopend Als er nog
kaarten over blijven, dan zijn die te
koop op het kantoor, tijdens de ge
bruikelijke openingstijden vrijdag 9
12 uur, maandag l 4 uur, dinsdag
10 4 uur, woensdag 9 12 uur en
donderdag 10 12 en l 4 uur

Oplage- 5.150

Dat is ook gebeurd met een vorige,
onderlinge actie van Rotary Zand
voort, in december Tussen Kerst
mis en de jaarwisseling werden door
de leden 22 zakken kleding bijeenge
bracht, die door de dochter van Stei
ner naar Umag zrjn gebracht Pro
blemen onderweg zijn ook dit keer
met te verwachten De spullen hoe
ven niet door oorlogsgebied, het
plaatsje ligt vlak over de Italiaanse
grens De kleding is goed aangeko
men, daardoor kan de nadruk bij de
hulp op andere spullen liggen „Met
name voedsel en hygiënische artike
len", aldus Zvonko Stemer „Pries
tpr Don Sergio heeft met name om
die spulletjes gevraagd"

Stankoverlast
ZANDVOORT - In een box onder
een flat m de Keesomstraat bleek
een plas benzine te ligggen die stankoverlast veroorzaakte Bewoneis
van de flat klaagden zaterdag over
stankoverlast De politie denkt dat
er benzine uit een of meerdere bromfietsen is gelopen

len per se op die datum hun deur voor
de gasten kunnen openen. Zoals gebruikelijk maken anderen minder
haast, in afwachting van wat hogere
temperaturen. Afgaand op het beeld

van vorige jaren zullen de meeste
pachters niet eerder dan over twee of
drie weken beginnen
Foto Bram Stijnen

Voetenwerk 'op maat'
ZANDVOORT In het Gezond
heidscentrum Zandvoort, aan het
Beatrrxplantsoen, wordt maandag
10 februari een lezing met dia's ge
houden over podotherapie, aanvang
20 00 uur Inleidster is de Haarlemse
podotherapeut Gabrielle Trouw die
al meer dan tien jaar een praktijk
heeft in de regio Als rode draad door
thema avond 'lopen' de vele thera
piemogelijkheden voor 'moeilijke
voeten' Plus de vele aanpassings en
verbeteringsmogelijkheden
van

schoeisel, wat voor mensen die be
roepsmatig veel lopen of bijvoor
beeld veel sporten interessant kan
zijn
Podotherapie, erkend door het mi
msterie van WVC, is een drie-jarige
hogere Beroepsopleiding aan de
Hoge School in Eindhoven Degenen
die vragen hebben op het gebied van
'voetenwerk op maat' of anderszins
geïnteresseerde mensen zijn vanaf
19 30 uur welkom

„Het aantal aanvragen stijgt jaar
lijks", zegt Mini de Wolf „In vier
jaar tijd is dat bijna verviervoudigd
Kregen we in 1987 nog ongeveer 750
aanvragen, in 1991 waren dat er al
zo'n 2800 En dat moeten we allemaal met hetzelfde aantal vrijwilli
gers opvangen, dat zijn er ongeveer
37, inclusief de vrijwillige bestuurs
leden En een aantal van die mensen
is maar beperkt inzetbaar"
„Die groei geeft een extra belas
ting van onze mensen Daardoor
houden we het niet lang meer vol om
op deze manier te werken", aldus de
coördinator Momenteel komen er
hulpaanvragen binnen, waar m feite
geen antwoord op gegeven kan wor
den Toch gebeurt dat wél „Degenen
die aan de telefoon zitten, nemen nu
regelmatig zelf een aantal taken mee
als zij naar huis gaan Maar eigenlijk
kan dat niet Daarom doen we nu
nogmaals een dringend beroep op de
Zandvoortse bevolking, en met
name op degenen die wat vrije tijd
over hebben"
De groei is vooral het gevolg van
het feit dat steeds meer ouderen in
hun eigen huis blijven In verband
daarmee wordt de hulp aan huis,
van gezinszorg en kruisvereniging,
steeds uitgebreider Maar er blijven
'hiaten' „Die vullen wij aan", bevestigt Mini de Wolf „Drie uurtjes ge
zinszorg bijvoorbeeld bij iemand
thuis, lost niet alle problemen op
Wij bieden die zorg en aandacht, die
niet binnen het takenpakket van de
gezinszorg valt"
Door de steeds hogere leeftijd wor
den de hulpvragen complexer Bijvoorbeeld doordat de partner veel

verzorging nodig heeft en/of geeste
lijke achteruit gaat De ander heeft
dan veel behoefte aan wat peisoon
lijke aandacht, aldus De Wolf

Persoonlijk

Rancunes»

Er is een oplossing bedacht, om
een aantal mensen met elkaar m
contact te brengen Die plannen,
zijn op dit moment niet uitvoerbaar,
met name door het tekort aan vrij
willigers „Maar we hebben mensen
nodig voor allerlei soorten werk
Voor het bezoeken van mensen,
voor vervoer en begeleiding en voor
het doen van boodschappen Maar
ook voor aan de telefoon hebben we
dringend mensen nodig" Belang
stellenden kunnen het centrum bel
len (op werkdagen 's morgens van
half elf tot half een), tel 17373, of
schrijven Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort
„We hebben pas geleden 900 fol
ders met het ANBO blad meege
stuurd, plus apart een aantal mai
lings verspreid, maar dat heeft nog
mets opgeleverd Hopelijk willen de
mensen die wat tijd over hebben wel
op deze noodkreet reageren Je
krijgt er veel voor terug Maar het
belangrijkste is laat je medemens
alsjeblieft niet in de kou staan1"

Het VVD bestuur afdeling
n
Zandvoort/Bentveld denkt
O
sans rancunes terug aan oud voor
zitter Rien Couvreur

Volbracht
Mijn taak is volbracht Dat
jzegt directeur Gernt Teunis
O
van Eendracht Maakt Macht Over
drie maanden neemt hij afscheid
van de Zandvoortse woningbouw
vereniging

Schaakvereniging Chess So
ciety organiseert de halve fi
nale damesschaak

9

Verloren

Schilderijtjes van Zandvoorter
gestolen uit Cultureel Centrum

Eind Bennoheim in zicht

s:»»,' ilF;«:•:«fin n ,,,;. rara n i

Zie OOk pagina 5.

Foto Bram Slijnen
(ADVERTENTIE)

8
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• Twee van de vier schilderijtjes hangen nog m het Cultureel Centrum. „We hadden ze alle vier altijd in de
huiskamer hangen", aldus de diep teleurgestelde heer Bier. Een van de gestolen doekjes is gemaakt naar
voorbeeld van het plaatje dat hij m zijn handen houdt.
Foto Bram stenen

„Ik heb er maanden aan gewerkt", zegt Bier „Zo'n tien jaar
geleden was dat In totaal heb ik
vier Vermeer schilderijtjes ge
maakt, allemaal met dezelfde afmeting, 24 bij 30 centimeter Ik
heb er toen bijna al mijn vrije tijd
aan besteed Toen ze af waren,
kreeg ik van m'n vrouw en de km

Beloning
Behalve het echtpaar Bier is ook
de leiding van het Cultureel Centrum erg ongelukkig over de diefstal „Het is de eerste keer dat er
zoiets gebeurt", zegt Emmy van
Vnjberghe de Coningh „Wrj vinden
het heel vervelend, vooral omdat de

schilderijen van grote betekenis
zijn voor meneer Bier We hadden
liever gehad, dat er iets van ons
zelf gestolen was" Het centrum
en de heer Bier hebben samen een
beloning uitgeloofd van vijfhon
derd gulden, voor degene die de
werken terugbrengt Discretie is
verzekerd
„Als iemand weet waar de schil
derijen zich bevinden, of als ie
mand ze ons terug kan bezorgen,
laat hij of zij dan alstublieft 's mid
dags bellen", zegt Emmy van Vrijberghe de Comngh „Of de schilde
rijen afgeven bij het Cultureel
Centrum of by de heer J Bier,
Celsiusstraat 206 in Zandvoort
Wrj zullen hem of haar daarvooi
erg erkentelijk zijn" Het Cultu
reel Centrum Zandvoort, Gast
huisplem 9b, tel 16924, is 's mid
dags geopend van half twee tot
vier uur Wie meer weet, kan ook
de Zandvoortse politie bellen, tel
13043

EN INSTEUIMiN
KART5 WEIKOM, ,

HÏTÏN

lKfi VAN MIPjJjtyj.ClNTRUM WEJT.
''

ÏAiTHERf

deren de lijstjes Alle vier de schilde
rijtjes hingen in de huiskamer"
Bier heeft de olieverfschüdenjtjes
beschikbaar gesteld voor een ten
toonstelling in het Cultureel Cen
trum Zandvoort, aan het Gasthuis
plein Ook daar hingen zij alle vier
op een rij Tot zij afgelopen donder
dag op een onbewaakt ogenblik door
een 'bezoeker' werden weggenomen
Twee hangen er nog steeds, in dezelfde goudkleurige lijstjes het
'melkmeisje' en de 'kantkloster'
„Maar die zijn wat grover, de gesto
len werkjes zijn heel fijn geschil
der d"

[

De scheidsrechter krijgt vaak -f -t \
de schuld als een wedstrijd B B '
wordt verloren Terecht of niet?'
Weekmedia medewerker
Aad j"
Harmsen schrijft erover op pagina
11

ZANDVOORT - Bennoheim gaat deze maand definitief 'tegen de vlakte'. Het
uit 1905 daterende pand maakt plaats voor veertien seniorenwoningen, die
gerealiseerd worden door woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht.
De bouw daarvan gaat waarschijnlijk in augustus van start.

'Ik heb er maanden aan gewerkt'

ZANDVOORT - Het echtpaar Bier uit de Celsiusstraat is erg verdrietig over
de diefstal van twee schilderijtjes: respectievelijk het
'straatje' en de 'brief van
Vermeer. Beide zijn vorige
week donderdag gestolen uit
het Cultureel Centrum. Voor
de heer J. Bier hebben de
werkjes een bijzondere waarde: hij heeft deze zelf geschilderd Er is een beloning uitgeloofd

,

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag \ul \\eten \\at /ich in mijn
omgeving afspeelt Ier kennismaking ontvang ik het /amhoort» Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Brood
Na moeilijke en zeer verdrietige laatste jaren,
ruim 10 jaar lang liefdevol verzorgd in het Huis
in 't Kostverloren, is ingeslapen onze lieve Mam

en Oma K.W.
Johanna Wilhelmina Jacoba
Kuijpers Wentink-Herpel
op de leeftijd van 92 jaar.
Noor van den BoogaardKuijpers Wentmk
Mijndert van den Boogaard
Paul en Helene
Rob en Cindy
Peter
Cocky en Jan Meyer
Zandvoort, 3 februari 1992.
De bijzetting in het familiegraf te Zandvoort
heeft vandaag in besloten kring plaatsgevonden.

Keur

A.s. vrijdag, zaterdag en zondag
TER KENNISMAKING
van ƒ15,voor

Correspondentieadres: Burg. Engelbertsstraat
66, 2042 KP Zandvoort.
De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

Z a t e r d a g

ƒ10,-

023--515B55
$ ASSOCIATIE UITVAART VERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Postsfraat 7 Zandvoort

r\C?UI
Keur

Banket

Winnaar van de ondernemersprijs 1991
RAADHUISPLEIN 2, TEL.12404

14 februari

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oud papier.
Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van tevoren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis:

voor iedereen
die eens lief wil zijn.

- maandag 10 februari 1992

012B92 Westerduinweg 42 - oprichten dubbele garage met berging
013B92 Wilhelminaweg 3
- uitbreiden keuken

Trakteer
gezellig op

„'t Boeckaniertje"
3 gangen menu

erica

29,50

J)

grote krocht 24
zandvoort,
tel. 02507-12301

'J WECKANIERSNESJ

CAFÉ • RESTAURANT

ZANDVOORTSELAAN 187 • 2042 XL ZANDVOORT • TEL. 02507- 12401
11.2:92

(Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid)

Hiep, hiep, hoera!
Onze Opa wordt 65 jaar
Dikke zoen van: Donny
Robin
Laura

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

11.2.'92

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Gefeliciteerd
65 jaar

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180
Heemstede 023-331975.

Charles „de Kouwe"

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
WÉERVOOR
HETZELFDE PRODUKT

we blijven van je houwe!
Rinus, Loes
Peter en Carolien

1952

HOERA

1992

Dinsdag 11 februari wordt onze

BERT 40 JAAR
Hartelijk

HOERA! Op 10 februari wordt

pa

Geboren
Deze advertentieruimte \an 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts f32,- e\d. 61 BTW.
Voor meer informatie bel \Veekmedia Uithoorn,
tel 02975-40041.

gefeliciteerd.
Marja
Raymond en Cindy

50 jaar

Hartelijk gefeliciteerd
Edwin en Greta
Ton
Cor en Marja
Anja

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Bruiloft
Party
Bedrijfsfeest
Partycentrum Soc.

De Manege

Tel. 15490
b.g.g. 18497

2,95

500 gr. van 3,25

Melissa

tèrepht vpor:
r J.";
~ inschrijvingen •
Uitvaartverzekeririg
NIVQ-POLIS

zonder vetten en conserveermiddelen en ... erg lekker

mochten ontvangen.
Jaap, Miranda en Melissa Paap

uitvaartovereenkomst

Wil
bedankt voor de té
gekke avond bij de
Chippendales
Je meiden

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.

alle inlichtingeni bij:

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandyöbrt.
tel. 02507-17244

3,50

grote pot van 3,95

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.
Tel. 02507-30890
023-343542

heerlijke volle soep van
biologische kwaliteit, en snel
klaar

MANNA
BUSBROOD
van 3,05

Verleende bouwvergunningen
138B91 Badhuisplein 7
ged. veranderen casino
147B91 Dr. C.A. Gerkestraat 15 rd - vergroten balkon achterzijde
151B91 Brederodestraat 138
plaatsen berging
157B91 Kerkstraat 27
uitbreiden keuken en restaurant
004B92 Van Lennepweg 65-36
plaatsen berging
006B92 Thorbeckestraat 5
wijzigen gevelindeling
008B92 DeRuyterstraat19
plaatsen dakopbouw
009B92 Dr. J.G. Mezgerstraat 25 - plaatsen dakopbouw
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Verleende hinderwetvergunning
(WABM)
Burgemeester en wethouders hebben besloten, onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor een opslagloods
voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen
aan de Curiestraat 2 L/M te Zandvoort.
De beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen m.i.v. 7 februari t/m 9 maart 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van
9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij
de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 9 maart 1992 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA te Den Haag door:
a de aanvrager;
b de betrokken adviseurs;
c degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28,
eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staat is geweest eerder bezwaren overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen in te brengen.
De beschikking is na 9 maart 1992 van kracht, tenzij voordien beroep is
ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus 20019,2500 E A te Den Haag een schriftelijk verzoek isgedaan
tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige
voorziening.
6 februari 1992

wonigbouwvereniging eendracht maakt macht

DEZE WEEK:

HONINGKOEK

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaarindienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Ejnm

Te koop gevr.

(géén naaktstrand).

Daar ligt; Ónze belangrijkste
taak en dienstverlening.
•

(bij Palace Hoiel)

PAIDEIA
strandpaviljoen

rafë

ƒ l ,72
ƒ 1,88
ƒ i ,o<5

SERVICESTATION

is v.a. 1992 geheel
vernieuwd om ieder
feest tot 350 pers.
perfect te kunnen
organiseren
Vr. vrijbl. docum. of
bel Zandvoort
02507-16023

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

ERWTENSOEP
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
vele kadootjes, bloemen, planten en kaarten
die wij bij de geboorte van onze dochter

commissie Financiën

Aangevraagde bouwvergunningen

Uit aller naam:
J. W. Groen

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, dat in verband
met renovatiewerkzaamheden tijdelijk is gevestigd in de Aula van de Algemene begraafplaats,
Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar donderdag van 19.15-19.45 uur.
De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 7 februari a.s. om 13.00 uur in het familiegraf op de
genoemde Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

20.00 uur

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen
vantevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Gerritje Hendrika Jacoba Groen

Correspondentieadres:
Brederodestraat 82,
2042 BH Zandvoort.

f e b r u a r i :

Openbare commissievergadering

VALENTIJN

Op de leeftijd van 95 jaar is vredig ingeslapen
onze tante en oud-tante

Haarlem, 4 februari 1992.

8

Inzamelingsactie
klein chemisch afval, glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag B februari 1992 klein chemisch afval,
glas en oud papier op in de straten waarop donderdag en vrijdag huisvuil wordt
opgehaald.

Soorten:
chipolafa, slagroom, christoffel, mocca,
vruchten, sneeuw en skitaart.

Brood

Zandvoort 29 januari 1992
Kinderen en kleinkinderen

'USTfKFdML

Wij hebben onze
SORTERING TAARTEN
UITGEBREID MET 'N
KLEINER TAARTJE.

Na een langzaam afnemende gezondheid, is
heden rustig ingeslapen onze fijne vader en opa
Antonius van Holten
weduwnaar van
A. J. H. Schildmeijer

Banket

250

voor een stevige volkoren
desemboterham
Ook al is het nog geen winterweer, bij
onze koek-en-zopietent kunt u de

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Celsiusstraat 229, huur ƒ 851,85 per maand, 5-kamereengezinswoninc
met C.V. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin'
nen tenminste bestaande uit 2 personen.
2. Celsiusstraat 104, huur ƒ478,57 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met C.V. op de 1e etage.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max
ƒ3.000,- zijn.
3. Flemingstraat 150, huur ƒ 650,84 per maand, 4-kamerflatwoning mei
C.V. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinner
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max
ƒ4.084,- zijn.
4. Lorentzstraat 499, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4
kamerwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max
ƒ4.190,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzier
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het ge
velkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

lekkerste aanbiedingen proeven.
Tot ziens!
Bloemendaalseweg 228,
tel.

Overveen,

252267

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

in NOORD een begrip in ZANDVOORT Celsiusstraat 192

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 6 FEBRUAR11992

WD-bestuur zonder rancunestegen oud-voorzitter
ZANDVOORT - „Het WD-partijbestuur is niet zozeer verbaasd geweest over het opstappen van voorzitter Rien Couvreur.
Alleen het moment waarop hij dat deed, was verrassend". Dat
zegt VVD-secretaris Jos van der Drift, naar aanleiding van alle
commotie rond het plotselinge verdwijnen van Couvreur. Ook
die zorgde voor een verrassing. Hoewel de voorzitter van de
gemeenteraadsfractie sterk verontwaardigd is, heeft het bestuur
geen rancunes ten opzichte van de oud-voorzitter. Volgens Gouvreur zelf valt hem ook niets te verwijten, eerder de fractie en de
wethouder, die zich niet aan het partijprogramma zouden nouden. „Wat ik ook zei, het had geen enkele zin".
Couvreur heeft op 30 december geweest", geeft Van der Drift toe.
ook voor het WD-bestuur vrij on- „Maar helemaal een verrassing was
verwacht zijn aftreden bekend ge- net niet voor ons. Wij wisten dat er
maakt. „Wij zijn daar niet blij mee wat aan de hand was, Rien Couvreur

Onderscheiding voor Ockersen

ZANDVOORT - In Circus Zandvoort is afgelopen zaterdag de gloednieuwe
documentaire over Roy Rogers voor het Zandvoortse publiek in premiere
gegaan. De film, over de voormalige zingende cowboyheid, is een produkt van
de Zandvoortse cineast Thijs Ockersen. In verband met het onderwerp vond de
voorstelling plaats in een 'cowboy-sfeertje'. Burgemeester Van der Heijden
zorgde nog voor een verassing: Ockersen mocht uit zijn handen een onderscheiding ontvangen: het wapen van Zandvoort.
Foto Bram Stijnen

Weekenddiensten
Weekend:
8/9 febr. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging

Het - door ziektes flink uitgedunde - bestuur besloot in overleg met
Couvreur de kwestie te verschuiven
naar een gemeenschappelijke vergadering met partijbestuur en fractie
op 13 januari. Later besloot Couvreur echter voor die tijd de knoop
door te hakken, door op 30 december onverwacht zijn aftreden bekend te maken. Tegelijkertijd zegde
hij zijn lidmaatschap op.
„Omdat hij elke confrontatie uit
de weg wilde gaan", zei fractievoorzitter Wilfred Tates zaterdag met
een persbericht in de hand voor de
microfoon van de lokale zender
ZFM. Volgens hem heeft „Couvreur
onfatsoenlijk gehandeld door bestuur en fractie in de steek te laten.
Als bestuurslid heb je je werkzaamheden af te maken".
Volgens Rien Couvreur zelf is hij
opgestapt omdat hij zich niet meer
kon verenigen met het WD-standpunt, inzake een aantal actuele
vraagstukken, zoals de reconstructie van de Zandvoortselaan in Bentveld, de verkeersomleiding door
Zandvoort-zuid en de bebouwing
van Paviljoen Zuid. Volgens Tates
echter had hij hierover te weinig
kennis van zaken. Volgens het persbericht zou de ex-voorzitter dit 'als
een diepe afgang' hebben ervaren en

poogt hij met het aftreden zijn 'gezichtsverlies te maskeren'.
Het persbericht was opgesteld
naar aanleiding van alle ophef, ontstaan rond het radio-interview van
Couvreur, twee weken geleden op
ZFM. 'Ongelukkig' noemt het bestuur nu dit optreden. „Met name
omdat het zo geescaleerd is", aldus
Jos van der Drift. Volgens Mia Paap,
die voor de VVD de propaganda verzorgt, was dat te verwachten. „Maar
natuurlijk heeft iemand wel het
recht om er voor uit te komen, als
hij het ergens met mee eens is".
Volgens sommige VVD-ers had
Couvreur dat wel eerder kunnen
doen, met name in de partijvergadering op 27 november. Het verwijt
luidt, dat hij zich toen onverkort
achter de fractie en de wethouder
opstelde. Volgens secretaris Van der
Drift is dat laatste niet vreemd. „Hij
was voorzitter, hij verwoordde het
standpunt van het bestuur. Dat er
pijnpunten bleven, onderdelen waar
je het persoonlijk niet mee eens
bent, kan gebeuren. Dat komt wel
vaker voor als je een gezamenlijk
standpunt wilt innemen".
Hoewel Tates zaterdag het persbericht kant en klaar had en voorlas, is
het uiteindelijk toch niet de deur
uitgegaan. „Het bestuur heeft besloten dat niet te doen", zegt Mia Paap,
„omdat het teveel op natrappen zou
lijken. En dat is beslist niet de bedoeling. We zijn wel uit elkaar, maar
'sans rancune".
Couvreur zelf verklaart zijn optreden op de ledenvergadering op 27
november als volgt: „Als bestuur
probeer je achter je fractie te gaan
staan. Je probeert één lijn te trekken. Mijn kennis van zaken was overigens uitstekend". Ten overvloede
wijst hij erop, dat hij zelf noe vier
jaar raadslid is geweest. Volgens
hem hebben de fractie en wethouder
Van Caspel wel degelijk geweten dat
hij, plus de overige bestuursleden,
kritiek hadden op het beleid van beide.
„Twee dagen voor de ledenverga-

deringben ik namens het bestuur op
25 november op het Raadhuis geweest, bij Van Caspel en Tates. Daar
hebben we over diverse wrijvingspunten gesproken, onder andere
over het wegenstructuurplan, de reclameborden, de wateroverlast, de
financiële problemen en de herstructureringsplannen in Bentveld.
Het beleid op die punten joeg onze
kiezers in het harnas. Dat kun je niet
maken, en hoe moet je dat verdedigen naar je kiezers. Daarom hebben
we als bestuur geprobeerd invloed
uit te oefenen, maar dat had geen
resultaat. De fractie en de wethouder zitten in de raad zonder last of
ruggespraak. Als bestuur kun je
daar alleen wat aan doen na afloop
van de rit, na vier jaar dus. Ik heb
gezegd dat het image van de VVD
dringend verbeterd moest worden".

Volgens Couvreur wisten bestuur,
fractie en wethouder dat hij wilde
opstappen en was het tijdstip niet
zo'n verrassing: „Van Caspel heeft
mij nog persoonlijk gevraagd om
niet af te treden". Dat het voor het
bestuur toch nog onverwacht kwam,
verklaart hij als volgt: „Op de bestuursvergadering van 7 december
had ik mijn brief al klaar, maar ik
heb toen gezegd dat ik er nog even
over na zou denken. Dat heb ik gedaan. Mijn conclusie was al snel: ik
doe het niet meer. Want wat je ook
deed om het beleid van fractie en
wethouder te veranderen, het had
geen enkele zin. Ik heb toen direct
ook het lidmaatschap opgezegd, omdat ik elke confrontatie uit de weg
wilde gaan. Dat had ik ook in mijn
brief gezet". Hij sluit niet uit dat
Tates met de aantijgingen, opgelezen van het persbericht, juist het
gezicht van de fractie wilde redden.
„Ik heb overigens niet zelf de publiciteit gezocht. Dat moet van een
bestuurslid of een raadslid af komen. Ik wilde ook geen ruchtbaarheid aan geven, zelfs mijn familie
wist het niet. Maar ik ben toen benaderd door de omroep met vragen
over mijn aftreden. Als het eenmaal

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, gemeenschappelijke Gereformeerde/Hervormde dienst in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, gemeensch. Ger./Herv. dienst
in Gereformeerde Kerk

Nieuw Unicum:

Zaterdag 10.45 uur: ds. J.A. van Leeuwen (Herv. Kerk)
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst
Jehova's Getuigen:

Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d. Meer, van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.
Haarlem

Burgerlijke stand

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donderdag m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV Hoofdred
J M Pekelharing Hoofd commercie: J F.
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -18648 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor 0206451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u;
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 1317 u ; vrijdag 9-12 u
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn Tel 02975-40041. Postadres
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties fp|
020-562C271.
Verkoopmanager: M Christiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar, ƒ 52,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel. 02507 17166.
in

Periode:
28/l/'92 - 3/2/'92
Ondertrouwd:

*Huis in het Kostverloren
is een stuk van mijn leven'

CINEMA CIRCUS

J
Bioscoopprogrammering 7 Febr t/m 13 Febr 1992
VAN DE MAKER
VAN "HOME ALONE",
JOHN HUGHES

Een heel nieuw
avontuur!

Je loopt met haar
weg, maar intussen
luist ze je er in.

UYCHETV, GIEREIV
EFV MLRUIJLEUV.

Dagelijks om
15.30 en 19.00 uur
Kaarten volwassenen ƒ12,50. Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

Dagelijks om 13.30 uur

DAGELIJKS OM 21.30 UUR
ARNOLD SCHWARZENEGGER in:

TERMINATOR 2
in DOLBY STEREO SR
KAARTEN ƒ 12,50 - 12 JAAR

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

ZANDVOORT - Voor de directrice van het Huis in het
Kostverloren speelt het werk
een hele grote rol in haar leven.
Eigenlijk praat zij daar het
liefst over, ook al is het voor de
rubriek 'Achter de Schermen'.
Aanvankelijk zag het er niet
naar uit dat de in 1934 in Hillegom geboren Bernadien van
Dril ooit te maken zou krijgen
met de gezondheidszorg, laat
staan met de problemen.
door C.E. Kraan-Meeth

B

ERNADIEN van Dril begon na
de lagere school en de MULO
Van den Berg, Johan Maarten en
(toen nog ULO geheten) op
Wit, Maike
een klein accountantskanKoning, Hendrik en Koppen, Moni- toor in Hillegom waar zij twee en
que
een halfjaar werkte. Daarna was zij
een paar jaar bij Sikkens Lakfabrieken in Sassenheim in dienst. Zij
Gehuwd:
kwam uit een 'gezellig gezin', zoals
Slikker, Frans Anthonie en Weij er- zij het zelf noemt.
man, Baudina Christina

Spoedgevallen

„Mijn moeder stond namelijk
voor de klas. In 1965 ging ik naar de
Mariastichting, haalde daar mijn
ooievaartje en werkte gedurende
een jaar op de klasse-afdeling, vervolgens als Hoofdwacht bij 'Spoedgevallen'. Gedurende twee jaar heb
ik als verpleegkundig docente les gegeven aan leerling-verpleegsters".
Daarna werd Bernadien („ze zagen zeker iets in me") door de Mariastichting uitgezonden naar de Hogere School voor Verpleegkundigen

In de rubriek 'Achter de
schermen' gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen in deze gemeente. Deze week de directrice van het Huis in het
Kostverloren, Bernadien
van Dril.

natuurlijk overdreven om te zeggen
dat ik er niet van kan slapen, maar
het houdt me wel constant bezig. We
hebben al diverse hoorzittingen gehad en we blijven volhouden dat we
te weinig geld krijgen om een goede
basiszorg te geven aan zóveel zorgbehoevende bewoners".
„Binnenkort wordt er opnieuw
vergaderd en we hopen dat het college van gedeputeerde staten dan met
een gunstige uitspraak uit de bus zal
komen. Wij hier doen wat we kunnen, maar er zijn grenzen aan de
bezuinigingen. Er is heus wel aan
personeel te komen en als we financieel in staat worden gesteld om een
paar mensen aan te trekken, dan
zijn we voor een groot deel uit de
problemen."

Viool spelen
Het is nog niet zover, maar heeft
Bernadien enig idee hoe haar leven
zal worden wanneer ze weggaat? „Ik
kan me daar eigenlijk nog geen voorstelling van maken. Mijn partner
Egon Woudstra en ik houden alle
twee veel van muziek. Door hem ben
ik weer viool gaan spelen en onlangs
heb ik zelfs een nieuwe viool gekocht. Egon speelt in het amateur
symphonieorkest
'Bloembollenstreek' en we gaan uiteraard vaak
naar concerten, tenminste als het
interessante programma's zijn.
Maar we houden ook van een stevige
wandeling".

in Nijmegen om het Verpleegkundig
Management te leren. „De opleiding
duurde twee jaar en ik heb er een
bijzonder leuke tijd gehad," herinnert ze zich. In 1971 terugkomend
bij de Mariastichting werd ze Hoofd
van de Verplegingsdienst en dat betekende het coördineren van alle
zestien verpleegafdelingen. Tien
jaar later verruilde Bernadien deze
functie voor die van directrice van
het Huis in het Kostverlorer. „En
daar heb ik geen minuut spijt van
gehad. Kostverloren is een stuk van
Hoewel Bernadien de afgelopen
tien jaar niet had willen missen
mijn leven."
moet haar toch één ding van het hart
over haar werk.

„We hadden een gezellig gezin met
vier broers en drie zussen. Mijn
moeder leeft nog en is nu negentig.
Hoewel ik met veel plezier op kantoor heb gewerkt, voelde ik me op
epn gegeven moment aangetrokken
tot de verpleging. Ik ging werken in
de Majella Stichting in Bussum en
daarna voor mijn opleiding in het
Overleden:
Elisabeth Ziekenhuis in Leiden. Ik
Korzelius geb. De Haan, Heiltje, oud was 25 toen ik klaar was en dat is Budget
Vandaar dat het verzorgingshuis
„Het is zo jammer dat je in deze
69 jaar
voor een beginnend verpleegster
Vrolijk, Huibert Willem, oud 71 jaar niet zo jong. Ik woonde weer thuis wel degelijk in het gesprek voor- functie té veel tijd moet steken in de
Boerée, Pieter, oud 74 jaar
en heb zo'n jaar of vijf van alles ge- komt, onder andere een probleem financiële problemen. Je hebt té veel
Van Baerle, Maria Carolina Eliza- daan. Ik heb les gegeven in de ge- waarmee zij dagelijks geconfron- zorg om het Huis financieel gezond
beth, oud 95 jaar
zondheidszorg, sprong in bij de wijk- teerd wordt: het te krappe budget te houden. Eigenlijk zou je toch veel
Barleeus, Wietske, oud 78 jaar
verpleging, en hielp zo nu en dan dat door de provincie aan het bejaar- meer aandacht moeten kunnen bedenhuis wordt toegekend. „Het is steden aan de bewoners."
Eikelenboom, Gerard Frans, oud 68. mijn zuster in de huishouding".

Geboren:

(ADVERTENTIE)

EMM:

Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.00 uur: pastor F. Meijer

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Of de Zanclvoortse zeventienjarige het beeld
zo mooi vond, dat hij (de jongen
dus) van zijn voetstuk raakte of
dat roekeloos rijden de oorzaak
was, is niet bekend. Maar feit is
dat een jonge Zandvoorter op 29
januari botste tegen de sokkel
'van het beeld op de Rotonde.

A c h t e r de schermen
Bernadien van Dril

Foto Bram Stijnen

Roomskatholieke Kerk:

zover is, kun je beter duidelijk zijn".
„Ik wens de VVD veel succes toe.
De partij moet nu eerst een ledenvergadering uitschrijven, om een
nieuw bestuur te kiezen. Door langdunge ziekten en door mijn vertrek
is er van de vier dagelijkse bestuursleden nog maar een over, Jos van der
Drift. Van het totale bestuur, zeven
man, zijn er vier over".

Geen verrassing

Bernadien van Dril (midden): „Eigenlijk zou je veel meer aandacht moeten kunnen besteden aan de bewoners".

Weekend:
8/9 febr. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:

1941

Uitgedund

door Joan Kurpershock

Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht

had dat zelf al aangekaart in de laatste bestuursvergadering, begin december. We hebben hem toen echter
kunnen overhalen, een beslissing uit
te stellen tot een volgende vergadering".
Wilfred Tates, voorzitter van de
V VD-gemeenteraadsf ractie, verwij t
Couvreur nu min of meer dat hij de
fractie niet van tevoren op de hoogte
heeft gesteld. Dat de gemeenteraadsfractie eind december nog nergens
van wist, berust min of meer op toeval, zegt bestuurslid Mia Paap. „Normaal is er iemand van de fractie aanwezig bij de bestuursvergadering,
maar dat was juist begin december
niet het geval. De fractie was dus
niet in de gelegenheid dat aan te horen".

Brommer botst
tegen beeld

Jip, dochter van: Determann, Leonardus en Hilbers, Johanna Petronella
Luutzen Felicien Daniël, zoon van:
Kramer, Luutzen en Ter Wolbeek,
Anna Nelina

Zandvoortse rapgroep
kandidaat in voorronde

ZANDVOORT - De Zandvoorter Pred Saverpy met de
rapgroep D.S.P. is één van de
deelnemers die hun 'kunsten' vanavond tonen in het
Circustheater. Samen met
zo'n vijftien andere kandidaten doet hij mee aan de eerste voorronde van de talentenjacht.

In totaal worden er drie voorrondes gehouden. De volgende
twee zijn op 20 februari en 5
maart. Vervolgens komen er twee
halve finales (19 maart en 2 april)
en de finaleshow voltrekt zich op
16 april.
Een jury, bestaande uit Cor
Draaijer van de lokale omroep in
Zandvoort (ZOO/ZVM), televisieproducent Casper Lentz en een
vertegenwoordiger van het Zandvoorts Nieuwsblad, maken uit wie
van de kandidaten overgaan naar
de halve finale. De uiteindelijke
hoofdprijs bestaat uit een singlecontract. Ook voor de nummers

twee en drie zijn er aardige prijzen
in de wacht te slepen, zoals twee
dagen opnemen in een studio en
duizend full-colour foto's, te gebruiken voor promotie-activiteiten.
Kandidaten kunnen zich nog
steeds voor deze voorrondes opgeven bij produktiebureau Luuk
Hasselmaii, Binnen Brouwersstraat l, 1013 EE Amsterdam, tel.
020-6390932.
Voorafgaand aan iedere showavond plaatst het Zandvoorts
Nieuwsblad een bon waarmee de
bezoekers van de talentenshow
kans maken op een fraaie prijs. De
winnaar zal bekend worden gemaakt op de finale-avond en
wordt uiteraard ook in deze krant
vermeld.
Kaartjes voor vanavond en voor
de overige avonden zijn verkrijgbaar bij de kassa van het Circustheater, Gasthuisplein 5 (openingstijden van tien uur 's morgens tot twee uur 's nachts). De
toegangsprijs bedraagt vijf gulden.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in
het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam: —
Adres: —
Postcode:

Woonplaats:

geeff u meer!
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Wij zijn maandagmorgen ook geopend. Celsiusstraat 192
D

VAN &Ë «BRAAF

De nieuwe Renault Express:
niet alleen populair om z'n gunstige kilometerprijs.

ACCOUNTANTS & BBLA 5TINGADVISEURS BV

Wij zijn een kantoor met een tiental medewerkers, dat
zich richt op het midden- en kleinbedrijf
Wij verzorgen voor onze klienten de kontrole op en het
inrichten van administraties, alsmede het samenstellen
van jaarrekeningen Tevens begeleiden wij onze klienten op fiskaal gebied.
Op korte termijn zoeken wij een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V
(40-urige werkweek)
De betrokken medewerker m/v zal worden belast met het verwerken van administraties
Doorgroei naar het samenstellen van jaarrekeningen behoort tot de mogelijkheden.
Binnen ons team van jonge medewerkers zoeken wij een collega m de leeftijd van 25-30 jaar.
HIJ/ZIJ moet beschikken over ervaring met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking
van administraties en bij voorkeur in het bezit
zijn van het Praktijkdiploma Boekhouden
Uw schriftelijke sollicitatie met c v kunt u richten aan J L
van de Graaf, Accountants en Belastingadviseurs B V,
Thorbeckestraat 27, 2042 GL Zandvoort, tav de heer J
L vandeGraaf Voorinformatie overde l'unktie kunt u bel-

len met de heer P L Bluijs, tel. 02507-13393

BEGIN JANUARI HEB IK DE
WINKEL AAN DE GROTE
KROCHT 29 GESLOTEN.

De besturen van de KRUISVERENIGING
en het GEZONDHEIDSCENTRUM
ZANDVOORT
nodigen U uit tot het bijwonen van
een lezing en diaprojectie over

PODOTHERAPIE
(heeft alles te maken met het
behandelen van voetklachten en
klachten die daaruit voortvloeien)
te houden door podotherapeute
GABRIELLE TROUW, op
MAANDAG 10 FEBRUARI 1992
in het Gezondheidscentrum te
Zanvoort, Beatrixplantsoen 1,
aanvang 20.00 uur.

R
E

De afgelopen jaren was U voor mij
fijne klanten en ook erg trouw.

N

Hiervoor mijn hartelijke dank.

A

Vriendelijke groeten
H. P. Doorduin

U
L
T

Het Dr. GJ. Plantinghuis

•

Kostverlorenstraat 95 te Zandvoort
zoekt met spoed een

D

HUISHOUDELIJKE

De best verkochte bestelwagen

1

Diverse grote bedrijven lieten hun

si

ss^sr ^

Werktijd 4 uur per week
Op zaterdag van 8.30-12.30 uur

OPROEPKRACHTEN
voor de huishoudelijke dienst
Salaris volgens C.A.O. Ziekenhuiswezen
(incl. onregelmatigheidstoeslag).

5

(ca. 20 uur p/week)
voor het verrichten van alle voorkomende kantoorwerkzaamheden.
Werktijden in nader overleg vast te stellen (bij voorkeur
's middags).
Ruime kantoorervaring is vereist.
Salaris nader overeen te komen.
Sollicitaties richten aan:

CORODEX B.V.
Postbus 10
2040 AA ZANDVOORT

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

kilometerprijs. De gunstige leasetarieven

ook een sterk verbeterde Express op de

spreken wat dat betreft voor zich.
Dat maakt 'm niet alleen interessant

geluidsdemping, een moderne styling,

voor grote bedrijven. Ook voorde bakker.

plus een aantal handige opties. Maar wat

Groot of klein, ook voor u is de Renault

'm, behalve z'n opvallende grote

Express de beste keuze.

v. afwisselende adm. baan
Erv. met PC (WP) leeft. ca. 25/35 jr.
Interesse? Bel 02507-17941

L
E

SINGER
NAAIMACHINES

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

PRINSENHOFSTRAAT 7
T/O GARAGE VERST6ECE

^02507-20072

Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
P.E.M. Stokman
reparatie alle merken FOURNITUREN

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

BRILMODE & CONTACTLENZEN
Heemstede - Raadhuisstraat 47 - Tel. 023-290473

DE WIT VERHUIZINGEN

Exclusieve merken

14 februari

VALENTIJNDAG

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

Eigentijdse modellen

BLOEMENHUIS

Redelijke prijzen

De specialist
in al MI/I/
K,
L,

Cort van der Lindenstraat 2/30:
Vierkamermaisonette met balkons aan westzijde. Ind.
3e et. entree, hal, gang, toilet, woonk. met marmeren
vloer, open haard, luxe open keuken met inb.app., 4e
et. 3 slaapkamers, luxe badk. met dubb. wastafel,
ligbad, apart toilet. Serv.k. ƒ417,- p.m. Vr.pr.
ƒ 270.000,- k.k.

bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort

TeL 12o60

LOUSTAIN b.v.

Frans Zwaanstraat 78:
Uniek gelegen, zeer sfeervolle halfvnjstaande villa met
garage aan dumrand, fraai aangelegde terrassen. Ind.
efitree, hal, grote L-vormige woonkamer (opp. 100
m2), open haard, aluminium schuifpuien, luxe
eikehouten keuken met mbouwapp., bijkeuken, toilet,
1e et. grote slaapkamer met open badkamer, grote
atelierkamer met slaapruimte, toilet, douche, 2e et.
vlienng. Vr.pr. ƒ 750.000,- k.k.

Klienten uit Zandvoort
bieden wij 10% korting

J. BLUYS

Nieuwe Hemweg 5c, 1013 BG AMSTERDAM
Importeur van brood, banKet, ijs en
keukenspecialiteiten uit Frankrijk zoekt,
wegens uitbreiding van haar aktiviteiten op
korte termijn een:

chauffeur/magazijnmedewerker

OPEN HUIS

i.b.v. groot rijbewijs en chauffeursdiploma.
Leeftijd tot ca. 30 jaar.
Voor aanvraag van een sollicitatieformulier
gelieve te bellen: 020-6866311.

Stationsplein 15 flat 13: zat. 8 februari van
13.00-15.00 uur. Luxe dnekamerapp. op 5e etage,
uitzicht op zee. Inpandige berging en garage. Ind.
entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, open
keuken met inb.app., bijkeuken, 2 slaapk., badk. met
bad en douche, balkon aan oost- en westzijde. Serv.k.
ƒ260,- p m. Vr.pr. ƒ369.000,- k.k.

OPEN HUIS
Willemstraat 31: zat. 8 februari van 15.00-17.00 uur.
Karakteristiek woonh. in centrum. Ind. entree, hal,
kamer en suite met serre, achterkamer, atelier,
eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet, 1e et. 5
slaapk., badk. met douche, wastafel en toilet, 2e badk.
met ligbad, wastafel en toilet, vlienng, c.v. Vr.pr.
ƒ 275.000,- k.k.

DIT WEEKEND

Chocolade Schnïtt 9.50
Obeplander
400 gram
van 1,65 voor

Dit weekend

Olympische
schnitt

1
Hr

voor de periode 23 maart t/m 17 juli 1992

EEN FULL-TIME
MEDEWERKSTER

A

R

VERHUIZEN?

Het gemeenschapshuis
Zandvoort heeft zaalruimtes
voor
verenigingsbijeenkomsten,
cursussen enz.

GEZOCHT

eigentijdse bestelwagen. Maar er is nu

E

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360.

Tel. 02507-12095

ZAALRUIMTE

Voor informatie: tel.
02507-14085.

bedrijf maakt is z'n buitengewoon lage

Autobedrijven Ri

Informatie bij de heer C. Eigenhuis
of mevr. M. v. Duyn

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

Bent u op zoek naar

keuze vallen op deze betrouwbare,

Deiejss^= ^=^

CORODEX B.V.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

laadruimte, tot de ideale auto voor uw

markt. Nieuwe motoren, verbeterde

Degenau!t|a)r^
aWglgf0"^

Tevens

U bent hartelijk welkom en de - zoals
bekend - voortreffelijke koffie staat klaar.

Noorderduinweg 48
2041 CA Zandvoort
tel.: 02507-12541
zoekt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een

•

SERVICE BIED IK U IN DE
ZAAK IN HEEMSTEDE.

van Europa is de Renault Express.

STICHTING
GEZONDHEIDSCENTRUM.

E

jj>akker

MAKELAAR O.G:

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Metall B.V., K. Onnesstraat 19,
2041 BK Zandvoort.

^

l

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

l *? f-
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Informatieavonden op het politiebureau

Reservepolitie hard op zoek naar nieuwe mensen
ZANDVOORT - De structurele onderbezetting bij de
Zandvoortse politie moet volgens ingewijden gedeeltelijk
opgevangen worden door het
inzetten van meer reservepolitie.

donderdag 13 en 20 februari op het
bureau aan de Hogeweg informatieavonden worden gehouden. De
korpsleiding verwacht hiermee bij
het publiek meer belangstelling
voor het werk van de reservisten te
vinden. Vooral in een badplaats als
Zandvoort, met op zomerse dagen
In de hoop het tekort bij dit korps meer dan honderdduizend gasten,
aan te kunnen vullen, zullen er op trekken de bezuinigingen van de

rijksoverheid op het politie-apparaat een zware wissel op het functioneren van de politie. Om de orde
verantwoord te kunnen handhaven
en een goede service aan het publiek
te kunnen blijven bieden zijn er,
vooral op straat, nog steeds veel
mensen nodig. Het aantrekken van
meer reservepolitie is een van de
mogelijke maatregelen om de toe-

komstige problemen het hoofd te
kunnen bieden, liet korpschef
Menkhorst eerder al weten. Ook in
'Den Haag' lijkt men van mening dat
het inzetten van relatief goedkope
reservisten, op momenten dat het
echt nodig is, een goede oplossing
kan zijn.
Volgens politiewoordvoerder C.
Honders kunnen de werkzaamhe-

den van de reservisten gezien worden als algemeen politiewerk. Honders: „Het korps reservepolitie verricht de algemene politietaak. Daarnaast kan dit instituut ten tijde van
calamiteiten, zoals verkeerscontroles, zoekacties, branden, stormen,
evenementen en 'piekdrukte' werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van de beroepspohtie". Hij
wijst er echter op dat het werk van
de reservepolitie nooit het karakter
mag krijgen, van vervanging van het
reguliere politiewerk.

Circuitpolitie
Al vele jaren doen de reservisten
dienst op het circuit en op het strand
en sinds enkele jaren zijn zij ook te
vinden in de meldkamer, dit ter ondersteuning van de wachtcommandant. Vroeger stonden de reservisten beter bekend als 'Circuitpolitie'.
„De laatste jaren zijn haar werkzaamheden duidelijk naar het dorp
verlegd", meent Honders. Wel tekend hij hierbij aan, dat het representatief handelen van de politie uitsluitend is voorbehouden aan de beroepsagenten, die over de nodige
kennis en ervaring beschikken om
adequaat op te treden bij eventuele
calamiteiten.

Wervingsactie

• Bennoheim, stammend uit 1908, nog in de glorie van de beginjaren.

De oude foto van Bennoheim, doet
denken aan de glorieuze eerste jaren, begin van deze eeuw. Het gebouw stamt uit 1908 en was neergezet in opdracht van de Duitse weduwe Kantor-Thiefenthal. Zij woonde
in Amsterdam en wilde van Bennoheim een 'vakantiekolonie voor armeluiskmderen' uit haar woonplaats maken. Later, rond 1920,
werd het gebouw overgenomen door
Duitse diaconessen. Op hun beurt
verkochten zij het vlak voor de twee-

Bennoheim was vakantiekolonie

van het nog bruikbare hout. Maandag, als de bulldozer wordt ingezet,
valt het doek definitief.

de wereldoorlog aan de gemeente
Zandvoort. Tijdens WO-H gebruikten de Duitsers het om er militairen
in onder te brengen, na de oorlog
zette de gemeente er oud-NSB-ers
in. Sindsdien is het gebouw danig
achteruit gegaan, vooral de laatste
decennia waarin Bennoheim, verdeeld m meerdere eenheden, als

Daarmee komt een perceel van 1400
vierkante meter vrij voor nieuwe bebouwing, te verrichten door Eendracht Maakt Macht. Zij heeft voor
deze plek veertien seniorenwoningen gepland, voor 55-plussers.

woonruimte werd verhuurd. De laatste jaren heeft het gedeeltelijk leeg
gestaan. Van de bewoonde ruimte
was een deel tijdelijk gekraakt.

Seniorenwoningen

Bennoheim is deze dagen nog te De bouw hiervan gaat naar verwachzien, momenteel wordt het ontdaan ting in augustus start.

„Het korps bestaat op dit moment
uit 44 man, het streefgetal is 55",
zegt inspecteur Gerrit Schaap van
de reservepolitie. De Zandvoortse
politie hoopt dat de wervingsactie
minimaal acht nieuwe reservisten
gaat opleveren, liever nog veel meer
natuurlijk. Door het natuurlijk verloop - de afgelopen tijd hebben enkele leden vanwege drukke werkzaamheden elders de dienst verlaten heeft het korps dringend nieuwe
vrijwilligers nodig. Zij worden gedurende een tweejarige opleiding voldoende getraind om op een veelheid
van terreinen ingezet te kunnen
worden.
Bij veel zaken functioneren zij als
ondersteuning, in een aantal gevallen - onder verantwoording van de
beroepskrachten - werken zij zelfstandig. De details zijn te horen op
de voorlichtingsavonden op het politiebureau, die om 20.00 uur beginnen. Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Technisch is het mogelijk om binnen 'n paar
minuten de woningtoewijzing rond te hebben'
ZANDVOORT - Directeur
Gerrit Teunis neemt over drie
maanden afscheid van Eendracht Maakt Macht. Op l mei
treedt hij in dienst van de Enschedese woningbpuwvereniging De Volkswoning, met
ruim 2,5 keer zoveel woningen
als EMM. Zijn taak in Zandvoort is grotendeels volbracht,
zegt hij, de woningbouwvereniging 'marcheert'. „Ik heb hier
met ontzettend veel plezier gewerkt", zegt hij. Wel vindt hij
het jammer, bepaalde nieuwe
ontwikkelingen te moeten
missen. Persoonlijke ideeën
daarvoor had Teunis wel, zoals: 'woningtoewijzing kan in
feite binnen een paar minuten', en 'op de voetbalvelden
fase II moeten zeker huurwoningen komen'.

door alle leden een brief te schnjven, in de hoop dat er zich meer
nieuwe bestuursleden zouden meiden voor de ZVH. Overigens is het
vrij uitzonderlijk, zo'n sterke huurdersveremging. Eenderde van de
huurders van EMM is lid".
Een paar jaar geleden nog deponeerden veel bewoners hun klachten tijdens de ledenvergadering van
EMM bij het bestuur op tafel. Er
heerste toen veel onvrede. Wat dat
betreft lijken de tijden ten goede gekeerd. „En de leden weten nu ook
dat zij voor beleids- en veremgingszaken bij het bestuur moeten zijn,
en voor alle andere zaken en klachten bij het werkapparaat. Ons huidige standpunt is, datje het maar beter toe kunt geven, als je als woningbouwvereniging een fout hebt gemaakt. De huurder heeft ook niets
aan medewerkers die alleen maar
'ja' zeggen. Maar argwaan kun je alleen maar wegnemen door jaar in
jaar uitje best te doen.

door Joan Kurpershoek
„Ik ben aangetrokken om een
aantal problemen op te lossen",
zegt Teunis. „EMM stond, toen ik
kwam op l mei 1989, aan de vooravond van een paar moeilijke jaren.
Mijn taak was het, om haar door
alle ingewikkelde veranderingen
heen te loodsen. Dat heb ik met veel
plezier gedaan, ik heb hier een ontzettend leuke tijd gehad. Maar nu,
als ik vertrek is het precies driejaar
later, heb ik het gevoel dat mijn
taak grotendeels is volbracht.
Het is jammer dat ik een aantal
nieuwe ontwikkelingen niet meer
van dichtbij zal meemaken. Bijvoorbeeld op het punt van de woonruimteverdeling, juist nu er met de gemeente een protocol is opgesteld
om naar een andere systematiek
over te gaan. De essentie daarvan is,
dat er een gezamenlijk woningzoekendenbestand komt. Met meer uitvoering bij de woningbpuwveremging en meer toetsing bij de gemeente. Dat is ook de trend in de
nieuwe huisvestingswet die in voorbereiding is.
Persoonlijk vind ik trouwens dat
de toewijzingsprocedure aanzienlijk versneld kan worden. Dat zie je
bijvoorbeeld in Leeuwarden, Almere en Den Haag. Daar weten ze binnen een dag wie er voor een woning
m aanmerking komt. Door zo'n
computerprogramma kun je dat in
feite zelfs al binnen een paar minuten weten.

Andere mentaliteit

ken, over de bebouwing van de voetbalvelden fase twee, bij het station.
Ik denk dat de gemeente daar wel
zorgvuldig mee omgaat. Wat dat betreft zou ik ook wel willen zeggen:
neem er alsjeblieft de tijd voor, met
snelle beslissingen loopje grote
kans dat het mis gaat.

Sociale koopwoningen

• „Ik heb hier altijd met veel plezier
gewerkt", zegt directeur Gerrit Teunis. Over drie maanden neemt hij
afscheid neemt van EMM om in Enschede te gaan werken. Volgens
hem wacht Zandvoort nog een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen, maar zelf kan daar niet meer bij
zijn.

daan. Zo werd hij in - het hem onbekende - Zandvoort met allerlei 'gevoeligheden' geconfronteerd, die te
maken hadden met de bestaande relatie met bewoners en gemeente.
„Ik kende die gevoeligheden niet en
ging er in het begin dus nogal onbevangen op af. Dat kan het voordeel
zijn van iemand die van buiten
komt. Maar soms is het een nadeel,
vooral als je niet altijd evenveel geduld kunt opbrengen. En dat is wel
nodig voor sommige veranderingen.
Er ging dus af en toe wel wat mis, ik
heb nogal eens wat conflicten gehad.

Zelf denk ik dat daar zeker nog
tioneert goed, met Peter Kramer als
een aantal huurwoningen moet kohoofd technische dienst en Tiny van
men. Die conclusie trek ik uit de
der Plas als hoofd administratie.
enorme belangstelling voor huurBovendien hebben we de afgelopen
woningen op de velden tussen de
jaren de financiële positie van
Nicolaas Beetslaan en de Van LenEMM duidelijk kunnen krijgen. Die
nepweg. En EMM wil daar ook best was en is nog niet goed. We hebben
Ook met huurders. Maar dat betesociale koopwoningen bouwen. Kij- niet veel in reserve, al houden we
kent dat zij kritisch zijn, en dat is
maar goed ook. Als huurder moetje
kend naar de taak van de woningnatuurlijk wel wat achter de hand.
met alles zo maar aannemen. Dat
corporatie is het heel normaal dat
Dat komt vooral doordat we zoveel
zij die bouwt. Sociale koopwoninaan beheer doen. 'Beter wat meer
bleek onder andere toen wij plangen bevorderen de doorstroming en doen aan het onderhoud van de wo- nen hadden voor verketeling van
je kunt meer op elkaar afstemmen.
ningen, dan veel geld in reserve
een aantal flats. Die ging niet door
Maar een ander belangrijk voordeel houden', zegt het bestuur. En dat is omdat de huurders dat niet wilden.
is, dat de baten voor de woningook zo. Veel geld in kas houden,
Het beeld van de huurder die m disVoetbalvelden
bouwvereniging zijn en dus binnen
maar je huurders in slechte wonincussie gaat, staat mij meer aan dan
Zo'n snelle selectie is technisch
mensen die alleen maar 'ja' zeggen.
de gemeente Zandvoort blijven. Een gen laten wonen..., dat kan niet.
mogelijk als je als gemeente en wo- en ander staat in ons beleidsplan en
En je kunt beter honderd klachten
Nu ook de nodige voorbereidmningbouwvereniging samen in een
op je bureau hebben, dan een die je
ook staatssecretaris Heerma heeft
gen voor het nieuwe kantoorpand
systeem kunt kijken en werken. Het daar expliciete uitspraken over geniet bereikt. Want aan die laatste
zijn getroffen, heb ik het wel zo'n
kun je niets doen.
voordeel zou zijn, dat je je huurders daan. De baten komen zo weer ten
beetje gehad. Dat was het ongeveer
tevreden houdt. Maar het ligt poligoede van de huisvesting in Zandallemaal wat ik moest doen. Daartiek nogal gevoelig. Ik kan mij voor- voort".
naast is mijn ambitie een positie in
stellen dat men bang is dat de privagrotere woningbouwvereniging, om Klachten
cy in het gedrang komt, maar daarEMM hecht ook grote waarde aan
op een ander niveau aan manageMarcheren
tegen kun je beveiligingen inbouhet bestaan van de Zandvoortse
ment te kunnen doen. Ik ga daar
Vereniging van Huurders. Gelukkig
wen. Er is ook een tussenweg mogeHet gevoel dat zijn taak volbracht niet weer als 'trouble-shooter' aan
hebben zij en haar leden ons een
lijk, waarbij je oud, advertenties, en was, kreeg hij een halfjaar geleden
de gang.
kans gegeven om te laten zien dat
nieuw combineert. Ik heb de indruk al. „Alles marcheert nu redelijk, in
we van goede wil zijn. De woningdat er bij de gemeente wel oor is
relatie met de huurders en met de
bouwvereniging heeft veel baat bij
naar dat soort ideeën.
gemeente, en voor zover het de tech- Gevoeligheden
Teunis heeft hier in Zandvoort
een stevige huurdersvereniging. Dat
Jammer vind ik het ook, dat ik de nische verbetering van de woningen
vervolgdiscussie niet kan meemabetreft. Ook het werkapparaat func- wel wat specifieke ervaringen op ge- hebben we duidelijk laten merken

Daaraan is de afgelopen jaren
hard gewerkt, Teunis heeft de werkorganisatie tijdens gedurende zijn
aanstelling naar een andere mentaliteit kunnen leiden. „We hebben er
met de medewerkers vaak over gesproken hoe je je moet opstellen tegenover de bewoners. Een vast uitgangspunt daarbij is altijd geweest:
'verplaatsje eens in de positie van
de huurder'. Als je daar lang genoeg
mee doorgaat, brengt dat een hele
verandering teweeg. Nu wordt er automatisch moeite gedaan om in de
positie van de huurder te 'treden'.
Maar dat neemt niet weg dat je af en
toe hard moet zijn. Je moet bijvoorbeeld konsekwent zijn in je woningtoewijzmgs-beleid. Hier geldt: je
kunt beter hard en impopulair zijn,
dan oneerlijk".
Teunis laat het woningenbestand
voor het grootste deel in 'goede
staat' achter. De vereniging heeft afgelopen jaren voor miljoenen aan
groot onderhoud verricht, voornamehjk in oud-noord en het dorpscentrum, omgeving Gasthuishofje.
„En dat allemaal uit eigen middelen, zonder dat het huurverhoging
tot gevolg had. Aan een aantal woningen tussen de Van Lennepweg,
de Vondellaan en de spoorweg moet
de komende twee a drie jaar nog
aandacht besteed worden. Dan is
oud-noord helemaal klaar, behalve
natuurlijk het terugkerende, normale onderhoud".

oog en oor
de badplaats door
~<i#><X,f,.,

JBL

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Mijn week kan niet meer stuk.
De open brief van 'De Wurf', heeft
mij m mijn geloof gesterkt. Onze
folkloreveremging is bij lange na
nog niet ter ziele. Vorige week
vroeg ik mij af, wat er in hemelsnaam met deze vereniging aan de
hand was. Volgens een oud-voorzitter zou deze club de laatste tijd
min of meer 'leeglopen'. Maar
kort voor het schrijven van mijn
artikel heb ik toch nog even geprobeerd tante Kiek en de gebroeders
Gansner te bellen. Helaas bleken
zij niet thuis. Natuurlijk had de
zaak beter van twee kanten taekeken kunnen worden, maar van een
ambtenaar (die mij het verhaal
vertelde) mag je toch verwachten
dat hij de waarheid spreekt. Gelukkig had ik mijn verhaal in vragende vorm opgesteld.

plaats. Onze vroede vaderen blijken zijn klacht serieus genomen
te hebben. Afgelopen zondag stonden er minder auto's dan normaal.
De vervoersmiddelen die er wel
stonden, waren voor het merendeel 'versierd' met de bekende
gele bon. Het helpt dus wel.

Al jaren klagen de tauurtbewoners over de overlast op het
Dorpsplein Niet alleen m de
weekenden, maar ook door de
week worden de auto's van 'toevalhge' passanten her en der tussen
de paaltjes neergekwakt Meermalen heb ik gezien, dat de voetgangers, waaronder moeders met een
kinderwagen van arremoede via
de Kosterstraat moesten omlopen. Blijkbaar ligt dit pleintje wat
te ver uit de route van onze, overigens ijverige politie. Een gele bon
Om nu te schrijven dat ik nega- zie je daar echter zelden.
tieve antwoorden zou suggereren
gaat mij wat te ver. Laat er dan
ook geen misverstand over be- Afgesloten
Steeds vaker vragen de mensen
staan: zoals ik al eerder heb geschreven, heb ik 'De Wurf' altijd mij, wat er met onze dorpspomp
als het visitekaartje van ons dorp op het Gasthuisplein aan de hand
beschouwd. Ik blijf er dan ookbij, is. Je kunt 'zwengelen' wat je wilt,
dat ik het doodzonde zou vinden water komt er met uit. Geen drupals deze vereniging ooit zou wor- pel. Voor een pomp is dat een
den opgeheven. 'Over de Haarlem- vreemde zaak. Om u uit de droom
se voorzitter mets dan goeds. Hij te helpen: Er is niks mis mee. Zodoet zijn best', schreef ik. Ook als u zich wellicht nog kunt hermdeze zin wordt mij mm of meer neren, werd deze publiekstrekker
kwalijk genomen. 'Of ik wel weet vorig jaar met veel vertoon door
wat deze man allemaal voor de onze burgemeester onthuld. In
vereniging doet en gedaan heeft'. het bijzijn van vele notabelen nog
Jazeker, ook dat weet ik. Vandaar wel. Het gratis glaasje water vond
ook mijn 'niets dan goeds voor destijds veel aftrek, zo weet ik mij
deze man'. Toch blijf ik er ook nu nog te herinneren.
weer bij, dat ik het een vreemde
Enkele weken later bleken vanzaak vind, dat een Haarlemmer dalen, zoals ik al had verwacht het
voorzitter is van een Zandvoortse mechaniek van dit waterwerktuig
folkloreveremging. De capacitei- om zeep te hebben geholpen. Wat
ten van deze man zijn naar mijn wil je ook. Vooral voor de veelal
mening dan ook allerminst m het brooddronken 'stappers' blijkt dit
geding en derhalve volstrekt niet attribuut een flinke uitdaging. De
aan de orde.
gevolgen laten zich dan ook raden.
Een tijd geleden is onze trots gerepareerd. Uit voorzorg is de waterOzonlaag
toevoer voorlopig afgesloten. VolHet leven gaat verder. Zo ook gens Ruud Wilgers van de sector
deze rubriek. We gaan dus over op Eigendommen beheer zal de
de orde van de dag. Hebt u afgelo- pomp, na de vorstperiode weer in
pen dinsdag ook naar dat televisie- werking worden gesteld. Om te
-programma gekeken, waarin ons voorkomen dat vandalen wederwerd verteld, dat de ozonlaag be- om de hand aan de pomp slaan,
hoorlijk blijkt aangetast. Wat ik heeft men het mechaniek zodanig
reeds lang geleden vermoedde, veranderd, dat een eventuele repablijkt nu eindelijk waar te zijn. ratie in de toekomst gemakkelijHet milieu gaat mij nog steeds na ker en goedkoper kan worden uitaan het hart. Er wordt door ons gevoerd. Want reken maar, dat dat
mensen wat af gerotzooid. Het is nog wel eens nodig zal zijn.
dat die spuitbussen met CPk's oftewel chloor-kool-waterstof inmiddels bij de wet verboden zijn, Gasrekening
anders had dat gat nu al gigantiDe telefoon bij het gasbedrijf in
sche vormen aangenomen. Voor Heemstede staat op dit moment
wat de toekomst betreft ziet het er roodgloeiend. Deze week werden
allerminst rooskleurig uit.
wij weer 'verblijd' met de jaarlijkDe uitleg van die huidarts se gas-afrekening. Voor veel Zandspreekt dan ook boekdelen en voortse bewoners bleek deze afreheeft naar mijn idee ook voor onze kening echter een flinke tegenvalbadplaats verstrekkende gevol- ler. Sommigen moeten zelfs begen. Het publiek werd door hem dragen van twaalfhonderd gulden
geadviseerd om tijdens de aan- bij betalen. Ikzelf ben eveneens
staande zomer een bezoek aan ons geschrokken. Of ik maar even 345
strand, vanwege een verhoogde gulden wilde overmaken. Welnu,
kans op huidkanker maar achter- ook ik verzocht om enige uitleg
wege te laten. Als voormalig me- betreffende de, mijn inziens, te
disch analist kan ik mij zrjn be- hoge rekening. De juffrouw die
zorgdheid zeker voorstellen. Om mij te woord stond was allervnennu te veronderstellen, dat de tijd delijks.
ons wel kan leren, lijkt mij een te
Haar uitleg bleek voor mij begemakkelijke uitvlucht. Immers, vredigend. De hoge rekening zou
als het zover is, is het reeds te laat. te wijten zijn aan de te laat ingeHet leven gaat dus verder. Voor zette zomer en de verhoogde gasprijs, van 44- naar 48 cent midden
hoe lang nog.
dit jaar. Niets aan de hand dus. U
hoeft met te twijfelen aan uw meOverlast
ter. Tien tegen een dat hij nog naar
Paul Brugman, raadslid van behoren functioneert. Mocht u
D66, hoor je Regelmatig tijdens de echter twijfelen, dan is het gasberaadsvergaderingen. Als hij zijn drijf best bereid het ding op evenmond open doet, is het altijd met- tuele gebreken te controleren.
een raak. Vorige week dinsdag, tij- Blijkt echter dat er mets aan de
dens de rondvraag maakte hij ge- hand is, dan wordt u een bedrag
wag van de verkeersoverlast op van tweehonderd gulden in rekeons Gasthuisplem. Vooral tijdens mng gebracht U bent dus gewaarde weekenden blijken steeds meer schuwd.
mensen, waaronder vooral veel Dit was het weer voor deze week
dagjesmensen, ons pittoreske Blijf gezond, tot de volgende week
pleintje te gebruiken als parkeerBEAM STIJNEN'

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Te lange brieven kunnen worden
ingekort
U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18643

4

Wurf vol verbazing'

Met stijgende verbazing hebben
wij het artikel van de heer Bram
Stijnen in zijn rubriek 'Met oog en
oor de badplaats door' (30 jan. 1992,
red.) gelezen. Er is dus NIETS aan
de hand Wurf. De Wurf is Sprmglevend. Tante Kiek Bluijs is al vier
jaar geen spelend lid, sinds de overigens jammerlijke afscheiding van
Nieuw-noord
een grote groep leden in 1988.
Zandvoort-nieuw-noord is volgens
Van 'leegloop' is hierna geen spraTeunis geen slechte buurt, zoals
ke geweest. Integendeel, De Wurf
sommige mensen denken. „Regelbruist van aktiviteiten. Jaarlijks nog
matig als er naar toe rijd, denk ik:
steeds drie toneeluitvoeringen; gehet is best een aardige wijk. Vooral
durende de maanden maart tot en
als je het vergelijkt met Schalkwijk met mei tweemaal per week een
of de Bijlmer. Bovendien hebben de dans- en schouw-presentatie voor
Engelse gasten, daarna ditzelfde
mensen hier geen 'last' van de toeeenmaal per week tot in september.
risten-industrie. Sommigen stellen
Daartussendoor regelmatig optredat best op prijs. En dat laten ze je
weten ook, Zandvoorters zijn direc- dens voor o.a. ouden van dagen,
Duitse artsen of zelfs zoals vorig
te mensen. Of het goed of slecht is,
jaar een optreden in Angers, Frankze zeggen waar het op staat. Daar
rijk.
moest ik in het begin wel even aan
Het is natuurlijk niet zo moeilijk
wennen. Maar dat heeft z'n charom vragen in het openbaar te stellen
mes.

en negatieve antwoorden te suggereren, maar één telefoontje met een
van onze bestuursleden was voldoende geweest om de juiste situatie
te weten te komen, en dus positieve
antwoorden.
De heer Stijnen schrijft 'niets dan
goeds over de Haarlemse voorzitter,
hij doet zijn best'. Weet hij eigenlijk
wel wat deze man voor de Wurf gedaan heeft en nog doet? Volgens ons
met, anders was hij wel tot andere
gedachten gekomen. Van ter ziele
gaan is geen sprake, dat kunnen wij
u verzekeren. Wij vertrouwen erop
dat de heer Stijnen alsnog de moeite
neemt, om op ons telefoontje van
enige dagen geleden te reageren en
tot een meer realistische kijk zal komen.
Wij danken de redactie voor de
plaatsruimte.
Het bestuur van folkloriM erenifflni; De \Vurf

De heer Stijnen komt op deze kwestie terug m zijn mbriek 'Met oog en
oor de badplaats door'

Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedia, l w Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, Do Nieuwe
Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdarn, Nieuwsblad Do
Purmer, De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6Ó58Ó86 Fax 020-6650321
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gaslhuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten
Totale oplage 752 500 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-pnjs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag

HH hand , tegen inruilpnjs
BX 16 RE Montreux, grijs met,
I m wielen, zonw glas, LPGo b, 6 '89 / 13 500 - BX 14 RE,
bruin
met,
LPG,
2-'88,
ƒ10500- BX 14 RE, LPG, wit,
5-'88/9250- BX 16 RE, LPG,
wit, 1 '89, ƒ 12 9 5 0 - B X 16 RE
Montreux LPG, grijs met 5-'89,
ƒ 1 3 7 5 0 - BX 14 RE LPG (met
lichte beschadiging) grijs met,
II 87, ƒ7950- BX 14, LPG,
lichte schade, 986, ƒ6250BEREBEIT Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 6627777

Uw Citroenspecialist biedt aan

Mitsubishi
BX 16TGI br .6/90, ƒ25.900
BX 19 TD . . 1/90, ƒ17.950
GOLDCAR AMSTELVEEN
BX 14 RE,
. 2/89, ƒ16500
Galant, GLX, turbo diesel, m. Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
BX 14 E ..
10/88, ƒ13750
'87, 1e eig. serv.bk aanw. occasions Tel. 020-6433733.
BX 14 .
. 8/88 ƒ 12.900
ƒ 8950.-020-6250096 Inr./gar
AX 11 Axion . 5/91 ƒ14900
J. LANCKER BV MITSUBISHI
VISA 11 RE
2/85 ƒ 5 500
occasions 3-24 mnd. garantie.
Inruil/financiering mogelijk
Galant, station turbo diesel, Weesp tel. 02940-16619.
Autobedrijf WIM VAN AALST, GLX, bj '83, dakrailmg,/3750.
Mits Turbo Diesel,
02979-84866, Mijdrecht
EXPOCAR TRADING
1982, ƒ 1.450,Tel. 020-6153933.
XM 20 Ambiance,
Visa Garage, 020-6278410.
dec '89,
ƒ29.500,CX 22 RS Familiale break,
Nissan
8 pers,'88,
ƒ24500,4 x BX RD break,
'89 v a
ƒ16.500, Automaat Sunny 1 5 GL, 8-86,
NISSAN SUNNY 1.5 GL C.,'84,
BX turbo break diesel,
30.000 km. nieuwstaat ƒ 8950.- APK tot jan. '93, ƒ 3500, zwart,
'88, schuifd
ƒ18500, 020-6250096, mr./gar.
siervelgen. 02979-82658.
BX RD break, '87, ƒ 12.900,
Bluebird, 2.0 LX, diesel, '87,
4x BX TRD '88 v.a ƒ 12.500,
4-drs. stuurbk nwe band. etc
BX TRD autom '88, ƒ 14.900,
ƒ8950- 020-6250096, Inr/gar.
BX TRD Turbo '88,
schuifdak,
ƒ16500, Nissan Cherry, bj. '85, getint
BX TD '90,
ƒ 17.500, glas, radio, beige met. ƒ 5900.- Merc. Benz 230 aut., warmtew
EXPOCAR TRADING
BXD, '89,
ƒ 14.500,
glas, stuurbekr. enz. ƒ3.700.
Tel. 020-6153933.
BX 19 D, '84,
ƒ 4.500,
Tel 020-6597837.
BX 19 TZI '90,
ƒ22.500, Nissan, Laurel, 2400, bj. '83,
BX19GTI,'89,
ƒ17500, Autm.,
Lpg, nwe Apk, Mercedes 190 D, bj. '87,1e eig.
BX 19 TRS LPG, '89J 18.500, sportvlg. ƒ 2950.-: 020-6105478 140 000 km. ƒ 26.950. Inruil mogelijk Tel.- 02990-37825
BX 16 TGI, '90,
ƒ 18.900,
BX 16 TRI LPG, '89, ƒ 17 500, Nissan Micra 1.2 LX
Mercedes 300 D, bj. '83,
BX 14 RE LPG, '89, ƒ 13.900, 7/89, 34 000 km, rood,
autom., i.zg.st. ƒ7950.- Inrui
TOYOTA BROUWER
4xBX 14 TE '89, va ƒ 12500,
mogelijk Tel.' 02990-37825
Tel. 6360401
BX 14 RE, '88,
ƒ12.500,
BX 14 E, '88,
ƒ11500,
BX 19 GT, '87,
ƒ 19.500,
Opel

Mercedes-Benz

AX
ƒ55,- per dag
mcl BTW en verzekering
en o a BX en ZX
Tel 020-6932750
S Stovinstraat 12a, A'dam
«„SHOWROOM"
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex
Elke we<=k m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel 0206658686

Voor meer informatie of advies, bel

Houtmankade 37
Amsterdam, 0206278410

OPEL KADETT 1.6i

Fiat

GT-uitvoering,
IN PRIMA STAAT
bouwjaar 1988; 55.000 km.

FIAT 127 Spec 1050 cc, b j
'83 APK 3-'93, ANWB keur.
toegest ƒ2000 02977-21556

Daihatsu, FEROSO, 4 WD,
soft top, black, 04-89
TOYOTA BROUWER
Tel 6360401

Audi

FIAT Uno 45 S, m. '87, zuinig en
mooi, ƒ 6950.020-6250096, Inr/gar
FIAT VERMEY B V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel 02975-62020.

Ferrari

AUDI 80, 1 6 SC, '85, 4 drs ,
4 + E versn bak, 1e eig
ƒ 8950-020-6250096, mr/gar

Audi
Centrum

Zelf rijden m FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Audi 80, 1 9 E, m '88, kl rood, PORSCHE 911 Carrera Targa
Keuze uit 50 gouden Fiatvoor
trouwen,
Uniek'
2
verleng
sportvlg ƒ17950- Inruil
occasions Tel 020-6470909
Autovroon
de
Lmcoln's
7,85
m
lang,
wit
mogelijk Tel 02990-37825
(Audi/VW-dealer)
T.ka Fiat-Panda 1985, km.
en blauw, type '91 Bel
76000
Prijs ƒ4200,-. Tel.
AUDI 100 CS 23, Turbo, 170 Audi 80 GLS, 4-d , bj '80, pr Meijers BV 030-444411
pk, zwart met, sport int, ƒ 1 700, apk 11-'92, donkergr
02976-523 i.z g st
L m velgen etc
. '88 met 020-6460552 na 18 uur
AUDI 100 Serret 23, 136 pk, Audi 80 SC, bj '85, Lpg , Nwe
Ford
ABS, electr. ramen/spiegels Apk , blauw met, get glas, Invelours, etc
'89 ruil mog ƒ 6950- 020-6105478
Ford Scorpio 2.0 CL, bj '87,
AUD1100 2 8 CD, Tythaan met
± 14 GEBRUIKTE i pr st. ƒ11 950 - Inruil mog
Airco, warmtewerend glas,
Alfa Romeo
Tel: 02990-37825
zeer compleet
'91
AUDI 100 2 3 CD, Quattro,
Tythaan met electr ramen,
schuifkanteldak
'91
Continue ca. 25 AUDI Occassions, modellen 80/90/100,
Bouwj '86 t/m '91 en tevens
65 andere goede merken

Autovroon
Eerste klas AUDI'S
van een eerste klas
AUDIDEALER
Contactweg 47, 020-6869611
Lod v Deysselstraat 77
020-6116715

Scorpio's

Alfa Romeo 33, Sp Wagon 1 3
aug 88, 62000 km, div extra's,
ƒ13500 02908-3946

Ford Sierra Laser, 3-drs, kl
zwart, sportvlg. bj. '86, ƒ 8950.Inruil mog. Tel 02990-37825.

in perfecte
A 1 conditie

Austin

20, 20i, 24i, 29i
Diesel, 5-bak, L P G
Austm Metro Surf, m '85, grote
Prijzen van ƒ19850beurt + nwe uitlaat
tot ƒ42000ƒ3990 Tel 0206250096,
Bel voor informatie
OFF FORD DEALER
• AUTO GEZOCHT''
v KALMTHOUT & v NIEL bv
KIJK IN DE
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441
AUTO TE KOOP'
PLAATS EEN
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIE Ford Escort 1.6 GT 07-1990,

Ford Taunus 1600 L, '80,
goede auto met APK, ƒ750,Visa Garage, 020-6278410.
Scorpio 2 91 GL, m. '90,1e eig.
serv boek aanw., nieuwstaat
ƒ24.950 020-6250096, mr./gar.
Te koop aangeboden Ford
Escort 1.6 GL, 3 d open dag.
Wegens
omstandigheden.
16000 km. Ziet eruit als nieuw!
Prijs ƒ 16 000,-

020-6370484 of 02990-43083
14000 km, spoiler, schuifdak,
Van 1e eig. (i.vm bedrijfsauvr pr 21 500,- 02975-67150
to) Ford Sierra 20 cl, 1987,
Ford Resta, 1 1 L , m '81, nwe blue metallic, APK mei 1992,
Apk, zeer aparte auto ƒ 2750 - km 71500, ig.st, ƒ9950
Tel 020-6105478
Tel 020-6946544

BMW
2x BMW 316, bj '81, nwe APK,
v a ƒ2250-, i g s t Sportvelg
Tel 0206105478

Chevrolet

Honda

Hyundai

IMPORT USA CARS

Honda Prelude nieuw mod. '85,
i z g st ƒ 8950.- Inruil mog.
Tel 02990-37825

Over garantie gesproken

Lada

AUTOKROOY

Lada Samara 13, bj '88,
62 500 km , blauw, 1e eig , rad cass , ƒ 7 900 02940-18204

T.T Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Pick-ups, typen full size, S 10, sportside,
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o a
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Tel 020-6670121
Chevrolet Malibu, 81,8 cil aut
apk 18-11-92, 4 drs , trekh , radio,
igst
ƒ3250
Tel
020-6311364

• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden m
„SHOWROOM" is de manier
Tel 020-6658686

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie
alleen bij

Mazda
Mazda 323, m '84, nwe Apk., Mazda 626, 4-drs, GLX, LPG,
Lpg , nw uitl i z g st ƒ 3750 - 10/89, 87000 km. wit
Tel 020-6105478
TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401
Mazda 626 2.0 GLX coupé, m

Citroen

Rover Dealer
MINOR MOTORCARS
biedt aan:
Rover 114 GTI 16 V, 06/91.
Rover 820 SI, fastback, 09/88,
68 000 km. ƒ22.750.
Rover 820 l Sedan, 08/88,
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,Rover 114 GTA, 06/91, rood,
9000 km
Rover 114 GTA 09/90,
35.000 krn. d. rood met.
en diverse andere
gebruikte Rovers

BX 14 RE, m '89, LPG , 1eeig
TIMO DE BRUYN
serv boek
aanw ƒ 11 750 - Voor occasions en reparaties '85, elec ramen, 5-versn etc Mazda 929 S 2.2i GLX Aut,
ƒ5950 - 020-6250096, mr /gar
demo; nu ƒ54.000.-, kent,
020-6250096, Inr /gar
van BX, Visa en 2CV6
blank Mazda D 02908-3231.
BX 1 9 GT m '86, met board APK klaarmaken tegen gered Mazda 626,2 O LX 12 V, coupé,
comp electr ramen, c v etc pnjz Verk van losse onderd '88, Absol m nieuwstaat
Adverteren in
Tel 020-6680820 en 075-702625 60000 km, ƒ15950ƒ 7950 - 020-6250096, mr /gar
„SHOWROOM"
0206250096, Inr/gar
FAX 020 - 665 63 21

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft 7
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752 500 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18 ('} nieuws- en
huis-aan huisbladen van Weekmedia die m Groot
Amsterdam worden verspreid Totale oplage 752 500
exemplaren

Geef nu uw advertentie

•ze/bon
In 4 dagen zo'n 752.500'
vonkende verkoopcontacten.

la, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Let op! Complete Radio-Casselte-installatie op slede
t.w.v. ƒ 750,-bij iedere nieuwe Subaru.
•

SUBARU- HEERE
Ceintuurbaan 225, Amsterdam. Tel 020 • 6719154
(donderdagavond koopavond)
vignet' "en Subaru koop je bij Heere," (diapos.)

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE

ƒ13.500

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Handtekening

prijs excl
6% BTW

prijs mcl
6°oBTW

26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

27,56
39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100,70
112,89

l
l

1
i
1

1
L

Auto's in

.

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156.1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool Wibautstraat 131
Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn Laan der Helende Meesters 421B
Purmerend, Weerwal 19. Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp, Nieuwstraat 33 Zandvoort, Gasthuisplein 12

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTOBANDEN-UITVERKOOP BLOKSMA
RADIATEURENLaagste prijzen in Amsterdam warmtewisselaars, KapoeasVan Hallstraat 73, tel. 6865689 weg 17, A'dam, 020-6148385
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
Klaar terwijl u wacht.
van schade-auto's, alle
Ruilstarters en dynamo's.
merken, alle bouwjaren.
Valkenburgerstraat 134.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Tel. 020-6240748
Lid Nevar

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL NOVA
(lid BOVAG)
SPOEDCURSUS ƒ 895
mcl. examen
Bel info- 020-6464778
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les in div. talen
020-6853683, b.g.g. 6181775,
075-174996 en 02990-34768.

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u
Spoedcursus ƒ1555. Theorie
proefex. a ƒ 6,25.020-6416607

Autofinanciering
en verzekering
Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Alle verz CELIE 020-6416607.

Autosloperijen

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Centerparts
Autosloperij A de Liede
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Neem geen risico: ong.
Showroom/werkpl./magz. Mmervalaan 85, 020-6793249/6713581 vraagt sloop- en schadewaPTT-vrijwarmg RDW
gens. Origineel R.D.W.-vnjwarmg. De hoogste prijs en geen
(s)loopauto's
BOOIJ ZAANSTAD, SUZUKI DEALER
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
HOOGSTE PRIJS
voor de Zaanstreek. Golden Service Winner 1991
Tel. 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
Showroom: Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan, 075-164692.
van alle schade-auto's, alle
• Bewijsnummers van een geRoute:
A8,
afslag
Zaandam,
rotonde
over,
na
brug
r.
500
m.
205 XE Accent, rood
45.000 01.89
ƒ 14 750
merken, alle bouwjaren.
plaatste "SHOWROOM"
ƒ12250
205 XE Accent, wit
34.500 08.87
Ravenstijn, 02502-5435.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
advertentie krijgt u alleen toe205 XE Accent, blauw
9.100 02.91
ƒ19250
voor A'dam Noord e.o.
Het HOOGSTE BOD'?'? Bei gezonden als u dat bij de op205 XE Accent, blauw
37.630 04.90
ƒ17500
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343. ,
voor vrijblijvende prijsopgaaf. gave van de advertentie kenƒ17250
309 XR, rood
46.000 04.89
Loop, sloop en schadeauto's baar maakt. De kosten daarƒ22.500
309 XRD. d. grijs met
68.000 01.89
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. voor bedragen ƒ3,Toyota
LUYKX B.V.
309 XL Profil wit
37.370 02.90
ƒ 19.750
ƒ 17.950
309 GL Profil wit
34 600 09-89
Off. Suzukidealer
309 GL 13, rood
71.000 04.87
ƒ13900 CARINAII,20,liftb.,Gü,LPG.,
Auto's te koop gevraagd
biedt aan:
309 XE 1.3, blauw
45.000 02.88
ƒ 14.250 rood, m 5-90, 50.000 km.
TOYOTA
BROUWER
ƒ27950
405 GL 1.6, grijs met
28.700 07.90
SWIFT 1300 GTI, m. alarm, wit,
Te koop gevraagd loop-, sloopDE HOOGSTE PRIJS
Tel. 6360401
405 GL, wit
27.000 01.90
ƒ26.950
19.000 km., bj. '91, ƒ 26 950
elk merk auto a contant met en schadeauto's, a contant
405 SR 1.9 wit
120.000 02.89
ƒ25.750
SWIFT 1300 GTI, m. sunroof, vrijw.bewijs. Tel 020-6105478. met vrijwaring. 020-6340798.
ƒ24.950 Corolla 1.3 GL, liftback, '86,
405 GRD blauw
115.000 01.89
wit, 46.000 km., bj. '90, ƒ 23.750
5-drs.,
met.,
nieuwstaat
HOOGSTE PRIJS
ƒ30.250
405 GRD blauw met
75.000 06.90
SWIFT 1300 GTI, rood, 26000
Autoverhuur
ƒ8750.020-6250096,
inr/gar.
voor elk merk auto, a contant,
505 GR 2.2 inj., grijs met
55.000 04.89
ƒ31.500
km., 09-'90, ƒ24.250
met vnjwanngsbewijs.
ƒ12750
Opel Kadett 1.3, wit
96.000 01.87
SWIFT
1000
GL,
grijs
met.,
Door inruil verkregen:
Bij
Tel. 02990-37825.
ƒ17.000
Lancia Yio Rre, grijs met
13.000 03.90
zeer mooie TOYOTA HI-LUXE, 44.000 km., 05-'89, ƒ16.250
Ford Escort, grijs met., Ipg . . . 110.000 03.87 ƒ11.500
ALTO
GL,
5-drs.
blauw
met.,
INKOOP AUTO'S, ± ANWBnov. '89, 22 benz., 4x4 wd,
Citroen Visa 11 RE, grijs met.
. . 39.000 03-86
ƒ 8.750
pr., snelle afw. a contant m.
open dak, poly deck, nieuw 31 000 km., bj. '89, ƒ11250
ALTO
GL,
3-drs.,
beige
met.,
niet duur!!!
vnjw. bew., def. geen bezw.
model, ƒ26.000,- ex.
42.000
km.,
bj.
'87,
ƒ
8500
Tel. 020-6108280/6149352.
Studenten 10 % korting.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
ALTO GL, 3-drs., rood, 65.000
- opnjauto & band-bus
Tel. 020-6670121.
Koop- of VERKOOPPLANkm., bj. '87, ƒ 8.250
NEN? Bel dan snel Nationale -9-pers. bussen en pick-up's
ALTO
GL,
3-drs.,
blauw
met.,
T.k van part. Starlet GLi, L,
Occasionhjn. 023-365206
Avond- en nachttar.
2000 km, b.j. 1-11-'91, beigeM, 44.000 km., '86, ƒ 7 500
Te koop gevr. Peugeots 404, bestelwagen afhalen na 17.30
pr. ƒ21.500. Tel. 020-6821047. TERREINAUTO'S
uur en de volgende morgen
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Toyota Tercel, m. '84, nwe Samurai de Luxe, blauw met. 504,505, J5,604 TD. Schade of
om 8.00 uur retour
sloop.
Autocommerce,
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking APK., brons met. Zien is kopen 29.000 km., bj. '88, ƒ 18.500
tegen 4 uur-tarief.
023-338895.
VREEMDE MERKEN
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul020-6794842, 020-6908683.
ƒ3750.-. Tel.: 020-6105478.
LADA 2105 LPG, 01-'90.61 000
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
km., ƒ 5.750
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Toyota Corolla HB 1.3 DX, bj.
LUYKX BV
Diversen
12/85, APK 12/92, tr.haak.
Swammerdamstraat 1
Vr.pr. ƒ 7.500. Tel. 023-332092. Badhoevedorp, 020-6594330
Te koop gevraagd speedboten
Suzuki Swift 1.3 GS
en kruisers a kontant.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
• „SHOWROOM" verschijnt ,5/89, 32.000 km, rood,
Tel.: 02990-71733
1183 JG Amstelveen
huis aan huis m geheel
TOYOTA BROUWER
Tel. 020-6455451
Amsterdam en omgeving.
Tel. 6360401
Halte Sneltram. „Zonnestein"

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Ouke Baas

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.

405 19 GRI, '89, LPG, 69.000
km , ƒ 17 500,ZUIDWIJK MINERVALAAN
405 19 GR, '88, 80.000 km,
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUO
ƒ14900,Visa Garage, 020-6278410.
205 Accent '87 . . . . . ƒ 10.750
205 GE 1.1 '88
ƒ 9.990
205 GE 1 1 '89
ƒ13.500
205 XR 1.4'88GTG .ƒ14.500
sinds I930
205 XR 1.4 '89 + sch.d/16.950
PEUGEOT
205 XR 1.4 Cachet '8?'f 13.750
205 1.1 Accent, '87..ƒ 9.500 205 XR1.4 Lacoste'86/11.950
205
GR 1.4'87 .... .ƒ12.950
205 1.1 Accent, '89..ƒ 14.500
205 1.1 Accent, '89..ƒ 14.200 205 XT 1.4 '86 + sunr ƒ 11.850
205 1.6 GTI, '88. ...ƒ19.250 205 XR Diesel 18 '90 ƒ 20.750
309 1.3 Score, '88 .. .ƒ12.300 405 SRI aut '89 . . . . . ƒ 23.500
504 1.6 GLI, '90. ...ƒ25.500 605 SV 3.0 '90 + schd./49.750
Rat Panda 1000 CL'86/ 5.900 Citroen AX 1.1 RE '&7f 8.950
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.000 Opel Corsal.3 sw.'88/12.500
3 - 12 maanden garantie
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Inruil en financiering mogelijk
verz. mog. Ook voor inkoop
PEUGEOT-DEALER Mineryalaan 86, 020-6629517.
Donderdags koopavond.
Baarsjesweg 249-253,
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
A'dam, tel. 020-6121824.

Renault

Schrijf hier m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

Accessoires en Onderdelen

Peugeot

Postcode + Plaats
Telefoonnummer

Saab

De enige off. SUBARU DEAAUTO SERVICE WETTER
SUBARU EN LADA DEALER LER + occ. voor Purmerend
Al onze occasions met ster: e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.
1 jaar garantie.
Honda Accord, aero-deck, 2.0 Subaru Mini Jumbo, bj. '88,
Tel. 02908 - 6092
EX, Lpg, 11-'88 ....ƒ21.750* sept, rood, i n.st. APK. ƒ 6750.Opel Rekord 2.0 S, Lpg., nw. Subaru Coupé
Tel. 020-6105478.
Ascona automaat, 2 Itr. S, bj. mod. '84/3950.-. Inruil mog.
1.6 GL, '87
ƒ14.500
'82, 4-drs., nwe apk., ƒ1750.- Tel.: 02990-37825.
Subaru Mini Jumbo
EXPOCAR TRADING
DL, 09-'91
ƒ 13.495*
MOQY EN ZOON^
T.k. Opel Ascona B, bj. '81, Lada Samara, 1.3
Tel. 020-6153933.
v h Museum autobedrijven
APK okt. '92, i.z.g.st, ƒ 1900. Lpg, '90
ƒ 12.500*
Tel. 02990-70122
Lada 2107 1 5, '87 .ƒ 5.250* Ook voor een gegarandeerde
Kadett 1.2 S, '85, 5-drs.,
T.k. Opel Kadett, 1982, Station, Lada 2104 1.3,
occassion, o.a.
1e eig nieuwstaat ƒ 6950.'88, ƒ 7.000*
1 25 APK, LPG, grijs. kent. Tel Station
LEGACY 1.8 GL/'90
020-6250096, Inr./gar.
02972-1402, na 17.00 uur, Lada 2105 1.5 .'86, ƒ 2.500
Daihatsu Charade
Kadett 1 6 S, GTE-uitv. sport- ƒ2500
fiuys.-fcK'lkride 75 A ij;jn>OZ
ƒ 5.500
wiel. toer.tel. nwe band etc. T.k wegens auto v.d. zaak Diesel '85
.'Info 020 6623167.6732853
Suzuki
Alto
GL,
'86,
ƒ
7.650
ƒ4750.- 020-6250096,.
KADETT 1.3 S, 8-'85, 64.500
Suzuki Alto GL, 04-'89jF 10.500
km, 5 drs, radio-cass., i.zg.st
Opel Kadett 1 2 S, combi,
Volvo 343 L ... '82, ƒ 2.000
„SHOWROOM"
ƒ9500.
Tel
02993-66102.
autom., bj '79, APK 8-'92,
Postbus 156,
Zwanenburgerdijk 503,
ƒ2750. Tel. 020-6923817.
1000 AD Amsterdam
Zeilemaker-Opel
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Opel Kadett 1.3. S, 4-drs.,
INRUILWAGENS
7/86, 78.000 km bruin
Constant keuze uit 100 auto's
Suzuki
TOYOTA BROUWER
Burg. D. Kooimanweg 7,
Tel. 6360401
Purmerend 02990-22551.

Naam
Adres

Algemeen

Seat

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Volkswagen

Cobussen

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Tk. ROVER 216SE, 1988,5-bak
kl. zwart, electr. ramen + buitenspiegels, wortelnotehouten
mter., 6 speakers, 1e eig., zr
aoed onderh. 02972-4297.
•Auto te koop7 Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Wagenpark JOHAN BOOM
±50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat Zuiderakerweg 83, Oranje hek
Haarlemmerweg, bij molen. Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020 - 6105478.
020-6844079. Tevens INKOOP.
± 100 Auto's v.a. ƒ 400.± 20 auto's van ƒ300.- tot
tot/ 10000.-.
ƒ 1.000.- met Apk., Zuideraker- Steeds wisselende sortering
weg 83 (Oranjehek) A'dam- Door onze scherpe prijzen
Osdorp. Tel.: 020-6105478.
GOEDKOOPSTE ADRES
VAN NEDERLAND,
SAAB96V4, bj. 1971, voor de T.k. inruilauto's. VW Jetta 1.6.,
door grote omzet
knutselaar. Prijs n.o.t.k. Tel. 4-drs., 8-'84, ƒ 7450.- Kadett 1,2
en prima service.
LS, Station, LPG-o.b., 8-'84,
020-6446427
tussen
12.00
en
Minor Motorcars BV 14.00 uur.
ƒ4250.- Kadett 1.3 S, 8-'84, Garantie al v.a. ƒ 1.000.Sloterkade 40-44, A'dam
LPG, 3-drs. ƒ 4950.-Kadett 1.6 en omruil garantie Dagelijks
SAAB SERVICE
tel. 020-6177975
S, 6-'84, ƒ4950.- BMW 315, geopend van 9.00 tot 19.00
MOLENAAR
LPG, 6-'82, ƒ 4950.-Citroen BX uur. Donderdag's koopavond
onderh., rep., apk
14 RE, LPG (met lichte bescha- Zaterdag tot 17.00 uur.
digmg), 5-'88, ƒ 9250.- Citroen ± 20 auto's van ƒ1.000.- tot
Nieuwe
BX 14 RE, LPG, (lichte bescha- ƒ2.000.- met nieuwe Apk.,
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Royal Class Saab's
diging) 11-'87, ƒ7950.- Austin Zuiderakerweg 83 (Oranjehek)
v.d. Madeweg 23,
v.a ƒ20500,-!!
Maestro 1.6 Mayfair, 6-'85, A'dam-Osdorp, 020-6105478
A'dam - 020-6686146
ƒ4250.- Ford Sierra 2.3 GL.,
AUTOBOULEVARD
Hoofddorp, 02503-14097
•De autorubriek
LPG 5-drs, 8-'85, ƒ 6500.„SHOWROOM" heeft
BEREBEIT Amsteldijk 25,
Subaru
een oplage van 750.000 ex
Amsterdam, 020-6627777

Visa Garage

Daihatsu

020-665 86 86
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5 TD Diesel, 4-88, 1e eig Renault 25 GTX m. '85, LPG.
duurste
uitv
60.000 km. nieuwstaat, zeer radio/cass.
ƒ7750.- 020-6250096, mr./gar.
zuinig, 5-versn ƒ11.750.020-6250096, mr./gar.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
Renault 18, station, GT diesel,
garantie
bj. '86, 5-bak, siervelg. ƒ 750.Wibautstraat 224
EXPOCAR TRADING
020 - 561 96 11.
Tel. 020-6153933.

Rover
Record voor Rover
Metro 1 3 Summer . . . . 7-'86
Metro 1 3 GT
3-'87
Maestro 1.6 Mayfair —1-'87
Rover 3500 v.d Plas... .1-'85
Rover 3500 P6
3-77
Rover 114 GTI
6-'91
demo speciale prijs

Gezocht:
1e en 2e monteurs!!!
020-6949266

Door inruil verkregen:
ROVER 825 Sterling,
LPG, 03-'88, APK 04-'92,
rijdt fantastisch, div. opties
Garantie en service.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
tel. 020-6670121.
Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42, A'dam-Sl.dijk, 6131375
Ook voor A.'dam-Noord
T k Magie GT, nov. '89, wit
schuifdak, spoiler, km. 48000
Vr.pr. ƒ9500: 02503-13468.

V.W.- en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.

Golf Diesel, m. '82, grijs metal
getint glas, i.z.g.st., ƒ 2900.
EXPOCAR TRADING
Tel. 020-6153933.

Jetta 1.6 CL, '86, uitv. 4-drs.,
Automaat Diesel Jetta '83,
4 + E versnel.bak, 1e eig,
2-drs., nwe apk, zeer mooi,
ƒ8950.- 020-6250096, inr/gar.
ƒ4990.- 020-6250096,

Volvo
Volvo-occasions
± 35 in voorraad
o.a.:

Div. Volvo's 740 CL v.a. '87 t/m
'89, div. Volvo's 440 GL v.a. '88
t/m '90 (ook met LPG), div. Volvo's 340/360 v.a. '82 t/m '90
(div. met aut.). Volvo v.d. week:
360 GL inj. sedan met stuurbekrachtigmg k.m. 65.000 11/'87.
VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12,
A'dam-West 020-6183951.

Volvo 740 Turbo, bj. okt. '86,
wit, schuifdak, stuurbekrachtiging enz
ƒ19.950
Volvo 240 GL, bj. '87, blauw
met. 74.800 km
ƒ 19.750
Volvo 460 GL, sedan, bj. 09-'90,
bl. met., 29.500 km., ƒ28.750.
Volvo 440 GLE, stuurbekrachtiging, bj. '89, D., rood met. T.k. Volvo 242 GT, '79, geen
35.000 km
ƒ23.750 APK, uniek model, nieuwe banVolvo 360, GL sedan 2.0, bj. den/uitlaat. 02990-26509.
'87, wit, 77.000 km.. .ƒ 13.950 T.k. Volvo 340, 3 drs., benz.,
Volvo 340 GL, 3 drs., aut.,
aut., Bj. 6-'83, 25.000km.
bj., '89, wit,
ƒ9750. Tel. 020-6640929.
49.000 km
ƒ18.500

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
Volvo 360 GL, 2.0 Itr.,
3/87, 62.000 km. bru>n
TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

NAAR EEN VOLGENDE
SCHOOL!
MAAR WELKE?
De keuze van het vervolgonderwijs moet weer
bepaald worden. Voor deze moeilijke opgave
zien tienduizenden gezinnen zich jaarlijks
geplaatst.
Om een verantwoorde keuze te maken uit de
vele opleidingsmogelijkheden is goede en
uitgebreide informatie'noodzakelijk. Daarom
verschijnt er jaarlijks in week 8 een
speciale bijlage in de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia. De
redactie zal uitvoerig ingaan op de algemene
aspecten van vervolgonderwijs in de regio.
Basisschool-verlaters en hun
ouders/verzorgers kunnen geïnformeerd
worden over de specifieke eigenschappen van
uw school via deze unieke bijlage. Door een
uitgekiend editiestelsel kunt u meestal precies
het door u gewenste gebied bereiken tegen
relatief lage kosten.
Alle advertentietarieven en
combinatiemogelijkheden, te zamen met
verspreidingsgebieden, vindt u in de brochure
„Wegwijs in onderwijs", die u kunt aanvragen
bij één van de onderstaande
verkoopafdelingen van Weekmedia:
Weekmedia - kantoor Amstelveen - 020-6453529
Weekmedia - kantoor Purmerend - 02990-23921
Weekmedia - kantoor Uithoorn
- 02975-40041

Service en
Reparatie
APK -t- grote beurt v.a. ƒ 299.
DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel. 020-6980639.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

ER ZIJN NOG 12082
WACHTENDEN VOOR U

't staat in de krant
iedere week weer

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 6 FEBRUARI 1992

maandelijkse autorubriek

van het
Zandvoorts Nieuwsblad
Autobedrijf Zandvoort b.v.
JSMSW

Klaar voor een proefrit bij Rinko:
DE RENAULT EXPRESS BESTEL EN DE CLIO
Zuiver van lijn, een vormgeving die
aanspreekt, een zeer actueel model...
kunst en functionaliteit verenigd in
het dagelijkse straatbeeld.
Nieuwe schildbumpers, nieuwe halogeen koplampen, nieuwe grille, r.ieuwe stootlijsten op de zijkanten .. . door
/ijn unieke stijl verenigt de vernieuwde Renault Express, als Bestel, als
Combi of als Break, esthetische en solide kracht met praktische bruikbaarheid.
Met het hoge nuttige laadvermogen,
de nog verder verbeterde motoren, de
verhoogde functionaliteit met de introductie van de standaard of als extra
leverbare achterklep en het aanbod
van haast ongekend comfort verhogende extra's, bewijst Renault met het
nieuwe Express gamma midden in het
dagelijks leven te staan.
Wie gezond, royaal en vriendelijk is,
gaat het vanzelfsprekend voor de
wind.
Geheel in overeenstemming met zijn
robuuste karakter gaat de nieuwe Renault Express de problemen niet uit
de weg. Afhankelijk van de gekozen
uitvoeringen biedt hij verschillende
laadvermogens, van 570 kg tot zelfs
768 kg, en met een laadvolume van
maximaal 2.60 m3 is de Renault Ex-

press gewoon geschikt voor elk karwei. Hij staat klaar voor elke klus,
dankzij de als extra leverbare houten
laadvloer, die is voorzien van vier bevestigingsringen, waaraan de zwaarste
stukken kunnen vastgesjord.
Een schijnbaar tomeloze energie, een
kracht die alles meesleept wat o'p zijn
weg komt en bergen kan verzetten.
De motoren van het nieuwe Renault
Express gamma hebben een storm teweeg gebracht in de wereld van de
bestelwagens.
Twee motoren, boordevol nieuwe
ideeën, maken hun opwachting. De
'Energy' motor van 1390 cm3 met zijn
royale vermogen van 80 pk.
En de nieuwe van 1870 cm3 met 65 pk,
uitblinkend in kracht en zuinigheid.

Kamerlmgh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT
Tel. 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7.30 tot 17.00 uur
Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7.30 tot 17.00 uur

daard met hoofdsteun uitgeruste stoelen zijn in harmonieuze kleuren bekleed met fraai kunstleer of met stof
(extra).
De bestuurdersstoel heeft een verstelbare rugleuning; de stoel voor de
bijrijder kan worden gekanteld en naar
voren geklapt om de laadruimte gemakkelijk te kunnen bereiken en ook
het vervoer van lange goederen mogelijk te maken.
De portieren zijn voorzien van geintegreerde armsteunen, en de laadruimte
heeft binnenverlichting.

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.
uw Peugeot dealer:

Twee noviteiten op de Volkswagen stand:

NIEUWE VOLKSWAGEN GOLF VAN EN POLO VAN

Ook omvat het Renault Express
gamma een 1237 cm3 benzinemotor
en een dieselmotor van 1595 cm3, elk
met een vermogen van 55 pk.
Hij komt van een stille, onopvallend
verfijnde wereld, een ware voedingsbodem voor elk talent.
De nieuw Renault Express heeft meer
troeven achter de hand en zijn passagiers kunnen in alle rust genieten van
zijn geraffineerde comfort. De stan-

FIAT MET ALLE MODELLEN
OP BEDRIJFSAUTO-RAI

Voor het lichte en snelle bestelvervoer levert Volkswagen een aantal Van's: de Polo
Van, de Golf Van (op basis van het nieuwe
model), de Golf Van Function (op basis
van het voorgaande model) en de Passat
Variant Van.
Om te voldoen aan de bepalingen voor auto's op grijs kenteken zijn de Volkswagen
Van's voorzien van een raamblmdering.
Vanzelfsprekend beschikken alle Van's
over slechts twee zitplaatsen en is de laadruimte optimaal geschikt gemaakt voor
goederenvervoer.
Wat comfort voor de bestuurder en de passagier betreft, zijn de Volkswagen Van's gelijk aan de vergelijkbare uitvoeringen op
geel kenteken. In motoriseringen heeft de
ondernemer een ruime keuze bij de Van's.
Vrijwel alle benzinemotoren zijn daarbij leverbaar met een geregelde katalysator voor
zo min mogelijk milieubelasting. In de
Golf en Passat Variant Van zijn daarnaast
ook optimaal schone dieselmotoren met
oxydatie-katalysator en kleine turbo leverbaar.

dimlicht wordt de rijbaan nu met bijna 50%
meer verlicht. De reikwijdte is ?o'n 20%
verbeterd.
Ook de passieve veiligheid werd vergroot,
bijvoorbeeld met de krachtige kunststof
bumpers die in de voorkant werden mgepast. Nieuwe achterlichten, een afgeronde
achterklep met een gelijmde achterruit en
een nieuwe bumper geven de achterkant
van de Polo Van een compact aan/ien. De
spatborden hebben aan de binnenkant
kunststof schaalvormen als bescherming
tegen steenslag.
Ook het interieur van de Polo Van heeft de
nodige veranderingen ondergaan. De auto
is voorzien van een volledig nieuw uitge-

voerd dashboard en een nieuw stuurwiel.
Daarnaast vindt men grote, goed afleesbare, ronde instrumenten en draaiknoppen
voor de bediening van verwarming en ventilaüe. Achter het stuurwiel /ijn de bedienmgshendels voor richtingaanwijzer en
ruitewisser gemakkelijk te vinden.
De interieurruimte is goed benut. Er /.ijn
opbergvakken in het dashboard en aan de
portieren aangebracht. In de bestuurdersruimte heerst een royaal ruimtegevoel.
Oor/aak hiervan is de sterk uitgestulpte
portier- en xijwandbekledmg. Doordat de
bekleding tot aan de raamlijn werd opgetrokken, is er geen gespoten metaal meer
achtbaar. De zittingen zijn uitgevoerd in
dik kwaliteitsschmmrubber met een stoffen bekleding, waardoor een optimaal zitcomfort wordt gegarandeerd.
Het Polo Van motorenprogramma biedt
keuze uit een tweetal benzinemotoren en
één dieselversie:
* 1,05 l benzine 33 kW/45 pk-4-bak
* 1,3 l benzine 40 kW/55pk 5-bak
* 1,4 l diesel 35 kW/48 pk 5-bak
De beide benzinemotoren kunnen naar
wens worden gecombineerd met een geregelde katalysator.
De achterbank heeft in de Polo Van plaats
gemaakt voor een laadvloer die via de
ruime achterdeur gemakkelijk toegankelijk
is en een flinke hoeveelheid ruimte biedt.
De blmdering van deze handige kleine bestelauto is gemaakt met behulp van in de
wagenkleur gespoten aluminium panelen.
Daarnaast is een luxe blindering leverbaar,
die bestaat uit grijze, metallic panelen die
de indruk geven van een donker getinte
ruit.

~l/7VERSTEEGE*
y^SoafAurosE^^uF

Pakveldstraat 21,
Postbus 126
2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

21 van lent opel
Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort

Polo Van
De Polo Van is de kleinste van de Volkswagen bedrijfsauto's. Deze uitvoering is gebaseerd op de Polo Fox 3-deurs, waarvan in
september 1990 een geheel vernieuwd
model werd gepresenteerd.
De vlak aflopende motorkap vormt een optische eenheid met de afgeronde voorkant.
Rechthoekige koplampen met aan de buitenkant geïntegreerde richtingaanwijzers
vormen het „gezicht" van de Polo Van. De
lichtopbrengst van de koplampen werd
aanzienlijk verbeterd- bij het voeren van

DE

Telefoon 02507-15346

Audi
O P E L

C A M PO .

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort
De Ducato 14: gemakkelijk laden dankzij
brede schuifdeuren.
De Tipo Van en de
Uno Van nemen de
meeste eigenschappen
over van de identieke
modellen op geel
kenteken.

tel. 02507 - 14565

De Ducato vormt een •
dankbare basis
voor camper-bouwers.
De Tempra StationWagon Van herbergt
de kwaliteiten
van de personenauto
uitvoering

AUTOBEDRIJVEN
RINKO
De ondernemer die er vandaag de dag met volle kracht
tegenaan wil gaan, kan op /'n minst wel een flinke dosis e\tra
energie gebruiken om het rendement v,m /ijn bedrijf te verhogen. Anders gcicgd, de Opel Campo.
Een krachtig wcrkpaard, leverbaar in ^ uitvoeringen een
Single-cab (enkele kabme), een Sportscah ot de extra ruime
Crewcab (dubbele kabme)
DeOpel Campo is standaard uitgerust met een 2.^-literben/mcmotor (66 kW/89 DIN-pk), maar is ook leverbaar met
een direkt ingespoten 2.5-liter-dieselmotor (56 k W/76 DINpk). Daarnaast heeft de Opel Campo standaard ook suiurbekrachtiging, getint glas, m hoogte verstelbare koplampen en
een 5-versnellmgsbak en kan lii| naar keu/e worden uitgerust
met 2- of 4-wielaandrijving.
Maar goed, liet gaat u natuurlijk voornamelijk om /ijn
laadruimte van 3,5 m' en het laadvermogen van meer dan
1000 kg Het m.iMmale aanli.inggewn.lit Ixdiaagt maai helst

2000 kg (geremd). l£n om nu bi) e\tra /ware belasting hoog
njkomfort te behouden, is de hele serie voomen van onarhankclijke vöorvvielojilungmg
He Opel Campo /o» tenslotte geen Opel ;i|n lis ht| mei
miluvici transport Support /on wolden geUven.1 l\ Optldealcr geett u namelijk niet alleen objektiet advies niaai ook
pcrlekte semee en 100% after sales-Dnc.lt. rsicuiiiiig
Ondernemers die dan ook een exira dimensie aan luin
ge/onde ondernemersgeest willen toevoegen, begrijpen dat hen
nog maar één ding te doen staat luist, naar de BediijKvvagenRai om daar kennis re komen maken met de Campo en de
andere bedrijfswagens van Opel

Bel of kom langs voor een proefrit bij Van Lent
Opel Zandvooit.

RENAULT

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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Vis-specialiteiten restaurant

Gevraagd:

MEISJE VOOR DE BEDIENING
± 1 8 jaar, parttime, vanaf 15 maart t.e.m. 30 september.
Enige kennis van moderne talen is vereist.
Wij zoeken een representatief meisje die na een inwerkperiode onder leiding vriendelijk en voorkomend onze gasten kan bedienen.

TEVENS AANKOMEND KOK
leeftijd 20-25 jaar
Bent u geïnteresseerd dan kunt u bellen
L. Balledux,
Visrestaurant „SCHUT"
Kerkstraat 21
2042 JD Zandvoort
Tel. 12121
_ _
_ _
In de winkel Kosterstraat elke vrijdag vers gebakken vis

Gemeentepolitie Zandvoort zoekt

VRIJWILLIGERS M/V
VOOR DE RESERVEPOLITIE
De functie van reserve-agent is vollediggebaseerd op vrijwilligheid om in
bijzondere omstandigheden en bij calamiteiten de beroepspolitie bijstand
te verlenen.
De opleidingen oefening geschieden in vrije tijd. Naast oefeningin de normale surveillance assisteren de reservisten bij bijzondere evenementen
zoals sportmanifestaties, circuit, intocht St. Nicolaas, etc.
Reservisten, die worden aangesteld, verbinden zich voor de duur van tenminste twee jaar door middel van een verbandakte.
Na aanstelling vindt gedurende twee jaar een opleiding plaats. In de cursusseizoenen, begin september tot en met mei, dienen 40 theorie- en
praktijklessen te worden gevolgd (één avond per week). Daarnaast
wordt gedurende 14 avonden (éénmaal per 14 dagen) een vuurwapenopleiding gegeven.
Eisen voor toelating:
Gegadigden dienen te zijn:
- Nederlander;
- bij voorkeur inwoner van de gemeente Zandvoort;
- inde leeftijd tussen 21 en 40 jaar;
- tenminste l.70 meter lang (voor vrouwen l.65 meter);
- medisch geschikt;
- zij dienen verder de Nederlandse taal goed te beheersen en ook overigens geschikt te zijn.
Voorlichtingsavond:
Op donderdag 13 februari 1992 en donderdag 20 februari 1992 in het
bureau van politie, Hogeweg 37 te Zandvoort U wordt inde gelegenheid
gesteld persoonlijke gesprekken te voeren met leden van de reservepolitie. Aanvang; 20.00 uur.
Wie verhinderd is te komen, kan telefonisch informeren bij de
heren G.W. Schaap, telefoon 02507-15140 en C.J. Honders, telefoon 02507-13043.

Randstad
heeft volop
werk
Automonteur m/v
Wij hebben een leuke baan voor een 1 e of 2e monteur bij
een garage in Heemstede. Ervaring met Saab, Lancia of Opel
is een pre.

Horecapersoneel m/v
Wilt u af en toe in de bediening werken, maar heeft u geen
ervaring? Geen probleem, wij verzorgen voor u een cursus
waarna u in een vaste pool van oproepkrachten ingezet kunt
worden.
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
'Heemstede, Binnenweg 49.

•ir randstad uitzendbureau

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

OCHTENDBLADEN
DE VOLKSKRANT/TROUW
vragen

BEZORGERS/STERS
per direct
Aanmeldingen
J. Koper. Tel. 16821,
Dr. J. G. Mezgerstraat 38.
Autorijschool
Phil Waaning
Ook voor
* Seniorentraining
* Overwinnen
angstgevoelens
Kostverlorenstr.70
2042 PK Zandvoort
Tel. 12071

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478
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B.V. Play-ln zoekt voor één van haar filialen een
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

HALMONTEUR
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het repareren van onze amusementsautomaten in de speelzalen. Cursus vanuit het bedrijf behoort tot de mogelijkheden:
FUNCTIE-EISEN
- Leeftijd vanaf 21 jaar
- Opleiding minimaal LTS E
- Enige kennis van electronica geniet de voorkeur
- Goede sociale vaardigheden
- Bereid te werken in wisselend rooster
Bij interesse kunt u telefonisch een sollicitatieformulier aanvragen onder nummer 02057-19535 of een sollicitatiebrief
schrijven aan:
BV Play-ln, ta.v. Mw. l. Pollé, Postbus 446,
2040 AK ZANDVOORT.

MUIDEN
AMSTERDAM/CENTRUM
AMSTERDAM/AMSTEL1
AMSTERDAM/SLOTEN
AMSTERDAM/NOORD
AMSTERDAM/WEST
HOOFDDORP
Pampusweql
Stadhouderskade 93 (tussen
Spaklerweg
Anthony Fokkerweg
Klaprozenweg 40 (verbinding
Hoarlemmerweg 337
Kruisweg 785a
(naast Maxis).
Heineken Brouwerij en Habitat).
(ingang bij CEB gebouw), (naast Praxis).
Coen-en Utunnel).
(naast de Maggi-fabriek).
(naast Brugman Keukens).
Tel.02940-14440
Tel. 020-662 5151
Tel.020-66502 00
Tel. 020 - 617 6119
Tel. 020 - 636 85 75
Tel. 020 - 688 10 00
Tel. 020 - 653 34 41
OOK IN: Almelo, Amersfoort Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beverwijk, Capelle a/d Ussel, Den Bosch, Den Haag (2), Dordrecht, Eindhoven, Emmert, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen f2), Hoogeveen,
Hoorn, Leeuwarden, Maastricht Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Spijkenisse, Utrecht (2), Veenendaal. Geopend: Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur. Koopavond tot 21.00 uur.
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Na moeizame start
toch een ruime zege
voor Zandvoort '75
ZANDVOORT - Voor het
eerst sinds half december
kwam Zandvoort'75 weereens
in het veld. Tegen Jong Holland misten de Zandvoorters
duidelijk wedstrijdritme waardoor het lang duurde eer de
score werd geopend. Met nog
een kwartier te gaan was er nog
niet gescoord, maar uiteindelijk won Zandvoort'75 terecht
nog ruim met 3-0.
„We waren nog niet scherp genoeg", vond trainer Gerard Nijkamp. „Uiteindelijk was de 3-0 overwinning niet eens geflatteerd tegen
dit zeer verdedigend spelend Jong
Holland". Voordat de overwinning
gestalte kreeg moesten de badgasten
de Jong Holland feste zien te nemen.
De Alkmaarders waren gekomen om
een punt weg te slepen en loerden op
een counter. In de eerste periode
lukte het Jong Holland om nog wel
eens een gevaarlijke counter te
plaatsen, doch de immer sterk spelende René Paap of doelman Pierre
Visser grepen in.
Aanvallend kwam Zandvoort'75
minder uit de verf dan voor de winterstop. Jong Holland haalde het
tempo uit de strijd door vaak de bal
terug te spelen. Daar werd niet afdoende op ingespeeld. „Ze speelden
soms blind terug", meende Gerard
Nijkamp. „Eerst letten we daar niet
op, maar nadat ik in de rust daarop
geattendeerd had was men daar
scherper op".

ZVM-zaterdag
faalt in de
eerste helft
ZANDVOORT - Het zaterdagvoetbalteam van Zandvoortmeeuwen heeft de winterstop niet goed overleefd. Tegen het onderaan de ranglijst
staande SMS werd verrassend
maar verdiend met 3-2 verloren.

deze speler verwijderen van het
speelveld.
Met tien man trok Jong Holland
zich helemaal terug in de verdediging. Bert van Meelen knalde rakelings over, maar de fraaiste kans
kreeg Paul Longayroux. Op slag van
rust ging de topscorer alleen op de
doelman af, die redde echter fraai,
zin de tweede helft kwam Rob Koning in het veld voor Robin Luiten.
De druk op het doel van Jong Holland nam gigantische vormen aan.
Jong Holland moest zich uitsluitend
beperken tot verdedigen, aan aanvallend voetbal kwamen de gasten
totaal niet meer toe. Dennis Keuning was na vijf minuten dicht bij de
openingstreffer, maar zijn doelpoging ging over.
Robin Castien kwam steeds beter
in de wedstrijd en had bepaald pech
toen na twintig minuten een inzet,
onbereikbaar voor de Jong Holland
doelman, tegen de lat ketste. Het
werd spannend, maar een doelpunt
kon eigenlijk niet uitblijven.

Terugspeelbal

Verwijdering

Zoals Nijkamp al had gezegd,
moest er meer gelet worden op terugspeelballen. Daaruit zou danook
het eerste doelpunt ontstaan. Paul
Longayroux was ter plekke om de
bal te onderscheppen en bood Robin
Castien een niet te missen kans: 1-0.
De ban was gebroken en in de slotfase stapelden de kansen zich op. Rob
Koning knalde werkelijk schitterend nummer twee in de touwen en
Robin Castien zorgde voor de 3-0 De jaarlijkse prijsuitreiking van de Zeevisvereniging Zandvoort is een bijzonder
eindstand.
feestelijk gebeuren geworden. Als beste visser van het seizoen 1991 werd Cas

Ondanks dat Zandvoort'75 nog
niet op volle toeren draaide, werd
het overwicht groot. Met handen en
voeten kon Jong Holland overeind
blijven, mede door een uitstekende
doelman. Toen echter Robin Castien
gevaarlijk dreigde te worden, greep
een Jong Holland-verdediger veel te
hard in. De rustig en go.ed leidende
scheidsrechter kon niet anders dan

„Na een periode van stilstand hadden we moeite om in het ritme te
komen", stelde Gerard Nijkamp. „In
de tweede helft ging het al een stuk
beter. We bleven nu goed bouwen
aan de aanvallen. Toch moeten we
tegen ploegen, die voor een punt komen, sneller handelen. Hoe langer
een doelpunt uitblijft, hoe moeilijker het wordt".

Cas Al bleek de beste visser

John Ayress neemt
weer koppositie in
ZANDVOORT - Door de
punten te delen in zijn partij
tegen Dennis van der Meij den
heeft John Ayress wederom de
koppositie ingenomen op de
ranglijst. De Zandvoortse
Schaakclub 'Speelde de zeventiende ronde en opnieuw was
de opkomst erg goed.

was vorige week donderdagavond de
tweede lesavond. De lesavonden
worden gehouden om het schaakniveau naar een hoger peil te brengen.

Maar liefst vijftien leden in de leeftijd tussen acht en veertien jaar haden er weer veel zin in.
Denhis van der Meijden en John
Ayress zorgden voor de aantrekkelijMet een verschil van 4,5 punt op ke lesgeving.
zijn naaste belager Dennis van der
Meijden neemt John Ayres de koppositie in. Negen partijen werden vorige week donderdagavond gespeeld SPORTAGENDA
door de interne competitie. In de
tweede cyclus van vijftien ronden
was het moment aangebroken, dat
de spelers revanche konden nemen VOETBAL
óp hun eerder in het seizoen gespeel- Zaterdag: Zandvoort'75 - KMVZ
de partij. Van der Meijden kon niet 15.00 uur, complex voormalig binhet volledige resultaat naar zich toe- nencircuit.
trekken. Evenals vorig jaar werd de Velsenoord - Zandvoortmeeuwen
partij tussen Ayrees en Van der 14.30 uur te Velsen.
Meijden remise. Praktisch alle wit- Zondag: DIOS - Zandvoortmeeuwen
spelers konden winst uit hun partij 14.30 uur te Nieuw Vennep.
halen. Gorter was de enige witspeler ZAALVOETBAL
die een nederlaag kreeg te incasse- Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
ren.
19.00 uur Zandvoortmeeuwen b-jun.
Uitslagen uit de zeventiende ronde:
Mollerus-Frederking 1-0, De Oude-Heitko- - TYBB, 19.45 uur TZB 6 - Sekura 3,
nig 1-0, Gorter-Van Elk 0-1, Gude-Roele 1-0, 20.30 uur TZB dames - VSV, 21.25
Paap-Marquenie 1-0, Kok-Berkhout 1-0, Ter- uur Zandvoortmeeuwen 4 - Concormes-Twint 1-0, Geerts-Lindeman 1-0, Van der
dia 4,22.00 uur HB Alarm 2 - BSM 5.
MeUden-Ayress remise.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
De grootste stijging op de ranglijst 20.45 u. Nihot/Jaap Bloem Sport maakte de jeugdige Pepijn Paap. Hij Succes, 21.35 u. TZB 2 - DSC'74 2,
steeg maar liefst vier plaatsen. Vori- 22.15 u. Zandvoortmeeuwen - BSM.
ge week boekte hij zijn vierde opeenvolgende overwinning waardoor hij
nu een tiende plaats inneemt. Hetzelfde is het geval met Mare Kok. In
vijf speelavonden klom hij acht
plaatsen en bezet nu de zevende positie.

de voeten kon tijdens de waddenzeecompetitie. In de strandcompetitie bleek
Cas Al veruit de meeste vis aan de haak te hebben geslagen waardoor hij in het
bezit kwam van de Chrisleybokaal. Ook vanaf de pier werd er gevist, waarbij de
Al die avond gehuldigd. Door die prestatie kwam Al in het bezit van de Van
Goedvolkbokaal terecht kwam bij Joop Koster.
Schaikbokaal. Voordat de prijsuitreiking plaatsvond hield de visclub een zeer
Doordat Cas Al zich op alle disciplines in de voorste gelederen wist te eindigen
geslaagde autorally.
werd hij, in het alloverklassement, onbedreigd eerste. De fraaie Van
Tijdens de bijeenkomst in de kantine van ZVM-handbal werden diverse leden
met bekers en prijzen overladen. Behalve de prijsuitreiking stond een loterij, met Schaikbokaal viel hem daardoor ten deel.
zeer fraaie prijzen, op het programma. Ook konden de ruim vijftig aanwezigen
Met deze jaarlijkse prijsuitreiking, wat tevens weer de start is van een nieuw
zich te goed doen aan een fantastisch snert-, zuurkool- of hutspotmaaltijd,
visseizoen, schoot de bloeiende Zeevisvereniging Zandvoort precies in de roos.
uitstekend gereed gemaakt door Rob Demmers van de Albatros.
Voor het welslagen van deze avond mag zeker wel een compliment uitgaan naar
Tussen de bedrijven door werden de fraaie bekers uitgereikt. Zo ging de
het organisatiecomite bestaande uit Frits Stiekel en Ab van Elsgeest.
Goossensbokaal naar Johan van Gasteren, die in de Noordzee-wedstrijden de
Foto Bram Stijnen
beste bleek te zijn. De Engelhartbokaal was voor Henk Bluijs, die het beste uit

Zandvoortmeeuwen
Halve finale
dames schaken bij op de goede weg
Chess Society
ZANDVOORT - De Koninklijke
Nederlandse
Schaakbond heeft in Chess
Society een zo betrouwbare
partner gevonden, dat de ambitieuze
schaakvereniging
voor de derde opeenvolgende
keer een halve finale mag organiseren. Ook nu is het de
halve finale damesschaken
voor het Nederlands Kamipoenschap.
Om het geheel te kunnen organiseren heeft Chess Sociey in
TAS-VX 80.00, professionals op
VAX, een gerenomeerde soft-ware
expertise bureau uit Baarn, een
uitstekende sponsor gevonden.
Met deze sponsor is het wellicht
ook mogelijk om de finale van dit
Nederlandse
Kampioenschap
naar Zandvoort te halen. De afgevaardigde van de KNSB, Cor
Roest, en het bestuur van Chess
Society gaan de komende weken
hierover in bespreking.
Evenals voorgaande jaren zal
ook dit maal de halve finale
plaatsvinden in Hotel Paber aan
de Kostverlorenstraat. Een unieke locatie aangezien de dames

eveneens in dit hotel ondergebracht zijn. De familie Faber zal
speciaal voor dit toernooi extra
verlichting aanbrengen en heeft
bovendien aan het Chess Societybestuur een perskamer ter beschikking gesteld.
Op vrijdag 7 februari aanstaande zal burgemeester Van der Heijden om half zes het toernooi officieel openen. Het toernooi wordt
gehouden onder auspiciën van de
KNSB en wordt verspeeld op 7
februari vanaf zes uur, zaterdag 8
februari om 's middags één uur,
zondag 9 februari om twaalf uur,
zaterdag 15 februari om 's middag
één uur en zondag 16 februari om
twaalf uur. Ook nu zullen weer
grote namen uit de nationale damestop deelnemen.
De twintig dames zijn verdeeld
in twee groepen van tien. Vijf rondes worden er gespeeld en de beste vier gaan over naar de finale van
het Nederlands Kampioenschap.
De toegang is gratis. Op een van de
vrije avonden zal Chess Society
ook nog een snelschaaktoernooi
organiseren, waarin de leden van
deze schaakclub zich meten met
de nationale damestop.

Voorbereid op plotse gladheid

In de externe competitie speelde
het eerste team van de Zandvoortse
Schaakclub afgelopen maandagavond in Hillegom de vijfde competitieronde. Vorig jaar klopte het
Zandvoortse team De Uil 4, in een
thuiswedstrijd, met 6-2. Door ziekte
kon Nico Handgraaf niet meedoen,
daardoor zag het team er afgelopen
maandag als volgt uit: Van der Meijden, Ayress, Geerts, Lindeman,
Twint, Kok, Van Eijk en Van Elk.
Volgende week nadere berichtgeving over deze wedstrijd.
Het belangrijkste nieuws is eigenlijk wel de laatste wedstrijd in de
vierde ronde tegen Bloemendaal 4.
De ene, afgebroken partij, die Dennis van der Meijden nog moest spelèn, heeft hij op formidabele wijze
kunnen omzetten in winst. De voortzetting duurde nog zeventien zetten,
maar Van der Meijden speelde het
zoals het moest. Rustig en doordacht. Door deze overwinning eindigde de wedstrijd in een 4-4 stand,
waarmee de Zandvoorters een belangrijk punt binnenhaalden.
Voor de Zandvoortse schaakjeugd

ZANDVOORT - Zes jongens in de
leeftijd van zestien en zeventien jaar
werden zondag naar het politiebureau overgebracht nadat zij met
snorfietsen overlast op de Boulevard
de Favauge hadden veroorzaakt.
Alle snorfietsen hadden een hoger
vermogen dan was toegestaan. De
bezitters zijn dan ook voorzien van
een proces-verbaal.

ZANDVOORT - Onder leding van het duo Piet Keur en
Richard Bruijnzeel lijkt Zandvoortmeeuwen het pad der
overwinningen gevonden te
hebben. Nu werd de tweede opeenvolgende uitzege behaald.
Tegen rode lantaarndrager
NAS boekten de Zandvoorters
een nuttige 1-2 zege.

Tegen een fysiek sterk NAS heeft
Zandvoortmeeuwen veel arbeid moeten verrichten. Daar waren de Zandvoorters best toe bereid, waardoor er
een veldoverwicht ontstond. Ondanks dat overwicht wist Zandvoortmeeuwen, in het eerste half uur, niet
echt goede kansen te scheppen. In de
30ste minuut zouden de Meeuwen
toch de score openen. Een vrije trap
werd breed gelegd op Jos van der
Meij, die de bal zeer fraai in de bovenhoek van het doel knalde: 0-1.

Rozen
De tweede helft was nauwelijks
een minuut oud of Zandvoortmeeu-

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag werden in de sporthal
van het Spaarne-lyceum te
Schalkwijk rayonwedstrijden
gehouden. Bij die wedstrijden
behaalden leden van de Zandvoortse turnvereniging OSS
zeer goede resultaten.

ZHC hockeytraining

ZANDVOORT - Het zijn rustige tijden voor Rob Van der Mije en Torn
Looyer van de gemeentelijke sector
Eigendommenbeheer. Dag en nacht
staan zij klaar om plotseling opkomende gladheid op Zandvoorts dreven te bestrijden. Dat is afgelopen
winter al een keer of vijf voorgekomen, maar op het ogenblik is het erg
rustig, wat dat betreft.
Als het echt 'winter' wordt, met
van ijs spiegelende straten, trekken
zij er bij nacht en ontij met de strooi-

name in de vorstperiode natuurlijk.
• Bob van der Mije en lom Jjooyer De
politie, 's nachts bijna constant
staan dag en nacht klaar om plotse op surveillance,
belt hen als het glad
gladheid te bestrijden.
wordt. En dat telefoontje komt
Foto Bram Stijnen meestal midden in de nacht.
Onder een overkapping op de remise aan de Kamerlingh Onnestraat
ligt zo'n 100.000 kilo strooizout opgewagen op uit. En dat terwijl menig slagen.
„Normaliter genoeg voor
dorpsbewoner zich nog even behaagjaar", laat opzichter N. Meekel
lijk tussen de warme dekens om- drie
weten. Tijdens een strenge winter
draait. Vrijwel dagelijks moeten zij wordt
de hele voorraad er doorheen
ervoor klaar staan, want in wezen gejaagd.
kan het elk moment gebeuren, met

wen zat op rozen. Mark van der Berg
gaf voor en Mischa Tibboel schoot,
via de binnenkant van de paal, raak,
0-2. De strijd leek beslist. NAS drong
toen echter meer aan, waardoor
Zandvoortmeeuwen onder druk
kwam te staan. Er ontstond wat onrust in de Zandvoortmeeuwen defensie, doch NAS kon daar niet van profiteren.
De uitvallen van de Zandvoorters
waren veel gevaarlijker. Zo was het
bijna 0-3 geworden. Riek de Haan zag
echter een inzet van de doellijn gehaald worden. Met nog één minuut te
gaan profiteerde NAS van de foutje
in de Zandvoortse verdediging door
raak te schieten, 1-2. Voor de Halfwegse voetballers was de tijd echter
te kort om nog gevaarlijk te worden
en bovendien liet Zandvoortmeeuwen zich niet meer verrassen.
„We speelden wat minder dan twee
weken geleden, maar er is keihard
gewerkt", stelde Richard Bruijnzeel.
„Na de tweede treffer lieten we ons
wat weg drukken, maar echt in gevaar zijn we niet geweest".

Zandvoortmeeuwen bleef echter
pompen. Ronald Halderman, voor
het eerst sinds lange tijd, weer in het
team opgesteld liet een ver dienstelijke indruk achter. Halderman werd
in de 37e minuut gevloerd in het
strafschopgebied. De toegekende
strafschop werd door Bob Brune benut: 2-3. In de slotfase hing de gelijkmaker in de lucht maar SMS hield
de voorsprong, met kunst en vliegwerk, vast.

STANDEN
VOETBALCLUBS
Derde klasse KNVB zaterdag
Z.voort'75 14-23 KMVZ
ZOB
14-21 VEW
Aalsmeer 13-15 Kenn.land
DZS
13-15 Blauw Wit
Odin'59
14-15 Purmerend
J. Holl.
14-13 Zwal.'SO
Vierde klasse KNVB zaterdag
Altius
14-19 Hoofddorp
Castr
14-19 Z.meeuwen
CJVV
14-17 SCW
NAS
14-17 SIZO
DSC'74
14-15 SMS
Velsenoord 14-13 RCH

14-13
14-11
14-11
14-10
14-10
14- 9
14-13
14-13
14-11
14-11
14-11
14- 9

Eerste klasse HVB zondag
Hilleg.
16-28 Vogel.z.
Schalkwijk 16-21 Concordia

16-14
15-13
Alliance
16-20 Z.meeuwen 15-13
15-12
Heemstede 16-19 DIOS
Terrasv. 16-17 DSK
16-11
16- 6
EHS
15-14 NAS
Tweede klasse HVB zondag
BSM
15-26
Overbos

DSC'74 12-20
VVH 15-18
SVIJ 12-14

THB
TZB Spaarnev.

14-12
11- 9
12- 3
13-2

Spanning bij Bridgeclub

ZANDVOORT - In de A-lijn~van de
Zandvoortse Bridgeclub, ging het' er
in de derde wedstrijd vrij rustig 'aan
toe. Er werd regelmatig gespeeld en
gescoord. De heren Groenewoud:.en
Smit werden eerste, terwijl mevrouw Molenaar en de heer Koning
tweede werden.
Laatstgenoemd paar heeft door dit
resultaast de onderste regionen vérlaten en staat nu op een veilige
plaats in de middenmoot. De kop in
de A-lijn wordt aangevoerd door de
heren Bakker en Brandse, op de voet
behalen. Verreweg het grootste deel gevolgd door mevrouw De Leeuw en
van de keurgroep van OSS kan door- de heer Braun.
gaan naar het volgende niveau, het- In de B-lijn ging het tot op heden niet
geen geldt voor de eerste tien van goed met het echtpaar Van Gelleiedere leeftijdsgroep.
kom, maar zij speelden deze derde
De uitslagen waren als volgt:
de sterren van de hemel.
Leeftijd jonger dan 9 jaar: 3e Ro- wedstrijd
een score van 63,93 procent
mena Daniels, 6e Jordi Bluijs, 7e Ju- Door
verlieten zij de laatste plaats. Door
dith Bos.
een goede tweede plaats verstevigde
Leeftijd 9-12 jaar: Ie Tamara Han- het
echtpaar Hoogendijk de eerste
ning (Rayon kampioene), 4e Loesje
na drie wedstrijden. Mevan der Kruijf, 13e Shelly Dekker. positie
Paap en de heer Vergeest zijn
Leeftijd 12-14 jaar: 5e Franciska vrouw
nu naar een tweede plaats opgerukt.
Ruebeling, 9e Femke Paap.
heren Boom en Verburg gingen
Leeftijd 14 jaar en ouder: 2e Arda De
er in de C-lijn eens goed voor zitten.
Paap, 3e Joyce Koopman.
stonden na twee wedstrijden bijHet volgende kampioenschap zal Zij
na onderaan. Door een gave eerste
een stuk zwaarder zijn, maar als het plaats
zij nu uit de gevarenzone.
OSS lukt ook die hindernis zonder Tweedezijn
werden
dames Havinga
kleerscheuren te nemen, zullen de en Van der Meer.deDe
verschillen in
keurgroepmeisjes hun prestaties op de C-lijn zijn in de competitie
bijzonlandelijk niveau moeten waarma- der klein waardoor na elke wedstrijd
ken.
de hele lijn wordt gehusseld. Aan
kop staan nu de dames Van Beek en
Stocker, terwijl de heren Boom en
Verburg nu op de tweede plaats zijn
beland.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn
te verkrijgen bij de wedstrijdleider
de heer H.Emmen, telefoon 18570
(alleen 's avonds).

Oss turnt goed
Voordat een turner/turnster kan
meedoen aan landelijke wedstrijden
dient hij/zij een aantal niveaus te
hebben doorlopen. De eerste schifting vindt dan plaats bij de regiowedstrijden en uiteindelijk de landelijke kampioenschappen. Bij de
kampioenschappen in Schalkwijk
waren alle verenigingen van het rayon Kennemerland vertegenwoordigd. Ook OSS was van de partij.
De deelnemende kandidaten
moesten een aantal verplichte oefeningen laten zien op de mat, balk en
kast, alsmede aan de brug. Bij de
sluiting van de wedstrijden bleek
dat OSS voortreffelijk had gepresteerd. In de leeftijdsklasse negen tot
twaalf jaar wist Tamara Hanning
voor OSS zelfs de eerste plaats te

Externe competitie

Overlast van
snorfietsen

De eerste zeer zwakke twintig minuten heeft Zandvoortmeeuwen de
das omgedaan. De Zandvoorters waren totaal niet bij de les en keken na
twintig minuten tegen een 3-0 achterstand aan. Dekkingsfouten gingen aan de doelpunten vooraf. Na
die snel opgelopen achterstand probeerden de Zandvoorters het wel
maar het heilige vuur ontbrak.
In de rust had trainer Alex Heesemans orde op zaken gesteld en
kwam een meer gemotiveerd Zandvoortmeeuwen het veld in. De Zandvoorters kregen een enorm overwicht, wat na een kwartier resulteerde in een doelpunt. Rob van der
Bergh zette voor, waarna Ferry van
Rhee prachtig raak kogelde: 1-3. Een
minuut later was het bijna weer
raak, maar een voorzet van Chris
Kuin ging voorlangs het verlaten
doel. „Gaat die bal erin dan is er nog
tijd genoeg om gelijk te maken. Nu
duurde het echter te lang dat het
tweede doelpunt viel", aldus Alex
Heesemans.

ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockeyclub biedt ook dit jaar,
na de winterstop, de mogelijkheid
voor jong en oud om gratis kennis te
maken met de hockeysport. Bovendien wordt dan ook de conditie een
beetje op peil gebracht.
Op de prachtige velden gelegen op
het complex Duintjesveld aan de
Thomsonstraat te Zandvoort, kunnen jong en oud zich weer naar hartelust uitleven. Door het aanwezige
kunstgrasveld gaat deze training altijd door. De training start aanstaande zondag 9 februari, en is vanaf half
elf tot half twaalf.
Belangstellenden kunnen zich gewoon vervoegen naar het hockeycomplex. De club zal zorgen voor
voldoende sticks. Voor eventuele
vragen kan men terecht op telefoonnummer 16414.

scorers

O Wa.-kim.ilia/JB

Castien (Zandv.75)
l ©Longayroux (Zandv.75)
van Rhee (ZVM-zat)
F. de Boer (ZVM-zon)
Visser (ZVM-zat)

14

19

Na vele weken van stilstand kwamen de meeste voetbalteams weer in actie. Dat
leverde meteen een aantal doelpunten op. Zandvoort'75 kwam pas laat op
toeren maar scoorde toch driemaal. Lijstaanvoerder Paul Longayroux wist niet
de juiste richting te vinden, waardoor Robin Castien, die tweemaal scoorde wat
inliep. Toch blijft Longayroux riant aan de leiding. Ferry van Rhee verstevigde
zijn derde positie door eenmaal te scoren.
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levert het bewijs rfVERS EN VOORDELIG" tegen 'n lage prijs Celsiusstnaat 192

QUEENIE

LAATSTE WEEK 20% EXTRA

H O TEC

Weekmediamicrofiche.

-

Ci Sl A UB A N l

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507 • 13599

vraaqt'

een enthousiaste
interieurverzorgster

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Sloterweg 139 - Badhoevedorp - Tel. 020-6594631

Chinees
Restaurant

20% EXTRA KORTING

voor enkele ochtenden per week.
Inl.: Mevr. Helleman

Welkom in
de Manege

I.V.M. VERBOUWING RESTAURANT

GESLOTEN VAN 10-28 FEBRUARI
U kunt tijdens de verbouwing

WEL MAALTIJDEN AFHALEN
(bij afhaalingang Zeestraat) of tel. bestellen

\}

a.s. zaterdag
voor ongebonden mensen,
DANSEN, SFEER EN
GEZELLIGHEID
ledere za. avond een wisselend
programma tot 3 uur in de nacht.
V.a. 25 jaar, corr. kleding.
Entree ƒ 12,50.
Info 16023.

Tel. 17897
Na de verbouwing begroeten wij U gaarne in ons
vernieuwde restaurant.
K. K. LO

Haltestraat 69

'EVEKY
-BODY'
fïtsourfashion!
7 Luxe
Appartementen
met Garage

Inlichtingen
en verkoop

Hogeweg
Zandvoort

Ê MAKELAAR Q&Jt

't"

'VAM

t

SCHAIK

02507-12944

HET ENIGE DAT
AAN DEZE CLIO
IFHMN

lifter

karelia

Zojuist gearriveerd de nieuwe

Voorjaarscollectie
van
Karelia
Eindeloos combineren met blouses,
rokken en pantalons van de alom
gewaardeerde Finse materialen met
super draagcomfort in de
maten 38 t/m 48.
Als u van plan was een Renault Clio te kopen moet u het nu doen. Want bij
Rinko staat een wel heel complete Clio. Uitgerust met:
• 5-vcrsnellingsbak • injectiemotor met geregelde katalysator • radiocabseticspcler • van binnenuit verstelbare linker- en rechter buitcnspiegcl •
complete mattcnset • speciale wieldoppen • spatlappcn voor en achter
• volle tank brandstol'. En dal allemaal voor
REXAULT
G E E F T
de prijs van... Tsja. daar moet u dus maar even
voor naar de showroom komen.
KELLE u R

AUWBiDRUVlNRINKO
Cuiïestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360.

mo<de met 'n
Grote Krocht 19, ZANDVOORT

OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE. OP-OP

MEUBELSTAD
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 - 6184733/6830551, EIGEN PARKEERGARAGE
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Haarlemse Voetbalbond (HVB) zet competitie twee wekenstil

'Wedstrijd verloren? Schuld van scheidsrechter'
ZANDVOORT - De Haarlemse
Voetbalbond (HVB) heeft, na de zoveelste mishandeling van een
scheidsrechter, de knuppel in het
hoenderhok gegooid. Nadat er in de
afgelopen weken weer een aantal
scheidsrechters het ziekenhuis werden geslagen was de maat vol. De
HVB besloot de competitie voor
twee weekenden stil te leggen. Als
signaal aan de yerenigingen om wat
aan deze situatie te doen. Want een
ding staat vast: de verenigingen weten heel goed hoe hun leden zich op
de velden gedragen.

rechters maken fouten en spelers doen dat
ook. Ik heb ooit wel eens gekscherend gezegd als je ziet hoeveel foute passes een
voetballer maakt en hoeveel fouten een
scheidsrechter maakt dan is de scheidsrechter altijd nog de winnaar. De spelers
moeten er van doordrongen zijn dat de
scheidsrechter er ook voor hun plezier
staat. De scheidsrechter hoort erbij."
Een ideale scheidsrechter, zo vindt
Mols, leidt een wedstrijd en valt niet op.
„Na de wedstrijd moet je kunnen zeggen:
'het was een goede wedstrijd. Wie was die
scheidsrechter eigenlijk?' Dan heb je het
goed gedaan. Ik ken genoeg scheidsrechters. Ze hebben allemaal de intentie om
een wedstrijd leuk en goed te leiden. Dat
moeten de spelers eens begrijpen. Voor
zo'n man is het ook een hobby want anders
zou hij er niet zijn. Men moet er van doordrongen zijn dat er alleen gespeeld kan
worden met een scheidsrechter." „Zelf heb
ik 28 jaar gevoetbald. En ik was echt geen
lievertje en ik roerde mijn mondje ook wel.
Maar ik bleef altijd netjes. Nooit een schorsing of boeking gehad. Zo kan het ook. Wij,
als bestuur van Hoofddorp, hebben ook
duidelijk gesteld dat iedere speler en ieder
team zijn eigen verantwoordelijk moet
kennen. Wij zullen absoluut niet schromen om maatregelen te nemen als een speler of team betrokken is bij wandaden of
staken van wedstrijden. Wij hebben een
goede naam bij de bond en dat willen wij
graag zo houden", aldus Hans Mols.

door Aad Harmsen
De HVB staat niet alleen in deze zaak.
Ook de KNVB staat achter dit besluit,
evenals Minister van WVC Hedy d'Ancona,
die het besluit om de competitie stil te
leggen moedig vond. Wat vinden verenigingen en scheidsrechters van dit besluit? Halen zij hun schouders op en laten zij alles
verder op hun beloop, of trekken zij zich er
iets van aan en hoe ziet de ideale scheidsrechter eruit?

'Lijders'
Het is weer een actueel onderwerp van
gesprek: agressiviteit en vandalisme op de
sportvelden. Steeds vaker lijken het alleen
maar woorden zonder inhoud waarbij iedereen zijn schouders ophaalt. Niemand
schijnt er wat aan te kunnen doen 'want er
wordt toch niets aan gedaan' en als er wel
ingegrepen wordt, helpt het nauwelijks.
Een algemene tendens die ook in de sport
terug te vinden is. Sport als verlengstuk
van de maatschappij waarin alles mag en
schijnt te kunnen. De meest aardige en
vriendelijke sporters veranderen plotseling in niets ontziende wilden als zij het
sportveld betreden. Diegenen die alles in
goede banen moeten leiden, de spelleiders,
worden vaak 'lijders'. De scheidsrechters.
'Ze hebben het altijd gedaan'.
Een wedstrijd verloren? Dat kwam door
de scheidsrechter. Een schorsing? Dat
kwam doordat de scheidsrechter het niet
goed zag en daardoor de verkeerde strafte.
Het was een slechte wedstrijd, de scheidsrechter greep te snel in.
Nog een goeie: hij paste de spelregels
verkeert toe. Gemakshalve vergeten de
sporters dat die man of vrouw scheidsrechter is, omdat dat toevallig zijn hobby is.

Rammen
Sportbonden worden steeds meer geconfronteerd met een stijgend aantal straf zaken. Scheidsrechters haken af en houden
het soms na jaren plotseling voor gezien.

Enkele reis
Foto Aad Harmsen

Voetballers uiten hun ongenoegen bij de scheidsrechter. Voor veel arbiters is de lol van het fluiten er af.

Ook spelers onderling staan elkaar soms
naar het leven.
„Ik denk dat ik maar stop met voetbal.
Laatst werd iemand van ons elftal op een
vreselijke manier onderuit gehaald. De
scheidsrechter zond de dader het veld uit.
Na afloop van de wedstrijd in de kantine
zei een van de spelers van zijn eigen team

ger straalde een scheidsrechter gezag uit.
Tegenwoordig zie je dat niet meer. Daardoor loopt een wedstrijd veel te vaak uit de
hand. De scheidsrechters zouden veel beter moeten worden begeleid op het gebied
van de agressiviteit. De strafcommissie
zou veel strengere straffen moeten opleggen. Daar steun je een scheidsrechter mee.

goed is of niet. Zo kweek je discipline. Dat
ontbreekt helaas bij veel teams en dat geldt
voor hoog als laag."
De voetbalvereniging Hoofddorp heeft
ruim 850 leden en is daarmee de grootste
uit de wijde omtrek, is al een tijdje bezig
om een preventief beleid te voeren. Hans
Mols, vroeger actief als voetballer en tegen-

acht jaar dat hij niet kan voetballen omdat
er scheidsrechters gemolesteerd worden.
Zo'n jongetje weet niet eens wat molesteren betekent. Dus dat vind ik te ver gaan.
Liever had ik een landelijke actie gehad
zodat iedereen met zijn neus op de feiten
gedrukt wordt. Waarom moet Haarlem het
voorbeeld zijn? Het gebeurt ook in andere

'Vroeger straalde een scheidsrechter gezag uit'
dat waar hij mee bezig was niets met voetbal te maken had. Hij begon gelijk te rammen. Toen heb ik mijn mond maar gehouden. Ik heb ook mijn gezin en mijn werk."
Woorden van zomaar een speler die niet
met zijn naam in de krant wil. Maar het
tekent wél de sfeer tijdens en na een wedstrijd. Ed Teuben, vroeger scheidsrechter,
jeugdtrainer van SMS heeft gedeeltelijk begrip voor de situatie.
„Er moest wat gedaan worden. Daar ben
ik het helemaal mee eens. Aan de andere
kant is het natuurlijk ook de schuld van de
bond zelf. Toen ik scheidsrechter was, was
er geen begeleiding. Nu is dat nog zo. Vroe-

Veel jonge voetballertjes begrijpen de stap woordig bestuurslid bij Hoofddorp, vindt
van de HVB om de competitie stil te leggen de maatregel van de HVB 'mosterd na de
niet. Dat moet allemaal uitgelegd worden." maaltijd'. Dat er wat aan de agressie op de
velden, en dan met name tegen de scheidsrechters, gedaan moest worden heeft zijn
Eerder
volledige instemming.
„Als coach van de jeugd kun je ook zelf Mols: „Veel eerder had er iets moeten geveel doen. Ik hamer erop dat je speelt voor beuren. We zijn vanaf september aan het
je plezier. Je wint er niets bij om te winnen voetballen en in die periode is er zo al het
en tegelijkertijd tegenstanders onderuit te een en ander gebeurd. Toen had de bond al
halen. Bij mij is het zo: winnen is belang- moeten ingrijpen."
rijk, maar niet ten koste van alles. Als ik zie
„Ik vind alleen dat de maatregel van de
dat een van mijn spelers te grof in de wed- HVB om alles plat te leggen niet goed. Ik
strijd is of constant loopt te praten tegen zou voor alleen de senioren gekozen hebeen scheidsrechter gaat hij eruit. Of hij nu ben. Want hoe vertel je een jongetje van

delen van Nederland."
Een oplossing voor dit probleem is moeilijk. Daar zal veel over gepraat moeten worden. Iedereen zal op een lijn moeten komen omdat het in ieders belang is. Mols:
„Je krijgt altijd wel een opmerking dat de
goeden onder de kwaden moeten lijden. De
bond moet duidelijk laten blijken dat, wil
je voetballen, er ook een scheidsrechter
nodig is. Heb je geen scheidsrechter dan
kun je ook niet voetballen. Er zal een bepaalde acceptatie moeten zijn naar de man
in het zwart toe en dat zal voor spelers,
coaches en publiek moeilijk zijn. Scheids-

Ook de KNBSB (honk- en softbalbond)
heeft de laatste jaren moeten ervaren dat
de agressie op de velden zijn tol heeft geèist. Vorig seizoen bedankte een groot aantal scheidsrechters voor de eer om zich als
'kop van Jut' te laten behandelen. Scheidsrechterscommissionair Cees Bouterse, in
het verleden zelf internationaal scheidsrechter, stuurde een brief naar de verenigingen. Het gedonder moest maar eens afgelopen zijn. De bestaande gedragsregels
moesten maar eens worden aangescherpt.
Praten en discussiëren over feitelijke beslissingen worden in het nieuwe seizoen
taboe. Degene die daar doof voor is, wordt
als eerste beloond met een enkele reis
kleedkamer. In 1991 is aan de hoofdklassers honkbal een brief gestuurd waarin
melding gemaakt werd van strenger optreden van de scheidsrechters. Het betrof met
name het 'verbale geweld'. Afgesproken
was, en dat zal nu ook gaan gelden voor het
hele corps: 'discussies/vragen over feitelijke beslissingen dienen tot het verleden te
behoren. Spelers en coaches die protesteren op feitelijke beslissingen dienen onmiddellijk van het veld verwijderd te worden. Het demonstratief gooien met spelmateriaal dient eveneens met verwijdering
te worden bestraft', zo staat in de brief die
de scheidsrechters onlangs ontvingen en
die niets te wensen over laat.

onze abonnee
Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste
mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend over onze
gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder
flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop woont, denkt er
net zo over.
Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was
laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n hond
terug.
De redactie durft ook wat te zeggen als er
iets in de gemeente speelt waar ze
het niet mee eens is. En je kunt
merken dat ze door de heren
ambtenaren serieus worden
genomen. Nee, die krant kan voor
mij niet stuk.
Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die
mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik meteen bellen natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n
boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week
heb ik 'm in de bus. Een krant om naar uit te kijken.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

moet

KADOOTJE
DEKRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in de gaten. Want als u die leuke felicitatieadvertentie
van uw geliefde, uw echtgenote of-noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

'^ 'lc''')en (-)nic';lt '^ 8 raa s ttl ' neten

' wat zich m mijn omgeving afspeelt. 'IVr kennismaking
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ12,'
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tel: 020-5626271
fax:020-6656321

Daarna word ik abonnee en betaal per kwartaal ƒ16,Qlultjaai/29,- ü |aai ƒ52,• een maandabonnement is uitsluitend mogeli]k bi| automatische beuling
Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven. 020-668 13 00
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Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

5/6 FEBRUARI 1992

WEEKM EDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

1-1-

'»HmrwffnTiiwi

Kenwood mim-set
UD-90 *2x40 watt vermogen * dubbel
autoreverse cassettedeck *1 Bit
Twin Dat 8x oversampling CD-speler
*13-bands spectrum equalizer.

O--

Grundig Kleuren TV

•« ;

M70/681 *70 cm flatsquare blackline
beeldbuis * 100 Hz techniek *stereo en
tele top teletekst *muziekvermogen
2x35 watt.

stereo
videorecorder
HRD 910 *VHS hifi-stereo montage
video *jog shuttle functie *automatische
koppenreiniger.

of 90.-per maand

Miele wasautomaat

14991

W 733 HY *vulcapaciteit Skg *super
electronic systeem *waterproofsysteem
*centrifugeert 600/900/1400 t.p.m.
*tiptoetsbediening *verbruikt slechts
68 liter water.

of 45.-per maand

Hewlett Packard
printer
DeskJet 500 *super kwaliteitspinter
*printersnelheid 240 c.p.s. *in NLQ 120
c.p.s. *met Centronics parallel aansluiting *compatible met Epson FX-80
en IBM preprinter III *diverse lettertypes
*resolutie 300x300 dpi. 16 KB
printerbuffer.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zjjn geldig t/m 15 februari 1992,
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.
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i i l Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 93.432 w/nnaars/ JB • B

Winnaars van ƒ 25.000,Uitslag 12e ronde, 24 december: 13 winnaars
De januari-trekking, met een prijzenpot die
vanwege de vele nieuwe leden groter is dan
ooit, leverde maar liefst 93.432 winnaars op.
Dat zijn er vijfentwintigduizend méér dan in
december!
De hoofdprijs van een ton viel op lotnummer
2281 ST15, en de PostcodeStraatprijs postcode 6227 RK - werd 20 keer uitgereikt

aan alle leden in de straat waar de meeste
prijzen vielen, de D. van Havenstraat in
Maastricht. Nog maar even en dan trekken
we in maart de SuperKwartaalprijs van één
miljoen gulden. Aarzel niet en vul de WINEEN-MIL JOEN-BON in. Vooreen tientje per
maand doet u al mee, én speelt u bovendien
gratis mee met Hitbingo!

1216
3034
3063

Opnamen Hitbingo!
Bent u deelnemer van de Postcode Loterij?
Heeft u de postcode cijfers 1311 (Almere),
6823 (Arnhem) of 7891 (Klazienaveen)? Dan
kunt u zich aanmelden voor de volgende
opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! B

1902
2264

50,-

25,-70,25,70,50,25,500,70,70,70,25,700,70,7000,70,70,70,25,25,50,70,25,25,50,500,70,25,25,25,50,70,700,70,50,70,70,25,70,9<r
*^,
700,70,70,70,25,500,70,25,25,700,50,700,50,25,700,500,500,70,70,25,-

1741
1742
1781
1785
1785
1788

SH
GB
XN
HJ
KS

700,25,25,50,25,70,-

2573 HJ
2586
2586 VP
2592
2592 EM
2596

25,70,25,70,25,70,-

6227 RK
POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ3.000,1788
1788
1788
1795
1813
1813
1947
1991
2013
2022
2034
2111
2172
2181
2231
2231
2243
2264
2265
2282
2284
2284
2285
2286
2286
2286
2316

AS
GD
PB
JN
PA
HE
CB
XM
CA
CH
TP
KM
WS
BD
SN

EN
AX
TB
SL
CS
RL

25,50,50,50,70,50,70,50,700,50,25,50,70,25,25,25,50,25,70,50,25,700,25,70,700,25,70,-

2624
2624
2628
2631
2715
2715
2725
2741
2761
2771
2807
2811
2902
2904
2905
2905
2911
2921
2931
2941
3011
3012
3028
3035
3042
3043
3051

KB
25,XK
50,JE
25,JC
50,AN 700,XP
25,DJ
25,TX 7000,GR 7000,70,LE 700,VB
25,BA
50,TH
25,70,VL
25,70,70,TJ
25,TM 700,70,70,ER
25,AC
25,VE
25,PR
50,70,-

nnc-t ] l
OUO 1 LJ

2321 SN
2353 KL
2396 GC
2512HC
2513
2513 VN
2515 SW
2516 JH
2516 WC
2525 JD
2531 GA
2532 BK
2533 HD
2533 KJ
2547
2547 TJ
2551 WB
2565 CM
2565 RM
2571

25,50,50, •
500,70,"
500,50,25,50,50,25,700,25,50,70,700,50,700,50,70,-

3054
3068 BX
3068 LX
3068 XJ
3073 CH
3073 TM
3074
3074 GD
3077 HB
3081 JH
3081 ZV
3084
3085 GB
3085 KW
31 12 AG
31 12 DS
3112 VX
31 19 CR
3136EJ
3137

fjc
£O}"

70,25,25,25,25,25,70,25,25,500,500,70,500,500,500,50,7000,50,25,70,-

3137
3171
3181
3181
3181
3191
3191
3192
3193
3202
3206
3208
3208
3221
3231
3232
3245
3281
3291
3297
3328
3329
3331
3332
3335
3371

DE
25,PV 700,BM
50,RC
50,TM
25,DJ
50,VW 50,AL 700,PL
25,VK
25,HM 25,70,70,70,70,SK
25,70,XK
50,XA
50,AS
50,70,KC 700,KM 25,KC
25,70,70,-

3842
70,- 5021 RG
25,3844 CX
25,- 5022 HE
25,3882 G P
25,- 5037 JC
50,3905 DM 700,- 5042
70,3906 AJ
25,- 5042 LD
25,3956 N D
25,- 5061 SJ
25,3971
70,- 5066 AJ
25,3971 SG
50,- 5080 AD
25,3972 DD
25,- 5122 HR
25,4005
70,- 5133 VH
25,4143GC
25,- 5141 JM 700,4251 WE 50,- 5142 VM 700,4254
70,- 5143 TK
25,4255 H C
50,- 5143 TK
25,4301 VK
25,- 5151
70,4307 AM
25,- 5151 MP
25,4328 BT
25,- 5151 TD
50,4331 HS 500,- 5216
70,4374 BK
50,- 5223 EJ 700,4382 AL
50,- 5223 VE
25,4388 KJ
25,- 5231 DR
50,4461 N R
50,- 5233 HT
25,4537 TE
25,- 5235 DZ 7000,4551 VH 7000,- 5282 VN
50,4561 KD
50,- 5351 RR
25,4561 WG 25,- 5402 KL
50,5503 ST
25,RB
50,Gran Dorado Prijzen 5505
5571 KV
25,1112 LG 06
3633 XT 02
5581 BP
25,1831 BV 12
3765 CE 01
5581 VP
25,3314 NM 06
_-ƒ->. r
/„.
5582 GA
25,cr
^^- ,
/ _/c f'**^
5612
70,£s.trCv~zJ^
5612 HV
25,i
5615
70,3372 XK /700,- 4564 DL 500,- 5624 AN 700,3401
70,- 4567 CT
50,- 5625
70,3431 VL
25,- 4576 EE
50,- 5628
70,3438 TX
25,- 4587 BD
25,- 5632 MP 50,"3y1/iQ TPi
J44o
lU

Crt
50,-

3448
70,3461 EG
25,351 5 VB
50,3532 XR
25,3554
70,3605
70,3705 TJ
25,3706
70,3706 CH
25,3721 KW 25,3722 EC 700,3723
70,3723 JR
25,3760
70,3765 EX
25,3769
70,3771 LG 700,3816 KH
50,3818
70,3832
70,-

4661

**-„.

2281 ST 15

HOOFDPRIJS
ƒ 100.000,en voor iedere deelnemer in
de postcode 2281 ST een
troostprijs van ƒ 1.000,5655 BH
5655 HJ
5664 XT
5667 NC
5667 TT
5673 LL
5684 JH
5708 CJ
5721 VR
5725 AZ
5738
5801 VP
5809 BM
5865 BK
5912 XC
5922 BD
6043 AV
6127CW
6129
6134 AE
6136 EA
6214 PN
6216 AS
6226
6229 XK
6241

25,' 50,50,50,7000,25,50,50,50,700,70,7000,25,50,50,25,700,50,70,50,50,50,25,70,25,ÏO,-

6243
6271
6361
6367
6415
6433
6438
6441
6461
6521
6537
6545
6545
6546
6546
6651
6708
6708
6717
6821
6824
6825
6832
6862
6882
6891

CJ

700,70,HW 25,KB
50,VX
25,JJ 7000,GN 25,SM 25,DB 500,70,SR 700,EP
25,LN
25,JS 700,TS
50,70,70,ML
25,PH
50,BH
25,70,CK
25,70,BP
50,JN
25,CL
50,-

6902
6903
6932
6941
6951
6951
7011
7021
7021
7051
7051
7101
71 03
7206
7234
7241
7321
7322
7333
7335
7416
7442
7447
7523
7523
7531

PE
XW
LN
DC
NT
NT
AM
NB
WT

500,50,500,50,50,700,50,700,500;70,ZS 700,70,XV
25,AE
25,SJ
25,70,GK
25,LN
50,BM 500,AJ
50,70,WN 700,BB
25,70,XT
25,DJ 700,-

7602
7604
7605
7621
7751
7771
7772
7783
7815
7881
7881
7891
8031
8084
8084
8091
8101
8131
8243
8244
8355
8556
8567
8604
8615
8921
8921
8923
8924
9101
9131
9204
9207
9291
9402
9407
9501
9503
9602

1946
2024
2922
3069

EX 7000,CX 700,CB
25,CT
25,GR
25,XG
25,LZ
25,CB
50,70,EM 700,JW 7000,BN 7000,BX
25,CT 700,VR
50,LD 700,GE 700,BK
50,DD
25,BV 7000,BL
50,AE
25,LB
50,CS
25,70,EH 500,KT
50,CB
50,JB
50,VW 25,KL
50,KG 700,BN
50,AX 500,HV
25,BT
25,GB 700,RE
50,MA 50,-

70,- •s^9^Hsia^a^HaiHM««ne^EiiBB«nami««HaH«aBBnnaMm ao4j ot

BL 31
CP 03

3312
3319

CT
PL

04
35

3435
4328

VB
CE

09
10

BG 08
JA 05

4401
5645

6051
6231

AS
KB

01
14

GD 05
HV 04

2282
3766

JA 09
HW 27

4003
5575

AE
AE

07
43

7491
8374

DN
KB

18
05

TK
VA
JT

01
06
03

9635 AM 01

Uitslag 14e ronde, 7 januari: 19 winnaars

Op 30 januari 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van januari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
1033 Ju

3068
3151

Uitslag 13e ronde, 30 december: 9 winnaars

UITSLAG TREKKING JANUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
1034 GH
1051
1051 XG
1053
1057 DX
1058 CE
1058 TX
1062
1065
1068
1069 KA
1069 NK
1078
1078 KZ
1079
1079
1092
1094 ET
1094 EX
1098 PW
1106
1106 GE
1107WL
1141 JH
1151 EH
1161
1161 TT
1181 CZ
1211 NP
1212 DS
1214
1214 HH
1216
1251 VM
1276
1276
1314 JA
1338
n^<4
IOO** P
wJi
1355 EN
1357
1391
1401
1421 XJ
1435 NX
1501
1505 H D
1521 BE
1561 BB
1562 TH
1622 DP
1622 JN
1625 HE
1625 WP
1625 WP
1645 TR
1689
1716
1735 GB

KT 13
ZJ 1 1
BD 02

TP
BD
ES
EJ

15
09
15
02

3573
3643
4741

PP 10
BA 08
RR 05

5476
5553
5932

KK
CZ
XR

14
15
11

6042
6081
6511

CG 14
HA 08
WE 05

6531
7442
7471

AX 02
HH 08
RB 06

7475
7481
9641

6281
6538
7038

NV 07
EH 02
DG 1 1

8091 JW 14
9602 LS 17
9743 GE 02

9684
9718

AA 06
PP. 10

Uitslag 15e ronde, 14 januari: 20 winnaars
1065
2021
2114
2215

BH
HB
EH
BG

04
14
18
10

2242
2591
2804
2841

VD 04
VR 09
LL 23
AT 10

3192
3225
3434

CJ 03
MC 02
DL 1 1

5044
6163
6228

LB
EV
JD

01
08
05

Uitslag 16e ronde, 21 januari: 10 winnaars
1055
1509

JN
ZN

11
16

2252
5261

KW 02
SP 08

5491
6216

GL
SL

18
11

6732
7141

DH 03
PA 07

Uitslag 17e ronde, 28 januari: 79 winnaars!
1024 HM
1034 MB
1102 AK
1106 SB
1112 NB
1186 CM
1276 BJ
1383 BB
1423 EN
1506 MS
1544 XL
1625 HX
1791 EX
2435 XD

21
09
05
47
01
04
21
01
11
04
08
27
01
15

2512 AG 12
2562 NW 06
2582 ET 10
2611 EA 09
2622 LB 12
2661 AM 03
2671 CK 08
2681 NB 10
2727 CK 04
3022 BM 18
3033 RK 08
3075 EM 10
3527 RJ 07

4001
4191
4335
4529
4537
4641
4793
4827
4834
4835
4921
4921
4921

WN
GK
GA
JC
XN
BD
AA
NL
XS
AE
SG
SG
WJ

06
18
22
09
08
16
06
06
26
20
03
03
07

5022
5106
5275
5388
5463
5481
5482
5613
5625
5665
5731
5932
6291

EN
NL
KP
AC
ED
EG
CJ
HJ
HE
CP
CC
CH
NC

13
05
11
07
18
01
13
03
20
29
16
02
03

6374 HW
6443 WG
6462 EW
6843 MT
6866 AH
6921 NM
7121 CL
7132 AL
7462 EP
7573 AS
7586 CN
7771 CZ
7823 BH

12
06
04
01
06
08
11
15
17
10
02
03
05

7902 GR
8017 LV
8032 KD
8386 XG
8932 H J
8935 GC
9112 HR
9202 VD
9203 SR
9204 EZ
9753 AL
9933 BE
9933 RC

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen.
. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande
f rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van
het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij hel secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

_)1 lot (ƒ10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen mei blok/etters

_l dhr. U mevr.

au.-

1 mm f i EXTRA PRIJZEN VOOR DE 1 1 3H \ 1

IJPB8
4708 Ut

4708
4724
4731
4811
4812
4812
4814
4814
4817
4818
4827
4844
4849
4904
5021

LE

ZfKS MAN JPNSf BLAD

25,-

EH 7000,SH
50,70,ZT
25,70,HC 500,ED
50,JC 700,70,PC
25,CH 700,70,BG
25,MB
25,HG 7000,-

1024
10,1051 XE 25,-

1107 EX 50,1111 10,-

1222 KN 25,1314 10,-

1053 ER 25,-

1111 ZJ 25,-

1063

10,-

1171 EK 25,-

1355 EK100,-

1067 XL 25,1077
10,-

1214 KX 50,1216 J V 50,-

1394 JE 25,-

1 ! jjjf \ \
9741
9742
9742
9743
9744
9744
9997

1323 10,-

HR
50,BC
25,LA 500,JJ
700,CV
50,HX 700,NH
25,-

Postbanknummer:

NATIONALE
LOTERIJ

zetfouten
voorbehouden
max. 99 loten per
postcode

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

10
12
08
01
16
11
05
11
14
06
09
14
16

D
Dierenbladen
| beschrijven
de karakters
M IN de sfeer van de andere onderwerpen op deze
pagina te blijven, hebben
\ve deze keer ook eens de dierenbladen op hun inhoud bekeken. Artikelen in de trant
van een onderzoek naar de gezondste dierenvoeding of een
test van kattebakvulsels troffen we niet aan, maar misschien was onze blik in deze
bladen daarvoor té incidenteel.
Uit navraag bleek namelijk dat
soms wel degelijk aandacht
wordt besteed aan kritische
produktbeschouwingen.
door Gerrit Jan Bel

Dierenambulance: hollen of stilstaan

E DIERENAMBULANCE is liefdewerk-oud papier. Slopend voor de
vrijwilligers, waar altijd gebrek
aan is. We gingen een middagje mee
met de ambulancedienst voor Haarlem
en Omstreken. Vooraf werd er al voor
gewaarschuwd: het wordt hollen of stilstaan.

toen geholpen en de volgende dag kwamen ze
vragen of ik wilde collecteren voor ze. Dat heb
ik gedaan en later kwam de vraag of ik de
telefooncentrale af en toe wilde bemannen.
Nu ben ik het hoofd van de Dierenambulance
Haarlem en Omstreken."
„Ik denk dat ik dit nog drie jaar volhoud,
want het sloopt je echt. Je hele leven draait 24
uur per dag om de dierenbescherming. Ik zit
soms weieens te vloeken, want ik heb geen dag
meer voor mezelf. Ik ben altijd stapelgek op
dieren geweest, ik ben er echt knettergek mee
en dat moet ook wel, want anders houd je dit
niet vol. Bovendien moetje verantwoordelijkheidsgevoel hebben om dit werk doen."
De telefooncentrale is namelijk 24 uur per
dag en zeven dagen per week bemand (onder
de twintig vrijwilligers overigens slechts drie
mannen) en dat vergt de nodige flexibiliteit
van degene die dienst heeft. In noodsituaties
moet bij nacht en ontij worden uitgerukt.

door Everhard Hebly
Wie ooit een dierenambulance met gierende
taanden, zwaailichten en loeiende sirenes de
bocht om ziet komen, weet dat er iets mis is
met de rijder. Dieren hebben een andere
plaats in deze samenleving dan mensen en het
is leuk dat er een dierenambulance uitrukt,
maar het is niet toegestaan dat ze voor een
hond, kat of cavia in nood de verkeersregels
aan hun laars lappen. Zoals de rijder die
meende met zwaailichten het rode stoplicht te
kunnen negeren. De man reed zijn bus volledig in de vernieling.
Dierenambulance Haarlem en Omstreken
is de enige ambulancedienst van Nederland
die is aangesloten bij de Dierenbescherming.
Volgens Lydia Castrop, Hoofd Dierenambulance, zijn alle overige ambulancediensten in
particuliere handen. „Een groot voordeel voor
ons is dat de vrijwilligers nooit dieren thuis op
hoeven te vangen. We brengen de dieren direct naar het asiel. Behalve parkieten en papegaaien, die neem ik zelf mee naar huis, want
die kunnen niet in het asiel."
„Als ik een nieuwe auto nodig heb, krijg ik
die van de Dierenbescherming. Er is wel onderlinge strijd tussen dé verschillende ambulancediensten, maar ik heb er zelf niet zoveel
problemen mee. In het telefoonboek van
Haarlem staan twee ambulancediensten en
over het algemeen bellen mensen beide. Dan
is het maar net, wie er het eerste is. Het klinkt
een beetje negatief, maar voor die particuliere
ambulancediensten is het toch handel. Als ze

Wat sommige dierenbladen wel
brengen zijn rasbeschrijvingen,
waaruit blijkt wat voor dieren dit
zijn, welk karakter ze hebben e.d. Zo
komt in het januari-nummer van
Onze Hond het jonge Duitse ras Eurasier aan bod. Uit het jaaroverzicht
blijkt dat op die manier in 1991 de
volgende rassen werden doorgejj licht: Jack Bussel Terriër, West
| Highland White Terriër, kortharige
Schotse Herdershond, Vastgötaspets, Tatrahond, Ierse Waterspaniël, Chinese Shar-Pei, Picardische
Herderhond, Duitse Dog, Labrador
Betriever, Zwarte Bussische Terriër, Hollandse Herder langhaar en
Spaanse jachthondenrassen.
In Onze Hond ook iedere maand
een overzicht van kenneladressen 6TYET KLINKT wat afgeen ras- en kynologenclubs. Maar
r~l zaagd, maar toen ik een
hierbij de kanttekening dat deze in•*•
jaar of zeven was wilde
formatie niet volledig is omdat hier
ik al dierenarts worden. Ik
voor iedere vermelding moet worvind het enorm leuk om met
den betaald. Een ander hondenblad
kleine huisdieren te werken,
is Dogs With Spirit. In het januarinummer beschrijvingen van de Do- het is heel afwisselend." Sylvia
Singewald is alweer elf jaar
bermann, de Karabash, de Manchesdierenarts en maakt deel uit
ter Terriër en de Zweedse Lappenvan de praktijk Westeinder in
hond.
Cal News (december/januari) beAalsmeer.
schrijft Colour-Point en de Maine
Coon, tweelangharige kattesoorten.
Sylvia Singewald en haar collega
Joep van Seters zijn een soort Manusj e-van-alles, want ze verrichten
Biologisch geteeld
zo'n beetje het totale scala handelinBiologisch geteelde aardappelen gen die maar denkbaar zijn voor een
zijn kwalitatief beter dan de meer dierenarts. Sylvia: „Je bent alles tetraditionele rassen. Tot deze conclu- gelijk. Chirurg, tandarts, internist
sie komt de Consumentenbond na en noem maar op. Toen ik elf jaar
onderzoek van achttien verschillen- geleden mijn opleiding afrondde,
de aardappelrassen. Deze alternatief had ik les gehad over alle dieren.
geteelde aardappelen hebben min- Tegenwoordig specialiseert men
der last van ziektes, groene en blau- zich eerder. Na mijn opleiding wist
we plekken en bevatten minder ni- ik niet precies wat ik wilde en ik heb
traat en cadmium dan de traditione- dan ook van alles gedaan. Ik heb
le . aardappelsoorten. Men vraagt, zelfs een half jaar in een dierentuin
zich wel af of de prijs van biologi- gewerkt. Sinds 3,5 jaar werk ik nu
schë aardappelen niet omlaag kan. hier in Aalsmeer en Leimuiden met
In totaal werden 49 partijen van 25 uitsluitend de zogenaamde kleine
kilo aardappelen, verpakt in porties gezelschapsdieren en dat bevalt privan anderhalf tot vijf kilo, onder- ma."
Ze spreekt van afwisselend werk.
zocht. Daarbij werd gekeken naar de
aanwezigheid van ziektes, groene en „Het spreekuur is het leukste. Verblauwe plekken en de hoeveelheid der hebben we elke dag wel twee of
nitraat en cadmium. Van de elf ge- drie operaties, daartoe reken ik ook
teste biologische partijen zijn er röntgenfoto's en sterilisaties. Opereacht goed of zeer goed. Dit in sterke ren doen we meestal zonder dat de
tegenstelling tot de 38 traditionele eigenaren van het dier erbij zijn. Het
partijen waarvan er slechts negen is in het verleden een paar keer voorgoed tot zeer goed werden genoemd. gekomen dat mensen flauwvielen,
Van de biologische aardappelen is vandaar. Maar de meesten willen er
vooral het ras Santé succesvol. Alle niet eens bij zijn. Toen mijn eigen
vier onderzochte partijen bleken on- hond gesteriliseerd moest worden,
berispelijk. Het ras Escort daarente- heb ik het door mijn collega laten
gen kreeg tweemaal het predikaat doen, want ik was veel te nerveus. Ik
had er een hele nacht wakker van
matig.
Van de geteste traditionele aard- gelegen."
appelen werden vier van de vijf partijen Eigenheimers als slecht beoordeeld. Datzelfde geldt voor drie van Keizersnede
„We voeren in principe alle operade vijf partijen Bintjes. Het onderzoek is gepubliceerd in de Consu- ties zelf uit in Aalsmeer, behalve als
het zeer specialistisch werk betreft
mentengids van februari.
zoals botoperaties. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit een vis op de opera-

Riem

• Lydia Castrop levert een kat af in het asiel

ons een vrachtje kunnen afpikken doen ze
het."
„Ik was eens op weg naar een doodgereden
hond. Komt er halverwege een andere ambulancewagen achter me rijden. Hij schiet me op
goed moment voorbij, snijdt me half en was
dus eerder bij het ongeval. Dan stap ik niet
eens meer uit, maar rijd ik gewoon weer naar
huis want ik ga er geen wedstrijd van maken.
Daar leen ik me niet voor. We hebben geen

Foto Bram de Hollander

andere rechten dan overige weggebruikers."

Slopend
Lydia Castrop kwam drie jaar geleden in
aanraking met de dierenambulance.' Ze had
problemen met haar eigen hond: hij liet haar
het huis niet meer in. „Daar kon dat beest
niets aan doen, want hij had een hersenbeschadiging. De dierenambulance heeft me

De Dierenambulance Haarlem e.o. had vorig jaar 2400 ritten. De telefoon staat soms
roodgloeiend. Op andere dagen echter is er
gewoon niets te melden. Geen aangereden
hond, geen zwervende kat, zelfs geen zieke
vogel. Het is hollen of stilstaan. Dit keer is het
dus stilstaan. Zelfs in het asiel en het dierenpension is weinig te beleven. De meeste hondehokken zijn leeg. Aan katten is in het asiel
nooit een gebrek. Veel ongelukken met honden kunnen voorkomen worden volgens Castrop.
„Ik zeg het zo vaak: houd honden toch eens
aan de riem. Maar ja, iedereen is van mening
dat zijn hond niet plotseling oversteekt of
wegloopt. Het is gewoon een kwestie van een
riem. Het is voor ons ook niet altijd prettig om
een hond van straat te halen, want het is bijna
altijd fataal. We verlenen geen eerste hulp.
Het is inladen en als de duvel met het dier
naar een dokter."

Miljoenen mensen moeten ieder
jaar weer hun belastingbiljet in (laten) vullen. Voor de doe-het-zelvers
zijn er verschillende belastinggidsen
op de markt. En de laatste jaren zijn
daar vaak speciale computerprogramma's aan toegevoegd en die nemen u een hoop werk uit handen.
Om de prijs hoeft u het in ieder geval
niet te laten, zo concludeert de Consumentengeldgids (no. 1) die een
aantal van deze programma's testte.
Maar hoe gemakkelijk ze ook zijn,
de hulp van de belastinggids hebt u
er nog steeds bij nodig, zo wordt
gezegd. Met name vanwege het gebruikersgemak en de kwaliteit ging
de voorkeur uit naar de programma's van Elsevier en Kluwer.

Diervriendelijke
Cosmeticagids
De eerste Nederlandse cosmeticagids van diervriendelijke
cosmetica is deze maand uitgekomen. Via deze gids kan de
consument nagaan welke cosmetica niet op dieren is getest.
Er staat een overzicht in van 61
merken waarvoor minstens vijf
jaar geen dierproeven zijn gedaan. De gids is uitgegeven door
ProefkoNEEN, een sarnenwerkingsverband van vier Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties.
Om in de gids te worden opgenomen moet een beleidsverklaring worden afgegeven, waarin
de fabrikant verklaart ook in de
toekomst af te zien van dierproeven. In de gids wordt verder
aangegeven welke produkten
geschikt zijn voor vegetariërs
en veganisten, die behalve van
vis en vlees ook afzien van zuivelprodukten.
De gids Is gratis aan te vragen bl]
proefkoNEEN, tel. 070-3246271.

Hoe leert u uw kat de krabpaal te gebruiken? Wat te doen
als uw kat allergisch is voor
vlooien? Dat zijn enkele wetenswaardigheden die te vinden zijn
in de kattenscheurkalender. De
kalender bevat daarnaast veel
foto's.

De kalender Is verkrijgbaar in de
kantoorboekhandels en warenhuizen
en kost ƒ 17,50.

Woordzoeker
Steensoorten. Van links naar
rechts en omgekeerd. Van boven
naar beneden en omgekeerd. Van
linksboven naar rechtsonder en omgekeerd. Van rechtsboven naar
linksonder en omgekeerd. Sommige
letters worden twee keer gebruikt.
De overige letters vormen, achter elkaar gezet, van boven naar beneden
de namen van twee steensoorten.
Amber - bag - bagge - bom - camee -

carneool - eoliet - erts - eterniet - gem
- gemma - gips - git • gneis - grind griott - kies - kiezelsteen - klei kwarts - leem - lei - leisteen - loss mica- meteoorsteen - olivijngesteente - oöliet - plavei - puimsteen - purpersteen - talklei - topaas - tufsteen ulviet - zand.
Oplossing puzzel vorige week: globetrotter

K P K p T u F S
E 1 K U A U B A G
L E L K R T 1 E L
K Z E W G P 0 M E
L E 1 A L 1 E E S
A L S R G 0 T R C
T S T T K S 0 T s
A T R S 1 0 0 E E
T E E E E 0 G G N

1

• Sylvia Singewald onderzoekt een zenuwachtige Jack Russell Terriër

tietafel gehad, want zelfs daar zijn
specialisten voor. De allerleukste
operaties zijn de keizersneden bij
honden en katten. De eigenaren blij-

echt wakker van, maar het blijft
naar, ook al is het vaak beter voor
het dier. Ik weiger om gezonde dieren in te laten slapen. Het komt wel

'Nog nooit een vis
op operatietafel gehad'
ven er dan meestal wel bij en dat is
wel nodig ook om al die puppies op
te vangen."
Het meest vervelende aspect van
de dierenartspraktijk is het laten inslapen van huisdieren. „Ik lig er niet

voor dat mensen hun pas drie jaar
oude hond willen laten inslapen omdat ze er last van hebben of omdat ze
hem niet de baas zijn. Daar werk ik
niet aan mee. Het ligt anders als het
dier pijn lijdt en geen enkele behan-

Foto Bram de Hollander

deling meer helpt. Dan adviseer ik
het wel, maar het blijft uiteindelijk
de beslissing van de eigenaar. Maar
er zijn wel gevallen dat het niet eerlijk is tegenover het dier om te lang
te wachten met het laten inslapen."
Vind je het niet wat overdreven dat
mensen met een zieke hamster naar
de dierenarts gaan om het dier te
laten redden?
„Nee, helemaal niet. Je kunt je net
zoveel hechten aan een hamster of
parkiet als aan een hond of kat. Ik
zie het verschil niet zo. En dat blijkt
ook uit de vele reacties die je altijd
krijgt. Men is over het algemeen heel
dankbaar als het dier hersteld is. Of
het nu om een konijn of hond gaat."

Chinchilla's in opmars als
D

door Johan Moes

Een warmtepak is in de koude
maanden een belangrijk attribuut
, voor de sportvisser. Het blad Sport\ vissers (januari) zette tien gangbare
merken op een rij. Het Visblad (februari) beschrijft een aantal goede
visstekken van het Twentekanaal,
dat vooral faam geniet als karperwater.

Gehandicapten

Nora van Zalinge: 'Chinchilla's zijn net knuffeldiertjes'
Foto Bram de Hollander

Het is dan misschien nog geen
rage, maar steeds vaker neemt de
chinchilla de plaats in van de hamster, de cavia en zelfs de hond en de
kat. In Animal World, een dierenwinkel in Amsterdam-West, zijn de
chinchilla's te bewonderen en het is
één van de weinige winkels waar het
beestje ook te koop is.
Vooralsnog is de chinchilla als
huisdier iets bijzonders, zegt Nora
van Zalinge, eigenaresse van de dierenwinkel: „Ik verkoop er nu gemiddeld twee of drie per maand, maar
het is duidelijk dat dat langzaamaan
steeds meer wordt. Ik denk dat veel
mensen er nu eindelijk achter komen dat het eigenlijk heel leuke en
lieve diertjes zijn."
„Chinchilla's zijn net knuffeldiertjes, ze zijn alleen in vergelijking
met cavia's en konijnen vrij duur.
Een cavia heb je al voor minder dan
35 gulden, maar voor een chinchilla
ben je al gauw tussen de honderd en
honderdvijftig gulden kwijt. De prijs
is nogal afhankelijk van de kleur:
chinchilla's met een bijzondere
kleur zijn duurder dan andere."
„De beestjes zijn heel geschikt als
huisdier. Het zijn, net als de eekhoorns, wollige springdieren. Daarom hebben ze een hoge kooi nodig,
waarin ze moeten worden opgesloten als ze alleen zijn. Maar als de
baas van het beestje thuis is, hoeven
ze niet in de kooi. Als je er één aan-
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geeft u meer!
KROKUSTOCHT

E CHINCHILLA is opnieuw ontdekt, als huisdier deze keer.
Een paar jaar geleden was het eekhoornachtige diertje
vooral geliefd bij kledingproducententen, die de vacht van
de dieren verwerkten tot bontjassen en andere kledingstukken.
Maar de strijd tegen de jacht op pelsdieren wordt steeds heviger
en inmiddels is het beestje in opmars als huisvriend.

Sportvissers

Tot de vele mogelijkheden die de
computer allerhande gebruikers
biedt, moeten ook de programma's
worden gerekend die speciaal zijn
ontwikkeld voor gehandicapten.
Daarbij kan worden gedacht aan
brailleprogramma's, de mogelijkheid letters op het scherm een zodanig formaat te geven dat zij goed
leesbaar zijn en het (door middel
van een computerstem) voorlezen
van teksten.
Degenen die over een modem beschikken hebben de mogelijkheid
deze programma's via diverse bulletin boards te verkrijgen. Heeft men
geen modem dan kan contact worden opgenomen met de heer H.
Olofsen, Cornelis van der Lindenstraat 17 éénhoog, 1071 TE Amsterdam, tel. 020 - 6760259.

Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Kattenscheurkalender

Dierenarts is chirurg, tandarts en internist

Belastingprogramma's

Redactieadres ATV: Weckmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

schaft als hij jong is, kan hij heel
tam worden en dan komt hij ook uit
zichzelf bij je zitten. De chinchilla is
een echt nachtdier. Hij slaapt tot een
uur of drie, vier 's middags, waardoor het voor sommige mensen die
overdag werken een ideaal huisdier
is."
De 'knuffelbeesten' zijn echter
niet de enige dieren die bij Animal
World te koop zijn. Van Zalinge
heeft ook muizen, konijnen en woestijnratjes in de aanbieding. Het
meest populaire huisdier is op dit
moment volgens haar de Russische
hamster. „Dat is ook een heel goedkoop, leuk en lief klein diertje, veel
kleiner dan een gewone hamster. Hij
is vooral bij kinderen populair."

Vergunning
Alleen voor de trouwe viervoeters
kan de klant niet terecht in een gewone dierenwinkel, ook niet in Animal World. Maar als het aan Van
Zalinge ligt, komt daar in de toekomst verandering in.
„Het is een beetje onzin dat eigenaars van dierenwinkels niet een
vergunning kunnen krijgen om in
hun winkel ook honden en katten te
mogen verkopen. Als ik een konijn
kan verkopen, kan ik ook een kat
verkopen: als ik slecht ben voor een
konijn zal ik ook slecht zij n voor een
kat en omgekeerd. Eigenarea van
dierenwinkels moeten zeker de kans
krijgen om in het bezit van zo'n vergunning te komen."

Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij Naco een
krokustocht aan langs het "eilanddorp" de Woude en met
een bezoek aan de Zaanse Schans. De tocht begint om 10.00
uur bij Rederij Naco aan de Ruyterkade Steiger 7, direct
achter het Centraal Station in Amsterdam.
U vaart onder het genot van een kopje koffie en een gebakje
over het IJ via de Zaan naar Krommenie en langs MarkenBinnen naar de Woude. Onderweg wordt u een drie-gangen diner aangeboden, bestaande uit een kopje soep, vlees,
twee soorten groenten en een ijsje. Na een tocht over het
Alkmaarder en Uitgeestermeer komt u aan bij de Zaanse
Schans. Hier heeft u de gelegenheid een korte wandeling
langs de Zaanse huisjes en molens te maken en kunt u een
bezoek brengen aan de kaasmakerij. De tocht eindigt rond
16.30 uur weer aan de Ruyterkade.
U kunt deelnemen aan deze tocht op dinsdag 3, woensdag
4, donderdag 5, zaterdag 7 en zondag 8 maart tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij Rederij Naco, tel. 020-6262466.
De kosten bedragen ƒ 39,- per persoon, inclusief vaartocht,
koffie en gebak, diner en bezoek aan de Zaanse Schans en
kaasmakerij. Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 5,korting en betaalt u slechts ƒ 34,- p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de krokustocht is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 34,- p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen:

geefr u meer!
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Wegwijs in onderwijs
Technische Opleidingen
4-jarige middenkaderopleiding (MTS)
Bouwkunde
Restauratietechniek
Weg- en waterbouwkunde
Werktuigbouwkunde
Produktietechniek
Installatietechniek
Procestechniek
Milieutechniek
Elektrotechniek
Energietechniek
Elektrische installatietechniek
Elektronica
Computertechniek
Commerciële Techniek
Besturingstechniek
Motorvoertuigentechniek
Operationeel Technicus

4-jarig nautisch onderwijs
lange opleiding
• Maritiem Officier
• Operationeel Technicus

onderwijs lokatie

Umond MTS

3-jarig nautisch onderwijs
lange opleiding

Roos en Beeklaan 4, 2071 TD Santpoort-Noord
(5 min. lopen van NS-station Santpoort-Noord)
Tel. 023 - 38 31 34

• Scheepswerktuigkundige A (MA)
• Stuurman / Werktuigkundige
Zeevisvaart onbeperkt (SW4)

Vrijdag 14 februari 1992

2-jarig nautisch onderwijs
lange opleiding

OPEN HUIS

• Scheepswerktuigkundige
Kleine Handelsvaart (W4)
• Stuurman Kleine Handelsvaart (S4)
• Stuurman / Werktuigkundige
Zeevisvaart NW-Europa (SW5)

Maritiem Instituut BJmond
van 10.00 - 15.00 uur

Zomercursus
Leerlingen met een MAVO- of LBO-diploma zonder voldoende
cijfers voor wiskunde of natuurkunde stellen wij in de gelegenheid van 1 juni tot uiterlijk 8 juli extra lessen te volgen in deze
vakken. De bedoeling is, dat op deze wijze de kans op een
succesvolle studie aan het Umond College groter wordt.
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Voor Havo-5-gediplomeerden is voor alle
studierichtingen een verkorte (3-jarige)
middenkaderopleiding mogelijk
Alle scholen van het Umond College zijn met
het openbaar vervoer uitstekend te bereiken.

ie iSAMOCKii
PAK JE
KANSEN!

• Scheepstechnicus
• Schipper / Machinist beperkt
werkgebied
• Stuurman / Werktuigkundige
Kustvisserij (SW6)

Zaterdag 15 februari 1992

Vlaardingenlaan 25
Afd. elektrotechniek, motorvoertuigentechniek
Opleiding voor Volwassenen
Tel. 020-6154354
Meer en Vaart 5
Afd. bouwkunde, werktuigbouwkunde
Tel. 020-6190251

n A ir

2-jarige nautisch onderwijs
korte opleiding

Kanaalstraat 7,1975 BA Umuiden (bij de sluizen)
Tel.02550-1 9016

-jarige dagopleiding
Oriënteren
Schakelen
Avond- en deeltijdopleidingen

OPEN AVOND: WOENSDAG 12 FEBRUARI
19.00 u.-21.30 u.
Sector Techniek (MTS en KMBO)

van 15.00 - 17.00 en 19.00 - 21.30 uur

onderwijs lokatie

-jarige korte Vakopleiding
Elektrotechniek
Bouwkunde
Werktuigbouwkunde
Motorvoertuigentechniek

eunopa
college

Maritiem Instituut Umond

Het Umond College, met het oog op jouw toekomst.

-jarige lange Vakopleiding
Werktuigbouwkunde
Elektrotechniek

Leren met een doel is met plezier
aan de toeKomst werken

Nautische Opleidingen

Umond
Col lege

Umond MTS

14

Sector Economie

Dongestraat 12
Afd. MEAO en HAVO/MBO
Tel. 020-6719373
Zocherstraat 23
Afd. MMO (ook 25/2, 31/3 vanaf 20.00 uur)
Tel. 020-6121211
Ariane Nozemanstraat 2
Afd. administratie
kort (KMBO) '
Afd.. detailhandel (KMBO)
Tel. 020-6179092
Waldeck Pyrmontlaan 23
Afd LMO
(°ok 25/2. 31/3 vanaf 20-00 uur)

jei. 020-6620566

Je kunt je grenzen verleggen op het Europa College door te kiezen voor:
- Een school met internationale aspecten;
- Een modern onderwijsaanbod waarin theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten;
- Persoonlijke studiebegeleiding;
- Een school met identiteit.

Informatie / inschrijving
Een boekje met uitgebreide informatie over alle
opleidingsmogelijkheden en studierichtingen is verkrijgbaar
bij de bovenstaande adressen en tijdens het open huis.
In de periode januari t/m mei vinden er informatiebijeenkomsten plaats. Hiervoor kan men zich telefonisch bij de
administratie van de betreffende school aanmelden.

INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS
VOOR TECHNIEK EN ECONOMIE

L

Het zal
druk worden in Diemen
op zaterdag 15 februari.
Op zaterdag 15 februari a.s. houdt de Hogeschool Holland weer een voorlichtingsdag van 11.00 -14.00 uur. Interessant als je meer wilt weten over hoogwaardige
HBO-opleidingen. Want we hebben je veel te bieden. Docenten die dicht bij de praktijk staan. Eigentijdse voorzieningen. Kinderopvang. En een alleszins stimulerende omgeving.
Hoe stimulerend? Dat moetje zelf ondervinden. Hogeschool Holland, Wildenborch 6,1112 XB Diemen. Goed bereikbaar met openbaar en eigen vervoer.
Stuur de bon in of bel 020 - 5601234.
Lesplaats Dordrecht, deeltijdstudies Engels, Nederlands, Wiskunde, Economie. Tel: 078-175400.

r

HBO Alfa

HBO Bèta

De sector HBO Alfa staat
bekend om zijn hoogwaardige, internationaal georiënteerde lerarenopleidingen en
de daarvan afgeleide algemene beroepsopleidingen.
HBO Alfa verzorgt de
opleidingen (vt en dt) tot
tweedegraads leraar Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Maatschappijstudies, Nederlands, Frans, Duits en
Engels.
Voor bezitters van een tweedegraads getuigschrift of MO-A
akte Geschiedenis, Nederlands of Engels zijn er
deeltijdopleidingen tot
eerstegraads leraar in deze
vakken.
Daarnaast is er binnen de
sector HBO Alfa een
mogelijkheid om af te
studeren in algemene
beroepsopleidingen /
afstudeervarianten *:
- Nationaal gids / Holland
tourist guide (vt en dt),
- Cultuur en beleid (vt),
- Cultuur en beleid internationaal (vt),
- Kunst, cultuur en educatie (dt),
- Voorlichting, publiciteit en
informatie (vt),
- Tekstschrijven (vt en dt),
- Literatuur en cultuur (dt),
- Training en opleiding* (vt),
- Algemene taalvarianten
Duits, Engels en Frans (vt en dt).
Voor informatie,
tel: 020-5601370 of 5601286.

De sector HBO Bèta biedt
een up-to-date studie voor
tweedegraads leraar (vt en dt)
in de vakken Wiskunde, •
Natuurkunde, Scheikunde,
Biologie, Techniek,
Huishoudkunde, Algemene
economie en Bedrijfseconomie. Tevens kan een opleiding docent Informatica
gevolgd worden.
Speciaal voor (herintredende)
vrouwen is er een versnelde
studie Wiskunde (2e gr.).
Voor bezitters van een tweedegraads getuigschrift of
MO-A akte Wiskunde, Algemene economie en Bedrijfseconomie zijn er deeltijdopleidingen tot eerstegraads
leraar in deze vakken.
De sector HBO Bèta geeft
daarnaast gehoor aan de
vraag naar hoog opgeleid
personeel bij overheid en
bedrijfsleven door een aantal
algemene beroepsopleidingen te verzorgen:
- Bedrijfswiskunde (vt en dt),
- Milieukunde (vt en dt),
- Management facilitaire
dienst (vt),
- Consumentenkunde (vt),
- Bedrijfspresentatie (vt),
- Algemeen management (vt).
Voor informatie,
tel.:020-5601279,
5601322,5601377.

HGZOen
Pedagogiek

HEAO
De sector HEAO is een
brede managementopleiding
op bedrijfskundig, financieel
en commercieel gebied,
toegesneden op hogere
kader- en staffuncties.
Zowel in voltijd als in deeltijd
worden de colleges in kleine
groepen verzorgd: kwaliteit
door kleinschaligheid.
De sector HEAO biedt de
volgende studierichtingen:
- Accountancy,
- Bedrijfseconomie,
- Bedrijfskundige informatica,
- Commerciële economie
(Internationaal management
en Marketing management),
- Economisch bedrijfsjuridisch (Economisch
bedrijfsjuridisch en Human
resources management),
• Economisch linguïstisch (EL),
- European business
administration,(EBA).
EL is een uitgesproken internationale opleiding met
minimaal één jaar studie in
het buitenland.
EBA is een volledig Engelstalige opleiding waarbij afwisselend in Nederland en
Groot-Brittannië wordt
gestudeerd.
Voor informatie,
tel.: 020-5601272 of
5601228.

De sector HGZOen
Pedagogiek (Hoger
Gezondheidszorgonderwijs
en Pedagogiek) verzorgt op
de praktijk toegesneden
opleidingen voor Verpleegkunde, Gezondheidskunde
en Pedagogiek.
De sector kent de volgende
beroepsopleidingen:
- Verpleegkunde (HBO-V)
(vt en dt),
- Verpleegkunde met vrijstellingen (HBO-Vv) (vt en dt),
- 2e graads lerarenopleiding
Verpleegkunde (dt, één- en
tweejarig),
- Verpleegkundige informatica (dt),
- Management voor middenkader in de gezondheidszorg (dt),
- Management in de kinderopvang (dt, éénjarig),
- Psycho-sociaal werk (vt en dt),
- Gezondheidsvoorlichting
en preventie (vt en dt),
- 2e graads lerarenopleiding
gezondheidskunde (vt en dt)
- 2e graads lerarenopleiding
Pedagogiek (dt)
- Algemene beroepskwalificerende opleiding pedagogiek op 2e graads niveau
(onderwijskunde, orthopedagogiek, sociale pedagogiek) (dt),
- Hogere kaderopleiding
pedagogiek op Ie graads
niveau (HKP) (dt).
Voor informatie,
tel.:020-5601236.

Theologie,
Levensbeschouwing
en Kunst
De Academie voor Theologie,
Levensbeschouwing
en Kunst biedt een aantal
boeiende en uitdagende
studierichtingen. De benadering is open en kritisch.
Er is bij Theologie een tweedegraads lerarenopleiding
voor het vak Godsdienst
(vt en dt).
Daarnaast biedt Theologie
de studierichtingen:
- Pastoraat (dt),
- Opbouwwerk (dt),
- Media (dt).
Bij Levensbeschouwingen,
Kuituur en Kunst (LKK) is er
keuze uit drie afstudeermogelijkheden:
- LKK studies (dt),
- LKK counseling (dt),
- LKK communicatie (dt).
Voor informatie,
tel.: 020-6600106 (ma. en
do.) en 6600112 (di. en wo.).

Amsterdamse
Academie
De Amsterdamse Academie
voor Bank en Financiën (AA)
is een unieke voltijdopleiding
van de Hogeschool Holland
en de Vrije Universiteit.
Bedoeld voor mensen die
een loopbaan willen in de
financiële dienstverlening.
Studeren aan de AA betekent onder andere praktijkgericht bezig zijn in een
uitdagende omgeving, met
persoonlijke aandacht en met
contacten in binnen- en
buitenland.
Kenmerkend voor de studie:
- gezamenlijke HBO/WOpropedeuse,
- afstuderen op HBO of .
UNIVERSITAIR niveau,
- integratie van economie,
informatica, management,
organisatie en bedrijfscommunicatie.
Voor informatie,
tel.:020-5696211.

IMSÏERDAMSE ACADEMI
E
psnapuo

Informatiebon
Ik wil graag informatie over de sector(en): D HBO Alfa

D HBO Bèta

D HGZO en Pedagogiek

D HEAO

D Theologie Levensbeschouwing en Kunst,

5 l
II
l
• l

D Amsterdamse Academie.

Ik wil graag informatie over de studierichting(en):
Naam:
Postcode:
'
l

m/v.

,

Adres:
Woonplaats:

In open envelop zonder postzegel opsturen naar: Hogeschool Holland, Antwoordnummer 1125,1110 VB Diemen.
'

11in nin i! i
hogeschool holland

Of bezoek een van onze voorlichtingsavonden op 9-4-1992,14-5-1992 en 20-8-1992 van 19.00-21.00 uur.

Hogeschool Holland, Hoogwaardig HBO.
Multisectorale Hogeschool uitgaande van de stichting voor Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek hoger onderwijs te Amsterdam.

J
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-acKerU'ntici voor /ukenman en particulier kunnen
worden ge/rt over l of "2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwij/en \\lj naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".

Winkelpersoneel gevraagd

*

Informatie over on/c overige aantrekkelijke advertenticcombinalies in de Micro's xijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
•k Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
* lïij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummcrs
verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebiuchl.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie X
telefonisch opgeven:

020-5626271
(dil nummer is niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:
Centrale Orderafdcling Weekmedia
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor
plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

STERN JUWELIERS
haar deuren in het GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY.
Voor deze topjuwelierszaak vragen wij op korte termijn full- en
parttime verkopers M/V, die uiteraard goed hun talen spreken, bijvoorkeur ook Japans en/of andere Aziatische talen.
Kennis van het juweliersvak is een pré. Schriftelijke solhcitaties vergezeld van een recente pasfoto kunnen gestuurd
worden naar: In de Wolken 226, 1186 BP Amstelveen.

Oproepen - Mededelingen
ZATERDAG 15 februari a.s. houdt de
Amsterdamsche Vereeniging „DE PHILATELIST"
een grote RUILBEURS in het WOESTDUINCENTRUM,
Woestduinstraat 16-24, Amsterdam, van 10.00 tot 17.00 uur.
Bereikbaar met lijn 2, bus 15, toegang GRATIS.
* 50 jr. en nog beeldschoon. ledere maandag-woensdag'
Dat is onze tante Moon! Felici- vrijdagmiddag peuter
taties van Marjolein en Judith. knutselmiddag ƒ 2,50 p.p.
* Alle kunstzwemsters van Tel. 19868.
De Zeeschuimers duimen * Jopiko bericht gezien.
voor jullie, Ditte en Tamaraü Idee leuk Poet en pronk.
Hel veel succes zaterdag!
* Monica ontmoet Sara!!!
Van harte gefeliciteerd!
Anti-snurk shirt
Karin en Kees.
Voor informatie en/of bestellen bel 020-6846771 of stuur * Pap, het leven begint bij
een briefje naar: Stichting 40, dus v.a. dinsdag mag je
Morfeus,
Postbus
58022, echt gaan leven. Raymond en
1040 HA te Amsterdam.
Cindy.
* Ditte en Tamara heel
* Ron, zondag 1,2,3,4 en
veel succes bij de Nederland- nog steeds met plezier, Ireen.
se Judokampioenschappen
•* Verzamelbeurs Zandvoort
kunstzwemmen in Maasin gemeenschapshuis zontrichtü De Zeeschuimers.
dag 9 febr. v. 10 tot 17 uur
Heeft u ook zo'n hoge gasre- veel verzamelobjecten. Toekening? Bel nu het gasbedrijf! gang gratis. Inl.: 02507-14234.
* Help de Polen. Stuur eens
Voor trouwfoto's
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Foto
Boomgaard
Inl.: tel. 02907-5235.

Grote Krocht 26

* Het is niet te geloven maar
waar, onze ouwe motormuis
wordt 11 febr. a.s. 40 jaar.
Je allergrootste fan.
* Wist U dat de stem van
008 al vijftig jaar wordt?
•*• Het is waar!
Voor ƒ 1650 bepaal je je eigen inkomen! Hoera, Bert wordt 40 jaar. Tante Monica, van harte gefeWord nu nj-instrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned.
liciteerd, Martine en Melanie.
Hartelijk gefeliciteerd.
Evt. met werkgarantie. MICHEL: 020-6853057/070-6291546.
Wim en Nico.

Tel. 13529

Divers personeel gevraagd

* Hiep Hiep Hoera
Bert wordt 11-2 40 jaar. Nog
vele jaren, Rini en Herman.

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
OEll/E makelaars o.g.

LBJ

Tel. 02507-12614

NVM

Z O E K DE M I S L U K T E

Binnenkort opent

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
XANDVOOKTS NIKUWSBLAD ƒ0,42 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur,
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven//enden aan:
ir Xandvoorl-s Nieuwsblad, Caslhui-splein 12,
2042 JM Zandvoori;
* Weekmetlia Uithoorn, Stationsstraat 70,
Postbus 2233, 1 4 2 0 A E Uilhoorn.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. Xnndvonrls Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, Atiislelveens Weekblad, Uithoornsc Courant,
De Kunde Verier, Aalsmeerder Courant, alle edities
van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad de Purnier, De Xaansc Cexinsbode, De Nieuwe Weesper.
ƒ 6,67 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

Vrijwilligers
gevraagd

* Hoera, Bert wordt dinsdag
Vrijwilligers gevraagd voor
40 jaar. Hartelijk gefeliciteerd.
het aanleggen van bananenSylvia, Fred, Yoni en Terry.
plantages m de Noord-Oost* Nog een paar dagen 49+,polder.
Inschrijfformulieren
maar dan geeft Sara je een gratis verkrijgbaar bij uw
kus! Van harte!! Dick en Wil. groentehandelaar.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES,
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
M. Westenbrink - Krommenie
J. Tee - Amsterdam
C. Leurs-Loggen - Muiden
E. A. Nijp - Broek in Waterland
Gerrits - Uithoorn

ctmco

zaak van vertrouwen.\

HASSING B.V.
STOK B.V
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
NUIS B.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

o.

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een Philips 4 in 1 haarstyler
- een Philips haarfohn (1000 W)
- een Aristona klokradio
- een Sharp Walkman
- een set van 4 Basf E180
videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraat 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41/b

Onroerende goederen
te koop gevraagd

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie
kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal
5 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet
boven ƒ300 uitkomen

TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.
Tel. 023-312122.

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven' onder nummer • de verkoop
van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil • personeel
gevraagd/aangeboden • onroerend
goed te koop/te huur
gevraagd/aangeboden • commerciële
Micro's

GROTE VERZAMELBEURS,
Zondag 9 februari a.s. Jaap
Edenhal, Kruislaan,
Amsterdam-Oost van 10-17
uur, tramlijn 9, buslijn 69-169.
Verzamelingen op elk gebied
o.a. munten, postzegels,
ansichtkaarten, curiosa,
enz. enz. Ned. Ver. ,,De
Verzamelaar".
Tel:
020-6423519/6825259.

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uw opgave de regel Br. o. nr bur.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
meegerekend wordt).

Videotheek

Corn. Slegersstraat 2b
. /
tel. 12070 !;

Coupon uitknippen en
opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia.
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Geopend dagelijks
' 13.00-21.00 uur s

Verloren en
gevonden

Zandvoorts Nieuwsblad
ƒ 4,07

2 regels ƒ 4,07
3 regels ƒ 4,07
4 regels ƒ 5,34
5 regels ƒ 6,68
6 regels ƒ 8,01
7 regels ƒ 9,34
8 regels ƒ10,69
9 regels ƒ12,02
10 regels ƒ13,36

Lessen en clubs
AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215.
PIANO LESSEN
Door gedipl. lerares
Tel. 18486

Betamax
films te koop

Dombo

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

10-50% opruimingskorting op
kwaliteits HiR: H.Kardon;
Sony ES, Yamaha DSP 7 kan.!
Teac, JBL, Infinity, Magnat
Audioart ESL. Aanb. OP=OP!
CARIDAX HIFI: Adm. de Ruyterw. 131 Asd., 020-6837362.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Maltezer Leeuwtjes en mini
ievr. huishoudhulp voor 1 Yorkshire Terriërs, ing. en
ocht. p.w. Tel. 14287.
ontw. Tel. 08385-51003.
Gevr. zelfst. huish. hulp v. 3 a
4 uur p.w. Tel na 18.30 u.
Woninginrichting
16750.

Videotheek

Adres:

Oppas biedt zich aan bij haar
thuis. Tel. 19868.

DOiiBÖ
."''•f':; "Cpfn; V,-;-', ...
. S legersstraat 2b
tel. 02507-12070
Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Muziek-

instrumenten
Te koop wegens overcompleet Kenwood stereo cas* Gevonden in de Halte- settedeck. 02990-20683.
straat 3 strookjes negatieven:
kinderen + baby + Sint MaarSPEC. AANBIEDINGEN
Dieren en
ten. Bel 02507-16473, dan
Alle bekende merken digitale
stuur ik ze even op. Mv. Laan
dierenpiano's en keyboards.
Vijzelstraat 53, A'dam
* Verloren gouden sierspeld
benodigdheden
tel.: 020-6264655.
van mijn Oma. Onvervangbaar, aandenken! Beloning
Gevr. voor vereniging piano
voor vinder. Het Berken- Ervaren fokker heeft Beagle- en accordeon. Tel. 02507bosch. tel.: 02507-14283.
pups t.k. Sterk, vnendel. en 17462 na 19.00 uur
eigenwijs. Tel. 01738-8219.
• Rubneksadvertenlie9 Zie
Huishoudelijk
* Gratis af te halen wit voor adres en/of telefoonnr.
personeel
dwergkonijn m. buitenhok. de colofon in deze krant
Tel.: 02507-16405.
gevraagd

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis adverteren.
Naam:

Gevr. per 1 april oppas voor
baby van 3 mnd. wo. 8.0013.30 uur, do.-vrij.
8.00 - 17.00 (tot 1 juli),
schoolvak, vrij. Tel. na
19.00 uur 02507-15925.

Bijna iedereen in
'Zandvport huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Dirk Witte

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW

Oppas gevraagd/
aangeboden

Radio/tv/video

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.

1 regel

• Rubrieksadvertentie? Zie * Te koop zwart lederen davoor adres en/of telefoonnr. meslaarzen mt. 3'/2 van ƒ 200
voor ƒ50, korte winterrokjes
de colofon in deze krant.
zwart en d.grijs mt. 40 ƒ 20 en
ƒ 15. Nieuw! 02507-19968.

* Te koop: zwarte smoking,
mt. 46, dubbele knoop &
MODELTREINENBEURS te DIEMEN: zaterdag 8 febr. 10.00- smokingoverhemd mt. 37, 1x
ƒ 100.
Tel.:
16.00 uur. Ruilen en verkopen. Tevens taxatie oude treinen gedragen
met bemiddeling van verkoop. De Schakel, Burg. Bickerstraat 02507-17165.
46, Centrum (achter postkantoor). Entree ƒ 2,50 - kinderen ƒ 1.

T e k 0 0 P b r u i d s J a P 0 n
m0 d e r n e s a l 0 n t a f e l e n
3 8
r i e t e n s t 0 e l
T e l
0 2 - 3 4 3 .

Indien uw advertentie een betaalde
Micro is kunt u bij uw tekst een
gegarandeerde (giro)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

Te koop '1 zwarte bontmantel
m. 44-46. ƒ 398. 02507-12141.

Hobby's en verzamelingen

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst
de coupon en voor iedere letter, punt,
komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

Kleding

* Te koop bontjasje nerts
Vooroorlogs woonhuis met ruime tuin. Omgeving Kostverlo- maat 42 ƒ 300. Tel.:
02507-14245.
renstraat. Enig achterstallig onderhoud geen bezwaar.
Opleveren zomer '92. Prijsindicatie ƒ 200.000.
* Te koop zwaar lederen
Tel. 020-6436204.
suède h. 3/4 jas, maat 54
GARAGE
Te koop gevr. garage in ƒ85,00. 1 suède bruin
jack, maat 50 ƒ 50,00.
TE KOOP GEVRAAGD
Zandvoort tot ƒ 12.000,Tel.: 02507-19719.
Tel. 02507-14534
Tel. 30961.

voor de particulier

Te koop
aangeboden
diversen
* Aangeboden
koperen
hanglamp ca. 1890 ƒ200,
donkergroen
petroleumstei
ƒ10 en div. rood en grijs
emaille. Tel. 02507-16228.

TE KOOP GEVRAAGD

5 regels
Gratis !

15

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Te koop. grote leren stoel,
nw, aubergine, strak model, 2
fauteuils, 4 eetk. stoeltjes, salontafel, alles m 1 koop ƒ 945,Tel. 16348.
Te koop heel mooi masssief
eiken wandmeubel, t.e.a.b.
Tel. 02507-15609.
* Te koop Italiaanse eethoek
massieve kolompoot, rond
blad + 4 stoelen, antiek tonend, zeer mooi, vaste prijs
/295.Tel.: 02507-15567.
* T.k.a. hoekbank met 7 z.pl.
bestaande uit 4 elementen,
bekleding bruin rib met losse
kussens en ritssluitig. Prijs
f295,00 Tel.: 02507-19719

Zalenverhuur

* Te koop een 4 pits gasplaat, kleur licht beige, m
zeer goede staat. Vraagprijs
ƒ 70
Bellen 02507-30808,
Zandvoort na 16 00 uur s v.p
* Te koop kunstof hoekbad
wit, nieuw (wafelvorm) ƒ 75
Tel.: 02507-15246.

.-Videotheek'
Corn. 'Slegersstraat 2b
i te|. 025107-12070;v,!;
:;:i3;Qp-21. (H): üuiv '-,;•.

Heb je zin in een lekker meisje of huisvrouwtjc7 Wil je dan
ook graag telefonisch kontakt
en oen adres weten, oei dan
06-320 320 87 (75 cpm/boven
de 18 jr i)

'^CoriK
''' Silegers'straat ^b:-

Heet huisvrouwtje is op ?oek
naar 'n avontuurtje
Bol nu 06-9663 (75c/m)

Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Te huur woon/slaapIT mui
SEXAFSPRAAKJE met 'n
k.d.t., centr Zandvoort Tel
meisje. Vraag naar haar tel02507-18009.
nummer Bel 06-9502 (75cpm)

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Amerikaanse zakenman, 27
jr., met goed opgevoede
hond zoekt voor 6 tot 12 mnd
1 a 2 kamer app., zo mog
met zeezicht Reakties Mr G
Smyrthe. Tel. 020-6531155
kantooruren of 020-6592600.

De Krocht

Hete MEISJES willen sexkon
takt. Nu met nummer
Bel nu 06-9665 (75c/m)
HOMO Waar gebeurd, knullen
onder
elkaar
06
32032701 (75c/m)
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje 9 06320'330'18 (SOcpm)
Homojongens onder elkaar J
Hoor ?e heet TEKEER gaanj
06-320'330'88 (50c/m)
HOMOKONTAKT

Zoek je een lekkere boy9
06-320 330 95 (SOcpm)
Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die jongens.
06-320'324'44 (75c/m)
Hot/Lips Livetapes1 Ruw, vergaand,
bloedstollend
en
maximale porno"? Dat hoor je
24 uur per dag via nummer
06-340 340 40 (75 cpm)

SEXKONTAKT. Hete meisjes
zoeken heren voor een sexafspraakje
06-320.330.66 (50 c/m)

In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften
06320.320.95 (SOcpm)

Slippertjeslijn, meisjes zoeken
sexkontakt
06320*320*36 (75 cpm)

Kim wil 'n keertje vreemd
gaan. Vraag haar adres. 06320'324'55 (100 c/m)

Stiekem Livevrijen. Tot diep m
de nacht lekker 100% Live/
vrijen met Debby, Myra of
Joan? Bel dan snel 06340340.10 (75 cpm).

KOSTELOZE SEX

7
Gevr. 3-kmr.flat half mei tot Tele(live) Massage Lekker
half sept. voor 65+ echtpaar. live een massage met Desiree, Carla, Inge of Joyce door
Tel.: 02503-37161.
de telefoon? Draai dan 06Jongeman, 23 jaar, zoekt kamer en gebr. van k.d.t. Huur 340340.11 (75 cpm).

adressenkatalogus

04405-3558/3801
üve/Tele Piepshow1
Wil jij dat Nora, Mieke, Tmga
of Nikki zich live uitkleden
door de telefoon7 Draai dan
06-340340.25 (75 cpm)

MEEGENIETEN- meisjes onder de hete douche. 06Telezoenen Kan Live1
Lekker live telezoenen tot 320*324*99 (75c/m)
Net stel + kind (hij vlieger]
diep in de nacht met Anneke, Meisjes willen wat bijverdiezkt. ongem. woonr. ten Z. v
Dominique, Anita en Dolores? nen. Sexadressen.
Asd tot ƒ 700. 020-6970548.
06-340 340.50 (75 cpm).
06-320-330*60 (75cpm)
Tessa is zo'n lekker opge- NATASJA doet het met 2
Woningruil
wonden
tienermeisje 06- hete
Buurjongens.
06320-324*22 (75c/m)
320*324*11 (75c/m)
Aangeb.: 2 kamerwoning in
•***TIENERSEX * ' * *
Nette vrouw bezoekt nette
A'dam, dichtbij Centrum, geJong en onschuldig...7
mannen thuis Br. o. nr. 795renov. Lage huur. Gevr..
06-320*324*24 (50 c/m)
77677 v.d. blad.
woonruimte in ZANDVOORT.
UITDAGEND huisvrouwtje is Nu al. 6101 Vrouwtjes vertellen
Meer mf.? tel. 02507-14744.
zo
opgewonden
06- wie ze zijn, wat ze lekker vinAangeb. ruime vijfkamer een- 320 330.32 (50c/m)
den en geven dan hun tel.
gezmshoekwoning in Hoofddorp ƒ730.-(huursubs. mog.). Vanavond al 'n afspraakje! Al- nummer aan je door!
Gevr. vierkamer eengezins- tijd succes als je op zoek 06-340.310.10 (75 cpm).
woning in Zandvoort. Tel. da- bent naar 'n leuke vnend(m): Onderdanige jongens bellen
gelijks
na
17.00 uur 06-9503 (SOcpm)
met strenge meesters. S.M.
02503-35845.
Verboden! Pornosex. Ik ben voor 2 (direkt apart) 06320.329.99 (50 cpm)
Woningruil aangeb. nieuwe 3 Marleen en doe dingen die
huisvrouwkam. flat 2e etage met lift m eigenlijk niet zijn toegestaan' ONDEUGENDE
het centrum van Zaandam. Doe je met me mee? 06- tjes en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt, vraag
Huur + servicekosten ƒ715 340.320.80 (75 cpm).
naar hun telnr.
per maand, ruilen voor 3 kam.
Bel nu 06-9661 (75c/m)
woning in Zandvoort. Huur +
ƒ 500 p.m. Tel. 075-702034.
Ondeugende Pascal doet het
op de tafel. Keukensex
Bel 06-96 02 (75c/m)
Financien en
De^riieüwste films
PARTNERRUIL
pnvelijn, dihandelszaken
rekt apart met vrouwen en
.-';• - RpbiiT.Hqpd ' ' . , ;
mannen voor sexruil
.;.„;:':.>• :+.•*'*.'.,~••:±.:•''•:":.•
06-320.330.91 (SOcpm)
Autoverzekering
-.:' ).-(Viadhpuse;:::; •••..
tot ƒ600. Tel. 076-200871.

VIDEOTHEEK

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu: 02507-14534.

Autoverzekering

. •:•, ~;. X;fö*:*-*v:^;^-':;;ï
;
Child of darkness;
; ;' ;child of light ' ' ' '

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel. 02507-14643.
Hypotheken

;:Talent;for'fhé::gamè;-

PARTNERRUILkontakf?
bel en maak 'n sexafspraak.
06-320 320.92 (75cpm)
*PRIVE-SEXKONTAKT*
Je krijgt direkt een heet meisje of knul aan de lijn. Sex mee;
06-9570 (75cpm)

*** RIJPE VROUWEN * * *
veertig jaar en hitsig11 50 c/m
!!M 06-320*325*45 i"
245 Hete Meisjes geven hun
computervergelijking
telefoonnummer aan je door Ruim 300 gewillige vrouwen
Bel nu 02507-14643.
willen dan graag 'n (sex)af- zoeken 'n slippertje 06Teuben Assurantiën en
spraak met je maken
320*321*44 (50c/m)
06-96.45 (75 cpm)
Sabnna, 'n mooie meid, haar
Vakantie
ADRESSEN ( n i e u w ' ) van eerste trio. 06-320 323 44 (50
buitenland
dames én heren privé, clubs cpm)
en escorts' Ze vertellen zélf
wat ze te bieden hebben en Schoolmeisjes willen ervaring
Dating
06Stacaravans t.h. in de Belgi- geven hun adres + telnr. 06- opdoen.
320.330 43 (SOcpm)
sche Ardennen al v.a. ƒ 190 9559 (75 cpm).
p w. all-in. Inl. 04459-1598.
Als je houdt van jong bel dan SEX VOOR 2, direkt kontakt
Bianca
en
Petra
06- met jonge meiden, huisvrouwtjes en jongens 06Rijwielen,
320-324*33 (75c/m)
320.322.33 (75 cpm)
motoren,
BETTY'S ESCORT
• Wij behouden ons het
First Class Na 1900 uur
bromfietsen
recht voor zonder opgave van
020 - 6340507 - 6328686.
redenen teksten te wijzigen
BI-SEX voor TWEE, direkt of niet op te nemen
* Te koop meisjesfiets,
merk Peugeot, moet opge- apart met een heet meisje of
een lekkere jongen
knapt worden ƒ 25.
Diversen
06-320.330.87 (SOcpm)
Tel.: 02507-18026.
DAME PRIVÉ?
* Te koop opoefiets, merk
Peerless ƒ 100.
Hoe ze je willen verwennen,
hoe ze eruit zien vertellen ze
Tel.: 02507-17794.
zelf, ze ontvangen je graag
T.k. brommer Jawa Samba, i
Drive of komen naar je toe Ze
z.g.s., '90, mcl. verz'., helm
geven hun adres en telefoonslot. ƒ900. 02507-16809
nummer 06-320 322 23
T.k.a. scooter, merk Bennelli ƒ 1,-/mm.
Tel. 02507-15727.
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
Auto's en
06-320.330 79 (SOcprrO

auto-accessoires

De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
Bel 06-9501 (SOcpm)

Te koop Alfa Romeo, bj. '82
Giulhetta
16,
radio-cass. Debbie, de eerste keer op ze
rans. Jeetje dat is lekker. 06Vr.p.r ƒ 1250. 02507-13388.
Grote Krocht 41, Zandvoort, T.k.a. FORD CAPRI20 S, APK 9664 (75cpm)
tel. 02507-15705-18812, voor gekeurd. Vr.pr ƒ 1750. Tel
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
nl. 15626.
een live heet sexgesprek
KOFFIETAFELS
VW GOLF GL, diesel, bj. '79, 06-320.33081 (SOcpm)
APK t/m juli '92, motor gereviHuwelijk en
seerd '86, i g.st. vr. pr ƒ 2000 Direkt en leuk meisje aan de
ijn. Vraag haar naar telnr.
Tel: 020-6973446.
kennismaking
voor 'n avondje uit. Direkt
apart 06-9510 (75cpm)
Rijles auto's
Voor huwelijk of LAT-partner
DUIK m bed met 'n lekkere
en motoren
bel nu PARTNERSELECT.
meid1 Vraag haar tel.nummer
070-3361443 erkend Anker-lid
Bel: 06-95.11 (75c/m)
Alblas Verkeersscholen
Vrouw, 39 j., en haar 2 kind.
Durf jij een kopje suiker bij de
zijn op zoek naar grote, lieve
buurvrouw Suzanne? 06-9667
in 5 dagen
vriend, ± 40 j. Br. o. nr. 755(75cpm)
UW RIJBEWIJS
77676 v.d. blad.
Nieuwkoop, 01724-8361
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maar toen ze haar rokje liet
• Reflectanten op advertenzakken .' 06-9530 (75 cpm)
ties onder nummer geheven
Diverse clubs
ervoor te zorgen dat het numEr zijn genoeg meiden die
mer in de linker-bovenhoek
ook het bed in willen
op de envelop staat vermeld
Luister op 06-9603 (75 c/m)
•***VLUGGERTJE''"**
en dat de brief geadresseerd'
Bel me snel schatje (50 c/m)
AY PRIVÉ Wil jij een diswordt aan: Centrale Ordér!!!! 06-320*327*27!!!
creet afspraakje maken? Of
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit Vluggertje: Ondeugende Kim heb je zin in een lekker gesprek? 06-320.322.61
voorkomt vertraging in de be- beleeft 'n hoogtepunt
Samen direkt apart (SOcpm)
Bel **06-9662** (75cpm)
handelmg
VERENIGINGSGEBOUW

HARDSEX
Keihard de lekkerste (50 c/m)
"H 06-320'325'35 m

"•f.ï Altijd :dë niéuwste • •; 'j
; premièrèfilms^ tevens ;
i; jvéruit de, grootste ? |i:keuze in .Zandyoprt K
.•/U/::1! 5eiiiüurvairp % '^

* Te koop massagetafel (ge Voor BI-SEX afspraakjes bol
bruikt) door leerling schoon 06-320*325'01 (75c/m) Nu
heidsspecialiste) ƒ 100
ook voor tno-sex 1
Tel.- 02507-12771
VRIJGEZELLEN meiden wilTe koopj zonnescherm 2.5C len ook weieens !
m breed. Tel. 19868.
06-32032032 (100cpm)
* T k a. Philips K.T.V. v. ƒ75, Wie durft een stripspel te spegrootbld , 6 kan.; babybox br, len met CAROLIENTJE 06ƒ25; fl massagekussen ƒ25 35022241 (SOcpm)
salontafel met plav. ƒ 25. Tel.'
Zin m een Avontuur? Vrije
na 18.00 uur 02507-15072.
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
Onroerend goed
sex/gebied' Heb jij ook zin7
06-340 340 95 (75 cpm)
en woonruimte

te huur
aangeboden

Gewillige meisjes en
huisvrouwen willen alles met
jou doen Vraag naar
hun tel nr. voor 'n
hete vrijpartij 11 Bol
06-320-326*33 (50 cpm)

De STADS-VRACHTTAXI
Verhuist/vervoert 7 dgn p w
ƒ 35 p u +50 c. km, 1e u ƒ45
Tel 020-6221994.
X Y Z B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv. 020-6424800
• Reflectanten op adverten
lies onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd
Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dn
voorkomt vertraging in de behandeling.

't staat in
de krant
iedere week
weer
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SONY CAMCORDER

K

n
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A
K
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n
K
n

PHILIPS MIDI-SETINKL
CD-SPELER EN BOXEN

INDESIT REVERSERENDE
SUPER WASDROGER

F450 TopperiHiFi 3 lux 8x
zoom autofocus "2550

'1849.SONY 63 CM KVX25TD KLEINSTECAMCORDER
STEREO TELETEKST

(Sony) 8mm systeem 5 lux Hl
Fi 6 x zoom autolocus '2395

Flat en Square Black Trimt
ron beeldbuis euroscart
s t e r e o t e l e t e k s t en al
standbediening Adv '2150

1449.-

SONY CAMCORDER

1479.-

JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

F250 Kompakt autofocus
Inkl accessoires Adv'2775

1349.-

3
K HITACHI 63 CM KTV
ft STEREO TELETEKST

a
n SONY 70 CM KVC27TD
ft STEREO TELETEKST
n

Digitale
tuner
met
20
voorkeuzezenders, Versterker
2x30 Watt, Dubbel cassettedeck,
CD-speler
LCD display,
programmeerbaar, Philips 2-weg
boxen Infrarood afstandbedienmg Adviespnjs*910 -

Type D950R
Droogautomaat die
beurtelings links en rechtsom draait,
speciaal koude luchtprogramma tegen
kreuken van het wasgoed kapiciteit 4 5 kg
droog wasgoed en trommel van
roestvnjstaal Adviespnjs'799

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

219.-!

PHILIPS HI-FI STEREO
VHS-HQ VIDEORECORDER

MAGN. DIGITAAL

VR6870 Topklasse beeld (HQ) en hi fi
stereo geluidskwaliteit 1 8 programma s
autom opnemen tot 31 dagen vooruit 2
videokoppen synthesizer tuner met 48
voorkeuzezenders infrarood afstandbedieing Adviespnjs" 1875

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Ondanks grote inhoud kom
TypeW750 Voorlader RVS
pakte afmetingen Kwalita
trommel EN kuip centnfu
tief uitstekende koeler/vrie
geert tot 1150 toeren p/m bui
zer ^dviesprijs '848
tenmantel tweezijdig gee
mailleerd Adviesprijs'2199

1265.WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0103RVS

E10 (Sony) 8mm systeem H
Fi stereo 6xzoom 4 lux '2799

Tegen meerprijs wast en
droogt u m één machine

AEG LAVAMAT RVS

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST
JVC CAMCORDER
VHS C Super komakl "2199

SHARP 63 CM KTV
ft STEREO TELETEKST
PHILIPS CAMCORDER
6843 VHS C autofocus '2095

*a
R
a
a
,1
s
A
*n
3
R
A

SIEMENS KS2648

895.INFQ-LIJN
020-6474939
Gnn prljs-lnto l.v.m. konkurnrrtli

JVC HI-FI VIDEO
830 TOPKLASSE'VHS HO
hi fi stereo geluid '1899

:

Type 28GR5770 70cm flat
PHILIPS HI-FI VIDEO
square in line quikstart beeld
VR6870 Afstandbediening
buis stereo teletekst en af
VHS HQ Hl Fl stereo geluid
standbedien ng Adv '2275
Ned Philips garantie' "1 995

1695.- |j;Jfef
PHILIPS 63 CM 5760
1445.-

63 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie

.:

020-6476219

INDESIT 1200TOEREN

IÜ49>"

VT570 VHS HQ stereo "1999

TypeW1200WDOJ Voorlader
centrifugegang 1200trn/mm
rvs trommel EN kuip "1399

BLAUPUNKT HI-FI

1000 TOEREN RVS

Eén dag voor levering
- , van '14.00 tot 16:00 uur.'.'1'

RTV740 3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid "2295

7QQ
jt *"H ™B

ÏJM&
1349."
SONY VHS-HQ VIDEO

^*

CQQ
O «f «f B

689.-

400 TOEREN LUXE

INDESIT PROMOTIE
Type 2596 Adv '799

649.-

STUNT! 550 TOEREN!
Type S50LB, Volledige gar

JVC VHS-HQ VIDEO

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

Type D310, Roestvrijstalen |
nteneur, 12 couverts 2 o
terende sproeiarmen, 6 progr, |
Geen twee deurs koelkast waterontharder geruisarm
maar een echte 280 liter 2 Adviespnjs '1049
deurs koel/vries kombmatie
Koelruimte op ooghoogte"
Adviesprijs*979

m 469.-

ZANUSSI K/V (OJ)
pTgék 7CÓ
tJÜtl?
f Uil e
PHILIPS ARG280 K/V

~ 699.-I
BOSCH VWPS2100

769.-

BAUKNECHT VW 3PR

899.-I

MIELE VW G521

479.-

HRD600 3 koppen, voor per
fekiIbeeldl Atst bed '1429

m 779.-

385.

799.-l

PANASONIC NN8550

ZANUSSI 400 TOEREN KOEL/VRIES KOMBI

R
H 45 CM TELETEKST
A Nederlandse Philips garantie JVC VHS-HQ VIDE
Van de ultvlndersl '1319
S

*n liEJfty
K 37 CM KLEUREN-TV

599.-I

NDES
VAATWASSE

HOLL 1000 TOEREN

V210 Afstandbediening "1110

37 CM AFSTANDBED.
FTgel

STUNT» 3 m 1 MMaonptrnnl
hete lucht oven + GRILL

Nederlands topmerk Trom
mei EN kuip roestvnjstaal 1

F60 4koppen VHS HQ "1894

HDRJS20-f

549.-I

KOMBI MAGNETRON

35litennhoud 800Wattver
mogen en digitale tijdklok

1299.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

29 liter digitaal draaiplateau
Adviesprijs"899

899."

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST PANASONIC HI-FI

*&

f!
ti

Tidstip van levering?:
: Bel de BCC
•'•

TIJDENLIJN

HITACHI HI-FI VIDEO

STEREO TELETEKST

499.-

BROTHER ER7341

Afd. kQnsumentenbelange'n SHARP 3 IN 1 KOMBI
Ma. t/mVr.10.00 tot 16.00 uur R8180 750W + draaiplateau

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

1145 •"

n

TOPMERKi23litermhoud 800 l
BOSCH 2-DEURS
Type KSV De nieuwe met 260 Watt digitale klok Adv '999
liter inhoud Adviespnjs '1159

vraarj, opmerking, probleem?

R
R
?l PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

a
A

ZANUSSI 2-DEURS

voor 5 CD S *1025

n
n
n

545.329.-l
PHILIPS AVM704WH
595.PHILIPS 240 LITER
349.PHILIPS/WHIRLPOOL
675.BAUKNECHT 2304
379.-I
+ GRILL
725.- MAGNETRON
MOULINEX FM1115

t IAAG/

BOVENSTAANDE
MIDI-SET
MET CD-WISSELAAR

ft
^

289.-1

Type 2023 Tweedeurs 4
sterren kombikast Adv '899

AVM610 20 liter Adv '769

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen i Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stunt?anbiedmg' "1549

•en LCD zoeker Adv '2799

*
^
S
ft

239.-

SAMSUNG RE570

Type R2V10, braaiplateau

SONY55CMKVX21TD SHARP CAMCORDER
STEREO TELETEKST VHS C 12xmotorzoom kleu

ft
p

10 standen digitale tijdklok l
en elektronische bediening \

269.-1
SHARP MAGNETRON
445.INDESIT 2-DEURS

TOPMERKCAMCORDER

m
l 1249,

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

BLAUPUNKT VIDEO

RTV570 VHSHQ + afstbed
+ barcode leespen '1545 -

799.-

BLAUPUNKT VIDEO

A
»
R
R
R
R
ft
R
K
S
R
R
ft
8
R
<\
ft

S
ft
ft
ft
ft
ft

d
*
R
*

949.-

PANASONIC VIDEO*

f*i

TypeAWG089 Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPSCC1000 echtermet
REGELBARE centrifugegang
tot 8501 p mm Thermisch ge
stuurd eco knop *1495

NVJ 30 VHS HQ 3 koppen
afstandbed +leespen"1733

l HITACHI VHS VIDEO
M720 HQ beeldkwaliteit'
LCD afstandbediend '999

Inclusief aparte 2800 toe
ren centrifuge Adv'1375

HITACHI VHS VIDEO

1398.-

M7303 koppen Adv '1299

Flgi^ "7OQ m
tiflfr? S £.^3,

BLAUPUNKT 70 CM
AKAI VHS-HQ VIDEO
STEREO TELETEKST VSF10
afstandbed '878
GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST
BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering metformica bo
venblad Officiële garantie

145 LTR. KOELKAST

589.-

ZANUSS1 140 LITER

\'MW
445 • "
BOSCH KTF1540J

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510 +TELETEKST "1549

779.-

52KV2527 20 Watt+ 4 boxen Ned Philips garantie1 '1195

1098.-

579,

598.-

748. -l

PELGRIM FORNUIS

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS |
4101 V Gas elektro fornuis
Inkl grill draaispit en mixed l
grill set Adviespnjs'1425 - l

998. ~l

ATAG ELEKTRISCH

€FF225/234/275 Adv "1445

302 3 koppen perfekt beeld
LCDafstandbediend "1295

ARISTONA 55 CM
PHILIPS VHS VIDEO
STEREO TELETEKST VR6290
HQiAfstandbediendi

ETNA FORNUIS 14.00"

Coolcraft 1 45 liter 2 sterren For INDESIT G/E FORNUIS l
K5406 Gas elektro '1049mica bovenblad Garantie

PHILIPS VHS VIDEO

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

De ideale kombmatie koken l
op gas en elektrisch bakken j
en grilleren Adviesprijs"998 -

Type AFB075 Tafelmodel 400IV, Gas elektro fornuis
krasvast bovenblad vriesvak

VIDEOCASSETTES
SONY
BASF
SONY

E-180
E-240
P5-90

ATAG INFRA TURBO

AUDIOCASSETTES

24,27,35,-

KFF452, Luxe gas elektro |
fornuis met hete luchtoven
grill, kookwekker en gratis |
kookboek Adviespnjs'1735

MAXELL XUI-90 33.TDK
SA-90
36.SONY
UX90WM30.-

ZANUSSI WASDROGER

ARISTONA VHS VIDEO

type TD50 adv pr 649-

2SB01 VHS HQ mkl af
standbediening Adv "1095

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

629.-

RVS REVERSEREND

STUNTIVHSHQ-VIDEO

OPZETVRIESKASTJE

Inkl afstandbedieningi

BAUKN./BOSCH/AEG

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS/WHIRLPOOL

329.-

d
d
f%
d
n
d
«
s
«i

130 LTR. KOELKAST

PHILIPS 140 LITER

VHS VIDEO-SPELER
*K
fi
n
% EXPERTISE
i% SONY camcorder CCDF355 1 399-d AKAI video 3-kops VSF310 849-r

d
K

518.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

AEG TURNETTE

649.-

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

*
A^
?

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

RTV635 VHSHQ 4 koppen
8 uur afstandbed '1695

849.-

lf l I\I\I l tllllVW»** '••'

198.-

ATAG KOOKPLAAT

GKF334,4-pits Adviespnjs'445

348.-

Type AFB095, Adv '665

SIEMENS CONDENS

JVC video 560 'best getest' 779-r
SONY midi-set + cd 05051 299^SONY MINI-set MHC1200
999^
SONY versteiker TAF417R
449^
SONY tuner + RDS STS370 349^SONY reverse deck TCRX370 299^-

^IVLrtl»1 «- IW '"
Nu uw favori«t« aankoop vanaf ƒ 30, - p«r mannd.
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.

348.378.
PHILIPS VRIESKAST
HOLL VRIESKAST

CONDENSDROGER

SUPER KOOKPLAAT

Handig opzetvneskastje waar 4-PITSGASKOOKPLAAT "298
altijd een plaatsje voor te vin
denis Adviespnjs '595

498.- PELGRIM WASEMKAP
128.ATAG WASEMKAP
648.STUNT!' VRIESKIST!!
MERKCENTRIFUGE
168.498.169.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
BOSCH VRIESKAST

WA15 Adviespnjs'245

Type GSD1311, Adv '848

OWA425AN 3 standen "380-

- • • • - .

. . . ' . - , .

HAARLEM
/Winkelcentrum Schalkwijk
Riviiradreef 37

l

.

.

.

....

l BEVERWIJK
l Winkelcentrum D» Bavtrhof
. l Beverhof 16 (alleen witgoed)

I

.

'

.

.

.

.

.

.

AWISTERDAWI AMSTELVEEIM
l BADHOEVEDORP
.
l HILVERSUM

I

' . . . . . . .

' .. .

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM '
l MAARSENBROEK

l

'

.

zaterdag .............9 t o t 5 uur.KÓOPAVOND:

*Adviesprijs sl.chts referentie B.dhoevedorp vrijd.g
7 tot 9 uur
l zoals aangegeven door officiële nftaarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
l
importeur of fabrikant
overig* filialen donderdag...... 7 tot 9 uur

650.000 GEZINNEN ONTVANGEN
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Kaartverkoop start vrijdagmorgen negen uur

Extra nostalgische filmavond

Golfafdeling ZHC achter voorstel Gran Dorado

'Golfcourse is kans voor
honderden Zandvoorters
ZANDVOORT - Het circuit
vervangen door een achttien
holes tellend golfterrein, is een
uitstekend idee Dat zegt de afdelmg golf van de Zandvoortse
Hockey Club (ZHC) Alleen in
Zandvoort zijn er al vijf- a zeshonderd mensen die er graag
gebruik van zouden maken
Bovendien zou de golfcourse
een internationale uitstraling
hebben Dat zegt J C Meijer,
voorzitter van de golfafdeling,
die haar volle steun geeft aan
het voorstel van Gran Dorado
De golfafdeling gaat er bij het
gemeentebestuur op aandrin
gen, het voorstel serieus in
overweging te nemen

rendabel te maken zij n, schat hij Nu
telt de afdeling zo'n 125 leden
Meijer maakt samen met Jons
Dommeck en Cor van Brero deel uit
van de 'overlegcommissie' van de
golfafdeling „De ledenvergadeiing
heeft ons gevraagd zo snel mogelijk
actie te ondernemen", zegt Brero
„In het overleg met Gran Dorado is
ons toegezegd, dat inwoners van
Zandvoort tegen een gereduceerd ta
rief kunnen spelen' Het college van
burgemeester en wethouders heeft
enige tijd geleden al afwijzend gerea
geerd op het voorstel van Gran Do
rado Toch zal de overlegcommissie
binnenkort het gemeentebestuur be
naderen, met het verzoek het voor
stel wel serieus in overweging te ne
men

Milieubeleid

• De belangstelling voor de filmavonden is enorm. BIJ de start van de kaartverkoop, afgelopen donderdag,
vormde zich een lange rij gegadigden voor het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Foto Bram stenen

ZANDVOORT - De belangstelling voor de twee nostalgische filmavonden van het
Zandvoorts Nieuwsblad is zo
overweldigend, dat besloten
is er een derde filmavond aan
toe te voegen Deze wordt gehouden op vrijdag 28 februari De voorstellingen op dinsdag en donderdag die week
zijn uitverkocht

voor het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, nog voordat de kaart
verkoop van start ging Hoewel die
pas om half zeven zou beginnen,
stonden de eerste gegadigden al om
half zes op de stoep De enorme be
langstelling had als gevolg, dat de
kaarten voor beide filmavonden,
dinsdag 25 en donderdag 27 februari,
binnen een uur uitverkocht waren
De dagen daarna werd onze krant
veelvuldig benaderd om kaarten
Om teleurstelling bij veel lezers te
voorkomen, is nu besloten er een
Een lange rij belangstellenden derde filmavond aan toe te voegen
vormde zich donderdagavond Deze wordt gehouden in dezelfde

week als de andere voorstellingen
en wel op vrijdagavond 28 februari
in De Krocht
De kaartverkoop voor deze extra filmavond begint morgenoch
tend en vindt plaats tijdens de ge
bruikelijke openingstijden van
het kantoor aan het Gasthuis
plein Die zijn vrijdag 9 12 uur,
maandag l 4 uur, dinsdag 10 4
uur, woensdag 9 11 uur en don
der dag 10 12 en l 4 uur Maar
gezien de belangstelling voor de
filmvoorstelling, geldt hier zeker
'Die het eerst komt het eerst
maalt'

Bestuursleden surf stichting
ontkennen aansprakelijkheid
ZANDVOORT - Het college
van burgemeester en wethouders gaat zijn claim op het bestuur van de Stichting Pro
World Cup Zandvoort, in totaal 59 000 gulden, heroverwegen De bestuursleden van
deze stichting die in de jaren
1986 tot en met 1988 de wereldkampioenschappen
surfen
heeft voorbereid, wijzen alle
aansprakelijkheid van de
hand Ook VVD-raadslid Methorst is het niet eens met de eis
van het college, hij heeft maandag in de commissie voor Financien op een nieuw onderzoek aangedrongen

Het bedrag bestaat uit een ge
meentegarantie uit 1986 a 44 000 gulden en 15 000 gulden voor verleende
diensten m 1988 Het college van
burgemeester en wethouders heeft
de bestuursleden, Hem Rietberg en
Paul Zonneveld, m een brief van 4
(ADVERTENTIE)

PROEF
DE LENTE
tijdens de 59e
WESTFRIESE
F1ORA
0 4 000 mj overdekte voor|aarstuin met schitterende arrange
menten bolgewassen
• l O 000 m* gezinsbeurs
• Groei- en bloei-mfo
• Zelf via veilingklok bloemen
en planten kopen
• Kmdertum met boerderijdieren
• Thema Schotland

Openingstijden

14/2 13 18u, 15-19/2 9-18u
20/2 9-21 u, 21-23/2 -9-18u

De lente begint in
BOVENKARSPEL
14 Hm 23 februari 1992

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
13feb
1006 0504 2256 1744
14 feb
11 36 0614 -- 1920
15 feb
0016 0800 1245 21 15
16 feb
01 26 0914 1345 2205
17 feb
0215 1005 1435
18 feb
0306 0032 1517 1055
19 feb
0347012616001136
20 feb
0427 0213 1646 1226
21 feb
0513 0253 1727 1316
Maanstanden
VM dmsd 18 feb 0904 u
Spnngtij 20 feb 16 46 u NAP+125cm

februari jongstleden hoofdelijk aan
sprakelijk gesteld, wegens 'gebrek
aan baten van de stichting' Voor de
betaling wordt een termijn van veer
tien dagen gesteld, net als na een
eerste schrijven in november 1991
Er zal 'geen enkele juridisch middel'
ongemoeid gelaten worden om de
vordering te incasseren, laat het col
lege dit keer weten
f

'Wanbeleid'

Oplage. 5.150

Editie 22

„Zo'n golf gelegenheid zal onge
twijfeld veel mensen trekken", zegt
Meijer „Overal m de omgeving zijn
er enorme wachtlijsten Zo werden
bijvoorbeeld m Spaarnwoude on
langs nog 1500 mensen van de lijst
afgevoerd, omdat zij voorlopig toch
met geplaatst kunnen worden" Ook
m Zandvoort is de belangstelling
voor de golfsport enorm, zegt hij
„Ik schat dat er zo'n vijf a zeshon
derd mensen zijn die er direct op af
zouden komen"
De ledenvergadering reageerde
onlangs enthousiast op het voorstel
van Gran Dorado, dat kort tevoren
bekend was gemaakt De afdeling
zou graag gebruik maken van de
nieuwe golfcourse Momenteel moet
zij het doen met vijf holes op twee
sportvelden Voor een officiële er
kenmng zijn negen holes nodig

Uitkijken
Daarbij worden de golfers flink be '
perkt door de andere sport activitei
ten om hen heen „Als er op het veld
naast ons wordt gehockeyed, moe
ten we uitkijken dat daar geen golf
bal terechtkomt", verklaart Meijer
Deze golfclub krijgt daardoor met of
nauwelijks de kans 'volwassen' te
worden „Wij zien goede mogelijkhe
den", bevestigt de voorzitter Al met
achthonderd leden zou een en ander

„Het is een vorm van actieve re
creatie, die hand in hand kan gaan
met een verantwoord milieubeleid",
zegt Jons Dommeck Volgens hem
zijn er bestrijdingsmiddelen, nodig
om het grasveld te onderhouden, die
ecologisch verantwoord zijn „De
stichting Duinbehoud vindt het van
uit milieutechnisch oogpunt een
verbetering" „En het maakt geen
lawaai", zegt Brero „Bij de afslag
ben je zelfs verplicht stil te zijn"
Dommeck verwacht dat een golf
terrein meer en vaker publiek naar
Zandvoort haalt „Races vinden bij
na alleen maar in het weekend
plaats, een golfcourse wordt de hele
week door bezocht Het wordt dus
het verschil tussen incidenteel den
ken, het circuit, en structureel den
ken, de golfcourse"
Een ander voordeel volgens de hè
ren is de mindere piekbelasting in
het verkeer Daarnaast biedt het
golfterrein Gran Dorado de moge
lijkheid voor nieuwe vakantie gol
farrangementen Dat trekt nationaal
en internationaal golfers naar Zand
voort, is hun overtuiging „En als er
bijvoorbeeld een KLM Open komt,
heeft dat een enorme promotiewaar
de voor Zandvoort", zegt Meijer

succes!
De Zandvoortse deelname
Q
aan de talentenjacht m Cir
*5
cusZandvoort heeft nog geen suc
ces opgeleverd Volgende week
donderdag 20 februari is de beurt
aanZFM discjockey Stevende Roo

L
t
i
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Dief

'

[

voordelen voor Zandvoort Fman
ciele voordelen in de vorm van on
roerend goedbelasting door de bouw
van extra vakantiebungalows, in de
vorm van rente op de verkoopsom
van de grond en van toenstenbelas
tmg Bovendien kun je het hele jaar
door ook meer toeristen m het dorp
verwachten Dat zie je nu al sinds de
komst van Gran Dorado
„De golfsport geniet een groeiende
populariteit", zegt Dommeck ,Dat
kun je ook in de regio duidelijk zien
Overal is, sinds een jaar of vijf het
elitaire karakter sterk aan het ver
dwijnen In de politiek bestaat daar
misschien nog wat misverstand
over"

Vrouw maakt
slippertje'

De politiek moet ook wat moder
ner' gaan denken, als het aan de
commissieleden ligt „Het wordt tijd
dat we wat serieuzer aan alternatie
ven voor het circuit gaan denken
Vroeger was er geen alternatief, nu
hebben we dat wel met het voorstel
van Gran Dorado Die plannen gaan
meer in de richting van de ideale
situatie"

ZANDVOORT Een twintigjarige
vrouw uit Haarlem heeft zondag
aanzienlijke schade aangericht, na
dat zij op de Dr C A Gerkestraat
met haar auto in een slip was ge
raakt De weg was door bevriezing
glad geworden Met haar voertuig
raakte zij drie geparkeerd staande
auto's, die daardoor schade ophe
pen

De schilderijenroof in het
«5 J
Cultureel Centrum is gedeel
O i
lelijk opgelost De dief een 48 jan
ge Amsterdammer is opgepakt

Acties
Op twee fronten wordt deze
Q -i
week actie gevoerd voor de
*J >
medemens kinderen in Polen en
vluchtelingen in Joegoslavië
t

SWOZ helpt ouderen met
hoge energie-afrekening
ZANDVOORT De Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort is
een beperkte hulpactie begonnen voor ouderen die de hoge
gasafrekening over vorig jaar
niet of nauwelijks kunnen betalen Op het kantoor aan de
Koninginneweg liggen formu
lieren klaar voor een betalings
regeling

fomsch inlichtingen krijgen tussen
09 15 en 15 15 uur, tel 19393 Eventu
eel kan men een boodschap mspre
ken op het antwoord apparaat
Daarop wordt altijd gereageerd, ver
zekert Nathalie Lindeboom
Wat de kosten van komend jaar
betreft, kunnen sommigen m aan
merking komen voor een bijzonde
re bijstandsuitkering Dat kan ech
ter alleen op medische indicatie De
uitkering is afhankelijk van het in
Bij veel mensen is het gasverbruik komen Of men hiermee echt gehol
vorig jaar veel hoger uitgevallen dan pen is, moet worden afgewacht er
van tevoren was ingeschat Daar blijft een eerste eigen bijdrage van
door valt de definitieve afrekening 180 gulden
over 1991 voor menigeen onver
wacht hoog uit Sommigen dreigen
daardoor in financiële problemen te
Financiële voordelen
komen Het is echter mogelijk een
„En daarnaast biedt het voorstel betalingsregeling te treffen met het
ZANDVOORT - De befaamde
van Gran Dorado nog een aantal Energiebedrijf Zuid Kennemerland, Zandvoortse Strandloop is ter ziele
gevestigd m Heemstede zuid Om te Dick Castien en Klaas Koper laten
voorkomen dat zij daarnaar toe weten dat de Rijwiel Toer Club
moeten, kunnen 55 plussers hier Olympia uit Amsterdam heeft beslo
over ook advies krijgen bij de Stich ten dit evenement niet meer in hun
tmg Welzijn Ouderen Zandvoort programma op te nemen Zo komt er
(SWOZ)
een einde aan vijfentwintig jaren
„Voor sommige mensen is het be Strandloop
slist niet te doen om naar Heemste
Om te proberen de Strandloop
de heen en weer te reizen", zegt coor voor Zandvoort te behouden is, via
dinator Nathalie Lindeboom van een mailing van de Sportraad ge
SWOZ Daarom heeft zij bij het tracht een sportvereniging binnen
Energiebedrijf Zuid Kennemerland deze gemeente, voor het overnemen
formulieren aangevraagd voor een van de organisatie te interesseren
betalingsregeling, die op het kan Dit heeft geen resultaat opgeleverd
toor aan de Koninginneweg te ver
Aangezien de Strandloop jaarlijks
krijgen zijn
met een positief saldo werd afgeslo
Dat kan tijdens het spreekuur op ten, hebben de organisatoren beslo
dinsdag en donderdagmiddag van ten het restantsaldo over te maken
half twee tot drie uur Mensen die op de rekening van het Rode Kruis
slecht ter been zijn kunnen ook tele en de ANBO

Strandloop ter ziele

Sponsors gezocht voor Zandvoortse gehandicapte skiër

Nieuwe Zandvoortse stichting
voor skiër Martijn Wijsman

Het stichtingsbestuur heeft zich
volgens B en W schuldig gemaakt
aan 'wanbeleid' 'Dit vloeit onmis
kenbaar voort uit het feit dat de
stichting zonder c q met onvoldoen
de middelen allerhande financiële
verplichtingen is aangegaan' Vol
gens het college is het absoluut on
aanvaardbaar dat het financiële risi
co van dit soort evementen op de
gemeente wordt afgewenteld Ook al
zou de stichting zijn opgericht 'op
verzoek van de ondernemers van
Zandvoort', zoals zij in 1988 in een
brief aan de gemeente schreef 'Wij
zijn van mening dat de ondernemers
van Zandvoort het bovengenoemd
evenement slechts om commerciële
redenen hebben binnengehaald', al
dus het college
„We hebben van de gemeentega
rantie gebruik moeten maken, om
dat een aantal ondernemers niet aan
zijn toezeggingen heeft voldaan",
zegt Rietberg, oud secretaris pen
mngmeester van de enkele jaren ge
leden opgeheven stichting Hij wijst
alle aansprakelijkheid van de hand
„De toenmalige wethouder Aukema
ging ermee akkoord dat wij de ge
meentegarantie zouden aanspreken
Wij hebben indertijd volledige open
heid van zaken gegeven, alle papie
ren daarover liggen op het raadhuis
Wij zouden alleen terugbetalen als
we wat over hadden, maar we zijn
geëindigd met 9000 gulden schuld
aan Eurotrading" Door deze gang • Martijn Wijsman, hier tijdens een open Oostenrijks kampioenschap. Over enige weken wacht hem de deelname
van zaken is het bestuur absoluut aan de Olympische Spelen. Dankzij een nieuw m het leven te roepen stichting, hoeft zijn talent niet verloren te
met 'nalatig' te noemen, aldus Riet gaan.
berg
ZANDVOORT - Er breken waarschijnlijk graag doen", aldus Van der Heijden
Het initiatief blijkt afkomstig van Rob Molenaar, die
goede
tilden aan voor Martijn Wijsman Enkele
Diensten
wat op de achtergrond blijft „Het idee om iets
ingezetenen uit deze gemeente willen een stich- liever
Eurotrading, dat verdere organi tmg m het leven roepen, waarmee de Zand- voor Martijn te doen, komt van zijn fysiotherapeut
satie van het surfevenement in han voortse gehandicapte skiër gesponsord wordt Gerard Groot, die ik toevallig ken", zegt Molenaar
Groot wist ook dat er al m een andere gemeente, Heer
den had, is volgens Rietberg ook
De jonge Martijn Wijsman is een waar ski talent, ook jansdam, een vergelijkbare stichting bestaat, die goed
aansprakelijk voor de 15 000 gulden
al beschikt hij maar over één been Dat is afgelopen werk doet Volgens Molenaar is de sponsoring voor
voor door de gemeente verleende
diensten „Wij hebben die rekening jaren wel gebleken, tijdens nationale en internationale meer gehandicapten van belang „Er zijn zoveel gehan
direct naar hun doorgestuurd" wedstrijden Daarom is hij ook uitverkoren om deel te dicapten die met beseffen wat zij toch nog zouden kun
Daarom kwam het bedrag totaal niet nemen aan de Olympische Spelen voor gehandicapten, nen doen Met zo'n actie kun je ook hen over de drempel
voor op de begroting van de stich waarvoor hy m maart naar Albertville in Frankrijk helpen" De directeur van de Stichting Zandvoort Pro
tmg Voor beide bestuursleden re vertrekt De kosten van voorbereidingen, trainingen, motie, Simon Paagman, is bereid gevonden de plannen
den om 'de beschuldiging van fman kleding en verblijf lopen flink op Vandaar dat Martijn verder uit te werken
cieel wanbeleid volledig af te wijzen' al enige tijd op zoek was naar sponsors om het beoefe
'Wij vinden het een slechte zaak dat nen van zijn sport, nu en later, mogelijk te maken
Lievelingssport
vier jaar na dato dit pas ter tafel
Martijn zelf is gisteien naar Duitsland vertrokken
komt', aldus beide oud bestuursle
Graag helpen
voor deelname aan de Open Duitse Kampioenschappen
den
Een nieuwe sponsor lijkt hrj nu alvast gevonden te Hij en de rest van het gezin Wijsman zijn erg blij met het
Rietberg rekent erop dat het colle
ge tot andere gedachten komt „We hebben, in een stichting die onder auspiciën van de initiatief Tafeltennis, waarin Martijn ook goed is, is wel
hopen dat het niet tot een rechtzaak Stichting Zandvoort Promotie binnenkort wordt opge goedkoper maar skiën is toch zijn lievelmgssport Bo
komt Dat zou bo/endien een slech richt Burgemeester Rob van der Herjden wordt waar vendien maakt hrj hierin de beste kansen „Het zou erg
te promotie betekenen En daar ging schijnlijk voorzitter van de stichting „Als we een gehan leuk zijn, als hij hierdoor na de Olympische Spelen kan
het toen toch allemaal om' Daar dicapte skiër uit Zandvoort kunnen helpen om zijn doorgaan met trainen", zegt zijn moeder „Want hierna
voor hebben we drie jaar lang onze talenten verder te ontwikkelen, en zo meer kans te zou hrj graag mee willen doen met de wereldkampioen
maken in internationale wedstrijden, dan zullen we dat schappen, die zijn over een jaar of twee"
benen uit het Irjf gelopen"

(ADVERTENTIE)

NIEUW voor Zandvoort e.o.

v»

_

•

l

DE PEN-KOERIER
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1

administratief dienstverlenmgsburo voor
belastingzaken, boekhoudingen, balansen,
administratie-adviezen

Wat heeft u voor uw balans betaald?
Tel.: 02507-14546/077-514249, Kantoren Lorentzstraat 222 Zand
voort H Geeststraat 25 Venlo (Becon-nr 353358)
De Pen-Koerier heeft een oplossing of vindt er een

die krant moet ik hebben
Natuurlijk, Omdat
ik graag \\il \\eten \\at /ich in mi)n
omgeving afspeelt Ter kennismaking onuang ik het /anchoorb Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Daarna \\ord ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16 00 D half jaar ƒ 29,00 D ]aar ƒ 52 00
* Voor postabonnees gelden andere tanev en
t kunt u\\ abonnunent ook telefonisch aan ons
opgeven 020 66MÏOO
Stuui de/e bon in een open envelop naar
\\eekniLdia Antwoordnummer 10051 1000 I'\
Amsterdam U hoeft neen post/egel tt plakken
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FAMILIEBERICHTEN

SKISPRINGEN
RODELEN

Veilig in Jezus' armen.

SLALOM

Diep bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen zij
voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van
het heengaan van onze innig geliefde mamma,
oma en klein oma

MART SMEETS

Hendrikje Rudolphus-Strijk

SAMENVATTING

weduwe van Roelof Rudolphus

dankbaar dat aan deze ongeis gekomen, delen wij U met
is overleden mijn lieve zorgmoeder, schoonmoeder en

Cock van der Vliet-Bos
op de leeftijd van 69 jaar.
B. van der Vliet
Marion Bouman-van der Vliet
Peter Bouman
Bob jr. en José
A. Chevallier-van der Vliet
J. W. Chevallier

A.s. Zondag 16 februari begint om 16.00 uur in La Bastille.
„Even weg van de buis en lekker genieten van de te gekke live
muziek."

THE MALOU MELOU ALL STARS
een band van wereldformaat!!

IKZIEJEINLA

BASTILLE

Wij zoeken een

Auto- en motorrijschool

spontane
medewerkster

W. v.d. Veld
Nu ook motorrijlessen
aanbieding eerste ,5 lessen
32.50 per les.
Vervolglessen auto
42,50 per les
Vervolglessen motor
45,00 per les

DOKTERSBERICHTEN
Afwezig

tel.

ADVERTENTIES

12Y% jaar hokken
zonder knokken
Voor het recept bel 18842

BAREND en PIE
willen hierbij iedereen
HÉÉL HARTELIJK BEDANKEN

voor de belangstelling, kado's enz:
en vooral La Bastille voor het grandioze
feest ter ere van hun huwelijk.

J.M.

zoekt

Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd in
alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Kerkstraat 22 (galerij)
Tel. O2507-14O40

STRANDPAVILJOEN
(géén naaktstrand).

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-30890
023-343542

Tel. 15490, b.g.g. 18497

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
Drogisterij Ton Goossens

EERSTVOLGENDE
VEILING
VASTGESTELD
OP WOENSDAG
26 FEBR. A.S.

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Inl. 12164
Gasthuisplein

Tel. 02507-13278

Autorijschool
Phil Waaning

Huwelijk
;!! pisiar ligt pnzei belangrijkste
{tiagk $n dienstverlening;;; h
ii;;P0in

GESLOTEN VAN
13-28 FEBRUARI
U kunt tijdens de verbouwing

WEL MAALTIJDEN AFHALEN
(bij afhaalingang Zeestraat) of tel. bestellen

Tel. 17897

Haltestraat 69

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MEER VOOR
HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

ƒ 1,72
ƒ 1,88
ƒ 1,06

SERVICESTATION
(bij Palace Holel)

CHRIS HARDENDOOD

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

v\^

I.V.M. VERBOUWING RESTAURANT

Uw gastheer Kees Lo

Fa. Frank

allround kapper m/v

Ook voor
* Seniorentraining

Deze advertentieruimte %an 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu\velijk. geboorte of overlijden.
De oplage \an het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts f32.- excl 6^ BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel 02975-40041

* Overwinnen
angstgevoelens
Kostverlorenstr.70
2042 PK Zandvoort

Tel. 12071

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, Zandvoort.
Tel. 13529

Uw kleurenfilm

uur
ontwikkeld én
afgedrukt
Hienbij waardebon voor
15,50 korting op

nieuwe film.

3i Ujttoa

(bij 12 opnamen
ƒ 4,- korting)

jj$$^^

%ijif^

p-?3ui|yaartovereenkömst
|ÏJ>y raag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Bij gelijke inschrijving en gelijke geschiktheid zal door loting bepaald
worden met wie een huurovereenkomst wordt aangegaan.
Gegadigden dienen hun aanvraag, onder vermelding van het bedrag
van hun inschrijving, uiterlijk27-02-1992 schriftelijk in te dienen bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de sector
Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0250761543.

Legestarieven verhoogd

Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn:
- De leges voor de huwelijksvoltrekking: de tarieven zijn hier, behalve voor
hetgeen is vastgesteld voor kosteloze huwelijksvoltrekking, voor alle
weekdagen gelijkgetrokken op f 225,-. Voor de zaterdag en zondag blijft
het tarief gelden van f 600,-;
- De leges voor het verstrekken van een paspoort: zoals bekend mag er
binnenkort niet meer naar het buitenland gereisd worden zonder geldig
paspoort. Het tarief is: f 86,-;
- De leges voor het vernieuwen van het rijbewijs: f 35,-.
De nieuwe leges betreffen:
- Inschrijving als woningzoekende: f 15,-;
- Aanvraag voor gemeentegarantie bij aankoop huis: f 50,-.
Voor informatie over de tariefhoogte van de andere leges kunt u zich wenden
tot Bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Ontwerpbesluit
(art. 11 WRO)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om in het
belang van de verkeersveiligheid de profielen van de Zandvoortselaan, van
de gemeentegrens met Bloemendaal tot en met de bushalte bij de Bodaanstichting, enigszins te wijzigen overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.

Ditontwerpbesluit ligt gedurende veertien dagenmetde bijbehorende stukken
met ingang van 17 februari ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4. De afdeling is van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur geopend.
Gedurende de termijn van inzage kunnen schriftelijk bezwaren worden
ingediend bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040
AA Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
- 014B92
- 015B92
- 016B92

Binnencircuit-sportterrein plaatsen lichtmasten
Marisstraate
plaatsen dakkapel
Beatrixplantsoen 8
uitbreiden woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
(art. 19 WRO)
- Kostverlorenstraat 51 oprichten praktijkruimte

Het bouwplan ligt met ingang van 14februari 1992 gedurende veertien dagen
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040
AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
- 092B91 Boulevard Paulus Loot 21 uitbreiden woning/atelierruimte
- 116B91 Kostverlorenstraat 60
oprichten praktijkruimte
- 124B91 Boulevard Paulus Loot
plaatsen strandpaviljoen 1 (Buddy's
Beach)
- 134B91 Wilhelminaweg 11
plaatsen carport
- 004B92 Kerkstraat 9
wijzigen van zij- en achtergevel
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluit
(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 28 januari 1992 besloten, dat op grond van artikel
21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor:
- het perceel Kostverlorenstraat 51.
Dit besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met een rode omlijning het
desbetreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. De
afdeling Is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
13 februari 1992

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

UI I

uitvaartverzor in

9 g

- / kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

one
Secretaris Bosmanstraat 40
041 KT Zandvoort.
ftël. 02507-17244

De overige inhoud van de huurovereenkomst zal nader worden
bepaald.

Met ingang van 1 januari is de nieuwe Legesverordening 1992 van kracht.
Deze is goedgekeurd bij koninklijk besluit KB 92.000665.
De nieuwe verordening behelst zowel tariefsverhogingen als de invoering van
twee nieuwe vormen van leges.

Leeftijd
tot 35 jaar

Coïffeurs

Het was fantastisch!

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Zijlweg183Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

voor
fulltime/parttime

Strand- badmode
Passage 24-26
Zandvoort 16232

Te koop gevr.

Mam en Guido

^ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGÏNG

Na de verbouwing begroeten wij U gaarne
in ons vernieuwde restaurant.

Beach-ln

O25O7-19188

van 17 februari t/m 25 februari

Waarneming: 's avonds (na 17.00 uur)
en weekend tel. 30500

023^315855

wonigbouwvereniging eendracht maakt macht

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Waarneming overdag
Dr. F. B. Weenink, tel. 12499
Dr. J. G. Anderson, tel. 12058

Gegadigden dienen bereid te zijn alle ruimten, welke zich in de
Rotonde bevinden, schoon te houden zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

Chinees

RUILRUBRIEK
1.4-kamer flatwoning, Keesomstraat 2e etage, met lift. Huur ƒ 737,94 incl.
stookkosten per maand.
Gevraagd: eengezinswoning liefst in Noord.
2.4-kamer flatwoning met cv. (25 t/m 180). Huur ƒ753,08 incl. stookkosten per maand.
Gevraagd 3- of ruime 2-kamerflat nabij centrum.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, lidnummer en geboortedatum uiterlijk 29 februari a. s. bij EMM.

Verhuur openbare toiletten Rotonde
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens door
middel van een openbare Inschrijving overte gaan tot de verhuur van
de openbare toiletten in de Rotonde aan de Strandweg.
Toewijzing zal, mede rekening houdend met de geschiktheid van de
gegadigde, geschieden, op basis van de hoogste inschrijving.

Emm

2041 TD Zandvoort, 9 februari 1992
Celsiusstraat 73

C. A. Jagtenberg, huisarts

mnmmi

Het hoogtepunt van de dag.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Moegestreden, maar
lijke strijd een einde
droefheid mede, dat
zame vrouw, onze
schoonzuster

VAN DE DAG

Olympische Spelen
even zat?

op de leeftijd van 84 jaar.
Zandvoort:
H. R. Rudolphus
Alphen aan den Rijn:
A. Engels-Rudolphus
J. Engels
Leek:
J. W. Loos
L. Loos-Schouten
Kleinkinderen en
achterkleinkind
7 februari 1992
Kostverlorenstraat 26,
2042 PG Zandvoort.

1992

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Vels
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PR

Koor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932
Maandag gesloten.
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.
Voor uw kopje koffie e.d.

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zonda
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiai

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Vóórdelig én nog gratis parkeren ook!
CELSIUSSTRAAT 192
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Prijsvraag moet
slogan opleveren

Verzet ambtenaren
tegen overplaatsing

Zandvoorts . .
Nieuwsblad '<•

ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie organiseert een prijsvraag, die een
vaste slogan voor Zandvoort
op moet leveren. De prijsvraag
js landelijk en de stichting
jioopt dat landelijke dagbladen, regionale en huis aan
huisbladen aandacht besteden
aan de prijsvraag.

ZANDVOORT - Drie medewerkers van de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de
Tollensstraat, zijn naar hun
vakbond gestapt omdat zij niet
overgeplaatst willen worden.
Door de mannen elders in de
plantsoenendienst onder te
brengen, wil de gemeente een
bedrag van ƒ 100.000,- besparen.

Om dat te stimuleren heeft Simon
paagman, de directeur van de Stichting Zandvoort Promotie, een speciale actie voor redacties in petto:
Kranten die de bij de prijsvraag horende tekst plaatsen en een exemplaar van de krant naar de stichting
opsturen, maken kans op een geheel
verzorgd weekend voor twee personen.
De winnaar van de sloganwedbtrijd ontvangt duizend gulden. De
tweede prijs bedraagt vijfhonderd
gulden en de derde prijs 250 gulden.
Er zijn ook nog 25 troostprijzen.

Creatief
Het is de bedoeling dat heel Zandvoort de slagzin zal gaan gebruiken,
paagman: „We willen kijken hoe
creatief de Nederlander is. Er zijn al
een aantal slogans zoals 'Even Apeldoorn bellen' of 'Hoog Catharijne,
winkelhart van Nederland'. Zo willen we kijken wat er met Zandvoort
mogelijk is. De slagzin moet pakkend zijn."

Talentenshow brengt veel covers

ZANDVOORT - De nummers van Roy Orbison en René Froger waren veruit favoriet bij de
eerste voorronde van de donderdagavond gehouden talentenshow. Het was, voor het vooral
jeugdige publiek, een lange zit in het Circus
De inzendingen moeten voor 23 Theater.

verlossende woord en zeven kandidaten, uit het hele
land, mogen het op donderdag 19 maart tijdens de halve
finale opnieuw proberen.
Voor de Zandvoortse rapgroep D.S.P. (zie foto) was er
geen plaats weggelegd. Donderdag 20 februari volgt de
tweede voorronde. De Zandvoorter Steven de Roo, discjockey bij de lokale omroep, zal dan proberen de eer van
maart binnen zijn. Slogans kunnen
Vijftien kandidaten zongen in totaal vijfenveertig de badplaats hoog te houden.
gestuurd worden naar Stichting nummers. Covers waren favoriet. Slechts een enkeling
Men kan zich nog voor de Zandvoortse Talentenshow aanmelden
Zandvoort Promotie, Postbus 410, had een (eigen) vertaling gemaakt van het favoriete bij: Luuk Hasselman Produkties, telefoon 020-6390932.
Kaartjes voor de tweede voorronde zijn te koop bij de kassa van het
muziekstuk. Om kwart over twaalf sprak de jury het Circustheater
2040 AK Zandvoort.
voor vijf gulden.

Weekenddiensten
Weekend: 15/16 febr. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als. zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging

Weekend: 15/16 febr. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor
Tevens 10.00 uur jongerendienst i.h.
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur: dhr. Volker uit
Amstelveen
Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

ZANDVOORT - De gemeente
gaat de ophaalkosten voor oud
papier aan in Zandvoort gevestigde instellingen, zoals scholen, sportverenigingen en instellingen met een sociaal of
cultureel doel, vergoeden.

ZANDVOORT - Beach-Him in de
Kerkstraat is deze week gesloten
voor een tamelijk ingrijpende verandering van het interieur. Het assortiment blijft hetzelfde, aldus Ron en
Corine Kaales.

Sinds het begin van 1991 is er sprake van een sterke daling van de prijs
van het oud papier. In verband hiermee brengen oud-papierhandelaren
een vergoeding in rekening voor het
ophalen. De vergoeding, die de gemeente betaalt, bedraagt twee cent
per kilo oud papier. Er is ook een
bonussubsidie van twee cent per
kilo, voor de aangeleverde hoeveel-

EMM:

heid die het totaal van veertig kilo
per lid van een vereniging of instelling overtreft. Instellingen die voor
de subsidieregeling in aanmerking
willen komen, moeten zich voor l
mei aanmelden bij de gemeente. Organisaties die al in aanmerking komen voor de subsidieregeling, kunnen de desbetreffende bonnen bij de
gemeente indienen.
De subsidieregeling oud papier
heeft als doel het stimuleren van
oud papierinzameling door scholen
en verenigingen, waardoor papier
niet bij de dure afvalstroom terecht
komt en bovendien opnieuw gebruikt kan worden.
Informatie: tel. 61499 of 61492.

J

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Oick Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj.
^hef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer. 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095 Micro-advortentfes tel.
020 - 562.6271.
_Verkoopmanager: M. Christiaanse.

Een heel hieuw
avontuur!

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ƒ.29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
. Opgave abonnementen, verhuizingen, etc:
. Ma; t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68. 13.00
; B^zorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

•
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opgericht in

Overleden:

Baas, Adriana Hermanna, oud 74
jaar
Kuijpers Wentink geb. Herpel, Johanna Wilhelmina Jacoba, oud 92
jaar
Groen, Gerritje Kendrika Jacoba,
oud 95 jaar
Bot, Nicolaas Theodorus, oud 57
jaar
Stegenga geb. Stoové, Aaltje, oud 89
jaar

JelleAttema

HOLLYWOOD
• Jelle Attema filmt alle belangrijke gebeurtenissen in het dorp. Hij houdt van Zandvoort, zegt hij. „Maar het

heeft helaas geen allure meer".

Dagelijks om

Dagelijks om

13.30 en 15.30 uur

19.00 en 21.30 uur

DE REDDERTJES IN
KANGOEROELAND

'DOC
HOLLYWOOD'

Kaarten: tot 12 jaar ƒ 9,00
volwassenen ƒ12,50

Kaarten ƒ12,50

NIET OP VRIJDAG
14 FEBRUARI

20 FEBRUARI

Op DONDERDAG 20 FEBRUARI

GROTE TALENTENSHOW
AANVANG: 20.00 uur

ZANDVOORT - Jelle Atterna (65) is al jaren betrokken
bij station Zandvoort van de
Koninklijke
Nederlandse
Redding Maatschappij, voorheen KNZHRM. Daarnaast
kennen velen anderen hem
waarschijnlijk als ondernemer, of als oud-raadslid en
-wethouder. In 1986 verdween
hij van het Zandvoortse politieke toneel, nadat hij twintig
jaar in de raad had gezeten.
Eerst als raadslid voor de
VVD, later als wethouder. Hij
noemt zichzelf een „oer-Zandvoorter" en hij is dan
ook gek op de badplaats.
„Waar ik ook ben, als ik ergens een krant zie, moet ik
altijd kijken of er iets in staat
over Zandvoort". Een interview met een markante persoonlijkheid.

door Ivar Dobber

NIET OP DONDERDAG

Geboren:

Yoëlle Michelle, dochter van: Van
Andel, Michel en Nieuwenburg, Yolande Elisabeth

A c h t e r de s c h e r m e n

is

Burgerlijke stand H

Opsterom, Barend en Gansner, Hedwig Helene

ZANDVOORT - McDonalds, Raadhuisplein 3, viert vrijdag Valentijnsdag met een speciaal Valentijnsdiner. Het restaurant wordt hiervoor
sfeervol gedecoreerd.
Het eten wordt bij kaarslicht geserveerd door kelners in feestelijke
kleding. Van 17.00-21.00 uur.

JYIICHAEL J. FOX

._

Gehuwd:

De zaak wordt zaterdag alweer geopend, dan zijn ook de vaste medewerkers Mike en Corrie weer aanwezig, met behalve een nieuw interieur
ook de nieuwe voorjaarsmode.

Valentijnsdag

Bioscoopprogrammering 14 t/m 20 febr.

Zaterdag 19.00 uur: woord/communiedienst
Zondag 10.00 uur: woord/communiedienst, dhr. P. v.d. Smaal en
mevr. M. Wassenaar
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
Zondag 10.30 uur: ds. D. Powers
Zondag 19.00 uur: dhr. E. Blom

Van der Spijk, Arie Tjeerd en Bos,
Mirjam Ingrid
Gijselaar, Nicolaas Marcel en Gutierrez, Cindy
Van den Brom, Sjoerd Jan en Wulfers, Catharina Edith Louise
Boerma, Harm Victor en Van Dolder, Geertje Janna Bernardina

De dief was beslist geen kunstlief hetataer, zegt politiewoordvoerder
Hans Konijn. „Hij had ze gestolen
om er zelf financieel wijzer van te
worden".

L

Roomskatholieke Kerk:

Ondertrouwd:

De politie kwam de dief op het
spoor, na een melding van de beheerder van het Cultureel Centrum
Zandvoort, Emmy van Vrijberghe
de Comngh. Zij ontdekte zondagmiddag dat er net een tweede schildenjenroof had plaatsgevonden. Samen met de politie ging zij achter de
vermoedelijke dader aan, die in de
Haltestraat werd opgepakt.
De man, een 48-jarige Amsterdammer, had de twee schilderijen die hij
net had gestolen met meer bij zich.
Toch gat hij de diefstal toe, ook die
van de twee schilderijtjes van de
heer Bier. Deze werden later deze
week tijdens een huiszoeking in Amsterdam aangetroffen. „Als dat de
gestolen schilderijtjes zijn, zou ontzettend tijn zijn", aldus Emmy van
Vrijberghe de Comngh. Zij heeft goede hoop dat de andere twee schilderijtjes nu ook spoedig terechtkomen. Waarschijnlijk zijn deze in
Zandvoort aan handlangers van de
dief afgegeven. Het zijn een landschap en een portret op zijde, gemaakt door Nel Sandbergen.

CINEMA CIRCUS

J

Periode: 4 • 10 februari 1992

ZANDVOORT - De schilderijen van de heer Bier, twee
weken geleden gestolen uit hel
Cultureel Centrum Zandvoort,
zijn terug. De doekjes zijn gevonden in een woning in Amsterdam. De dief is aangehouden.

(ADVERTENTIE)

Jehova's Getuigen:

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
Sas.

Politie pakt
schilderijendief

ZAKELIJK BEKEKEN

Beach-Him zaterdag weeropen

Zondag geen dienst.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Dinsdag 18 feb. 10.30 uur koffie-och- Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
terid, 20.00 uur Jonge Gespreks- maandag 19.00 - 21.00 uur.
groep
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het college van burgemeester en
wethouders heeft een bureau ingeschakeld om te onderzoeken wat de
gevolgen zouden zijn van een overplaatsing. De uitkomst is, dat hiermee ongeveer dertig procent op de
kosten van de Algemene Begraafplaats kan worden bespaard. De beDe drie medewerkers, Janssen,
groting, drie ton, wordt hiermee teruggebracht tot rond de ƒ 200.000,-. Terol en Visser, zijn volgens hoofd
Aanleiding tot het onderzoek is plantsoenendienst Bob Boekelman
indertijd aangesteld als medewerkers van deze dienst. De begraafplaats hebben zij echter al enige jaKlaverjas bij TZB
ZANDVOORT - De softbalvereni- ren als vaste werkplek. Zo werd
ging Clicks/TZB organiseert aan- Janssen, in 1969 aangenomen voor
staande vrijdagavond een klaverjas- de plantsoenendienst, volgens zijn
wedstrijd voor koppels. Ook dit keer eigen zeggen in 1985 officieel taeheerkomt de opbrengst ten goede aan het der. In die functie volgde hij de heer
onderhoud aan het softbalcomplex. Gorter op. Terol werd zijn plaatsverBehalve klaverjassen wordt er een vanger. Zij en ook Visser voelen
loterij gehouden waarbij fraaie prij- niets voor een overplaatsing. Volzen te winnen zijn. De klaverjasbe- gens Janssen zou de oplossing gekers worden ditmaal beschikbaar vonden kunnen worden in het vergesteld door sponsor Wilto. De hogen van de grafprijzen.
De drie hebben inmiddels overleg
plaats van handeling is de TZB kantine aan de Kennemerweg. De aan- gepleegd met het gemeentebestuur,
vang is gesteld op acht uur en de en verwachten over een week of drie
kosten zijn zeven gulden vijftig per antwoord. Daarnaast hebben zij hun
vakbond ingeschakeld.
koppel.

Subsidie op oud-papier

Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten

een jaarlijks tekort van /' 135.000.
Een van de oorzaken is, dat steeds
meer mensen zich - binten Zandvoort - na hun overlijden laten cremeren. Het aantal sterfgevallen in
deze gemeente ligt gemiddeld op ongeveer tweehonderd, het aantal crematies bedraagt zo'n 05 procent.
Een ander voordeel van de overplaatsmg zou zijn, dat daarmee het
personeelstekort elders in de plantsoenendienst opgevangen kan worden. De vaste werkzaamheden op de
begraafplaats, graven delven en assisteren bij begrafenissen, zouden uitgevoerd kunnen worden door oproepkrachten, terwijl de administratie bij een ambtenaar wordt ondergebracht.

Zandvoorts
Nieuwsblad

KAARTEN a ƒ 5,00 p.p.

Informatie bij Luuk Hasselman, tel.: 020-6390932

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

J

ELLE ATTEMA werd op 15
mei 1926 geboren in Zandvoort uit ouders van Friese
afkomst. In 1945 werd hij gemeente-ambtenaar voor de dienst
van de wederopbouw. Vijftien jaar
later begon hij als makelaar voor
zichzelf. In 1966 werd hij raadslid
voor de VVD, nadat hij vier jaar
eerder lid was geworden van deze
partij. Later werd hij ook nog wéthouder. Hoewel Attema niet.meer
in de politiek actief is, heeft hij nog
wel een uitgesproken mening over
zijn grote liefde Zandvoort. En zijn

Foto Bram stenen

conclusie: het gaat slecht met de
badplaats.
„Zandvoort is ih de loop van de
jaren echt achteruit gegaan. Ik
vind dat de badplaats echt verpaupert. Er is een andere sfeer dan
vroeger, er komt ook ander publiek. Het is jammer dat we geen
gerenommeerd hotel meer hebben,
zoals voor de oorlog. Ik zou niet
weten waar je tegenwoordig in
Zandvoort mensen met 'niveau',
toeristen met geld, onder zou moeten brengen. Wij missen die allure".
„Als je het in het verleden goed

In de rubriek
'Achter de schermen'
gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende personen
in
deze gemeente.
Deze week
JELLEATTEMA,
oud-raadslid en
-wethouder, bestuurslid
van de
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij,
station Zandvoort.

had willen doen, dan had je de hele
noord-boulevard moeten slopen en
opnieuw moeten inrichten. Zo'n
Beach Hotel is een mooi ding,
maar de exploitatie ervan, de appartementen, stelt niets voor."
Voor de bouw van een groot hotel
naast het casino heeft Attema ook
geen goed woord over: „Je had er
een groot hotel moeten neerzetten

en daarbij een casino, maar niet
andersom. Zoiets als dit moeten
we niet hebben, want dan houden
we dat rugzakken- en patattenpubliek."

Zaligheid
Jelle Attema is eigenlijk makelaar, maar in dat vak doet hij niet
zo veel meer. Hij heeft een andere
bezigheid, waar hij zijn ziel en zaligheid in legt: filmen. Dat doet hij
al ruim vijftien jaar, eerst met een
gewone filmcamera, later met een
videocamera.
In 1987 is hij gestart met het maken van videojournaals. „Ik heb nu
vijf journaals met beelden van dmgen waar ik tegenaan loop. Ik film
de dingen, die ik leuk vind. En zaken waarvan ik denk dat ze lateiindruk maken", aldus Attema,
„dat ze belangrijk zijn voor het nageslacht. Ik ben zelf lid van het
Genootschap Oud Zandvoort en ik
wil dat de banden daar later naar
toe gaan, of naar het gemeentebestuur."
Attema heeft, volgens eigen zeggen, unieke opnamen. „Zo heb ik
de grote rel rond de caravans op
het Roggeveld op film, maar ook de
vervuiling op het Gran Dorado terrein en de wateroverlast in 1987.
Niemand anders heeft die beelden."
Naast het vastleggen van Zandvoort op celluloid voor het nageslacht brengt Attema ook veel tijd
door in de natuur, met name in de
Zandvoortse duinen. „Als jongetje
van negen jaar ving ik vroeger fazanten in de duinen, met anijszaad.
Als mijn moeder vroeg wat we zondags zouden eten, antwoordde ik
'fazant' en dan ging ik ze vangen.
Nu doe ik dat natuurlijk niet meer.
Tegenwoordig wandel ik graag m
de duinen, voor mijn rust. Dan
neem ik wat brood en korsten mee
om de vossen te voeren."

B

B

B

Vrijdag:

Valentijnsdag
"
schnitt

m
drogisterij-parfumerie-schoonheidssalon
Haltestraat 1 - tel. 16123
leuke Valentijnsaanbieding

m
m

set van Estee Lauder
mascararoller - rinse off cleanser e.d.p.
Knowing van 20,- nu

van 1.60 voor

NET EVEN ANDERS

op 14 februari voor iedereen een leuk kadootje

voor iedereen
die eens lief wil zijn.

Grote Krocht 18

m

VALENTIJNSKAARTEN
en nog veel meer kadootjes
om iemand eens echt te verwennen.

ra

O.a. C.D., BOEKEN,
BRIEFPAPIER
enz. enz.

J)

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

Violen
Tuinaarde
Bemesting

Uitgebreide sortering

ra

Zeestraat 56 - Zandvoort
vrijdagavond geopend

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Boekhandel
DE KROCHT

VALENTIJN

erica

m

1.35

12,95
14 februari

m

Zaterdag: Schnitt Albertville
Apfelstrudel

Bakkerij PAAP

grote krocht 24
zandvoort,
tel. 02507-12301

m

m

m
m

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

vrijdag Valentijndag

ra

Èk5*bnnehoefe
ra

m

ra

ra

14 februari is echter beter bekend als de dag der
vriendschap
Voor Nederland is dit gebruik komen overwaaien uit
de Verenigde Staten waar dit zeer groots wordt
aangepakt.

BLOEMENDAAL AAN ZEE TEL. 023-252280

Inmiddels is Valentijnsdag over de hele wereld zeer
populair waarbij miljoenen kaarten worden verstuurd.
In Japan is dit de dag waarop elke vrouw en meisje
een doos chocola koopt voor haar man of vriend

Familiediner?
Trouwreceptie?
Hu welijksdiner?
Club-etentje?

Ook m Nederland is de populariteit stijgende. Dit is zo
gek nog niet gezien het feit dat het natuurlijk erg
gezellig is om je vnend(in) of partner eens extra te
verwennen

In alle gevallen bieden wij een ideale accommodatie.
Aparte ruimte beschikbaar, zonder zaalhuur. Of het
nu gaat om een diner, een warm/koud buffet of een
receptie, altijd kunt u verzekerd zijn van uitstekende
kwaliteit tegen zeer redelijke prijzen.

Gaarne zullen wij u
vrijblijvend informeren.
Wij zijn alle dagen van de week geopend en
beschikken over een ruime eigen
parkeergelegenheid.

m

vergeet u die ene niet

Valentijnsdag is de feestdag van de heilige
Valentinus.

Een leuke attentie vergezeld van een passende kaart
zegt al een hele hoop. De mogelijkheden voor een
leuke attentie zijn legio. Wat dacht u van een boeket
bloemen samengesteld in uw partners lievelingskleur,
een cd van zijn of haar favoriete artiest of een lekkere
parfum of aftershave en dit kunt u dan nog eens extra
feestelijk laten inpakken.
Om de dag in sfeer af te sluiten kunt u zorgen voor
een heerlijk etentje en of u dat nu thuis klaarmaakt of
met een stel intieme vrienden naar een romantisch
restaurant gaat, het wordt in ieder geval een dag waar
u elk jaar weer naar zult uitkijken.

wij hebben voor u: chocolade Biedermeier
luxe dozen bonbons

9,75

Valentijn taartje
en zaterdag

4 Emmaplakken

voor

6,50

Wij maken
van uw
Valentijnsdag
een gezellige
Valentijnsdag

m

m

m

ZANDVOORTSELAAN 187-2042 XL ZANDVOORT- TEL 02507- 12401
(Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid)
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NAAR EEN VOLGENDE SCHOOL!
MAAR WELKE?
De keuze van het vervolgonderwijs moet weer bepaald worden. Voor
deze moeilijke opgave zien tienduizenden gezinnen zich jaarlijks
geplaatst.
Om een verantwoorde keuze te maken uit de vele
opleidingsmogelijkheden is goede en uitgebreide informatie
noodzakelijk. Daarom verschijnt er jaarlijks in week 8 een
speciale bijlage in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
De redactie zal uitvoerig ingaan op de algemene aspecten van
vervolgonderwijs in de regio.

Basisschool-verlaters en hun ouders/verzorgers kunnen geïnformeerd
worden over de specifieke eigenschappen van uw school via deze
unieke bijlage. Door een uitgekiend editiestelsel kunt u meestal precies
het door u gewenste gebied bereiken tegen relatief lage kosten.
Alle advertentietarieven en combinatiemogelijkheden, te zamen met
verspreidingsgebieden, vindt u in de brochure ,,Wegwijs in onderwijs",
die u kunt aanvragen bij één van de onderstaande verkoopafdelingen
van Weekmedia:

Weekmedia - kantoor Amstelveen - 020-6453529
Weekmedia - kantoor Purmerend - 02990-23921
Weekmedia - kantoor Uithoorn
- 02975-40041

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 13 FEBRUARI 1992

WEEKMEDIA 22

Felle schaaksters in halve finale N
Wellicht ook finale in Zandvoort
ZANDVOORT - Afgelopen vrijdagavond werd in Hotel Faber een
begin gemaakt met de halve finale van het Nederlands
kampioenschap damesschaak. De organisatie is in handen van
Chess Society Zandvoort en die vereniging weet doorgaans wel
raad met zulke evenementen. Burgemeester Van der Heyden
verrichtte de opening, door de eerste set te doen tegen debutante
Lucrecia Rodas. Daarna gingen de dames er fel tegen aan en dat
leverde na drie ronden een toch wel verrassende tussenstand op.

Degradatiezorgen
voor Casino-ZVM
ZANDVOORT - De CasinoZVM handballers zitten op dit
moment in de hoek waar de
klappen vallen. Door de onverdiende 12-14 nederlaag tegen S
en K is er acuut degradatie gevaar ontstaan.

door Aaldert Stobbelaar
Voor de tweede maal is Chess Society Zandvoort gastheer voor de topschaaksters van Nederland. Evenals vorig jaar werd burgemeester
Van der Heyden bereid gevonden de
opening te verrichten. Na welkom

Sterk basketbal
The Lions dames
ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions behaalden
een fraaie 55-35 overwinning
op koploper Hillegom 2. Daardoor heeft Lions weer aansluiting met de top. De jongensjunioren leden in een te ruwe
wedstrijd een kansloze 50-83
nederlaag tegen Onze Gezellen.
De dames van The Lions speelden
een ijzersterke partij basketbal.
Goed geconcentreerd en in een hoog
tempo. Het was dan ook de laatste
kans voor Lions om uitzicht te behouden op een goede eindklassermg. Defensief stak Lions perfect in
elkaar, waardoor Hillegom nauwelijks gevaarlijk werd. Via een 21-9
tussenstand werd de rust bepaald op
23-15.
In de tweede helft bleef het gehele
team uiterst sterk acteren. Onder
aanvoering van de met scherp schietende Aniecke van Litsenberg (22
punten) stoomde Lions door naar
een voortreffelijk 55-35 overwinning.

te zijn geheten door voorzitter
Drost, sprak de Zandvoortse burgemeester de hoop uit dat Chess Society ook de finale zou organiseren.
Een finale, die de Zandvoortse
schaakvereniging best aan zou kunnen.

De 0-4 achterstand, opgelopen m
de beginfase, is het team van coach
Joost Berkhout funest geworden.
Met toch wel knap handbal kwam
Casmo-ZVM terug m de wedstrijd
Aan beide zijden waren de doelverdedigers m een geweldige vorm. Johan Molenaar keepte een voortreffelijk partij. De Zandvoorters slaagden er m de de achterstand terug te
brengen tot een 6-8 ruststand

Interesse
De Koninklijke Nederlandse
Schaak Bond heeft Chess Society
gepolst naar die mogelijkheid. En
Chess heeft er best interesse in,
maar dan zou de bond het tijdstip
moeten aanpassen'.
Nu wordt de finale altijd in juli of
augustus gehouden. „En op dat tijdstip is goede zaalruimte niet beschikbaar in Zandvoort", meent
Nico Luykx. „Als de bond het kampioenschap naar november wil verplaatsen, dan is het mogelijk voor
ons", vult bestuurslid Hans van
Brakel aan. „Echter dan is er het
probleem van studerende schaaksters, die dan anderhalve week de
studie moeten onderbeken. Ondanks dat willen we het best doen".
Het onderkomen van de schaaksters tijdens deze halve finale is uitstekend te noemen. In Hotel Faber
aan de Kostverlorenstraat kunnen
de schaaksters zich optimaal concentreren op hun partijen. En dat
bleek reeds m de eerste partijen. De
twintig dames zijn verdeeld in twee
poules van tien, waarbij van elke
poule de eerste twee zich plaatsen
voor de finale. De beste drie van de
finale van vorig jaar zijn reeds ge-

• Burgemeester Van der Heyden verrichtte de opening, door de eerste set te doen tegen debutante Lucrecia Rodas.

plaatst. De overgebleven drie finaleplaatsen zijn zogenaamde wildcards.

Verrassingen
In groep A mocht eerste reserve
Lucrecia Rodas een opengevallen
plaats innemen. Wat niemand voor
mogelijk had gehouden presteerde
de jeugdige debutante. Na drie partijen bezet Lucrecia Rodas met twee
en een half punt verrassend de eerste plaats. Favorieten Ineke Tichel-

man en Erika Belle verwees zij
voorlopig naar de tweede en derde
plaats. Tichelman kwam tot twee
winst partijen maar moest het afleggen tegen het jeugdige talent Rodas.
Erika Belle kwam niet verder dan
drie remise partijen.
In groep B ging het er ook verrassend aan toe. Kanshebsters op een
finale plaats Marleen van Amerongen en Carla Bruinenberg slaagden
er nog niet in hun faam waar te maken. Ook hier een niet verwachte

Positie Z'75riant ondanks gelijkspel
ZANDVOORT - Ondanks het
1-1 gelijkspel tegen KMVZ is de
situatie op de ranglijst voor
Zandvoort'75 nog rooskleuriger geworden. Verspeelden de
Zandvoorters een punt, concurrent ZOB behaalde hélemaal geen punt. Daardoor
heeft Zandvoort'75 nu een
voorsprong van drie punten op
ZOB.
Vooral in de eerste helft heeft
Zandvoort'75 de kansen op een overwinning laten liggen. Door snel te
voetballen kregen de Zandvoorters
vele kansen en mocht KMVZ van
geluk spreken dat het niet op een
ruime achterstand werd gezet. De
Amsterdammers speelden geenszins een slechte wedstrijd, kwamen
zo nu en dan gevaarlijk voor het
Zandvoortse doel, maar moesten het
wat voetbal betreft toch duidelijk afleggen.
Reeds na een paar minuten zette
Edwin Ariesen de bal goed voor het
doel, maar de bal bereikte jammergenoeg geen medespeler. Zoals vermeld: kansen waren er genoeg. Topscorer Paul Longayroux is na de
winterstop nog niet trefzeker geweest en ook nu zag hij een inzet
door de KMVZ doelman gestopt
worden. Even later was het opnieuw
de Zandvoortse spits, die vrij voor
de Amsterdamse doelman verscheen. Deze doelman was echter
uitstekend op dreef en pareerde ook
deze inzet. Ook Bas Heino ondernam een aantal pogingen om de
doelman te verschalken. De juiste
richting ontbrak ook bij hem.

Eindelijk
Tussen de aanvallende bedrijven
van Zandvoort'75 door, poogde
KMVZ wat terug te doen. Daarbij
moest de Zandvoortse doelman
Pierre Visser handelend optreden.
Na een half uur voetballen was het

• Een verdediger uit de voorste linie van Z'75 breekt door de defensie van KMVZ. Voortvloeiend uit deze aanval
ontstond het eerste doelpunt.
Foto Bram stijnen

wanorde in de defensie door KMVZ
afgestraft: 1-1.
In de tweede helft waren de partijen meer aan elkaar gewaagd. De beste mogelijkheden waren pok nu
weer voor het team van trainer Gerard Nrjkamp. De schutters Robin
Castien en Paul Longayroux konden
de toch wel aardige mogelijkheden
niet benutten. Aanvallend kwam
KMVZ vaker aan de beurt dan in de
eerste periode. De Zandvoortse defensie had de zaken echter goed in
de gaten.
Met onder andere schoten van

Zaalvoetbalteams goed op dreef
ZANDVOORT - Na een mindere periode hebben de zaalvoetballers van Nihot/Jaap Bloem
Sport de smaak weer te pakken. In het weekend werden
twee wedstrijden gespeeld.
Eerst gelijk tegen Interclean(2-2) en vervolgens winst op
Succes (3-2). ZVM/Aannemer
Winter behaalde een 4-3 overwinning op BSM en lijkt op
weg naar de titel.

Zandvoorters namen vlak voor de
doelwisseling een 1-0 voorsprong,
door een doelpunt van Robin Castien. Doordat Succes in de tweede
helft meer aanvallend speelde kreeg
Nihot/Jaap Bloem Sport veel ruimte. Rob van der Bergh zorgde voor 20 en Bas Heino besloot een fraaie
solo met een gaaf doelpunt: 3-0. Met
nog een paar minuten te gaan trad er
concentratie verlies op bij de Zandvoorters, waardoor Succes de eindstand bepaalde op 3-2.

hiervan door via een counter 3-2 te
scoren. John Bosman vergrootte de
voorsprong voor ZVM/Aannemer
Winter: 4-2. Door een blessure van
Chris Kuin ontstond er een lichte
chaos in de Zandvoortse defensie en
daar profiteerde BSM van door nog
eenmaal te scoren, eindstand: 4-3.
Met nog zeven wedstrijden te gaan
en vier punten voorsprong moet de
promotie naar de hoofdklasse mogelijk zijn.

Interclean bleek een lastige tegenstander voor Nihot/Jaap Bloem
Sport. Al snel nam Interclean een 2-0
voorsprong, maar nadien was het
uitsluitend Nihot/Jaap Bloem Sport
dat de teugels in handen had. In
hoog tempo werden de aanvallen opgezet wat resulteerde in twee doelpunten. Dennis Keuning en Bas Heino zorgden voor het verdiende 2-2
gelijkspel.

ZVM/Aannemer Winter

Wim Buchel actief

Tegen Succes zetten de Zandvoorters het goede spel door. Succes
kreeg ook wel kansen maar in het
Zandvoortse doel was 'good-old'
Jaap Bloem geweldig op dreef. De

koploopster. Helene Wuts heeft na
drie partijen met twee en half punt
de leiding, gevolgd met twee punten
door Caroline Slingerland, Marian
Luursema en Anneke Schol.
De strijd is echter nog geheel
open aangezien aanstaande zater-

Na de 13-4 zege op Trefpunt en het
teleurstellende 4-1 verlies tegen
Car.Snoeks kwam BSM op bezoek.
ZVM/Aannemer Winter opende met
sterk aanvallend voetbal wat al snel
leidde tot 1-0 via Henry Marcelle.
Vijf minuten later was het Henk
Gaus die 2-0 aantekende. De Zandvoorters bleven pressen en het werd
via een mooie combinatie 3-0 door
Bob Brune. Vlak voor de rust kwam
BSM verrassend terug tot 3-1.
In de tweede helft kregen de Zandvoorters kans op kans, maar de afwerking was zoek. BSM profiteerde

ZANDVOORT - Sportschoolhouder en ex-topscheidsrechter bij de
judosport Wim Buchel heeft nog
volop plannen. De inmiddels 35 jaar
in Zandvoort gehuisveste judoleraar
organiseert, in samenwerking met
Jaap Methorst en de Judpbond Nederland in juni een seminair. Dan
komen zestig Europese topscheidsrechters naar Zandvoort voor het
houden van deze studiebij eenkomst.
Later meer gegevens over dit gebeuren.

Rob Koning, Dennis Keuning en Robin Castien, hebben de Zandvoorters tevergeefs geprobeerd de winst
binnen te slepen. De mooiste kans
was nog, in de laatse minuut, voor
Longayroux. Vanaf zeer dicht bij
knalde hij echter de bal hoog over
het doel. Het bleef zodoende bij een
1-1 gelijkspel.
Komende zaterdag gaat Zandvoort'75 op bezoek bij DZS. Een lastige opgave aangezien in de thuiswedstrijd tegen de enige nederlaag
werd opgelopen. Reden genoeg dus
voor een revanche.

Goede prestaties
kunstzwemsters
ZANDVOORT - Afgelopen
weekend vonden de Nederlandse jeugd kampioenschappen
kunstzwemmen in Maastricht
plaats. Twee zwemsters van de
Zeeschuimers mochten hieraan
deelnemen omdat zij de hoge limiet, die vereist was, behaald
hadden.
Tamara van Rhee zwom op Bniveau mee en behaalde een vrij
hoog resultaat, ondanks dat ze
pas voor de eerste keer meedeed
aan deze nationale kampioenschappen. Zy werd 69e van de 83
deelneemsters. Ook Ditte Valk
heeft goed gepresteerd. Zij
zwom op A-niveau mee en werd
44e van de 67 kunstzwemsters.
Het Irjkt niet erg hoog, maar
gezien de verschillen in trainingsuren, is dit toch een aardige prestatie. De verenigingen
die hoog eindigden trainen elke
dag en De Zeeschuimers, trainen slechts driemaal per week.
Een groot verschil dus en daarom toch een geode prestatie van
de Zandvoortse zwemsters.

Foto Bram Stijnen

dag en zondag nog twee partijen op
het programma staan Het is best
aanbevelenswaardig een bezoek te
brengen aan dit op hoog peil staande schaaktoernooi. Zaterdagmiddag
beginnen de partijen om een uur en
zondagmiddag wordt de eerste set
gespeeld om twaalf uur.

Gehavend ZVM geklopt
*•--i'

ZANDVOORT - Zowel het
zondag als het zaterdag voetbalteam van Zandvoortmeeuwen kregen een nederlaag te incasseren. De zondag
voetballers legden het met 21 af tegen DIOS, terwijl de
zaterdagspelers niet uit de
verf kwamen tegen Velsenoord.
Het was voor Zandvoortmeeuwen de derde uitwedstrijd op rij.
Na twee overwinningen moest een
gehavend team naar DIOS. De gehele achterhoede was met vakantie of was geschorst. Ondanks dat
was het team van trainer Piet
Keur geenszins de mindere. In de
openingsfase waren de teams aan
elkaar gewaagd. Zowel DIOS als
Zandvoortmeeuwen konden geen
doelrijpe kansen creëren. Pas na
een half uur zou er gevaar ontstaan voor het Zandvoortmeeuwen doel. Een DIOS voorwaarts
rukte op en scoorde de openinstreffer. Hierbij raakte de Zandvoortse doelman Wilfred Koper,
dusdanig geblesseerd dat hij zich
in de rust moest laten vervangen.

eindelijk raak. Edwin Ariesen stond
aan de basis van de openingstreffer
door de bal op maat voor te geven.
Rob Koning knalde Zandvoort'75
toen naar een 1-0 voorsprong. De
badgasten probeerden meteen verder afstand te nemen. Robin Castien
en Rob Koning waren dicht bij een
doelpunt, maar de voortreffelijke
doelman liet zich niet verrassen.
KMVZ trachtte nog voor de rust wat
terug te doen en zou daar wonderwel
inslagen. Eerst verdween een vrije
trap rakelings langs het Zandvoortse doel, doch in blessure tijd werd

In de tweede helft bleef CasinoZVM in hoog tempo de aanvallen
opzetten, om zodoende de achtersand weg te werken. Dat lukte en bij
de stand 10-10 leek S en K ineen te
storten. De inhaalrace had kennelijk
veel kracht gekost, waardoor S en K
opnieuw een lichte voorsprong kon
nemen. De Zandvoorters bleven volhouden, schiepen zich goede kansen
maar het gelukte niet aan de nederlaag te ontkomen: 12-14.

Nog voor de rust kreeg Zandvoortmeeuwen een goede gelegenheid op de gelijkmaker. Een voorzet op maat werd door Riek de
Haan tegen de lat gekopt. In de
tweede helft had Willem van der
Kuyl de plaats onder de lat mgenomen en kwam Jaap Harteveld
als speler in het veld. De Meeuwen
drongen sterk aan. Het overwicht
werd groot en het wachten was op
de gelijkmaker. Het zat Riek de
Haan opnieuw niet mee. Zijn kopbal raakte wederom het houtwerk. Even later was Mischa Tibboel dicht bij de gelijkmaker,
maar van kort bij ging zijn schot
rakelings naast.
Zandvoortmeeuwen nam grote
risico's door met veel spelers aan

Goede scores
ZANDVOORT - De Zandvoortse Bridgeclub speelde vorige
week de vierde wedstrijd in de
derde competitie. De beide
partners van mevrouw Molenaar en mevrouw Visser waren
op skivakantie en zodoende
speelden zij afgelopen woensdagavond in de A-lijn met elkaar. Dit liep goed af want met
een score van 56,25 procent
werden zij eerste. Mevrouw De
Leeuw en de heer Braun werden knap tweede.

„Het is jammer dat je toch weer
met tot winst komt. Het klinkt wat
eentonig, maar we heben echt goed
gespeeld", stelde Joost Berkhout.
„We hebben een goede groep, de
sfeer blijft prima, maar we moeten
nu toch wel punten gaan pakken".
Doelpunten Casino-ZVM: Menno Trouw 5,
Kees Hoek 2, Guido Weidema 2. Ronald Vos
l, RIchard Vos l. Peter Pennings 1.

TZB mist de
fraaiste kansen

JL

te dringen. De DIOS uitvallen werden tot een kwartier voor het emde goed opgevangen. Toen was het
echter raak: 2-0. Het pleit voor de
badgasten dat er met veel inzet
door werd geknokt. Dat leverde
drie minuten voor het einde de
verdiende tegen treffer op van de
voet van Jaap Harteveld. In de
laatste minuut kreeg Zandvoortmeeuwen een riante mogelijkheid
op de gelijkmaker. De ongelukkig
spelende Riek de Haan kwam vrij
voor de doelman, die ten koste van
een hoekschop redde. Dat was de
laatste mogelijkheid voor Zandvoortmeeuwen, dat komende zondag koploper Hillegom op bezoek
krijgt.

ZANDVOORT - Na vele weken
van stilstand konden de voetballers van TZB afgelopen zondag eindelijk de voetbalschoenen weereens aantrekken. En
dat TZB er lang uit was geweest, bleek wel uit het spelverloop. Door het missen van
de meest fraaie kansen leed
TZB een 3-2 nederlaag tegen
Spaarnevogels.
Doordat de bond TZB pas donderdagvond inlichtte over de te spelen
wedstrijd tegen Spaarnevogels, hadden enige spelers al ander plannen
gemaakt voor het weekend. Daardoor een met invallers aantredend
TZB dat toch de gehele wedstrijd het
beste van het spel had. De vele kansen waren echter aan de Zandvoorters niet besteed. Alleen Duisterhof
wist eenmaal het doel te raken. Een
hogere score zat er dik in en voor het
verstrijken van de eerste helft had
TZB de strijd kunnen beslissen. Nu
brak de rust aan met een 1-1 stand,
aangezien Spaarnevogels vlak voor
het rustsignaal gelijkmaakte.

Zaterdagteam
Het team van trainer Alex Heesemans zit op dit moment in de
problemen en zakt, na een goede
eerste helft van de competitie, behoorlijk op de ranglijst. Ook tegen
Velsenoord kon Zandvoortmeeuwen niet imponeren. Reeds na vijf
minuten keken de Zandvoorters
tegen een 1-0 achterstand aan. In
deze stevige partij voetbal probeerde Zandvoortmeeuwen de bakens te verzetten. De echte felheid
ontbrak echter om het Velsenoord
lastig te maken. Vlak voor de rust
werd de achterstand verdubbeld.
Een hoekschop kon de Velsenoord spits ongehinderd mkoppen: 2-0.

In de tweede helft even een onoplettendheid m de TZB defensie en
Spaarnevogels nam een 2-1 voorsprong. De Zandvoorters zetten toen
alles op de aanval. Ook nu vele kansen, die eigenlijk niet te missen waren. Na een half uur spelen was het
eindelijk raak, Edwin Miezenbeek
zette goed door en scoorde: 2-2. In
het laatste kwartier heeft TZB wederom de kansen laten liggen. De
Zandvoorters hadden moeite met
het afmaken der aanvallen doch dat
ging Spaarnevogels duidelijk beter
af.

In de tweede helft had Zandvoortmeeuwen wel een veldoverwicht, doch echt gevaarlijk werd
het niet Velsenoord kwam zelfs
op een 3-0 voorsprong. In de slotfase slaagde William Rubeling er
in om de eer te redden. Meer zat er
niet in voor de Meeuwen. Aanstaande zaterdag krijgt Zandvoortmeeuwen de gelegenheid het
puntentotaal op te voeren als
SIZO op bezoek komt.

Vlak voor het einde een counter,
die koelbloedig werd afgemaakt.
TZB keerde zodoende met lege handen huiswaarts en staat nu onderaan de ranglijst.

Bridgeclub
ga en Van der Meer het steeds beter
doen. Ook in deze wedstrijd scoorden zij goed met 57,81 procent
Tweede werden de dames Berkhemer en Verhage. Na vier wedstrijden
is de kop van de C-hjn ongewijzigd.
Op de eerste plaats bleven de dames
Van Beek en Stocker. De tweede
plaats is voor de heren Boom en
Verburg, maar op de derde plaats
staan nu de dames Beijer en Rauwerda.
De dames Kalff en Polm hadden
een goede avond in de D-hjn want zij
werden fraai eerste en maken nu

kans op promotie. Tweede in deze
lijn werd Mevrouw Harms, die met
diverse spelers uit de A-lijn speelde.
De koppositie in de D-lijn blijft onveranderd m handen van de dames
Rudenko en Rudolphus. Naar de
tweede plaats is het echtpaar Ovaa
opgestoomd. De dames Kalff en
Polm legden beslag op de der^e
plaats.
Inhchtignen over de Zandvoortse
Bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen,
telefoon 18570. Alleen m de avonduren.

De stand in de A-lijn is na de vierde
O W«.kim.dlj/JB
wedstrijd als volgt: Eerste zijn mevrouw De Leeuw en de heer Braun,
terwijl op de tweede plaats staan de
heren Bakker en Brandse. Mevrouw
Castien (Zandv.75)
Spiers en de heer Emmen behielden
de derde plaats.
i ©Longayroux (Zandv.75)
Het echtpaar Potharst was in de
B-lijn al behoorlijk afgezakt en dat
van Rhee (ZVM-zat)
was hun eer te na. In deze wedstrijd
ging het beter en met een score van
F. de Boer (ZVM-zon)
59,82 pakten zij de eerste plaats. Het
echtpaar Van Gellekom deed het
Visser (ZVM-zat)
ook goed door tweede te eindigen.
g
14
19
Het echtpaar Hoogendijk heeft zich 4
met moeite op de eerste plaats kun- Afgelopen weekend konden de Zandvoortse voetballers het doel slechts
nen handhaven. Zij worden op de zelden vinden. De vier voetbalclubs scoorden totaal slechts vijf doelpunten en
voet gevolgd door mevrouw Paap en aangezien
niemand in de top vijf wist te scoren onderging de topscorerslijst
de heer Vergeest, terwijl de "dames
Dear en Verburg opgerukt zijn naar geen wijziging. Met nog zes of zeven wedstrijden te gaan is de eerste prijs
bijna zeker voor Paul Longayroux. Of heeft ploeggenoot Robin Castien nog een
de derde positie.
In de C-lrjn gaan de dames Havin- verrassing in petto?

elsmsstraat

een negrip m
OPLEIDINGSSCHOOL voor
SCHOONHEIDSSPECIALISTE te HAARLEM
Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op
grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de
stichting inspektie opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.
Lid vereniging vakopleiding schoonheidsverzorging (VAKOS)

DINY VERSPOOR
ROSE EBBINGE
Vanaf heden staat de inschrijving open voor de dag-,
avond- en spoedcursussen die voor de navolgende
Stivasdiploma's opleiden-

- schoonheidsverzorging
- manicure
De lessen beginnen m september a s.

Linschotenstraat 21 - Haarlem
Tel.: 023-311932 b.g.g. 023-283068 of 377186.

Umond
Col lege

Met het oog
op jouw toekomst

HIJ WIL U BESCHERMEN.

OPEN HUIS

Wat veiligheid betreft kan de Peugeot
106 gezien worden als de nieuwe norm in /'n
klasse Allereerst dank/ij de stevige carrosserie
met speciale versterkingen onderlangs
Maar ook door veiligheidsmaatregelen
als een kooiconstructie, een T bar constructie
m de portieren en energie absorberende
kreukelzones Voor/ieningen die het irmttenden compartiment optimaal intact houden
als het erop aankomt

onderwijslokatie

Umond MTS

Roos en Beeklaan 4, 2071 TD Santpoort-Noord
(5 mm lopen van NS-station Santpoort-Noord)

Tel.: 023 - 38 31 34

Vrijdag 14 februari 1992
15.00 -17.00 en 19.00 - 21.30 uur
Technische Opleidingen

Een ander voorbeeld bij een frontale
botsing van 50 km/uur kan het stuur hooguit
3 centimeter naar u toe schuiven Dit ligt fors
onderde norm van 12 7 centimeter
Ook een goede wegligging is voor de
veiligheid van groot belang De lange wiel
basis, de grote spoorbreedte en onafhankelijke
wielophanging staan hiervoor garant
Kortom, de Peugeot 106 is gebouwd
om onder alle mogelijke omstandigheden

l RU/l \ INCl Hl \X I \( l KOM I N UIJKI \ \R \1\KI \

Bouwkunde . Elektrotechniek . Elektronica . Computertechniek .
Besturingstechniek . Werktuigbouwkunde . Installatietechniek .
Motorvoertuigentechniek . Weg- en Waterbouwkunde .
Proces- en Milieutechniek

optimale bescherming en veiligheid te bieden
De 106 is verkrijgbaar m 4 uitrustings
niveaus, met 3 typen motoren, in fraaie kleuren
Reeds vanaf 21 150,De Peugeot 106 Test hem maar Hij staat
bij ons klaar voor een proefrit

PEUGEOT 100.
EEN MIRAKELS MAATJE.

\\ IJ/K IV l-N \OOKItI HOUDI N Al ( l BI II D Dl l I UC| Ol lOf \SI \ i n \ \ l l \ K T K I N M I I KlMtlJS

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

onderwijslokatie

PEUGEOT_
DYNAMISCH OP WEG

Maritiem Instituut Umond
Kanaalstraat 7,1975 BA Umuiden (bij de sluizen)
Tel : 02550 - 1 90 16

Zaterdag 15 februari 1992
10.00-15.00 uur
Nautische Opleidingen
Maritiem Officier . Operationeel Technicus . Scheepswertuigkundige .
Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart. Stuurman Kleine Handelsvaart .
Scheepstechmcus . Schipper / Machinist beperkt werkgebied .
Stuurman / Werktuigkundige Kustvisserij
Alle scholen van het Umond College zijn met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken

Nationale Postcode Loterij helpt Indiase kinderen

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

recht op een toekomst
In Delhi lopen heel veel kinderen van arme
ouders van huis weg omdat ze verwaarloosd of
mishandeld worden. Het project 'Butterflies'
geeft hen een kans op een betere toekomst.

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

Maak werk van je
zorg voor het milieu

Het koffertje met lesmateriaal staat klaar
voorde volgende 'klas'

De winnende
Hit bingonummers van
4 februari:

5 16 21 28 34
9 17 22 30 36
10 18 23 31 41
11 19 25 32 45
15 20 26 33

Opnamen
Hitbingo!
Of uit eenzaamheid?
M n [ruim daj,
de m uu i s IL d a j; van mijn l o en
dacht ik
m ia r a K ik eerlijk ben \\ildc ik j l leen maar
trouwen om niet illeen te h o e \ e n blijven
^ek toe li dat je bereid bent 11 les v a n jezelf op It
j,exen

Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij''
Heeft u de postcodecijfers 2585 (Den Haag),
5348 (Oss) of 6415
(Heerlen)9 Dan kunt u
zich aanmelden voor de
volgende opnamen van
Hitbingo Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006
en ga een gezellig tvdagje uit1 •

Elke dag zwerven weggelopen kinderen in India over
straat om te overleven, méér
zit er eenvoudig niet in
Maar Rita Panicker wilde hen
niet het kind van de rekening
laten worden Daarom startte
zij in 1987 het project
Butterflies ('Vlinders')

Een groep schoenpoetsers
wil Engels leren, een andere
groep rekenen of schrijven
Er is zelfs een groep Vhnders (zoals zij zich zelf noemen) die, zo jong als ze zijn,

een restaurant begonnen zijn 1

Steun
Een project als dit - u zag het
misschien al bij Ursul de
Geer op de tv9 - verdient onze aandacht en onze steun
Daarom helpt de Postcode
Loterij de Butterflies te
werken aan een betere toekomst Daar hebben ze recht
op'B

Zelf beslissen
Het unieke van Butterflies
is, dat het bijna helemaal zelf
door kinderen gerund wordt
Zo geeft de organisatie les
aan kinderen, desnoods midden op straat De kinderen
geven zélf aan wat ze willen
leren Het is per slot ook hun
toekomst waar het om gaat

In een knng zitten de 'Butterflies'
om de meester De klas zit gewoon
op straat, want daar bereik je de
meeste kinderen

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Mitbmgo en maak een kans op een van de vele prijzen
- Ik machtig u hierbij lot wederopzeggmg per maand het aangegeven bedrag van onderstaande
* rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij Impliceert aanvaarding van
het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

lot (ƒ 10,-) per maand _!

loten (a ƒ 10,-) per maand

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

j e z e l f \\ e j, te eijfertii xmir iin jnder
en \ervotL,eil\ j iren l Her die ander diar de scluild
% a n Ie j,e\en

D

l e r VMJ l die v in n 111 s \M s l

ik kom naar de open dag van
2l/22fcbruar*

iHioil durv en denken d u ik niet partner eens imcr

Voor aanmeld np ofmeer informot e deze
bon n een enveloppe opsturen naar
Hogeschool van Amsterdam
Bennobrockstraat 1 1 1 3
I058LJ Amsterdam
Telefoon 0206158290

zou zijn dan zonder p irtner
H «i

Vooroplcding HAVO/VWO/MLOVof

\

r j

Mt
l l l

i t l in j ~ Ij
iJI ] l l ! Iti U ft

Bezoeitodres open dogen
Generaal Vecterstraat 76 Amsterdam

f *Doorno/en wot ri ei van toeposs njj

SIRE

Bent u nog
• geen
deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

NATIONALE
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonder postzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Wij zijn maandagmorgen ook geopend. Celsiusstnaat 192
••IIIIIIIII

^ACATURES

Swaluestraat 26d: Driekamermaisonette op 1e
en 2e etage Bouwj 1984 Ind 1e et woonk met bal
kon keuken toilet trapkast 2e et badk met douche
toilet en wastafel 2 slaapk Serv k ƒ 55 - p m Vr pr
ƒ142500- k k

m
d
tn

ZORG GEVEN IS MENSENWERK

cu

Op onze afdeling Ambulante Hulpverlening kunnen geplaatst
worden

VERZORGENDEN

BIJ het bureau parkeer- en belastingcontrole van de Gemeente Zandvoort
bestaat een vacature voor de functie van

voor de avond- en weekenddiensten in BENTVELD en
AERDENHOUT
Onze instelling is werkzaam in de gemeenten Bloemendaal,
Bennebroek, Heemstede en Zandvoort
Wij willen onze klienten zo lang mogelijk m de eigen
thuissituatie laten wonen Thuiszorg is dan onontbeerlijk
Daarom vragen wij medewerkenden die in het bezit zijn van
- diploma helpende, verzorgende of ziekenverzorgende of
gelijkwaardige opleiding
- tussen de 21 en 50 jaar oud zijn
- minimaal 6 a 8 uur per week beschikbaar willen zijn
Wij bieden
- zelfstandig, verantwoordelijk en zinvol werk
- werkbegeleiding en kollegiaal kontakt/overleg
- (bij)scholingsmogelijkheden
- 7 weken vakantie per jaar incl ATV-dagen
- salaris volgens de CAO-Gezinsverzorging
- onregelmatigheidstoeslag
- plaatsing m rayon van uw keuze
Voor informatie en of sollicitatie kunt u zich wenden tot

PARKEER-EN
BELASTINGCONTROLEUR M/V
(volledig dienstverband)
Het bureau parkeer- en belastingcontrole is organiek een secretarieonderdeel, doch de betrokken ambtenaren zijn te werk gesteld bi| de
politie.
De werkzaamheden vinden afwisselend plaats gedurende zeven dagen in
de week.
'
Functie-inhoud:
- het (als meewerkend-voorman) mede-leiding geven aan de overige
parkeer- en belastingcontroleurs,
- controle op de naleving van de Wet inzake parkeerbelastingen, de
Wegenverkeerswet en de overige gemeentelijke belastingverordeningen;
- het uitschrijven en verwerken van bekeuringen en naheffingsaanslagen;
- het legen en controleren op juiste werking van de parkeermeters en
-automaten;
- het toepassen van de wegsleepregelmg en de wielklem;
- het in voorkomende gevallen ondersteunen van de politie;
- administratieve afhandeling werkzaamheden

Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout
tel 023-213421 (op werkdagen van 9 00-15 00 uur)

O)
tSl

apotheker sassistent(e)
Functie-inhoud
• bereiding en distributie van geneesmiddelen
• bereiding van steriele geneesmiddelen
• a septische bereidingen cytostalica en
radiolarmaca
• overige uitvoerende en beheersmatige werk
zaamheden
De apotheek is gehuisvest in een volledig nieuw
gedeelte van ons ziekenhuis
Wij vragen
• het diploma Apothekersassistent(e)
• bereidheid tot het volgen van de vervolg
opleiding
• bereidheid lot het verrichten van onregelmatig
heids en bereikbaarheidsdiensten

Sollicitatieprocedure
Inlichtingen over deze functie worden u gaarne
verstrekt door mevr C Th M van der Linden
ziekenhuisapotheker of de heer P Vonk coor
dmator apotheek telefoon 020 5993026

Collega's !

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen
na het verschijnen van dit blad richten aan de Per
soneelsdienst van het OLVG onder vermelding van
vakaturenummer 92D 05
1e Oosterparkstraat 179, 1091 HA Amsterdam

zijn altijd welkom

Salaris:
De functie wordt eind dit jaar gewaardeerd In afwachting van het
resultaat van deze functiewaardering vindt aanstelling, afhankelijk van
opleiding en ervaring, maximaal plaats m schaal 5 (f 3.175,- bruto per
maand), vermeerderd met een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten BIJ goed functioneren kan verdere doorgroei naar schaal
6 (f 3 509,-) op termijn tot de mogelijkheden behoren

zieken
bejaarden-

BIJ de selectie wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken

verzorgenden
vp/vz'ers

De sollicitatie dient binnen tien dagen te worden ingezonden
aan de korpschef van politie, postbus 210,2040 AE Zandvoort.

Wij zoeken collega's die:

SINT LUCAS ZIEKENHUIS
AMSTERDAM
Het Sint Lucas Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een opnamekapaciteit voor 524 patiënten
Ten behoeve van diverse poliklinieken van ons ziekenhuis, vragen wij op
korte termijn

doktersassistenten m/v 100%
U dient m het bezit te zijn van het diploma doktersassistent(e)
Tevens vragen wij ten behoeve van de polikliniek Oogheelkunde en de
Chirurgische Nabehandehngspolikliniek

leidinggevende
doktersassistenten m/v 100%
Naast het diploma doktersassistent(e) vragen wij van u enkele jaren werkervanng en leidinggevende kapaciteiten

bekend zijn met het verzorgingshuis en/of
verpleeghuis of hiermee bekend willen raken.
zelfstandig kunnen werken,
initiatief tonen en verantwoordelijkheden op de
afdeling niet uit de weg gaan,
goed m teamverband kunnen en willen werken
waarbij collegialiteit erg belangrijk is
Ook gediplomeerden die al een langere tijd niet
meer werkzaam zijn in de verpleging of verzorging
kunnen solliciteren, we geven bijscholingscursus
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO
ziekenhuiswezen
Voor nadere informatie kunt u bellen 020-6254962
en vragen naar mevrouw E de Wit, (toestel 123)
Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan de
afdeling personeelszaken van
R K Bejaardenverzorgings- en Verpleeghuis
Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52
\^5
1018 DH Amsterdam
'°3^,

Nadere funktie-mformatie wordt u gaarne verstrekt door mevrouw
A van der Spek-Theunisz waarnemend hoofd Poliklinieken,
telefoon 020-5108613
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan mevrouw
A H M van Velzen-Lambregts van de afdeling Personeelszaken,
Jan Tooropstraat 164,1061 AE Amsterdam

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst

PROD. KRACHTEN/
MAG.KRACHTEN
PART-TIME fULL-TIME
CATERING MEDEWERKERS
voor een bedrijf op luchthaven Schiphol in wisseldiensten
Kom langs en laat je inschrijven bij Liane
ledere dag open van 1400-1730 uur
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel mannen als vrouwen reageren
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst1
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel 02507-31013

U zoekt vast en zeker
een hoge rente.

zoekt

knipmodelien
jongens en meisjes
dames en heren
voor de woensdagavonden
opgeven bij:
JM COIFFEURS
Kerkstraat 22 (galerij)

Ruim 33 jaar gespecialiseerd in
beveiligen en bewaken van
velerlei soorten objekten m met
name de Randstad

Voor personeelswerving dicht bi) huis werkt Weekmedia
Onze kranten verschijnen editie-gewijs zodat u gericht
kunt adverteren m de directe omgeving van uw onderneming

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen
Wilt u meer weten' Vraag de brochure over personeelswerving can 020-562 62 76

Weekmedia werkt!

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

Café Sam-Sam
Dorpsplein 2
vraagt iemand die 2 keer per week
onze /aak wil

Hulp in de huishouding
voor twee of drie ochtenden per week
Goede betaling
Telefoon 15859
(tussen 's middags 4 en 6 uur)

SPAR NOORD
Celsiusstraat 192
vraagt voor uitbreiding van hun
team

full-time of part-time
CASSIERE

Gevraagd per 15 maart
Kamermeisjes/ontbijtserveersters
voor ± 30 uur per week

Leerling kelner/barman
voor ± 30 uur per week
Salaris volgens C A O
Contract tot 1/11 92

Hotel Bad Zandvoort
Thorbeckestraat 23 2042 GL Zandvoort
tel 02507 13520

De aktiviteiten van Seceurop Nederland B V vinden veelal
plaats m en om Amsterdam, vele opdrachtgevers hebben de
specifieke beveiligmgstaak aan ons uitbesteed
Teneinde te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar
deze professionele vormen van dienstverlening, willen wij
ons team

BEVEILIGINGSBEAMBTE®

Enkele algemene voorwaarden die wij stellen zijn
- opleiding op minmaal LBO-C niveau
- leeftijd vanaf 20 jaar
- bereidheid tot het volgen van vakopleiding
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- liefst m het bezit van rijbewijs B
- woonafstand vanaf Amsterdam niet meer dan 35
kilometer
- flexibele instelling

Personeelswerving
dichtbij huis?

De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650 000 exemplaren

SCHAIK

dit voorjaar rigoureus uitbreiden
De taak van de beveiligingsbeambte is veel omvattend, te
veel om dit hier te kunnen be&chnjven Wij willen u graag m
een persoonlijk gesprek hierover informeren en u inlichten
omtrent uw mogelijkheden binnen Seceurop Nederland en
onze wensen ten aanzien van nieuwe medewerkers

92-0

Elke week opnieuw geven de personeelspagma s van
Weekmedia een overzicht van vacatures m en rond Amsterdam De lezers weten deze pagina s te vinden zij
zoeken een baan dicht bij huis

VAN

ml vragen naar de
Hr Bouwens, tel. 14361

JM COIFFEURS

SECEUROP
NEDERLAND

De arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO voor het Ziekenhuiswezen

Dr. C. A. Gerkestraat 121: Haifvnjst hoekwon
met garage Ind entree hal gang toilet woonk uitgebouwde keuken 1e et 3 slaap k badk metwastafel douche en toilet balkon oost Vr pr ƒ 275 000 kk

Gezocht per 1 maart

3

Sint Jacob

Hogeweg 22/1: Zeer luxe verbouwd dnekam app
(vh 4) op fe et Balkon west Ind entree hal toilet
woonk met spiegelwand luxe open keuken met
inb app slaapk met vaste spiegel/kastenwand
badk metligbad douche en dub wastafel c v Serv k
ƒ 137 34 p m Vr pr ƒ 229 000 - k k

Tel. 19299 of 19455

UITZENDBUREAU

voor div bedrijven m Haarlem en omgeving

Die het team op onze afdelingen komen versterken om de goede leef- en werksfeer m ons huis
vast te kunnen houden

Van Speykstraat 14a: Goed onderh bovenwo
ning met balkon aan voor- en achterzijde Ind entree
hal gang toilet/douche woonk (102x38m) 2
slaapk keuken Vrpr ƒ 159 0 0 0 - k k

schoonhouden

Sint Jacob is een r k gecombineerd Bejaarden
verzorgings- en verpleeghuis voor ruim 500
oudere bewoners
Voor onze verpleeg- groepsverzorgings en
kamerverzorgingsafdehngen zoeken wij enkele
fulltime of parttime

Informatie en sollicitaties:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer B. ten Haave,
coördinator beheersdienst of de heer RJ. Bruntink, coördinator executieve diensten, telefoon 02507-13043
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Het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis te
Amsterdam is een alge'
meen Ziekenhuis met
praktisch alle voor
komende specialismen
Er werken 1600 mensen
Voor onze moderne apotheek vragen wij voor zo
spoedig mogelijke indiensttreding een

Wij bieden
• een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring
conform FWG (Funktie Waardering Gezond
heidszorg) 40
• overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO voor het Ziekenhuiswezen

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID

Functie-eisen:
- indicatie leeftijd van 30 tot 40 jaar,
- Mavo of vergelijkbaar niveau,
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid,
- goed met het publiek om kunnen gaan,
- bereidheid tot het volgen van op de functie gerichte opleidingen,
- praktische kennis van de Duitse taal, ervaring met de te verrichten
werkzaamheden alsmedemethetgebruikvan automatiseringsapparatuur
strekken tot aanbeveling

•
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Leeuwerikenstraat 14/4: Dnekamerapp op 4e
et met groot balkon zuid Ind entree hal woonk 2
slaapk keuken met inb app badk met douche en
wastafel Serv k ƒ 4 5 0 - p m Vr pr ƒ 149 0 0 0 - k k
Garage ƒ 15 000- k k

Aanstelling geschiedt m principe op basis van een vaste
arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 40 uur per week,
echter m overleg is parttime aanstelling ook mogelijk

Bij de Verenigde Spaarbank
nu 2 jaar lang een %% extra.

Voor dames hebben wij beperkte plaatsingsmogelijkheden
m Amsterdam-Z O , u dient dan wel in Amsterdam, Diemen
of Ouder-Amstel woonachtig te zijn

Bij de Verenigde Spaarbank begint het nieuwe spaarjaar goed' Als u in de periode 3 februan t/m 28
fcbruai i 1992 m i n i m a a l f l 000,- 2 jaai
lang vast zet krijgt u maai liefst 8% icnte
(i p v 7VO Kom snel langs bij een van

-5

on/c kantoren voor meer informatie
verenigde
(u ui,ii iMjyiu,< n umi,Imwltn)
spaarbank
Grote Krocht 38, 2042 LX Zandvoort, tel (02507) 13039

Seceurop Nederland B.V.
afd personeelswerving
Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

Wanneer u denkt aan deze eisen te kunnen voldoen en niet
opziet tegen onregelmatige diensten, nodigen wij u uit een
kort briefje te schrijven aan nevenstaand adres, met daarin
- uw persoonlijke gegevens
- uw opleiamg(en) en eventuele werkervaring
- uw motivatie om naar deze funktie te solliciteren
- opgave waar en wanneer u telefonisch bereikbaar bent
- een recente pasfoto
Na ontvangst van uw brief wordt u door ons gebeld voor het
maken van een persoonlijke afspraak op ons hoofdkantoor,
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Hoe bespaart
u ruimte, tijd en:
geld op uw
krantenarchief?

KGE 3112 *176 liter koelruimte.
97 liter vnesruimte *electnsche
temperatuur-regeling *volautomatische
ontdooiing *deur links of rechts
draaiend *mvnescapaciteit 18kg/ 24h.

Philips/Whirlpool
droger
AWG901 *capaciteit S fcg droog wasgoed
*tijdscbakelaar ts.t. 140 min.
*geïntegreerde zoemer.

1599.-

Blue Air Wasau
AR 1278 TX *5 kg inhoud
500-1150 toeren/minuut
en kuip *16wasprogrami

of 55.-per maand

Palmbeach

ma

*5 UVA lampen van eik 100 Watt
*handig zwenkstatief *in 3 hoogten
verstelbaar *timer met automatische
afslag.

Miele stofzuiger
S269 l *max, vermogen 1400 Wart
*3 rondom draaiende zwenkwielen
*opbergbeugel voor zuigbuis *4-voudige
Juchtfiltering met supercleanfilter.

Als u nu 3 videobanden
koopt maakt niet uit welk merk
dan krijgt u een Gran Dorado
voordeelcheque t.w.v. 100boekmgskorting voor een verblijf in
Gran Dorado bungalowpark
Port Zélande.

of 30.-per maand

Kodak, Fuji
enDixons
fotorolletjes

449r
•enfoto'si

Headstart
personal computer

' 3 halen,
2 betalen.

Explorer *IBM compatible PC 'met 40 MB
harddiskdnve en 1-T monochroom beeldscherm *mei. muis *incl. software
tekstverwerking, rekenmachine.
kaartenbak, agenda. Computer Ease.

1499.of 50.-per maand

Bright SX
personal computer

.TDK E-180
videobanden HBO

Specificaties: *80386 sx processor met eert
kloksnetheid van 20 MHz *2 MB Ram
geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB) *80 MB
harde schijf (18 ms) *3.5" diskdrive (1.44
Mb) en 5.25" diskdrive (1.2 Mb) *super VGA
kleurenmonitor met maximale resolutie
(non-mterlaced) 1024x768 *incl. MS DOS 5.0
en Geoworks Ensemble beiden Nederlandstalig *software reeds geïnstalleerd.

TDK P5-90
video 8
cassettes

5999.-

3 voor^ M QQJ

of 180.- per maand

Minolta reflexcamera
3Xi body *compacte camera met
ingebouwde flitser *met expert intelligentie.
dus altijd scherp, goed belicht en perfect
geflitst *eenvoudig te bedienen.

Pentax
compactcamera
Zoom Super *zoombereik38-105 mm
*2 macro-instellingen *LCD mfoscherm
*automatisch scherpstellen. belichting.
filminleg. transport, terugwmden.
gevoeligheid en flitsmstelling.

CD aanbieding

Bosch wasautomaat

Per 4 CD-box 100 originele hits
uit de 60 en 70-erjaren.

WFA1010 'capaciteit 5 kg
*18 wasprograma's *energiespaarprogramma 'toerental-keuzetoets 800-1000
toeren/minuut *zelfreinigende afvoerpomp.

Sony kleurenTV

Aristona kleuren TV

Sony discman

Akai videorecorder

KVC21Z1 *55 cm softline design KTV
*stereo *60 voorkeuzezenders * 120 kanalen
*teletekst met 4 pagina's geheugen
'on-screen display *taalkeuzeschakelaar
*Doublé Duty afstandsbediening.

43KV242S *60 voorkeuzezenders *teletekst
met 3 pagina's geheugen *on-screen display
*automatische afstemming.

D-33 *8x oversampling RMS (20x)
*shuffle play *repeat *anti-shockmechanisme *groot LCD display *incl. adapter,
hoofdtelefoon en aansluitsnoer.

VS-F 300 'intelligent HQ *quick response
systeem *DX-3 koppen *shuttle knop
*8 programma's/ 365 dagen *45 voorkeuzezenders *incl. afstandsbediening.

Rowenta
koffiezetapparaat
FT01 *onbreekbare warmhoudkan
*inwendige watenndicator *geschikt voor
2-10 koppen koffie *automatische
uitschakeling 'opbergbaar snoer.

Kenwood midiset
M45X '2x40 Watt versterker *30 voorkeuzezenders *FM. MG en LG
*CD-speler voor 20 nummers
programmeerbaar *dubbel cassettedeck;

Philips strijkijzer
HD 1463 *luxe lichtgewicht stomer
*voorzien van silverstone zooiplaat met
knopenrand *2 stoomstanden *groot
doorzichtig waterreservoir.

Pioneer miniset
N 50 Twin *25 Watt versterker *twin
CD-speler *autoreverse dubbel deck
'dolby B/C *tuner met 24 voorkeuzezenders
*AM/FM/LG tuner *3-weg luidsprekers.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 22 februari 1992,
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.

geeft u meer!

BRUSSELS AIRPORT

SHOPPING WEEKEND BRUSSEL
In samenwerking met het Holiday Inn Brussel Airport biedt
Weekmedia haar lezers de gelegenheid om te genieten van
een shopping weekend in Brussel op vrijdag 21, zaterdag 22
en zondag 23 februari 1992.
De kosten bedragen 1.500 Bfr. (ƒ 90,-) per persoon in een
tweepersoonkamer per overnachting, incl. ontbijt, een

welkomstdrankje en een voucherboekje met waardebonnen, waarmee u een korting of een klein geschenkje ontvangt bij de betreffende winkel. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 800 Bfr. (ƒ 48,-) per persoon per
overnachting. Deze kosten dienen in Belgische francs in het
hotel te worden afgerekend.

bon voor onze lezers

Reservering is alleen mogelijk door het volledig invullen
van de onderstaande bon en deze voor 14 februari 1992 in te
sturen naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke resevering met routebeschrijving van het Holiday Inn Brussels Airport, Holidaystraat 7 in Diegem, België.

... 2-persoonskamer(s) d f 90,= p.p. per overnachting voor ...
t/m ... februari 1992 (keuze data invullen)

Hiermee reserveren wij een shopping weekend in het Holiday Inn Brussels Airport voor het weekend van vrijdag 21,
zaterdag 22 en zondag 23 februari 1992:

... toeslag l persoonskamer(s) a f 48,- p.p. per overnachting
Naam:
Adres:
Postcode:

Tel:
Woonplaats:

geeff ü meer/

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485
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André van Duin
,VELSEN - André van Duin
h'oüdt dinsdag 10 en woensdag 11
maart twee extra voorstellingen
met zijn revue in de Stadsschouwburg Velsen.
De voorstellingen worden toegevoegd aan de drie geplande avonden, op 12,13 en 14 maart. De televisie-opnamen die producent
Joop van den Ende op die dagen in
Velsen gepland had, gaan niet
door. De kaartverkoop voor beide
extra voorstellingen is inmiddels
gestart. Entreeprijzen vanaf vijftig gulden. Inlichtingen: Stadsschouwburg Velsen, tel. 02550 15789.

Zuidelijk Toneel
In het zelfde theater is op dinsdag 18 februari De Eenzame Weg
te zien, van het Zuidelijk Toneel,
naar een werk van Arthur Schnitzler. De regie is in handen van Ger
Thijs.
Een directeur van een kunstacademie wacht met zijn gezinen anderen op de dood van zijn vrouw.
Dat maakt een verleden los en
dwingt tot confrontaties. Aanvang
20.15 uur, entree 22,50 gulden.
CJP/JTK/Pas 65 50% korting.

tips & suggesties

Gasthuisplein 12 - 2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Claw Boys Claw in Patronaat
Claw Boys Claw treedt zaterdag 15 februari op in het Patronaat, Zijlsingel
2, Haarlem. De groep behoort al vanaf 1983 tot de top van het clutacircuit.
Een paar jaar geleden is de ritmesectie veranderd, wat de band nieuw elan
gaf. Zo was het optreden vorig jaar in het Patronaat, naar aanleiding van het
album Angelbite als vanouds zeer geïnspireerd. Inmiddels heeft de groep
met Geert de Groot, ex-Fatal Flowers, een nieuwe bassist. In het najaar
wordt er weer een nieuw album verwacht. Aanvang 21.45 uur, entree 15
gulden, CJP/P-pas 12,50. Supportact: trio The Familyman.
Morgenavond, vrijdag 14 februari, staat Evan Johns & The H-Bombs op
het programma, met als supportact Tuxedo Buck. Het gitaarspel van Evan
Johns is geïnspireerd op de sfeer van het wilde westen, maar taehalve
Country and Western ook invloed van Rock & Roll, blues en Rythm and
Blues. Aanvang 21.45 uur. Entree 10 of 7,50 gulden. Voorverkoop Toneelschuur (Smedestraat 23) en WV-kantoor (Stationsplein) in Haarlem.

Flairck
De Nederlandse muziekgroep
Flairck is vrijdag 21 februari in
Velsen te zien, met het theaterconcert De Optocht.
Vijf top-instrumentalisten die
de illusie wekken, dat er een grote
stoet verschillende muzikanten
voorbijtrekt, zoals bijvoorbeeld
een Japanse lampionoptocht of
een Braziliaanse carnavalsstoet.
Entree 27,50 gulden. CJP/JTK/Pas
65 50% korting.

SPORTAGENDA

Korte tips
• Wandelen door Kraansvlak,
uniek duingebied tussen Zandvoort en Overveen, op 19 februari,
aanvang 14.00 uur. Rondleiding
met deskundige voor maximaal 40
personen. Start- en eindpunt Manege de Bokkedoorns aan de Zeeweg, voorbij Bloemendaal aan
Zee. Kaarten kosten 1,50 gulden
en zijn op werkdagen verkrijgbaar
bij het hoofdkantoor van het Waterleidingbedrij f Noord-Holland
PWN, Essenlaan 10 te Bloemendaal. Kinderen tot 6 jaar kunnen
gratis mee.
• Openbare Bibliotheek Zandvoort, Prinsesseweg 34, expositie
Hilly Jansen (uit Zandvoort) gedurende de maand februari. Met
o.a. kinderportretjes en opvallende vrouwenfiguren, 'verweven'
met exotische dieren. Hilly Jansen kreeg haar eerste schilderlessen van oom Kees Manders.
• Atelier Paulus Loot, gevestigd
Boulevard Paulus Loot 21, geopend op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur: grafisch werk,
collages en mengtechnieken met
felle kleuren en teksten van Anne
Frydrychowicz, tentoonstelling
tot l maart '92.
• Holland Casino Zandvoort: tentoonstelling schilder Gerard van
lersel, tekeningen en etsen. Dagelijks van 14.00 tot 02.00 uur.
• 't Lief toneel der blijde lustwarande, tentoonstelling in Historisch Informatiecentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem, tel. 023-256026. Aan de hand
van oude prenten en een maquette
wordt een beeld gegeven van de
tuinaanleg bij de Heemsteedse en
Bennetaroekse buitenplaatsen in
de periode 1750-1850.
Te zien tot 15 febr., open dinsdag
t/m zaterdag 12-17 uur, zondag
13-17 uur. Entree gratis.

Claw Boys Claw

Bruilof t in Zandvoorts klederdracht

VOETBAL
Zaterdag: DZS - Zandvoort'75 14.30
uur
Zandvoortmeeuwen - SIZO 14.30
uur complex v.m. binnencircuit.
Zondag: Zandvoortmeeuwen - Hillegom 14.30 uur, complex v.m binnencircuit.
TZB - SVIJ 14.30 uur, terrein Kennemerweg.
ZAALHANDBAL

Zondag: BSM - Casino-ZVM dames
13.00 uur, te Bennebroek.
Tonegido - Casino-ZVM heren 13.45
uur, te Hippolytushoef.

Secretaris Gevers
verlaat gemeente
ZANDVOOET - Gemeentesecretaris H.J.M. Gevers verlaat per 18 mei
de gemeente Zandvoort. Hij wordt
de nieuwe gemeentesecretaris van
de gemeente Veghel in Noord-Brataant. De gemeenteraad van Veghel
moet eind februari nog een taeslissing nemen over de voordracht van
Gevers, die overigens de enige kandidaat voor deze functie is.
Veghel, dat 27.000 inwoners heeft,
staat aan het begin van een ingrijpend reorganisatieproces. In Zandvoort heeft Gevers een belangrijke
rol gespeeld bij de reorganiatie van
het gemeentelijk apparaat. Sinds
1988 was hij werkzaam in Zandvoort. Daarvoor was de 44-jarige Gevers gemeentesecretaris in de Brabantse gemeente Oud- en Nieuw
Gastel.

Inentingen
ZANDVOORT - In het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen l worden op woensdag 19 fetaruari de inentingen verzorgd van
kinderen van vier en negen jaar oud.
De vierjarigen uit 1988 krijgen een
D.T.P.-injectie. De negenjarigen uit
1983 krijgen een D.T.P. en B.M.R.-injectie. De intentingen vinden plaats
tussen een uur en half vier. Kinderen, die in aanmerking komen voor
de injectie, krijgen persoonlijk een
oproep thuisgestuurd. Kinderen die
verhinderd zijn, bijvoorbeeld in verband met ziekte, kunnen zonder afspraak terecht bij de GG en GD in
Haarlem op iedere eerste dinsdagmiddag van de maand tussen half
vier en vier uur.

Interne competitie
van de schaakjeugd
ZANDVOORT - In de interne
competitie van de Zandvoortse
schaakjeugd werden eveneens negen partijen afgewerkt. De uitslagen
bij de jonge talenten zagen er als
volgt uit: Bas van der Meij-Marc Habets 1-0, Martine Botman-Florian
van der Moolen 0-1, Nanouk Marquenie-Florian van der Moolen 0-1,
Thomas Hesse-Niels Filmer 1-0,
Henk Willemse-Bart Timmermans
0-1, Dominic Hoogendijk-Remco de
Roode 0-1, Mare Habets-Retaecca
Willemse 0-1, Bas van der Meij-Martine Botman 1-0, Jan Koning-Nanouk Marquenie 0-1.
Vanavond krijgen de jeugdige leden van de Zandvoortse Schaak
Club de derde schaakles. Dit alles in
,het Gemeenschapshuis van zeven
uur tot kwart voor acht.

ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort'75 - DIO 2 Cjun., 18.30 uur Zandvoort'75 - Goal
D-jun., 19.00 uur Zandvoort'75 - HBC
B-jun., 19.45 uur Trefpunt - DVS'85,
20.40 uur Zandvoortmeeuwen - Bloemendaal vet., 21.25 uur TZB 3 DVS'85 2,22.10 uur TZB - Zandvoort
Noord vet..
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Bad Zuid/ZVN - 'De Fles,
21.35 uur Nihot/JBS - Video dames,
22.00 uur Zandvoortmeeuwen 3 -

Kindercarnaval
zondag l maart
ZANDVOORT - Het Kindercarnaval vindt dit jaar plaats
pp zondag l maart, in 't Stekkie
in Zandvoort-noord. Het feest
is voor kinderen tot en met 12
jaar.

TZB 4.

iSWOZ krijgt geld
|van Julianafonds

Jongerenwerker Fred van der Pols
en carnavalsvereniging De Schuimkoppen hebben het programma deze
week rondgekregen. Het carnavalsfeest begint om twee uur 's middags
en duurt tot vijf uur. De muziek
wordt verzorgd door de vaste boerenkapel van de carnavalsvereniging, De Zotte Muggen. Daarnaast
zijn er enkele shows van goochelaar/clown Spekkie (half drie, half vier
en half vijf), met tussendoor, vanaf
drie uur, hossen op onvervalste carnavalskrakers, met een optreden
van een echte zanger. Om vijf uur
vindt de prijsuitreiking plaats, voor
de beste, meest originele, kreatiefste, grappigste (enzovoorts) carnavalskleding. Een van de tien prijzen
is een teddybeer van 1.20 meter
hoog.

ZANDVOORT - De Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort • Onder grote belangstelling traden Barend Oosterom en Hedwig Gansner donderdag in traditionele Zandvoortse
Foto Bram
krijgt duizend gulden van het kledij in het huwelijk. Dit werd voltrokken door mevrouw Van der Heijden.
Juliana Welzijn Fonds, om
De bruiloft vond plaats in de tradi- man. Hij was 'lucht' voor haar.
ZANDVOORT - 'Een wel
Zandvoortse ouderen te ver- heel
Om zijn avanches enige kracht bij
tionele Zandvoortse klederdracht
bijzondere
bruiloft',
voeren naar een dagopvang- noemde de ambtenaar van de en leverde zo een leuk schouwspel te zetten besloot hij tot een driester
-project in Bennebroek.
burgelijke stand, mevrouw op voor de honderden toeschouwers optreden. De historie verhaalt hoe
De dagopvang is voor ouderen die Van der Heijden, de huwelijks- op het Raadhuisplein. 'Echt op z'n hij twee rozen kocht, een rode en een
nog thuis wonen, maar overdag veel voltrekking afgelopen donder- ouderwets', zro omschreef een oude gele. Hiermee 'gewapend' toog hij
hulp nodig hebben. In sommige verdorpsgenoot, deze grote stap. Ge- naar een plaatselijke kroeg, waarvan
zorgingshuizen wordt hiervoor een dag in het raadhuis van Zand- flankeerd door het voltallige leden- hij wist dat zijn ideaal zich daar zou
opvangmogelijkheid gecreëerd. In voort. Ten overstaan van een bestand van folklorevereniging 'De bevinden. Tot verbazing van het aanZandvoort bestaat die nog niet, maar bomvolle zaal beloofden de Wurf', allen gestoken in oud-Zand- wezige publiek mepte hij met de
wordt wel later dit jaar verwacht, twee dorpsbewoners Barend voortse kledij, maakte het kersverse bloemen zijn aanstaande bruid om
naar schatting over acht maanden. Oosterom (27), oorspronkelijk bruidspaar, eveneens voorzien van de oren. Dat hielp. Hedwig taleek zo
[De Gezinszorg Zuid-Kennemerland afkomstig uit Haarlem, en kleding anno 1900, zijn opwachting. onder de indruk van 's mans liefdesverklaring dat zij instemde met een
j is bezig met de voorbereidingen hier- Hedwig Gansner (25), beho'Zo'n jaar of vijf geleden leerde het vaste relatie.
I voor. Zolang kunnen de Zandvoortse rende tot een generaties-oud
stel elkaar kennen in het plaatselij| ouderen, die hiervoor in aanmerking
De middag staat onder supervisie
Zoals gezegd: afgelopen donder- van Prins Ronaldi de Urste, zijn
komen, opgevangen worden in Ben- Zandvoorts geslacht, elkaar ke uitgaansleven', zo vertelde de
die
dag
de
'eeuwige
trouw'.
ambtenaar tijdens de huwelijksvol- dag trouwden zij. Het gebruikelijke Prinses en de Raad van Elf van carnebroek. De vervoerkosten vormden

tot nu toe echter een groot probleem. Daarom heeft de SWOZ een
bijdrage aangevraagd bij het Juliana
Welzijn Fonds. Daarop is nu positief
gereageerd.
Met de duizend gulden kunnen de
ouderen, momenteel drie, wel vervoerd worden. Dat gebeurt door vrijwilligers van het Centrum yoor Vrijwillige Hulpverlening. Zij krijgen
voor de rit naar Bennebroek een autokostenvergoeding.
Het Juliana Welzijn Fonds geeft
l jaarlijks voor ruim 20 miljoen gulj den steun aan projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn.

Dennen gerooid
ZANDVOORT - De gemeente heeft
deze week een aantal dennen in de
Linnaeusstraat gerooid. De hoogopgroeiende dennen veroorzaakten
hinder voor een aantal taewoners,
die geen uitzicht meer hadden. De
bomen veroorzaakten ook problenien voor het verkeer, doordat autornobilisten minder overzicht hadden. De plantsoenen worden dit
voorjaar nog beplant met lage heesters en rozen.

Aanzienlijke
brandschade
ZANDVOORT - Een brand heeft in
de nacht van maandag op dinsdag
voor een ton schade aangericht in
een flat aan het Favaugeplein. Andere woningen in de flat liepen rookschade op.
Omstreeks kwart over drie brak er
brand uit in een woning van een
78-jarige Zandvoorter. De huiskamer in de woning brandde grotendeels uit. De door het lawaai gewekte
buurman trapte de voordeur van de
woning in en trof de bewoner in verwarde toestand aan. Het slachtoffer
werd na medisch onderzoek tijdelijk
ondergebracht in het bejaardenoord
Huis in de Duinen.
Alle bewoners van de flat moesten
hun woningen verlaten in verband
met de rookontwikkeling. De brandweer bestreed het vuur met een blusvoertuig en een ladderwagen. Door
middel van een hogedrukspuit was
de brand binnen vijf minuten geblust.

(ADVERTENTIE)

Nieuw bij

De Beauty Studio
Slank 1 cm per week eraf! Met unieke crème van Nifri
bekend van R.T.L 4, weekbl. Weekend enz.
Tevens schoonheidsbehandeling met div. produkten
van Nifri. Ter introduktie slechts ƒ35,Bel voor info 18766.

trekking. Barend viel direct voor de
charmes van de toen twintigjarige
Zandvoortse. Hedwig zelf taleek aanvankelijk weinig te voelen voor de
toenaderingspogingen van de jonge-

'Ja ik wil' bleef bij Barend echter
achterwege. Op de vraag of hij zijn
geliefde tot zijn wettige echtgenote
wilde nemen, antwoordde hij met
een volmondig 'Ja natuurlijk'.

navalsvereniging De Schuimkoppen. Als speciale gast is de Jeugdkarnavalsvereniging De Woudlopers
aanwezig. De presentatie is in handen van Bram Stijnen.

Acties voor medemens in buitenland
ZANDVOOBT - Op twee plaatsen in Zandvoort wordt deze week actie gehouden voor de
hongerige en in slechte hygiënische omstandigheden verkerende medemens.
De Nicolaasschool, Lorentzstraat 15, voert tot en met
14 februari de actie voor de stichting Tomcio Paluch,
Pools voor 'klein Duimpje'. De stichting bestaat sinds l
december 1986. De kinderen zamelen spullen in voor
hulp aan Poolse kindertehuizen, met bewonertjes van O
tot 5 of oudere kinderen van 5 tot 20 jaar. Over het
algemeen bestaat in deze tehuizen een groot tekort aan
voedingsmiddelen en artikelen voor de hygiëne. Maar
ook aan kleine medische apparatuur, zoals injectienaalden, spuiten, bloeddrukmeters, stethoscopen en koortsthermometers. Kleding wordt dit jaar overgeslagen,
driejaar geleden zijn de tehuizen daarvan in ruime mate
voorzien. Goede schoenen blijven echter welkom.
De andere inzameling is een 'bliksemactie' van de
Rotary Cluta Zandvoort, waarover vorige week reeds
werd bericht. Deze is gericht op hulp aan zo'n tienduizend vluchtelingen in de Joegoslavische badplaats
Umag, vlakbij de Italiaanse grens. De vluchtelingen,
Kroaten, zijn vooral vrouwen, ouderen en kinderen. Zij
hebtaen hun huizen elders in het land moeten verlaten
in verband met het oorlogsgeweld. Ook in dit dorp
heerst een groot gebrek aan voedsel en hygiënische
artikelen.
De Rotary wil zaterdagochtend 15 februari, tussen
half tien en drie uur, bij de Katholieke Agathakerk
graag noodpakketten inzamelen.
• Ljerka Steiner - van oorsprong Joegoslavische mocht, namens Rotary Club Zandvoort, deze week het
eerste pakket ontvangen van de negentigjarige mevrouw Van de Busken-Kellenbach.

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Soms, heel soms heb ik nog wel
eens een heldere gedachte. Anders
gezegd: bij tijd en wijle ontspruit
uit mijn geest nog wel eens een
briljant idee. Neem nou mijn tarievenbus. Een simpel attribuut, ik
weet het. Toch kan een dergelijk
fenomeen diep ingrijpen in de zieleroerselen van een eenvoudige
dorpsbewoner zoals ik. Nog net
niet rijp voor het Riagg raak ik, na
het openen van de brievenbusklep, soms danig over mijn toeren,
't Is niet de bekende blauwe enveloppe die mij van mijn stuk
brengt. De oorzaak is de grote hoeveelheid drukwerk die mij wekelij ks iri vele kilogrammen cadeau
wordt gedaan.
Hoe het u vergaat weet ik niet.
Ik krijg de laatste tijd steeds vaker
de pest in over al de folders, mededelingen en aanbiedingen die mij
ongevraagd worden toegezonden.
Een stikker met de mededeling
dat ik verschoond wens te blijven
van al die milieuvervuilende
troep, helpt niet. De PTT-beambte
inclusief de bezorgers keilen immer lachend hun handel bij mij in
de bus. 'Gedeelde smart is halve
smart', zo hield men mij vroeger
voor. Ook mijn buren kampen
met dit probleem. Onlangs sprak
ik via de telefoon met een 'hoge
baas' van dit geprivatiseerde
staatsbedrijf. Hij toonde begrip
voor mijn frustraties en adviseerde mij contact op te nemen met
het kantoor aan de Louis Davidsstraat. Ik heb er een morgen voor
uitgetrokken.

Vertwijfeld
Inderdaad. Slechts een van de
vijf loketten bleek bemand. Vanuit de morrende rij tot aan de
draaideur werd verwonderd gesproken over de toevallige samenloop van omstandigheden die de
onderbezetting achter de balie teweeg had gebracht. 'Allemaal
ziek', zei een mij bekende WAO-er.
'Ze hebben de zak', zo meende iemand, die vanwege een verregaande sanering bij zijn voormalige
werkgever al geruime tijd een
WW-uitkering ontvangt. 'Welnee',
suggereerde een derde, 'ze hebben
met z'n allen een ATV-tje opgenomen. Tegen de middag stond ik
'oog in oog' met de lokettist. De
man zag er vermoeid uit, geen
wonder als je in je eentje een heel
postkantoor moet runnen. Met
een blik van herkenning keek hij
mij aan. Ik zag hem denken; alweer zo'n kneus.
Het moet gezegd: hij bleef beleefd. Hij zei 'Meneer' tegen mij.
Zijn hand zweefde al boven de
geldla. 'Hoeveel', vroeg ie. 'Vandaag niet', zei ik. 'ik heb een
klacht'. Zijn blik werd nu wanhopig. Vertwijfeld hief hij zijn armen
ten hemel. 'CHEF', riep hij.
'CHEF'. Zijn baas hoorde hem
niet. Ik zag hem zitten in zijn kantoortje. Met in zijn ene hand een
beker koffie bladerde hij in zijn
ochtendkrant. Ik had hem graag
met een aai over zijn bol gerust
gesteld. Het gepantserde glas tussen ons in belette dat.

Gillend
Nadat ik mijn probleem aan
hem had uitgelegd, werd de balie-medewerker weer wat rustiger.
'Formulier 20897' mompelde hij
en overhandigde mij een vel papier. Bij nadere beschouwing
taleek dit een aanvraag voor een
sticker. Speciaal ontworpen door
'tante pos' zelf, om mij in de toekomst te vrijwaren voor het zo
door mij verguisde drukwerk.
Naam, voornamen (voluit), adres,
geboortedatum en plaats, geloof,
beroep, belastbaar inkomen, aantal familieleden en hobby's, waren
slechts enkele zaken die ik in
diende te vullen. De laatste regel
van het epistel deed voor mij echter de deur dicht. Hierin werd mij
verteld dat al de gegevens 'naar
waarheid' dienden te worden mgevuld. Het viel me nog mee dat er

geen drie maanden lik op stond,
als bleek dat je valsheid in geschrifte had gepleegd. Gillend ben
ik het postkantoor uitgerend.
Thuisgekomen heb ik alle lectuur, die mij de .afgelopen weken
clandestien was toegestopt, verzameld. Met een tas vol ben ik vervolgens naar de eerste de beste
rode brievenbus gestapt. U raadt
het al. Mijn tas was nog voor de
helft gevuld. De PTT-bus zat echter propvol. Is dit nu briljant of
niet? Weet u, het is mijn brievenbus. Dus ik bepaal zelf wel wat ik
er in wil hebben of niet. Daar heb
ik de post met voor nodig. Deze
privc-actie is met bedoeld om u op
dezelfde gedachten te brengen,
onze PTT-bezorgers doen ook
maar hun werk. Het is hun met
kwalijk te nemen.

Duckies
Ik schreef al eerder over de ruilen verzamelbeurs die elke eerste
zondag van de maand in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat wordt gehouden. Ikzelf
pleeg daar iedere keer weer heen
te gaan. Niet alleen vanwege de
daar heersende gezelligheid (het
lijkt wel of het er iedere keer drukker wordt) maar ook vanwege het
feit dat de aanwezige zaken, zoals
curiosa, boeken, ansichtkaarten
en postzegels mij zeer wel interesseren. Laatst sprak ik een dorpsbewoner. Hij toonde zich bijzonder m zijn schik. Hij kocht onlangs voor tien gulden een serie
oude Donald Ducks. Binnen een
week kon hij de boekwerkjes weer
verkopen voor ... het tienvoudige.
Vierhonderd gulden dus.
Afgelopen zondag kwam ik hem
weer tegen. Snuffelend, op zoek
naar handelswaar, begaf hij zich
langs de tafels die in de zalen stonden stonden opgesteld. Wie kan
mij helpen aan enkele 'Duckies'.
De jaargangen zijn niet belangrijk.

Parkeerontheffing
Vroeger zag je ze regelmatig, de
auto's met een parkeerontheffing.
Het halve dorp had wel zo'n tariefje, ondertekend door de Zandvoortse politie achter zijn voorruit. Even voor alle duidelijkheid:
een parkeerontheffing heeft nog
steeds tot voordeel, dat je je auto
op alle plaatsen in het dorp waarvoor de vergunning is afgegeven,
gratis kunt neerzetten. Je hoefde
in het verleden slechts aan te tonen dat je 'onmisbaar' was voor
onze gemeenschap en je was meteen ongrijpbaar voor de parkeerwachters.
Sinds kort is er echter een kentering gekomen aan de vrijgevigheid van onze bestuurders. De fiscalisering van de parkeergelden
zal daarbij wel een rol gespeeld
hebben. Vanaf begin dit jaar is de
verordening
parkeerbelasting
1992 van kracht geworden. Deze
verordening stelt regels voor de
heffing en invordering van parkeerbelastingen.
Dit heeft tot consequentie dat
iedereen bij een parkeermeter belastingplichtig is. Wettelijk is het
dan ook niet meer mogelijk om
voor die lokatie een parkeerontheffing te krijgen. Op dit moment
zijn de gemeenteambtenaren regels aan het bedenken, die in de
toekomst moeten leiden tot een
beter parkeerbeleid. Te denken
valt daarbij aan bijvoorbeeld het
op voorhand huren van een parkeerkaart, voor bij een parkeermeter. Het voordeel daarvan is,
dat je niet om de haverklap een
kwartje in de meter hoeft te gooien. Nadeel is echter, datje nooit of
te nimmer aanspraak kunt maken
op een vrije parkeerplaats: vol is
vol. Een ding is echter zeker. Financieel vaart onze gemeente wel
taij deze regeling. En dat is weer
mooi meegenomen.
Dit was het weer voor deze waek.
Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Koplopers verstevigen
hun positie
ZANDVOORT - Door overwinningen op hun naaste rivalen, hebben de koplopers John
Ayress en Dennis van der Meijden hun positie op de ranglijst
verstevigd. In de competitie
verloor het eerste team van de
Zandvoortse Schaakclub met
5-3 van De Uil-4.
De achttien deelnemers aan de interne competitie, hebben vorige
week donderdag, met wisselende resultaten hun wedstrijd gespeeld. De
partij tussen John Ayress en Edward Geerts, de nummers l en 3,
trok echter wel de meeste aandacht.
In de eerste sessie had Geerts met
wit verloren. Twee uur spelen gaf
voor beide spelers nog geen duidelijk resultaat op het bord met de 64
velden. Een gelijke stand op het
bord wat stukken betrof, gaf niet
aan dat Edward Geerts het moeilijk
zou krijgen. Zijn grootste vijand was
niet zijn direkte tegenstander, maar
de onverbiddelijke klok.
Met nog maar twintig minuten
speeltijd moest Geerts nog zeventien zetten doen. Ayress daarentegen had daar nog ruim drie kwartier

voor. Dit tijdsvoordeel wist Ayress
duidelijk uit te buiten. In de laatste
vijf minuten moest Geerts nog tien
zetten uitvoeren wat hem niet lukte
Ayress sloeg toe en pakte' de overwinning.

De resultaten van de laatste speelavond
waren: Schiltmcljer-Frederking 1-0, De
Oude-Kllju 1-0, Marqueuie-r.ortcr 1-0. Berkhout-Oud? 0-1, Twint-Kok 0-1, Franck-1'.iap
remise. Van Elk-Lindcman 0-1. Ternies-Van
der Meijden 0-1, Ayress-Geerts 1-0. De eerste
tien op de ranglijst zijn. 1. .\\ ress, 2. Van der
Meijden, 3. Geerts. 4. Dambrlnk. 5. Lindeman, (i. Termes, ~. Kok, g. Van Elk. 9. Paap.
10. Gude.

Schaakclub
verliest
ZANDVOORT - Het geluk was
niet met de spelers van het eerste
team van de Zandvoortse Schaak
Club. Het team verloor vorige week
maandag in Hillegom de vijfde competitiewedstrijd met 5-3 van De Uil-4.
In de taekercompetitie gaat het viertal van de Zandvoortse Schaak Club
het opnemen tegen een team van De
Vennep uit Nieuw-Vennep. Deze
wedstrijd staat gepland op 22 maart
aanstaande.
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levert het bewijs ,,VERS EN VOORDELIG" tegen 'n lage prijs Celsiusstnaat 192
WIJ LEIDEN OP VOOR:
- kaderfuncties in handel- en dienstverlening
- vestigingspapieren

DOORSTROMING NAAR
- Middelbaar- en Hoger Beroepsonderwijs

STREAMS VOOR
KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed'

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes in o a Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen
Naturel, getint of m dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KEUZE IN
WANDEN!

-

Detailhandel
Groothandel
Internationale handel
Branche-opleidingen
KMBO afd. handel

oca ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM
R.K. school voor Lager en Middelbaar handelsonderwijs
Karel Klinkenbergstraat 1 (hoek J. Tooropstraat)
1061 AH Amsterdam, telefoon 020-6119925
Het OCA maakt deel uit van het Hoofdstad College

VOORLICHTINGSAVONDEN DAGSCHOOL:

OPEN HUIS:

dinsdag 18-02-1992
dinsdag 17-03-1992
AANVANG 20.00 UUR

vrijdag 20-03-1992
van 10.00 tot 14.00 uur

Er zijn ook avondcursussen in:
AMBULANTE HANDEL, „MIDDENSTAND", PD-BOEKHOUDEN, MBA, BASISKENNIS BOEKHOUDEN, COMPUTERBOEKHOUDEN-MKB, TEKSTVERWERKING WP,
WERKEN MET COMPUTERS EN INTRODUCTIE MS-DOS (voor beginners), ETALEREN/DECOREREN, RECLAMESCHRIFT, MARKETING NIMA-A, VOOROPLEIDING
VESTIGINGSDIPLOMA'S ANDERSTALIGEN.

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan

START: tweede helft februari en september.

materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstnps'

KASTE NWAND-SYSTEME N

de Graaf

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Het OCA is te bereiken met: tramlijn 1-13
GVB buslijn 18-19, CN buslijn 146, 147-64
De school ligt aan de Schiphollijn - Halte C. Lelylaan

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs.

'ïllCHNOGWE!
EVENJMÜRAftlEN

(De nieuwe collectie.is.tocli nog niet binnen)

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

leveren en plaatsen van

NOUILON MARMOLEUM

isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

offerte.

Vrijblijvend

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

enz.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.ti. MIJE
Marisstraat 13a. Tel.

Fa. Gansner & Co.

Communiceren
zonder
misverstanden
ons faxnummer is

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

020-5626283

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktief
met PCT Want PCT rijdt s nachts en levert voor de
ochtend Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0

PCT

15186
E X P R E S D I S T R I B U T I E

Kick off
*voor Nintendo Entertainment
system *bij Dixons NU het beste
voetbalspel voor Nintendo.

BrightSX

Pentax

personal computer
Specificaties: *80386 SX processor met
een klotenelheid van 20 MHz *2 MB
Ram geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB)
*80 MB harde schijf (18 ms) *3.5"
distórive (1.44 Mb) en 5.25" diskdrive
(1.2 Mb) *super VGA kleurenmonitor
met maximale resolutie (non-mterlaced)
1024x768*mcl. MS DOS 5.0 en Geoworks
Ensemble beiden Nederlands-talig
*software reeds geïnstalleerd.

compactcamera
Zoom 60X
*volautomatische camera met Pentax
powerzoomobjectief 38*60 mm *LCD
display *automatische ÖX filmcode en
filmregeling *zelfontspanner,
automatische flitser eft
belichtingsregeljrtg.

Multitech kleuren TV
KT8228 *37 cm beeldformaat
*30 voorkeuzezenders *automatische
zenderzoeker *incl. afstandsbediening

-399^

4999.of 125.-per maand

of 30.* ptr maand

Kodak; Fuji
en Dixons
fótorofletxs .
3halenT
l betalen.

699.-

5:KORTiNGOP_

Aerdee/
^^••««•^••••M^^HB^Hl^^HI^HBH^M^HIi^^HH^H^^M^Mm^HM^^^B^^HHMi^l^^^B^^^HMM^H

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen u\n geldig t/m 22 februari 1992,
zolang de voorraad strekt. Pn|s- en drukfouten voorbehouden

direkt klaar camera
Impuls AF *eenvoudig in gebruik *auto
focus *popHtp Bitser *groot flitsbereik
*In kadoKIt nu met gratis
film, album etifbtopen.

199.-

' klaar camera inruilt

je komt ogen en oren tekort.

^^"^••^••••••^••••••••li^l

Als u nu 3 videobanden bij Dixons
koopt, maakt niet uit welk merk,
dan krijgt u een Gran Dorado '
voordeelcheque t.w.v. 100.boekingskorting voor een verblijf in
Gran Dorado bungalowpark
Port Zélande.

Sony walkman
WM'FX40 *autoreverse *radio
ontvangst FM/ AM
•18 voorkeuzestations
*bandsoortschakelaar.
Akai mini-set
MX90 *2x25 Watt versterker *dubbel
cassettedeck met Dolby B *synthesizer/
tuner *19 voorkeuzezenders *CD-speler,
16 nummers programmeerbaar
*incl. afstandsbediening
en boxen.
of 30.- per maand

399.-

I N

GRATIS 100.-.GRAN DORADO
:
VÖORDEELCHEQUE
Bij aankoop van 3 videobanden
Polaroid

Akai videorecorder
VS-F 200 *qufck response system
;*lnteiHgent HQ *8 programma's/ 365
dagen *quick finder *zelfzoekende
hyperbandtuner met 45
voorkeuzezenders
*incl. afstandsbediening.

M E T

JDKE-180
videobanden

3pak

H»

|O99

«„rnT^-J TDK P5-90
±590 l video 8
cassettes

Almere Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan I82,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.

N I C H T

S E R V I C E

Wekelijkse Weëkmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Handel
in
boeken
over
milieu
floreert
Tkhoe is goede
vervanger
van vlees

port van belang is voor een breed
publiek. We zouden zelfs een boek
opnemen dat de milieuproblematiek bagatelliseert, alleen maken we
er dan met demonstratief reclame
voor," aldus Paul Vader.
Milieuboek is een normale taoekwinkel. De boeken staan, zoals verwacht mag worden, goed gerubriceerd in de schappen. Het zwaarste
onderwerp, milieuproblematiek,
staat het verst van de ingang verwijderd. Wie binnenkomt wordt eerst
geconfronteerd met fotoboeken, vogelgidsen en consumentenboekjes
over hoe je nu het beste je huishouden kunt bestieren.

/

EN uitstekende vleesvervanger is tahoe, ook wel
soja-kaas genoemd. De
smaak kunnen we er zelf aan
geven want het heeft van zichzelf weinig smaak. Een bijdrage van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.

E

Tahoe, tofu of sojakaas bereidt
men van sojamelk die men laat
stremmen door het toevoegen van
bijvoorbeeld calciumfosfaat. Nadat
het overblijvende vocht is verwijderd, snijdt men de sojakaas inblokken. Deze 'kaas' is voor onze westerse begrippen nogal flauw van smaak.
Tahoe kan net zoals tempen worden gemarineerd, gestoofd, gebakken of gekookt. De dagelijkse portie
vlees, vis of kip inclusief vleeswaren
van honderd gram kan vervangen
worden door honderd gram tahoe.
Houdbaarheid: Mits onder water
en in de koelkast bewaard, is tahoe
enkele dagen te bewaren; gekookt
oen paar dagen langer. Ingevroren
en verpakt in aluminiumfolie is tahoe één maand houdbaar.
U vindt tahoe in reformwinkels,
supermarkten,
Chinees-Indische
winkels en soms ook bij de groentewinkels in de koeling. Na aanschaf is
het het beste de tahoe zo snel mogelijk in de koelkast te leggen.

Recept
Tahoe met zoetzure saus (voor 2
personen): 1/2 rode paprika, margarme, 2 dl appelsap, 2 eetlepels zilveruitjes, gemalen kruidnagel, 1/2 eetlepel aardappelmeel, 2 eetlepels honing, citroensap, 100 g taugé, l blok
tahoe, peper, zout.
Was de paprika en snijd hem in
dunne repen. Smoor de paprika in
de margarine zacht. Voeg de appelsap, de zilveruitjs en een mespuntje
gemalen kruidnagel toe. Breng dit
aan de kook en bind het vocht met
het aangemengde aardappelmeel.
Maak de saus op smaak met de honing en citroensap. Was de taugé en
verwijder de groene dopjes. Snijd de
tahoe in dunne plakken en bestrooi
ze met peper en zout. Bak de tahoe
in de margarine goudgeel. Schep de
taugé door de saus en warm dit goed
door. Leg de tahoe op de schaal,
schep er wat saus op en geef de rest
apart erbij.
Voedingswaarde per portie: 500
KJ, (130 kcal), 8 g eiwit, 7 g vet, 11 g
kh.,

Huishouden

H

ET GAAT slecht met het
milieu, maar de handel
in boeken over dit onderwerp floreert als nooit tevoren.
Daarover kan men in Milieuboek te Amsterdam meepraten. De titels met consumentinformatie over natuur en milieu zijn nauwelijks nog te tellen. Wonderlijk genoeg wordt
slechts een klein percentage
op milieuvriendelijk papier
vervaardigd.
door Everhard Hebly

Milieuboek is gevestigd in het
Hugo de Vriescentrum naast de
Hortus Botanicus te Amsterdam.
Het voormalige pand van de vakgroep Botanie van de Universiteit
van Amsterdam fungeert als landelijk natuur- en milieucentrum. Een
betere plaats voor deze gespecialiseerde boekwinkel was dus niet
denkbaar. Sinds de verhuizing een
jaar geleden heeft Milieuboek een

• 'Er zijn tegenwoordig heel leuke boekjes bij'

meer publieke functie. Milieuboek
begon een jaar of tien geleden als
onderdeel van Milieudefensie en
was toentertijd tamelijk actiegericht. Geleidelijk is de aandacht verschoven naar informatievoorziening richting consument. Deze vindt
er de meest gespecialiseerde boekhandel in milieu en natuur en kan er
bovendien terecht voor de artikelen
van Natuurmonumenten en 'hebbedingetjes' van kringlooppapier.
Paul Vader van Milieuboek: „We

H

Het verdriet en leed dat als gevolg
van het overlijden ontstaat wordt
vaak onnodig verergerd als blijkt
dat er niets is geregeld voor de achterblijvende kinderen. Want wie
gaat de opvoeding en dagelijkse verzorging op zich nemen? En wie gaat
Menusuggestie:
dat betalen?
tahoe met zoetzure saus
Het is in het belang van het kind
sperziebonen
dat er zo goed mogelijk voor hem of
(zilvervlies)rijst
haar wordt gezorgd bij het overlijvariillevla
den van één of beide ouders. In de
Vóór vragen over voeding kunt u op werk- wet staat dat in zulke gevallen voor
dagen 'van twaalf tot vier uur de Voedlngste- kinderen onder de achttien jaar alI lefoon van het Voorlichtingsbureau voor de tijd een voogd benoemd moet worVoeding raadplegen: 070-3510810.
den die voor ze gaat zorgen. Daar-

naast wordt ook een toeziend voogd
genoemd, die er op toeziet dat de
voogd inderdaad goed voor het kind
zorgt.
Als één ouder komt te overlijden,
wordt de overblijvende ouder automatisch voogd. Ook in dit geval
wordt een toeziend voogd benoemd.
In de verdrietige situatie die ontstaat bij het overlijden van één of
beide ouders, is het voor alle betrokkenen emotioneel heel zwaar als de
voogdij nog geregeld moet worden.
Het is dus goed om als ouders nu al

Plannen maken voor vakantie
R WORDEN al weer volop
plannen gemaakt voor de
komende zomer. Reisbureaus werken op volle toeren
en thuis worden de kleurige
gidsen verlekkerd doorgebladerd. In deze rubriek weer verre bestemmingen, afgewisseld
met uitstapjes voor naast de
deurreizigers en voor hen die
georganiseerd op pad gaan.

E

door Leni Paul
BOOT. North Sea Ferries, vorig
jaar weer goed voor meer dan een
miljoen passagiers, speelt in op de
individualiseringstrend. Meer op
maat gesneden arrangementen en
ruimte voor eigen ideeën. Met de
gerieflijke boten vaart men uit Hoek
van Holland en Zeebrugge naar Huil • Rietgedekte bungalows op Ameland
waar men na overnachting, diner en
ontbijt de volgende ochtend bronwaterfris aankomt. Yorkshire en het
nierendistrict binnen handbereik en
Schotland op enkele uren rijafstand.
Inf. tel. 01819-55500.
alles zonder koffers sjouwen. Inf.
SKI. Leuke meevaller voor wie de Holland Cruise Centre (023-290303),
komende weken nog even wil skiën. VCK-reizen (020-6116205), Vernu
Wie met Swissair naar zijn winter- Reizen (020-6228622) en Zeetours
sportbestemming vliegt, krijgt in 52 (010-4388099).
Zwitserse wintersportplaatsen tien
procent korting op de huur van skiBRUGGE. Wie Brugge, bijgemateriaal. Inf. Zwitsers Verkeersbu- naamd 'die Scone' nooit bezocht,
reau, tel. 020-6222033.
mist veel. Dit jaar heeft deze Belgische stad er een attractie bij. De vier
GRIEKSE HUIZEN. Sinds enkele bekendste musea van Brugge (Groejaren renoveert de Griekse regering ninge, Gruuthuse, Memling en de
huizen met een bepaalde architecto- Gotische Stadhuiszaal), verstreknische stijl. Wie ooit in zo'n geres- ken nieuwe, zeer fraaie toegangsbetaureerd onderkomen sliep, is verlo- wijzen. Het zijn kleine reprodukties
ren. Deze huizen met historische van kunstwerken uit deze musea,
waarde staan onder meer in het ro- zoals details van de Vlaamse Primimantische Makrinitsa in het Pilion- Heven. Het entreekaartje is dus tegebergte, in het bekende Santorini, vens een leuk souvenir.
bij de Peleponesos en bij Epirus.
Twee-, drie- en vierpersoonskamers
AMELAND. Terecht moet dit
zijn mogelijk. Inf. Theo Alexandro- Waddeneiland zich de parel van de
poulos, Polyplan, tel. 020-6575657 of Waddenzee. Rust, fraaie natuur en
Grieks verkeersbureau, 020-6254212. een weertype dat net even beter is
dan in de Randstad. In januari en
BULGARIJE. Bulgarije-gangers februari is er bij de WV van dit
zijn doorgaans 'repeaters'. Dat wil eiland (tel. 05191-2020) al een run op
zeggen dat wie eens dit Balkanland de vele huizen en appartementen en
bezocht er graag terugkomt. Naast daarbij blijkt dat velen een voorkeur
zon, zee, strand en veel cultuur in de hebben voor huizen met een rieten
vorm van oude kloosters en histori- dak. Dit vanwege de romantische
sche steden zoals Plovdiv is er het uitstraling, zegt WV-direkteur Pievoordeel dat de prijzen er nog steeds ter Smit, die er aan toevoegt, dat
zeer laag zijn Inf. Bulgaars Ver- vakantiehuisjes met pannen daken
keersbureau, tel. 020-6248431.
minstens zo veel comfort bieden.
VIKING. Zeilen op replica's van
Vikingschepen, dat kan deze zomer
in de Deense wateren. De Volksuniversiteit van Aalborg organiseert
spectaculaire zeiltochten en ook met
andere gerestaureerde oude zeilschepen zijn tochten langs de kust
van Funen en Jutland uitgezet. Inf.
Deens Verkeersbureau, tel. 0703465694.

Glaspanelen voor
zelfbouw meubels
Sinds kort staat er bij de gerenommeerde bouwmarkt en doehet-zelf zaak een nieuwe stelling
waarboven de naam Glass-art
prijkt. Deze naam vertegenwoordigt een systeem van geharde glaspanelen in een uitgebreide reeks maatvoeringen.
Creatieve en prijsbewuste 'meubelmakers' kunnen op deze mamer geheel naar eigen inzicht en
wensen glazen meubels ontwerpen en bouwen.
De montage is eenvoudig. De
fabrikant levert er namelijk
connectoren bij, die in een
handomdraai de panelen met elkaar verbinden. De panelen zijn,
net zoals een autoruit, gemaakt
van gehard glas. De kosten van
het glas hangen af van de mogelijkheden en eigenschappen.
Om een voorbeeld te noemen:
de kosten van de afgebeelde tafel bedragen ƒ 211,70.
ï l '

Kringlooppapier

'Zorg goed voor
achterblijvende
kinderen'

CRUISE. Wel duurder dan Bulgaye, maar inmiddels toch niet meer
voorbehouden aan sjiek en happy
few is de cruise. Ook niet langer
heeft de cruise het image van een
wat duf rustig reisje in de middelbare leeftijdsfeer, maar een goede gelegenheid in korte tijd veel te zien. 's
Nachts vaart je hotel en 's ochtends
kan het land worden verkend en dit

land met de combinatie natuur en
milieu en die daarnaast gespecialiseerd is in milieu. Zowel op het gebied van natuur als milieu vind je
hier meer dan in de gemiddelde erkende boekhandel. In totaal tellen
de schappen hier ongeveer 3500 titels, inclusief de vele rapporten van
de verschillende organisaties. We
hebben geen echte selectiecriteria
voor de titels die we aangeboden
krijgen. Het belangrijkste criterium
„Wij zijn de enige winkel in Neder- is tegenwoordig dat een boek of rap-

willen de winkel aantrekkelijk laten
zijn voor een breed publiek en niet
meer alleen voor de milieu-specialisten. Vandaar dat we ook natuurboeken in het assortiment hebben opgenomen en nu ook verkooppunt van
Natuurmonumenten zijn. Ons belangrijkste streven is dat we de kennis van het milieu en de daarmee
gepaard gaande problematiek willen
vergroten."

BELANGRIJK ou1OE
ders de opvoeding en het

geluk van hun kinderen
ook vinden, de meesten staan
nooit stil bij wat er gebeurt als
één of beide ouders op jonge
leeftijd komen te overlijden.
Een advies van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars in
Assurantiën en Assurantie-adviseurs (NVA).

r

Foto Bram de Hollander

Vader: „Er is vrij veel op dat gebied verschenen het laatste jaar en
sommige titels ervan vinden heel
gretig aftrek. Van het boekje 'Milieubesparend huishouden' van de
Stichting Natuurmonumenten hebben we er ongeveer tienduizend verkocht. Er zijn tegenwoordig heel
leuke boekjes bij voor consumenten
en ik merk dat men milieubewuster
wordt want we krijgen veel aanloop.
We hebben hier ook een verzendafdeling van waaruit jaarlijks ruim
tienduizend boeken verstuurd worden door het hele land. Daar zit een
enorme stijgende lijn m."
„Het is belangrijk dat men er mformatie over krijgt hoe het beste
kan worden omgegaan met het milieu. Juist omdat milieuzorg op basis van vrijwilligheid geschiedt,
moet iemand wel weten waarom hij
zo moet handelen. Milieu is en blijft
een zwaar onderwerp en de boodschap wordt er niet vrolijker op.
Veel miheuboeken zijn somber van
toon. Daarom zijn veel boeken die
we hier hebben heel praktisch gericht."

Kedactieadres ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie Trudy Steenkamp
Vormgeving. Paul Busse

te praten over voogdij. Want ouders,
en ook kinderen als ze oud genoeg
zijn, kunnen invloed uitoefenen op
de keuze van een voogd en een toeziend voogd.

Voorkeur
Als ouders iemand kennen die volgens hen geschikt zou zijn als voogd,
kunnen ze dat laten vastleggen. Mits
• die persoon natuurlijk bereid is de
zorg van de kinderen op zich te nemen. De aanwijzing van een voogd
moet schriftelijk worden vastgelegd,
in het testament of in een aparte
akte. De toeziend voogd kan niet
worden aangewezen, wél kunnen de
ouders aangeven voor wie zij een
voorkeur hebben. De rechter bepaalt uiteindelijk wie de toeziend
voogd wordt.
Als ouders niets hebben geregeld
rond de voogdij van hun kinderen,
zal de rechter beslissen wie voogd en
toeziend voogd worden. Dat hoeft
niet per se een persoon te zijn, dat
kan ook een tehuis zijn. De rechter
zal bij zo'n beslissing altijd uitgaan
van het belang van het kind, maar
het is dus onzeker wat er met het
kind zal gebeuren. Terwijl dat hélemaal niet nodig is als de ouders van
tevoren een goede regeling treffen.
Maar met het aanwijzen van een
voogd ben je er nog niet. Want kinderen opvoeden en verzorgen kost uiteindelijk ook nog veel geld. Bij het
overlijden van de man valt het ge-

TEUTOBURG. België en Duitsland liggen bij ons goed in de markt
voor korte reisjes. Dichtbij is bijvoorbeeld het Teutoburger Woud,
bij onze oosterburen bekend als de
geneeskundige tuin van Duitsland.
Kneipp- en luchtkuurbaden, bad- en
bewegingskuren en zelfs slankheidsvakanties in plaatsen zoals
Bad Oeynhausen, Salzuflen en
Mainberg. Inf. Duits Verkeersbureau, tel. 020-6978066.
VAKANTIEBEURS. Alles over
vreemde, verre, spirituele en culturele vakanties in de alternatieve
sfeer vindt men 22 en 23 februari in
het RAI congrescentrum in Amsterdam waar de Stichting Onkruid de
Avontuurlijke Vakantiebeurs organiseert. Vijftig stands met bijzondere reizen en ontdekkingstochten.
Inf. tel. 02202-1985 of 02294-2800.

Kosten

Het grote voordeel van Milieuboek is natuurlijk het ruime specialistische aanbod. Als je een goede
keus wilt maken, moet je immers
kunnen vergelijken. Zelfs als je niets
met het 'zware' onderwerp milieu te
maken wil hebben, biedt Milieuboek
voldoende mogelijkheden. Er is
zelfs een afdeling kinderboeken en
lesmateriaal. En natuurlijk is er
kringlooppapier in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Van computerpapier en enveloppen tot 'hebbe-dingetjes' van op banaan of algen gebaseerd papier. Je moet er even opkomen, maar leuk als cadeau. Het is
allemaal iets duurder dan gewoon
papier, maar in kwaliteit doet het
niet voor elkaar onder. De tijd dat
kringlooppapier naar het toilet verwezen werd is voorbij.
Is het niet een beetje vreemd dat
het gros van de boeken en rapporten
nu juist niet van milieuvriendelijk
papier vervaardigd is? Vader: „Eigenlijk wel, misschien halen we niet
eens tien procent."

Milieuboek is gevestigd aan Plantage MldAls beide ouders overlijden krijgt
de voogd weliswaar de zorg voor de denlaan 21i, Amsterdam; tel. 020-624.4989
kinderen op zich, maar hij is niet
verplicht om de kosten daarvan te
dragen. In eerste insiantie zal het
eigen vermogen van de kinderen
(vaak bestaande uit de erfenis) worden gebruikt om alles te betalen. Als
de kinderen geen eigen vermogen
hebben, kan aanspraak worden gemaakt op een uitkering. Ook hier
geldt meestal dat dit voor de kinderen een stap terug betekent en in de
praktijk draagt de voogd vaak zelf
bij in de kosten. De sportclub, het
bespelen van een muziekinstrument
en de studie moeten immers toch
worden betaald.
Mensen die meer informatie willen over voogdij kunnen zich wenden tot de notaris. Bij een assurantiekantoor dat lid is van de NVA,
krijgt u vrijblijvend advies over de
verschillende verzekeringen die financiële zekerheid bieden voor en
achterblijvend gezin.

Westfriese Flora
Van vrijdag 14 tot en met 23
februari wordt in het Noordhollandse Bovenkarspel de 59ste
Westfriese Flora gehouden. Als
een typische Schotse landschapstuin is de bloemenshow
dit jaar neergevlijd aan de voet
van een indrukwekkend middeleeuws kasteel, dat uitzicht
biedt over Loch Ness. In een zee
van de vele tienduizenden voorjaarsbloemen zorgen een visserswoning, ruïnes en andere
Schotse kenmerken voor idyllische hoekjes. Een echte doedelzakspeler laat zich van tijd tot
tijd horen.
De Westfriese Flora is op vrijdag geopend van één uur tot zes uur, zaterdag
tot en met zondag van negen uur tot zes
uur en op donderdag 20 februari tot
negen uur 's avonds. Ieder uur stoppen
er enkele treinen op het speciale Florastation In Bovenkarspel. Vandaar wandelt u in drie minuten naar de tentoonstellingsgebouwen. De toegangsprijs
bedraagt ƒ 12,50.

'Greed' sluit serie
nostalgische films af

ENGELAND. Men kan op diverse
manieren naar Engeland varen,
maar met de Olaulijn vanuit Vlissingen komt men wel het dichtst bij
Londen aan. Sheerness ligt maar 80
km van de Britse hoofdstad. In de
nieuwe Olaugids o.a. extra voordelige Budgethotels voor jongeren en
mogelijkheden tot het huren van romantische landhuizen met boomgaard en soms zelfs wat vee. Inf. tel.
01184-8800.
LANDINWAARTS. Over de overvolle Spaanse Costa's met hun torenflats en mammoethotels is al genoeg
bekend. Minder weten we doorgaans
van het achterland en daarom zijn
nu bij het Spaans Verkeersbureau
(tel. 070-3465900) vier folders verschenen over het vele moois en interessants dat er te vinden is als men
een beetje landinwaarts rijdt. De
brochures Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca en Costa del Sol
zijn gratis verkrijgbaar.

zinsinkomen in veel gevallen weg.
Hij is immers in de meeste gezinnen
de kostwinnaar. De vrouw ontvangt
een Algemene Weduwen- en Wezenuitkering en eventueel een uitkering
uit een pensioenregeling.
Toch kan het zijn dat het gezinsinkomen daalt en dat er een forse stap
terug gedaan moet worden. Er kan
echter in overleg met een assurantie-adviseur tegen een betaalbare
premie een verzekering worden afgesloten, zodat het gezin na overlijden van de man op dezelfde voet
verder kan leven. Als de vrouw overlijdt, ontvangt de man eveneens een
uitkering op grond van de AWW.
Mogelijk zal hij pp termijn een uitkering krijgen uit een weduwnaar• spensioen. Dit is echter een minimumvoorziening. De man zal aanzienlijke kosten moeten maken voor
kinderopvang en/of huishoudelijke
hulp. Ook hiervoor bieden verzekeringen een oplossing.

E LAATSTE film in de serie 'Nostalgie in Tuschinski' draait
zondag 16 februari. 'Greed', ooit uitgeroepen tot een van de
twaalf beste prestaties op internationaal filmgebied, is dan
als hekkesluiter in deze succesvolle serie van vijf 'stomme' films
rond de jaren twintig te zien. De muziek van de film wordt ook
dit weer 'live' gespeeld op het beroemde Tuschinski-orgel.
een
Duitse
Hebzucht en
- immigrantengierigheid zijn dochter Trina.
de belangrijkste
Nadat Trina veel
thema's
van
geld heeft gedeze Amerikaanwonnen, veranse film. 'Greed'
i. 1111111.111111 in in ciert het karakwerd m 1924 ge••••••
ter van de echtemaakt door de
Oostenrijkse emigrant Erich von lieden en worden ze zeer inhalig.
Stroheim. Zo krachtig was Vpn Stro- Hun leven eindigt uiteindelijk in een
heims epos over de menselijke heb- groot drama.
'Greed' wordt vooafgegaan door
zucht dat 'Greed' na te zijn teruggebracht tot een derde van de oor- een Amerikaans kleurenfümpje uit
spronkelijke lengte (tien uur) nog 1929 met de titel 'Mode in Parijs'. De
lengte van de filmvoorstelling
steeds overeind bleef als een magni- totale
is 21/: uur. Via onderstaande bon
fieke film.
Het verhaal vertelt van een tand- biedt deze krant u een korting van
been.
VERTICAAL: l lichaamsdeel; 2 arts in San Francisco die trouwt met drie gulden op een toegangskaartje.
was getekend; 3 zonder moed; 4 lichaamsdeel; 5 oude lengteeenheid; 6
voorz.; 7 rekening; 8 vr. titel; 9 sportevenement; 10 kleur; 12 brede band;
14 gebied; 16 cilindervormige doos;
19 grondlijn; 21 verachtelijk; 23 bitteTegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische
re vloeistof; 24 naaldboom; 25 bilreservering bij de kassa van Tuschinski, tel. 020-626.2633 (dagelijks van 12 tot
jartstok; 27 boom; 29 knaagdier; 31
18 uur) betaalt u in plaats van ƒ 9,- slechts ƒ 6,- per persoon (max. 4 pers. per
grootmoeder; 32 maand; 33 vr. taal;
bon) voor de vertoning van 'Greed' op zondagochtend 16 februari om 10.30
34 fles; 36 delfstof; 39 lofdicht; 41
uur.
rond voorwerp; 46 uitbouw; 47 geheel gevuld; 49 speelgoed; 50 vistuig;
51 meubelstuk; 53 splitsingspro- . Naam:
dukt; 55 water doorlatende; 56
Woonplaats:
grondsoort; 58 drank; 60 kist; 62
stroom; 63 drank; 65 rijstbrandeAantal personen (max. 4 pers.):
wijn; 67 wild zwijn; 69 zeevis; 71 afgunst; 73 elasticiteit; 75 op die wijze;
76 vogel; 77 lidw.; 78 heden.
Oplossing puzzel vorige week:
Katoog en kattegoud

Kortingsbon
voor lezers

Kruiswoordpuzzel
Welk woord kunt u maken met de
opgegeven letters: 2 - 65 - 51 - 22 - 79 54-48-6-27-23-69-3?

HORIZONTAAL: l vruchtendrank; 4 roofdier; 8 onbuigzaam; 11
zoogdier; 13 nimmer; 15 pers. vnw.;
17 sprookjesfig.; 18 insekt; 19 voorz.;
20 gewrichtsholte; 22 griezelig; 24
mannetjesbij; 25 oogholte; 26 kledingstuk; 28 vlaktemaat; 30 hond; 32
persoon; 33 zijkant; 35 knaagdier; 37
paardeslee; 38 stoot; 40 papegaai; 42
sint; 43 halsdoek; 44 omroepvereniging; 45 muzieknoot; 47 bosmeer; 49
zwemvogel; 51 voorz.; 52 drietal; 54
voorschoot; 57 stad in N.-Afrika; 59
afgrond in zee; 61 pi. op de Veluwe;
62 grootspraak; 63 tenen mand; 64
stuk vaarwater; 66 sierlijk dier; 68
honingdrank; 70 titel; 71 grappenmaker; 72 afgelegen; 74 laatstleden; 75
deel van een boom; 77 overste; 79
kleur; 80 vertrek; 81 deel van het

Bon voor onze lezers

geefr u meer!
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MiCRO's
oirn. Slegersslraat 2b

WöZE
MIS

I
•mii
lenminatop dl. 2
Naked gun 2!/2

!-1 pers. + 2 babydek ƒ 10 p.
LAMINAAT
Vak. gelegd v.a. ƒ 15,- p. m2, t 3persJesƒ40ƒ50en 125
GRATIS
ook uw kurk en parket. Vrijbl. i. st. lampen v.a. ƒ 5 eik sepr. opg. Tel. 020-6976690. cretaire met 3 laden ƒ250.
Woninggids van Zandvoort
ANNULERINGEN van uw Tel. 13509.
advertentieopdrachten kunt u *AEG wasmach., 65 x 45
CEll/E makelaars o.g.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK cm, ƒ75. Apart centrif, ƒ55.
Succesvolle kleine advertenties
richten aan Centrale Orderaf- ~el. 14271.
NVM
Tel. 02507-12614
delmg Weekmedia, Postbus 'e huur gevr. van 4 april tot 25
voor de zakenman en particulier
ttMILAAK
122,
1000
AC
Amsterdam.
april v. 3 pers. zomerhuis, etaMicro-acKerlenlies voor zakenman en particulier kunnen
worden gezel over l of 2 kolommen breedte in diverse
ge o.i.d. Tel.: 14443.
lettergrootten.
245 Hete Meisjes geven hun Stiekem Livevrijen. Tot diep in
Kleding
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
:elefoonnummer aan je door de nacht lekker 100% Live/
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
Onroerende
pagina „MICRO'S".
n willen dan graag 'n (sex)af- vrijen met Debby, Myra of
absoluut
onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
Joan?
Bel
dan
snel
06goederen
te
koop
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
spraak met je maken.
De Vagebond
340.340.10 (75 cpm).
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ 0,42 per millimeter.
06-96.45 (75 cpm).
gevraagd
2e hands kinderkleding
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
De allerleukste meiden bellen Tele(live) Massage? Lekker
V.A. 1 MAART GESLOTEN!
U kunt uv, tekst telefonische opgeven; 02507-17166 of
ive een massage met Desibrievenbuslichting naar de
met
de
FLIRTBOX
Svp
ingebrachte
kleding
en
afgeven/zenden aan:
ree, Carla, Inge of Joyce door
AFDELING MICRO ADVERTENTIES,
GARAGE
Bel
06-9501
(SOcpm)
GELD
ophalen
VOOR
1
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslhuisplcin 12,
de telefoon? Draai dan: 06TE KOOP GEVRAAGD
POSTBUS 122
MAART.
Dl
10-12
.
Wo
12-13
2042 JM Xandvoort;
Debbie; de eerste keer op ze 340.340.11 (75 cpm).
Tel. 02507-14534
1000 AC AMSTERDAM
Za 12-16. Eventueel op af* Wceknicdin Uithoorn, Stationsstraat 70,
frans. Jeetje dat is lekker. 06Telezoenen Kan Live!
Postbus 2233, 1420 AE Uithoorn.
spraak. Tel. 16983/18588.
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
'E KOOP GEVR.: GARAGE, 9664 (75cpm)
Lekker live telezoenen tot
:o dicht mogelijk bij rotonde.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorresponDIREKT apart met een meisje diep in de nacht met Anneke,
el. 023-312122.
'/.. Zandvoorls Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmerdeerd worden.
of een lekkere jongen, voor Dominique, Anita en Dolores?
Foto - Film
meer, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant,
een live heet sexgesprek.
06-340.340.50 (75 cpm).
De Ronde Vencr, Aalsmeerder Courant, alle edities
Prijswinnaars vorige week:
06-320.330.81 (50cpm)
Onroerend goed
van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad de PurTessa is zp'n lekker opgeT.
A. Vet-de Boer, Wijde-Wormer
nier. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper.
en woonruimte
Direkt en leuk meisje aan de wonden
Foto Boomgaard
tienermeisje 06ƒ 6,67 per millimeter.
H. G. Speet, Amsterdam
lijn. Vraag haar naar telnr. 320*324*22 (75c/m)
ook
voor
te
huur
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
voor 'n avondje uit. Direkt UITDAGEND huisvrouwtje is
portretfoto's,
J. Mesman, Kudelstaart
aangeboden
* Informatie o\er on/e overige aantrekkelijke advertenapart 06-9510 (75cpm)
pasfoto's,
zo
opgewonden.
06R. Hof, Halfweg
tiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op onze
receptiefoto's,
DUIK in bed met 'n lekkere 320.330.32 (50c/m)
kantoren verkrijgbaar.
S.
de Haan, Amsterdam
groepsfoto's
aan
huis.
aangeboden <"• woonruimte meid! Vraag haar tel.nummer. Vanavond al 'n afspraakje! Al* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
Grote Krocht 26.
'oor 1 pers. met eigen in- Bel: 06-95.11 (75c/m)
rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
tijd succes als je op zoek
Tel. 13529.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
gang, douche, toilet en keu- Durf jij een kopje suiker bij de bent naar 'n leuke vriend(in):
Deze week kunt u de volgende prijzen
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen
* T.k. voor beginner Doka ap- enblok. Tel.: 30108.
buurvrouw Suzanne? 06-9667 06-9503 (SOcpm)
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
paraat incl. spoelbakken etc. e huur 1 kam. app. ƒ650 (75cpm)
gesteld door onderstaande AMCOwordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
Verboden! Pornosex. Ik ben
ƒ75. Grundig bandrecorder excl. t/m 1 juli '92 Tel. 16637.
Eerst wilde EVELIENTJE niet, Marleen en doe dingen die
vakzaken.
U kunt de tekst van uw Micro-advertenliecombinatie Z
17 cm. spoel. 02507-15239.
'e huur app. boven bedr. maar toen ze haar rokje liet eigenlijk niet zijn toegestaan!
telefonisch opgeven:
- een Philips 4 in 1 haarstyler
Doe je met me mee? 06uimte v. 1 of 2 pers. ƒ900. zakken..! 06-9530 (75 cpm)
- een Philips haarföhn (1000 W)
excl. energie, p.m. Br. o. nr.
Muziek340.320.80 (75 cpm).
•.een zaak van vertrouwen.
- een Aristona klokradio
Er zijn genoeg meiden die Vluggertje: Ondeugende Kim
762-77688 v.d. blad.
(dit nummer is niet voor bezorgkiachten) of zenden aan:
instrumenten
- een Sharp Walkman
ook het bed in willen.
beleeft 'n hoogtepunt
Centrale Orderafdeling Weekmedia
een set van 4 Basf E180
Luister
op
06-9603
(75
c/m)
Bel **06-9662** (75cpm)
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam
Onroerend goed
videobanden
Gevr.
voor
vereniging
piano
GAY PRIVÉ: Wil jij een disDe sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor
en woonruimte
Zin in een Avontuur? Vrije
en accordeon. Tel. 02507creet afspraakje maken? Of
plaatsing in dezelfde week.
17462
na
19.00
uur.
te
huur
gevraagd
heb je zin in een lekker ge- vrouwen & meisjes zijn op
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
zoek naar een avontuur op
sprek? 06-320.322.61
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
HASSING B.V.
T.k.a. electronische piano.
sex/gebied! Heb jij ook zin?
Samen direkt apart (50cpm)
Tel. na 18.00 uur: 17856.
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
06-340.340.95 (75 cpm).
.evr. 3-kmr.flat half mei tot
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
STOK B.V.
lalf sept. voor 65+ echtpaar, Gewillige meisjes en
Oproepen - Mededelingen
huisvrouwen willen alles met
Amsterdam, Kinkerstraat 244
-el.: 02503-37161.
Boeken
Diversen
jou doen. Vraag naar
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
"e
huur
gevr.
in
Zandvoort
Tijdschriften
hun tel.nr. voor 'n
Amsterdam, Olympiaplein 125
BUSHOFF
<leine woning of zomerhuisje hete vrijpartij!! Bel
POSTZEGELRUILBEURS
De STADS-VRACHTTAXI
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
ongemeub). Tel. 19721
FRANSE•
06-320*326*33
(50
cpm)
ZATERDAG 15 februari a.s. houdt de
Verhuist/vervoert 7 dgn p.w.
Amsterdam,
Haarlemmerdijk 151-156
VAN
LEEK
T.k.a.
16
delige
encyclopedie
'e
huur
gevr.
van
4
april
tot
25
Amsterdamsche Vereenigmg „DE PHILATELIST"
Heb je zin in een lekker meis- /35p.u. +50 c. km; 1e u. ƒ 45.
grote
mysteries
van
lekturaZwanenburg,
Dennenlaan 38
NUIS
B.V.
pril
v.
3
pers.
zomerhuis,
etaeen grote RUILBEURS in het WOESTDUINCENTRUM,
Tel. 020-6221994.
je of huisvrouwtje? Wil je dan
ge o.i.d. Tel.: 14443.
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Woestduinstraat 16-24, Amsterdam, van 10.00 tot 17.00 uur. ma t.e.a.b. Tel.: 14788.
ook graag telefonisch kontakt Vergadering? Bijeenkomst?
Volendam, Kathammerstraat 23-25
DE BOER
Bereikbaar met lijn 2, bus 15, toegang GRATIS.
Woonruimte gezocht per 1/3 en een adres weten, bel dan:
„De Boei" in Vinkeveen!
Wormerveer, Wandelweg 41/b
of 1/4 min. 18 m2:05181-1518. 06-320.320.87 (75 cpm/boven
RENAUD
Dieren en
Telefoon 02972-1734
* Help de Polen. Stuur eens
de 18 jr.!).
Weggelopen of
diereneen voedselpakket! Geen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Heet huisvrouwtje is op zoek kamerverhuizingen. Voll. verz.
adres? Dat hebben wij voor u!
Financiën en
gevonden dieren
benodigdheden
naar
'n
avontuurtje.
Inl.: tel. 02907-5235.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
handelszaken
Bel nu 06-9663 (75c/m)
Karel en Ineke heel veel sucWeggelopen
kater,
7
mnd,
Ervaren fokker heeft BeagleHete MEISJES willen sexkonces met jullie chocoladeroepnaam
Snuffie, omg. Dups t.k. Sterk, vnendel. en Aangeboden bodemloze put. takt. Nu met nummer.
paleis. Carla en Dick.
Zandv. In 32. Tel. 30740 witte eigenwijs. Tel. 01738-8219.
Vooral geschikt voor mensen Bel nu 06-9665 (75c/m)
Sporten? Feesten?
voetjes + bef, zw. rug.
*Wegens vertrek naar bui- met een gat in de hand.
HOMO: Waar gebeurd, knul,,De Boei" in Vinkeveen!
tenland lieve mensen gelen
onder
elkaar
06Telefoon 02972-1734
Autoverzekering
zocht v. moeder en zoon
Huishoudelijk
320.327.01 (75c/m)
V.A.
ƒ75
DORSMAN
Voor trouwfoto's
poes. Tel. 14405.
personeel
Homo: Zoek je 'n hete boy
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
voor 'n sex-afspraakje? 06Foto Boomgaard
gevraagd
320*330*18 (SOcpm)
Lessen en clubs
Grote Krocht 26
Autoverzekering
Homojongens. onder elkaar.
Gevr. flinke huish. hulp, 2
nu nog goedkoper bij
Hoor ze heet TEKEER gaan.
Tel. 13529
PIANO LESSEN
ocht. p.w. Tel. 12020.
TEUBEN ASSURANTIËN
06-320*330*88 (50c/m)
Door
gedipl.
lerares
• Wij behouden ons het
HOMOKONTAKT
Tel. 18486
recht voor zonder opgave van
(Para)medisch
Zoek je een lekkere boy?
redenen teksten te wijzigen
3OCK 'N ROLL cursus ƒ 85.
Hypotheken
06-320.330.95 (SOcpm)
personeel
GRATIS MICRO'S
NIET, GRATIS
of niet oo te nemen.
Ook zonder partner. Gratis
computervergelijking
HONDERDEN ADRESSEN
gevraagd
worden" geplaatst onder de
zijn: • 'alle Micro's groter dan 5 regels
proefles: 020-6228667.
Bel nu 02507-14643.
"
l
dames in heel Nederland
• brieven onder nummer • de verkoop
Personeel
I navolgende .voorwaarden:
STRAKS JE LBO DIPLOMA? Teuben Assurantiën wachten op je thuis of komen
WAT DAN? Op 21 februari
• inzenden uitsluitend via
van uit hobby verkregen artikelen
aangeboden
graag bij je langs, "niet alleHuisartsenpraktijk zoekt gedimaal tegelijk natuurlijk", ze
de
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
• woningruil • personeel
plomeerde doktersassistente van 15.00 tot 20.00 uur is er
de Scholingsmarkt
Vakantie
vertellen je zelf wie en hoe ze
kantoor zijn opgegeven
gevraagd/aangeboden • onroerend
Gezocht schoonmaakwerk bij voor 31 uur per week.
BEROEP
ONDER
DE
LOUPE,
zijn, ze geven ook hun eigen
buitenland
bedrijf, middag, avond be- Schriftelijke sollicitatie t.a.v. KMBO Amstelland en
• verloren/gevonden • weg/aan
goed te köop/te huur
telefoonnummer.
06-96.85.
R.
Repko
en
C.M.
Jager,
Nasschikbaar. Gaarne uw reactie.
Meerlanden Startbaan 26
komen lopen/vliegen • maximaal
gevraagd/aangeboden • commerciële
ƒ 1,-/min.
saukade 136,1052 EE A'dam.
Tel. 02507-17357.
Amstelveen.
Stacaravans t.h. in de Belgi- Hoor WULPSE Loesje tekeer
5 regels • alleen voor particulier
Micro's
STRAKS JE MAVO DIPLO- sche Ardennen al v.a. ƒ 190 gaan met die jongens.
gebruik • het aangebodene mag niet
MA? WAT DAN? OP 21
p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
Divers personeel gevraagd
06-320*324*44 (75c/m)
boven ƒ300 uitkomen
februari van 15.00 tot 20.00
Hot/Lips Livetapes! Ruw, veruur is er de Scholingsmarkt
Sportartikelen
gaand,
bloedstollend
en
Het verzorgingshuis Huis in het Kostverloren te Zandvoort BEROEP ONDER DE LOUPE,
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maximale porno? Dat hoor je
heeft op korte termijn plaats voor een
KMBO Amstelland en
dinsdag
tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
24 uur per dag via nummer
Meerlanden Startbaan 26
keuken-assistente
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
* T.k. hometrainer (fiets) 06-340.340.40 (75 cpm).
Amstelveen.
voor alle voorkomende werkzaamheden
f 100. Tel. na 18 uur 30398.
In haar korte rokje staat
WAT
VOOR OPLEIDING
Gebruik bij het invullen van uw tekst
Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
MARIETJE te liften. 06Werktijden van 11.00 uur tot 16.00 uur.
STRAKS? Op 21 februari van
de coupon en voor iedere letter, punt,
dient er rekening mee te houden dat
320.320.95 (SOcpm)
1 x per 2 weken geheel weekend,
Rijwielen,
15.00 tot 20.00 uur is er de
komma
of
cijfer
één
vakje.
bij
uw opgave de regel Br. o. nr bur.
van 7.30 uur tot 16.00 uur.
Scholingsmarkt
Kim wil 'n keertje vreemd
motoren,
BEROEP ONDER DE LOUPE
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
v.d.
blad als l regel bij uw tekst
gaan.
Vraag
haar
adres.
06bromfietsen
Meer informatie over deze funktie kunt u verkrijgen bij de heer KMBO Amstelland en
320*324*55 (100 c/m)
een
vakje
vrij.
Schrijf
per
regel
hele
meegerekend
wordt).
H. Meijer, hoofd voedingsdienst, telefoon 02507-16945 toe- Meerlanden Startbaan 26
woorden of lettergrepen.
Live/Tele Piepshow!
stel 15.
Amstelveen.
* Gevr. jongensfiets voor de Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar directie Huis in
eeft. 5 jaar. 02507-12509.
of Nikki zich live uitkleden
het Kostverloren Burg. Nawijnlaan 1, 2042 PM Zandvoort.
telefonisch
Zalenverhuur
*Kinderfiets, rose, 2-5 jr., door de telefoon? Draai dan
k 0 0 P b r u i d s i a P 0 n , ma a t
T e
worden opgegeven.
06-340.340.25 (75 cpm).
ƒ
75.
Solex
uit
50er
jaren.
Tel.:
Holland Optical Company B.V.
3 8 ,
m0 d e r n e s a 1 0 n t a f e 1
e n
02507-15489.
MEEGENIETEN: meisjes onVERENIGINGSGEBOUW
r
i
e
t
e n s t 0 e 1
T e 1
0 2 - 3 4 3 .
Coupon uitknippen en
der de hete douche. 06het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek,
De Krocht
320*324*99 (75c/m)
opsturen (frankeren als
zoekt voor haar optische receptslijperij
Auto's
en
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Meisjes willen wat bijverdieIndien uw advertentie een betaalde
brief) met vermelding van uw postcoauto-accessoires
tel. 02507-15705-18812, voor
nen. Sexadressen.
Micro
is
kunt
u
bij
uw
tekst
een
de, naar ons kantoor:
BRUILOFTEN - RECEPTIES
06-320*330*60 (75cpm)
gegarandeerde
(giro)betaalcheque
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
KOFFIETAFELS
Te koop aangeb. Datsun Sun- NATASJA doet het met 2
bijsluiten
of
u
ontvangt
van
ons
een
Postbus
122,1000 AC Amsterdam.
U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid
ny autom. '80 rijdt prima, APK hete
Buurjongens.
06'
worden tot optisch glasbewerker of coating-operator.
acceptgirokaart.
Of
afgeven
bij:
Huwelijk en
mei '92. ƒ 750 Tel.: 19880.
320*324*11 (75c/m)
Kantoor
Zandvoorts Nieuwsblad:
kennismaking
Nu al: 61,0! Vrouwtjes vertellen
l Wi] vragen:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
wie ze zijn, wat ze lekker vin- opleiding op LTS-niveau
Rijles auto's
den en geven dan hun tel.
- bereidheid in ploegendienst te werken
en motoren
• Reflectanten op adverten^
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
nummer aan je door!
- dat u accuraat en netjes bent
ties
onder
nummer
gelieven
06-340.310.10 (75 cpm).
- leeftijd 18-25 jaar
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
ervoor te zorgen dat het num
Onderdanige jongens bellen
Alblas Verkeersscholen
mer m de Imker-bovenhoek
niet op te nemen.
[ Sollicitaties te richten aan:
met strenge meesters. S.M.
op de envelop staat vermelc
in 5 dagen
voor
2
(direkt
apart)
06Holland Optical Company B.V.
en dat de brief geadresseerd
UW RIJBEWIJS
320.329.99 (50 cpm)
Verrijn Stuartweg 42 - Postbus 234
wordt aan: Centrale Order
Nieuwkoop, 01724-8361.
1110AE Diemen
afd. Weekmedia, Postbus
Ondeugende Pascal doet het
Zie ook de pagina's
122,1000 AC Amsterdam. Di
op de tafel. Keukensex
SHOWROOM
Informatie:
voorkomt vertraging in de be
Be! 06-96.02 (75c/m)
in
deze
krant.
dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur,
handeling.
PARTNERRUIL privelijn, ditelefoon 020-6903331 (Mw. A. Timmerman).
rekt apart met vrouwen en
Voor huwelijk of LAT-partne
mannen voor sexruil.
Diverse clubs
bel nu PARTNERSELECT
1 regel ƒ 4,07
06-320.330.91 (SOcpm)
070-3361443 erkend Anker-lid
Kunst en antiek
Woninginrichting
2 regels ƒ 4,07
PARTNERRUILkontakt?
3 regels / 4,07
ADRESSEN ( n i e u w ! ) van bel en maak 'n sexafspraak.
Te
koop
dames én heren privé, clubs 06-320.320.92 (75cpm)
HEDEN INBRENG goederen
4 regels ƒ 5,34
Lijsten op maat
aangeboden
en escorts! Ze vertellen zélf
voor Februariveiling.
5 regels ƒ 6,68
*PRIVE-SEXKONTAKT*
wat ze te bieden hebben en
VEILINGGEBOUW AMSTEL
bij
diversen
geven hun adres + telnr. 06- Je krijgt direkt een heet meisVEEN, Frans Halslaan 33
Foto Boomgaard A'veen. Tel. 020-6473004
je of knul aan de lijn. Sex mee;
9559 (75 cpm).
6 regels ƒ 8,01
06-9570 (75cpm)
<'R Maandags gesloten.).
Grote Krocht 26
* Te koop bed met ombouw
7 regels ƒ 9,34
+ kastje inc. lattenbodem en Als je houdt van jong bel dan Ruim 300 gewillige vrouwen
en
Petra.
06' zoeken 'n slippertje. 06matras, kleur grenen en Bianca
8 regels ƒ10,69
320*324*33 (75c/m)
Radio/tv/video
320*321*44 (50c/m)
blauw, prijs ƒ 275.
*Te koop 2-pers. bed met
9 regels ƒ12,02
goede polyether matras + latTel. 02507-17393.
Sabrina, 'n mooie meid, haar
BETTY'S ESCORT
10
regels ƒ 13,36
tenbodem. Prijs ƒ225. Tel.
eerste trio. 06-320.323.44 (50
* Te koop Commodore 64 + First Class. Na 19.00 uur
19625.
Foto Boomgaard travo ƒ 200; kinderfiets j/m ± 020 - 634Q507 - 6328686. cpm)
Grote Krocht 26.
*Te koop 3 z. bank 2 era6 jr ƒ50. Tel. 02507-16252. BI-SEX voor TWEE, direkt Schoolmeisjes willen ervaring
Telefoon: 13529.
peaus salontafel bruin in goeWilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
Daling.
06* Te koop hoge metalen Ar apart met een heet meisje ol opdoen.
UW FILM OP VIDEO
de staat. 02507-17846 ƒ 250.
320.330.43 (SOcpm)
uw advertentie helaas niet opnemen.
Deco standaard met kaan een lekkere jongen:
ƒ 1,75 per minuut met
* Te koop Luxaflex jalouette,
SEX VOOR 2, direkt kontakt
gratis achtergrondmuziek. ƒ 125 en Thonet kapstol ƒ 75 06-320.330.87 (SOcpm)
Alle prijzen incl. 6% BTW
1x breed 170, hoog 200 cm,
tel. 16328.
met jonge meiden, huisVoor BI-SEX afspraakjes be vrouwtjes en jongens. 061x breed 270, hoog 170 cm,
*Te koop leuke kinderstoe 06-320*325*01 (75c/m) Nu
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
kleur bruin, prijs ƒ250. Tel.: Computerapparatuur
320.322.33 (75 cpm)
(wit) prijs ƒ35. Tel. 02507 ook voor trio-sex!
niet gratis adverteren.
02507-15568.
16076.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
en software
VRIJGEZELLEN meiden wil meisje. Vraag naar haar telTe koop witte vitrinekast m.
*T.k. meisjeskleding, mt len ook weieens..!
glas platen en verl. ƒ 495. Tel.
nummer Bel 06-9502 (75cpm)
152, rollerskates, moonboots 06-320.320.32 (100cpm)
Naam:
17463.
*Te koop: Epson Printer, 9 speelg., rijbroek, mt. 116 +
SEXKONTAKT: Hete meisjes
T.e.a.b. 2+3-z.bank en faut., naalds, half jaar oud. Prijs cap en laarzen, ƒ5 en ƒ10 Wie durft een stripspel te spe^ zoeken heren voor een sexaf
Adres:
len met CAROLIENTJE 06- spraakje.
hoekt. + verl. stof Lamoes, 1 ƒ 175. Tel. 02507-17753.
Remingstr. 154, 3-5 uur.
350.222.41 (SOcpm)
ir oud. T. 6319384, na 18 uur.
06-320.330.66'(50 c/m)
*Te koop home computei *T.k.a. toilet, duoblok me
Postcode:
Plaats:
• Rubrieksadvertentie? Zie Sony hit bit 750 MSX met data elektrische vermaler ƒ 200 Dames die zich overdag ver- Slippertjeslijn, meisjes zoeokergeel
bidet
met
sproeie
recorder
en
toebehoren
velen, zoeken SEXKONTAKT. ken
sexkontakt
06voor adres en/of telefoonnr.
Telefoon:
S.v.p. in rubriek: ...
ƒ100. Tel.: 30819.
ƒ200. Tel. 16516.
06-320.330.79 (SOcpm)
de colofon m deze krant.
320*320*36 (75 cpm)
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Fiat

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6Ó58Ó8Ó. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwslraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

GOUDSMIT FIAT Amstelveen Galant, station turbo diesel,
Keuze uit 50 gouden FiatGLX, bj. '83, dakrailing, ƒ 3750.
RONDAY RENAULT DEALER
occasions. Tel.: 020-6470909
EXPOCAR TRADING
PI. Middenlaan 19 (bij Artis) Te koop wegens lease: zwarte
Tel. 020-6153933.
Amsterdam, 020-6237247
FIAT PANDA 1000 CL i.e. (kat.)
GOLDCAR AMSTELVEEN
FIAT UNO 60s, antr. grijs, bj '86, 1989. Prijs ƒ 7500.020-6257629. Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Vz jr APK, vr.pr. ƒ6200.
occasions. Tel. 020-6433733.
T.k. FIAT PANDA 45,
Tel. 020-6931208.
bj. '81, APK, ƒ1275.
J. LANCKER BV MITSUBISHI
FIAT VERMEY B.V.
Tel. 020-6923124.
occasions 3-24 mnd. garantie.
Keuze uit ruim 35 occasions.
Weesp tel. 02940-16619.
A.Phihpsweg 13, Uithoorn.
J. LANCKER BV MITSUBISHI
Tel. 02975-62020.
occasions 3-24 mnd. garantie.
FIAT VERMEY B.V.
DIAHATSU Charade TX 1.3! au- Weesp tel. 02940-16619.
Keuze uit ruim 35 occasions. tom., bj. 9-'90, 27.000 km, 1e
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
eig., vr.pr. ƒ 17.500, kl. wit,
Tel. 02975-62020.
nw.st. Tel. 020-6423909.

Daihatsu

Opel

FORD VAN NES - WEESP
FIESTA FINESSE 1100
ROOD
FIESTACHEERS 1100
ZILVER
ESCORT 1.4 INJ. 3 DRS.
ROOD
ESCORT 1.4 INJ. 5 DRS.
ZILVER
ESCORT 1600 GT
WIT
ESCORT 1600 GT
ZWART
ESCORT 1400 CL 5 DRS.
BEIGE
ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
DIV. ESCORTS 1400 3 DRS.
1987 t/m
ORION 1400 INJ.
ZILVER
SIERRA 2.0 AZUR 4 DRS. D.BLAUW
SIERRA 2.0 CL 4 DRS.
WIT
SIERRA 2.0 CL SPEC. 4-DRS. BLAUW
DIVERSE SIERRA'S
1986 t/m
SCORPIO 2.0 GL AUT. 5 DRS. BLAUW
MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD
KADETT 1.2 SC 4 DRS.
WIT
ASCONA 1600S 4 DRS.AUT. BLAUW
FIAT PANDA 34 3 DRS.
BLAUW
SKODA 105 S 4 DRS.
BLAUW

Audi 80,1.9 E, m. '88, verlaagd, BMW 318i, '81, LPG, 185.000
sportvlg., kl, rood, ƒ19.950.-. km, i.p.st., APK 11-'92, techn.
Inr. gar. financ.: 02990-37825. perf., ƒ3750: 020-6629891.
BMW 320 i, nw mod '84, kl.
Autovroon
beige, i.z.g.st., ƒ10.950. Inr.,
gar. Fin. Tel.: 02990-37825.
BMW 730 i, m. '89, airco, 1e
eig. ƒ39.950.-. Inruil, gar. fine.
Tel.: 02990-37825.

Voorsprong
door Service

14.500,18.950,23.700,24.750,22.500,22.500,14.800,19.000,12.000,24.700,35.000,25.900,22.000,9.000,25.900,14.500,9.500,9.500,7.200,4.500,-

FORD VAN NES - WEESP
± 14 GEBRUIKTE

Scorpio's

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L.P.G.
Prijzen van ƒ 19.850tot ƒ 42.000Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
BX 14 RE, m. '89, LPG., 1e eig. v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
serv.boek. aanw. ƒ11.750.- Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.
020-6250096, Inr./gar.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Ford Scorpio 2.0 CL, bj. '87,
i.pr.st. ƒ 11.950.-. Inruil, gar. fin.
Tel.: 02990-37825.
Ford Taunus 1.6 GL, b.j. '81,
APk 1/1/93! Sch.dak radio/
cass., ƒ1750. 02990-39167.

in perfecte
A 1 conditie

Citroen

"80 1800 5-bak, cpv.gr.met '87
80 1800 5-bak, marinebl. . '88
80 1600 5-bak, alpinwit... '89
80 1600 rood, sportv
'90
80 1.6 Olympia, wit
'91
80 1.8 S Blauw met, LPG '90
80 1.8 S Blauw met
'89
80 1900 Diesel
'91
80 Automaat st.b./cpv ... '90
80 Turbo Diesel
'89
80 Diesel blauw met
'89
90 2.3 Serret
'89
100 Turbo, zwart met
'88
100 2.3 airco, ABS
'89
100 2.8 CD Tythaan
'91
100 2.3 CD Quattro
'91
Continu 25 Audi-occasions
in de modellen
80/90/100, bj. '86 t/m '91
VW/Audi-dealer Autovroon
Contactweg 47, 020-6869611.
Lod. v. Deysselstraat 77
020-6116715
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

10-89
07-91
02-91
02-91
06-90
01-90
01-87
10-89
1991 v.a.
01-91
08-91
05-90
01-89
1988 v.a.
05-88
07-88
02-86
04-86
04-86
12-87

HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443

BMW

Audi
Centrum

OPEL KADETT 17 DIESEL

Ford

020-665 86 86
Audi

De enige off. SUBARU DEAAUTO SERVICE WETTER
SUBARU EN LADA DEALER LER + occ. voor Purmerend
Al onze occasions met ster: e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Mits. Colt 1200EL '84, 100.000
02999-278, Jisperweg 39-40.
1 jaar garantie.
km., APK jan. '93. ƒ3500. Honda Accord, aero-deck, 2.0
020-6188040, 's avonds.
EX, Lpg, 11-'88 ....ƒ20.750'
MOOY EN ZOON
Mitsubishi Colt, bouwjaar '85.Subaru Coupé
ƒ14.500
Puntgaaf, nieuwe APK, ƒ 4950. 1.6 GL, '87
Lada Samara, 1.3
Tel.' 02990-37825.
BEDRIJFSWAGEN RAI
Lpg, '90
ƒ 12.500'
Mitsubishi Cordia, bj. '83, Lada 2107 1.5, '87 .ƒ 5.250'
STAND 310
iz.g.st., ƒ5.500.-. Inruil en
Lada 2104 1.3,
Vraag naar de heer Mooy
financ. mogelijk. Tel.: 020 - Station
'88, ƒ 7.000*
6342423 of 6342426
Lada 2105 1.5 .'86, ƒ 2.500
•Rüysclaelk.idë 7 5 A ' d a m - 0 2
'86, ƒ4.750
Mitsubishi Galant, turbo diesel, Fiat 127
Info 020,6623167-6732853.
Suzuki Alto GL, '86, ƒ 7.650
caravan, bj.' 85, ƒ4950.-.
Suzuki Alto GL, 04-'89jr 10 500
Tel.: 02990-37825.
Volvo 343 L . . . '82, ƒ 2.000
• „SHOWROOM" verschijnt
Zwanenburgerdijk 503,
huis aan huis in geheel
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Amsterdam en omgeving

Mitsubishi

FIAT PANDA 1000S, 1989,
40000 km., zwart . . . ƒ 10.750,
Aurorubnek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
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Ford Taunus, Bravo m. '82, nwe
APK, puntgaaf ƒ 1950.-.
Tel.: 02990-37825.
Scorpio 2.91 GL, m. '90,1e eig.
serv.boek. aanw., nieuwstaat
ƒ24.950. 020-6250096, inr./gar.
Sierra 1.6 special '89, wit, sch.
dak, LPG, 30-1 j.l. APK, 81.000
km, ƒ 18.500. 020-6475296.

FORD ESCORT 1.6 CL automaat 1988, 5-deurs .. ƒ 14.000
FORD ORION 1.6 CL 1988,
L.P.G
ƒ13.000
RONDAY RENAULT DEALER
PI. Middenlaan 19 (bij Artis)
Amsterdam, 020-6237247

Suzuki

b.j. 7'90, 1e eig., 55.000 km, diverse extra's, nieuwst. Nieuwpr.
ƒ33.700, ANWB keuring geen bezw. t.e.a.b. 020-6736456.
Ascona automaat, 2 Itr. S, bj. Rekord, 2.0 S, bj. '84, Lpg. zilv.
'82, 4-drs., nwe apk., ƒ 1500.- met., siervelg. 4 koplamp., sunEXPOCAR TRADING
roof, get.glas ƒ 5750.Tel. 020-6153933.
EXPOCAR TRADING
Tel. 020 - 6153933
Kadett 1.6 S, GTE-uitv. sportwiel. toer.tel. nwe band. etc. Opel Rekord 2.0 S, Lpg., m. '86
ƒ 4750.-020-6250096,.
i.z.g.st. ƒ6950.- Inruil, gar. fin.
Opel Kadett Diesel, Caravan, Tel.: 02990-37825.
bj. '84, i.pr.st.,ƒ 4950.- Inruil
Gar., Rnc. Tel.: 02990-37825.
Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
T.k.a. Opel Corsa GSI,
okt. '90 zwart met km. stand Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
22.000. Vr.pr. ƒ24.900.
Purmerend 02990-22551.
Tel.: 02940-14584.

AKTE ! DE NIEUWE SUZUKI SWIF BANDIT
Voor minimale meerprijs: geheel compleet ! OP=OP !
Zojuist met GOUD bekroond voor Service, BOOY SUZUKI
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan; Tel. 075-164692.

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581

Van Deinum - Suzuki-Dealer
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg1
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, Tel 020-6148933

AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Laagste prijzen in Amsterdam
Van Hallstraat 73, tel. 6865689

Autosloperijen

Autosloperij A. de Liede
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Neem geen risico ong
Klaar terwijl u wacht.
PTT-vrijwanng RDW
Ruilstarters en dynamo's.
(s)loopauto's
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Centerparts
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-45435. vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R D W.-vnjwaLid Nevar.
ring De hoogste prijs en geen
risico Tel 6107942 of 6107946

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v.a ƒ 299 DIESELSERVICE,
brandstofpompen; verstuivers,
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel. 020-6980639
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385

Autofinanciering
en verzekering

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R D W.-vnjwanng. De hoogste prijs en geen
risico. Tel 6107942 of 6107946
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502 5435
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel. 020-6754193

Auto's te koop
gevraagd

Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart. bet.
DE HOOGSTE PRIJS
Alle verz. CELIE 020-6416607. elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
Auto goed en goedkoop
Suzuki Super Cary Hay Roof
verzekerd, mnd/kwart. bet
DE HOOGSTE PRIJS
met ruiten, 5/89, grijs.
Alle verz. CELIE 020-6416607. elk merk auto a contant met
TOYOTA BROUWER
vrijw.bewijs. Tel 020-6105478.
Tel. 6360401

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot
205 XE Accent, rood
45.000
205 XE Accent, wit
34.500
205 XE Accent, blauw
9.100
205 XE Accent, blauw
37.630
309 XR, rood
46.000
309 XRD. d. grijs met
68.000
309 XL Profil wit
37.370
309 GL Profil wit
34.600
309 GL 1.3, rood
71.000
309 XE 1.3, blauw
45.000
405 GL 1.6i, grijs met
28.700
405 GL, wit
27.000
405 SR 1.9 wit
120.000
405 GRD blauw
115.000
405 GRD blauw met
75.000
505 GR 2.2 inj., grijs met
55.000
Opel Kadett 1.3, wit
96.000
Lancia Yio Fire, grijs met
13.000
Ford Escort, grijs met., Ipg . . . . 110.000
Citroen Visa 11 RE, grijs met. . . . 39.000

01.89
08.87
02.91
04.90
04.89
01.89
02.90
09-89
04.87
02.88
07.90
01.90
02.89
01.89
06.90
04.89
01.87
03.90
03.87
03-86

ƒ 14.750
ƒ 12.250
ƒ 19.250
ƒ 17.500
ƒ 17.250
ƒ22.500
ƒ 19.750
ƒ 17.950
ƒ13.900
ƒ 14.250
ƒ27.950
ƒ26.950
ƒ25.750
ƒ24.950
ƒ30.250
ƒ31.500
ƒ12.750
ƒ 17.000
ƒ11.500
ƒ 8.750

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

LUYKX B.V.
Off. Suzukidealer
biedt aan:
SWIFT 1300 GTI, m. alarm, wit,
19.000 km., bj. '91, ƒ26.950
SWIFT 1300 GTI, m. sunroof,
wit, 46.000 km., bj. '90, ƒ 23.750
SWIFT 1300 GTI, rood, 26,000
km., 09-'90, ƒ 24.250
ALTO GL aut, donkerblauw,
41.000 km., bj. '88, ƒ11.250
ALTO GL, 3-drs., beige met.,
42.000 km., bj. '87, ƒ 8.500
ALTO GL, 3-drs., rood, 65.000
km., bj. '87, ƒ 8.250
ALTO GL, 3-drs., blauw met.,
44.000 km., bj. '86, ƒ 7.500
TERREINAUTO'S
Samurai de Luxe, blauw met.
29.000 km., bj. '88, ƒ 18.500
VREEMDE MERKEN
LADA 2105 LPG, 01-'90,61.000
km., ƒ 5.750

LUYKX BV
Swammerdamstraat 1
Badhoevedorp, 020-6594330

Suzuki Swift 1.3 GS
5/89, rood,
TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

Rijscholen

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les m div. talen
020-6853683, b.g.g. 6181775,
075-174996 en 02990-34768.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
V.W.- en AUDI-specialist
Tel.: 020-6932074
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Jacob van Lennepkade 295
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Tel.: 020-6183855.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.
Te koop: Golf 1.6 Automaat,
LPG, katalysator, kleur: grijs Celie 1e 10 lessen ƒ42, 50 p.u.
metallic. Bouwjaar eind 1987, Spoedcursus ƒ 1555 Theorie
APK t/m dec. '92. Km.standproefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
118.000. Prijs: ƒ11.950,-.
Celie 1e 10 lessen ƒ 42,50 p.u.
Telefoon. 020-6790249.
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
VW Golf, GTI, 16 kl. bj. '87,
kleur rood, 5-drs., ƒ 19.950.- Inr. Rijschool Celie Theorie-test
gar. fmanc. Tel.: 02990-37825. gratis. 1e 10 lessen ƒ 42,50 per
uur. Tel. 020-6416607.

Volkswagen

HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwarmgsbewijs
Tel. 02990-37825.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwarmgsbewijs.
Tel. 02990-37825
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle afw. a contant m.
vnjw. bew., def geen bezw.
Tel. 020-6108280/6149352.
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlyn. 023-365206
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.
Te koop gevraagd loop-, sloopen schadeauto's, a contant
met vrijwaring. 020-6340798.

Sierra 2.0 cl, bj 1988, wit, LPG,
APK 12-92, nwe banden
i.z.g.st. ƒ11.900. 02907-8178.
Skorpio 2.0. CL, bj. '87, i.pr.st.
ƒ11.950.- Inruil Gar. Financ.
Tel. 02990-37825.
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
niet duur!!!
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
Adverteren m
Studenten
10% korting.
Carina II, 1.6 x 1,
Toyota Corolla 1.8, dsl.
Honda Integra EX, 10-'88, Honda Accord '86 2L. met.
„SHOWROOM"
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
auto-ambulance
&
opnjauto
4-drs.i blauw. M. 4/89
4-drs., rood, 3/89
42.000 km, geh. wit, st.bekr., grijs 1e eig. sch. vrij, trekh. elke
FAX: 020 - 665.63.21
-9-pers. bussen en pick-up's
TOYOTA BROUWER
TOYOTA BROUWER
k.
mog.
Pr.
n.o.t.k.
autoverhuur
ƒ 16.666. Tel. 02963-1298.
Avonden
nachttar.:
Tel. 6360401
Tel. 6360401
Honda Prelude 1.8, '84, wit G. 02977-27448.
bestelwagen afhalen na 17.30
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
ond. st. bek.: ƒ10.000. Tel.:
uur en de volgende morgen
1183 JG Amstelveen
020-6113448 na 19 u.
Te koop gevraagd speedboten
om 8.00 uur retour
Tel. 020-6455451
ƒ 55,- per dag
Honda Prelude, nw. mod. '85,
en kruisers a contant
tegen 4 uur-tarief.
Halte Sneltram: „Zonnestein"
Div. Volvo's 440 GL v.a. '88 t/m
incl. BTW en verzekering
Volvo-occasions
i.z.g.st. ƒ8950.-. Inr^gaoufini.i
Tel.: 02990-71733.
020-6794842,. 020-6908683.
'90,
div.
Volvo's
340-360
(ook
en o.a. BX'en ZX' '
Mercedes
190
D,
bj.
'87,
1e
Tel.: 02990-37825.
± 35 in voorraad met automaat) v.a. '84 t/m '89.
ZUIDWIJK MINERVALAAN
eigen, ƒ25.950.-. Inruil, gar.,
Tel. 020-6932750
PEUGEOT-DEALER
o.a.:
740 GL/LPG, km. 120.000, '89;
S. Stevinstraat 12a, A'dam Honda Prelude, m. '82, nwe fine. Tel.: 02990-37825.
AMSTERDAM - ZUID
sinds I930
APK, puntgaaf, ƒ2450,-.
740 GL, div. extra's, '89;
Volvo 740 GL stationcar,
205
Accent
'87
.
.
.
.
.
ƒ
10.750
PEUGEOT
Mercedes
2
x
300
Dsl.,
1
x
Aut.
Tel.: 02990-37825.
bj.
'89, blauw,
103.000 740 VAN Diesel, '86.
205
GE
1.1
'88
ƒ
9.990
bj. '83, ƒ8950.-. Inruil, gar.
VOLVO-NIEROP
205 1.1 Accent, '87 . .ƒ 9.500
km
ƒ39.500,ƒ13.500
financ. Tel: 02990-37825.
Vancouverstraat 2-12,
205 1.1 Accent, '89..ƒ 14.500 205 GE 1.1 '89
± 50 auto's, APK gek. DenMesscherpe prijzen' ANWBVolvo 240 GL, bj. '88, wit LPG,
205
XR
1.4
'88GTG
.ƒ14.500
IMPORT USA CARS
A'dam-West 020-6183951.
205 1.1 Accent, '89..ƒ 14.200
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat keur! APK! Audi 80 Turbo Die80.000 km
ƒ27.500
Mercedes 420 SE, m.
205 1.6 GTI, '88
ƒ19.250 205 XR 1.4 Cachet '87/ 13.750
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;
Haarlemmerweg, bij molen.
nieuwprijs ƒ 160.000.Over garantie gesproken
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
309 1.3 Score, '88 . . . ƒ 12.300 205XR1.4Lacoste'86^1.950 Volvo 460 GL, sedan, bj. 09-'90, VOLVO 340, '85, wit, 80.000 020-6844079. Tevens INKOOP sel, bj. '89, ƒ22.000. BMW 315,
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950 bl. met., 29.500 km., ƒ28.750. km, 1e eig., ƒ5.800,-.
LPG, bj.'84, ƒ6500 Ford Granu
ƒ44.950.-.
Tevens luxe wagens o.a.:
504
1.6
GLI,
'90
ƒ25.500
HYUNDAI OCCASIONS
205 XT 1.4 '86 + sunr^l 1.850 Volvo 440, bj. okt. '90, wit,Tel. 03410-22039.
nada, m. '82, ƒ 1000. Escort, m.
LET OP i JOHAN BOOM
Inruil
gar.
Financ.
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
2 jaar garantie alleen bij:
Fiat Panda 1000 CL '86/ 5.900 205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 20.750
'82, ƒ2000. Escort diesel, m.
Goedkoopste adres van
Tel.:
02990-37825.
46.000
km
ƒ23.750
Volledige garantie, service en onderhoud.
AUTOKROOY
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.000 605 S V 3.0'90+ schd. ƒ 49.750
'89, ƒ 12.000. Scorpio, bj. '89,
Nederland.
Door
onze
grote
VOLVO
343,
aut.,
'78,
LPG
om
T.T. Vasumweg 32
Door inruil verkregen:
en nog vele andere
Citroen AX 1.1 RE '87 ƒ 8.950 Volvo 360, GL sedan 2.0, bj. op te knappen of voor onder- omzet ± 100 auto's
ƒ 14.250. Transit 9-pers. Diesel,
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
3 - 1 2 maanden garantie
ROVER 825 Sterling, LPG, 03-'88, APK 04-'92,
Opel Corsa 1.3 sw.'88/12.500 '87, wit, 77.000 km. ..ƒ13.950 delen, ƒ 325: 02990-25829.
Alle auto's nwe Apk. v.a. ƒ 600.- bj. '89, ƒ 22.500. Mercedes 310,
020-6310615.
rijdt fantastisch, diverse opties, garantie en service.
Inruil en financiering mogelijk Volvo 360 GL Sed. '89/ 15.750 Volvo 340 GL, 3 drs., aut.,
5-cil., verl. en verh., bj. '89,
tot ƒ 15.000. Prima service
TOYOTA HI-LUXE, zeer mooie wagen, nov. '89, 2.2 benz.,
Mazda 232 1.8 i GT 16 V, 1990, PEUGEOT-DEALER
ƒ31.000. Mitsubishi Lancer
bj., '89, wit,
Garantie al v.a. ƒ 1 000 - 3-12
mnd.
gar.
Inr.,
fin.
en
Volvo
360
GL,
2.0
Itr.,
4x4 wd, open dak, poly deck, nieuw model, ƒ26.000,- ex.
22000 km., rood, alarm, radio,
ƒ 18.500 3/87, 62.000 km. bruin
omruil gar. Kom eens langs en Stationcar Diesel, m. '87,
Baarsjesweg 249-253,
verz. mog. Ook voor inkoop 49.000 km
als nieuw, ƒ 29.500,ƒ6500. Nissan Sunny 1.4
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.
u ziet het zelf.
A'dam, tel. 020-6121824.
Minervalaan 86, 020-6629517.
TOYOTA
BROUWER
RONDAY RENAULT DEALER
Zuider Akerweg 83, Oranje Hatchback, bj. '89, ƒ12950.
Zaterdag
10.00
17.00
uur.
Tel.
6360401
GLOBEMASTER Chevrolet '91
PI. Middenlaan 19 (bij Artis) Peugeot 309 XL profil, bj '87,
WESTDORP
Hek, A'dam - Osdorp Geop. Sunny Ronda, 5-drs., m. '89,
43000 km., vr.pr. ƒ 12.500, evt.
met heleboel extra's. Tel.
Amsterdam, 020-6237247
De nieuwe Samara DIVA
van
9 tot 19 uur Donderdag ƒ11.500 Sunny Van, bj. '89,
• „SHOWROOM":
inruil mog. Te bevragen na
020-6329683 of 6165673.
uit voorraad leverbaar
koopavond
Tel 020-6105478. ƒ 9 800. Opel Corsa, 3-drs ,
De autorubriek voor
18.00 uur: 02990-33585.
LPG, bj. '88, ƒ 10.400. Kadett,
met 2 jaar volledige garantie.
Peugeot 305 GL,11-'82,/ 1750,- 5-drs., diesel, bj. '88, ƒ 11.000.
Amsterdam en omgeving.
Ruime keus uit nieuwe
Off. ROVER DEALER:
Uw volvo-dealer
Seat Ronda 1 2,11-'83,/2950,- Kadett Stationcar, LPG, bj '88,
Oplage 750.000 ex.
en jonge Lada's
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
Meeuwenlaan 128
Bluebird, 2.0 LX, diesel, '87,
BMW 316 03-85
ƒ10500. Ascona 16 S,4-drs„
met BOVAG-garantie
Zelf rijden in FERRARI 308
Zelf rijden in FERRARI 308
40-42, A'dam-Sl.dijk, 6131375
Elke week in Het Parool en
Tel. 020-6369222
4-drs. stuurbk. nwe band. etc.
Opel Co^a 88, 24000 km.
LPG, m. '86, ƒ 5800. Vectra, 5100 % financieren of leasen ƒ8950.-, 020-6250096. Inr./gar. Renault 18, station, GT diesel,
GTSi (Type Magnum)
GTSi (Type Magnum)
Ook voor A'dam-Noord
alle uitgaven van WEEKMEDIA. Fora Escon '88, 26000 km.
Amsterdam-Noord,
drs., diesel, bj. '89, ƒ 18.000.
PORSCHE 911 Carrera Targa PORSCHE 911 Carrera Targa OCCASION VAN DEZE WEEK:
bj. '86, 5-bak, siervelg. ƒ 6950.Tel. 020-6658686
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
AUTOBEDRIJF JAN WALS,
Peugeot 205, bj '89, ƒ 12.000.
voor trouwen, Uniek! 2 verleng- voor trouwen, Uniek! 2 verleng- Samara 1.1, januari '90, ƒ 9.750
EXPOCAR TRADING
Rover
Dealer
ie
02902-1697/1981.
Nissan SUNNY 1700 DX diesel
205, bj. '90, ƒ 12500. VW Golf,
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit de Lincoln's 7,85 m. lang, wit
Adres verkoop
Tel. 020-6153933.
MINOR
MOTORCARS
T % Tuitauto's: Kadett 1 3 S , bj. '89, ƒ 14.250. Passat 5-drs.
en blauw, type '91. Bel
en blauw, type '91. Bel
Adm. de Ruyterweg 396-398, luxe uitv., '85, binnen gestald,
biedt aan:
APK, ƒ4950. Inl. 020-6360420. Renault 25 GTX m. '85, LPG,
S- Si. LPG, 3-drs./ 4950.- Ka- Stationcar Diesel, m. '88,
Meijers BV: 030-444411.
Meijers BV: 030-444411.
A'dam, tel. 020-6825983.
radio/cass.
duurste
uitv. Rover 820 SI, fastback, 09/88,
Onderdelen voor: Austin-Roveroe:: 1 6 S , 6-'84 ƒ 4950.- BMW ƒ 11.500. LT Turbo Diesel Meuƒ7750.-, 020-6250096, inr./gar. 68.000 km. ƒ 22.750.
315 LPG, 6-'82, ƒ 4950.- Austm belbak, bj. '87, ƒ 15.000 KawaJaguar-MG-Triumph-Landrover
Rover 820 l Sedan, 08/88,
Maestro 1.6 Mayfair. 6-'85,
saki 650 Jetski, bj.'89, ƒ6500
RENAULT AMSTERDAM
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,ƒ 4250.- Ford Sierra 2 3 GL., AUTO KORREKT,
KIMMAN
HAARLEM
Top occasions met 1 jaar
Rover 114 GTA, 06/91, rood,
LPG, 5-drs., 8-'85. f 6500 - Dat- Curiestraat 8, Zandvoort, telef
garantie
IN 24 UUR GELEVERD
9000 km
sun Sunny 1.5, 2- 82. ƒ 2750.- 02507-15874.1 jaar garantie/mWibautstraat 224
Rover 114 GTA 09/90,
Ford Sierra 1 6 L. 5-drs 6-'86, ruil/financienng mogelijk.
020-561 96 11
35.000 km. d. rood met.
ƒ7450.- Opel Kaaen 1 6 D, 5'
Grote sortering ONDERDELEN AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Mini
Studio
2,
07/91,
5000
km.,
RONDAY RENAULT
drs., stat. 5-'84 ƒ 4950.- Renault + 10 Auto's v.a. ƒ300- tot
Klaar terwijl u wacht
van schade-auto's, alle
ƒ 14.850,ƒ3.000.-, meeste APK gekrd
5TL6-'84/3250Ruilstarters en dynamo's
PI. Middenlaan 19-21
merken,
alle
bouwjaren.
en diverse andere
Inruil gar manc.
BEREBEIT
Amsteldijk
25,
Valkenburgerstraat
134.
BIJ ARTIS
RAVENSTIJN, 02502-45435.
gebruikte Rovers
Tel. 02990-37825
Amsterdam, 020-6627777
Tel. 020-6240748.
Amsterdam 020-6237247
Lid
Nevar.
Waarom wachten tolver een koper voor uw auto op komt Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
Minor Motorcars BV
5GTL '84
ƒ 4.850
In Het Parool en m de maar liefst 18 (!) nieuws- en
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'
Sloterkade 40-44, A'dam
5 TL '85
ƒ 6.900
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die m Groot
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
tel. 020-6177975
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
5 TL '86
ƒ 8.250
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.
exemplaren.
5 Campus dec. '88 .. ƒ 11.500
• Handelaar of particulier.
5 SL '89
ƒ 12.500
Uw auto(s) aanbieden in
9 TL'87
ƒ 8.900 ..SHOWROOM" is dé manier.
Geef nu uw advertentie
bon
11 Broadway '86
ƒ 8.250
Tel. 020-6658686.
In 4 dagen zo'n 752.500' 20 TS automaat '84 .ƒ 3.750
KOOPAVOND
21 GTD '88
ƒ14.000
Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
vonkende verkoop25 GTS '84
ƒ 10.250
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
GEOPEND,
(HOEK
GEMEENTEHUIS/CENTRUM)
contacten.
25 TX Aut. '91
ƒ42.500
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
ClioRN 1.45d '90 ..ƒ21.500 SEAT AUTOCENTRUM APC
DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE LEDERGIGANT
Naam:
Off. Seat-dealer
Ford Orion 1.6 cl '88.ƒ 13.000
voor
Groot
Amsterdam
Ford
Escort
aut.
1.6
W
14.000
Adres:
IS NU IN ZANDVOORT GEOPEND
2e Schinkelstraat 18-28
Rat Panda 1000 S '89/ 10.750
Postcode + Plaats:
A'dam, tel.: 020-6763335
Mazda 323 1.8i GT '90/ 29.500
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Telefoonnummer:
Handtekening: _
Lederen baseballjacks nu
159,v.d. Madeweg 23,
3/4
Dames
en
herenjassen
va.
159,Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
A'dam - 020-6686146.
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
_.:,. „ d prijs incl
AUTOBOULEVARD
Lederen jurken va.
98,SAAB SERVICE
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost
6°/ BTW 6°/oBT.W
MOLENAAR
Lederen motorjassen en broeken va.
159,• Bewijsnummers van een geonderh., rep., apk
1
Lederen en suède mini rokjes va.
79,plaatste "SHOWROOM"
In dames- en heren
2
Lederen broeken en rokken va.
89,Nieuwe
advertentie krijgt u alleen toeuitvoering.
gezonden
als
u
dat
bij
de
opRoyal
Class
Saab's
Suède dames- en herenjacks va.
98,3
26,00
27,56
gave van de advertentie kenv.a. ƒ20.500,-!!
Suède en lederen Parka's d/h va.
299,% 4
37,50
39,75
baar maakt. De kosten daarINRUIL LEDER/BONT MOGELIJK. REISKOSTEN WORDEN BIJ AANKOOP VERGOED.
voor bedragen ƒ3,Hoofddorp, 02503-14097
49,00
51,94
NIET GELDIG OP SPECIALE AANBIEDINGEN. GESPREIDE BETALING MOGELIJK.
f 5

Toyota

BROUWER t'iÏM^i\

Honda

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas

ingdijk

Koudijs Autobedrijf B.V.

AX

Diversen

Volvo

Mercedes-Benz

Cobussen

Algemeen

Chevrolet

Hyundai

Mazda

Lada

Ferrari

Rover

Nissan

Van Vloten
Amsterdam

Renault

Accessoires en Onderdelen

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

ITALIA

__

leather wear

Seat

10.000 STUKS LEDEREN KLEDING.

Saab

SUEDE
LAMMY
COATS

199,-

60,50

64,13

9

72,00
83,50
95,00

76,32
88,51
100,70

10

106,50

i 6
5 7
8

Auto's in

112,89

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool. Wibautstraat 131:
Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421B
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Subaru
Let op! Complete Radio-Cassette-installatie op slede
• . t.w.v. ƒ 750;- bij iedere nieuwe Subaru. V

SUBARU- HEERE
Ceintuurbaan 225, Amsterdam. Tel. 020 - 6719154
(donderdagavond koopavond)

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE

NIEUWE COLLECTIE LEDER VOORDEEL 30 tot 70 °/
i ZANDVOORT, HALTESTRAAT 11, TEL: 02507-14642
i (Hoek Gemeentehuis/ Centrum) Koopavond geopend
ASSEN, BAARLE-NASSAU, DEN HAAG, DEVENTER,
DOETINCHÉWL ENSCHEDE, GRONINGEN, HULST, KAMPEN,
MIDDELBURG, PUTTE, RIDDERKERK. SLUIS, SNEEK,
INFO TEL: 04920-22923 VALKENSWAARD/LOMMÉL, VELP, ZANDVOORT, HELMOND.
ALLE DAGEN GEOPEND,
OOK ZONDAGS IN

ZANDVOORT

GRUNDIG 63 CM TELETEKST KLEURENTELEVISIE

VHS-HQ VIDEORECORDER MET DUBBELE SPEELDUUR !

Type T63-340; 63cm Full Square beeldbuis, 49 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, infrarood afstandbediening, teletekst, CTI
schakeling (waardoor messcherpe kleurscheiding), euro-av en camcorder
aansluiting. Adviesprijs'1889,-

Max. 8uur onafgebroken opnemen /weergeven op één band, ideaal om alle
evenementen in 1992 vast te leggen ! 40 voorkeuzezenders, kabeltuner,
stilstaand beeld, programmeerbare timer voor automatisch opnemen, infrarood
afstandbediening met LCD-display en 'Easy-Programmer'

SONY CAMCORDER
F450; Topper! HiFi, 3 lux, 8x
zoom autolocus. '2550.I«J'Ï tlJr

MAGNETRON OVEN

m 219.-1

Snel ontdooien en ven/varmen. l

• ••^1^1 *

SONY 63 CM KVX25TD KLEINSTE CAMCORDER
STEREO TELETEKST (Sony) Smmsysteem, 5 lux, Hi-

MAGN. DIGITAAL

Flat en Square Black Trinit- Fi, 6 x zoom, autofocus. '2395.ron beeldbuis, euroscart,
s t e r e o , t e l e t e k s t en afstandbediening. Adv. '2150.-

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1449.-

F250; Kompakt, autolocus.
Inkl. accessoires. Adv.'2775

VR302; Perfekte beeldkwaliteit met super slow-motion en stilstaand beeld,
reverse weergave, timer voor 6 programma's binnen 31 dagen, GO-TO en
memory, infrarood afstandbediening met LCD-display, Scart-aansluiting.
Adviesprijs'1295.-

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

SIEMENS WM3380

1265.-

1679.

i'; SONY55CMKVX21TD SHARP CAMCORDER
& STEREO TELETEKST VHS-C, 12x motorzoom, kleu-

* SONY55CMKVM2131
N

545.m 329.-I
595.- m 349.675.775.- m 379.-1

1485.-

PHILIPS 240 LITER

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntpanbieding? '1549.-

BAUKNECHT 2304

JVC CAMCORDER
VHS-C, Super komakt. '2199.-

PHILIPS 800TOEREN

875.745.-

PHILIPS CAMCORDER

BAUKNECHT WA6500

6843; VHS-C, autolocus. '2095.-

d

n
PHILIPS 70 CM KTV
f« STEREO
TELETEKST
& Type 28GR5770;
70cm flat
in-line,quikstartbeeldn square.
stereo, teletekst en afti buis,
standbediening. Adv.'2275.-

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

MAGNETRON + GRILL

'OPMERK! 23 literinhoud, 800 l
Type KSV; De nieuwe met 260 Watt, digitale klok. Adv. '999.iter inhoud. Adviesprijs. '1199.-

BOSCH 2-DEURS

~» 499.-I
BROTHER ER7341

63 CM TELETEKST

895.- ~» 549.-I

vraag, opmerking, probleem?
•'•• . Belde BCC-,-.

JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HO,
hi-li stereo geluid. '1899.-

Afd. kon.sumentenbelan.tjer
Ma. t/m Vr. 10.00 tot 16.00.uur

1145.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1149.-

*^ M Jfl

1095.

Nederlands topmerk. Trommei EN kuip roestvrijstaal!

PANASONIC HI-FI

HOLL 1000 TOEREN
extreen. «.~,
thuisbezorgd- t-v*
ZANUSSI 400 TOEREN

MAtf^flB

^HECISEVWl

400 TOEREN LUXE
INDESIT PROMOTIE
Type 2596: Adv.'799.-

45 CM TELETEKST

JVC VHS-HQ'
Nederlandse Philips garantie.

Van de uitvinders! '1319.-

37 CM AFSTANDBED.

649

STUNT! 550 TOEREN!

~~

Type 550LB; Volledige gar.

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD600; 3 koppen, voor perlektbeeldl Alst.bed..'1429.-

37 CM KLEUREN-TV

385.-

Type D310; Roestvrijstalen l
nterieur, 12 couverts, 2 ro-1
erende sproeiarmen, 6 progr.,
Geen twee deurs koelkast waterontharder, geruisarm. |
maar een echte 280 liter 2- Adviesprijs '1049.deurs koel/vries kombinatie.
Koelruimte op "ooghoogte".
Adviesprijs'979.-

KOEL/VRIES KOMBI

~~ 469.769,
PHILIPS ARG280 K/V

m 849.-

BAUKNECHT VW 3PR

899.-I
1499.-1

MIELE VW G521

NDESIT
FORNUIS
TypeK5400;Adviesprijs'799.-1

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. "1495.-

NVJ-30; VHS-HQ. 3 koppen,
alstandbed. ,+leespen" 1733.'

849.-

HITACHI VHS VIDEO

M720; HQ-beeldkwaliteit!
LCD-afstandbediend. '999.-

518,

STUNT! GAS-ELEKTRO
130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering metformica bovenblad. Officiële garantie.

De ideale kombinatie: koken
op gas en elektrisch bakken
en grilleren. Adviesprijs'998.-

ETNA FORNUIS 14.00

AEG TURNETTE

649.-

Inclusief aparte 2800-toe
ren centrifuge. Adv."1375.

HITACHI VHS VIDEO

M730; 3 koppen. Adv. '1299.

729.-

598.-I

145 LTR. KOELKAST

Cooteraft 1 45 liter, 2-sterren. For- INDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. '1049.mica bovenblad. Garantie.

PHILIPS 140 LITER

AKAI VHS-HQ VIDEO

m 748.-I
m 898.-

PELGRIM FORNUIS

Type AFB075; Tafelmodel 400IV; Gas-elektro fornuis.
krasvast bovenblad, vriesvak.

VSF10;afstandbed. '878.

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG VHS VIDEO

ZANUSS1 140 LITER

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

ISf 445."

410IV; Gas-elektro fornuis, l
Inkl.grili, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

BOSCH KTF1540J

VS510; + TELETEKST."I549,

m 998.-

ATAG ELEKTRISCH

PHILIPS VHS VIDEO

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

699.769.-

BOSCH VW PS2100

ZANUSSI K/V (OJ)

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

PANASONIC VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

NDES
VAATWASSEF

RTV570; VHS-HQ + afst.bed.
+ barcode leespen '1545.-

949.-

1598.-

899.-

779.-

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, afstandbed/1695.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

35 liter inhoud, 800 Watt ver-1
mogen en digitale tijdklok.

BLAUPUNKT VIDEO

799.-

1398.-

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

MIELE KOEL/VRIES

BLAUPUNKT VIDEO

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

PANASONIC NN8550

1000 TOEREN RVS *

689.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

~» 799.-l

m

HI-FI stereo geluid. "2295.-

V210; Afstandbediening.'1110.-

R8180; 750W + draaiplateau. [

Een dag voor levering
van 14.00 tot 16:00 uur.

Type W1200WDOJ; Voorlader,
centrifugegang 1200trn/min.,
rvs trommel EN kuip. '1399.-

HITACHI HI-FI VIDEO

SONY VHS-HQ VIDEO

m 599.-I

SHARP 3 IN 1 KOMBI

TIJDENLIJN

VT570; VHS-HQ, stereo.'l 999.-

F60; 4koppen, VHS-HQ. '1894.-

KOMBI MAGNETRON

STUNT!! 3 in 1 !! Maanetrnn l
+ hete-lucht oven. + GRILL

Tijdstip van levering? .
Bel de BCC .

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR6870; Afstandbediening,
VHS-HQ, HI-FI stereo geluid.
Ned. Philipsgarantie!"1995.-

BLAUPUNKT HI-FI
Nederlandse Philips garantie.
RTV740; 3 koppen VHS-HQ
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

29 liter, digitaal, draaiplateau. l
Adviesprijs'899.-

SIEMENS KS2648

INFO-LIJN
020-6474939

EoÊr 1445 . •

PHILIPS AVM704WH

PHILIPS/WHIRLPOOL

INDESIT1200TOEREN
PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

m 289."l

MOULINEX FM1115

AEG LAVAMAT RVS

ren LCD-zoeker. Adv, '2799.-

i't

Type .2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.'899.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

Fi stereo, 6x zoom, 4 lux. '2799.-

K
63 CM KTV
% SHARP
STEREO TELETEKST
%
&
&

Type R2V10; braaiplateau.

NDESIT 2-DEURS

WASOROOGKOMBINATIE ZANUSSI 2-DEURS
PHIL C0103 RVS

SONY 70 CM KVC27TD TOPMERKCAMCORDER
STEREO TELETEKST E10; (Sony) 8mm systeem, Hi-

n

SAMSUNG RE570

SHARP MAGNETRON

PHILIPS 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER

SUPER TELETEKST

'm 239.-1
445.- m 269.-

Ondanks grote inhoud komType W750; Voorlader, RVS
ïakte afmetingen. Kwalitatrommel EN kuip, centrifuief uitstekende koeler/vriegeert tot 1150 toeren p/m;buizer. Adviesprijs '848.tenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

SONY CAMCORDER
JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

O standen, digitale tijdklok l
en elektronische bediening. [

280 LITER 2-DEURS
.UXE KOELKAST

EFF22S/234/275. Adv/1445.-

302; 3 koppen, perfekt beeld
LCD afstandbediend. "1295.

ATAG INFRA TURBO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS VHS VIDEO

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

ARISTONA VHS VIDEO

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-1

VR6290; HQ! Afstandbediend!
52KV2527; 20 Wart + 4 boxen Ned.Philips garantie! '1195.-

ZANUSSI WASDROGER
type TD50; adv.pr. 649.-

2SB01; VHS-HQ, inkl.afstandbediening. Adv.'l 095.-

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

629.-

RVS REVERSEREND

C "7 O
«If 9."

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

BAUKN./BOSCH/AEG

VHS VIDEO-SPELER

OPZETVRIESKASTJE

198.-

ATAG KOOKPLAAT

PHILIPS/WHIRLPOOL

329.-

SUPER KOOKPLAAT

Handig opzetvrieskastje, waar 4-PITSGASKOOKPLAAT.*298.altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviesprijs. '595.-

HOLL VRIESKAST

GKF334;4-pits.Adviesprijs'445.-

348.-

699."
CONDENSDROGER

BETER&GOEDKOPER

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-

PANASONIC VIDEORECORDER

lJ:wf 498."

NVJ40EO; 3-koppen voor perfekte beeldkwaliteit,
VHS-HQ, afstandbediening met LCD-display en
barcode scanner. Adviesprijs '1104,

BOSCH VRIESKAST

849.-

MIELE DROGER

Type GSD1 311; Adv. '848.

EaEr 1179."

IJrJK? 648."

MERKCENTRIFUGE

STUNT!! VRIESKIST!!

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
J

Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand: l Winkelcentrum Schalkwijk
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.
| Rivièradreef 37
'

BEVERWIJK
l Winkelcentrum De Beverhof
| Beverhof 16 (alleen witgoed)

-li9\Jm^ ILiri**

AMSTERDAM AMSTELVEEN

lBADHOEVEDORP
BADHOEVEDORP
HILVERSUM
. [HILVERSUM

••.

• • « •.fc^l--. •. ••JrTkl'H»^-** • fTkli^
1
.,
" i
l DEN HAAG ZOETERWOUDË
l *Adviesprijs slechts referentie

l LEIDSCHENDAM
IMAARSENBROEK

l zoals aangegaven door officiële
l
importeur of fabrikant

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

128.-

ATAG WASEMKAP

OWA425AN; 3 standen. "380.-

168.-

498..

530 uur

dinsdag Vm vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag
9 tot 5 uur.KOOPAVOIMD:
Bndhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur

Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag...... 7 tot 9 uur
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MENINGEN

Postzegelclub
De meeste verzamelaars in Nederland verzamelen postzegels?
Ook in Zandvoort zijn de filatelisten ruim vertegenwoordigd. Daarvan getuigen de deelnemers aan
de maandelijkse ruilbeurs in het
Gemeenschapshuis en de bij eenkomsten van de Zandvoortse
Postzegelclub. De gebruikelijke
clubavond van de postzegelclub
wordt deze maand morgen, vrijdag 28 februari gehouden. Als lokatie heeft men ook nu weer voor
het Gemeenschapshuis gekozen.
De clubavond begint om 19.00 uur.
Om ongeveer 21.00 uur wordt er
een veiling gehouden. De kavels
zijn van te voren te bezichtigen.
De loterij met - naar beloofd - leuke prijzen behoort eveneens tot de
vaste onderdelen van deze gezelli-.
ge clubavonden.
Tevens wordt op zaterdag 7
maart weer een dergelijk evenement gehouden, eveneens in het
Gemeenschapshuis. Dit vindt 's
middags plaats, van 12 tot 5 uur.
Iedereen is beide dagen van harte
welkom. Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot: Ed
Disco (tel. 16061) of Heiny den
Duyn (tel. 16456).

André van Duin
VELSEN - André van Duin
houdt dinsdag 10 en woensdag 11
maart twee extra voorstellingen
met zijn revue in de Stadsschouwburg Velsen. De voorstellingen
worden toegevoegd aan de drie geplande avonden, op 12, 13 en 14
maart. De televisie-opnamen die
producent Joop van den Ende op
die dagen in Velsen gepland had,
gaan niet door. De kaartverkoop
voor beide extra voorstellingen is
inmiddels gestart. Entreeprijzen
vanaf vijftig gulden. Inlichtingen:
Stadsschouwburg Velsen, tel.
02550 - 15789.

Zaterdagteam ZVM
zakt verder weg
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen zit in de hoek waar de
klappen vallen. Door een 4-0
nederlaag zal het team van
trainer Alex Heesemans alle
zeilen moeten bijzetten om
niet in degradatie gevaar te geraken.
• Ook deze keer was het vertoonde
spel van een redelijk niveau. De
vorm van de eerst helft van de competitie wordt echter niet gehaald,
maar toch moeten tegenstanders als
SCW verslagen kunnen worden. Nu
heerste Zandvoortmeeuwen in het
eerste halfuur. De voorhoede maakte echter een onmachtige indruk.
; Kansen waren er voor Barry Paap
en Ferry van Rhee, maar de juiste
richting ontbrak. SCW plaatste in de
35e minuut de eerste goede counter.
De Zandvoorters grepen niet afdoende in, waardoor het 1-0 werd. Op slag
van rust werd het zelfs 2-0 toen een
SCW voorwaarts in duidelijke buitenspëlpositie door mocht gaan en
scoorde.
In de tweede helft kwam William
Rubeling als vierde spits in het
Zandvoortse team. Met man en
macht probeerde Zandvoortmeeuwen de achterstand weg te werken.
Toen echter Willem Buchel een
doorgebroken SCW speler tegenhield, zond de scheidsrechter de
Zandsvoortse verdediger naar de
kleedkamer.
Zandvoortmeeuwen
was verslagen en SCW voerde in de
slotfase de stand op naar 4-0.
„De grote vorm van de eerste helft
van de competitie is er niet", meende Alex Heesemans. „Dus moet er
hard gewerkt worden. De meeste
jongens zijn zich daar wel van bewust. Het geluk ontbreekt echter
óók een beetje".

Carnavalvoor
ongebonden mensen

Demonstraties
mozaïek maken
ZANDVOORT - In Atelier Paulus Loot wordt is komende wekenden te zien hoe mozaïek wordt gemaakt. De techniek is afkomstig
van Nel Klaassen en Jaap Boutips & suggesties
huys. Zij worden beschouwd als
meesters in dit vak, getuige de buiGasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort
tenkant van het atelier, Boulevard
Paulus Loot 21. Zij hebben de
techniek doorgegeven aan de huidige eigenaren van het atelier, die
de traditie voortzetten.
Dat de duizenden steentjes op
hun plaats blijven zitten, is te danken aan een ingewikkeld en duizenden jaren oud procédé. Op het
atelier is te zien hoe de kleine moZANDVOORT - Het Kindercarnaval is dit jaar aanstaande zaïeksteentjes worden gemaakt
zondag l maart, in 't Stekkie in Zandvoort-noord. Het feest is van stukken marmer en andere
steensoorten. Zij worden samenvoor kinderen tot en met 12 jaar en bsgint om twee uur.
gevoegd tot een - volgens de ateJongerenwerker Pred van der Pols en carnavalsvereniging De Schuim- lierhouder - schitterend'kleurenkoppen hebben het programma deze week rondgekregen.
spel. Zaterdag- en zondagmiddag
Het carnavalsfeest begint om twee
van 13.00 tot 1,7.00 uur. Entree en
uur 's middags en duurt tot vijf uur.
deskundige uitleg gratis.
De muziek wordt verzorgd door de
vaste boerenkapel van de carnavalsvereniging, De Zotte Muggen. DaarKorte tips
naast zijn er enkele shows van goochelaar/clown Spekkie (half drie,
• Openbare Bibliotheek Zandhalf vier en half vijf), met tussenvoort, Prinsesseweg 34, expositie
door, vanaf drie uur, hossen op onvan de - van oorsprong - Zandvoortse schilder Dan Visser. Van
vervalste carnavalskrakers, met een
29 februari tot en met 28 maart
optreden van een echte zanger. Om
vijf uur vindt de prijsuitreiking
1992.
plaats, voor de beste, meest originele, kreatiefste, grappigste (enzo• Atelier Paulus Loot, gevestigd
voorts) carnavalskleding. Een van
Boulevard Paulus Loot 21, gede tien prijzen is een teddybeer van
opend op zaterdag en zondag van
1.20 meter hoog.
13.00 tot 17.00 uur: grafisch werk,
collages en mengtechnieken met
De middag staat onder supervisie
felle kleuren en teksten van Anne
van Prins Ronaldi de Urste, zijn
Frydrychowicz, tentoonstelling
tot l maart '92.
Prinses en de Eaad van Elf van carnavalsvereniging De Schuimkop•
Goochelaar
en
clown
Spekkie
pen. Als speciale gast is de Jeugdkar• Holland Casino Zandvoort: tennavalsvereniging De Woudlopers treedt zondag op in 't Stekkie, tij- toonstelling schilder Gerard van
aanwezig. De presentatie is- in han- dens het kindercarnaval.
lersel, tekeningen en etsen. Dageden van Bram Stijnen.
lijks van 14.00 tot 02.00 uur.

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naarde
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

UITGAANSTIPS

Kindercarnaval in Stekkie

'Voorproefje' carnavaluitverkocht
ZANDVOORT - Het carnaval
in Zandvoort leeft nog steeds.
Daarvan getuigden afgelopen
zaterdag de constant, openstaande biertap en honderden
hossende feestvierders in verenigingsgebouw 'De Krocht'.
Reden voor de feestvreugde
was een zinderende 'Caribbean
Night', die door de plaatselijk
carnavalsvereniging
'De
Schuimkoppen' werd gehouden. Het was een voorproefje
op de komende carnavalsdagen.

'Anti-reclame
sticker'
Ik heb alle begrip voor de moeite
die de heer Bram Stijnen elke week
weer heeft om zijn rubriek 'Met oog
en oor de badplaats door' te vullen.
Ook heb ik begrip voor de wijze
waarop hij de voorvallen aandikt. De
rubriek moet niet alleen worden gevuld, maar moet tenslotte ook gelezen worden.
Waar ik beslist geen begrip voor
heb, is dat zaken niet goed weergegeven worden, waardoor bij de lezer
geheel ten onrechte een verkeerd
beeld ontstaat. Nee, ik wil het niet
hebben over de tijd die de heer Stijnen in het postkantoor verdoet met
nutteloos wachten, de vijf loketten
waarvan er natuurlijk maar één
open is, de wanhoop en het bureaucratisch gedrag van de loketmedewerker. Die verhalen hebben een
heel lange baard en wij, gelukkig ook
veel van onze klanten, weten beter.
Ik wil graag iets rechtzetten omtrent de 'anti-reclame sticker' waarover de heer Stijnen schrijft. Die sticker is niet door PTT Post ontworpen, maar is een uitgave van het
DMIN, het Direct Marketing Instituut Nederland (Amsterdam). De
hoeveelheid gegevens die op het aanvraagformulier moeten worden ingevuld, zijn aanzienlijk minder dan de
lijst verzinsels van de heer Stijnen.
Alleen naam, straatnaam, postcode
en de woonplaats zijn de gegevens
die DMIN nodig heeft.
En natuurlijk moet alles naar
waarheid worden ingevuld; het gaat
om een heel serieuze zaak. De gegevens op het aanvraagformulier worden ingevoerd in een geautomatiseerd systeem dat afzenders en verspreidërs van reclamedrukwerk inzicht geeft in de totale hoeveelheid
drukwerk die aangemaakt kan worden. Het probleem - een teveel aan
reclamedrukwerk - wordt zodoende
bij de bron aangepakt, de enige manier om daadwerkelijk iets te doen
aan de (papier) afvalberg in ons land.
Vanwege het algemene belang gaat
PTT Post met dit soort zaken zorgvuldig om. Iets dat je ook van een
journalist zou verwachten.

Het menselijk gedrag wordt in de
rubriek 'Met oog en oor de badplaats
door' met enige 'dichterlijke vrijheid'
omschreven. De baliemedewerker
vertoonde volgens Bram Stijnen geen
bureaucratisch gedrag en was zeer
vriendelijk. Waarover Stijnen zich ergert is het feit, dat hij - om zich te
vrijwaren van ongevraagd drukwerk bij de PTT een speciale sticker moet
aanvragen. Aan zijn eigen ontworpen
sticker hecht 'Tante pos' blijkbaar
geen waarde. Stijnen wil ook niets te
maken hebben met het economisch
• Prins Ron den Urste tussen exoti- belang van de reclamemakers: een tesche carnavalsdames.
veel aan reclamedrukwerk is hun verantwoordelijkheid.
Foto Bram Stijnen De redactie

Gertenbach exposeert in Haarlem
ZANDVOORT - Het teken en
schilderwerk van vier leerlingen van
de Gertenbach Mavo is uitverkoren
voor een tentoonstelling in het
Haarlemse stadhuis. De Gertenbach
had zich ingeschreven voor het
Haarlems Interscholair Toernooi,
voor de categorie beeldende vorming.

dewerk (klas la), Christa Spolders
(klas 2a), Maaike Paap en Turkan
Ozgen (beide klas 3). Hun tekeningen en schilderijen zijn uitgekozen
door de kunstcommissie van de organisatie. Hun werk en dat van andere leerlingen uit de regio, is te zien
in de Refter van het stadhuis aan de
Grote Markt .te Haarlem. De tentoonstelling wordt vrijdag geopend
Aan het toernooi nemen scholen en is te bezoeken op werkdagen, van
uit de hele regio deel. De vier leerlin- 2 tot en met 13 maart, van negen tot
gen uit Zandvoort zijn: Daphne Aar- vijf uur.

School D

ZANDVOORT - Sociëteit De Manege, gelegen langs de Zandvoortselaan, viert zaterdagavond Braziliaans Carnaval. De feestavond, onder
de titel 'Carnaval in Rio', begint om
negen uur en is toegankelijk voor
ongebonden mensen van 25 jaar en
ouder, uit Zandvoort en (wijde) omgeving. De carnavalsavond vindt
plaats in drie zalen, één zaal met een
discjockey, een andere met een optreden van een entertainer/zanger
als pianobaf. De derde is de 'Caribbean zaal', daar treedt een vijf man
sterk Braziliaans orkest op. „Overal
is wel iets anders te doen", zegt organisator Rob Cohen. „Maar er kan
overal gedanst worden".
Voor de specifieke carnavalsliefhebtaers komen de 'Parkpiepers',
van de Carnavalsstichting Haarlem,
met de voltallige Raad van Elf naar
Zandvoort. De toegang kost vijftien
gulden, inclusief koffie bij aankomst en vertrek, plus warme en
koude hapjes. Voor meer informatie: tel. 16023.

Je ruikt het, je voelt het en je ziet
het. Het voorjaar is in aantocht.
Vooral in de vroege ochtenduren
is dat waarneembaar. Hoewel de
vogels in onze tuin nog geen aanstalten maken tot enige sexuele
activiteiten, heb ik het idee dat het
niet lang meer zal duren, of het
paringsritueel en daarna de nestenbouw begint weer.
Ook de mens schijnt het nieuwe
seizoen te voelen aankomen.
Vooral in het dorpscentrum is dat
goed merkbaar. Wandelt u maar
eens rond. Veel neringdoenden,
die tijdens deze winter de deuren
van hun winkels gesloten hielden,
zijn op dit moment bezig hun zaak
weer in te richten. Ook de meeste
strandpachters hebben hun negotie opgebouwd. Aanstaande zondag (l maart) mogen zij hun
strandtenten weer open gooien.
Alle discussies ten spijt, of Zandvoort een toeristenplaats is of
niet, doen mij deze activiteiten
toch deugd. Met genoegen kijk ik
naar de metamorfose die de
Scotch-Inn-bar op dit moment ondergaat. Eigenaar Alex Filmer
heeft niets aan het toeval overgelaten. Daarvan getuigen de openslaande pui en het geheel vernieuwde interieur. Voor dit laatste
is deze Zandvoorter speciaal naar
Schotland getogen om daar zijn
licht op te doen.
Ook de plantsoenendienst laat
zich niet onbetuigd. Op dit moment zijn zij bezig het bomenbestand in ons dorp te vernieuwen.
Zoals u wellicht weet, hebben veel
iepen de laatste jaren, vanwege de
zogenaamde iepziekte, het loodje
gelegd. Zij werden onlangs verwijderd. Er voor in de plaats komen
nu esdoorns. Zij worden geplant
volgens een nieuwe methode. In
het kort komt die hier op neer, dat
er met een grijper eerst een flink
gat wordt gegraven. Deze kuil
wordt dan weer opgevuld met vier
kuub speciale bomengrond. Op
dit moment is de Kostverlorenstraat aan de beurt. Tussen de
Zandvoortselaan en de Quarles
van Uffordstraat staan ze al. De
esdoorn is goed bestand tegen de
zilte zeelucht en kan een leeftijd
bereiken van minstens vijfenzeventig jaar.

sen. Laatst kwam ik haar tegen,
geheel in zak en as. Ik heb het nu
over Gertie. De vrouw van onze
drogist Paul Olieslagers. Ze had
net boodschappen gedaan in het
dorp. Ze wilde nog even bij een
andere zaak langs, dat leuke vaasje wilde ze nog wel hebben. Bij de
kassa bemerkte ze tot haar schrik
dat haar portomonee met zo'n 175
gulden was zoekgeraakt. Bij de
slager had ze hem nog. Ze moest
hem dus hebben verloren in de
buurt van de Haltestraat. Haar
enige hoop om dat ding nog terug
te krijgen was de Zandvoortse po-'
litie. Mogelijk had de vinder hem
daar afgegeven. Ik gaf' haar weinig
hoop. Mijn voorspelling leek uit te
komen: er was geen portomonee
gevonden. Teleugesteld toog Gertie huiswaarts. Een bedrag van
175 gulden is ook voor een drogistenvrouw een heleboel geld.
Toen ze thuis kwam stond Paul
haar al op te wachten. Schuldbewust bekende zij haar slordigheid.
Haar man knikte. Hij wist het al.
Gertie keek verbaasd. Geruchten
gaan snel in dit dorp. Dat het echter zo snel zou gaan, had deze - van
origine - Limburgse niet verwacht.
Nog verbaasder werd zij, toen
bleek dat haar beurs inmiddels
weer terecht was. De, heer Boon
van de Prinsesseweg had hem gevonden.
Zoals een goed echtgenote taetaamt, had ook Gertie een pasfoto
van haar man in haar knip. Zodoende wist de eerlijke vinder
waar hij het gevonden voorwerp
naar toe moest brengen. U ziet: dit
verhaal kreeg toch nog een happy
end. De bos bloemen als dank
voor zijn eerlijkheid waren dan
ook welverdiend.

Hotel Triton

Midden in Zandvoort aan de
Zuiderstraat staat Hotel Triton.
Dit hotel bestaat nu zes jaar. Voor
die tijd was het pand een 'Zendingshuis voor diaconessenarbeid'. Anders gezegd: het was een
nonnenklooster. De diaconie had
het in 1975 zelf laten bouwen. Een
van de redenen om Zandvoort te
verlaten, was het contrast tussen
de deugdzame leefwijze van de
nonnen en het moderne strandleErgernis
ven. Anders gezegd: de zusters
Ook in de Kerkstraat is men vol- stoorden zich mateloos aan het
op bezig. Gisteren zag ik hoe de bloot langs de vloedlijn.
familie Drommel bezig was haar
Renee en Bart Schuitenmaker
zaakjes aan kant te maken. Ook
hun boetieks, broodjeszaak en ijs- namen in 1985 het pand over. Wat
salon krijgen op dit moment een niemand had verwacht, gebeurde.
flinke opknapbeurt. Club 25 is na- Hotel Triton werd een bloeiend
genoeg voltooid. Op dit moment is bedrijf. Het werd een specifiek famen bezig de laatste hand te leg- miliehotel. In- tegenstelling tot
gen aan de opbouw. Voor de overi- sommige collega's in de kleinge ondernemers in deze winkel- schalige hotellerie presteren de eistraat zal dat tijd worden. Zij wer- genaars het om niet alleen 's zoden de afgelopen maanden tot hun mers maar praktisch het hele jaar
ergernis geconfronteerd met de door geopend te zijn. Met twee
bouwactiviteiten. Vooral het vis- professioneel geoutilleerde vergarestaurant en de ernaast gelegen derzalen in het souterrain, en twinkledingzaak ondervonden veel tig van alle gemakken voorziene
hinder van deze nieuwbouw, met hotelkamers, weten zij veel toerisname de stapels stenen, isolatie- ten aan Zandvoort te binden. De
materiaal en steigerdelen bij hen reden voor deze loftuiting zal duivoor de deur. De voormalige slijte- delijk zijn, als ik u vertel dat hotel
rij van Lefferts op de hoek Kerk- Triton onlangs een eervolle verstraat/Dorpsplein krijgt een ande- melding kreeg in het gerenomre bestemming. Binnenkort wordt meerde blad 'Executive'.
Dit was het weer voor deze
daar een winkel in curiosa en antiek in gevestigd. U ziet, bedrijvig- week. Blijf gezond, tot de volgende
week.
heid alom dus.
BRAM STIJNEN
Ze zijn er nog, die eerlijke men-

Belangrijke wedstrijd
voor de Schaak Club
ZANDVOORT - In de externe competitie speelt het team
van de Zandvoortse Schaak
Club vanavond de belangrijke
wedstrijd tegen het tweede
team van S VS. Bij de interne
competitie vielen geen verrassing te noteren, waardoor er
geen verschuiving ontstond op
de ranglijst.

co de Roode, 11. Mare Habets, 12.
Dominic Hoogendijk, 13. Jan Koning.
Vanavond krijgen de schakers en
schaaksters de vierde lesavond ter
opleiding tot de pionnen-toren en
koning-diploma's. Volgende week is
er vanwege krokusvakantie geen
schaken voor de jeugd.
Vanavond speelt het team van de
Zandvoortse Schaak Club zijn zesde
en voorlaatste wedstrijd in de externe competitie van de Noord Hollandse Schaak Bond. Op bezoek
komt het tweede team van SVS uit
Schalkwijk. Wil Zandvoort zich
handhaven in de derde klasse dan
zal er gewonnen moeten worden.
Het Zandvoortse schaakteam zal
worden vertegenwoordigd door:
Dennis van der Meijden, Jack van
Eijk, John Ayress, Lindeman, Edward Geerts, Termes, Twint en
Mare Kok.

Het was vorige week een rustige
schaakavond in het Gemeenschapshuis. De achttien schakers kwamen,
in de interne competitie niet tot
spectaculaire partijen. Iedereen probeerde zijn verworven positie op de
ranglijst te consolideren. Grote verschuivingen waren er dan ook niet.
Vermoedelijk waren de spelers al
met hun gedachten bij de vanavond
te spelen wedstrijd voor de NHSB
competitie tegen SVS uit Haarlem.
De uitslagen van de 20e ronde wareh: Klijn-Roele 0-1, Choi-Frederking 1-0, Berkhout-Handgraaf 0-1,
Gorter-Pranck remise, MarquenieVan Elk 0-1, Twint-Geerts 0-1, GudeDe Oude 1-0, Paap-Kok remise, Ayress-Termes 1-0. Dennis van der
ZANDVOORT - Café Neuf, in
Meijden, Louis Dambrink en Linde- de Haltestraat, krijgt dinsdagaman, kandidaten voor een topposi- vond 3 maart de bekende Netie, speelden geen wedstrijd.
derlandse
schaakmeester

Hans Böhm speelt
simultaan-schaak

Cortina Modes
zaterdag open
ZANDVOORT - Cortina Modes,
Kerkplein 3, wordt aanstaande zaterdag feestelijk heropend. De kledingzaak heeft afgelopen dagen een
geheel nieuw interieur gekregen. TrjDe oude schoolfoto van deze week Is er een van School D, tegenwoordig de
dens de opening, zaterdag 29 februari, is tevens de nieuwe voorjaarskol- Hannie Schaftschool. Het juiste jaartal is niet bekend, maar de foto, ingezonlektie voor dames en heren te zien. den door Rob Dröse, stamt uit de jaren kort na de oorlog.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

B. Bakkum, directeur
Hoofdpostkantoor Haarlem

De belangstelling voor de carnavalsavond bleek enorm. Al in de
voorverkoop gingen 250 van de 350
beschikbare toegangskaarten in razend tempo over de toonbank. Voor
het restant was zaterdag zoveel belangstelling, dat veel dorpelingen teleurgesteld moesten worden: uitverkocht huis. „Vol is vol", liet organisator en bestuurslid Peter Smits weten. Desondanks was hij enigszins
teleurgesteld. Hij herinnerde zich
nog maar al te goed, hoe twee jaar
geleden zo'n 1100 bezoekers het carnavalsfeest op de Gran Place in
ment de enige officiële carnavalsverGran Dorado bezochten.
eniging in de badplaats. Zoals beVorig jaar leek het er even op dat kend werden de 'Scharrekoppen'
het carnaval in Zandvoort tot het twee jaar geleden wegens gebrek aan
verleden zou gaan behoren. Er was belangstelling opgeheven. Onder de
geen geschikte lokatie. Gran Dorado carnavalsvierders die zaterdag de
was als mogelijkheid afgevallen. Krocht bezochten, bevonden zich
zusterverenigingen
Deze. ruimte was niet meer beschik- verschillende
baar, hoewel voormalig directeur uit de regio. Zij en de dorpelingen
Jim Vermeulen wel voor de komen- genoten van de tropische klanken,
de jaren faciliteiten had aangebo- voortgebracht door een Arubaanse
den. De vereniging zat aanvankelijk Brassband. De sfeer werd vervolmet de handen in het haar, maar maakt door een aantal schaars gebesloot toch dat de - reeds veel eer- klede dames. Tot genoegen van
der - geplande 'Tropical Night' door Prins Ron den Urste. Tussen de
moest gaan. De enige plek waar nog samba's door brachten het huisor'met goed fatsoen' een groot carna- kest 'The Musical Cats' en enkele
valsfeest kon worden gehouden, was boerenkapellen de onontbeerlijke
gebouw 'De Krocht', ook als is de carnavalsmuziek, zodat de echte
ruimte beperkt voor een dergelijk carnavalisten in de zaal ook met een
polonaise aan hun trekken konden
evenement.
'De Schuimkoppen' is op dit mo- komen.

Met oog en oor
de badplaats door

Hans Böhm over de vloer. De
gebroeders Filmer hebben - in
Bij de jeugdige leden van de Zand- samenwerking met schaker
voortse Schaak Club werden negen Ben de Vries - hem uitgenodigd
Huig Paap, -Jan Barends, Jaap Keur, Willem van Duyn, onb. (3x) en Wim partijen gespeeld. Na elle resultaten voor een simultaan-wedstrijd.

Donkers. Achterste rij: Diana van 't Zant, Annelies van Paassen, Joke van de
Meulen, Irene Bergsma, Willie Halderman, Lenie de la Court, Hennic
Moppes, Mieke Luiks, Gina Koper en Piet Drommel.
Naar aanleiding van de vorige schoolfoto's zijn twee reacties binnengekoTe zien zijn: voorste rij (v.l.n.r.) onb., Ad Akkermans, Menno de Goede,
Voor belangstellenden staan een
hapje en een drankje klaar. Cortina Rob Dröse, Bernard Terol, Floor Kerkman en Ton Hellingman. Tweede rij: men. De foto stamt uit 1953 en betrof niet de Josina v/d Endeschool maar de
Modes is ook zondagmiddag ge- onb., onb., Moks van Huffelen, Adrie Keur, meester Poots, Bep van Duyn, Suringarschool (naast de Hannie Schaftschooi). Lien Brugman was.hier nog
Truus Hakhof, Nannie Keur, Ali Terol, onb. Derde rij: Jaap Molenaar, onb., geen kleuterleidster maar 'stand in' voor juffrouw Van de Berg.
opend, van l tot 5 uur.

Jeugd/Opleiding

verwerkt te hebben ziet de ranglijst
er als volgt uit. 1. Florian van der
Moolen, 2. Thomas Hesse, 3. Nanouk Marquenie, 4. Henk Willemse,
5. Bas van der Meij, 6. Rebecca Willemse, 7. Bart Timmermans, 8. Niels
Filmer, 9. Martine Botman, 10. Rem-

De drie genoemde Zandvoorters
plus dertien andere schakers zullen
achter het schaakbord plaatsnemen,
in een poging Böhm zoveel mogelijk
tegenstand te bieden. Het toernooi
begint om acht uur, belangstellenden zijn welkom.
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Alles onder één dak. Zo,ets vindt u nergens.
Enorme keuze op het gebied van audio, video, KTV, foto,
computers, grote en kleine huishoude ,ke apparaten
AÏe rLken, de beste service, alle prijsklassen met alle
informatie die voor uw keuze belangrijk is.
Kom kijken, u slaagt altijd^

Panasonic printer
KX-P1123 *24-naalds printer
*80 kolomsprinter *192 karakters per
sec. *met fonts 3 x Draft en 4 x iq
*360x360 dpi en 10 kb buffer
*kortom een kwaliteitsprmter voor een
sensationele lage prijs»

Pioneer midiset
AZ29 SCT *3S Watt geintregeerde versterker *FM/MG/LG timer met 36 voorkeuzezenders *autoreverse dubbelcassettedeck *programmeerbare CD-speler.

599.-

1399.-

per stuk

Trust minitower

Wharfedale
Speakerboxen

CD-aanbieding

386 DX/25 *personal computer in
minitower model *80386 processor
*WoksnelMdZS MHz *52 Mb harddisk,
5.25"(1.2Mb)en3.5"(1.44Mb)
diskdrive *VGA videokaart (512 Kb)
*AT 101 toetsenbord *DOS 5.0 software.

Delta 30.2 *100 Watt belastbaarheid
M9mm soft-dome tweeter *170mm bassunit *75 Watts vermogensversterking.
per stuk 199.-

All time rock hits* 160 rock hits op
10 CO's met o.a Rod Stewart, Tma
Turner. Cher, Ene Clapton. Santana
e.v.a.

3299.of 60.- per maand

of 100.- per maand l

1699.-

BON VOOR EXTRA
VOORDEEL
OP DE EXTRA DAG

Philips
stereo kleuren TV

VAN HET JAAR!

25 ML8966 Matchline *63 cm biacWine
flatsquare beeldbuis *100 Hz. waardoor
het beeldflakkeren wordt weggenomen
*2x40 Watt hi-fi stereo *picture m
picture en mogelijkheid om het beeld stil
te zetten *teletekst met geheugen
*menusturing *on-screen display
*ind. afstandsbediening.

3

Polaroid VHS
[videobanden
E 180
;

CCDV 600 *stereo video Hi 8 camcorder
*8x powerzoom variabele snelheid
*minimale lichtsterkte 3 lux *autofocus,
auto-iris en autowitbalans *LCD panel
*ind. accessoire set.

2899.-

•Alfean Jcld.g op schrtKHWsj (zatcrd>j) 29 februari.

-/-inruil 100.-

TOTAAL

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 7 maart 1992,
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden

i

voor

Sony camcorder

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
09

Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: ? 7 8.076 winnaars i

De uitslag van de februari-trekking bracht voor
het eerst het aantal prijswinnaars boven de
honderdduizend. De honderdduizend zélf viel
op lotnummer 2587 SV 04, en de
PostcodeStraatprijs viel op 1069 NC; de
M. Gandhilaan te Amsterdam, waar de meeste
prijzen vielen, liefst 20 stuks.
De volgende trekking valt alweer in de lente,

AANTAL WINNAARS

Winnaars van ƒ 25.000,-

Opnamen Hitbingo!

en dan is het meteen raak want dan trekken
we het Lente Miljoen! Nog geen lid? Vul dan
snelde WIN-EEN-MILJOEN-BON in, en u bent
op tijd voor het miljoen, de ton of de duizenden andere prijzen. En natuurlijk speelt u
gratis mee met Hitbingo, met.elke week extra
kansen op 25.000 gulden.

Bent u deelnemer van de Postcode
Loterij? Heeft u de postcodecijfers
3245 (Sommelsdijk), 6883 (Velp) of
9561 (Ter Apel)? Dan kunt u zich aanmelden voor de volgende opnamen
van Hitbingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 02977-47006 en
ga een gezellig tv-dagje uit! •

Uitslag 18e ronde, 4 februari: 7 winnaars

1057 XL 10
1622EE08

1053 JG 17
1222 HE 08
1402 NL 06
2061 AE 01
2111 GW 02
2116 ER 08
2131 XD17

2161 EJ03
2272 BG 07
2287 CV 06

2341
2731
2861
2871
2951

TC16
BL 04
WC 12
LN 17 .
AL 20

LB
XE
LK
GK
LD
BD
BK
WX
CV
NB
NP
BX
EN

1057
1062
1064
1056
1068
1068
1068
1073
1074
'075
1075
1076
1077
1078
1082
'091
1092
1094
'097
1102
1'03
1104
1106
1 ' 07
1108
"21
1'31
'135
1186
11 86
1188
"88
1212
1216
1
244
'261
1273
1 273
1324
1334
1351
1356
-1 ncfi

PT
JD
TC
XW
DH
HK
RD
RW

1383
1412
1431
1432
1432
1447
1501
1 502
1503
1509
1511
1521
1521
1531
1531
1541
1606
1623
1625
1628
1633

DG
GP

IODD

RZ
XT
VH
NE
TP
SL
HC
BT
RB
HK
GB

CB
BC
ES
AR
EP
PM
TT
CA
CB
BA
TH
BP
GV
LA
AA
NK
BP
II

JL

EH
GS
TW
NT
TN
WP
BJ
SP
WS
HH
NT
BD
XG
JD
ZK
PP
HH

25,500,70,70,700,70,50,25,50,50,2525257000,70,50,2525",700,25.252525500,700,70,50.25,7CO,700,25.2525.25252570,7000,70,70,50,50,2550,50,50,25,700,100,252570,700,2550.2570.25,25en
**V,

2550,70,700.252570,2525,700,50,50,700,50,2525500,25252550,-

1671
1678
1701
1703
1703
1703
1713
1718

ML
HD
BB
AH
TS
HA
BC

25,50,2570,2550,2550,-

2541 XA
2552 DV
2565 RX
2566 TD
2573 AA
2583 MT
2586
2593 VS

252525700,700,700,7?500,-

1069 NC
POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ 3.000,1742
1768
1781
1782
1783
17B4
1784
1784
1788
1816
1817
1825
1826
1827
1841
1942
1942
1943
1945
1962
1965
1991
201 1
201 1
2012
2012
2015
2034
2035
2037
2104
2121
2133
2161
2165
2171
2171
2172
2181
2182
2241
2245
2251
2273
2274
2281
2283
2284
2313
2314
2315
2317
231 8
2331
2371
2376
2381
2394
2401
2402
2512
2515
2523
2524
2533
2541

BS

EA
RC
XA
XC
EN
EK
EW
ND
CX
KT
BJ
CJ
BX
WT
EC
ND
BE
AL
LX
WD
EE
GS
XS
LZ
CJ
GL
ES
PM
VJ
DR
ZC
TL
CX
SL
VN
GM
VX
PX
TN
AJ

TC
RC
HA
RW
AL
XL
BP
PE
VB
KV
JL
AA
EK

50,70f"
70,70,2550,252550,2550.2525,50,10..
252550,700,252525500,25,10,25252525252525700,700,50,2525700,5070,50,7000,700,252s 50,70,25,10,50,70,700,70,50,252550?10,252525255?500,70,50,-

2596
ocoj]
2625
2628
2628
2675
2681
2722
2725
2731
2741
2741
2761
2804
2811
2841
2861
2905
2907
2907
2914
2921
2951
2981
29H2
2982
2991
301 1
301 1
3024
3024
3026
3027
3029
3032
3032
3034
3035
3036
3051
3053
3053
3054
3055
ôi-ice
OUDO
3056
3061
3061
3062
3062
3066
3066
3067
3068
3068
3074
3074
3076
3078
3079
3079
3079
3079
3079
3079
3081
CDtH

JC

PE
25,ip -innn
EK
2^70,70,XW
50,EP
2570,NN
50,AC
50,BP
25BR
25DH
50,TC
50,10,70,70,AC
2570,RN
25,70BB
25TM
50,BL
50,AJ
500,BJ
2510.EN
25HT 7000,70,XC
50,VZ
50,RG
25,NE
50,BC
25PB
50,ET 500,LS
500,NC
50 KK
25EN
700,PK
50,PG
25GL
25WT
mn
Wl
IUU.m
JP
2570,70,70,GB
25AG
25TC
50,CJ
25HK
50,MX
25EN 7000,XT
25BT
50,TH
2570,70,JW 500,PM 500,TP
25TR
2570,-

3114
3116
3131
3131
3181
3191
3202
3204
3204
3206
3207
3224
3224
3232
3233
3241
3243

EB
JG
NE
SH
BG
DG

3295
3295
3297
3299
3317
3317
3317
3318
3318
3328
3328
3331
3332
3354
3354
3371
3402
3402

EC
GR

EE
TL
AM
CB
PJ
XC
LD
AP

50,25252550,5flf70,50,7000,70,700,25252550,70,25-

/l/L/U,"

XC

SM
VN
VS
KC
VG
SC
AP
BT
CD
BD
HA

700J2570,50,70,2525,70,2550,25257tf7000,50,50,50,25-

5142
5142
5142
521 1
5221
5223
5243
5262
5314
5342
5348
5364
5381
5401
5403
5403
5406
5443
5451
5473
5492
5531
5551
BV
5612
DL
5616
5623
XE
5627
BA
5627
RB
5627
BA
5652
DZ
5653
KN
5654
LW
5654
AE
5666
5667
CH
TH
5691
5702
5706
5709
5741
4536 BK 08
5761
5231 GH 05 5801
-T-^ ^.j^. 5801
5912
5925
6006
6043
6044
4614 GX
50,6045
6045
4615 DE
50,4615 GD
256049
4624 XJ
500.6063
4631 JC
256099
4675 RV
25-

3981
3991
4002
4033
4041
4102
4111
4115
4126
4142
4261
4265
4301
4301
4301
4328
4353
4381
4382
4382
4385
4388
4401
4413
4416
4461
4461
4481
4484
4521
4524
4532
4532
4536
4537
4551

DC
WL
EB
GC
AW
RJ
RR
RT
CS
BK
JP
AK
AM
GW
BH
BV
WX
GK
PX
HH
AB

70,50,700,700,50,700,25\50,50,50,25700,25J2550,2550,25 50>
25252570,252570,252550,255tf,700,25252525-

Gran Dorado Prijzen
1067 ZJ 10
1623 LH 08
2905 TN 05

Cj*<*~~
3436
3442
3448
3552
3564
3572
3581
3581
3584
3701
3704
3704

BG // 25XE
25KK
700,VM
25HD 7000,GX
257010,HH 700,GC
25,HK
50,LG
25,-

3722
3742
3765
3768
3815
3816
3816
3817
3828
3844
3852
3852
3853
3862
3871
3905
3941
3961
3962
3971
3972

70|70,50,700,70,500.252550,50,700,700;700,700,5ü,50,252570,7000,70,-

AV
EW

HK
SM
JT
GC
AD
NL
NM
SH
HD
NS
EK
JN
HT
PT

470?

RT

inn'

M
*tö
A QI\ 7/

Cl
pT

( Ul/t1fln

4818
4826
4835
4835
4847
4854
4904
4904
4908
5018
5025
5044
5046
5046
5046
5049
5051
5051
5066
5111
5126

PG
AX
GE
RC
RT

700,700,50,25,257550,50,700,50,25J70,502550,70,2550^
50,70,25-

JA
JA
DD
BR
JH
AE
ED
JV

EN
KB
GC
TM

HW
HW
NK
TJ
GT
BE
VM
VH
BD
GT
RE
GA
NR
PP
BB
CD
HM
TR

DV
JV
KR
NS
TL

KS
RT
PW
AV
PW
DA
DG
AB
JL
SG
VH
HP
CL
RV
SV
CK
VC
ER
EA
BH

50,50J2550,700,2550J2570,2525500,252570,70,50,25
70J25500,7000,70,700,ia.252550,500,70,70^70,50,50,2550,252570,7000,50,50,700,2550,25,50,500,50>
2525J2525-

2587 SV 04

HOOFDPRIJS

ƒ100.000,en voor ledere deelnemer in
de postcode 2587 SV een
troostprijs van ƒ 1 .000,6114
6127
6135
6136
6137
6171
6171
6176
6181
6191
6191
6191
621 1
621 1
621 1
6217
6222
6227
6235
6265
6361
6361
6367
6369
6371
6372
6414
6441
6444
6446
6462
6463
6463
6521
6536

CC
25,CR 700,BK 70?KE
50,HG
50,TH
50,VN
25AW
25NS 500,RJ
50,SX
25,VW
25AR
50,GX 500,SP
2510,TS
25,70,AN 700,AH
25BC
25TZ 500,HV 500,70,AK 500,10,SW
50,10,XA
2570,BG
25,70,HB
25MH 700,BP 700,-

6537
6537
6542
6546
6634
6659
6662
6684
6702
6706
6708
6714
6814
6816
6821
6822
6823
6826
6828
6843
6844
6851
6851
6852
6917
6921
6931
6931
6931
6942
6942
6942
6942
7001
7031

70,50,50>
2550,70,10,DA
50,BS 50ttEJ
25DX 500,MA
25LA
25TR
700,GT
50.CH
25GA 700,LR
700,RW 700JE
500,AT
50,70!HB
25EV
50,AS
2570,AS
25^
EE
50,TV
700,GG 700,TH
50,XD 700,ZL
25GS 500,ED
25-

JP
KW
ER
AB

7064
7071
7101
7141
7201
7211
7221
7221
7251
7314
7316
7322
7414
7415
7416
7419
7471
7471
7478
7481
7481
7482
7482
7521
7521
7522
7531
7545
7546
7552
7556
7557
7574
7601
7603

BN
LJ
EL
EP
AM
NB
LC
NS
EH
CT
v
XJ
BG

ZH
BG
DV
JG
LB

EJ
DC
TD
EN
BD
ST
WV
KL
ZL
AC

10,2525,50,25^70,50,25252510.2550,10,50?50,10,25^100,50,70tt10,2570,50,700,252525252525?OÖ|10,700,-

7604
7605
7681
7731
7831
7891
7904
7905
7944
7961
7981
8013
8014
8017
8081
8091
8091

VM
DC
LE
ZL
GC
CE
LK
AT

8181
8225
8232
8232
8256
8256
8274
8303
8316
8431
8458
8471
8491
8501
8501
8606
8621
8802
8881
8881
8918
8925
9101
9131
91 66
9351
9402
9402
9403
9406
9431
9441
9472
9501
9501
9645

LV 1000.MX
2570,EK
50,AE
50,EL
2570,GP
50,SG
50,TK
700,CL
50,WK 700,AZ
50,70,GP
50,XP
50,70,CD 50ftAW
25CL 500!KE
25AA
5?KW
50,KN
50,LL
25DN
50,70,TW 700,GJ
50,JN
50,CV 700,PH
50,PB
50,RV
25ZV
25NR
25-

700,50,50.25700,2550.2570,NR 700.BB JOOÏTJ
25id.NS
50,70,70,70,-

Hl^^^^^^^^^^^^i^BH^^B^^^^BBBH^^^^^H^^^^^^^^^^^HH QK/ia

AP'

frf-

EXTRA PRIJZEN VOOR DE ll^Kl
LEZERS VAN ONS BLAD K jjm\
^^^^^•^•^^^^^••^^^^^^^•^•^^^^^••^^^^^•^^^•^^^^^^^••^^•^^^^^^^^^^^••^^^^^^^^B miewr£3

1021
1023
1058
1061
1066
1068
1069
1079

CW 50,XP 50,DT 100,EX 50,XS 50,ST 25,TV 25,10,-

1095
1102
1107
1314
1354
1357
1393
1403

EJ 25,GJ 100,WC 50,SP 50,EA 25,NA 25,NV 25,NZ 25,-

9732
9774
9791
9801
9801
9905
9934
9936
9936
9951
9971

L/O
r\o

en
au,BR
25PV
25LN 7000,HK 700,JA
700,TH 70?HH
50,BG 700,GG
2570,AL
25-

1503
10,2114 DN 100,2131 GG 50,2132 ZH 50,2134 SN 100,zertouten
2152 KA 25,voorbehouden
2181 RR 50,-max. 99 loten per
postcode

6828 ZE 06

5384 B J 18

2951 HG 23
2991 BG10

8172 EB 04

3037 EJ 05

8223 ZC 02
8303 PT 09

3331 BV 13

8321 RB 14

5506 CX 23

9356 CR 23
9402 SR 12

5831 VS 09
5911 GX 03
5913 GA 33
5923 KS 04
5943 AV 11

Op 20 februari 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van februari verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer m dezelfde
postcode als de winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs. BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de letters weggelaten.
1013
1013
1015
1017
1033
1034
1034
1034
1035
1052
1054
1055
1055
1055
1056
1 057
1057

4191 DN 30

Uitslag 19e ronde, 11 februari: 35 winnaars

2065 AG 03

UITSLAG TREKKING FEBRUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!

2551 XT 07
3119 XP 15

9501 TS 06
9561 PA 10
9611 BK 13

Uitslag 2Oe ronde, 18 februari:
7 winnaars

1032 XM

14

2264

SH

16

2641 JX
2712, JG

04
01

3843
4003

BK
AN

01
01

4901

AD

03

Carlo Boszhard en Irene Moors klinken op
de hoofdprijswinnaar van februari. En...
stiaks op de winnaar van het Lente Mi l/oen.

STUUR DE WIN-EEN-MILJOEN-BON IN
EN SPEEL SNEL MEE MET HITBINGO!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen.
. - Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande
'T rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van
hel reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

ü 1 lot (ƒ 10,-) per maand LJ _
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
Naam:_

_l dhr. LJ mevr.

Adres:
Postcode: |

Plaats:
150.92.03

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE l

III L O T E R l J l
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode'Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Aardappels tot
patat, chips, rösti
of puree verwerkt

D

E INDUSTRIËLE verwerking
van de aardappel tot patat,
chips, aardappelpuree en rösti
is nog betrekkelijk jong. Pas in 1958
Kwam de eerste chip uit de fabriek
on twee jaar later volgde de eerste
voorgebakken friet. Van die tijd af is
de aardappelverwerkende industrie
van een ambachtelijke nijverheid
uitgegroeid tot een moderne industrie.
Welk produkt er ook uiteindelijk
uit de bus moet komen, aardappelen
worden altijd eerst gewassen en mechanisch of door middel van stoom
geschild. Daarna worden op een sorteer- of pitband ongeschilde plekjes,
beschadigingen en dergelijke weggebneden. De verdere bewerking is afhankelijk van het eindprodukt.
Geschilde aardappelen zijn gevoelig voor verkleuring en bederf. Inwerking van zuurstof veroorzaakt
de vorming van een bruin-zwarte
kleurstof. Om dit te voorkomen mag
men er een zekere hoeveelheid sulfiet aan toevoegen. Hierdoor gaat
echter wel vitamine BI verloren.
Daarom worden aardappelen tegenwoordig ook wel vacuüm verpakt,
zonder gebruik te maken van sulfiet.
K MOET iets bekennen. De
Of ze worden geconserveerd door de
eerste kleren die ik voor het
combinatie van een lichte hittebevoorjaar heb gekocht, kohandeling en gasverpakking. Aardappelen met sulfiet dient men voor men uit de herencollectie. In
tegenstelling tot voorgaande jagebruik af te spoelen.

Rcclactieadrcs ATV: Wcckmcclu,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie' Tiudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Programma voor een
ouderwets kinderfeest

Mannenmode is ook prima voor

I

Ovenfriet
Behalve de voorgebakken patat
die nog maar een paar minuten in
hete olie nagebakken hoeft te worden, bestaat er ook ovenfriet. Dit is
friet die in de fabriek zodanig is gebakken, dat zij thuis in de oven nagebakken kan worden. Ze is daardoor
aanzienljk minder vet (bevat zes tot
acht procent vet) dan de in olie nagebakken friet (twaalf tot zestien procent vet).
Chips maakt men van in dunne
plakjes gesneden aardappelen. De
schijven worden in hete lucht gedroogd en daarna in hete olie gebakken. Vervolgens worden er zout en
smaakstoffen (paprikapoeder en
dergelijke) aan toegevoegd. De chips
gaan in een lucht- en lichtdichte verpakking om de houdbaarheid te ver| lengen. Chips zijn heel wat vetter
dan patat (ze bevatten circa dertig
procent vet). Wel kan het vetgehalte
door nieuwe technieken verlaagd
worden tot 22 procent. Door zorgvuldig doseren van zout is eveneens een
lager zoutgehalte te bereiken..
Gedroogde of instant aardappelpuree wordt gemaakt door aardappelschijven te verhitten en vervolgens te pureren. Men voegt sulfiet,
antioxidanten en emulgatoren toe
om het produkt houdbaar en goed
verwerkbaar te maken. Daarna
wordt de-puree gedroogd en verbrokkeld tot pureevlokken of gemalen tot pureepoeder. Hiervan kunnen weer aardappelcroquetten, (geperste) friet en aardappelpuree gemaakt worden. Ook snacks als wokkels worden van aardappelpureepoeder gemaakt.

de milieu-effecten heen. De fabrikanten houden met deze wens van
het grote publiek steeds nadrukkehjker rekening. En hiermee wordt
de natuurlijke schoonheid van materialen herontdekt.
Niet alleen in de mode overigens,
want in de verpakkingsindustrie
heeft het oude panterskaft (het bruine pakpapier) terrein herwonnen.
En bij de vormgeving en de fabricage van meubels is natuurlijke
schoonheid tegenwoordig zelfs het
uitgangspunt en worden de natuurlijke materialen (glas, hout, metaal)
steeds meer in hun oorspronkelijke
vorm toegepast.

ren heeft deze collectie eindelijk iets verfrissends. Mooie gekleurde
katoenen truien,
prachtige overhemden en grappige shirts. Wanneer het om
vrije-tijdskleding gaat, hoeven
zo langzamerhand de speciale
hoekjes voor dames- en herenkleding niet meer ver uit elkaar te liggen. De collectie is
prima door beide partijen te
dragen. Vandaar mijn aanNatuurlijk
schaf.
door Trudy Steenkamp
Een groot deel van de modecollectie is geïnspireerd op de 'snelle' zakenman. Maar dat wil gelukkig niet
meer zeggen dat de (aankomend)
manager strak in het pak moet zitten. Casual kleding mag en ze kan
ook heel goed gedragen worden gezien de hoge kwaliteit van de materialen. Wie kleding ontwerpt, maar
ook wie de produkten draagt, kan
met een beetje fatsoen niet meer om

Voor vragen over voeding kunt u op werk<U?en van twaalf tot vier uur de VocdingsteiL'foon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-3510810.

Brilklemmetjes
Vinovast is een nieuw produkt dat er voor zorgt dat het
montuur van een bril vastgeklemd blijft zitten achter het
oor. De van flexibel gemaakte
rubberen klemmetjes kunnen
over de uiteinden van de bril
worden geschoven zodat de bril
niet van het gezicht kan vallen
of glijden.
Vinovast Is verkrijgbaar bij vrijwel
alle opticiens en kost ƒ 9,75.

zag je al in de wintercollectie. Natuurlijk spelen kleur een belangrijke
rol in de laatste mode, maar ze zijn
vaak minder hard en vergrijsd. Vorig jaar hield ik mijn hart vast bij de
(nieuwe) invoering van de kleur
grijs, maar in combinatie met de zogenaamde naturellen (beige, ecru,
zand en metaaltinten) is het resultaat zeker niet saai te noemen. Pastelkleuren zien we terug in de overhemden en dassen.

Er wordt m de voorjaarsmode veel
aandacht besteed aan details bij de
herencolberts, zoals splitten, knopen, voeringen en zakvormen. De
jasjes worden iets langer en getailleerder. Nieuw is de drie-knoops enkelrijsluiting. Opvallend zijn de blazers met koperen knoops-accenten.
Grappig is dat het pepita-ruitje zowel bij de dames- als de herencollectie (pantalons en colberts) razend
populair wordt, althans als het aan
de ontwerpers ligt. De ruitjes zijn
niet alleen verkrijgbaar in zwart/wit,
maar ook in zwart met pasteltinten.

Rugby-shirts

In de kledingbranche betekent dit
dat er een tendens is ontstaan om,
waar mogelijk, natuurlijke materialen te verwerken, zonder het kwaliteitsniveau aan te tasten. Deze door
milieu-overwegingen ingegeven aanpak verhoogt vaak het kwaliteitsniveau van de kleding. Naast wol en
wolmengingen zijn ook linnen en
linnen-mengingen ruimschoots in
de laatste collecties vertegenwoordigd.
Hetzelfde geldt voor zijde en katoenen. De stoffen hebben over het

Foto van Gils

Surfbranche keert
terug op HISWA

Rösti
Rösti is een van oorsprong Zwitsers gerecht. Het bestaat uit aardappelsnippers waarvan een koek gebakken wordt. De snippers worden
gemaakt door afgekoelde, gekookte
aardappelschijven te raspen en te
bakken. Röstisnippers zijn te koop
in diepgevroren of gedroogde vorm
of in blik.
Aardappelprodukten bevatten net
als verse aardappelen koolhydraten,
vitamines (BI, B2, B6 en C), mineralen (ijzer) en voedingsvezel. Afhankelijk van de bereidingswijze gaan
er in meer of mindere mate voedingsstoffen verloren. Dit gebeurt
niet alleen in de fabriek met aardappelprodukten, maar ook thuis met
verse aardappelen.
Een belangrijk nadeel van friet,
chips, rósti en andere gefrituurde
aardappelprodukten is dat ze tijdens de bereiding veel vet opnemen.
Om het hoge vetverbruik in Nederland te beperken, raadt het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
aan deze produkten niet te vaak te
eten. Wanneer dat toch gebeurt, is
het belangrijk om geen vette andere
produkten in dezelfde maaltijd te gebruiken (vet vlees of toetje met
room) of een andere manier van bereiden te kiezen die weinig vet
vraagt.
Rostischotel (voor 4 personen): 4
saucijzen of 300 g verse worst, 2 tomaten, 500 g courgettes, l zak diepvries rösti, (ongeveer 600 g), peper,
zout, kerrie, koffiemelk.
Snijd het vel van de saucijzen
open, haal het vlees eruit en doe dit
m een vuurvaste schaal. Was de tomaten en de courgettes en snijd de
groente in plakken. Leg de groente
op het vlees. Doe de rósti in een kom
en vermeng de snippers met pepers,
zout en kerrie. Schep de rösti op de
groente en giet er wat koffiemelk
over. Laat het gerecht in een warme
oven (175 °C) in 40 minuten gaar en
bruin worden. Voedingswaarde per
portie: 1900 kJ (450 kcal), 18 g eiwit,
39 g vet, 32 g koolhydraten.
Menusuggestie: aspergesoep, röstischotel.

algemeen een finish meegekregen
die de kwaliteit verhoogt en het uiteindelijke produkt een natuurlijk,
iets onregelmatig, gezicht geeft. Ook
in de kleuren en de modellen vind je
deze tendens terug. Bij de modellen
houdt dat een natuurlijke 'fit' en een
soepele valling in, zonder dat het
rommeling wordt (casual).
De kleuren zijn minder intens dan
de afgelopen seizoenen het geval
was. De eerste voortekenen hiervan
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Voor op de spijkerbroek zien we
uiteraard de overbekende poloshirts
in allerlei kleuren. Veruit favoriet
(de mooiste komen naar mijn memng nog steeds uit Amerika) zijn de
rugby-shirts. Strepen en vlakverdelingen voeren hierbij de boventoon.
Het modieuze overhemd is veelal
van katoen: in poplin of de zogenaamde Oxford kwaliteit. Luxueus
zijn de zijden modellen met contraststiksels en nieuw zijn de materialen in linnen-chambray.
Shorts en bermuda's zijn er in zowel stads- als stranduitvoering. De
tricot-bermuda is een nieuw item.
In navolging van het succes van
vorig jaar blijft de parkaook dit jaar
als jas favoriet. Hier zien we opmeuw een overeenkomst met de damescollectie. De kleuren die de ontwerpers voor de heren hebben bedacht zijn wat behoudender, maar
rood en felgroen mag nog. Verder
zien we in de jeanslijn het Western
basic-jack in witte denim of felgekleurd canvas. Een klassieker blijft
de regenjas waar het gebruik van
nieuwe materialen en kleuren voor
een verfrissing zorgt.

Het
blijkt tegenwoordig
steeds moeilijker te zijn om op
een kinderfeestje origineel voor
de dag te komen zonder dat de
ouders op kosten worden gejaagd. Enkele leerkrachten uit
het basisonderwijs besloten
daarom een kant-en-klaar feestprogramma te ontwikkelen
voor een 'ouderwets' partijtje
voor de jeugd van vier tot acht
jaar.
Het programma is, zeggen ze,
door iedereen te gebruiken. Het
geeft stap voor stap de verschillende activiteiten aan en brengt
weinig kosten met zich mee.
Aan het programma is een aantal spelelementen toegevoegd
die, blijkens ervaringen, prima
scoren bij de bedoelde leeftijdsgroep. De handleiding voor het
feest wordt aangevuld met een
aantal tips en verder is er een
spel-aftekenkaart en een kleurplaat in opgenomen.
Het geheel kost ƒ 8,95 (incl. verzendkosten) en Is telefonisch te bestellen
onder nummer 013-633067.

Nieuw spel met
spaarvarkens
Varkensrace is een nieuw
spannend en komisch gezelschapsspel voor kinderen en
volwassenen. ledere speler
krijgt een tweetal spaarvarkentjes van dezelfde kleur, waarmee een parcours van het speelbord moet worden afgelegd. Er
moet voor gezorgd worden dat
de varkens zoveel mogelijk gouden munten in hun buik hebben. De zwarte munten worden
in de spaarvarkens van de medespelers geworpen teneinde
hun winst te verkleinen. Het
doel is niet alleen om als eerste
bij de finish te arriveren, want
het spaarvarken met de meeste
gouden munten is uiteindelijk
toch de winnaar.
Varkcnsracc is bedoeld voor spelers
vanaf zeven jaar. De advlesprijs Is
ƒ39,95.

Hoewel nog lang niet de gehele
collectie van de herenkleding in de
winkels hangt (de opruiming is per
slot van rekening nog in volle gang),
hoeven we dit jaar over het resultaat
van de voorjaar/zomercollectie geheel niet ontevreden te zijn. Combinaties zijn er genoeg en voor de liefhebbers is de keuze in unisex groot.
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Poppenbeurs in Marcanti:
teddyberen en 'dokters'
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Tweeling doorloper
De opgaven voor links of rechts
zijn willekeurig gegeven. Met de letters van de opgegeven nummers
kunt u een woord vormen. U moet
zelf uitzoeken of u ze van horizontaal
of verticaal moet gebruiken. Er is
slechts één diagram gebruikt voor
het woord: 8 - 1 0 - 9 - 4 - 6 - 1 4 - 7
HORIZONTAAL: l verpakkingsmiddel - soort stof - familielid; 2 Europeaan - in het jaar - Engels bier ongaarne; 3 groot hert - noot - eikeschors - schr. overhoring - bergplaats; 4 dat is - sporten - kenmerkend; 5 gard - wezenlijk - rek; 6
scheik. element - boom - Prot. Mil.
Tehuis - uitgave - rustteken; 7 spil dwarshout - vr. maat - van boven; 8
aankomend - familielid - deel van de
bijbel - dieregeluid; 9 bevel - vr. dominee - aansporing - wintervoertuig;
10 strik - fijne schrijnwerker - Sovjetunie; 11 heden - voorz. pers. vnw. keurig - briefaanhef - loop; 12 tante -

water in Friesland - godsdienst - lof iedere; 13 het zien betreffende - familie lid - zandspiering; 14 geheimschrift - aanhaken - een zekere; 15
beroep - draaikolk - bevel.
VERTICAAL: l orgaan - beneden beroep - slotwoord - weggebruiker juist; 2 prachtig - bereide huid - vroeger heerser - uitroep - pi. in Overijssel - Franse riv. - dik touw - pers.
vnw.; 3 vr. titel - groet - voegw. locosecretaris - voorm. eiland - droog boom - voorz. - haarverzorgingsmiddel; 4 bijb. vrouw - deel van een
breuk - klein kind - hoest - hevig Frans lidw. - rook; 5 weg - selderij miljard - vr. koningin - deel van de
bijbel - toch - wond; 6 oude maat vlug - pi. in de N.O.-polder - beroep pi. op de Veluwe - vordering - elektr.
tractie - onbep. vnw.; 7 salaris - sinds
- geste - reglement - kweker - achter.
Oplossing puzzel vorige week: welkomstgroet

(ADVERTENTIE)

SLAAPKAMERS
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OVERAL ZIET
hülstaJS!

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

• Polyester sloepen blijven altijd een publiekstrekker op de HISWA

4~1"]I TAAK WATERSPORT je we- gif is niet erg vriendelijk voor de

\\ reld wordt' is het motto natuur. Veel verfsoorten zijn, om
' • van aflevering 37 van dehet opbrengen makkelijk te maken,
HISWA. Vierhonderd exposanten la- voorzien van een oplosmiddel, wat
ten de nieuwste plezierjachten, mas- het milieu ook aantast. Inmiddels
ten, zeilen, motoren, e.d. zien. Ver- zijn er verfsoorten ontwikkeld die
der geeft de HISWA informatie over het milieu minder betasten.
watersportkleding, ligplaatsen, verIn de Verenigde Staten is gezocht
huur van boten en toerisme. De surf- naar een oplossing om schimmels
branche is dit jaar 'terug van wegge- hun voedsel, zuurstof en vocht te
onthouden door hout 'in te kapseweest'.
Anders dan in de ons omringende len'; de hout/epoxy techniek. Epoxylanden, gaat het in Nederland goed harsen en moderne verfsystemen
in de watersportbranche. Nog wel. bieden een goede mogelijkheid om
A.A. Taselaar, algemeen voorzitter oude houten jachten te restaureren.
van HISWA-vereniging, plaatst en- In het Houtpaviljoen zijn achttien
kele kanttekeningen bij deze uitzon- boten en enkele kano's te zien met
deringspositie. De oplopende rente een verscheidenheid van bouwwijen inflatie stemmen tot voorzichtig- zen en conservenngsmethoden.
Overigens is er dit jaar op de binheid. En dan is er, zegt Taselaar, een
overheid die haar koers kwijt lijkt te nententoonstelling ook ruime aandacht voor staal. Naast de houten
zijn.
„Decentralisatie van het beleid steiger is er namelijk een 'staalsteidoor de rijksoverheid, bezuinigin- ger' aangelegd, terwijl elders de kleigen en slechte onderlinge coprdina- nere zeilschepen die per trailer vertie tussen de ministeries die zich voerd kunnen worden, zijn samenmet onze sector bezighouden, ma- gebracht met open zeilboten en cataken het werken soms onmogelijk." marans.
Voor op amusement ingestelde beMaakte staatssecretaris Gabor
zich vorig jaar op de HISWA nog zoekers van de HISWA zijn er versterk voor het verbeteren van de schillende shows (o.a. met spectacudoorvaart in vaarwegen, enkele laire surfbeelden en badkleding) en
maanden later kondigde minister wedstrijden. Zo is er de 'OpblaasMay-Weggen nota bene sluiting aan boot van het jaar'-verkiezing met
van vaarwegen, bruggen en sluizen. kans op het winnen van de uitverkoTaselaar: „Dat noem ik verspilling ren boot. Met het oog op de Olympivan overheidsgelden, daar dient effi- sche Spelen is er een stand waarin
alle Olympische Klassen van open
cientie verbeterd te worden."
zeilboten worden getoond. Vermoeide bezoekers kunnen zich laven in
Houtbouw
een replica van het onder watersporVoor dergelijke kritische geluiden ters befaamde Muider café 'Ome
komen de bezoekers niet naar de Ko'.
HISWA. Zij zijn, zo blijkt de laatste
HISWA 92, in liet Europacomplcx van de
jaren, in toenemende mate geïnte- RAI,
is geopend van zaterdag 7 t/m zondag 15
resseerd in de houten boten en jach- maart;
dag. tien tot > Ij C uur, op do. 12 en vr. 13
ten. Houtbouw heeft verschillende maart van tien uur 's morgens tot tien uur 's
voordelen, maar hout verrot wel. En avonds. Toegangsprijs: ƒ 15.-; Jeugd t/m elf
onder gelelde en PAS (i5-houders: ƒ 7,50.
bestrijding van schimmels met ver- jaar
Speciaal tarief Treln+Tocgangsregelini; NS.

AT HET poppenmaken
geen rage meer is, maar
een gevestigde en zeer
populaire hobby, zal blijken op
l maart in het Amsterdamse
Marcanti. Dan is er voor de
eerste keer in dit
congrescentrum een grote
poppenbeurs. Met veel
poppen, maar ook wordt er het
nodige verteld en getoond over
de technieken van het
poppenmaken.

Nederland vervult een belangrijke
rol in het Europese poppengebeuren. Wordt in andere landen vooral
verzameld, in ons kikkerlandje
heerst een creatievere instelling:
poppen zelf maken. Uit nylon, tncot,
zeemleer, houtpastei en noem maar
op. Elke streek heeft weer zijn eigen
materiaalvoorkeuren.
ledere aan de beurs deelnemende
poppenmaker legt uit wat de mogelijkheden en moeilijkheden van het
maken zijn. Zij demonstreren hoe
het allemaal werkt: de een boetseert
een kopje, de ander maakt een hoedje of een pruikje. Voor deze beurs
hebben de deelnemers zelfs nieuwe
collecties poppen gemaakt, om op
hun best voor de dag te komen.

Poppendokter
De materialen die veelal niet of
moeilijk te verkrijgen zijn of zelf gemaakt worden, zijn uiteraard op de
beurs verkrijgbaar. Zodoende kan
de bezoeker bij thuiskomst meteen
zelf aan de slag. Stofjes, patronen,

maar ook complete poppen-garderobes zijn aanwezig. De teddyberen
ontbreken natuurlijk met op dit
spectakel. Oude, nieuwe en zelfsjemaakte beren zijn te bewonderen m
een prachtige stand.
Een oud en zeldzaam beroep is dat
van 'poppendokter'. Er zyn maar
weinig mensen m ons land die vak
kundig poppen kunnen herstellen
Eén van hen is Peter de Ruyter, dip
op elke poppenbeurs aanwezig u,.
Hij herstelt de stukgespeelde pop
pen. De poppenbeurs is op zondag l
maart geopend tussen half elf en
half vijf. Party-Congrescentrum
'Marcanti' is gevestigd aan de Jan
van Galenstraat 6-10, AmsterdamWest
Via onderstaande volledig inge
vulde bon kan men niet een korting
op de toegangsprijs van één gulden
per persoon op zondag l maart naar
de poppenbeurs.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon betaal ik slechts ƒ 4,- p.p. (in
plaats van ƒ 5,- p.p.) als toegangsprijs voor de poppenbeurs
in Party-Congrescentrum "Marcanti", Jan van Galenstraat
6-10 in Amsterdam op zondag l maart 1992. De poppenbeurs is geopend van 10.30 - 16.30 uur.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

geeff u meer!
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produktiemedewerkers
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Holland Optical Company B.V.
het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek,
zoekt voor haar afdeling kwaliteitskontrole een

part-time medewerker m/v

0 2 0 - 5 6 2 62 71

of voor de middag van 13.30 tot 17.30 uur.

(<!il immtnri i- mri un>t Uvni^kljt lih'n) nl /i uden .uui:
G'iitralr OrdcrafdcMiifi \\rrkiiifilia
Moslim* 122 - 1000 AC AmMrrdum
Dr -luilm^-li|drii. Ix-luKi' die op vnjdag. f-i-ldrn umi
|)l,i.it-in^ in dc/cltdi' \\rrk.
\ ooi d< Ix-l.iliM^ unU.ui^l u ren .HTcpIjziiuLiarl.

WIJ VRAGEN- accuraat en netjes kunnen werken;
- goede gezondheid.
WIJ BIEDEN:
- werk in een prettige omgeving;
- een passend salaris.

schoonheidssalon
MOERENBURG

Theo Rietveld Vastgoed
tel. 020-6418541, fax 020-6456414, organiseert
open huis

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Gevr. ass. WINKEL medewerker/ster, Keur en Zoon.
Tel.: 02507-15602.

Woninginrichting

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

HASSING B.V.

Huwelijk en
kennismaking

STOK B.V.

Voor huwelijk of LAT-partner
bel nu PARTNERSELECT.
070-3361443 erkend Anker-hd

Onroerend goed
te koop aangeboden

Behandeling volgens afspr mei alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Prijswinnaars vorige week:
M. Hermelijn v. Dord, Landsmeer
E. Kromhout v.d. Meer,
Nes a.d. Amstel
C. Buys, Zwanenburg
M. Zweers, Amsterdam
M. Gebhard, Zandvoort

Te koop Hulsta lits-jumeaux
2 x 2 m. Tel.: 02507-18477.

SOLLICITATIES TE RICHTEN AAN:
HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.
Verrijn Stuartweg 42 - Postbus 234, 1110AE Diemen
INFORMATIE: dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur,
bij Mw. A. Timmerman (tel. 020-690.33.31).

Schoonheid en verzorging

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Winkelpersoneel
gevraagd

Informatie.
dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur,
telefoon 020-6903331 (Mw. A. Timmerman).

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
NUIS B.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

een 4 in 1 haarstyler
een haarfóhn (1000 W)
een klokradio
een walkman
een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraat 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41/b

zaterdag 29 febr. 10-12 uur

NVM
**AXELAAR

Keizer Karelweg 352 Amstelveen
Royaal HOEKHUIS MET GARAGE in authentieke staat,
living ca. 48 m2, 5 slaapkamers, vr.pr. ƒ345.000 k.k.

Onroerende goederen
te koop gevraagd

Tel. 020-6418541; fax 020-6456414
zoekt GARAGEBOXEN te koop/of te huur
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.
Tel. 023-312122.

voor de particulier

Videotheek

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie
kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal
5 regels o alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet
boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer • de verkoop
van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil • personeel
gevraagd/aangeboden • onroerend
goed te koop/te huur
gevraagd/aangeboden • commerciële
Micro's

DÖMBÖ
Gorn. Slegersstraat 2b :'

tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13;OD-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
' veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
'/••
.Verhuur van
:
: moyieboxen. • K
Cp'rru Slegersstraat 2b
-.
Zandvoort.
Tel! 02507-12070

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst
de coupon en voor iedere letter, punt,
komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uw opgave de regel Br. o. nr bur.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
meegerekend wordt).

Kunst en antiek

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.

Indien uw advertentie een betaalde
Micro is kunt u bij uw tekst een
gegarandeerde (giro)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

Coupon uitknippen en
opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:

Centrale Ordcrafdeling Weekmedia,
Postbus 122,1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel

ƒ 4,07

2 regels ƒ 4,07
3 regels ƒ 4,07

i

4 regels ƒ 5,34
5 regels ƒ 6,68

6 regels ƒ 8,01
7 regels ƒ 9,34
8 regels ƒ 10,69
9 regels ƒ12,02
10 regels ƒ 13,36

Wilt ü ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ.300) kunt u
niet gratis adverteren.

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

* Anna is gisteren 50 jaar
geworden, veel liefs
Lies en Marjan.
Grote Treinenbeurs te Koog
a/d Zaan op za. 29 februari
van 10-16 uur in buurthuis "De
Vuister", Molenwerf 44. Ruim
120 meter treinen en toebehoren. Rijdende treinen, dempnstratie, videozaal. Ook
ruilen. In- en verkoop. Inl.
02990-40354.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* Lieve ome G. en aanhang
De Spaghetti was oyenheerlijk. Hebben jullie mij maandag nog gemist? Kusje J.
Nog geen zwemdiploma?
Bel de Zeeschuimers. 10 lessen ƒ65; speciaal v. volwassenen. Elke wo. av. 18.30 u,
Bel 14119, mw. Sol voor info.

Gevr. 3-kmr.flat half mei tot
half sept. voor 65+ echtpaar.
Tel.: 02503-37161.
* Te koop korte rokjes zwart
en d.grijs mt. 40 ƒ 20 en ƒ 15,
zwart lederen dameslaarzen
mt. 3'/2 ƒ50. Alles nieuw! Inlichtingen tel.: 02507-19968.
Woonruimte gevr., echtpaar
+ kind 13 jaar, voor mei/juni.
Tel.: 02507-16422.
Woonruimte
gezocht
(1
pers.), min. 18 m2, per 1/4,
1/5 of 1/6. Tel.: 05181-1518.

Woningruil
Zandv.: gevr. ruime etage of
ruime 3 kam.fl., centr.
Aangeb.: 3 kam.fl., centr.,
1e etage Br. o. nr. 764-77710
v.d. blad.

Videotheek

Dorrtbö
• •-

':•••' - • •

5 films
hele week

M ook?

Videotheek

Naam:

Oproepen
Mededelingen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

HEDEN INBRENG goederen
voor a.s. veiling.
Voor trouwfoto's
Tel. 02507-14643.
Corn. Slegersstraat 2b
VEILINGGEBOUW AMSTELFoto Boomgaard
tel. 12070
VEEN, Frans Halslaan 33,
Hypotheken
A'veen. Tel. 020-6473004.
Geopend dagelijks
computervergelijking
Grote Krocht 26
('s Maandags gesloten.).
13.00-21.00 uur
Bel nu 02507-14643.
* Te koop: antieke eiken
Teuben Assurantiën
driehoek-stoel met biezen
matting, rond 1910. Vraag- Zat. 14 maart. 10.00-15.30
Te koop
prijs ƒ 200,- Telf: 02507-17327. ANSICHTKAARTENBEURS in
Vakantie
Motel Akersloot (v.d. Valk),
aangeboden
buitenland
* Te koop antieke buro-stoel direct a.d. afslag.
Info
diversen
rood velours. Pr. ƒ 150,-,
01840-18635.
oud eiken stoofje ƒ 15. Tel.:
• Wij behouden ons hei
In één dag naar
02507-17193.
recht voor zonder opgave van * Bod gevraagd div. dozen
Noord- en Zuidpool.
met
klein
spul
zeer
geschikt
v.
redenen teksten te wijzigen
Radio/tv/video
zwarte markt. 02507-17193.
Doordat de Noord- en de
of niet op te nemen.
Grote partij gepolijste terras- Zuidpool steeds dichter bij
tegels 40 x 40 cm, kleur mar- elkaar komen organiseren wij
Kleding
Foto Boomgaard
deze dagtrip.
merwit. Prijs ƒ 2,50 p.st.
Evt. overnachting vooraf kan
Grote Krocht 26.
Tel.: 02507-12224.
worden geregeld.
Telefoon: 13529.
T.k. Bruidsjapon, wit 1 x ge*
Semi-professionele
snijPotkachel en beremuts
UW FILM OP VIDEO
dragen tafz., wit mt. 38, met
ƒ 1,75 per minuut met
booth., wijde rok met sleepje machine ƒ50; grote ham- meebrengen.
ster/dwergkonijnenkooi
ƒ
25.
Vraag uw reisbureau.
gratis achtergrondmuziek.
strik op rug, merk Sarlini, van
Tel.: 02507-15178.
Kwaliteits HiR: Harm Kardon; ƒ1900 voor ƒ850. Tel
+STUNT+
Sony ES, Yamaha (ook DSP) 02975-62687.
Bijna iedereen in
tijdelijke aanbieding, nieuw uit
Teac, JBL, Infmity, Magnat
voorraad div. draadloze telef./ 'Zandvpört huurt
Audioart. Div. scherpe aanb.!
Lessen en clubs
antwoordapp. o.a. Abasonic,
CARIDAX HIFI: Adm. de Ruyzijn videofilms
ƒ190,-, Panasonic, ƒ290,-,
terw. 131 Asd„ 020-6837362.
bij videotheek
winkelwaarde ƒ 1000,-, kwanDansles alleenstaanden
tumkortingen mogelijk, prijCHEZ ANDRÉ
Muziekzen incl. thuisbezorging. Tel.
Info: 02510-50092
02977-21082.
instrumenten
Haal een zwemdiploma bij de
Zeeschuimers. Erkend doo Te koop bedr. afwasmachine
Gevr. voor vereniging piano KNZB & NRZ. Volwassenen merk: "Winterhalter". 2 min.
was-en spoelprog. ƒ 400. Tel.:
en accordeon. Tel. 02507- wo. avond 18.30 uur.
'-•'•• Corn. ;••'•';.': •
Vanaf 5 jr. ma/do. 16.00 uur 02507-16413.
17462 na 19.00 uur.
Slegersstraat 2b
Tel.: 02507-17735.
* Te koop boodschappentel. 025Ö7-Ï 2070
wagen z.g.a.n. voor ƒ42,00.
Leer zwemmen bij de
Foto - Film
Zeeschuimers. Aanmelden 02507-16136 na 19.00 uur.
17735 jeugd en 14119 volwas * Te koop figuren + soldaKNZB en NRZ erkend ten, fabrieksmcdellen, merk
Foto Boomgaard senen.
Rijwielen,
lesinstituut voor A & B
HINCHLIFFE ƒ 2,- p. st.
ook voor
zwemdiploma's.
motoren,
Tel.: 02507-17193.
portretfoto's,
Massage-vrouwencursus
bromfietsen
pasfoto's,
* Te koop nieuw elec. 2 pits
ontspanningsmassage, 10di kookstel merk Kalorik. Pr.
receptiefoto's,
av. v.a. 10/3. A'dam-C. Folder ƒ30,-. Tel.: 02507-17193.
groepsfoto's aan huis.
Touch, 020-6624382 (kant
Grote Krocht 26.
Te koop: waardevolle keuken Te koop: bromfiets JAWA,
uren).
Tel. 13529.
2 jr., 2000 km. 02507-14695.
tegen gunstige prijs.
ROCK 'N ROLL cursus ƒ 85 Te bezichtigen, Van Galen- * Te koop gevraagd: MounOok zonder partner. Gratis straat 150, Zandvoort.
tain Bike, tel.: 02507-16616.
proefles: 020-6228667.
Te
koop herensportfiets met
T.k.a. electrische
race-stuur, 12 versn. pr. ƒ 150.
strijkmachine
"Europa
Style".
Zalenverhuur
Tel.: 02507-19625.
Tel.: 02507-17369.
T.k.a. keuken wit, R.V.S. aanr.
VERENIGINGSGEBOUW
bl. met 2 bak. 180 cm, L. 4
Rijles auto's
onderk. 90 cm, h. 54 cm, d.
De Krocht
en motoren
hangk.
L.
120
cm,
H.
58
cm,
Grote Krocht 41, Zandvoort
tel. 02507-15705-18812, voor d. 35 cm., + 1 enkeik. 60 cm.
H. 58, d. 35 cm. 02507-17369.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Alblas Verkeersscholen
T.k.a.
kinderwagen hoog moKOFFIETAFELS
in 5 dagen
del
merk
Knorr
inkl.
Corn. Slegersstraat 2b
UW RIJBEWIJS
wandelwagenbak
ƒ
650,-.
•
Zie
de
colofon
voor
opga
téi: 02507-12070
Nieuwkoop, 01724-8361.
ve van uw rubieksadvertentie Tel.: 02507-12180.

Betaiiiax
films te koop

Dombc

DOMBÖf

•• V ' V ' V;*:;.*:>^V|
Strauss Dynasty /F

Diverse clubs
245 Hete Meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door
en willen dan graag 'n (sex)afspraak met je maken.
06-96.45 (75 cpm).
ADRESSEN ( n i e u w ! ) van
dames én heren privé, clubs
en escorts! Ze vertellen zélf
wat ze te bieden hebben en
geven hun adres + telnr. 069559 (75 cpm).
Als je houdt van jong bel dan
Bianca
en
Petra.
06320.324.33 75 cpm.
BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.
PI QPY

\ir\r\r

TAA/PF

Hir^kt

apart met een heet meisje
of een lekkere jongen.
06-320.330.87 50 cpm.
Dames die zich overdag ver-

NATASJA doet het met 2
hete
buurjongens.
06320.324.11 75 cpm.
NIEUWE ADRESSEN
Ze geven hun adres en tele
foonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 06-320.322.23.
ƒ 1,-/min.
Nu al: 61D! Vrouwtjes vertellen
wie ze zijn, wat ze lekker vinden en geven dan hun tel.
nummer aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm).
Onderdanige jongens bellen
met strenge meesters. S.M
voor 2 (direkt apart) 06
320 329 99 50 cpm
ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes 18 jr
zoeken voor straks sexkon
takt vraag naar hun tel nr
Bel nu 06-9661 75 cpm.

Ondeugende Pascale doet
06-320.330.79 50 cpm.
het op de tafel Keukensex
De allerleukste meiden bellen Bel 06-9602 75 cpm.
Bel 06-9501 50 cpm.
Debbie; de eerste keer op z'n
frans. Jeetje dat is lekker.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, voor.
een live heet sexgesprek.
Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag naar haar tel.nr.
apart. 06-9510 75 cpm.

PARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91 50 cpm.
PRIVE-SEX-KONTAKT
Je krijgt direkt een heet
meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9570 75 cpm.
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44 50 cpm.
Sabrina, 'n mooie meid, haar
eerste trio 06-320 323 44
50 cpm.

DUIK in bed met 'n lekkere
meid! Vraag haar tel.nr.
Schoolmeisjes willen ervaring
Bel 06-951 1 75 cpm.
opdoen.
Dating.
06~32033043 50 cpm
* T.k. 3 x opbergsysteem, lenen bij de buurvrouw
SEX VOOR 2, direkt kontakt
pr. ƒ 10 p. st.; 9 div.
Suzanne? 06-9667 75 cpm. met jonge meiden, huisboeken, romans pr. ƒ 15,-.
Eerst wilde EVELIENTJE niet, vrouwtjes en jongens.
Tel.: 02507-17193.
maar toen ze haar rokje liet 06-320.330.46 50 cpm.
* T.k. 32 LP's in staat van zakken..! 06-9530 75 cpm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
nieuw, populair en klassiek
v.a.
2,50 p. st. Tel.: Er zijn genoeg meiden die meisje. Vraag naar haar tel.nr.
Bel 06-9502 75 cpm.
ook het bed in willen.
02507-17193.
Luister op 06-9603 75 cpm. SEXKONTAKT: Hete meisjes
* T.k. handnaaimachine 80
jaar oud, merk: Singer i.g.st. GAY PRIVÉ: Wil jij een dis- zoeken heren voor een sexafcreet afspraakje maken? Of spraakje. 06-320.330.66.
mcl. toebehoren, ƒ50.
heb je zin in een lekker ge- 50 cpm.
Tel.: 02507-17193.
sprek? 06-320.322.71. Samen Slippertjeslijn, meisjes zoeT.k.a. electrische
direkt apart. 50 cpm.
ken sexkontakt 06-320.320.36
strijkmachine "Europa Style".
Gewillige meisjes en huis- 75 cpm.
Tel.: 02507-17396.
vrouwtjes willen alles met jou
T.k.a. electrische telmachine doen. Vraag naar hun tel.nr. Stiekem Livevnjen. Tot diep m
de nacht lekker 100% Live/
"Olivetti". Tel.: 02507-17369. voor 'n hete vrijpartij!!
vrijen met Debby, Myra of
Bel 06-320.326.33 50 cpm. Joan? Bel dan snel 06Te koop
Heb je zin in een lekker meis- 340.340.10 (75 cpm).
je of huisvrouwtje? Wil je dan Tele(live) Massage? Lekker
gevraagd
ook graag telefonisch kontakt live een massage met Desidiversen
en een adres weten, bel dan: ree, Carla, Inge of Joyce door
06-320.320.87 (75 cpm/boven de telefoon? Draai dan: 06* Wie heeft er thuis nog een de 18 jr.!).
340.340.11 (75 cpm).
27 MC bakkie en wil dat ver- Heet huisvrouwtje is op zoek
Telezoenen Kan Live!
kopen? Tel.: 02507-30156.
naar 'n avontuurtje.
Lekker live telezoenen tot
Bel nu 06-9663 75 cpm.
diep in de nacht met Anneke,
Hete MEISJES willen sexkon- Dominique, Anita en Dolores?
Financiën en
06-340.340.50 (75 cpm).
takt. Nu met nummer.
handelszaken
Bel nu 06-9665 75 cpm.
Tessa is zo'n lekker opgeHOMO: Waar gebeurd, knul- wonden tienermeisje 18 jr.
Autoverzekering len onder elkaar 06- 06-320.324.22 75 cpm.
320.327.01 75 cpm.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
UITDAGEND huisvrouwtje is
blijft toch goedkoper!
opgewonden.
06Homo: Zoek je 'n hete boy zo
Bel nu: 02507-14534.
320.330.32 50 cpm.
voor 'n sex-afspraakje?
Vanavond al 'n afspraakje!
Autoverzekering 06-320.330.18 50 cpm.
Homojongens onder elkaar. Altijd succes als je op zoek
nu nog goedkoper bij
Hoor ze heet TEKEER gaan. bent naar 'n leuke vriend(in)
TEUBEN ASSURANTIËN
06-9503 50 cpm.
06-320.330.88 50 cpm.

Tel. 13529
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VIDEOTHEBC ,

bwjr.
1977
Lz.g.st. Pr.
f7500,- Tel. 02507-12224.
'; Night eyes dt 2 S
T.k.a. Opel Rekord 2.05
'.': "/;••' .*••'.* •*;:-:':"'-;|
A.P.K. 01-'93. Pr. ƒ2750,Pump up the volume!
Tel.: 02507-17735.

f^\

Theo Rietveld Vastgoed

5 regels
Gratis !

Auto's en
auto-accessoires

De nieuwste films |
* Te koop grote
mperiaal voor busje ƒ150,
;
Point break • •.- |
tel.: 02507-17295.
• • • - • - -•:' •.* •*'••:;.:;':'.;'•':£
Terreinwagen DODGE W-200,
Child's p|ay;dl; 3 f

Gevraagd: een huishoudelijke
medewerkster voor horecabedrijf. Tel.: 02507-16023.
Met spoed gevr. werkster 2
dagen p.w. Tevens tuinman
zowel part-time als full-time
voor 1 dag per week.
Tel.: 02507-12330.
U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid
Welke vrolijke, intelligente
worden tot optisch glasbewerker of coating-operator.
vrouw wil mij 3 u. p/w helpen
het leven draaglijk te maken
Wij vragen:
door mijn van katten (5) ver- opleiding op LTS-niveau
geven huis voor vervulling,
- bereidheid m ploegendienst te werken
mijn praktijkruimte schoon te
- dat u accuraat en netjes bent
houden en mij te genezen
- leeftijd 18-25 jaar
van mijn bewaarzucht. Dit tegen ruime vergoeding, plus
Sollicitaties te richten aan'
2x p/j een bonus, 's Avonds
Holland Optical Company B.V.
na 8 u. 02507-12103.
Verrijn Stuartweg 42 - Postbus 234
1110 AE Diemen
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Z O E K DE M I S L U K T E

het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek,
zoekt voor haar optische receptslijperij

ƒ II.(K) .llllll.knstl'M.
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HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95 50 cpm.
Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die jongens. 06320.324.44 75 cpm.
Hot/Lips Livetapes! Ruw, vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor je
24 uur per dag via nummer
06-340.340.40 (75 cpm).
In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften. 06320.320.95 50 cpm.
Jij met twee wulpse vrouwen? Bel Triosexkontakt
06-320.320.92 75 cpm.
Live/Tele Piepshow!
Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of Nikki zich live uitkleden
door de telefoon? Draai dan
06-340.340.25 (75 cpm).
MEEGENIETEN: meisjes onder de hete douche. 06320.324.99 75 cpm.

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die
eigenlijk niet zijn toegestaan1
Doe je met me mee7 06340.320.80 (75 cpm).
Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt.
Bel 06-0662 75 cpm.
Voor BI-SEX afspraakjes bel
06-320.325.01 75 cpm.
Nu ook voor trio-sex!
VRIJE meiden hebben zin in
een
nummertje..!
06320.320.44 50 cpm.
Wie durft een stripspel te
spelen met CAROLIENTJE
06-350.222.41 50 cpm.
Zin in een Avontuur7 Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin9
06-340.340.95 (75 cpm).
Meisjes willen wat bijverdie
nen.
Sexadressen.
06
320.330.60 75 cpm.

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.
Diversen
Info: 06-9604 50 cpm.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van X.Y Z B V verhuizingen en
redenen teksten te wijzigen kamerverhuizingen. Voll. verz
of niet op te nemen.
Dag-nachtserv. 020-6424800

WAAROM BETAALT
U BIJ EENANDER
MEERVOOR
HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

ƒ 1,72
ƒ 1,88'
ƒ i;0ó

LH_R SERVICESTATION
(bij Palace Hoiel) ,

jÉKMEDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17-19-21 -22

Auiorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edines van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buiienvelderise Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad G'aasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Islieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uiihoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.
Do advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Algeven kan ook: Het Parool, Wibaulstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakonloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsh|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34

25/26/27 FEBRUARI 1992

CITROEN OLTHOF BV biedt aan met 1 jaar gratis reparatieverzekering en max. ƒ 10.000 uitgestelde betaling tot 1 sept. '92 en
3 mnd. Eurocasiongarantie:
ZX Reflex + extra's, 8-'91, wit
ƒ23.000
AX 10E, 5 d., 12-'88, bord. rood
ƒ 9.750
AX Mistral, inj., 3-'90, wit
ƒ 14.250
Visa 11RE, 5-'88, wit
ƒ 9.550
Visa 11RE, 10-'88, wit
ƒ 9.850
Peugeot 205, 1.4 inj., 6-'89, d.blauw,
ƒ15.250
V.W. Wolf D., 2-'88, antr. grijs
ƒ 14.950
Ingeruild: Visa 11E, 4-86, beige
ƒ 5.500
Visa 14TRS, 9-'86, bord. rood
ƒ 5.750
FSO Prima, 4-'90, rood
ƒ 6.850
Isolatorweg 40, A'dam-Sloterdijk. Tel.: 020-6823520 of 6822144.

ESCORT 1.6, zwart, '84, APK
26-7-'92, sunroof, 5 bak, ƒ 5300.
Tel. 02982-3978.

AX
ƒ55,- per dag

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

incl. BTW en verzekering
en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750
S. Stevirïstraat 12a, A'dam

Daihatsu
Daihatsu Applause
1.6i, grijs, 12/89
Toyota Brouwer
Tel. 020-6360401.

DAIHATSU CUORE, bj. '83,
blauw, APK '93, zien is kopen,
ƒ2950. 020-6105478.

Ferrari

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.

Audi 80 GLS, 4-d„ bj. '80, apk
IDI80, 1.6 SC, '85, 4-drs.,
U E versn.bak., 1e eig. 11-'92, vr.pr. ƒ1600. Tel.
950 - 020-6250096, inr./gar. 020-6460552 na 18.00 uur.

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.

Fiat

COMPANY CARS

Chevrolet

Croma SX 5-91, anthr. 9800 km. l.m. velg.,KORTING ƒ 10.000.Tempra 2.0 SX, 8-'91, 6000 km. rood, el. schuif/kant.dak, el.
ramen v.a., deelb. a.bank, breedstralers enz.KORTING ƒ 6.000.Uno Turbo 1.5, 5-'91, groen met., 16.000 km., deelbare a.bank,
aut. heating
KORTING ƒ 8.000.
Ritmo 60 cl. 09-86, wit
Ritmo 60 cl. 06-87, blauw met.
Ritmo Carrara 01-88, wit
Ritmo 70 cl. 10-87, blauw met.
Ritmo 60 cl. 01-87, 5-drs., wit
Ritmo 60 L. 01-88, 5-drs.,wit .
128 1100 -78, groen

•AANBOD VAN:

Top - occasions
Koopjes
Onvindbare
onderdelen
Exclusieve Wagens
European Auto Trader
:

Ford Fiesta, 1984, wit, goede
staat, 85.000 km, ƒ5.250.
Tel. 02963-5345.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4.750.7.250.7.950.8.950.6.250.8.250.950.-

Fiat-dealer in Badhoevedorp.
Info 020 - 6594859

Citroen

Mitsubishi

Occasion Centrum
het importeursfiliaal b.a.

i 20 Amb., 6-'91, grijs met, nw.pr. ƒ71.700 .
J 20 Amb., 3-'90, grijs met., nw.pr. ƒ67.700 .
« 2 0 Conf., 3-'90, wit, 78.000km
J V-6 Amb., 2-'91, grijs metall., nw.pr. ƒ84.100
IIV-6 Amb., 1-'91, rood metall., 32.000 km
l V-Amb., 3-'90, rood metall., 60.000 km
114 RE, 8-'87, grijs, 36.000 km
i 16 TRi, 8-'88, blauw metall., 47.800 km . .
119 T2L, 8-'90, blauw metall., 33.000 km . .
sl9GTi,.9-'89, wit, 48.500 km
! 19 GTi, 6-'90, zwart, 46.000 km
19 GTi 16-V, 1-'90, zwart, 22.800 km
...

. nu ƒ56.500
. nu ƒ42.500
nu ƒ42.500
nu ƒ64.500
ƒ63.500
ƒ47.500
.ƒ12.950
.ƒ17.950
.ƒ27.500
.ƒ23.500
.ƒ29.950
.ƒ36.500

GT, 1-'88, grijs metall., 79.000 km
ƒ14.950
11 TGE, 3-'90, 5-drs., bruin metall., 58.000 km . . .14.750
11 TGE, 9-'91, grijs metall., 10.000 km
ƒ17.250
t 11 TRE, 6-'89, rood, 5-drs., 54.000 km
ƒ12.500
i 11 Plaisir, 6-'91, wit, 10.000 km
ƒ14.500
Image, 1-'91, 8.900 km
ƒ16.500
Volcane, 8-'91, rood

ƒ32.950

Citroen Amsterdam

Ford

FORD VAN NES - WEESP
ESCORT 1600 RS TURBOZWART, 08-89, 30.000 km.,
FIESTA FINESSE 1100
ROOD
10-89
ESCORT 1.4 INJ. 3 DRS.
ROOD
02-91
ESCORT 1.4 INJ. 5 DRS.
ZILVER
02-91
ESCORT 1600 GT
WIT
06-90
ESCORT 1600 GT
ZWART
01-90
ESCORT 1400 CL 5 DRS.
BEIGE
01-87
ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
10-89
DIV. ESCORTS 1400 3 DRS.
1987 t/m 1991 v.a.
ORION 1400 iNJ.
ZILVER
01-91
SIERRA 2.0 CL 4 DRS.
WIT
05-90
SIERRA 2.0 CL SPEC. 4-DRS. BLAUW
01-89
DIVERSE SIERRA'S
1986 t/m 1988 v.a.
SCORPIO 2.0 GL AUT. 5 DRS. BLAUW
05-88
MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD
07-88
KADETT 1.2 SC 4 DRS.
WIT
02-86
ASCONA 1600S 4 DRS.AUT. BLAUW
04-86
FIAT PANDA 34 3 DRS.
BLAUW
04-86
SKODA 105 S 4 DRS.
BLAUW
12-87
VW GOLF D 2 DRS.
BRUIN
05-87

31.500,14.500,23.700,24.750,22.500,22.500,"
14.800,19.000,12.000,24.700,25.900,22.000,9.000,25.900,14.500,11.750,9.500,7.200,4.500,11.500,-

HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443

FORD VAN NES - WEESP

la, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Naam
Adres:

,

prijs excl
6% BTW

26,00

27,56

37,50

39,75

49,00

51,94

60,50

64,13

72,00

76,32

83,50

88,51

95,00

100,70

106,50

Auto's in

prijs incl
6°oBTW

112,89

vliegen de deur uit!

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 A!3 Amsterdam of afgeven bij Het Parool. Wibautstraat 131
^sterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren- Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn. Laan der Helende Meesters 421B
Smerend, Weerwal 19. Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33' Zandvoort, Gasthuisplem 12

Toyota Corolla
1.6 XL, sport '
10/89, wit
Toyota Brouwer
Tel. 020-6360401

Volkswagen
V.W.-

en AUDI-speciahst
BAAS
Voor nieuwe en gebr auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel 020-6183855.

:•"••'<'"> bij. u w
-boekhandel of
/.benzinestation.

Over garantie gesproken
HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij
AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 • 561 96 11

Wgs.leaseRen.5TL03/'85,1e
eig. 5 versn., i.nw.st. ond.boekje, ƒ 4850.020-6422237 na 20 u.
RONDAY RENAULT
PI. Middenlaan 19-21
BIJ ARTIS
Amsterdam 020-6237247
4 TL 11/85
ƒ 4.750
5 TL '84
ƒ 3.950
5 TL '85
ƒ 6.900

Automaat Diesel Jetta '83,
2-drs., nwe APK, zeer mooi,
ƒ4990.-. Tel. 020-6250096
T.k. Golf Diesel Turbo met k a t ,
grijs kent., 22-6-'90, met BTW
/ 16.800. 020-6445165.

Renault

T.k. Oldsmobile Delta 88 Royaal met V8, 403 cu-in. Tel.
's-avonds 02908-4943, tijdens
kantooruren: 075-173003.

Opel
Kadett 1.2 S, '85, 5-drs„
1e eig. nieuwstaat ƒ6950.020-6250096. Inr./gar.

Zeilemaker-Opel

Sunny 1.3 stationwagen, LPG,
bj. 8-'87, 93.000 km. Autobedr.
Wim van Aalst: 02979-84866.

INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot
45.000
34.500
9.100
37.630
46.000
68.000
37.370
34.600
71.000
45.000
28.700
27.000
120.000
115.000
75.000
55.000
96.000
13.000
110.000
'. . . . 39.000

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
Halte Sneltram: „Zonnestein"
Peugeot 205 XE Accent wit 691, 14.200 km. Vr.pr. ƒ18.500.
Tel. 02963-3604.

en diverse andere
gebruikte Rovers

T k. Volkswagen 10 jr. oud,
i.z.g.st., 85000 km, ƒ2900
Tel. 02979-86084
VW Golf 1.3 C., bj. '85, Atlas
grau met, 3-drs, sportv., APK
2-093, ƒ 8.900 Tel. 02902-1337

Toyota Tercel aut '83, m
trekh, APK 1-193, nwe uitl
+schokd +band. 02990 45680

Algemeen
± 50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079. Tevens INKOOP
AUTO SERVICE WETTER
SUBARU EN LADA DEALER
Al onze occ boven ƒ 3 000,6 tot 12 maanden garantie
LADA 2107 1.5, '87 ƒ 5250,LADA
2104
station
1 3,
'88 .
. . . . ƒ 7 000,
LADA
2104
station
15.
'87
ƒ 7.000,
LADA 2105 15, '86 ƒ 2500,LADA 2105 1.5, '85 .ƒ 3.500,
SUBARU
Justy
10,
'88
ƒ 9850,SUZUKI Alto GL, '89/ 10.500,
SUZUKI Alto GL, '86/ 7.650,
HONDA Accord Aero-deck 2 O
EX, LPG, '88
ƒ19750,OPEL Kadett Sedan 14 l,
'90
.
. . ƒ20.950,NISSAN Bluebird 1.6 GL,
'89 .
ƒ17750,
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg Tel 02907-6572

'87, wit, 77.000 km. ..ƒ13.950
Volvo 340 GL, 3 drs., aut.,
bj., '89, wit,
T.k. Skoda 5 S wit b.j. '87, 49.000 km
ƒ18.500
38.000 km, prijs ƒ2950. Tel.: Voor de liefhebber: Volvo 260
02975-60718.
GLE aut., 178.000 km., bj. '80,
goudbeige mel.J 4.950

Skoda

Minor Motorcars BV
Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

Van Vloten
Deze maand 5 jaar op de Ceintuurbaan Amsterdam
Uw volvo-dealer

COBUSSEN

sinds I930
PEUGEOT
Peugeot 309 XE, Allure, 2/87, 205 Accent, '85 rood ƒ 7.500
110.000 km, trekhaak, zonne- 205 Accent, '87 rood ƒ 9.500
dak, ƒ7500, tel. 020-6186176. 205 Accent, '88 w i t . . ƒ 11.950
PEUGEOT 505 LPG '85 APK in 205 Accent, '89 blw. .ƒ 13.950
205 XL 1.1 '89 rood .ƒ15.850
prima staat. Vr. pr. ƒ 3900.
205 GTI 1.6 '88 wit . .ƒ19.250
Inl. 02977-42805.
309 1.3 Score '88. ...ƒ12.300
T.k.
Peugeot
205 diesel 405 GLi 1.6 '90gr.m. .25.750
(blauw), b.j. eind '87, 120.000
km., i.z.g.st., vr.pr. ƒ 12.750. Fiat Panda 1000 CL '86/ 5.900
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.600
Tel. 020-6423334.
3 - 1 2 maanden garantie, inruil
• De advertentie-afdeling be- en financ.en verz. mogelijk
houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder COBUSSEN-A.'dam
opgaaf van redenen te weige- Baarsjesweg 249-253 direkt,
ren. (Art 16 regelen voor het bereikbaar v.a. Postjesweg
A'dam, tel. 020-6121824.
advertentiewezen)

/ • ' ' . -DE •"'::•:,.:•;
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Subaru

SUBARU- HEERE B.V.
De grootste Subaru-dealer
Let op! Speciale jubileum-uitvoering:
Ceintuurbaan 225, Tel. 020-6719154,(do.av. koopavond)

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE

INT OGCASIONLAND
'

Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de IJtunnel 2 x rechtsaf.

European Auto Trader

De MINI JUMBO V nu met

ƒ1500.- GRATIS ACCESSOIRES

Bedrijfsauto's
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

',."" >:"-:'iédcre.:;14 dagen; ;V'
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bóekhanótel.of •; : "
;• benzinestation.: . lv-

Accessoires en Onderdelen
MQÖY EN ZOONv h Museum autobedrijven
Direkt
naar de showroom snellen en
met een leuke voorjaarskorting
bij

Mooy en Zoon
een

Subaru

bestellen!!
01.89
OCCASION VAN DE WEEK:
08.87
1.8 GL LEGACY
02.91
1990, ƒ21.000,04.90
04.89
Ruysclaètóde 75 A.dam.'O Z..
01.89
: Info ;020.6623167-6732853 ' i r '
02.90
09.89
04.87
02.88
Suzuki
07.90
01.90
,. Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
02.89
01.89
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
06.90 Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
04.89 Showroom/werkpL/magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
01.87
BOOIJ ZAANSTAD, SUZUKI DEALER
03.90
03.87
voor de Zaanstreek. Golden Service Winner 1991
03.86 Showroom: Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan, 075-164692.
Route: A8, afslag Zaandam, rotonde over, na brug r 500 m.

Koudijs Autobedrijf B.V.

Handtekening: _

Schrijf hier m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

S

Hyundai

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Postcode + Plaats:
Telefoonnummer

. by uw;

boekhandel of
benzinestation

Nissan

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

K bon
: -In 4 dagen zo'n 752.500'
vonkende verkoopcontacten.

koop iedere 14 dagen

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Kadett .1.6. S, GTE-uitv. sportoccasions. Tel. 020-6433733. wiel. toer.tel. nwe band. etc.
ƒ4750.-. Tel.: 020-6250096.
J. LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 mnd. garantie. Kadett Caravan b.j. '85, grijs
kentek. APK '93 i.pr.st. ƒ 6500.
Weesp tel. 02940-16619.
020-6913787.
J. LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 mnd. garantie. OPEL CORSA 1.2 LS, m. '86,
LPG, grijs met striping, i.n.st.
Weesp tel. 02940-16619.
ƒ7950. 020-6105478.
Mitsubishi Colt EXE
Opel Kadett 1.3 S
3/87, rood
4-deurs, 7/86, bruin
Toyota Brouwer
Toyota Brouwer
Tel. 020-6360401.
Tel. 020-6360401

205 XE Accent, rood
205 XE Accent, wit
T.k.a. Ford Scorpio 2500 diesel, T.k. Ford Taunus Station, mei 205 XE Accent, blauw
b.j. okt.'88, div. ass. Inl. '81, LPG, APK tot 15-11-'92. 205 XE Accent, blauw
CITROEN NEDERLAND B.V.
309 XR, rood
02993-66714 na 18.00 uur.
Stadionplein 1, 1076 CE A'dam, telef. 020-5701250
Prijs ƒ 1000. Tel. 075-701987.
309 XRD. d. grijs met
309 XL Profil wit
309 GL Profil wit
309 GL 1.3, rood
309 XE 1.3, blauw
405 GL 1.6i, grijs met
405 GL, wit
405 SR 1.9 wit
405 GRD blauw
405 GRD blauw met
505 GR 2.2 mj., grijs met
Opel Kadett 1.3, wit
Lancia Yio Rre, grijs met
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
Ford Escort, grijs met., Ipg
In Het Parool en m de maar liefst 18 (!) nieuws- en
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft^
Citroen Visa 11 RE, grijs met
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Een advertentie m Showroom en binnen 4 dagen legt u
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.
exemplaren.

Geef nu uw advertentie

OCCASIONLAND

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel 020 6763829
Amsterdam-Noord Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Hartgerink en Klomp

Mercedes-Benz

,.../
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PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent '87
ƒ 10.750
205 Accent '88
ƒ11.850
205 Accent Inj. '90 ..ƒ17.500
205 GE 1.1 '88
ƒ11.750
205 GE 1.1 '89
ƒ13.500
205 XR 1.4 '88 GTG .ƒ14.500
205 XR 1.4 Cachet '87jf 13.750
205 XR 1.4 Lacoste '86jf 11.950
205 GR 1.4 '87
ƒ12950
205 XT 1.4 '86 + sunr ƒ 11.850
205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 20.750
309 XE 1.3 Allure '88 ƒ12.500
405 GLD '89
ƒ21500
605 SV 3.0 '90 + schdj 49 750
Citroen AX 1.1 RE W/ 8950
Opel Corsa 1.3 sw.^ 12.500
3-12 mnd. gar. Inr, fin en
verz. mog. Ook voor inkoop
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

5 TD Diesel, 4-88, 1e eig. VW GOLF 1.3, m. '85, goud60000 km. Nieuwstaat, zeer met., g.t.i. vlg APK '93, rijdt
nw. ƒ6950. 020-6105478
zuinig, 5-versn. /9990Te koop Ford Fiesta b.j. 1980
Lada
020-6250096, mr./gar.
APK tot aug. '92, motorisch
VW Golf Sprinter S, rn. '81,
100% ƒ 1450. 02990-43768.
Renault 25 GTX m. '85, LPG., sp vlg nw APK zien is kopen,
WESTDORP
duurste
uitv. /2450. 020-6105478.
De nieuwe Samara DIVA
5 TL '86
ƒ 8.250 radio/cass.
Peugeot 305 GL, 11 -'82J 1750,uit voorraad leverbaar
5 Campus dec. '88 . . ƒ 11.500 ƒ 7750.-. 020-6250096, mr /gar
Honda
Honda Civic aut, 'B2J 2950,met 2 jaar volledige garantie. S S L '89
ƒ12.500 RENAULT 9 GTX bj. '84, APK,
BMW 316, 03-'85
Volvo
Ruime keus uit nieuwe
5 TR 12/88
ƒ 13.000 toerent. etc., i.n.st, ƒ3950.
Accord 2.0 L EX, 4 drs., bj. 7Opel Corsa, '88, 24000 km.
en jonge Lada's
9 TL '87
ƒ 8.900 020-6105478
'88, wit, 57.800 km. Autobedr.
Ford Escort, '88, 26000 km.
met BOVAG-garantie
11 Broadway '86 ....J 8.250
Wim van Aalst: 02979-84866.
740 GL Sedan, LPG, airco, Ford Granada V6, '82.
100 % financieren of leasen
20 TS automaat '84 .ƒ 3.750
alarm, t r h , '89. 440'GL, LPG- Autobedrijf Jan Wals
Saab
21 GTD '88
ƒ 14.000
HONDA PRELUDE m. '82, OCCASION VAN DE WEEK'
o b , 80 000 km., '89. 440 GL
ƒ 9.750
roodmet., APK, rijdt perfect, Lada 2104 bestel, maart '88, 25 GTS '84
Inj., 50000 km, dec. '88. Div. tel 02902-1697/1981
SAAB SERVICE
25 TX 11/88, zwart ..ƒ19.500
ƒ2450. 020-6105478.
ƒ 7.250
Volvo's
340 met aut. Diverse Porsche 924, '84, ƒ17500
MOLENAAR
25 TX Aut. '91
ƒ42.500
HONDA QUINTET, m. '81,
ADRES VERKOOP
Volvo's 340/360 v a. '84 t/m '89. Peugeot 205 D , '88, ƒ 13.750
onderh., rep., apk
Clio RN 1.4 5d '90 ..ƒ21.500
APK, 5 drs., njdt perfect ƒ 1650. Adm. de Ruyterweg 396-398, Ford Onon 1.6 cl '88 .ƒ13.000
Spec. aanbieding: Volvo 440 BMW318i, 5-bak, '85, ƒ 12 950.
020-.6105478.
A'dam, tel. 020-6825983
DL, rood met., 35 000 km., '89. Escort 1.4 cl, kat., 5-bak, '88.
Nieuwe
Ford Escort aut. 1.6 '88/ 14.000
ƒ 12.750. Mitsubishi Galant TD,
VOLVO-NIEROP
Royal Class Saab's
Rat Panda 1000 S '89 ƒ 10.750
Vancouverstraat 2-12,
'86, ƒ 9.750. Renault R5, 5-bak,
v.a. ƒ 20.500,-»
Mazda
A'dam-West 020-6183951.
'84, ƒ 4.950.
Rover
VWGolf Diesel, '80, ƒ2500.
Hoofddorp, 02503-14097
Volvo
245
DL
automaat
'77,
Haarlemmermeers grootste
VAN OSTADE GARAGE
T.k. Saab 900 turbo, bj. '83, APK tot maart '93, t.e.a.b. Tel.
Off. ROVER DEALER:
van Ostadestraat 182
Occasioncentrum
02972-2064.
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg APK 12-92, nw turbo en banAmsterdam, 020-6625428
den, mooie auto ƒ9000. Tel.
40-42, A'dam-Sl.dijk, 6131375
maandag t/m vrijdag
Volvo-occasions
020-6381755 na 18 uur.
Ook voor A'dam-Noord
T.k.
inruilauto'sKadett 1.6 D,
+ 35 in voorraad
Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's
5-drs. Station, 5-'84, ƒ4950.Rover Dealer
o.a.
Seat
Kadett 1 3 S, 8-'84 Lpg, 3-drs„
Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
MINOR MOTORCARS
Volvo 740 GL stationcar,
ƒ4950.- Kadett 1.6 S, 6-'84,
biedt
aan:
bj.
okt
'89,
grijs
met.,
LPG,
air(Industrieterrein Noord)
SEAT AUTOCENTRUM APC
Rover 820 SI, fastback, 09/88,
co, 78.000 km
ƒ42.500,- ƒ4950.- BMW 315 Lpg, 6-'82,
Telefonische informatie 02503-20129/36644
Off. Seat-dealer
Volvo
240
GL,
bj.
'87,
blauw ƒ4950.- Ford Sierra 2.3 GL, Lpg, •
68.000 km. ƒ22.750.
voor Groot Amsterdam •
5-drs., 8-'85, ƒ6250.- Ford Sierra
323 GLX 5 drs., rood, bj. 9-'87,
Rover
820
l
Sedan,
08/88,
met.,
74.200
km
ƒ19.750
Mini
2e Schinkelstraat 18-28
71.000 km. Autobedrijf Wim
Volvo 440 GLE, st.bekr., bj. '89, 1.6 L, 5-drs, 6-'86, ƒ7250.d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,A'dam, tel.: 020-6763335
van Aalst: 02979-84866.
d.rood
met.,
35.000 Datsun Sunny 1.5, 2-'82,
T.k.a. Mini 1000 HLE, bj. '82, Rover 114 GTA, 06/91, rood,
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT km
ƒ
23
750. ƒ2750 - Volvo 340 1 7 GL, 49000
km
Mazda 626,2.0 LX 12 V, coupé, APKnov. '92. Prijs ƒ 2.000.
v.d. Madeweg 23,
Volvo 440 GLE Inj., bj. nov. '88, drs., Lpg (met lichte beschadiRover 114 GTA 09/90,
'88, Absol. in nieuwstaat.
Tel. 02975-64820.
A'dam - 020-6686146.
blauw
met., 53.000 km., ging) 5-'89 ƒ11 500.35.000 km. d. rood met.
60.000 km., ƒ 15.950.BEREBEIT, Amsteldijk 25
AUTOBOULEVARD
Mini Studio 2, 07/91, 5000 km.,
ƒ23.950
020-6250096, Inr./gar.
Amsterdam, 020-6627777
Oldsmobile
ƒ 14.850,Volvo 360, GL sedan 2.0, bj

FIAT VERMEY B.V.
FIAT.Uno45 S, m. '87, zuinig en
mooi, ƒ 6950.-.
Keuze uit ruim 35 occasions.
MERCEDES BENZ medewer020-6250096. Inr./gar.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
ker biedt aan: 190 D b.j. 1991,
Tel.
02975-62020.
FIAT VERMEY B.V.
blauw metallic, 10 opties,
Keuze uit ruim 35 occasions. GOUDSMIT FIAT Amstelveen f'SA.950. Inruil bespreekbaar.
Keuze uit 50 gouden FiatA.Phihpsweg 13, Uithoorn.
Tel. 03417-51314.
occasions. Tel.: 020-6470909
Tel. 02975-62020.

boekhandel of
/benzinestation .

j

km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.

Gebr. HAAKER B.V.

koop iedere 14:dagen

;•'.:\• : " • . b i j UW. .."•'.

120.000
53.000
49.000
. . . 19.000
. . . 85.000
. . . 66.000
81.000
. . .

Tevens keus uit ± 50 andere occasions.

Off.

FORD ESCORT 1.6 CL automaat 1988, 5-deurs . . ƒ 14.000
FORD ORION 1.6 CL 1988,
L.P.G
ƒ 13.000.
RONDAY RENAULT DEALER
PI. Middenlaan 19 (bij Artis)
Amsterdam, 020-6237247

FORD SIERRA 1.6 L, m. '83,5
drs., groenmet., APK, ƒ4450.
020-6105478.

Voor meer informatie of advies, bel

Audi

in perfecte
A 1 conditie

BX 14 RE, m.'89, LPG., 1e eig.
serv.boek. aanw. ƒ11.750.020-6250096. Inr./gar.

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

020-665 86 86

Scorpio's

2CV6 sep. '83, blauw, APK tot
30-6-92. Vraagprijs ƒ 1750. Tel.
02940-12820.

CITROEN OCCASIONS!
Keuze uit 30 stuks
VISA GARAGE, 020-6278410.

Zuidwijk Minervalaan

± 14 GEBRUIKTE

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L.P.G.
Prijzen van ƒ 19.850tot ƒ 42.000Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
Marktplein 11-29, Hoofddorp
. 02503-13441.

ingdijk
autoverhuur

21-13

Van Deinum - Suzuki-Dealer
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg1
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, Tel 020-6148933

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

LUYKX B.V.
Off. Suzukidealer
biedt aan:

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Laagste prijzen in Amsterdam
Van Hallstraat 73, tel. 6865689

Auto's te koop
gevraagd

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel 020-6105478.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico, ong.
PTT-vrijwanng RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R D.W.-vnjwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, s.lle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435.

Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.
Te koop gevraagd
auto's evt. met schade. Snelle
en correcte afwikkeling Tel..
02992-1253 tot 22 00 uur.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr, snelle afw. a contant m
vnjw. bew., def geen bezw.
Tel 020-6108280/6149352
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,'
met vnjwanngsbewijs
Tel 02990-37825

Service en
Reparatie

SUZUKI ALTO, m. '84, 3 drs., Het HOOGSTE BOD?'' Bel
APK,
rijdt perfect, ƒ2750 voor vrijblijvende prijsopgaaf.
APK -i- grote beurt v a. ƒ 299 Loop, sloop en schadeauto's
020-6105478
DIESELSERVICE,
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. brandstofpompen; verstuivers,
Alto GLX, 3 drs., blauw, bj. 7cil.koppen vlakken Garage/
'89, 51.500 km Autobedrijf
Rijscholen
motorenrevisie FEENSTRA,
Wim van Aalst. 02979-84866.
Industneweg 27, Duivendrecht
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
Tel. 020-6980639.
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
AP.K KEURINGSSTATION
Michel geeft les m div. talen
Toyota
Keuren zonder afspraak
020-6853683, b.g.g. 6181775
Feenstra & Jimmink
Corolla HB 1 3 DX '86, auto- 075-174996 en 02990-34768
maat, grijs kent. LPG open dak AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Asterweg 24A A'dam 6364702
ƒ7950. Tel.: 020-6838704.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen.
Te koop Toyota Starlet, aut.,
Autoverhuur
Tel. A'dam- 020-6942145.
APK t. okt. '92, bj. okt. '86, pr.
ƒ7900 Tel. 020-6137994.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
T.k. Toyota Lite Ace 2 L. Diesel
Tel. 020-6932074
feb. '90 ƒ 16.500. Thorbecke en

SWIFT 1300 GTI, m. alarm, wit,
19.000 km., bj. '91, ƒ26.950
SWIFT 1300 GTI, m. sunroof,
wit, 46.000 km., bj.'90, ƒ 23.750
SWIFT 1300 GTI, rood, 26.000
km., 09-'90, ƒ24.250
SWIFT 1300 GS, blauw, 60.000
km., bj. '89, ƒ 17.750
SWIFT 1000 GL, grijs met.,
44.000 km., ƒ 16.250
ALTO GL aut., wit, 50.000 km.,
bj. '89, ƒ11.500
ALTO GL, 3-drs„ rood, 65.000
km., bj. '87, ƒ 8.250
TERREINAUTO'S
Samurai de Luxe, blauw met. Vink 075-167918
Celie 1e 10 lessen ƒ42, 50 p.u.
29.000 km., bj. '88, ƒ 18.500
TOYOTA CELICA 2.0, m. '83, Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
LUYKX BV
LPG, nw. mod., opklap, kop- proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
Swammerdamstraat 1
lampen, APK, gnjsmet. ƒ 3950,Badhoevedorp, 020-6594330 020-6105478.
Autofinanciering
Suzuki Swift 1.3 GS
Rood, 5/89
Toyota Brouwer
Tel. 020-6360401.

Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206

Toyota Corolla
1.8, 4 deurs, diesel,
Rood, 3/89
Toyota Brouwer
Tel. 020-6360401.

en verzekering
Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Alle verz. CELIE 0206416607

BIJ
Ouke Baas
niet duur!!!

Studenten 10% korting
-auto-ambulance & opnjauto
-9-pers. bussen en pick-up's

Avond- en nachttar.
bestelwagen afhalen na 1730
uur en de volgende morgen
om 800 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020-6794842, 020-6908683

VELOURS TAPUT

KAMERBREED VINYL

Heerlijk zacht velourstapijt gemaakt van 100%
synthetische garens. Antistatisch Verkrijgbaar
in o a blauw en grijs Met een f oamrug
Breedte 400cm
Per strekkende
meter

Kamerbreed design vinyl verkrijgbaar in
diverse kleuren met smaakvolle parket- en
granto-dessins Makkelijk te onderhouden.
Breedte 400cm.
Per strekkende
meter

WOONKAMERTAPUT

DESIGN VINYL

Schitterend gemêleerd woonkamertapijt met
fijne lussen Geschikt voor huishoudelijk
gebruik Diverse kleuren. Foamrug.
Breedte 400cm.
Per str meter

Ook drt vinyl is kamerbreed en te verkrijgen m
prachtige pasteltinten o.a zalm en mint. Met
stijlvol gnnt-dessin. Vele toepassingsmogelijkheden. Breedte 400cm.
Per strekkende
meter

GELEGD

LUSSEINTTAPirr

MODERN VINYL

Fraai bouclé tapijt verkrijgbaar in o.a. groen en
antraciet Geschikt voor woon- en slaapkamer
gebruik. Antistatisch. Foamrug.
Breedte 400cm.
Per str. meter

Modern design vinyl voor huishoudelijk
gebruik. Met vrolijk gekleurd granito-dessin
Verkrijgbaar in o.a. rood en zwart. Sterke rug
Breedte 400cm.
Per strekkende
meter

GELEGD

BOUCLÉ TAPUT

BOUCLÉ TEGEL

Sterk bouclé tapijt met grove nop. Geschikt
voor vloerverwarming. In 3 smaakvolle tinten,
antraciet, grijs en beige. Foamrug.
Breedte 400cm.
Per str. meter

Sfeervolle bouclé tegel gemaakt van 100%
synthetische garens Verkrijgbaar in 5 kleuren
o.a. beige, grijs en blauw. Maat 50x50cm
U koopt nooit te veel.
Per stuk

GELEGD

PROJECT TAPUT

SFEER KARPET

Supersterk bouclé tapijt geschikt voor
intensief gebruik. Ook voor de trap' In diverse
kleuren o.a grijs en lavendel. Sterke rug.
Breedte 400cm.
Per str. meter
GELEGD

RELIEF TAPUT
Elegant woonkamertapijt met fraaie hoog-laag
structuur. 100% Synthetische garens.
Diverse tinten o a. grijs en beige. Juterug.
Breedte 400cm.
Per str meter
GELEGD

Schitterend tijdloos karpet verkrijgbaar irvdrie
fraaie kleuren beige, roze en bordeaux. Drt
karpet is vuilwerend behandeld. Past in elk
interieur.
Afmeting
160x230cm.

BÖUCLETAPUT
Smaakvol ^mêleerdè bouclé met fijne lussen. Geschikt
;:
voor .de gehele woning. Verkrijgbaar in o.a. antraciet 'én' bruin.
Juterug. Breedte 400cm.
:
Per strekkende .meter: v /• ƒ

FRAAiyiNYL
: Prachtig vinylvèrkriigbaar in mpdernèen klassieke dessins.
Geschikt voor licht huishoudelijk
gebruik; In vele kleuren.
;
;

:Breedte200CIT1: V;

Per strekkende meter

:,

.; .

v

:

'

~

GELEGD
VAN

HANDGEKNOOPT KARPET
Handgeknoopt kwalrteitskarpet urt Nepal van
100% zuiver scheerwol met keuze uit drie
fraaie randmotieven. Verkrijgbaar in lichtgrijs
en roze.
Afmeting
170x240cm.

!&$$?
^.«^y^
>,tór

%;>&',U

EUROPA'S Ü GROOTSTE
AMSTERDAM/CENTRUM
Stadhouderskade 9j (tussen
Heineken Brouwerij en Habitat)
Tel 020-662 5151
Geopend: Maandag 13.00-1800 uur
Di/vr 9 00-18.00 uur
Zaterdag 9 00-17.00 uur
Koopavond tot 2100 uur

AMSTERDAM/AMSTEL 1
Spaklerweg
(ingang bij CEB gebouw)
Tel 020 - 665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18.00 uur
Zaterdag 9 00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur

AMSTERDAM/SLOTEN
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis).

Tel. 020-617 6119
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18 00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 2100 uur

AMSTERDAM/NOORD 3
Klaprozenweg 40
(tegenover Bo-Rent).
Tel. 020-636 85 75
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18 00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

TAPIJTSPECIALIST

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).
Tel. 020-68810 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

MUIDEN
Pampusweg l
(naast Maxis).

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

Tel. 02940-l 44 40

Tel. 020-653 34 41

Geopend: Maandag 13.00-18.00 uur
Di/vr. 9.00-18 00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

PURMEREND
Gedempte Singelgracht 5-13
(tegenover Damland college).
Tel. 02990-723 01
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.
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Hondenbezitter hoeft niets op te ruimen

Stap gevierd met actie voor lezers Zandvoorts Nieuwsblad

Proef van twee maanden
Gran Dorado gaat park
voor miljoenen verfraaien met hondepoep-stof zuiger
• Gran Dorado
directievoorzitter mr.
E. Kruijff (l.)
overhandigde
Simon Paagman, directeur
Zandvoort
Promotie, gistermiddag een
aantal arrangementen.
Paagman kan
deze arrangementen voor
zijn promotie-activiteiten
gebruiken.
Foto Bram
Hollander

ZANDVOORT - Gran Dorado Leisure N.V. gaat haar
bungalowpark in Zandvoort
voor enkele miljoenen guldens verder verfraaien. De
plannen daarvoor worden
over enkele weken aan burgemeester en wethouders gepresenteerd. Om deze nieuwe stap te vieren, kunnen de
lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad in de maand mei
tegen flinke korting kennismaken met een van de vijf
parken van Gran Dorado.
„De show-elementen worden
verbeterd", zegt directievoorzitter
Mr. E. Kruijff van Gran Dorado
Leisure N.V. over de uitgebreide
plannen die dit jaar voor het park
in Zandvoort op stapel staan.
Gran Dorado probeert voortdurend haar vakantieparken op een
zo hoog mogelijk niveau te nouden en dat geldt ook voor Zandvoort. De aanpassingen, vooral gericht op het creëren van een wat

den

'intiemere' sfeer in het hele park,
zullen enkele miljoenen gaan kosten. Maar dat is het zeker waard,
aldus de directie van het concern.
De plannen worden binnenkort als
eerste aan het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

zitter Kruijff: „Wij zijn nu zo'n
twee-en-een-half jaar in deze gemeente aanwezig. Terwijl we bij
wijze van spreken in de voor- of
achtertuin van de Zandvoortse bevolking zitten, zijn de verhoudingen gelukkig erg goed gebleven.
Dat willen we graag zo houden.
Daarom willen we nu met zo'n
goodwill-aanbod eens wat terugAanbod
doen". Op deze manier kunnen de
In verband met deze nieuwe stap Zandvoorters voor een lage prijs
in de ontwikkeling van het bunga- kennismaken met hun 'buurman'.
lowpark, krijgen lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad, voor zover
Gran Dorado heeft ook Simon
woonachtig in deze gemeente, een Paagman, directeur Zandvoort
spectaculair aanbod. Met kortingen Promotie, benaderd, om een extra
oplopend tot zo'n zestig procent, bijdrage te leveren aan zijn werk.
kunnen zij voor een midweek of een Paagman kreeg gistermiddag tien
lang weekend een van de vijf vakan- arrangementen aangeboden, die
tieparken van Gran Dorado bezoe- hij kan gebruiken voor promotioken. Het aanbod, geldig voor de nele doeleinden. „Ik vind het een
maand mei, is tot stand gekomen in ontzettend aardige geste", aldus
samenwerking tussen Gran Dorado Paagman, „Zo kunnen we eens
Leisure N.V. en het Zandvoorts een keer iets terugdoen voor sponNieuwsblad Meer hierover is te le- sors of andere mensen die een bezen op pagina 3.
langrijke bijdrage leveren aan de
Over het aandeel van de bunga- promotie van Zandvoort".
lowpark-eigenaar zegt directievoorZie ook pagina 3.

Zandvoortse Reddings Brigade
moest in '91 vaker hulp verlenen

ZANDVOORT - De hulpverlening van de Zandvoortse
Reddings Brigade is vorig jaar
fors toegenomen. Moest er in
1990 nog 47 keer assistentie
verleend worden, afgelopen
jaar was dat al 65 keer.

moeidheid van de bemanning. In totaal werd drie keer hulp verleend bij
een strandongeval en één keer
moest meegezocht worden naar een
zoekgeraakt kind.
De EHBO-ers van de ZRB moesten 126 keer in actie komen. Het
meest - in totaal 33 keer - tegen blaren, kwallen en insectenbeten. DaarHet aantal personen dat geholpen naast 19 keer tegen splinters, schaaf moest worden, nam met bijna de
helft toe: in 1990 werd aan 51 personen assistentie verleend, in 1991 aan
75 personen. De hulpverlening was
voor windsurfers (24 keer), zeilers
en zeilboten (15x), zwemmers (llx),
motorboten (6x), jetski's (3x) en
rubberboten (2x). In bijna dertig gevallen was matenaalpech de oorzaak, elf keer moest opgetreden worden wegens onkunde en/of ver-

en prikkeldraadwonden, plus 18
keer tegen snij-, glas- en spijkerwonden. In totaal elf mensen werden gestoken door de zogenaamde 'Pietermannen'. Het minst scoorden de
hondebeten, allergieën en 'visgraat
in de keel', alle drie eenmaal. Ook
het aantal aanvaringen door Jetski's
en de categorie Zeil-, surf- en waterski-ongeval bleven beperkt tot één.

ZANDVOORT - De hondepoep in Zandvoort wordt deze
zomer 'te lijf' gegaan met een
soort stofzuiger. Het is een
proef die twee maanden duurt.
Als de resultaten bevredigend
zijn, wordt ditbestrijdingsmiddel volgend jaar waarschijnlijk
definitief in Zandvoort. De
stofzuiger, een Jumbo Vac,
maakt deel uit van een pakket
aan maatregelen tegen hondepoep. De hondenbezitter zelf
hoeft niets op te ruimen.

Keukens
half geld
OOSTZAAN - Hans Verkerk
Keuken-import houdt opruimmgsverkoop aan het Zuidemde 39 m Oostzaan. Diverse
showmodellen en aktiepartijen
van de Duitse fabrieken worden direkt aan particulieren
voor half geld verkocht! Wie
binnenkort een keuken nodig
heeft, kan dus nu zijn slag
slaan en zal zien dat Hans Verkerk altijd de goedkoopste is.
De aktie is a.s. donderdag:
9.00-21 .00 uur vrijdag en zaterdag: 9.00-17.00 uur. Voor informatie: tel. 02984-5287.

Waterstanden
Datum
27feb
28feb
29feb
1 Tirt
2 mrt
3 rnrt

4 rnrt
5 mrt
6 mrt

LW
HW
10.30 05.15
06.34
00.49 08.20
01.46 09.35
02.25 10.15
03.06 10.54
03.35 11.14
04.06 11.56
04.31

HW LW
23.45 18.10
12.04 19.37
13.1321.14

14.05 22.15
14.4622.54
15.16 23.50
15.4523.54
16.16 23.54
16.42 12.15

Vaanstanden:
NM woensd. 4 mrt.14.24 u.
Spnngtij 7 mrt. 17.15 u. NAP+115cm

,lk ben gek op carnaval
zegt Fred van der Pols jon
gerenwerker en organisator van
kindercarnaval Deze week m
rubriek Achter de schermen

Q
*5
het
de

Glijbaan

die hier komt, zou het met weten, als
dat verplicht was", aldus VVD-fractievoorzitter Tates.

De 7wembad-glijbaan van

Gran Oorado

Op zijn voorstel is deze maatregel
weggestemd

n

mag weer

•ó

open Het provinciebestuur
deze nu veilig genoeg

acht

Films roepen veel herkenning op

„Ik ben erg blij met dit besluit",
zei WD-raadslid Jaap Methorst
dinsdagavond na afloop van de gemeenteraadsvergadering. Hij zag
zijn initiatief beloond. Vorig jaar
lanceerde hij het idee om een Jumbo
Vac, een soort stofzuiger, in te zetten tegen de hondepoep op straat. In
Den Haag waren daarmee al succesvolle proeven genomen. Zijn idee
kreeg enige maanden geleden al bijval van de meeste andere politieke
partijen. Toch moest er dinsdagavond m de gemeenteraad een amendement aan te pas komen, om zijn
voorstel aangenomen te krijgen: de
inzet van de stofzuiger was voor dit
jaar niet opgenomen in de nieuwe
'Nota aanpak vervuiling door hondenontlasting'. De proef moest, om financiele redenen, volgend jaar pas
uitgevoerd worden, vond het college
van burgemeester en wethouders
nog steeds.

Tijdelijk
Het amendement van Methorst,
om de proef dit jaar al te houden,
kreeg de steun van alle partijen, met
uitzondering van de PvdA. PvdA-fractievoorzitter Jeanette van Westerloo verwacht weinig van de proef.
„De gemeenteraad is nu op zoek
naar tijdelijke oplossingen. Er moet'
een scala van maatregelen genomen
worden".
In de nota staan meerdere maatregelen, maar op sommige daarvan
hebben de politici al diverse keren
in de raadscommissies kritiek geuit.
Met de nota die dinsdag in de gemeenteraad op tafel lag, zijn die opmerkingen merendeels genegeerd.
„Dit is nu al de vijfde keer dat we
hetzelfde verhaal moeten houden",
zei een geërgerde GBZ-fractievoorzitter Flieringa. „Hij ziet 'niks' in
maatregelen als voorlichting (voor
een mentaliteitsverandering) en
hondenvrije zones. Honden houden
daar geen rekening mee, stelt hij:
„Ik heb nog nooit een hond zien
doorgaan met 'ophouden". Omdat
er nauwelijks controle is op naleving
van allerlei regels, is opruimen volgens hem de enige afdoende maatregel.

ZANDVOORT - De eerste nostalgische filmavond van het
Zandvoorts Nieuwsblad in gebouw De Krocht is een groot
succes geworden. Op de foto technicus Ton Bakels (I.) en
presentator Ge Loogman. Bezoekers van de filmavond
reageerden dinsdagavond na afloop erg enthousiast.

'Hartstikke leuk', was een veel gehoorde mening onderde
- overwegend oudere - bezoekers. De films gaven menigeen een gevoel van herkenning. De voorstellingen vanavond en morgenavond zijn eveneens uitverkocht.
Foto Bram den Hollander

Bewoners Nieuw Unicum bezorgd
over nieuwe onkostenvergoedingen

ZANDVOORT - Bewoners
van Nieuw Unicum zijn ongerust over hun taxi-onkostenvergoeding. Die ongerustheid
hebben zij geuit in een schrijven naar het gemeentebestuur.
De uitkering wordt waarschijnlijk volgend jaar overgeheveld naar de gemeente, men
vreest een tekort omdat dan
ook de vergoeding voor
65-plussers uit dezelfde 'pot'
betaald moet worden. WethouSchrappen
De hondenvrije zones zijn niet ge- der Termes deelt de bezorgdschrapt uit het maatregelenpakket, heid.

Zangtalent in Talentenshow

(ADVERTENTIE)

evenals 'voorlichting' en het instellen van 'losloopgebieden'. De hondenbezitters m Zandvoort ontkomen echter aan de opruimphcht, zij
hoeven geen schepje en hondepoepzakje bij zich te hebben. „De toerist

Carnaval

„Het budget is waarschijnlijk lager dan er uitgekeerd moet worden",
voorspelt Klaas van den Burg, van
het Buro Advies en Bemiddeling op
Nieuw Unicum. De Gehandicaptenraad rekent op een jaarlijks tekort
van zo'n 640 miljoen gulden. Van
den Burg wijst erop dat Zandvoort
een kleine gemeente is met in verhouding veel gehandicapten en veel
oudere bewoners. Hij vraagt zich af
of de gemeente bereid is de taxi-onkostenvergoeding plus andere vergoedingen zoals huisaanpassingen,
op niveau te houden, bijvoorbeeld
door middel van subsidies.

Schrijfactie
Onder de bewoneis van Nieuw
Unicum is donderdag een schrijfactie gehouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft verschillende brieven van hen gekregen
waarin zij hun bezorgdheid uitdrukken. 'Wanneer de gemeente Zandvoort mij en alle andere gebruikers
niet kan garanderen dat deze vergoedmg op het huidige niveau gehandhaafd zal blijven, heb ik grote bezwaren tegen deze veranderingen', zo
staat m een van de tarieven. De bewoners gaan uit van een bezuiniging
door het Rijk, van tien procent. 'De
gemeente kan zelf bepalen bij onvoldoende financiële middelen deze
vergoedingen al dan niet in stand te
houden'.
De taxi-onkostenvergoeding is
voor de meeste bewoners van Nieuw
Unicum van groot belang. Met het
huidige bedrag kan hooguit vijfduizend kilometer gereden worden
voor sociale contacten. Dat is mmder dan het lijkt, zegt Klaas van den
Burg. „We zijn een landelijke mstelling. Dat betekent dat er bewoners
• Zangtalenten en jury-leden na afloop op de 'kiek'. De Zandvoortse zanger Stefan de Roo (9e van rechts) was blij uit het hele land wonen. Om familie
en vrienden te bezoeken, moeten
'dat het erop zat'.
Foto Bram Stijnen
dus grote afstanden afgelegd worZANDVOORT - De zangkwaliteiten van de maar het was heel leuk om de sfeer te proeven." Een den".
twaalf kandidaten in de tweede voorronde van echtpaar uit Westzaan deed maar liefst twee keer mee.
de Talentenshow waren volgens de jury van een De echtelieden zongen apart en traden één keer geza- Bezuiniging
op. Leuk detail is overigens dat het echtpaar en
hoog niveau. Maar liefst zeven kandidaten gin- menlijk
Wethouder Jan Termes deelt de
de man als solo-zanger overgaan zijn naar de halve
gen donderdagavond in het Circus Zandvoort finales,
die op 19 maart en 2 april worden gehouden. Op zorg van de bewoners. „Ik denk dat
over naar de halve finale.
donderdag 5 maart is de laatste voorronde. Kandidaten zij zich terecht zorgen maken", zei
hiervoor kunnen zich nog opgeven bij Produktietaureau hij dinsdagavond in de raadsvergaDe Zandvoortse zanger Stefan de Roo was blij dat hij Luuk Hasselman, Binnen Brouwersstraat l, 1013 EE dering, naar aanleiding van vragen
van VVD-raadslid Rita de Jong. „Ik
het er op had zitten: „Het viel me toch wel erg tegen, Amsterdam, tel. 020-6390932.

zie het als een vorm van bezuiniging
door het Rijk". Hij kon nog weinig
concrete toezeggingen doen, maar
beloofde zijn zorg uit te spreken,
voor het overleg tussen de Veremging van Nederlandse Gemeenten en
de regering, dat vandaag over deze

kwestie plaatsvindt" De fractie van
D66 heeft inmiddels een brief naar
Den Haag gestuurd, aldus raadslid
Paul Brugman In de brief wordt
erop aangedrongen, vandaag m het
overleg veel aandacht aan dit onderwerp te besteden

• Veel bewoners van Nieuw Unicum zijn afhankelijk van een (rolstoel)taxi.
voor het bezoeken van vrienden en familie.
Foto Bram stijnen

ik hebben
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat /ich in mijn

omgeung afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het 7.and\oorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera!
Geboren onze tweede zoon
en broertje
Carlo Rogier
Arie, Sonja en Dennis
van der Sloot
Tel.: 15997

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader
Johannes Jacobus Plantenga
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
Jennifer Plantenga-Johnson
Zandvoort, februari 1992
Voor de blijken van medeleven die wij van U mochten
ontvangen na het overlijden van onze lieve mam en
Oma K. W.
Johanna Wilhelmina Jacoba
Kuijpers Wentink-Herpel
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Noor van den Boogaard-Kuijpers Wentink
Zandvoort, februari 1992.

Met grote blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter.
Corry en Jaap
Maxime Robin
Wim Wiebes
Peggy-ann Wiebes-Reinders
21 februari 1992
Zandvoortselaan 39
2042 XE Zand voort

jullie hebben met jullie kanjers van
kinderen een gigantisch feest voor ons
georganiseerd.
Het was fantastisch

Te huur

1-KAMERAPP.
met K.D.T.

ummmi

Vrije opgang ƒ 650,-

ETAGE 2-K.,
met K.D.T.
ƒ1100,tel. 18766

Aangevraagde kapvergunning
- Zandvoortselaan 133b te Zandvoort

Autorijschool

PHIL WAANING

023-

Ook voor
* Seniorentraining
* Overwinnen
angstgevoelens

Aangevraagde bouwvergunningen

ASSOCIATIE UIWAAOTVERZORGING
ZijlweglBS Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Kostverlorenstr. 70
2042 PK Zandvoort

opburgelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Postslraat 7 Zandvoort

Tel. 12071

021B92
022B92
023B92
024B92
025B92

M. van St. Aldegondestraat 15
Tomsonstraat 1
MaxPlanckstraat3
Van Lennepweg 65-30
Kostverlorenstraat 80

Corry en Wim

Kwekerij P. van KLEEFF

U kunt deze aanvragen inzien bij afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuispjein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

Lenie en Lo Balledux
Visrestaurant,,Schut"

„Veilig in Jezus' armen"
Bedroefd delen wij U mede, dat van ons is heengegaan, onze lieve zorgzame moeder en oma
Geesje Koper-Stens
weduwe van Willem Koper
op de leeftijd van 86 jaar.
Zandvoort:
Hennie Schut-Koper
Kees Schut
Zandvoort:
Corrie Harting-Koper
Wim Harting
Hoorn:
Wim Koper
Tiny Koper-van Lierop
Heemskerk:
Ineke Dikkeboom-Koper
Harry Dikkeboom
Bleiswijk:
Nettie Wagenmaker-Koper
Harry Wagenmaker
Kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en achter-achterkleinkind
Zandvoort, 21 februari 1992
„Huis in het Kostverloren"
Correspondentieadres:
W. Harting
Flemingstraat 362
2041 VT Zandvoort
De crematie heeft donderdag 27 februari plaatsgehad

Bedroefd delen wij U mede, dat van ons is heengegaan, onze lieve vader, schoonvader, opa en
opa Jan
Jan van Koningsbruggen
weduwnaar van Jannetje Wijman
op de leeftijd van 84 jaar.
Gerda en Ton
Sandra, Erik
Eline
Elles en Jan
Janna en Wim
Diana, Peter
2041 PR Zandvoort, 22 februari 1992
Tollensstraat 39
De teraardebestelling heeft donderdag 27 februari plaatsgehad.

Opa
bedankt voor alles.
^

Sandra, Erik en Eline
Elles en Jan

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van ons erelid
(Ome) Jan van Koningsbruggen
Ome Jan bedankt voor alles.
Bestuur Casino/Z.V.M. Handbal

Tot ons groot verdriet is overleden onze trouwste supporter

Ome Jan
Wij zullen u missen.
Z.V.M. Handbal Heren Senioren I

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en fijne opa
Jacob Kraaijenoord
betuigen wij U onze oprechte dank.
Tevens gaat onze dank uit naar Dr J. Anderson, Dr F.
Weenink en de wijkverpleging.
Uit aller naam:
A. Kraaijenoord-Keur
Zandvoort, februari 1992

BEMESTING
BEPLANTING
BOMEN,
STRUIKEN, ROZEN

Wij willen U allen bedanken voor de onvergetelijke dag die jullie ons hebben bezorgd ter ere van
ons huwelijk
FRITS EN RIA

ADVERTENTIES

Denk om uw coniferen!
Strooi bitterzout tegen bruinverkleuring

Chinees

Zaterdag 29 februari

FEESTELIJKE HEROPENING
Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14

U bent van 17.00-19.00 uur van harte welkom
voor een hapje en een drankje in ons geheel
vernieuwde restaurant.

Halfestraat 69

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932
Maandag gesloten.
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.
Voor uw kopje koffie e.d.

CHRIS HARDENDOOD

Het bouwplan ligt met ingang van 2 maart 1992 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk
bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende hinderwetvergunning
(WABM)
Burgemeester en wethouders hebben besloten onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en
bakvoorziening, Voltastraat 1 te Zandvoort.

Tot 30 maart 1992 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA te Den Haag door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28,
eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staat is geweest eerder bezwaren overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen in te brengen.
De beschikking is na 30 maart 1992 van kracht, tefizij voordien beroep is
ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus20019,2500 EAte Den Haag een schriftelijk verzoek is gedaan
tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige
voorziening.27 februari 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

MQTORRIJSCHOOL

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

GOEDE

telefoon 023-385478

MOTORRIJLES

VOORJAARSAANBIEDING
- 1e 5 lessen
a ƒ32.50
- Vervolglessen ƒ 45.00
- Les met Suzuki 450 cc

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

(art.19WRO)
- oprichten complex van 14 seniorenwoningen, Kostverlorenstraat 58 (Bennoheim)

De beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen m.i.v. 28 februari totSO maart 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van
9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij
de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

(De Quiïe, *Toine,

plaatsen dakverdieping
nieuwbouw kantoor
plaatsen vatenopslag
plaatsen schuurtje
vergroten dakkapel

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.

Hartstikke bedankt!.

Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze
eerste kleindochter
Joeke
dochter van
Marjolein en
Kees van der Burg

2 bomen

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00-12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Weekend aanbieding

CARNAVALS BOLLEN
NONNEVOTTEN
WORSTEBROODJES

Carnaval in Rio

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Zaterdagavond voor alle singles in Zandvoort
Dansen in Soc. „De Manege"
Met een feestelijk programma tot 3 uur in de nacht

DAG en NACHT bereikbaar

9 uur opening bovenzaal met DJ Rob
10 uur pianobar met live entertainment
10.30 uur Caribbeanzaal optreden van een
Braziliaans orkest (6 man)

Tel. 02507-13278

Bëgrafemssèii
ieii ei-ématïes!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~ inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-PÖLIS
• .een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

m J d'HONrr
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
tel. 02507-17244

eens
binnen...

De gehele avond is de Raad Van Elf van de
Carnavalsstichting Haarlem De Parkpiepers aanwezig.
v.a. 25 jaar, entree 15,-

INFO 16023

U bent van harte welkom
Een fascinerende voorjaarskollektie voor
dames en heren presenteren wij in een
NIEUW INTERIEUR
Op zaterdag 29 februari staan een drankje en
hapje voor u klaar

Emm

wonigbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Cortina Modes
Kerkplein 3
Zandvoort
Tel. 14828

Ook op zondag open van 1-5 uur

1. Garage Keesomstraat V, huur ƒ69,49 per maand.
Alle leden kunnen inschrijven op deze garage.
2. Garage Celsiusstraat Y, huur ƒ 70,69 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
v. Leeuwenhoekstraat 2 t/m 20, Pasteurstraat 7 t/m 25
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
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A c h t e r de s c h e r m e n
Fred van der Pols

Ik ben gek op carnaval'
ZANDVOORT - Fred van
der Pols (36) is in zijn jeugd
al het jongerenwerk ingerqld
en er sindsdien vrijwel niet
meer uit weg geweest. „Ik
vind het ontzettend leuk om
met kinderen om te gaan",
verklaart hij. „Ze zijn open
en direct, en je kunt ze pp een
positieve manier beïnvloeden". Van der Pols stopt veel
tijd in het werk: „Dat is ook
nodig als je het goed wilt
doen".

In de rubriek 'Achter de
schermen' gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen in deze gemeente. Deze week Fred
van de Pols, jongerenwerker van 't Stekkie, in Zandvoort-Noord, organisator
van het grote kinder-carnavalsfeest, aanstaande zondag.

„Toen ik vijftien was, kwam ik
regelmatig in Centrum 111 in
Heemstede. Omdat ze heel hard typeerde die tijd zo: vandaag discusnieuwe vrijwilligers nodig had- sieren we over wat we morgen gaan
den, hen ik er een handje gaan doen, morgen evalueren we over wat
helpen met allerlei activiteiten". we vandaag hadden kunnen doen".
Toen hij achttien was, besloot
In zijn studietijd was Fred actief
Fred van der Pols samen met en- bij Release in Haarlem, in 1986 bekele andere vrijwilligers tienerac- gon hij beroepsmatig in het jongetiviteiten op touw te zetten. „Op renwerk. Hij was betrokken bij het
een gegeven moment zij een jonge- oprichten van de stichting Jongererenwerker tegen me: waarom ga je nopvang Haarlem, ook wel het
geen opleiding voor dit werk vol- 'slaaphuis' genoemd. Fred werkte er
gen?". En zo kwam timmerman tot mei 1990.
Van der Pols staat bij 't Stekkie
Fred van der Pols op de Sociale
Academie terecht. Een tijd van voor 19 uur op de loonlijst, maar is
veel praten, zoals toen 'mode' was er vaak veel langer mee bezig. „Wil
op dit soort opleidingen. „Iemand je het goed doen, dan ben je al gauw

25 tot 30 uur per week kwijt". Dat
komt bij hem regelmatig voor, geeft
hij toe. Aan vrijwilligers is altijd gebrek en hij probeert met een zo laag
mogelijk bedrag zo veel mogelijk te
doen. Hij wijst op twee luidsprekers,
ze zijn 'opgeblazen' tijdens de disco.
„Ik kan wel naar een winkel stappen
om nieuwe te kopen, maar als ik ze
zelf repareer, spaar ik een paar honderd gulden uit. Daar gaat natuurlijk wel tijd in zitten". Hetzelfde
geldt voor een paar tafeltennisbatjes.
Zo spaart hij voor grotere gebruiksvoorwerpen, al gaat dat vaak
langzaam: zo moest voor de nieuwe
tafeltennistafel meer dan drie jaar
gespaard worden. „En al die tijd zoeken we ook naar middelen voor een
podium. Dat hebben we nodig voor
optredens in de sportzaal, onder andere met carnaval en met de toneeluitvoeringen van de scholen. Maar
die dingen kosten een vermogen, dat
is voor ons niet op te brengen".
In zijn werk probeert Fred zijn
eigen enthousiasme op de jongeren
over te dragen, hun creativiteit naar
voren te halen. Daarmee verdwijnt
een stuk verveling en - soms - baldadigheid. „Dat hebben ze niet meer
nodig om hun tijd te vullen". „De
jongere kinderen kunnen zichzelf
uitstekend sturen", zegt hij. Elke

groep, daar weet hij zelf genoeg van:
„Ik kom uit een gezin van veertien
kinderen".
Zij kennis als timmerman »etaruikt hij weer bij een timmerclub
in Heemstede Het laat zich al ra
den: een club voor jongeren. Maar
toch houdt hij zich niet alleen
maar met jeugdwerk bezig „Ik
heb altijd gezegd: ik wil maximaal
ongeveer dertig uur werken Ik wil
namelijk ook voor andere dingen
tijd hebben, voor klussen aan
mijn huis ot bil, vrienden, oi bi]
voorbeeld voor een stevige wandeling door het bos Vandaar ook dat
ik parttime werk Zo houd je plezier in je werk, en dat is liet taelangrijkst".
Iets anders waar hi] veel plezier
mee beleeft, is carnaval Al tien
jaar iang gaat hij met zijn vriendin
naar Brabant om dit feest daar
mee te maken. „Ei wonen twee
zusjes van haar en die zorgen wel
voor een thema Zo hebben we
daar wel als grote zakken patat
rondgelopen". Met veel plezier,
verklaart Fred: „Ik ben er gek op.
Het zal wel in 't bloed zitten, mijn
moeder is een Brabantse".
Toch laat het werk hem ook dan
niet helemaal los. „Ze hebben er
• „Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen om te gaan", zegt de jongerenwerker van 't Stekkie, Fred van der een ontzettend leuk kindercarna
Pols.
Foto Bram Stijnen val. Daar doe ik weer ideeën op
voor het feest m Zandvoort". Die
woensdagmiddag heeft hij 25 kinde- deur. „'t Stekkie is het enige waar zij ractiviteiten. „Ik praat ook wel eens invloeden zullen zondag vast wel
met
ouders,
als
ik
merk
dat
er
weinaar
toe
kunnen",
verklaart
Fred,
ren over de vloer, die kunnen kleien,
te merken zijn in de Van Pagechal,
knippen en plakken, kleuren, verven die op dat moment nog met de 'ver- nig contact tussen hen en hun kmde- in het zelfde gebouw als 't Stekkie,
of tekenen. „Die kinderen gaan alle- bouwing' bezig is: het lokaal, dat ook ren is. Of ik zeg tegen de kinderen: waar 's middags het kmdercarnamaal hun eigen weg en zijn twee uur door andere groepen wordt ge- probeer er toch maar over te praten val losbarst. Maandag en dinsdag
lang hartstikke leuk bezig. Mijn rol bruikt, moet iedere keer opnieuw thuis, maar zeg dan wel eerlijk watje is het voor Fred zelf feest in Bradaarin is hen te stimuleren door aangepast worden aan de jongerens- ervan vindt. Vaak blijkt dan, dat de bant. „Woensdag ben ik weer tefeer. 't Nadeel is, dat het veel tijd kloof tussen beiden met zo heel rug, dan moet ik m'n kop er weer
voorbeelden te geven".
Het werk van Fred slaat beslist kost. Verder vind ik het niet erg, groot is".
bij hebben. Maar dat zal wel lukaan bij de jeugd. Hoewel de jonge- verbouwen is mijn hobby".
Van der Pols hoort vaker van ou- ken, want van carnaval kom ik vol
Door zijn inzet reikt het werken ders dat een kmd zich makkelijker energie terug. Hooguit heb ik nog
rensoos op vrijdagmiddag (12-18
jaar) om drie uur begint, staan som- met de jeugd vaak verder dan alleen in een groep beweegt, sinds het naar een paar dagen een carnavalshedmigen al vanaf l of 2 uur voor de instuiven, disco's en andere kinde- 't Stekkie gaat. Je bewegen m een je door m'n hoofd gonzen".

ZANDVOORT - Op het politiebureau aan de Hogeweg
wordt morgen, vrijdag 28 februari, afscheid genomen van
adjudant C.J. Honders. Hij 1963 kreeg Honders een 'diploma'
gaat met de 'VUT'. Hij wordt van het Carnegie Heldenfonds, omopgevolgd door J.N.M. Konijn. dat hij een man en een vrouw uit zee

Adjudant Honders
gaat met de 'VUT'

Weekenddiensten
Dieren: -(Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.

Weekend:
29/2 - 1/3 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waar| nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Ta'ndarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10'.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is I het Kruiswerk Zuid-Kennemerlahd 's avonds, 's nachts en in het
w$ekend te bereiken via de doktersinformatiediepst: tel. 023-313233.
EMM:
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth Woningbouwvereniging
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Klachtentelefoonnummer techniGombert, Kochstraat 6A, Zand- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
15847.

Kerkdiensten
Vyëekend:
29'/-2 - 1/3 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, Viering H.A., voorjaarszendingskollekte
Tevens 10.00 uur jongerendienst i.h.
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
(Viering H.A.)
Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

Zondag 10.30 uur: mevr. G. Couperus, uit Amsterdam

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donderdag m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelhanng Hoofd commercie: J.F.
Sas
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 1317 u ; vrijdag 9-12 u
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020-562.6271.
Verkoopmanager- M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad Is opgericht in
1941.

Honders begon zijn politiecarrière bij de gemeentepolitie Den Haag,
waar hij op l oktober 1959 als adspirant in dienst trad. In 1961 werd hij
er aangesteld als agent, vier jaar later bevorderd tot hoofdagent. In

Met Zandvoorts Nieuwsblad
goedkoop naar Gran Dorado
• PEN-medewerker J.W.J. Kastermans overhandigt de eerste van de
negentig spaarlampen voor het Huis in het Kostverloren aan de voorzitster
van de bewonerscommissie, mevrouw H.J. Maarsen-Van Bilderbeek.
Foto J R Vogel

Huis in Kostverloren
krijgt 90 spaarlampen
ZANDVOORT - Het Zandyoortse Verzorgingshuis Huis
in het Kostverloren (HiK)
heeft dinsdagochtend negentig
spaarlampen cadeau gekregen
van de N.V. PEN Energiebedrijf Noord-Holland. Dit levert
het HiK een forse jaarlijkse
electriciteitsbesparing op, die
is te vergelijken met het
stroomverbruik van 6,5 eengezinswoningen. Komend jaar
gaat de PEN actie voeren voor
energie-zuiniger huishoudelijke apparatuur.

de badruimten. Deze branden vrijwel de gehele dag. De oude lampen
gebruiken 75 watt, de spaarlampen
slechts 20 watt, terwijl zij een lichtopbrengst van 100 watt hebben. Het
levert het HiK jaarlijks een energiebesparing op van 16500 kilowattuur.
Bij de actie vorig jaar heeft de
PEN in heel Noord-Holland 136.000
spaarlampen bezorgd. Gemiddeld
zijn er nu 1,6 spaarlampen per woning in deze provincie. Het streven
is drie a vier stuks. Het aantal zal
makkelijker toenemen als de lampfittingen wat compacter worden, de
lampen passen niet in de kleine fittingen. Enkele leveranciers zijn al
ver gevorderd met het ontwikkelen
De schenking had te maken met van een kleiner model.
de spaarlampenactie van de PEN,
die vorig jaar oktober plaatsvond.
„Die was met name gericht op indi- Terugverdienen
viduele huishoudens", zegt B. SluyHet energiebedrijf streeft conter, chef klantenservice bij de PEN. stant naar een lager energieverRoomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu- „De verzorgingshuizen vielen daar- bruik, ook al daalt daarmee de eigen
door buiten deze actie. Daarom heb- omzet. Een en ander maakt deel uit
niedienst
Zondag 10.30 uur: woord/commu- ben we besloten een aantal spaar- van het Milieu-actieplan, dat als doel
lampen aan verzorgingshuizen ca- heeft, bij het opwekken van energie
niedienst, pastor Cl. van Polvliet
Woensdag 19.00 uur: Aswoensdag, deau te doen". In totaal zijn er vijf- de zwavel- en stikstofuitstoot te verhonderd lampen verdeeld over acht minderen. Er staat reeds een andere
pastor Th.W. Duijves
actie op het programma: aandacht
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, instellingen, één per district.
De lampen in het HiK, door PEN- voor energiezuiniger huishoudelijke
Haarlem):
-medewerker Kastermans overhan- apparatuur. „Een duurder maar
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
digd aan de voorzitster van de bewo- energiezuiniger apparaat verdient
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
nerscommissie, worden geplaatst in zichzelf terug", aldus Sluyter.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Eongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.
_

Burgerlijke stand

GS geven goedkeuring
H glijbaan Gran Dorado

ZANDVOORT - De zestig
meter lange zwembadglijbaan
van het Gran Doradopark in
Zandvoort mag weer open voor
Ondertrouwd:
publiek. Gedeputeerde StaKonings, Michel Pierre Jeroen en het
ten
van Noord-Holland hebben
Devilee, Désirée Frédérique
Van Lieshout, Louis en Laurens, Eli- hiervoor eerder deze week toestemming gegeven, nu er diversabeth Cornelia Gerda
se veranderingen zijn aangeGehuwd:
bracht.
Periode:
18 - 24 februari 1992

Van der Spijk, Arie Tjeerd en Bos,
Mirjam Ingrid

Geboren:
Kathy, dochter van: Barmentlo,
Hendrik Albert en Van Veenendaal,
Petronella Elisabeth Maria
Alexander Henri, zoon van: Van der
Mije, Hendrik en Bartling, Johanna
Geertruida Maria
Overleden:
Zwemmer geb. Hopgendijk, Johanna Jacoba, oud 95 jaar
Pruis, Peter, oud 76 jaar
Smit geb. Steeneker, Alida, oud 86
jaar
Van Koningsbruggen, Jan, oud 84
jaar
Koper geb. Stens, Geesje, oud 86 jaar

had gered.
Op l april 1966 kwam hij naar
Zandvoort, waar hij als hoofdagent
geplaatst werd bij de geuniformeerde dienst. In deze gemeente werkte
hij korte tijd op de afdeling verkeersdienst, terwijl hij van 1972 tot

1976 deel uitmaakte van het stranddetachement. In 1976 werd Honders
bevorderd tot brigadier, negen jaai
later tot adjudant. Hij kreeg toen de
coördinatie over wijk Zuid, later
wijk I.
Honders neemt morgenmiddag
tussen 4 en 6 uur op het bureau aan
de Hogeweg officieel afscheid van
Zandvoortse politie en anderen Hij
wordt opgevolgd door J.N.M. Konijn, die per l maart bevorderd
wordt tot adjudant. Op die datum
wordt C. Lagendijk bevorderd tot
brigadier bij de Algemene Dienst.

Gran Dorado heeft aan het eind
van de glijbaan'een 6 meter lange en
2 meter brede, remmende opvangbak geïnstalleerd. Doordat deze opvangbak, naar Amerikaans concept,
horizontaal loopt en vol water staat,
worden de gebruikers van de glijhaan bijtijds tot stilstand gebracht.
Bovendien is een 'stoplicht' aangebracht, dat groen licht geeft als de
glijbaan (bijna) vrij is. Het signaal
wordt gegeven als bijna onderaan
een electronisch oog gepasseerd
wordt. Dit systeem zorgt ervoor dat
gebruikers niet te snel achter elkaar
naar beneden gaan. Een bord met
afbeeldingen moet een en ander nog
eens verduidelijken naar de zwemmers. Op de grond staat eveneens

een stoplicht, ter controle door het
toezichthoudend personeel. Daarnaast klinkt er een bel, als een gebraiker door rood licht naar beneden gaat. Mocht er onverhoopt problemen zijn met de watertoevoer m
de bak, dan sluit automatisch het
toegangshek tot de glijbaan.

Veiligheid

ZANDVOORT - In samenwerking niet het Zandvoorts
Nieuwsblad heeft Gran Dorado
bungalowparken een unieke
aanbieding voor alle Zandvoorters. In de maand mei kunnen
de inwoners van de badplaats
tegen flinke kortingen een
midweek of weekend vertoeven in één van de vijf bungalowparken van Gran Dorado.
Het bungalowparkconcern wil
via deze aanbieding de Zandvoorters ook eens met een ander Gran Dorado park laten
kennismaken.

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!

xr-^
t-jf-a^^f^i

ƒBUNGALOWP A R K E N

De inwoners kunnen kiezen uit
een twee- tot zespersoonsbungalow
op één van de parken in Port Zélande, Loohorst, Weerterbergen, Heilbachsee (Duitsland) en, voor de liefhebbers, in de eigen woonplaats
Zandvoort. Uitvoerige beschrijvingen van de parken staan in de brochure die gratis is aan te vragen.

Realisering
Port Zélande ligt op SchouwenDuiveland aan de Brouwersdam,
tussen de branding van de Noordzee
en het watersportgebied van het
Grevelingenmeer. De omgeving is
sterk veranderd door de realisering
van de Deltawerken. Op betrekkelijk korte afstand ligt de imponerende stormvloedkering in de Oosterschelde.
De bungalows op Loohorst (Limburg) liggen verscholen in het groen
en gegroepeerd rondom een groot
natuurlijk ven. Loohorst, gelegen
vlakbij Horst en America, kan als
startpunt dienen van fiets- en wandeltochten.

UNIEKE AANBIEDING

Het eveneens in Limburg gelegen
Weerterbergen (bij Weert) ligt midden in de natuur. Uitgestrekte bossen, heidevelden en zandverstuivingen liggen aan de achterdeur van het
park. De bungalows staan in het bos
aan waterpartijen.

Midweek voor ƒ 250,Weekend voor ƒ 350,in één van de Gran Dorado parken
geldig voor de maand mei 1992

Wouden
In het hart van de Duitse Vulkaneifel ligt op de flanken van een heuvel Heilbachsee. Het bungalowpark
bevindt zich enkele uren rijden van
uitgestrekte wouden en het Moezelgebied.
Alle parken zijn voorzien van een
golfslagbad, bowlingbaan, supermarkt, restaurants en sportaccommodaties. Bovendien is er in ieder
park een speciale club Billy (van
drie tot zeven jaar) en club Rebel
(van acht tot elf jaar) die de kinderen op een aangename manier vermaken.

Volgens GS is hiermee de veiligheid voldoende gewaarborgd. Samen met de 'voortvarendheid' waarmee Gran Dorado de voorzieningen
heeft getroffen, is dit voor GS reden
genoeg om het besluit tot sluiting in
te trekken. Gran Dorado is er klaar
voor, op een paar plantjes na is de
omgeving van de glijbaan weer in
orde. Van de sluiting is bovendien Reserveren
Alleen via het invullen van nevengebruik gemaakt om de toegangstrap van een nieuwe verflaag te staande bon kan men in de maand
mei, mits u reserveert vóór 15
voorzien.
maart, via de speciale actie met het
Als de Inspecteur van de Volksge- Zandvoorts Nieuwsblad boeken voor
zondheid voor de milieuhygiëne in een bungalow.
Noord-Holland met binnen drie daVoor een midweek betaalt u dan
gen in beroep gaat, wordt het besluit
van Gedeputeerde Staten direct van ƒ 250,- (normaal zo'n ƒ 550,-) en voor
kracht. Dan moet de glijbaan dit een weekend f350,- (normaal zo'n
weekend weer open kunnen.
ƒ650,-).

alleen voor Zandvoorters!

"Bon voor onze lezers
Bel voor boeking en/of brochure tel. 020-6.65.65 65 (op werkdagen tussen 17 en 20 uur). Vermeld daarbij dat u belt voor de
Zandvoort-aanbiedmg. Maak vervolgens een reservering voor
één van de Gran Dorado bungalowparken. Vraag om een
reservenngsnummer. Dit nummer vult u m op onderstaande
bon samen met naam, adres, woonplaats en telefoonnnummer.
Stuur deze bon op naar Gran Dorado, afdeling Sales Promotion,
postbus 4510, 1009 AM Amsterdam.
Naam.,
Adres
tel

Postcode

Woonplaats

reservenngsnr

Deze aanbieding geldt alleen voor de maand mei 1992 Reserveren is mogelijk
tot 15 maart Gran Dorado wijst het bungalowtype toe. Het aanbod geldt met
voor de 8 pers bungalows en niet m combinatie met andere kortingen Alles
exclusief toenstenbelastmg.

geeft u meei
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

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

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

Vrijblijvend prijsopgaaf.

offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Dit weekend:

Fa. Frank

Carnavalschnitt

9.95

Bienenstich

1.25

van 1.75 voor

-ckte

Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd in
alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
HOGEWEG 28, TEL.

023-343542

12989

Swaluestraat 26d, Driekamermaisonnette op 1e en 2e
etage in centrum. Ind. 1e et. woonk. met balkon,
keuken, toilet, 2e et. badk. met douche, wastafel en
toilet, 2 slaapk., c.v. Serv.k. ƒ55,- p.m.
Vr.pr. /142.500,- k.k.

zoekt voor in Zandvoort

Paradijsweg 2a, Vrijst. karakteristiek woonhuis met
besloten tuin. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open
haard, open keuken met inb.app., 1e et. slaapk., badk.
met ligbad en 2e toilet, overloop met vlizotrap naar
vliering. c.v.
Vr.pr. ƒ195.000,- k.k.

vlotte
verkoopster

Hogeweg 22/1, Zeer luxe tweekam.app. (v/h 3) op 1e
et., ruim balkon west. Ind.: entree, hal, toilet, woonk.
met spiegelwand, luxe open keuken met inb.app.,
slaapk. met spiegel/kasten wand, badk. met ligbad,
douche en dubbele wastafel, c.v. Serv.k. ƒ 137,- p.m.

voor de zaterdag
v/a 16 jaar

Er is een manier om met
meer plezier naar uw werk te gaan.
Om er op vooruit te gaan, zonder
dat er een sollicitatie of een Curriculum Vitae aan te pas komt.
De Peugeot 405. Een auto
met 'n aantal eigenschappen die in
het bedrijfsleven van groot belang
zijn: economie, betrouwbaarheid en
representativiteit. De Peugeot 405 is

Inl. 02507-19762

Vr.pr. ƒ229.000,- k.k.

Brederodestraat 54, Twee-onder-een-kap-woning
met voor- en achtertuin. Ind.: hal, toilet/douche, kelder,
woonk., keuken met inb.app., 1e et. 3 slaapk. met
wastafel, balkon, 2e et. zolder bereikb. via vlizotrap.
C.V.
Vr.pr. ƒ279.000,- k.k.
OPEN HUIS
Bilderdijkstraat 10, zat. 29 februari van 12.00-14.00
uur. Tussenwon. met voor- en achtertuin. Woonk.,
keuken, 1e et. 2 slaapk., badk., 2e et. zolderk., c.v.
Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.

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

TE HUUR
Curiestraat 2d
Bedrijfsloods te huur per 1 mei 1992. Opp. 282 mi.
Leeg te aanvaarden. Krachtstroom aanwezig.

VAN

SCHA1K

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

LH PEUGEOT.

GUN UZELF EEN EROTISCHE

ZORG GEVEN IS MENSENWERK

SUPER-SURPRISE!

Op onze afdeling Ambulante Hulpverlening kunnen geplaatst
worden:

VERRASSEND + VOORDELIG!
Speciaal voor mensen die MEER willen, hebben wij dit
fantastische voordeelpakket samengesteld. Een heerlijk
pakket vol erotische topstukken. Wat er precies inzit?
Dat is een verrassing. Rekent u er maar op dat uw
stoutste dromen waarheid zullen worden! En dat u
bovendien zult genieten van vele tientallen guldens
extra voordeel! Haal het Christine Ie Duc-verrassingspakket dus meteen in huis. Eindeloos
plezier voor maar ƒ 25 - i
Dat mag u niet missen!

VERZORGENDEN

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

voor de avond- en weekenddiensten in BENTVELD en
AERDENHOUT.
Onze instelling is werkzaam in de gemeenten Bloemendaal,
Bennebroek, Heemstede eri Zandvoort.
Wij willen onze klienten zo lang mogelijk in de eigen
thuissituatie laten wonen. Thuiszorg is dan onontbeerlijk.
Daarom vragen wij medewerkenden die in het bezit zijn van:
- diploma helpende; verzorgende of ziekenverzorgende of
gelijkwaardige opleiding
- tussen de 21 en 50 jaar oud zijn
- minimaal 6 a 8 uur per week beschikbaar willen zijn.
Wij bieden:
- zelfstandig, verantwoordelijk en zinvol werk
- werkbegeleiding en kollegiaal kontakt/overleg
- (bij)scholingsmogelijkheden
- 7 weken vakantie per jaar incl. ATV-dagen
- salaris volgens de CAO-Gezinsverzorging
- onregelmatigheidstoeslag
- plaatsing in rayon van uw keuze
Voor informatie en of sollicitatie kunt u zich wenden tot:

l

SLECHTS

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

::

' a;s. zondag

HNN

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout
tel. 023-213421 (op werkdagen van 9.00-15.00 uur).

wfi0 AMSTERDAM, SPUI 6, TEL: 020 - 624 82 65,

:

' CAFÉ ' '""
KERKHOVEN

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID

Oproep
De oplage van hut Zumlvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.100 L'.xemplaron.
U betaalt daarvoor slechts f,ü.- exel. (>'•; BTW.
Voor meer informatie hol Weekmi'dia Uithoorn
tel. 02975-100.11.

JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT 405.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

van liijvoorliculd jubileum, reünie, \vruuderinH. huwelijk, geboorte of overlijden.

voor de lage kilometer-kostprijs
hebt gekozen. Allebei zijn ze er
trouwens in benzine en diesel, in
sedan en break.
Bent u toe aan 'n plezierige
manier om vooruit te komen, dan
heten wij u van harte welkom.

enz.

MAKEL/VAR O.G.

Dcxi' adverLcntiiTiiimU' v;in !SO mm lirml en .10 min
hoon kunt u whniikc'M om urn nunkomlinini; U> doen

Dan de wat ambitieuzere
405 Référence. Met alle voorzieningen van de GLX, en méér: elektrisch bedienbare voorportierruiten
en stuurbekrachtiging.
Het plezier van zo'n GLX of
Référence, hoe legt u dat op de zaak
uit? Ach, u wijst gewoon op 't
recente autokostenonderzoek van
de Consumentenbond en zegt dat u

PRIJZEN INCL BTW EXCL KOSTEN RUKLAAR MAKEN AFGEBEELD ZIJN DE PEUGEOT 4Q5 GLX EN DE PEUGEOT J05 HEFËfiENCE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Deskundig advies.
OPEN HUIS
Hogeweg 58, zat. 29 februari van 13.00-16.00 uur.
Vrijst. karakteristiek woonh. met garage en tuin.
Geschikt voor verhuur. Ind. beg. gr.: gang, toilet,
woonk., eetkeuken, 3 slaapk., badk. met douche,
souterrain: woonk., eetkeuken, toilet, 3 slaapk., badk.
met bad en douche, 2e et.: zolder (10x14m).
Vr.pr. ƒ350.000,- k.k.

dan ook niet voor niets de Zakenauto van het Jaar.
Laten we eens zien wat de
bovenstaande modellen zoal voor
uw arbeidsvreugde kunnen doen.
Allereerst de 405 GLX. Een
uiterst gunstig geprijsd model met
een ruime standaarduitrusting, tot
en met getint glas rondom en centrale vergrendeling.

REGULIERSDW. STR. 107, TEL: 020 - 62313 21, LEIDSEKRUISSTR. 33, TEL: 020 623 26 46, OUDEBRUGSTEEG 21, TEL: 020 - 623 87 32, GEOPEND TOT 23.00 UUR
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leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
,. Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

W^

\)LUQT

VAN DER;
Cornwallstraat 6

Umuiden

02550-30624

wem G lAS
Ramen+Deuren

^J k/

\^J

ANTWOORDCOUPON
Q Stuurt u mij meer informatie over (s.v.p. invullen)
P Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s.v.p, invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D KUNSTSTOF RAMEN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN
D WERU AKF-SYSTEEM
D WERU RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÓRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
O ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUS SUPERLITE GLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
D SERRE'S
D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

NAAM : _
ADRES: POSTKODE+PLAATS:
TELEFOON:.

r/e/
U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
• zenden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden
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ZVM dames
drukken door
ZANDVOORT - Het CasinoZVM dames handbalteam
blijft voor opmerkelijk goed
handbal zorgen. Ook Overbos
was niet bij machte om de
Zandvoortse opmars een halt
toe te roepen: 15-11. De Zandvoortse heren leden een ongelukkige nederlaag tegen Meervogels: 20-23. Door deze nederlaag blijft Casino-ZVM in de
onderste regionen, maar volgens trainer/coach Joost Berkhout is degraderen zeker niet
nodig.
De Zandvoortse dames kwamen
'flitsend uit de startblokken. Na een
'paar minuten handbal prijkte een
riante 5-0 voorsprong op het scorebord. Verdedigend werkte CasinoZVM uitstekend, terwijl de aanvallen in hoog tempo werden uitgevoerd. Vooral Wendy van Straaten
speelde een goede partij en was goed
voor vijf doelpunten. Bij de rust had
Casino-ZVM de partij al beslist: 9-2.

Jaap Bloem
krijgt
te weinig

15-11. „Het was een hele goede overwinning", aldus coach Nicole Berkhout. „Vooral, in de eerste helft was
het heel erg leuk voor het publiek. In
de tweede helft ging het wat minder,
maar toch was het een goede partij".

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie kwam Nihot/Jaap Bloem Sport tweemaal in actie. En dat ging het
team van coach Guus Marcelle
goed af. Van Secom Luk werd
met 3-2 gewonnen. Tegen kopIqper Gooiland werd een 1-1 gelijkspel bereikt, maar gezien
het vertoonde spel kregen de
Zandvoorters te weinig.

Mannen
De gehele wedstrijd was er geen
krachtsverschil tussen Casino-ZVM
en Meervogels. Beide ploegen speelden een attractieve partij handbal en
eigenlijk had een gelijkspel de verhouding beter weer gegeven.
Bij de rust had Meeryogels een 1012 voorsprong, doch in de tweede
helft kwam Casino-ZVM knap terug.
Verdedigend zat het onder aanvoering van doelman Johan Molenaar
goed in elkaar en aanvallend was
vooral Jan van Duijn een plaag voor
de Meervogels verdediging.

Met'nog vijftien minuten te gaan
zaten de Zandvoorters met 18-16 aan
de goede kant van de score. Wat ongelukkig taalverlies werd bekwaam
door Meervogels afgestraft, waarNonchalant
door de stand weer in evenwicht
In de tweede helft nam Casino- kwam. In de zeer spannende slotfaZVM gas terug waardoor Overbos se was het toch Meervogels dat de • De aanval van de ZVM-dames leidde tot een doelpunt.
enigszins in de partij terugkwam. langste adem had: 20-23.
het lukte jammergenoeg niet. Er een overwinning. Toch is er nog
Nonchalant balverlies was er de oor„Nadat we vlak voor tijd achter had meer ingezeten dan deze neder- niets aan de hand. We hebben punzaak van dat Overbos de achterstand verkleinde tot 11-7. Casino- kwamen hebben we nog van alles laag. Ik vind het jammer voor de ten genoeg en winnen we over twee
ZVM hield echter de strijd onder geprobeerd om gelijk te komen", jongens. Ze speelden een goede pot weken van het onderaan staande
controle en won zoals het wilde met stelde coach Joost Berkhout. „Maar handbal, maar grijpen dan net naast Alkmaar dan zijn we veilig. Er is in

TZB ingemaakt
ZANDVOORT - TZB maakt
een moeilijk seizoen door. In de
uitwedstrijd tegen koploper
BSM kwam een gehavend Zandvoorts team er totaal niet aan te
pas: 8-0. Toch vond trainer Ab
Bol dat er lekker gespeeld was.
BSM was een klasse beter en is
veel te sterk in de tweede klasse
HVB. De Zandvoorters keken
na de eerste helft al tegen een 4-0
achterstand aan.
In de tweede helft heeft TZB
wel degelijk een drietal goede
kansen gehad om de score een
beter aanzien te geven. Dat lukte niet en BSM voerde de stand
op naar 8-0. „We stonden door
afzeggingen met acht man",
stelde trainer Ab Bol. „Het was
daarom zeer positief van drie
jongens van het tweede, die al
gespeeld hadden, om mee te
doen. Ondanks de grote nederlaag werd er hard gewerkt en
was de sfeer heel erg goed. Bovendien was het een zeer sportieve wedstrijd".

Zandvoort'75 zit in een dal
ZANDVOORT - Zandvoort'75
liet afgelopen zaterdag wederom een steek vallen. Door met
1-2 te verliezen van Odin is
ZOB, door een overwinning op
Jong Holland, op gelijke hoogte gekomen met de Zandvoorters. Zandvoort'75 had tegen
Odin vrijwel de gehele wedstrijd een groot yeldoverwicht,
doch wist dat niet in doelpunten uit te drukken. Met deze
overwinning zet Odin de opmars gewoon voort. De laatste
tien wedstrijden werden niet
meer verloren.

bovendien waren de weersomstandigheden zeker niet in het voordeel
van een technisch elftal zoals Zandvoort'75. De straffe en zeer koude
wind maakten het verblijf op het
voetbalcomplex niet aangenaam.

Tien minuten

Na tien minuten voetbal kreeg
Zandvoort'75 een tegenvaller te verwerken. De Odin spits liet zich zeer
sierlijk over doelman Pierre Visser
vallen. De scheidsrechter trapte in
de val en kende een strafschop toe,
die benut werd: 0-1. Odin trok zich
toen geheel massaal terug. De Zandvoortse voorwaartsen namen echter
De komende twee weken heeft het te weinig initiatief om het de Heemsteam van trainer Gerard Nijkamp kerkse doelman lastig te maken. Bovrijaf en dat is een goede gelegen- vendien moest de Zandvoortse deheid om de spelers, in oefenwedstrij- fensie op haar hoede blijven bij de
den, weer op de rails te krijgen. Te- zeer gevaarlijke counters van Odin.
gen Odin was het zeer moeilijk om
In de dertigste minuut maakte de
tot goed voetbal te komen.
scheidsrechter het presentje eerder
De Heemskerkers trokken zich .aan Odin gegeven goed door nu
vanaf het eerste fluitsignaal terug en Zandvoort'75 een strafschop toe te
kennen. Paul Longayroux liet zich
fraai vallen in het strafschopgebied.
(ADVERTENTIE)
De toegekende strafschop werd
koelbloedig door Robin Castien verzilverd. Lang duurde de vreugde niet
over de gelijkmaker. Odin dreigde
uit te breken, maar Dennis Keuning
greep in ten koste van een vrije trap.
Die vrije trap kon ongehinderd worden ingekopt: 1-2.

Nivelleren

CINEMA CIRCUS

J

L

Bioscoopprogrammering 28 febr. t/m 5 maart 1992
CHARLIESHEEN CARYELWES
VALERIAGOLINO LLOYDBRIDGES
ER HANGT IETS LEUKS
IN DE LUCHT.

"Opwindend, gevoelig
grappig en prachtig
geacteerd."

De Zandvoorters probeerden voor
de rust de stand te nivelleren. Een
zeer fraaie vrije trap van Edwin
Ariesen werd even fraai door de
Odin doelman gestopt. In de tweede
helft een nog sterker aandringend
Zandvoort'75. Odin verdedigde zich
fel en met veel mankracht. Daardoor ontstond er weinig ruimte voor
de Zandvoortse voorwaartsen. Echt
goed uitgespeelde kansen schiepen
de badgasten zich niet. Odin was

Stichting voor
Martijn Wijsman
ZANDVOORT - Martijn Wijsman
kan voorlopig doorgaan met skiën.
Dat kan dankzij de Stichting Gehandicapten
Topsport
Zandvoort
(SGTZ) die vrijdag is opgericht.
De belangrijkste doelstelling is
het bevorderen van sportbeoefening
op topniveau. Dus ook door de 18-jarige Martijn Wijsman, die een been
mist, maar wel binnenkort in Frankrijk aan de Olympische Spelen voor
gehandicapten deelneemt. Het doel
moet bereikt worden door proberen
de financiënt te regelen en voor publiciteit te zorgen. Het bestuur bestaat uit voorzitter Simon P. Paagman (directeur Zandvoort Promotie), secretaris R.F. Molenaar en
penningmeester G.J. van Kuyk. De
stichting wordt bijgestaan door een
comité van aanbeveling waaronder
burgemeester M.R. van der Heijden.

Van dezelfde makers
als de films
"Airplane"&"NakedGun".

DEMOEDER
UAH ALLE FILMS!
JONCRYER KEVINDUNN BILLIRWIN

...T;;K BIU. BUTLER, »c s PAT PROFT
PATHE ENTERTAINMENT
,PERCYMALNr,,„a«
• RIDLEYSCOTT,»,COLOR BY DELUXE
Uitgebracht door UIP (Netherlanös) bv
t 1991 Twcntieth Cenlur\ Fo>

<•> CANNOfl FILM DISTRIBUTORS

Dagelijks om
15.30 en 10.00 uur

HOT SHOTS
Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00
Volwassenen /12,50

Dagelijks om
21.30 uur

THELMA & LOUISE
Kaarten a ƒ12,50

DAGELIJKS OM 13.30 UUR

REDDERTJES IN KANGOEROELAND
Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00

Volwassenen ƒ12,50

CINEMA CIRCUS OSCAR
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

dichterbij een doelpunt via zeer
snelle uitvallen.
Zandvoort'75 bleef zoeken naar
een opening, doch door de opeenhoping van spelers lukte het niet. In de
slotfase kwam Mario van Meelen de
geblesseerde Ivar Steen vervangen.
Met vier spitsen heeft Zandvoort'75
het geprobeerd de Heemskerkse
muur te doorbreken. Er kwamen
een paar goede voorzetten, maar het
kleine beetje geluk datje dan nodig
hebt ontbeerden de Zandvoorters.
Robin Castien deponeerde de bal op
het hoofd van Paul Longayroux,
doch de bal ging rakelings voorlangs. Ook een vrije trap op de rand
van de zestienmeter bracht niet de
verlossende treffer. Odin hield
stand en won met 1-2.
„We hadden zeker wel een gelijkspel verdiend", vond trainer Gerard
Nijkamp. „Deze nederlaag komt niét
goed uit, maar met keihard werken
moeten we weer in vorm komen. De
inzet is er wel en het ging al weer een
. stuk beter dan de laatste weken alleen de voorwaartsen zitten vast. Bovendien, en dat is zeker geen excuus,
is voetballen met dit weer, zeker in
ons nadeel. De komende twee weken
kunnen we werken aan onze vorm,
dan moeten we het dalletje uit zijn.
Ik blijf vertrouwen in een goede afloop".

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Voor aanstaande
vrijdag staat alweer de vierde koppelklaverjas wedstrijd, om het kampioenschap van Zandvoort, op het
programma. In de kantine van Zandvoortmeeuwen wordt naast het klaverjasspel, dat om acht uur begint,
een loterij gehouden waarmee fraaie
prijzen te winnen zijn. De inschrijfkosten voor dit gebeuren zijn zeven
gulden per koppel. De opbrengst van
de avond komt ten goede aan de
jeugd van Zandvoortmeeuwen.

In de wedstrijd tegen Secom Luk
kreeg Nihot/Jaap Bloem Sport al na
tien seconden een beste kans. Wim
de Jong schot echter in kansrijke
positie naast, Omdat Secom Luk
met een meevoetballcnde doelman
speelde, kreeg Nihot/Jaap Bloem
Sport aardige mogelijkheden. Het
lukte echter niet. In de 18e minuut
was het eindelijk raak. René Paap
nam snel een vrije trap, die door
Wim de Jong in een doelpunt werd
omgezet: 0-1. Het zeer beweeglijke
Secom Luk probeerde de stand 540lijk te trekken, maar doelman Jaap
Bloem reageerde alert.
In de tweede helft voerden de
Zandvoorters na vijf minuten de
stand op naar 0-2. Dennis Keuning
Foto Bram Stijnen plaatste de taal voor de voeten van
Rob van der Bergh, die eenvoudig
het geheel geen paniek in het team, clema -l, Hiehurd Vos l, Eru'in Spruit 1. Ce- scoorde. Secom Luk gooide er een
rard
Damliol'f
1.
dus ik verwacht wel dat we er koschepje bovenop en kwam tot 1-2
men".
terug. Edwin Ariesen knalde daarna
Vrouwen:
Wendy van Straaten 5, Astrid Molenaar 'f, tweemaal op de lat, maar Dennis
Marjcrcct Sterrenburg 2, Els Dijkstra 2, Erna Keuning stelde de zege vrijwel veilig
Doelpunten Casino-ZVM, mannen:
Jan van Duijn 8, Kees Hoek 5. Guido Wei- van Rliee 2. Janna ter Wolbeek 1.
door 1-3 te maken. In de slotfase
ving Nihot/Jaap Bloem Sport de
aanvallen van een aandringend.Secom Luk bekwaam op. Vlak voor
tijd bepaalde de thuisclub de eindstand op 2-3.
In een goed bezette PellikaanZANDVOORT - Afgelopen zondag hebben drie kunstzwemsporthal kwam Gooiland op bezoek.
sters van de Zeeschuimers deelgenomen aan de voorronde
Het werd een heel goede partij z'aalvan de Nationale kampioenschappen in Harderwijk. De revoettaal. De Zandvoorters kregen
sultaten van Ditte Valk, Ingrid Kraaijenoord en Saskia Wesgoede scoringskansen maar lieten
ter waren dermate goed dat zij zich plaatsten voor de natiodie liggen. Wim de Jong schoot voornale titelstrijd.
langs, Bas Heino knalde op de paal
Er waren 93 kunstzwemsters, die aan de voorronde deelnamen. Om
en Dennis Keuning kegelde naast. In
een plaats in de finale af te dwingen moest men zich bij de beste 75
hoog tempo werd er gezaalvoetbald.
zwemsters plaatsen. De Zandvoortse kunstzwernsters hadden hier
Bas Heino zorgde toch voor een verabsoluut geen moeite mee en zij kwamen dan ook gemakkelijk door de
diende voorsprong. Nihot/Jaap
Bloem Sport probeerde door te
voorronde.
drukken, maar het zat niet mee. Bij
Ditte Valk behaalde een mooie 58e plaats met 59.350 punten, hetgeen
counters van Gooiland, was doelman Jaap Bloem op zijn plaats.
een persoonlijk record betekende. Ingrid Kraaijenoord, die na ziekte
weer in topvorm is, behaalde de 46e plaats met 60.590 punten. Saskia
In de tweede helft startte Nihot/Jaap
Wester eindigde op een zeer fraaie 24e plaats met het prachtige punten
Bloem Sport erg sterk, maar een, felaantal van 63.617. Dit goede resultaat leidt tot deelnamen aan de
Ier spelend Gooiland kwam al snel
Nationale kampioenschappen op 10, 11 en 12 april in Harderwijk.
op gelijke hoogte, 1-1. Beide ploegen
streden in het verdere verloop voor
de winst, waarbij de beste kansen
voor de Zandvoorters waren. Het
bleef echter 1-1. Coach Guus MarcelIe vond dat zijn ploeg te weinig had
gekregen. „Over ons spel en de werklust ben ik zeer tevreden. Jammer
dat de ploeg niet loon naar werken
kreeg".

Zeeschuimers doen mee aan NK

Ondanks zwak spel

ZANDVOORT - Door een nipte 33-32 overwinning op KTC
blijft het damesteam van The
Lions volop in de running. The
Lions neemt nu een gedeelde
tweede plaats op de ranglijst
in. De jongens junioren moesten het opnemen tegen koploper Early Bird en speelden een
magistrale partij. Wel een kleine 98-94 nederlaag, doch de
Zandvoorters deden niet onder
voor de aanstaande kampioen.

Lions kwam langzamerhand naderbij. Het duurde echter tot de zeventiende minuut voordat Lions voor
het eerst een voorsprong nam: 30-29.
Vooral de juniore Sabine Dijkstra
was goed op dreef. Lions wist veel
aanvalsrebounds te bemachtigen,
doch de daarop ondernomen doelpogingen misten de juiste richting.
In de slotfase liep Lions uit naar een
33-29 voorsprong, waarmee de strijd
beslist was. KTC kwam door een
rake doelpoging niet verder dan 3332.
„We hielden het hoofd koel", vond
In de uitwedstrijd had het Zand- coach Rob Benjamins. „Het was
voortse damesteam verloren van overigens een slechte partij, maar de
KTC en nu leek het eveneens niet punten zijn binnen".
goed te gaan. Lions had moeite met
de zone van KTC en keek na een
helft basketballen tegen een 14-19 Junioren
De verwachtingen waren niet erg
achterstand aan. Ook in de tweede
helft was het niveau niet erg hoog. hooggespannen bij de jongens-junioren van The Lions. Early Bird had
namelijk de eerste confrontatie met
ruim veertig punten verschil gewonnen. De koplopers zouden het echter
bijzonder lastig krijgen tegen een uiterst gemotiveerd spelend Lions
team. Heel lang wist Lions een vijf
punten voorsprong vast te houden.
Vlak voor de rust kon Early Bird
voor het eerst op voorsprong komen. Ruststand 50-47.

Skiér Martijn Wijsman, blij met stichting SGTZ.
Folo Bram Stijnen

Belangrijk doelpunt voor
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen behaalde in de uitwedstrijd tegen Vogelenzang
een belangrijk punt: 1-1. Omdat concurrent DSK eveneens
een punt pakte is er nog van
alles mogelijk in de onderste
regionen. Een overwinning komende zondag in de uitwedstrijd op Concordia kan de
Zandvoorters wat lucht geven.
Het toch al door vakanties en blessure gehandicapte Zandvoortmeeuwen kreeg op het laatste moment
afmeldingen van de zieke Francis de
Boer en Gerard Ramkema. Daardoor moesten er weer omzettingen
plaatsvinden. Junior Duncan Bloem
maakte zijn debuurt als doelman en
kan terug zien op een goed debuut.
Willem van der Kuyl, die op elke

plaats ingezet kan worden, speelde neergehaald. De scheidsrechter zag
daar echter geen strafschop in. Toch
als voorstopper.
nam de thuisclub, na tien minuten,
Ondanks deze wijzigingen was onverwacht een 1-0 voorsprong. De
Zandvoortmeeuwen geenszins de Zandvoorters pakten toen de zaken
mindere. Het werd overigens wel wat feller aan. Gingen volop in de
een matige partij voetbal, waarbij de aanval en scoorden dan ook de verbeste mogelijkheden voor de Zand- diende gelijkmaker. Riek de Haan
voorters waren. Vanuit een wat be- verlengde een voorzet, waarna Mihoudend concept probeerde Zand- scha Tibboel de bal in het doel depovoortmeeuwen Vogelenzang op te neerde: 1-1.
vangen. Doelrijpe kansen kreeg VoDe Zandvoorters gingen goed door
gelenzang daardoor niet. De beste
kans was voor de Zandvoortse rech- en kregen via Peter Steegman, Riek
terspits Peter Steegman, die daar de Haan en Mischa Tibboel nog aardige mogelijkheden om de winst
echter geen raad mee wist.
mee naar Zandvoort te nemen, doch
In de tweede helft een meer aan- het bleef bij de gelijkestand. „Met
vallend Zandvoortmeeuwen dat in een punt zijn we wel tevreden", stelde gaten had dat niet veel gevaar van de Richard Bruynzeel. „We moeten
Vogelenzang uitging. Riek de Haan nu wat voorzichtiger voetballen.
leek opweg naar de openingstreffer, Wat spel kwaliteit betrof hadden we
maar werd in het strafschopgebied echter moeten winnen".

In de tweede helft bleef Lions zeer
sterk tegenspel bieden. Onder aanvoering van de met scherp schietende Maurice Reus (25 punten) en Robin Keiler (32 punten) hield Lions
de strijd tot het eind vol. Na tien
minuten 70-70. Early Bird dacht bij
een 80-74 voorsdprong de strijd beslist te hebben, maar onderschatte
de veerkracht van het jeugdige
Zandvoortse team. Lions kwam prima terug tot 86-86. Ook toen Early
Bird wederom wegliep, nu naar een
97-88 voorsprong gaf Lions niet op.
Bij de stand van 97-94 leek een verrassing er aan te komen maar Early
Bird liet zich niet opzij zetten. Eindstand 98-94.
„Het was een meer dan eervolle
uitslag", zei coach Rob Benjamins.
„Ik keek m'n ogen uit. Zo goed hebben we dit seizoen nog niet gespeeld.
Het scheelde echt niet veel of we
hadden de ongeslagen koploper Early Bird verslagen"'.

Chess Society uit
bekertoernooi
ZANDVOORT - De Chess Society Zandvoort is er niet in
geslaagd de voorronde van de
Noord-Hollandse schaakbeker
te overleven. Het door Auto
Strijder gesponsorde viertal
startte het duel tegen het tweede team van De Uil uit Hillegom voortvarend maar verloor
toch met 3-1. Koploper in de
tweede klasse De Uil plaatste
zich voor de volgende ronde.
In een gelijkwaardige stelling vergat vierde bordspeler Kees Koper
een veld op het bord af te dekken,
waardoor zijn tegenstander met zijn
dame de stelling kon binnendringen
en het eerste punt voor De Uil kon
laten aantekenen. Tweede bordspeler Olaf Cliteur overspeelde zijn tegenstander met twee schitterende
combinaties welke in het eindspel
twee pionnen en een stuk opleverden. Dat leverde een overwinning op
waarmee de stand in evenwicht was.
Kopman Ben de Vries wist met zeer
gedegen spel de tijdnoodfase in een
gewonnen stelling te bereiken. Tijdens het uitvluggeren blunderde hij
een volle toren waardoor de tussenstand op 2-1 voor De Uil kwam. Alles
hing nu af van derde taordspeler
Hans van Brakel die, nadat de kruitdampen waren opgetrokken, in een
florissant eindspel was beland. Echter de benodigde tijd, van twee a drie
minuten, om de stelling om te zetten
in winst ontbrak Hans van Brakel.
Hiermede kwam de stand geflatteerd op 3-1 voor De Uil.
Afgelopen maandagavond reisde de
Chess Society opnieuw naar Hillegom af om aan te treden tegen het
\ijfde team van De Uil. Om lijstaanvoerder ie blijven moet er gewonnen
worden. Op zaterdag 29 februari
aanstaande zal een viertal van Chesb
Society wederom deelnemen aan
het open Rapid-toernooi van Koedijk. Chess Society wist vorig jaar
beslag te leggen op de titel in do
vierde klasse en zal dit jaar uitkomen in de tweede/derde klasse.

__.

T o fis_c_o_rje_r_s_
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F. de Boer (ZVM-zon)
Castien (Zv.75)
® Longayroux (Zv.75)
van Rhee (ZVM-zat)
Visser (ZVM-zat)

14

19

De Zandvoortse voetballers weten na de winterstop het doel maar moeilijk op de
goede plaats te vinden. Daardoor weinig of geen verschuiving op de topscorers
ranglijst. Alleen Robin Castien kwam een doelpunt dichter bij zijn ploeggenoot
Paul Longayroux. Met nog vijf wedstrijden te gaan zal Longayroux de eerste plek
echter niet meer ontgaan.
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Auto- en motorrijschool

W. v.d. Veld
Nu ook motorrijlessen
aanbieding eerste 5 lessen
32.50 per les.
Vervolglessen auto
42,50 per les
Vervolglessen motor
45,00 per les

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

tel. O25O7-19188

UITZENDBUREAU

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305
Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst.

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

VERPLEEGHULPEN
VERPLEEGKUNDIGEN
ZIEKENVERZORGENDEN

PIZZA WEEKEND
AART VEER
nieuw
Groentepizza's

Kom langs en laat je inschrijven bij Liane,
ledere dag open van 14.00-17.30 uur
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel mannen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

(om mee te nemen voor thuis in de oven)
Vrijdag en zaterdag nodigen wij u uit kennis
te maken met onze PIZZA'S
UIT EIGEN KEUKEN.
Royaal belegd met kaas, salami,
paprika, champignons, olijven
enz. en natuurlijk op een
heerlijk krokante bodem
Ter kennismaking

ABRES

CENTRO Dl MARMI

Mooiste marmer, graniet en
k'istcen. Voor wand vn vloer.
De
grootste
collectie
in
Amsterdam
en
omstreken.
Deskundig
advies
en
voorlichting.
Groothandelsprijzen v.a.
/"57.-/IH-'. incl. Uw.

DEZE EXTRA'S GEVEN DE FIDJI KLEUR.

ABRES

6,98

De Flinesstraal IS in-tht t.n. Makrol
Amsterdam • (12()-(iH 28 555

Nieuw! Clio Fidji,
série limitée 250 stuks.

(PALACE HOTEL)
V

_

j(t jfc *. JE.

X

ZANDVOORT
Een * * * * Best Western Hotel met 84 suites/
kamers, restaurant, bar en zalenafdeling,
vraagt per zo spoedig mogelijk:

RECEPTIONIST(E)

GROENTE EN FRUIT

Wij vragen:
* Spreekvaardigheid in Duits, Engels en
Frans
* Vooropleiding minimaal HAVO
•*• Ervaring in hotelreceptie en typevaardigheid
•*• Representatief voorkomen
* Computerervaring strekt tot aanbeveling

Grote Krocht
tel. 14404 :

ONTDEK DE
KLEURRIJKE CHARME
VAN DE CLIO FIDJI.

Reacties schriftelijk met C.V. te richten aan:

PALACE HOTEL

(e bent anders, dus je wilt iets anders.
Vandaar ook dat je een auto zoekt die bij je past:
de nieuwe Clio Fidji.
De stijl is avontuurlijk, een tikje exotisch.
Pittig en wendbaar. Comfortabel en zuinig in

Standaard extra's.
• Uitklapbare zijruiten achter in de drie-dcurs uitvoering •
Speciale bekleding van de stoelen, hoofdsteunen en portieren
• Blauwe strip in bumpers en op de flanken • Ingebouwde
luidsprekers in het dashboard • Leverbaar in vier
uitgesproken kleuren: frambozenrood, kobaltblauw, arctic
wit en zwart nacré metallic verni • Zonwerend glas •
Wisser/sproeier op achterruit • ' Vijf-versnellingsbak •
1200 cc motor • In hoogte verstelbare dichte
hoofdsteunen • Verlichte bagageruimte •
Sportieve wieldoppen.

gebruik. Standaard voorzien van vele extra's waardoor je 't in één oogopslag ziet: de Clio
Fidji, dat is 'm! Ontdek hem zelf bij ons. De Clio Fidji vanaf ƒ 23.995,-*.

DE RENAULT CLIO. EEN AUTO MET VERBORGEN TALENTEN.
* Incl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijven Rinko

t.a.v. De directie
Burg. van Fenemaplein 2
2042 TA ZANDVOORT

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant. En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als
vader van een voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op, want kritisch zijn ze wel. Maar als het even
kan, komt ons nieuws in de krant.
Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je tenminste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats
gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten en eventueel actie ondernemen. Daarbij, is het
Zandvoorts Nieuwsblad verdomd actueel. Wat dat betreft lijkt het wel een dagblad.
Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij ons in de omgeving onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen. Mede door een artikel in de krant is dat toen verder aan het rollen gebracht en werd er iets aan gedaan.
Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven als het
Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de reden dat ik die krant niet zou willen missen.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ16,Q halfjaar ƒ29,- Q jaar ƒ52,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,-.
Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.: —

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

(i.v.m. controle bezorging) WK

Cl/2

Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!
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Canon reflexcamera

Philips wekkerradio

EOS 1000 ïootnf tót*^ctiteft«ompact
*zeer eenvoadige bediening *aïrtofocus
- s^lew^prögrammakeuzeknöp'
*2 scherpstelmogelijkheden en
'TO belichtingsmethoden *ingebouwde
flitser *compleet geleverd met
EF35-80 mm AF objectief.

AJ 3010 *electronische klokradio aiet
FM en MG ontvangst *LCD<$SjJlay
*wekken met zoemer of radio, ook
herhaald

21-10

Canon wordtank
MD 8000 *een krachtige vertaal-'
computer/organizer *spellingsCOfltfole/correctie *synomemenlijst etc.
'*telefoonboek, notitieblok, planner etc.

of 30.per maand

Canon word tank

Audio Sonic
radiorecorder met CD
en dubbeïdeck

999r
of 3-$..,- j*?r maand

Ricoh compactcamera

MD 9000 *supervertaler met 3 interne
talen (Engels, Dutts en Frans) en 2 extra
talen naar Keuze d.m.v. optionele IC
kaarten *Jiierdbör ontstaat een combinatie
van 20 woordenboeken *optionele kaarten
beschikbaar m het Duits,
Frans, Italiaans. Spaans,
Nederlands en Zweeds. Or 30.- per maand

of 135.per maand

AT personal computer
Specificaties: *8Q286 processor met een
isioksnelheid van 16 MHz *1 MB Ram
-géfteugefl (Uitbreidbaar tot 32 MB) *40
MBbante schijf (19 ms) *3.5" diskdrive
0.44 Mb) en 5.25" diskdrive (1.2 Mb)
'*super VGA kleurenmonitor met
maximale resolutie (non-interlaced)
1024x768 *incl. MS DOS 5.0 en Geoworks Ensemble beiden Nederlandstalig
*software reeds geïnstalleerd.

CD322 *MW/LW/FM stereo *3-baUffs
grafische SCjöalizer *dubbel ,,: ,„„,
cassettedéeit-*high-speed dub&ng
,-•' *2-weg speakersysteem
' '*GD*speler,mat LCD,display.

AF66 *compactcamera in een luxe
design *het kwaliteftsöbjeCÖö?
F29-35mm garandeert perfecte foto's-'
*autofocus, automatische filmregeltng
en DX filmcode (100-1000 iso)
*en natuurlyk met

CD-aanbieding
For lovers only

Ei

Star printer
LC 24-20 *nieuwe Star 24-naalds printer^
*210 tekens per sec. *64 tekens in Lq,

5 lettertypen, 15.6 Kb buffer *met
, Epsgn-IBM preprinterX24Bemuties
*alle Info overacbtep
'

afleésfesar óp tet
LCD scherm.

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 7 maart 1992,
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.

BON VOOR EXTRA
VOOFUDEEL
OP DE EXTRA DAG
VAN HET JAAR!

Kodak, Fuji
enDixons
fotorolletjes'
;
3 halen, '
l betalen.

3

Polaroid VHS
videobanden E Ï80

.

of 30.- per maand

je komtogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.
09

Eetkamer stoel Eetkamer tafel
van 29§^ voor van 129§F voor

249.- 999.Wandmeubel
van 3299^ voor

2999

Slaapkamer compleet
van

Leren Bankstel
van 2999? voor

* Excl. bodem en matras

2499
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 - 6184733/6830551, EIGEN PARKEERGARAGE

geeff u meer!
WEEKEND UITWAAIEN
IN EGMOND AAN ZEE

sauna en de Turkse/Japanse baden. In overleg kan op
zondagochtend een bezoek gebracht worden aan de vuurtoren in Egmond.

In samenwerking met Badhotel 't Zuiderduin in Egmond
aan Zee biedt Weekmedia u in februari en maart de mogelijkheid gebruik te maken van een speciaal weekendarrangement. Dit arrangement geldt van vrijdag t/m zondag
18.00 uur. U heeft de beschikking over een 2-persoons
kamer met kleurentelevisie, telefoon, douche en toilet. Op
vrijdag- en zaterdagavond wordt u een diner geserveerd en
op zaterdag- en zondagochtend is er een uitgebreid ontbijtbuffet. Op zaterdag kunt u gratis gebruik maken van de

KOSTEN
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
betaalt u voor dit weekendarrangement slechts ƒ 350,- voor
2 personen (normaal bedragen de kosten / 460,-).
RESERVERINGEN EN INFORMATIE
Voor reserveringen en informatie kunt u terecht bij: •
Badhotel 't Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan
Zee, tel. 02206-5000

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon maak ik
gebruik van het weekendarrangement van Badhotel 't Zuiderduin in Egmond aan Zee van vrijdag
t/m zondag
februari/maart d ƒ 350,- voor 2 personen.
Naam:
Adres:
Postcode:

Telefoon:
Woonplaats:

geeff u meer!

MOULINEX KOMBI MAGNETRON
INKLUSIEF GRILL EN D R A A I S P I T
Luxe kombi magnetron, 24 liter inhoud, 850 Watt
vermogen, draaiplateau, 1300 Watt GRILL, grillfunktie simultaan met magnetron te gebruiken,
DRAAISPIT mei lekbak, RVS binnenwand,
bmnenverlichtmg, veiligheid sv e rgrendelmg,
grillrooster, witte deur en gratis receptenboek.
Adviesprijs'989.-

SONY CAMCORDER
PHILIPS-63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F450; Topper13 lux, 8x zoom
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

Type 25GR5760, 63cm flat
square, m-lme,quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afstandbedienmg. Adv "2075.-

1979.SONY CAMCORDER

1395.PHILIPS 70 CM KTV

AFSTANDBEDIENING

NL
INDESIT1200TOEREN

WASVOLAUTOMAAT

F250; Kompakt, autofocus.
Inkl. accessoires Adv '2220.-

KOEL/VRIES KOMBI

1379.-

Geen twee deurs koelkas
maar een echte 280 lite
2-deurs koel/vries kombma
tie. Koelruimte op "oog
hoogte" Adviespnjs*979.-

1375.-

63 CM TELETEKST

^*

1275.-

TOPMERKCAMCORDER

1175.-

1779.-

*
*

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1075.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

875.37 CM AFSTANDBED.

425.-

37CMKLEUREN-TV

395.-

ZANUSSI K/V (OJ)

plgii 770
HOLL 1000 TOEREN
ijfjfef / f 5J." pT?*!
PHILIPS/WHIRLPOOL l J'JlvT 7QO
m - ^?J
**
preft Q7Q ZANUSSI 400 TOER"EN
lirôfcf Of O."

E10; (Sony) 8mm systeem, 4
lux, 6x zoom, HiFi stereo. '2799.-

SONY CAMCORDER

TR45W; Handycam super
kompakt, 6x zoom, autofocus, Hi-Fi. Adviespnjs'2220.-

1469.JVC CAMCORDER

SONY MIDI-SET + CD-SPELER + BOXEN
NEWSD82CD, Versterker 2x35 walt, 5-bands equalizer, SurroundSound Tuner, digitaal, 12 v o o r k e u z e s t a t i o n s . Dubbelcassettedeck, dolby-B CD-speler, 4x oversamplmg en 16 bits
digitale filter, MusicScan, Shuffle Play Luidsprekerboxen,
2 weg sysleem. Infrarood afstandbediening.
Adviospnjs"1110 -

CHErtE MAG/
BAUKNECHT K/V

979.-

STEREO TELETEKST

tüSEr
Z19.SAMSUNG RE570

MOULINEX FM1115

lei EN

^^^ -.i~f wan N

•

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen. Kwahta
tief uitstekende koeler/vne
zer. Adviesprijs *848.-

445.-

INDESIT 2-DEURS

Type 2023; Tweedeurs 4
sterren kornbikast. Adv. *899.

Het

artikelen nog

545

" / , , , , . . |TT -

830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid "1899.-

• / e=

«II»

ZANUSSI 2-DEURS

ad)

PHILIPS /WHIRLPOOL I
MIELE1150TOEREN

1199.-

SIEMENS WM3380
1000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

RTV740,3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid '2095 -

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

WASDROOGKOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T

1AQC
0103."

PHILIPS/ WHIRLPOOL

BLAUPUNKT HI-FI "

AVM610; 20 liter. Adv. '769 - 1

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert tot 1 1 50 toeren p/m;buiMOULINEX KOMBI
tenmantel tweezijdig geeGRILL + DRAAISPIT
mailleerd. Adviesprijs "21 99.24 liter, 850 Watt vermogen en |
draaiplateau. Adviesprijs*989.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u m één machine:

549.-

KOMBI MAGNETRON

STUNT" 3 in 1 " Magnetron j
+ hete-lucht oven + grill.

599.-

AEG LAVAMAT RVS

1299.-

BAUKNECHT 2304

1399.-

Type KSV; De nieuwe met 260
litermhoud.Adviesprijs*1199.

BOSCH 2-DEURS

SONY55CMKVM2131 SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,
SUPER TELETEKST

1249.SAMSUNG55CM5312

Type 2596; Adv.*7q9.-

Hm* 299."

PANASONIC HI-FI
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST F65,4koppen, VHS-HQ. "1894.-

1399

1499.-

MAGNETRON OVEN

1349.-

1079.-

1499.JVC 63 CM AVS25o!

MIELEVWG521

SHARP MAGNETRON

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST HITACHI HI-FI VIDEO

a*

j 33."

BAUKNECHT VW 3PR

Snel ontdooien en verwarrrien

6843; VHS-C, autofocus.
Adviesprijs "2095.-

VR502; "Best" getest! VHSHQ, Hi-Fi stereo geluid. Ned.
Philips garantie. Adv. '1599.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

t a ah*

INDESIT PROMOTIE

1669.-

1099.JVC HI-FI VIDEO

BOSCH VWPS21 00
FTgii 7QQ

STUNT! 550 TOEREN

PHILIPS CAMCORDER

Flat en Square Black Tnnit- VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur
ron beeldbuis, euroscart, ste- longplay, 5 koppen. '1899.reo, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'2550 -

6 programma's, 1 2 couverts en |
geruisarm: Adviespri]s*1099 -

MIELE KOEL/VRIES

GR60;VandeuitvindersiVHSC super kompakt. Adv."2419.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

1999.-

1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trommel EN kuip roestvrijstaaM

Nederlandse Philips garantie.

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

TypeW1200WDOJ;Voorlader,
centrifugegang 1200trn/mm ,
rvs trommel EN kuip '1399.-

INDESITD310WF
LUXE VAATWASSER

8 uur, jpg-shuttle, ab. '1990.-

SIEMENS KS2648

1599.-

895.-

STEREO TELETEKST

De grote AEG kollektie bij
SHARP3IN1 KOMBI
BCC te bewonderen i Wat
R8jl 80^750 Watt +draaiplateau
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? *1549.-

799.-

PHILIPS 800 TOEREN

pWk Q7E
U'Jft? Of O*"
BAUKNECHT WA6500

795.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, mgebouwde TELETEKST. "1549.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

879.-

GRUNDIG VHS VIDEO

VS700, LCD-afstandbed. '1239.-

689.-

130 LTR. KOELKAST Type AWG089; Opvolger van
Oerdegelijke tabletop. Zeei de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering met formica PHILIPS CC1000, echter met
bovenblad. Officiële garantie REGELBARE centrifugegang
tot 8501 p.mm. Thermisch gestuurd, eco-knop. *1495.-

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01; VHS-HQ, mkl.afstandbediemng Adv.*1095.-

255.

649.-

PHILIPS VHS VIDEO
ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

Coolcraft 145 liter, 2-sterren
Formica bovenblad. Garantie

579.STUNTIVHSHQ-VID'EO

345.PHILIPS 140 LITER

70KV9717, Adviespnjs'2275.- Inkl afstandbediening 1

1598.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

ai
f!
£

n

1498.BLAUPUNKT55 CM

GRUNDIG 63 CM
R LUXE TELETEKST

n

1198.-

R ARISTONA 55 CM
K STEREO TELETEKST
ft
*• GRUNDIG 51 CM

n
^

Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvak

479.-

VHS VIDEO-SPELER

1098.-

TELETEKST STUNT

898.-

H
ft ARISTONA 51 CM
fl AFSTANDBEDIENING

349.-

Mt^

Inclusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv.*1375.-

lAftf S U 40.™
1000 TOEREN RVS BL

1199.••

1

Van de uitvinders '1099 -

679.-

VIDEOCASSETTES

HITACHI VHS VIDEO

679.HITACHI VHS VIDEO

AGFA
SONY
SONY

MAXELL XLII-90
TDK
SONY

ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275.Adv.*1445.- |

.•i 11.«••••liiuiijiffjn

TypeTDSO; Adviespnjs*649.-

MOULINEX^
B56

M? 399.RVS REVERSEREND

RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed+leespen "1445

Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vmden is. Adviesprijs.'595.-

568.879.SRUNDIG 63CM KTV
TELETEKST
AFSTANDBEDIENING

BAUKN./BOSCH/AEG

BOSCH VRIESKAST

MV&&S&

m 899.-

SIEMENS CONDENS
MIELE DROGER

VRIESKIST 140 LTR

MERKCENTRIFUGE

BEVERWIJK
l Winkelcentrum De Beyerhof
l Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

%O>TTJ%' i^
J^J l J^kU
^ ^~' • • • »«^ • •.
....
.
.. •.

ATAG KOOKPLAAT
GKF334; 4-pits. Adv. "445.-

348.-

1199.- PELGRIM WASEMKAP

498.HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradrèef 37

1398.-

§Êf 699.-

Type GSD1311; Adv. '348.

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

KFF4"52, Luxe gas-elektro ]
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek Adviesprijs* 1735.-

CONDENSDROGER

PHILIPS VRIESKAST

Type AFB095; Adv.*665.-

1098.-

ATAG INFRA TURBO

^v.a.649."
PHILIPS/WHIRLPOOL

INDESIT 120 LITER

pTgii AAQ
tjiitiv 440 •"

Type T63-430; Adviesprijs *1889.-

Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand.
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.

m 499.-

OPZETVRIESKASTJE

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed +leespen"1157

M
ti
fr

INDESIT G/E FORNUIS

898,

33.-

SA-90
36.UX90WM32.-

1099.-

528.598.-

ETNA FORNUIS 14.00'

698.-

ZANUSSI WASDROGER

BLAUPUNKT VIDEO

Type K5400; Adviesprijs*799.-

41OIV; Gas-elektro fornuis
Inkl.grill, draaispit en mixed ]
grill-set. Adviespnjs'1425.-

M730;HQ, 3 koppen "1299.-

799.-

\\

PELGRIM SUPERLUXE l
GAS-ELEKTRO FORNUIS

AUDIOCASSETTES

E-180GX18.E-240DX 25.P5-90
36."

INDESIT
FORNUIS

K5406; Gas-elektro. *1049.-

L2È7 3401
PHILIPS 160 LITER

JVC VHS-HQ VIDEO

M720, LCD-afstandbed '999.-

MET

5 JAAR -•

BOSCH KTF1540J
pliffl E>|E

799.748.PANASONIC VIDEO
GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

AEG TURNETTE

ZANUSS1140 LITER

STEREO TELETEKST

1298.-

999.-

145 LTR. KOELKAST

6290, Afstandbediend. '1195.-

B6c, waar men nog W vo
uheett!
-

169.-

WA15; Adviespnjs*245.-

128.-

• ' • • OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...................1 tot 5.30 uur .
• . . • ..
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag
......9 tot 5 uur.KOOPAVOND:

*Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overig* filialen donderdag ...... -7 tot 9 uur

\
DEZE WEEK MET
ZIE ELDERS IN DEZE KRANT
Donderdag

maart 1992

Los nummer ƒ 1,75

!ZK wil veiliger
;asinstallaties
in strandtenten
ZANDVOORT - Het seizoen
voor de strandpachters is nog
niet begonnen of ze worden al
geconfronteerd met een grote
tegenvaller. Naar aanleiding
van controles van het Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
(EZK) moeten strandpachters
hun gasinstallaties vervangen.

Jarenlang heeft het energiebedrijf
de overtredingen van veiligheidsregels door de vingers gezien. Nu komt
daar een eind aan. Het betreft vooral
gasinstallaties, die niet door de beugel kunnen. Voorzitter van de
strandpachters, Jaap Paap, heeft
wel begrip voor het handelen van
het energiebedrijf: „Het is eigenlijk
wel terecht dat ze iets aan onveilige
situaties willen doen. Ik weet uit ervaring dat de voorschriften van het
energiebedrijf goed zijn. Toch zijn er
nooit ongelukken gebeurd als gevolg
van verkeerde gastoestellen. Het
energiebedrijf maakt nu dus bezwaar tegen de installaties, de verze-

keringsmaatschappijen die aan het
begin van elk seizoen komen kijken,
hebben nog nooit bezwaar gemaakt.
Eigenlijk is dat heel vreemd. Misschien zijn er voor bedrijven op het
strand toch andere normen."
Paap toont begrip voor het energietaedrijf, omgekeerd is dat ook het
geval. Adjunct-directeur van het
EZK, R. d' Hollosy: „We moeten natuurlijk uitgaan van onze eigen veiligheidsvoorschriften. Er is in de
loop van de jaren echter een gedoogbeleid ontstaan ten aanzien van de
pachters. In dat beleid kunnen we
niet in één keer een grote ommezwaai maken. Dat zou de pachters
alleen maar op onverwachte kosten
jagen. Dat gedoogbeleid willen we
daarom geleidelijk afbouwen."
De strandpachters moeten dit jaar
de belangrijkste mankementen verbeteren. Ze krijgen tot volgend jaar
de tijd de puntjes op de i te zetten. Zo
bekijkt het energiebedrijf per geval
wat er moet gebeuren.
Vervolg op pagina 3
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Seizoen
start met
topdrukte

SchBfiSd<er
,,Ik werk met mijn hele 7iel on
n
karakter' Dat zegt de schil
J '
der Dan Visser als hij zijn manier van
werken typeert De oud leerling van
de Gertenbach Mavo schildert te
genwoordig landschappen stille
vens en portretten De ex Zand
voorter die nu in Huizen woont
exposeer! momenteel in de open
bare bibliotheek

ZAND VOORT - Het prachtige voorjaarsweer bracht
zondag tienduizenden dagjesmensen naar Zandvoort.
Een schitterende start van
het nieuwe strandseizoen,
dat dezelfde dag (l maart)
van start ging. Voor een
handjevol strandpachters
kwam de topdrukte heel
mooi uit. Zij waren al zo ver
gevorderd met de bouw van
hun paviljoen, dat zij de
stoelen al klaar konden zetten voor de gasten.
Behalve op strand zorgde
het mooie weer ook voor
veel drukte op de wegen. Er
was sprake van kilometers
lange files, zelfs al tussen
Amsterdam en Haarlem,
richting
Noordzeekust..
Voordat de laatste gasten
stapvoets met hun auto in
Zandvoort
arriveerden,
stonden de eerste al weer op
de Zandvoortselaan in de
file huiswaarts, 's Avonds
rond zeven uur was de drukte verdwenen.

Filmavonden groot succes

IRoleo
Een Haarlemse scholenge
~y
meenschap serveerde vori
ff
ge week wel een nee' speciaal di
ner Tegen een vergoeding van vijftig gulden per persoon konden de
bezoekers zich vol eten Vier Zand
voortse meisjes verleenden hun me
dewerkmg aan de actie die geld op
moest leveren voor de vakantie van
| Poolse kinderen De opbrengst van
het diner was 2800 gulden

Wonen
De ATV pagina staat in het
Q
teken van wonen Repara%/
teur van antieke meubelen, J J
• Smink 'Het is gewoon keihard wer
ken' Verder huidige inteneumiode
is kleurrijk en decoratief
-- ~

• Mevrouw van Fenema, weduwe van de voormalige burgemeester, was een van de speciale gasten op de
filmavonden van het Zandvoorts Nieuwsblad. Op de foto zit zij tussen wethouder Termes en zijn echtgenote (I.)
en burgemeestersechtpaar Van der Heijden.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag

17166
Politie zoekt
aanrander
ZANDVOORT - De politie van
Zandvoort en Bloemendaal is nog
steeds op zoek naar een man van
ongeveer tussen de dertig en veertig
jaar oud, die verdacht wordt van
aanrandingen op het Visserspad. Vorige week hield de politie al een 4.5-jarige Haarlemmer aan, die voldeed
aan het signalement. De man is echter weer vrijgelaten, omdat er onvoldoende redenen waren hem nog langer vast te houden.
Vorige week maandag had een poging tot aanranding plaatsgevonden,
de tweede binnen twee dagen. Een
18-jarige vrouw werd de vrijdag daarvoor onzedelijk betast, nadat de man
gevraagd had hoe laat het was. Na
een korte worsteling kon zij met
haar fiets wegkomen.

HW
04.06
04.31
05.05
05.32
06.38
06.41
07.21
08.16
09.35

LW HW LW
11.56 16.16 23.54

00.35
01.16
01.46
02.25
02.55
03.45
04.34

16.42
17.15
17.47
18.26
19.02
19.56
21.06
22.35

12.15
13.00
13.35
13.55
14.24
15.04
15.55
17.20

Maanstanden:
EK dond. 12 mrt. 02.36 u.
Doodtij 14 mrt. 23.54 u. NAP+55cm

De serie filmavonden werd vrijdagavond afgesloten
door redactiechef Dick Piet. Na afloop werden Anton
Bakels (techniek) en Ge Loogman (presentatie) uitbundig in de bloemetjes gezet, uit dank voor hun
belangrijke bijdrage aan dit evenement.

De gemeente heeft in het verleden
al maatregelen ondernomen. Er
werd bebording geplaatst, maar de
daders waren daar blind voor. Ook
ruimde de afdeling Reiniging het afval op, maar dit werkte averechts.
De mensen zagen dat het opgeruimd
werd en gingen gewoon door met het
storten van afval. Vervolgens be-

::

ZANDVOORT • De bediende van
een benzinestation is zaterdag 29 februai het slachtoffer geworden van
een overval. Een ongeveer 25-jarige
man stond enige seconden voor het
raam van het pompstation. Plotsling
liep hij naar binnen in de richting
van de kassa. De bediende, die dacht
dat de man iets wilde kopen, liep
voor hem uit naar de kassa. Vrijwel
direct hierop kreeg hij een klap m
het gezicht. De dader zag kans het
heuptasje van de pompbediende
mee te nemen. De buit bedroeg ongeveer tweeduizend gulden.

gewoon het spoor. Daarnaast krijgen we ook informatie van buurtbewoners. Een stukje sociale controle
dus. Reinigingscontroleurs zullen
vaker controles uitvoeren en ook
verbaliserend optreden. Daders
moeten zowel de opruimingskosten
betalen als een boete."

omver getrapt
ZANDVOORT - De heer
Zwemmer uit dé" Treubstraat
begrijpt er niets van. Drie weken achter elkaar zijn er 's
avonds in zijn voortuin vernielingen aangericht. „Toch heb
ik met niemand ruzie". Zwemmer vermoedt dat het puur
vandalisme is.
„Ik wordt er mismoedig van", zegt
Zwemmer. „Ik heb een keer staan
posten, maar - en dat zul je altijd
zien - toen kwam er niemand opdagen". De vernielingen vonden met
name plaats op de dinsdag- en
woensdagavond, tussen acht uur en
half negen.

derd gulden gekost. Misschien moet
ilcer maar hout bovenop zetten. En
dan maar hopen dat ze daar wel vanaf blijven".

Buren

muurtje". Een aantal mensen-in de
straat laat de gordijnen 's avonds al
open om de voorbij lopende jeugd in
de gaten te houden, men vermoedt
immers dat de daders onder de jongeren gezocht moeten worden.

Zwemmer is ondertussen wel naar
de politie gestapt. „Maar ze kunnen
weinig doen. Ze hebben te weinig
mensen om hier een half uur op
wacht te gaan staan. Zijn buren uit
de Treubstraat hebben tot nog toe
geen last gehad van vandalisme.

Politiewoordvoerder Ab Barmentlo kent geen andere gevallen. „Ik
hoop dat het een incident is. Het
vandalisme in noord beperkt zich
meer tot graffiti en dergelijke". Toch
is dit soort vandalisme ook aan de
Prmsesseweg waargenomen. Daar
werd onlangs een aantal betonnen
Die hebben echter geen tummuur, platen van een tumafscheiding door
met uitzondering van de directe midden getrapt. De voetafdrukken
buurman. „Maar dat is een heel laag stonden nog op de kapotte platen.

Zwemmer had patioblokken op
zijn tuinmuurtje gemetseld, maar
die zijn er inmiddels bijna allemaal
afgeschept. Afgelopen week werden
in het muurtje zelf twee gaten geslagen.
Of hij het weer opnieuw gaat opbouwen, weet Zwemmer nog niet.
„Die grap heeft me indertijd zeshon-

Brandweer vorig jaar 5000 keer in actie
ZANDVOORT - De
Zandvoortse brandweer
moest vorig jaar ruim
vijfduizend keer in actie
komen. Dat is meer dan
in gemeenten met een
vergelijkbaar inwoneraantal in de regio. Het
betreft allerlei activiteiten. Het aantal alarmmeldingen liep terug
van 438 in 1990 tot 349 in
1991. Een van die meidingen was afkomstig
van het burgemeestersechtpaar Van der Heijden.
„Brand in huis, dat hebben wij een klein jaar geleden aan den lijve ondervonden". Dat vertelde burgemeester Van' der Heijden
vrijdagavond dn de brandweerkazerne,
waar die
avond enkele onderscheidingen werden uitgereikt.
„Ik had de openhaard volgestopt met houtblokken en
kranten. Toen ik er een
vlammetje bij deed, was het • Burgemeester Van der Heijden reikte vrijdag een aantal onderscheidingen uit aan
Foto Bram stenen
plotseling niet meer te nou- korpsleden van de Zandvoortse brandweer.
den", aldus de burgemeesven, want er was méér dan den was in de trand van: 'jul- en plaatselijke overheden
ter.
één wagen, terwijl ik dacht lie bemoeien je nergens mee, voor l januari 1993 een helbestuursstructuur.
„Als je het zelf niet hebt, dat het allemaal niet zo ern- wij zijn hier om het werk te dere
dan weet je precies wat je stig was", aldus Van der doen'. „Binnen een mum „Uw organisatie is in bewemoet doen. Maar op het mo- Heijden. „Die kans, om bij van tijd was het ook ge- ging", aldus Van der Heijment dat je zelf die brand in de burgemeester een brand klaard. Ik heb mijn vrouw den. De gezagsstructuur verhuis hebt, raak je in een pa- te kunnen blussen, krijgen beloofd mij nooit meer met andert mogelijk, volgens
nieksituatie. Dan zeggen je we nooit meer", legde een de open haard bezig te hou- hem. „Maar het belangrijkvrouw en jij tegen elkaar: brandweerman snel uit.
den, tenminste, niet meer op ste is, dat op lokaal niveau
het werk gedaan kan worden
'Bel jij maar. Maar wat is het
die manier".
nummer. Ja dat weet ik niet'.
Net als bij de politie, wordt zoals u en wij dat wensen".
Perfect
Vervolgens bel je 06-11, want
er ook over een regionalisedat weet je dan nog wel, en
„De hele plezierige manier ring van de brandweer gebinnen een mum van tijd is van optreden was perfect", praat, een discussie die ech- Onderscheidingen
Van der Heijden reikte
de brandweer er. Het was zei Van der Heijden, die met ter nog in een beginstadium
werkelijk een mum van tijd. dit verhaal de Zandvoortse is. Toch verwacht de minis- vrijdag aan vier brandweerbrandweer duidelijk een ter van Binnenlandse Zaken mannen onderscheidingen
Het was zelfs wat overdre- compliment gaf. Het optre- van de provinciale, regionale uit. Twee daarvan waren in

Waterstanden l
Datum
5 mrt
6 mrt
7 mrt
8 mrt
9 mrt
10 mrt
11 mrt
12 mrt
13 mrt

van de watertoren. Het gezelschap was bijzonder enthousiast over de filmvoorstelling. „Ik vond het enig",
reageerde mevrouw Van Fenema. Zij was speciaal
voor deze voorstelling uit haar woonplaats Zeist naar
Zandvoort gereisd, waar zij door de familie Van der
Heijden werd ontvangen.

Volgens opzichter Meekel van de
afdeling Reiniging van de gemeente
is de oorzaak van de vuilstort luiheid. „De mensen zijn_net even te lui
om de takken en struiken door te
zagen en te bundelen, zodat ze met
het grof vuil mee kunnen op woensdag."
Toch bestaat er ook veel misverstand over de vuilstort. Mensen denken vaak dat het gooien van afval in
de duinen geen kwaad kan, omdat
het natuurlijk materiaal is. Opzichter Meekel: „De vuilstort heeft wel
degelijk gevolgen voor de omgeving.
Het onkruid groeit sneller en het
gras, dat niet gemaaid kan worden
omdat de maaimachine er niet bij
kan, gaat dood. Bovendien is het afval een lelijk gezicht. Andere mensen storen zich daar terecht aan."

sloot de gemeente het afval te laten
liggen, tot ergernis van buurtbewoners.
De gemeente gaat het afval nu
weer opruimen. Bovendien gaat zij
strenger controleren. Meekel: „Het
is niet moeilijk te achterhalen waar
het vuil vandaan komt. We volgen

i

Overval op
benzinestation

Gemeente gaat strenger optreden
tegen illegale vuilstort in duinen
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort gaat meer aandacht
besteden aan het illegaal storten van huis- en tuinafval in de
duinen. Vooral de zuidduinen
langs de Frans Zwaanstraat en
de Gort v.d. Lindenstraat en in
Bentveld langs de Teunisbloemstraat hebben te lijden
van illegale vuilstort.

ZANDVOORT - De Nostalgische Filmavonden van
het Zandvoorts Nieuwsblad, georganiseerd met medewerking van het Genootschap Oud-Zandvoort, zijn
een enorm succes geworden. Drie keer was gebouw
De Krocht uitverkocht, drie keer verliet een enthousiast publiek de zaal. Daaronder bevonden zich donderdagavond ook burgemeester Van der Heijden en
'wethouder Termes met hun echtgenotes, plus nóg
een zeer speciale gast: mevrouw Van Fenema, weduwe van de voormalige burgemeester van Zandvoort.
Zij en haar man waren samen nog duidelijk te zien op
het filmdoek, als belangrijkste gasten bij de opening

Oplage: 5.150

verband met een 25-jarig jubileum: voor Ruud van Essen, in die jaren opgeklommen tot brandmeester en daarnaast - leraar in deze regio en in de Zaanstreek, en
voor hoofdbrandwacht Paul
van der Zon, afkomstig uit » „Ik wordt er mismoedig van", zegt de heer Zwemmer uit de Treubstraat.
een 'brandweergeslacht' en Zijn voortuin is voor de derde keer door vandalisme getroffen.Foto Bram stijnen
de enige beroeps deze avond
die een onderscheiding
kreeg.
Onderscheidingen
wegens een 12,5 jarig jubileum waren er voor B T. Koper, gespecialiseerd in persluchtapparatuur, en voor
'circuitman' J.C. Koper. Beide zijn brandwacht eerste
klas.
De vrijwilligers en beroeps
moesten vorig jaar 5012 keer
in actie komen. Vrijwilligers
zijn van essentieel belang
voor de brandweer, legde
commandant Rob Schroder
vrijdag uit. Van de 30000
brandweerlieden in Nederland zijn 25.000 vrijwilliger.
De Zandvoortse brandweer
blijft behoefte houden aan
nieuwe vrijwilligers, ook al
traden er in 1991 zes nieuwe
leden toe tot het korps.

Vrouwen
Vier mensen namen afscheid, waaronder ook de
laatste twee vrouwen. „Heel
even heeft het korps tien
procent vrouwen als lid gehad", aldus Schroder. „Helaas is dit nu gedaald tot nul
procent". Aan deze groep
zal, net als bij de mannen,
opnieuw de nodige aandacht
besteed worden bij de wervmg van vrijwilligers. De afdeling personeel bereidt momenteel een nieuwe wervingsactie voor.
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die krant moet ik hebhen
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
LI kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020 -(168 13.00
Stuur de/e bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
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Emm

FAMILIEBERICHTEN
Rectificatie

wonigbouwvereniging eendracht maakt macht

Opa
bedankt voor alles.
Sandra, Erik en Eline
Elles en Jan
Diana en Peter

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

ADVERTENTIES

Linda Bos en
Tina Bos-Niemeijer
duizendmaal dank voor de perfecte organisatie voor, tijdens en na ons
12^-jarig huwelijksfeest
Herman en Martje

Gefeliciteerd
Dozi' iitlvi-rtcntierairntc' van 80 mm lirwd on ">() mm
hoon kimt u yeliniikon om een aankondiging tt' doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vortaidorinu. huwelijk. geboorte of overlijden.
De opkiito van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
0.150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts /:i2.- excl. «'.» BTW.
Voor meer informatie bel Woekmedia Uithoorn,
tel. l)2!)75-HXMl.

Bent u op zoek naar

ZAALRUIMTE
Het gemeenschapshuis
Zandvoort heeft zaalruimtes
voor
verenigingsbijeenkomsten,
cursussen enz.

1. Flemingstraat 126, huur ƒ658,55 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.100,- zijn.
2. Lorentzstraat 192, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,-zijn.
3. Keesomstraat 427, huur ƒ 670,81 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.200,- zijn.
4. Garage Treubstraat 14A, huur ƒ68,13 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen aan de Boerlagestraat 1 t/m 23 en
Treubstraat 2 t/m 24.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidrnaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
5. Parkeerplaats Mr. Troelstralaan C, huur ƒ 26,38 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen aan de Mr. Troelstrastraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje
ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK
1. 5-kamer eengezinswoning, Voltastraat, ƒ 837,02 per maand.
Gevraagd: kleine woning.
2. 2-kamerwoning, Gasthuishofje, huur ƒ 507,86 per maand.
Gevraagd 3- of 4-kamerwoning, geen flat in Nieuw-noord.
3. 4-kamer flatwoning, Celsiusstraat, huur ƒ 456,73 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: 2-kamer benedenwoning.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum, uiterlijk op 31 maart a.s. bij EMM.

FOTO BOOMGAARD
Uw kleurenfilm

WAAROM BETAALT
U BIJ EENANDER
HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

ƒ 1,72
ƒ 1,88
ƒ 1,00

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

ONTWIKKELD EN
AFGEDRUKT

Hierbij waardebon
voor ƒ 5,50 korting op
nieuwe film.
(bij 12 opnamen
ƒ 4;- korting)

Ontwikkelen
en afdrukken
van negatief

13x18

REPRESENTATIEVE
MEDEWERKERS M/V
voor de keuken, voor het buffet
leeftijd 18 tot 22 jaar

LUNCHROOM REST. BERKHOUT,
Kerkstraat 17, Zandvoort
tel. 02507-13273

023^15855

20x28

026B-92
027B-92
028B-92
029B-92
030B-92

Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenhëid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

THEDAKOTA'S

115B-91 Diaconiehuisstraat 1 - verbouwen horeca-/woonruimte
Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

LIVE

3 zalen geopend. Uitsluitend
ongebonden mensen v.a. 25 jaar.
Corr. kleding a.u.b.
Entree ƒ 15,Info 16023

Ontwerp-bestemmingsplan
(art.23WRO)
Met ingang van 6 maart 1992 ligt op de afdeling GG/RO (Raadhuisplein 4,
geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur) alsmede in de openbare
bibliotheek, Prinsesseweg 34, gedurende een maand voor eenieder ter
inzage het ontwerp-bestemmingsplan 'Circuitgebied'.
Dit ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat globaal is
begrensd door de Noord Boulevard, het Circuitgebied, wijkuitioopgebied ten
noorden/westen van de Lorentzstraat/Heimansstraat en bungalowpark Gran
Dorado fase l.
Gedurende genoemde termijn kan eenieder bij de gemeenteraad schriftelijk
bezwaren indienen ten dit ontwerp-bestemmingsplan.

vraagt

5 maart 1992

SERVEERSTERS + AFWASHULP
voor restaurant
Enige ervaring gewenst.
Werktijden vanaf 17.00 uur.
Voor afspraak tel. 14638.

Kwekerij P. van KLEEFF
CHRIS HARDENDOOD

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

VIOLEN *
BEPLANTING *

telefoon 023-385478

BEMESTING BOMEN,
STRUIKEN, ROZEN

Bakkerij PAAP

Denk om
uw coniferen!

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

STROOI
BITTERZOUT
TEGEN
BRUINVERKLEURING

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
Weekend aanbieding

VERHUIZEN?

Mini
pizza's

2,25

Worstebroodjes

0,85

uitvaartverzorging
kermemerland bv

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

KWERKBTOE
VERHUIZERS

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

A.S. ZATERDAG
IS HET ZOVER

Boutique voor bijna
nieuwe dames-, heren- en
kinderkleding opent haar
deur.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag. ;
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal. Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Vanaf 11.00 uur staat
de koffie klaar.

SINT LUCAS ZIEKENHUIS

Tot ziens in de
Daöi|iigt onice belangrijkste
'

NIEUW IN ZANDVOORT

Corn. Slegersstraat

-Daarnaast kï^

Openingstijden
elke dag van 13.00-16.00 uur.
Donderdag gesloten.

inscnrij v jngèn -

Inbreng kleding elke dag.
Info 13789.

,.
|f üitvaartoyëreehkornst
^ Y>fraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Voor al uw reclamewerk
RECLAMEBORDEN, LICHTBAKKEN,
BELETTERING van o.a.:
AUTO'S, BOTEN, RAMEN etc.
Wij leveren ook plakletters, ± 50 lettertypes
en logo's.

lTV^ART VERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT ZaridvÓort
;Tel. 02507-17244

Snelle service!
Ook leveren wij magneetplaten voor auto's

Prinsesseweg 52A, 2042 NH Zandvoort
tel. 02507-30627

- verbouwen verdieping
- uitbreiden keuken
- uitbreiden keuken
- uitbreiden keuken
- uitbreiden woning

Verleende bouwvergunning

heeft zaterdag weer een grandioze
dansavond met sfeer uit de 60'er
jaren.

LIVE

Haltestraat 18
Marisstraat 34
C. Huygensstraat 8
C. Huygensstraat 10
Marisstraat 40

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Vertier kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

BACK TO THE SIXTIES
SOCIËTEIT DE MANEGE

30x40

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Aangevraagde bouwvergunningen

$ ASSOCIATIE UITVAART VERZORGING

„TUTTI FRUTTI"
UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

15x21

, -

Wij zoeken voor de zaterdagen en/of zondagen en
vakantieperiode

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week In het raadhuis:
dinsdag 10 maart 1992
20.00 uur
Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 11 maart 1992 20.00 uur
Cie Bestuurlijko Zaken
donderdag 12 maart 1992 20.00 uur
Cie Ruimtelijke Ordening

Bistro
„Het wapen van Zandvoort"

Grote Krocht 26^ Zandvoort, tel. 13529

Voor informatie: tel.
02507-14085.

USIttUDM

AMSTERDAM
Het Sint Lucas Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een opnamekapaciteit voor 524 patiënten.
Voor het secretariaat Neurologie vragen wij op korte termijn een

medisch sekretaresse m/v
voor 80%
Uw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwerken van de post
het bijhouden van de agenda's van de specialisten, het verzorgen van de
medische korrespondentie en het beantwoorden van de telefoon.

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

U heeft het MAVO-diploma, aangevuld met het diploma medisch sekreta
resse. Ook' heeft u ervaring met tekstverwerking (WP).

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO voor het
Ziekenhuiswezen.

Tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw H. Slot, afdeling
Personeelszaken, telefoon 020-5108276.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan het
Sint Lucas Ziekenhuis, t.a.v. mevrouw H. Slot, afdeling Personeelszaken,
Jan Tooropstraat 164,1061 AE Amsterdam.
j

m
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MENINGEN

Ouderen-beleid
EMM toegelicht

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

ZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) afdeling Zandvoort heeft directeur Gerrit
Tennis, van woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht, uitgenodigd voor een
informatiemiddag. Deze is op
donderdag 12 maart in het Gemeenschapshuis,
aanvang
14.00 uur.

Personeelstekort voor de
zorgsektor nog probleem
Het op 20 februari j.l. in uw blad
geplaatst artikel over de situatie van
de gezinszorg geeft een zodanig onjuist beeld dat het noodzakelijk is
dit te corrigeren. Vanuit onze instelling is (in december 1991!) een persbericht aan kranten gezonden om
duidelijk te maken dat in de vier
gemeenten van ons werkgebied
(waaronder ook Zandvoort) aanvragen om hulp altijd worden opgepakt
en dat naar urgentie hulp wordt ingezet. (Dit naar aanleiding van berichten over een kliëntenstop in de
Haarlemse situatie).
at dankzij een aktie om krachten te
werven de wachtlijstproblematiek
behoorlijk kon worden verminderd,
was voor ons reden om ons op een
vraag van een redakteur van uw
krant positief uit te laten. Dit is vertaald en in het artikel twee maal
herhaald met de woorden 'er is absoluut geen personeelsgebrek'. Deze
weergave wordt door ons zeer betreurd omdat dit niet is gezegd en
niet klopt.
Het artikel verwijst naar de Haarlemse situatie en die van het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening
en wekt de indruk dat dit eveneens
door ons is gezegd. Ook dit moeten
wij bestrijden. Deze vergelijking en
interpretatie is geheel voor rekening
van de betreffende redakteur.

Het mag bekend worden verondersteld, dat het personeelstekort
voor de zorgsektor in de gehele
randstad een probleem vormt, maar
ook dat de zorg zo eerlijk mogelijk,
gebaseerd op urgentie, wordt verdeeld. Met de zorgverlenende instellingen in Zandvoort wordt momenteel onderzocht hoe, door onderlinge afstemming, gezamenlijk een beter aanbod kan worden gedaan.
Hierover zal binnenkort nader bericht volgen. Wij hopen door plaatsing van deze brief de inhoud van
het artikel te hebben rechtgezet.
M.M.H, van Rijn
clircktcur Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid

Zo er een verkeerd beeld is ontstaan door toedoen van de redactie,
dan wordt dat betreurd. Opmerkingen over ontbreken van personeelstekort en cliëntenstop zijn echter wel
gemaakt door medewerkers van genoemde stichting, gedaan in januari
en februari. In die maanden kwam de
zorgwekkende toestand van de gezinssorg in Haarlem opnieuw in de
publiciteit. De interpretatie in bovenstaande brief ('de indruk wordt gewekt') van de zinsnede omtrent het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening, is voor rekening van direkteur
M.M.H, van Rijn.
De redactie

• 'De Schuimkoppen' hadden gezorgd voor een grote hoeveelheid
prijzen voor de mooiste en meest
ludieke kledij.

Foto Bram Stijnen

Kindercarnaval
succes ondanks
ontbreken optocht
ZANDVOORT - De caravaisoptocht
keert volgend jaar weer terug in de
Zandvoortse straten. Dit jaar moest
de badplaats het nog even zonder
doen.
Het kindercarnaval op zondagmiddag ging echter wel door. Garant
voor dit spektakel stond traditiegetrouw 'De Schuimkoppen', de enig
overgebleven carnavalsvereniging
in Zandvoort. De carnavalsjeugd
kon genieten van een optreden van
goochelaar/clown 'Spekkie'.

Weekenddiensten

Weekend:
14561,
Vermissingsdienst
7/8 maart 1992
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
andere gevallen: tel. 13043.
023-244443.
BRANDWEER:
Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulpver06-11. Indien géén spoed 023-159500 lening: Voor informatie, advies en
De 35 mooist geklede kinderen
•~of - voor info overdag - (02507) 61584. hulp tel. 17373, op alle werkdagen
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: kregen een prijs. De andere kinderen kregen ook een attentie mee
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
„len), Centrale Post Ambulancever- Stichting Welzijn Ouderen Zand- naar huis.
fvoer (CPA) Kennemerland.
voort: (voorheen Dienstencentrum)
: DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
scherming): 023-246899.
Spreekuur op dinsdag- en donder• HUISARTSEN: De volgende huisart- dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
; sen hebben een gezamenlijke waar- Belbus: Om van de belbus (voor bes nemingsregeling: J. Anderson, B. woners van 55 jaar en ouder) geï van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. bruik te kunnen maken, dient men
j Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. zich 24 uur van te voren op te geven
• Weenink. Informatie daarover tij- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus| dens weekend, avond/nacht vanaf sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
\ 16.30 uur, én tijdens feestdagen via persoon bedragen vanaf l juli 1991:
telefoonnummer 30500. De spreeku- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
• ren van de dienstdoende arts zijn een retour.
! zowel op zaterdag als zondag van Alg. Maatschappelijk Werk Zand• 11.30 tot 12.00 uur en-van 17.00 tot -voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
• 17.30 uur. Een afspraak is niet np- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
] dig. Inlichtingen omtrent de dien- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan• sten van dokter Plieringa worden dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpveri .verstrekt via nummer 12181.
.Tandarts: Hiervoor de eigen tand- lening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
woner van Zandvoort, is gratis.
r Apotheek: Zandvoortse Apotheek, Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
| H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
• tijden (alléén voor recepten): zater- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
= dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
; ; zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. Davidsstraat. Eerste woensdag van
' Buiten de openingstijden: informa- de maand van 17.30 tot' 18.30 uur.
• tie over de regeling via tel.nr.: 13185. Zandvoortse Vereniging van Huurj ^Wijkverpleging: Voor spoedgevallen ders: Gratis advies voor leden. Telel tis het Kruiswerk Zuid-Kennemer- fonisch spreekuur elke dinsdaga•jiand 's avonds, 's nachts en in het vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrifweekend te bereiken via de dokter- telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandsinformatiedienst: tel. 023-313233.
voort.
_ Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
EMM:
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Woningbouwvereniging
techniGombert, Kochstraat 6A, Zand- Klachtentelefoonnummer
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
~ voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- spreekuur: iedere eerste dinsdag
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
ging v.h. welzijn der dieren (02507) Taxi: tel. 12600.

ZAKELIJK BEKEKEN

Veel belangstelling
voor Cortina Modes
ZANDVOORT - Cortina Modes, Kerkplein 3, is afgelopen
zaterdag feestelijk en onder
grote belangstelling heropend.
De kledingzaak, voor damesen herenmode, heeft een geheel nieuw interieur gekregen.
Dat er ingrijpende veranderingen
zijn aangebracht, is bij het naderen
van Cortina Modes al te merken: de
etalage is hoger, lichter en ruimer
geworden. Hetzelfde geldt voor de
entree van de zaak. Het interieur
heeft een ware 'facelift' ondergaan
en is daardoor meer open van opzet.

Show presenteert talenten
Private Vices en Wijnalda

door eigen leden: 'Toon wat je kunt'
Dinsdag 20.00 uur: 'Toon wat je
kunt'

ZANDVOORT - Twee Zandvoortse deelnemers zullen vanavond hun uiters.te best doen
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.J. om een plaats in de halve finale
van de Talentenshow te beKaandorp
Zondag 10.30 uur: pastor H.J. Kaan- machtigen. In totaal treden er
twaalf kandidaten in het Cirdorp
„Gereformeerde Kerk:
cus Zandvoort op.
"Zondag 10.00 uur: gemeenschappe- Nieuw Unicum:
7/8 maart 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappelijke Herv./Geref. dienst in Hervormde Kerk, ds. C. van de Vate.
Tevens 10.00 uur jongerendienst i.h.
Jeugdhuis

lijke Herv./Geref. dienst in HERVORMDE KERK, ds. C. van de
-Vate.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
ïNPB:
Zondag 10.30 uur: Dienst verzorgd

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uitfioorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020-562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16.- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
, Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

Zaterdag 10.45 uur: drs. I. Clement De Zandvoortse band Private Vi(Oec.)
ces is enkele maanden heropgericht
door Guido Weidema (bekend van
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, het eerste elftal van Casino/ZVM
Haarlem):
Handbal). Alle leden van de band
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders zijn studenten aan de Universiteit
(H.A.)
van Amsterdam. Private Vices wil de
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
Talentenshow als graadmeter gebruiken om te zien of de muzikale
Jehova's Getuigen:
richting die gekozen is, aanslaat. In
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te maart komt hun eerste cd uit, getiHaarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en teld 'Private Vices Exposed', waarop
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. uitsluitend composities staan van
van Rongen, L. Meeszstraat 14, Guido Weidema.
Haarlem, tel. 023-244553.
De tweede Zandvoorter die zijn
beste beentje, in de laatste voorronde, voorzet is de 55-jarige zanger
Douwe Wijnalda. Hij werkt bij de

burgerlijke stand

25/2 - 2/3 1992
Geboren:

Kevin, zoon van: Marcus, Ronald Jo
han en De la Court, Jacqueline Peg-

gy

Joeke, dochter van: Van der Burg,
Cornelis Korstiaan Hendrik en Balledux, Marjolein
Maxime Robin, dochter van: Wiebes, Wirn en Reinders, Peggy Ann
Joyce, dochter van: De Boer, René
en Winters, Sonja Johanna Catharina
Carlo Rogier, zoon van: Van der
Sloot, Arie en Zwaag, Sonja
Pieter, zoon van: Koning, Pieter en
Drommel, Maartje Arendina
Overleden:
Pruis, Peter, oud 76 jaar
Koper geb. Stens, Geesje, oud 86 jaar
Van Koningsbruggen, Jan, oud 84
jaar

Paap: „De installaties in de douches moeten sowieso veranderen.
Het is gevaarlijk om de geiser in de
douche te hebben. Thuis mag dat
ook niet, maar op het strand is dat
altijd door de vingers gezien, omdat
er altijd wel kieren in de hokjes zitten. Verder moeten ook de open
gastoestellen vervangen worden
door gesloten toestellen. Gesloten
gastoestellen halen hun zuurstof
van buiten en zijn dus veiliger."

Het assortiment kan nog overzichtelijker gepresenteerd worden. Dat
wordt nog versterkt door de vijf
nieuwe 'units' in de zaak, waarop
kleding op kleur is gesorteerd. Gombinaties zijn daardoor makkelijk te
Ondanks het begrip dat Paap
maken.
toont, geeft hij toe dat het strikt hanteren van de voorschriften slecht uitCortina Modes heeft nu tevens de komt: „Je maakt aan het begin van
nieuwe voorjaarsmode in huis. Tot elk seizoen een financiële planning.
de meest bekende merken dameskleding behoren onder andere: Ya- De aanpassingen kosten veel geld en
rell, Hauber, Lady Arrow, Ravens en daar had natuurlijk niemand op ge- het romantische - Simon Jeffrey. rekend. Je wordt eerst ontzettend
Voor de heren zijn er onder andere kwaad, maar het energiebedrijf
de merken: Van Gils, Arrow en Bi- draagt verschillende oplossingen
aan, waardoor je geholpen wordt. Er
son.
wordt wel gezegd dat de verbeterinHet echtpaar Rutte, eigenaar van gen investeringen zijn voor de toede zaak, en de medewerksters Wil- komst, maar je moet het geld wel
ma Koster en Lia van Huët hadden kunnen ophoesten."
zaterdag een enorm drukke dag met
de feestelijke heropening. De beHet energiebedrijf heeft ook van
langstelling voor het assortiment de strandpachters geëist dat zij hun
blijkt groot.
gasinstallaties laten goedkeuren
Dat is bijvoorbeeld te merken aan de door officieel erkende installateurs.
modeshow van Cortina Modes, op 17 Dat gebeurt bij het aanleggen van de
maart in restaurant Queenie. Deze is leidingen en als de strandtent afgeal lang volgeboekt.
bouwd is.

Man zeult
apparaten mee
ZANDVOORT - De politie heeft vorige week H.T. uit Amsterdam aangehouden in de Burgmeester Van Alphenstraat. De man, een bekende
van de politie, heeft zich de laatste
tijd verschillende keren schuldig gemaakt aan diefstal van goederen uit
bedrijven. De man voerde ook dit
keer een grote tas met zich mee,
waarin electrische apparaten werden aangetroffen. De man had ook
een schotelantenne bij zich. De dader is overgebracht naar het politiebureau.

Dan Visser

4

Ik werk met heel mijn zieF

ZANDVOORT - „Als ik ergens naar kijk, ontstaat er
soms iets bij mij. Iets wat ik
alleen maar kan schilderen".
Dat zegt schilder Dan Visser
over zijn manier van werken.
Dan Visser heeft vroeger in
Zandvoort gewoond, tot hij, na
zijn middelbare schooltijd,
verhuisde naar Huizen. Maar
de band met Zandvoort is er
nog steeds: zijn ouders wonen
hier. In de maand maart heeft
hij een tentoonstelling in de
Openbare Bibliotheek Zandvoort.

afdeling Groenvoorziening van de
gemeente Zandvoort.
Acht kandidaten zullen vanavond
over gaan naar één van de halve f inales die op donderdag 19 maart en 2
april gehouden worden. De grote finale is op 14 april. Pas dan zullen de
kandidaten weten wie er met het
single-contract naar huis gaat.

Publieksprijs
In samenwerking met het Zandvoorts Nieuwsblad wordt er onder de
toeschouwers van de Talentenshow
een publieksprijs verloot. Degene
die op één van de avonden onderstaande volledig ingevulde bon inlevert, maakt kans op een zeer fraaie
publieksprijs. Tijdens de finale
wordt de prijs bekend gemaakt.
Kaartjes voor de Talentenshow
zijn verkrijgbaar voor vijf gulden bij
de kassa van het Circus Zandvoort.
Voor meer informatie over de avonden kan men terecht bij Luuk Hasselman Produkties, Binnen Brouwersstraat l in Amsterdam, tel. 0206390932.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in
het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam:
Adres: —
Postcode:

Vervolg van voorpagina

A ch t er d e sch er m ën

Kerkdiensten
Weekend:

Gasinstallaties

Teunis komt een en ander vertellen over het beleid van de woningbouwvereniging, met name over dat
deel dat gericht is op de huisvesting
van ouderen. „Daarin komen drie
aandachtsvelden naar voren", zegt
Teunis. „Nieuwbouw, woningtoewijzing en aanpassing van woningen".
Wat de nieuwbouw betreft, richt
EMM zich vooral op het neerzetten
van 'royale woningen', die de bewoners in ieder geval voldoende leefruimte geven. Het laatste jaar zijn er
nieuwe seniorenwoningen verrezen
op de hoek Vondellaan/Van Lennepweg, binnenkort worden de plannen
afgerond voor de locatie 'Bennoheim'. De woningtoewijzing is vaak
een lastig punt en geschiedt door
EMM en de gemeente (van de laatste is geen spreker uitgenodigd). Urgentie en doorstroming spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Degenen die hard een andere woonruimte nodig hebben, én personen die een
- veel gevraagde - woning achterlaten, maken vaak wat meer kans op
een nieuwe woning.
Een probleem bij nieuwbouw is
dat de huurprijs meestal een stuk
hoger ligt dan in de oude woning.
Daarnaast zijn de bouwmogelijkheden in Zandvoort beperkt: niet iedereen die een andere woning wil,
kan die ook krijgen. Voor ouderen
die zich in hun woning niet meer zo
goed kunnen bewegen, bestaat nog
een andere oplossing dan verhuizen:
aanpassen van de woning. Ook over
die mogelijkheden zal Teunis een en
ander vertellen. En vragen staat vrij.

Woonplaats:

geefr u meer!

Dan Visser, oud-leerling van de
Gertenbach Mavo, schildert tegenwoordig landschappen, stillevens en
portretten maar heeft daarbij een
hele aparte stijl ontwikkeld. Bij opdrachtgevers zorgt dat af en toe voor
verrassingen: „Die kunnen mijn
werk af en toe niet plaatsen", zegt
hij. „Maar ik werk dan ook met heel
mijn ziel en karakter als ik schilder.
Er komt een hoop emotie mee naar
buiten. Laatst zei een van mijn opdrachtgevers dat hij 't werk heel
'apart' vond. Maar, ze zijn altijd wel
tevreden". Visser heeft, in verband
met de tentoonstelling, geprobeerd
zijn manier van werken op papier te
omschrijven. „Dat vind ik wel heel
moeilijk", geeft hij toe.

Kees Verwey
„Aan het eind van de jaren zestig
werd ik door Kees Verwey geïnspireerd", vertelt Dan Visser. ,.Dat gebeurde in de tijd dat ik tekenles had
van Frans Funke, hij gaf les op het
Coornhert Lyceum te Haarlem.
Toen woonde ik in Zandvoort. Later
ben ik in Bussum gaan wonen en
momenteel is het Huizen. Ik ben
getrouwd en heb drie kinderen. Van
beroep ben ik telematica-adviseur.
Schilderen is een tweede natuur,
waar ik soms mijn vrije tijd aan besteed".
„Dat neemt niet weg dat er een
zekere aandacht voor mijn schilderijen is ontstaan, wat leidde tot een
aantal exposities. Bij de laatste betitelde de Gooi & Eemlander mijn
schilderijen als 'krachtig en helder'.
Dat het echter ooit zou beginnen
met een publikatie in een Haarlemse krant in 1968, had ik nooit gedacht. Het daarin afgebeelde schilderij werd ooit aangekocht door een
Zandvoortse familie, waarvan ik mij
de naam niet meer herinner".
Er zijn in die tijd meer schilderijen bij kennissen en medescholieren
terecht gekomen. Die zijn momenteel van unieke waarde, .omdat die
toen al mijn filosofie van twee verenigde ruimten tot uiting brachten.

• „Opdrachtgevers kunnen mijn

werk af en toe
niet

plaatsen",

zegt Dan Visser.

Al werd dat in die tijd niet herkend.
ik bracht het op een nogal surrealistische manier tot verbeelding. Momenteel is dat realistisch. Zelf heb
ik nog twee olieverfschilderijen uit
die tijd overgehouden, én mijn zus
heeft er nog een paar. Diverse sehilderijen zijn zoekgeraakt".
Over zijn manier van werken zegt
hij: „Bij het schilderen stel ik mij er
niet op in om de werkelijkheid fotografisch weer te geven. Maar frappant is, dat er. ondanks dat ik mij
sensitief instel op de diepere tragiek
en emotie achter de dingen, altijd
weer een fisruratieve afbeelding ont-

mij dat de subatomaire wereld, onze
ontstaansgeschiedenis en de uiterste grenzen van het waarneembare
heelal met elkaar te maken hebben.
Het intrigeert mij nog meer dat het
gebied buiten het heelal tot die van
filosofen en theologen gerekend
wordt. Indien de natuurkunde en
astronomie een bewijs voor een
kracht uit dat gebied konden léveren, zou er sprake zijn van een tweede ruimte die verbonden is met het
heelal. Die gedachte is sterk van invloed op de filosofie van waaruit ik
schilder. Hoewel woorden mij daar
te kort schieten, komt het in de
buurt van het sterk sensitief opstellen om twee ruimten te verenigen".

Tragisch
In de rubriek 'Achter de schermen' gaat het
Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens' achter bekende personen

uit deze gemeente. Deze week
schilder Dan Visser, die momen-

teel in de openbare bibliotheek
exposeert.

staat. Op die manier maak ik landschappen, stillevens en portretten.
Zo ook verwerk ik verleden en toekomst, rust en beweging, licht en
donker, rede en gevoel en materie en
ruimte tijdens het schilderen. In dat
laatste ligt bovendien mijn interesse
verscholen voor de astronomische
kant van de werkelijkheid".
„Ik ben nieuwsgierig naar wat ons
verteld wordt over hoe het fysische
wereldbeeld eruit ziet. Het intrigeert

„Heel vaak zie ik onder de kleur
van de werkelijkheid een tragische
uitstraling verborgen liggen. Dat is
de reden dat ik mijn schilderijen
eerst in houtskool schilder. 'Want
houtskool is voor mij het symbool
van tragiek. Daarna schilder ik er in
kleur doorheen om met die tragiek
af te rekenen. Maar 'het zwarte'
moet onder de kleur uit gezien blijven worden. Om dat te bereiken gebruik in sponzen, soms een kwast en
ook wel mijn vingers of een stift.
Daarmee 'boetseer' ik aquarelverf
door de houtskool heen. Aan mijn
manier van schilderen heb ik een
naam verbonden: Duonisme. Niet te
verwarren met dualisme, want daarbij spelen steeds twee niet tot elkaar
herleidbare beginselen een rol. Bij
duonisme zijn juist wel twee beginselen tot elkaar herleidbaar. Duonisme is dan ook meer dan alleen maar
een manier van schilderen".
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Wij zijn op zoek naar leuke

Dit weekend:

}La Bonbonnière

OPROEPKRACHTEN

60

patisserie van
Tummers
en de overheerlijke
Leonidas bonbons.

NOTENKNAR 4.
, 10 MINIBOLLETJES

Wij zijn geopend
woensdag t/m zondag

van 4.- voor

in de leeftijd van ca. 20 tot 30 jaar,
voor de bediening van onze
Party en Evenementen Catering
New Enterprise, tel. 02507-30300.

Qutte, Toi
om

S?»

PARTY- EN EVENEMENTEN CATERING

Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14

ruit voor niett... en zorgt voor illes l

Haltestraat 39a
Zandvoort,
tel. 15584

-Qckte j3akker
HOGEWEG 28, TEL. 12989

Postbus 277
2040 AG Zandvoort

Tel. 02507-30300
Fax 02507-30300

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932
Maandag gesloten.
^
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.
Voor uw kopje koffie e.d.

keus. Prima service...
Fantastische aanbiedingen!
of 50.- per maand

Panasonic
videorecorder
NV-F55 *hi-fi stereo VHS videorecorder
*eenvoudig programmeerbaar door
streepjescode leespen *4 videokoppen en
stationaire wiskop *8 programma's per
maand *audio dubbing *auto head
cleanmg *mcl. afstandsbediening.

Pentax
reflexcameraset
P30T *compleet met Pentax
35-70 mm objectief en 260 A flitser
DDL *automatische manuele belichting
*sluitertijd 1/1000 sec. *belichtingsmdicatie m zoeker *easy loading
*zelfontspanner.

Zanussi koelkast
Z614/40 *inhoud koelgedeelte 127 liter.
vnesgedeelte 45 liter *automatische
ontdooiing koelruimte *deurdraairichtmg
omkeerbaar *bovenblad van krasvast
kunststof *binnenverlichtmg in
koelruimte.

Hewlett Packard
Palmtop
HP95LX *'n nieuwe dimensie aan het
begrip "draagbaar" *complete PC met
een gewicht van slechts 300 gram
*512 Kb Ram geheugen *MS/DOS
Rom 3.22 *datacommunicatie/
memo/filer/systeem manager
*incl. Lotus 1-2-3 versie 2.2.

of 55.- per maand

NIEUW
Abba The Hits
3-CD box met de allergrootste
Abba successen.
Per 3-CD box

midiset

of 50.- per maand

MXSO *2 x 60 Watt versterker *tuner
met 40 FM. MG en LG voorkeuzezenders
*dubbel autoreverse cassettedeck
*CD-speler voor 20 nummers
programmeerbaar *incl. afstandsbediening en boxen.

of 100.- pe

Miele
was/droogcombinatie
WT745 *centrifuge toerental
omschakelbaar 700 en 1250 toeren
per mm. *1/2 knop voor kleine beladingen
*automatische drogen na afloop van
wasproces *speciale afkoelfase.

of 30.- p

Philips autoradio
met CD
DC 980 *FM. MG en LG *2x25 Watt
*hjnuitgang *fader *CD-speler met scan
en shuffle play *36 presets *incl. antidiefstal slede.

Sony kleuren TV

Grundig KTV

Kenwood midiset

KV C2521 *63cm flatsquare beeldbuis
*Black Trinitron *on-screen display
*taalkeuze schakelaar *teletekst met
4 pagina's geheugen *hi-fi stereo en
"space sound" *mcl. afstandsbediening.

T55-440 *SScm flatsquare beeldbuis
*60 voorkeuzezenders *automatische zenderzoeker *teletekst *incl. afstandbediening

M26 *2 x 35 Watt vermogen *tuner met
20 voorkeuzezenders *7-bands
equalizers met geheugen voor 5 presets
*dubbel autoreverse cassettedeck met
Dolby B en high speed dubbing
*CD-speler met 1 -bit D/A convertor en
8x oversampling *mcl. 70 Watt 3-weg
speakerboxen en afstandsbediening.

Zanussi droogautomaat
24 *gas/electro fornuis *infrarood
*ovendeur dubbel glas *kookwekker
en vonkontsteking.

ZD150RL *capaciteit 4,5 kg wasgoed
'reverserende trommel *timer 0-120
minuten *2 mstelbare temperaturen
of 3o.*uitneembaar filter.
per maand

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig dm 14 maart 1992,
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden

Philips stofzuiger
HR6530 * 1 1 00 Watt *electronische
zuigkrachtregelmg *berging voor
accessoires met 3 hulpstukken
*automatisch oprolsnoer.

Tefal stoomstrijkijzer
1 648 Supergliss *stoom *spray
en extra stoomstoot
*supergliss zool.

BrightAT
personal computer
Specificaties: *80286 processor
kloksnelheid/16 MHz *l MB Ram geheugen *40 MB harde schijf (19 ms)
*3.5" drive (1.44 Mb) en 5.25" drive
(1.2 Mb) *super VGA kleurenmonitor
*resolutie max
1024x768 *incl.
MS DOS 5.0 en
Geoworks
Ensemble

Fuji compactcamera
DL180 Tele*dubbel objectief: motorisch
omschakelen van 35 naar 55 mm
*verder volautomatisch fotograferen
*focus-lock en landschapsknop *vele
creatieve mogelijkheden *natuurlijk
compleet met drop-m filminleg.

Philips oplaadbare

shaver
*3-kops shaver *uitklapbare tondeuse
*aanpassing 110/220 V.

Amstelveen(Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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illegoms De Uil slachtoffer in hopeloze strijd

Weer zege Chess Society
IZANDVOORT - ook in de

voorlaatste ronde van de competitie van de Noordhollandse
Schaak Bond waren, de Zandvportse schakers van Chess
Society, wederom succesvol.
Ditmaal was het vijfde team
van het Hillegomse De Uil het
slachtoffer van de Zandvoortse
dadendrang. Ondanks dat de
einduitslag afgemaakt werd op
slechts 3,5 tegen 4,5 voor
Chess, streden de Hillegommers reeds na een uur een hopeloze wedstrijd.
door Aaldert Stobbelaar

voortvarend. Op het derde bord pakte Hans van Brakel het, door zijn
tegenstander gedwongen geofferde
materiaal, met beide handen aan
zonder dat de Hillegommer daar
enige compensatie voor kreeg, hetgeen resulteerde in een snelle 0-1
voorsprong. Ook op de andere borden verliep de strijd zeer voorspoedig en bereikten zowel De Vries, Van
Kempen als Van Beek snel een gewonnen stelling. Voor de koortsige
eerste bord speler Olaf Cliteur was
er dan ook geen enkele reden het
snelle remise-aanbod van zijn tegenstander te weigeren. Dat bracht de
stand op 0,5 tegen 1,5 in Zandvoorts
voordeel.

Vorm zoek

Dat de naar z'n oude vorm zoekende Kees Koper op het vijfde bord
verloor, waardoor de stand nog even
gelijk getrokken werd, deed eigenlijk al niet meer ter zake. Vrijwel
meteen na deze nederlaag verzilverde Ben de Vries namelijk op het
tweede bord zijn in de opening verkregen voordeel. Chess kwam daardoor op een 1,5 tegen 2,5 voorsprong.
De overige vier partijen waren bij
de tijdcontrole nog niet beëindigd.
Op het derde bord had Ton van
Kempen, na enkele remises, duideKent Chess Society meestal een lijk zijn 'killer-instinkt' teruggevonwat moeizame start, deze wedstrijd den. Van Kempen dwong zijn tegenopenden de Zandvoorters zeer stander halverwege de partij materi-

Gebrand op revanche ging Chess
vorige week maandag voor de tweede maal in acht dagen naar de bollenstreek voor een ontmoeting met
de Hillegomse schaakvereniging De
Uil. De reden dat de Zandvoorters op
revanche belust waren, was dat het
tweede team van De Uil, Chess Society vorige week met 3-1 uit de beker kegelde. Nu ging het echter om
de competitiewedstrijd tegen het
vijfde team van De Uil.

aal te geven om de monarch te redden en bereikte zodoende bij de tijdcontrole een gewonnen stelling.
Ook de stelling van de zeer goed in
vorm zijnde Hans Drost, spelende
op het zesde bord, liet weinig te wensen over. De Chess-voorzitter, die
het bevel over de zwarte stukken
voerde, trok aan het eind van de gelijkopgaande partij het initiatief
naar zich toe en haalde ook in zeer
gunstige stelling de tijdcontrole. Op
bord zeven verliepen de zaken voor
Peter van der Beek eveneens naar
wens terwijl op bord acht Simon
Bosma een zeer onduidelijke stelling had bereikt. Uiteindelijk accepteerde teamleider Olaf Cliteur het
voorstel om alle vier partijen in remsise te beëindigen waardoor de zege
van 3,5 - 4,5 een feit werd.

Leiding
Door dit resultaat gaat Chess nog
steeds aan de leiding. De eerste
plaats wordt echter gedeeld met
SVS uit Schalkwijk, dat een benauwde 3,5 tegen 4,5 zege behaalde.
Op vrijdag 20 maart aanstaande
speelt Chess Society de laatste competitie wedstrijd in eigen huis tegen
nummer drie van de ranglijst Santpoort 2. Indien Chess en SVS gelijk
eindigen zal er een beslissingswedstrijd plaats vinden op neutraal terrein. '

Spiers en Emmen trekken fel van leer

• Duel om de bal in vriendschappelijke wedstrijd.

Volop spanning bij Bridgeclub
ZANDVOORT - De leden van
de Zandvoortse Bridgeclub
hebben inmiddels de tweede
wedstrijd in de vierde competitie gespeeld. Het waren vooral
mevrouw Spiers en de heer
Emmen die fel van leer trokken. Met een score van maar
liefst 63,57 procent werden zij
eerste, terwijl alleen mevrouw
De Leeuw en de heer Braun
nog enigszins in de buurt kónden blijven. In de overige lijnen heerste er nog volop spanning.
Het is dus niet verwonderlijk dat
na twee wedstrijden Spiers/Emmen
de eerste plaats innemen, gevolgd op
de tweede plaats door De Leeuw/Braun. Deze twee paren hebben al
een ruime voorsprong op de rest van
het veld.
Het echtpaar Van der Meulen
speelde op de tweede bridgeavond
aanmerkelijk beter dan een week geleden. Zij eindigden op de eerste
plaats met een goede score van 57,14
procent. Met deze score werd de positie in de B-lijn behoorlijk verbe-

terd. Tweede werden de heren Overzier en Van der Staak. Dit koppel
staat ruimschoots aan de leiding in
de B-lijn, gevolgd door de dames
Gotte en Koning.

C-lijn
Mevrouw De Vries en de heer
Saueressig bevalt het klaarblijkelijk
toch niet goed in de C-lijn, want zij
doen er alles aan om terug te keren
in de B-lijn. Met een percentage van
maar liefst 65,10 eisten zij de eerste
plaats op. Tweede, op een behoorlijke achterstand werden de dames
Rudenko en Rudolphus. De eerste
plaasts is nu voor De Vries/Saueressig, terwijl Rudenko/Rudolphus
tweede zijn.
In de D-lijn Kaalden de dames Van
Duijn en Veldhuizen weer flink uit
met een score van 61,02 procent. In
de eerste wedstrijd hadden zij ook al
goed gescoord. Het lijkt er dus op
dat dit paar goede kansen heeft op
promotie naar de C-lijn. Tweede
werden de dames Kalff en Polm.
Kalff/Polm moet het toch eens lukken te promoveren. De D-lijn wordt
aangevoerd door Van Duijn/Veld-

ZVM geeft winst
in slotseconden
uit zijn handen
ZANDVOORT - Het leek
erop dat Zandvoortmeeuwen
twee belangrijke punten mee
naar Zandvoort zou nemen.
Tot enkele seconden voor het
einde leidden de Zandvoorters
met 0-1. Een laatste doelpoging
van Concordia leverde een niet
meer verwachte tegentreffer
op waardoor de teams alsnog
tot een 1-1 gelijkspel kwamen.
Zandvoortmeeuwen trad aan nog
steeds zonder Schoorl, De Boer en
Ramkema, waardoor wederom de
achterhoede werd aangepast. Dat leverden de Zandvoorters niet al te
veel problemen op, aangezien met
de wind in de rug de aanval werd op
gezocht. Toch is het windvoordeel
vaak te verwaarlozen, omdat de bal
meestal te hard wordt gespeeld. De
Zandvoorters vuurden een paar afstandsschoten af, waaraan de juiste
richting ontbrak. Echt grote kansen
kreeg Zandvoortmeeuwen niet. Ook
Concordia was niet bij machte een
gevaarlijke aanval te plaatsen, waardoor het spel zich veelvuldig op het
middenveld afspeelde.
In de tweede helft had Zandvoortmeeuwen totaal geen last van het
windnadeel. De combinaties verliepen nu een stuk beter. Na een kwartier voetballen zou Zandvoortmeeuwen een verdiende voorsprong nemen. Na een goede aanval over

rechts, bereikte Peter Steegman de
vrijstaande Mare van der Berg.
Voordat deze kon uithalen werd hij
in het strafschopgebied neergelegd.
De toegekende strafschop werd
door Jos van der Meij in een doelpunt omgezet: 0-1.

Achterstand
De Hillegommers moesten toen
komen om te trachten' de achterstand weg te werken. Er ontstond op
het Zandvoortse doel een behoorlijke druk, doch de beste kansen waren voor de Zandvoorters. Bij snelle
uitvallen kregen Peter Steegman,
Jos van der Mey en Mischa Tibboel
goede kansen om de score te vergroten, doch het gelukte niet. De overwinning had toen voor de Zandvoorters al veilig gesteld kunnen worden.
Daardoor bleef Concordia in een
goed resultaat geloven. Zoals hierboven reeds vermeld slaagden de
Hillegommers erin om vlak voor het
einde de gelijkmaker te forceren. De
scheidsrechter liet nog wel aftrappen, maar floot kort daarna voor het
einde waarna de Zandvoorters teleurgesteld het veld verlieten.
„Het was een behoorlijke domper", stelde coach Bichard Bruijnzeel. „De overwinning leek binnen te
zijn. We hadden het echter eerder
moeten afmaken. Win je dan staan
we goed en kan je de laatste wedstrijden wat gemakkelijker voetballen".

Lions niet opgewassen
tegen JBC Noorderhaven
ZANDVOORT - Tegen het
sterke JBC Noorderhaven uit
Julianadorp was het jongens
juniorenteam van The Liqns
niet opgewassen. De jeugdige
Zandvoortse talenten gingen
met 80-90 ten onder, ondanks
de knappe inbreng van Rotain
Keiler. Keiler was goed voor
een puntentotaal van maar
liefst 34.
Vooral ae eerste vijf minuten van
deze basketbalwedstrijd is Lions
noodlottig geworden. Door de zonepress werd Lions in verlegenheid gebracht,, waardoor JBC Noorderhaven een gat sloeg van tien punten.'
£ie klac kwam Lions niet meer te
boven. De achterstand werd soms

wel verkleind tot zes punten, maar
de bezoekers beschikten over een
degelijke ploeg en hielden de strijd
onder controle. Ruststand 34-45.
In de tweede helft leek de strijd
snel beslist toen JBC Noorderhaven
vlot uit liep naar 52-70. Lions bleef
zich dapper verzetten en kwam op
wilskracht gedeeltelijk terug. Toch
konden de Zandvoorters niet onder
de press van JBC Noorderhaven
vandaan komen. De eindstand werd
bepaald op 80-90.
„Het is geen schande om van deze
ploeg te verliezen", meende coach
Rob Benjamins. „We konden niet
genoeg weerstand bieden en konden
niet onder de press vandaan komen.
Er valt in deze competitie niet veel
meer te behalen voor ons>.".

Foto Bram Stijnen

Buurverenigingen komen voor het eerst tegen elkaar uit

huizen en de dames Van Leeuwen/Slegers bezetten de tweede plaats.
In het bridgedistrict Kennemerland neemt de Zandvoortse Bridgeclub met vijf viertallen deel aan de
viertallencompetitie. Voor ZBC l,
bestaande uit de paren Emmen/Spiers en De Leeuw/Braun en spelend in de tweede klasse, was dit
seizoen bijzonder succesvol. Het
Zandvoortse topteam eindigde op
een eerste plaats en speelt nu promotiewedstrijden naar de eerste
klasse van het district. Ook ZBC 5,
bestaande uit Overzier/Van der
Staak en Bakker/Brandse, doet het
goed. Promotie naar de derde klasse
zit er nog duidelijk in. Informatie
kan verkregen worden bij de wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570 (alleen 's avonds).

Z'75 overklast ZVM in oefenpartij

ZANDVOORT - In de
meeste gevallen wordt
er over een vriendschappelijk oefenduel weinig
gerept. Nu echter wel
een bericht aangezien
het unieke feit zich afspeelde dat twee Zandvportse voetbalverenigingen, en tevens sinds
vorig jaar buren, voor
het eerst tegen elkaar in
het veld kwamen. Daarbij bleek Zandvoort'75
een klasse en soms wel
twee klassen beter dan

het zaterdagteam van de eerste helft nogal wat ste- niet verder dan een harde men m het laatste kwartier
Zandvoortmeeuwen en ken vallen en mocht blij zijn schuiver van Wim Buchel, het heft weer in handen en
dat de schade niet verder op- die door doelman Pierre Vis- voerden de stand op naar 7won dan ook met 7-2.

Toch was het voor beide
teams een nuttige oefenpartij. De sfeer in het veld was
bijzonder goed en bovendien
werd er goed gevoetbald. In
de eerste helft was Zandvoort'75 veruit de betere
ploeg. Dat leverde in tien minuten al een 2-0 voorsprong
op door een kopbal van Bert
van Meelen en een lob van
Rob Koning.
Zandvoortmeeuwen liet in

CINEMA CIRCUS

L

Filmprogramma van 6 tot en met 12 maart
DAGELIJKS OM 13.30 uur

DE REDDERTJES IN KANGQEROELAND
Kaarten tot 12 jaar a ƒ 9,00
volwassenen a ƒ12,50
CHARLIESHEEN CARYELWES
VALERIAGOLINO LLOYDBRIDGES
ER HANGT IETS LEUKS
IN DE LUCHT.

ser onschadelijk werd gemaakt.
De eerste vijfentwintig minuten van de tweede helft
waren voor Zandvoortmeeuwen. Zandvoort'75 nam gas
terug waardoor de Meeuwen
gelegenheid kregen aanvallend wat gevaarlijker te worden. Een vrije trap van Wim
Buchel verdween in het doel
en Henk Gaus maakte er
zelfs 5-2 van. De mannen van
trainer Gerard Nijkamp na-

2. Alleen Paul Longayroux
wist tweemaal te scoren uit
nog vele kansen.
Niet alleen op het veld verstonden de teams elkaar
goed ook na afloop werd de
goede sfeer tussen de teams
nogmaals bevestigd. De
sponsor van Zandvoortmeeuwen zorgde voor lévende muziek, terwijl de sponsor van Zandvoort'75, voor
een lekker hapje had gezorgd.

Zandvoortse Schaak Club neemt
een lichte voorsprong op SVS

(ADVERTENTIE)

J

liep dan vijf doelpunten in
het totaal. Wederom Rob
Koning en Robin Castien
zorgden voor 4-0. Paul Longayroux kon zijn zelfvertrouwen opkrikken door een
werkelijk schitterend doelpunt te scoren. Hij onderschepte een foutieve pass in
de Meeuwen defensie en
knalde toen vreselijk hard
de bal in de kruising: 5-0.
Aanvallend kwam het team
van trainer Alex Heesemans

SUSAN

"Opwindend, gevoelig:;
grappig en prachtig
geacteerd."

ZANDVOORT - Vorige week
donderdagvond trad het team
van de Zandvoortse Schaak
Club aan tegen het achttal van
de Schalkwijkse Schaakvereniging. Dit team staat onder
aan de ranglijst en de verwachting was dat een gemakkelijke
zege zou worden behaald. Vier
partijen werden afgebroken.
Het zal moeilijk worden, maar
de 2,5 tegen 1,5 voorsprong kan
zeker omgezet worden in minimaal een gelijkspel.

Termes daar een stokje voor. Zowel
Geerts als Termes wisten door listig
spel, snel een voorsprong op te bouwen en twee belangrijke punten te
scoren. Lindeman nam het zekere
voor het onzekere en deelde de punten met zijn directe tegenstander.
Moeilijker verging het Mare Kok
op het achtste bord. Na twee en half
uur spelen moest hij zijn partij opgeven. Totaal vier partijen werden met
uitgespeeld omdat de minimale
speeltijd en zetten verstreken waren. Volgende week donderdagavond moeten Twint, Ayress, Van
Eijk en Van der Meijden opnieuw
aan de bak in het GemeenschapsHet was een drukke clubavond bij huis.
de Zandvoortse Schaak Club. Meer
dan veertig leden waren aanwezig
om aan de diverse activiteiten deel Interne competitie
te nemen. Een achttal Zandvoorters
Voor de interne competitie werspeelden de zesde externe competi- den negen partijen gespeeld De uittie wedstrijd van de NHSB tegen het slagen daarvan waren: Schelvis-Molteam van Schalkwijk. Schalkwijk lerus 0-1, Klijn-Frederkmg 1-0, De
heeft er alles aan gedaan om van de Oude-Choi 1-0, Heitkomg-Schiltonderste plaats af te komen. Voorlo- meijer 1-0, Paap-Dambrmk 0-1,
pig staken Edward Geerts en Piet Gude-Van Elk 0-1, Franck-Roele 0-1,
Marquenie-Handgraaf 0-1, Berkhout-Gorter remise. De afgebroken
partij uit de 19e ronde van Louis
Dambrink tegen John Ayress werd
na voortzetting in winst voor Dambrink omgezet

SPORTAGENDA

nep uit Nieuw Vennep. Een viertal
spelers gaat dan op bezoek m de
Haarlemmermeer om de Zandvoortse kleuren te verdedigen. Deze competitie werkt met een zogenaamd
'knock-out' systeem Bij verlies is
het meteen afgelopen.
Op zaterdag 7 maart aanstaande
zal een viertal leden van de Zandvoortse Schaak Club deelnemen aan
een Rapid-toernooi in Heiloo. In diverse speelsterkten en klassen zullen Schiltmeijer, Geerts, Handgraaf
en Van der Meijden aan dit meestal
sterk bezette toernooi deelnemen.

Jeugd
De Zandvoortse schaakjeugd
kreeg vorige week de vierde schaak
les. Vijftien leden namen de lessen
goed in zich op en zullen m mei
examen afleggen voor de diverse di
ploma's. Vanavond is er vanwege cU
krokusvakantie, voor de jeugd geer
schaak clubavond.

STANDEN
VOETBALCLUBS

VOETBAL

Van dezelfde makers
als de films
"Airplane"&"NakedGun".

DEMOEDER
VAH ALLE FILMS!
JONCRYER KEVINDUNN'BILLIRWIN.
•SKBII.L BUTLER, »sc Ö8SPATPROFT
mi DCXBYSTCTEO
N sa£CTH) ItCATHES

PATHE ENTERTAINMENT m™
,PERCYMA1N™,«L»
• RIDLEYSCOTT.».Uitgebracht door UIP (Netheriands) bv

COLORBYDELUXE
r 193IT*entiemCemur>Foi

® CANNON FILM D1STRIBUTORS

Dagelijks om 15.30 en 19.00 uur

Dagelijks om

HOT SHOTS

21.30 uur

Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00

Volwassenen /12,50

THELMA & LOUISE
Kaarten a ƒ12,50

DONDERDAG 5 MAART GROTE TALENTENSHOW
AANVANG 20.00 uur KAARTEN a ƒ 5,00

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Zaterdag: Zandvoortmeeuwen - NAS
Derde klasse KNVB zaterdag
Zandvoort'75 17-24 VEW
" 17-li
14.30 uur, complex voormalige cir- Bekerstrijd
ZOB
17-24 Zwaluwon'80 17-14
cuitterrein.
De Zandvoortse Schaak Club DZS
17-22 Jong Holland 17-13
Zondag: Zandvoortmeeuwen
17-21 Kenn land
17-13
komt op maandag 16 maart in de Odm'59
17-18 Blauw Wit 17-12
Heemstede 14.30 uur, complex voor- bekercompetitie uit tegen De Ven- Aalsmeer
KMVZ
17-16
Purmerend
17-12
malige circuitterrein.
ZAALHANDBAL
Vierde klasse KNVB zaterdag
Zondag: 13.30 uur Casmo-ZVM daAltius
17-24 Velsenoord 17 16
NAS
17-23 Hoofddorp 17-15
mes - Concordia, in de Pellikaanhal.
Castncum
17-20 SIZO
17-14
14.40 uur Casino-ZVM heren - AlkDSC'74
17-20 Z meeuwen 17 14
maar, in de Pellikaanhal.
CJVV
17-19 SMS
17 12
ZAALVOETBAL
SCW
17 1G RCH
1711
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur Zandvoortmeeuwen B-jun.
Eerste klasse IIVB zondag
- DSC'74, 19.45 uur Trefpunt - TZB,
Hillegom
19 34 DIOS
18 16
Heemstede
19-24 Vogelenzang 18 16
20.40 uur Zandvoort Noord dames Alliance
19 22 Z meeuwen lü 15
Dry CR., 21.25 uur ZandvoortmeeuTerrasvogels 19-22 EHS
17-14
wen - Nachtwacht, 22.20 uur ZandSchalkwijk
1922 DSK
191,!
voortmeeuwen - Turn Turn vet.
Concordia
19-18 NAS
118
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Bad Zuid/Zandvoort
Tweede klasse HVB zondag
Noord - Carillon Boys, 21.40 uur NiBSM
17-30 THB
'
lü 14
DSC'74
16-25 Overbos,
17 14
hot/Jaap Bloem Sport dames - SchoSVIJ
1621
Sp
vogels
164
ten, 22.20 uur Zandvoort Noord 2 VVH
17-19 TZB
15 <
BSM 2.

Inbrekers slaan
slag in Zandvoort
ZANDVOORT - Inbrekers zijn
deze en vorige week actief geweest in
verschillende Zandvoortse woningen. Donderdag maakten criminelen
een stereo-installatie buit. De daders
waren binnen gekomen door een bovenlicht te forceren. Dezelfde dag
was een broodjeszaak in het centrum slachtoffer van ongewenst bezoek. De inhoud van de gokkast
werd meegenomen.
Op maandag werd een woning
door inbrekers bezocht. De daders
hadden zich toegang weten te verschaffen door met grof geweld de
voordeur te forceren. Het hele huis
werd doorzocht.

Topscorers
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Castien (Zv.75)

S © ® ® ® € > ® ! ® ® € > Longayroux (Zv.75)
,
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>

14

19

van Rhee (ZVM-zat)

Visser (ZVM-zat)

Alleen het zondagteam van Zandvoortmeeuwen kwam afgelopen weekend in
actie. Daarbij wist "good-old" Jos van der Meij eenmaal te scoren. Door die ene
treffer kwam Van der Meij op een gedeelde vijfde plaats met vijf doelpunten.
Voor het overige dus geen veranderingen.
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Bruiloft

Party
Bedrijfsfeest
Partycentrum Soc.

De Manege

lÉPS*««s!;

LEATHER WEAR BV
v/h Dankers

LEREN MOTORJAC1

10. 000 STUKS LEDEREN KLEDING

dames/heren uitvoering

Lederen basebailjacks nu
3/4 Dames en herenjassen va.
Lederen jurken va,

is v.a. 1992 geheel
vernieuwd orrhieder
feest tot 350 pers.
perfect te kunnen
organiseren
Vr. vrijbl. docum. of
bel Zandvoort
02507-16023

169,189;,98;-

Lederen motorjassert en broeken va. 159,Lederen en suède mini rokjes va.
79,Lederen broeken 6t1 rotótën v$.

89.»

Suède dames- en herenjacks va, ''

98,«

Suède en lederen Rarka.'S d/h' va '

299,»

INRUIL LEDER/BONT MOGËU*. CESPflOOE BET«.'l«<J BOBaiW.
REISKOSTEN WORDEN BIJ AMIKBW YEH80H», •
- , ','
:
NIET GELDIG BIJ SPECIALE AANBIEaWGEH. ', ' : '•'

l ZONDAGS'GEOPEND SM
'
™'
- HULSTFa. Frank

{•'^,

Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd in
alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.
Tel. 02507-30890
023-343542 '

Oc t o '

' ',«"~-

:./- j.

VESTIGINGEN IN:

ZANDVOORT, HAITCSTBMT 11, ' > .
TEL: 02507-14642fcQOflavonrJgeopend - ^ ,
SCHEVENINGEN, PALACE PROMENADE 990-45,
TEL: 070-351 5001 koopavond geopend
HELMOND, HURKSESTRAAT21,
TEL: 04920-22923 koopavond geopend.

. '

•ANTWERPEN - BAARLE'HERTOG • BALEN - BLANKEBERGE - G'ENK'- : • " '
LOMMEL - LUIK - O.LÉN - OPHOVEN/ST.JORIS WINGE - VROENHOVEN. •
HELMOND - SLUIS - HULST - PUTTE BAARLE NASSAU,.: ' . •

'•' f':' -

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

SINGER
NAAIMACHINES

PRINSENHOFSTRAAT, 7
'2S025O7-2O072.
T/O GARAGE VERSTEEGE . Maandags gesloten

MOTORRIJSCHOOL

GOEDE
VOORJAARSAANBIEDING
De Peugeot 205 is een gelau\\eale auto Winnaar van vrijwel
iedere rally en competitie. Leuk
voor Peugeot, zult u zeggen. Maar zit
er voor ü ook winst in?
Welzeker. Allereerst de geruststellende geduchte dat u in een
auto u|dt die tot en met gepiczen,
en dus door en door bewezen is
Dat blijkt ook uit cle competitie

waarin wij al jaren uitstekend
scoren door zéér laag te eindigen:
het autokostenonderzoek van cle
Consumentenbond
Tijdelijk presteert cle Peugeot
205 nóg meer voor zijn prijs.
Want als u tussen l februari
en l april van dit jaar een nieuwe
Peugeot 205 personenauto koopt
én registreert, dan kunt u kiezen.

Wij bieden u clan ter waarde
van mnar liefst f 1.000,- gratis accessoires naar keuze aan (inclusief
montage). Of als u dat liever heeft,
een van cle twee aantrekkelijke
financieringsregelingen'.
Nu halen en pas op l september van dit jaar betalen. Danwei
een lening met een bijzonder lage
rente (vanaf 8,9°/<> effectief op jaar-

basis over de de eerste f 10.000,bij een looptijd van 24 maanden).
Er is al een Peugeot 205
vanaff21.940,~.
Als u meer wilt weten, heten
•wij u uiteraard van harte welkom
in onze showroom.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT
in N\MIS< n <)!•\\ id

is een onderdeel van Seceurop Beheer
B.V. en verzorgt dienstverlening ten
behoeve van overheid en bedrijven met als
sleutelwoord kontinuiteit

ƒ 45.00

- Les met Suzuki 450 cc
BEL NU! 02507-14420
TROELSTRASTRAAT 34
ZANDVOORT

Na ontvangst van uw brief nodigen wij u
uit voor een persoonlijk gesprek waarbij
w/j u volledig informeren, heeft u nu
vragen, belt u ons dan even en vraag naar
Dirk van Meer, ons telefoonnummer is
020-6690801
Seceurop Services B. V.
afd. werving en selektie
Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

Wij staan weer geheel klaar
voor uw

GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS
UIT DUITSLAND:
4-3 Wkm

behoorlijk voordeliger!!

Vraag naar:
Q Onze katalogus
Gratis bezoek thuis+offerte
Gratis en vrijblijvende offerte volgens
bijgaande tekening (s v.p. merk vermelden)
Naam

|.ae()pendvan:9.00-18.00.üur\

Adres

Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd
voor de
(

Postcode

BELEGDE
BROODJES
en
CATERINGOPDRACHTEN

BROODJE BURGER
geopend dagelijks 11 00-01 00
s nachts, vrij en zat
11 30-03 00 's nachts
Dinsdag gesloten
SCHOOLSTRAAT 4,
tel. 18789

i....

Autorijschool
Woonplaats
Telefoon

PHIL WAANING

Stuur deze bon naar. Postbus 733, 7600 AS Almelo

Ook voor '
* Seniorentraining
* Overwinnen
angstgevoelens

kopen.
Beter kan
het niet!
Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), of bel rechtstreeks
met onze Nederlandse ald. 09-49595120818 - Fax 09-495951286"

Kostverlorenstr. 70
2042 PK Zandvoort
Tel. 12071

VERMAKEN VAN KLEDING

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

Postcode Loterij helpt Liliane Fonds

Toch kans voor kans
loze kinderen
In vele ontwikkelingslanden leven
kinderen in grote armoede. Voor
gehandicapte kinderen is het leven
daar nóg zwaarder. Gelukkig zijn
er organisaties als het L i l i a n e
Fonds die de h e l p e n d e h a n d
bieden.

RECEPTIONISTES
die al enige ervaring hebben en er naar uitzien hun vak
wat meer dimensie te geven. Daar wij voor meerdere opdrachtgevers receptietaken verzorgen is het begrip „dagelijkse sleur" bij ons onbekend.
Na gebleken geschiktheid is promotte naar de funktie van
SECURITY HOSTESS bij Seceurop Nederland B.V. mogelijk.
Wilt u meer weten over hetgeen Seceurop Services u kan
bieden en voldoet u aan de volgende voorwaarden, dan
verzoeken wij u een kort briefje te schrijven aan nevenstaand adres, met daarin vermeld:
- uw persoonlijke gegevens
- uw opleiding(en) en eventuele werkervaring
- uw motivatie om naar deze funktie te solliciteren
- opgave waar en wanneer u telefonisch bereikbaar bent
- een recente pasfoto
De voorwaarden die wij aan onze medewerksters stellen
zijn:
- opleiding op MAVO-niveau
- leeftijd tussen 20 en 35 jaar
- bereidheid tot het volgen van interne opleidingen
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- liefst in het bezit van rijbewijs'B
- woonafstand vanaf Amsterdam niet meer dan 30 kilometer
- flexibele en dienstverlenende instelling
Aanstelling geschiedt in principe op basis van een vaste
arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 40 uur per week, in
overleg is parttime aanstelling mogelijk.

Inl. 12164
Gasthuisplein

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Bij 36 MND 10 Jt

SECEUROP
SERVICES

a ƒ 32.50

- Vervolglessen

JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT 205.

.011 pi BtD»~rtri in

Seceurop Services B.V. richt zich met haar dienstverlening met name op de regio Amsterdam, een van de aktiviteiten is de uitvoering van receptietaken. Onze receptionistes dragen naast de normale receptiewerkzaamheden
zorg voor het aspekt beveiliging en risicobeheer. Het unieke bij deze vorm van dienstverlening is dat de dames een
(deels interne) opleiding krijgen die geen enkele andere
werkgever kan bieden.
Voor vele opdrachtgevers is deze unieke kombinatie
reden om de zorg voor hun receptiediensten aan Seceurop Services B.V. toe te vertrouwen, veelal naast uitbesteding van beveiligingstaken aan een van de andere Seceurop bedrijven.
Teneinde te kunnen voldoen aan de groefende vraag naar
deze unieke vorm van dienstverlening zoeken wij kontakt
met

MOTORRIJLES
-1e 5 lessen

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
P.E.M. Stokman
reparatie alle merken FOURNITUREN

Niet minder dan tachtig procent van
alle gehandicapte kinderen leeft in de
derde wereld. Hun ouders zijn arm,
en de kinderen zijn vaak ondervoed.
Daardoor zijn ze extra vatbaar voor
infectieziekten als TBC en polio. Als
zo'n kind de ziekte overleeft is het
vaak gehandicapt.
Door de armoedige omstandigheden
hebben deze kinderen weinig kans op
medische revalidatie, op scholing, en
op een zelfstandig bestaan.

Gewoon: helpen

Het Liliane Fonds, laat gehandicapte kinderen niet in de regen
staan. Zo kreeg Maria uit de Filipijnen - geboren zonder
handen en voeten - speciale schoenen.

In 1980 richtte Lieke BrekelmansGronert het Liliane Fonds op. Een
groot a a n t a l a r t s e n , zusters en
fysiotherapeuten schrijven elk jaar
naar het fonds en vragen om hulp.
Voor een operatie, een prothese, een
gehoorapparaat, een bril, een paar
beugels. Voor schoolgeld of een
vakopleiding, of voor speciale ge-

reedschappen. Door nauw samen te
werken met deze mensen heeft het
Liliane Fonds duizenden gehandicapte kinderen rechtstreeks en doeltreffend kunnen helpen. En het fonds
is vast van plan hiermee door te
gaan. Want ieder kind heeft immers
recht op een volwaardig bestaan. En
dat geldt zeker voor gehandicapte
kinderen. Zij hebben onze zorg en
steun nodig. Daarom geeft de
Postcode Loterij het Liliane Fonds
financiële steun. Hulp die mogelijk
wordt gemaakt door uw deelname
aan de Postcode Loterij. Want mens
en natuur gaan ons allemaal aan.
Daarom is uw deelname zo belangrijk. B

De winnende
Hitbïncgonummers van
25 februari;

I
3
II
12
15

17 23 29 41
18 25 30 42
19 26 31 44
20 27 35 45
22 28 40

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij?
Heeft u de postcodecijfers 7775 (Lutten),
8325 (Vollenhove) of
9421 (Bovensmilde)?
Dan kunt u zich
aanmelden voor de
volgende opnamen van
Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006
en ga een gezellig tvdagje uit! •

Bent u nog
geen
deelnemeif?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hilbingo en maak een kans op een van de vele prijzen.
- 'k machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande
f rakening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van
hel reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

U1 lot (ƒ 10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u,b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

U dhr. O mevr.

Postbanknummer:

NATIONALE
T?

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

WEEKMEDIA22

Kunst door
gehandicapten
ZANDVOORT - In Nieuw Unicum
is momenteel een expositie te zien
van schilderijen die gemaakt zijn
door lichamelijk gehandicapten. De
tentoonstelling is te zien in de ontvangsthal.
Een aantal werken is vervaardigd
door Johannes Hendricus Buschgens (1906-1990), oorspronkelijk
circusartiest, tot hij in 1944 als
krijgsgevangene een ernstig ongeluk
kreeg. Daarna heeft hij door zijn
schilderijen de bijnaam 'Schilder
van het circus' verworven. Zijn werken waren onder andere in Berlijn te
zien. De tentoonstelling is vorige
maand geopend door de clown Didi,
oftewel Dick Hoezee.

Vijftien jaar
exposities
ZANDVOOET - In het Cultureel
Centrum Zandvoort is tot en met
zondag 22 maart de tentoonstelling
'154 exposities' te zien. Deze bijzonder gevarieerde expositie is een terugblik op vijftien jaar tentoonstelimgen in Zandvoort. Van elke aparte
expositie in het Cultureel Centrum
is een stukje teruggeroepen.
Degenen die de smaak te pakken
hebben gekregen, kunnen ook bij de
Verenigde Spaarbank aan de Grote
Krocht 38 gaan kijken. Daar is een
klein deel van de tentoonstelling ondergebracht. Het Cultureel Centrum Zandvoort is dagelijks geopend van 13.30 tot 16.00 uur, de
Verenigde Spaarbank op werkdagen
van 9 tot 17 uur, vrijdags ook van
18.30 tot 20.00 uur.

DONDERDAG 5 MAART 1992

• KORTE TIPS •

kust O
keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Verzamelbeurs Zandvoort
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat wordt zondag 8 maart de maandelijkse Verzamelbeurs Zandvoort gehouden. Deze is geopend van 10 tot 5 uur, de
toegang is gratis.
De beurs is waarschijnlijk voor veel meer mensen interessant dan alleen
voor verzamelaars. Met name doordat er ook een rommelmarkt is, waarop
vaak van alles is te vinden, vooral voor de echte 'snuffelaars'. Daarnaast zijn
er ook voor treinliefhebbers vast interessante aanbiedingen. Op de beurs
zijn locomotieven, wagons en rails te koop, maar ook fotomateriaal zoals
prentbriefkaarten van treinen, trams en stations.
De andere verzamelaars kunnen hun hart ophalen met de vele bekende
en minder bekende verzamelotajecten, zoals: postzegels, munten, prentbriefkaarten, speldjes, grammofoonplaten, telefoonkaarten, poppen, boeken, oud handwerk gereedschap, antiek, curiosa. Op de beurs zijn experts
aanwezig, die gratis taxeren en bemiddelen bij ruil plus aan- en verkoop. De
beurs is goed toegankelijk voor rolstoelen. Het buffet is geopend voor een
hapje en een drankje. Inlichtingen: G.H. v.d. Eijken, tel. 14234 of P.L.
Tervelde, tel. 12303.

André van Duin
ZANDVOORT/VELSEN - André
van Duin houdt dinsdag 10 en
woensdag 11 maart twee extra voorstellingen met zijn revue in de Stadsschouwburg Velsen.
De kaartverkoop voor beide extra
voorstellingen is inmiddels gestart.
Entreeprijzen vanaf vijftig gulden.
Inlichtingen: Stadsschouwburg Velsen, tel. 02550 - 15789.

De verzamelbeurs in het Zandvoortse Gemeenschapshuis.

Bram stijnen

Nieuwe spellen in bibliotheek
slaan aan bij jong publiek

e De houten auto in de bibliotheek is een groot succes. De 'wagen' wordt ook gebruikt als klimrek.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het uitlenen van
spelletjes door de openbare'biblioheek is een groot succes. Kleine
kinderen hebben veel aandacht voor
de spellen, die sinds l maart voor
drie weken mee naar huis genomen
kunnen worden.

van de bibliotheek. De opbrengst uit
afgeschreven boeken wordt in dit
fonds gestort. Er staat ook een ander attribuut, dat de aandacht van
de jongeren trekt: een houten auto,
die de bibliotheek bij een loterij gewonnen heeft. Onder de voorklep

liggen prentenboeken. Behalve lezen in het 'voertuig' kunnen de kinderen er ook op klimmen.
De spellen kunnen door leden van
de openbare bibliotheek gratis geleend worden. De maximale uitleentermijn is drie weken.

Volgens een medewerker van de
ibliotheek aan de Prinsesseweg
zijn de spellen voor kleine kinderen
vanaf drie jaar 'didactisch verantwoord'. De kleuters worden in een
aantal vaardigheden getraind. Zo
kunnen ze kleuren en vormen leren
onderscheiden bij spelletjes waarbij
kleuren en vormen in de goede volgorde moeten worden gelegd. Er is
ook een kombinatiespel, waarbij de
kinderen afbeeldingen, die iets met
elkaar te maken hebben, bij elkaar
moeten zoeken.

(ADVERTENTIE)

Tel.: 020-6829855

OPEN AVOND
Maandag 9 maart
19.30 uur

ZANDVOORT - In het
kader van Internationale
Vrouwendag op 8 maart organiseert een aantal Zandvoortse vrouwen op zaterdagavond 7 maart een
feest.
Het moet een soort reünie
worden, het feest aan de vooravond van Internationale Vrouwendag. Vrouwen, die ooit actief zijn geweest binnen de
Zandvoortse vrouwenbeweging,
worden dan ook op het feest verwacht.
De avond staat niet in het teken van een bepaald thema. Het
gaat sec om het feest. Op de
vraag of vrouwen tegenwoordig
reden hebben om te feesten zegt
één van de organisatrices: „Er is
veel veranderd voor vrouwen,
maar mijns inziens doen ze momenteel weer een stap terug. Op
politiek gebied, maar ook beroepsmatig en wat de verzorging betreft. Mannen kunnen
volgens mij nog veel méér
doen."
De vrouwenbeweging in Zandvoort heeft een rijke historie.
Eind jaren zeventig werd de
Stichting EVA opgericht. De
stichting organiseerde cursussen op onder meer het gebied
van politieke en maatschappelijke vorming. De stichting heeft
gedurende een jaar zelfs een eigen ruimte gehad. In 1985 werd
EVA opgeheven, vanwege gebrek aan belangstelling. Zandvoort had toen ook nog een
vrouwencafé.
Op het feest van zaterdag worden oude herinneringen uit de
kast gehaald. De organisatie
hoopt dat er behalve vrouwen
van vroeger ook andere vrouwen komen. Mannen zijn niet
welkom. Om twaalf uur wordt
er in een speech stilgestaan bij
de Internationale Vrouwendag.
Vrouwen, die interesse hebben
het feest ie bezoeken, kunnen
voor informatie terecht bij tel.:
14744. Ze horen dan ook waar
het feest wordt gehouden.

• Kleuters leren vaardigheden te ontwikkelen met de nieuwe spellen. Foto
Bram Stijnen

Blindproeverij in De Bierwinckel

Maximaal vijftig proevers kunnen hun bierkennis in het biercafé
demonstreren. De organisatie heeft gekozen voor bekende biersoprten,
zoals Hoegaarden, Duvel, Chimay, Verboden Vrucht en andere bieren.
'Er wordt geproefd zoals het hoort: na iedere slok een stukje bruinbrood en een slokje water om de smaak te neutraliseren.
Wie de meeste bieren goed heeft, wint een grote mand met yerschillende soorten bier. Het genootschap stelt ook een aanmoedigingsprijs
beschikbaar, voor degene met de minst goede oplossingen.
De organisatie maakt de proeverij juist vroeg bekend, zodat iedereen
die mee wil doen alvast voor kan proeven.
Meedoen kost vijf gulden. Belangstellenden kunnen zich op vrijdag,
zaterdag en zondag vanaf vier uur aanmelden via telefoonnummer
12197.

Door weer en wind, binnen en
buiten de bebouwde 1kom. Op
volle tank 120 km Max
snelheid 40 km/uur Ook leverbaar als rolstoel-mrij wagen
Vraag documentatie over
deze fantastische twee-zitter
(Uitsluitend voor gehandicapten)

644MIJENBERG bv
Poslbus 142 3900 AC Veenenddal
(Wiltonslr 26) lel 08385-11251
Servicepuntcn in heel Nederland

'De eerste klap is een daalder straat inderdaad te hard gereden. De ook mijn verbazing toen ik algolowaard'. Dat geldt zeker voor onze veroorzakers van dat woeste rijge- pen zondag aan het hekwerk een
Zandvoortse ondernemers. Afge- drag zijn evenwel haar eigen buurt- bord zag hangen, met daarop de
lopen weekend konden we alvast taewoners.
tekst 'Hondentoilet'.
kennismaken met het nieuwe seiOf er maar één telefooncel m haar
Aan het politiebureau aan de
zoen. Ook nu weer bleek dat onze wijk te vinden is wil ik best geloven. Hogewcg ben ik mijn licht op gaan
badplaats bij voornamelijk veel Meer van die dingen lijkt mij een steken. Van een van de agenten
Nederlandse en Duitse toeristen beetje overbodig. Persoonlijk ben ik vernam ik dat zijn collega zijn lezeer in trek is. Je kon in het cen- van mening dat haast iedere inwo- ven heeft gebeterd.
trum en op het strand zogezegd ner inmiddels zelf telefoon in huis
Zoals bekend heeft politieagent
weer over de koppen lopen.
heeft. Met andere woorden, als je Van de Bos een hekel aan deze
Zondagmorgen was ik al vroeg dringend een teleioontje moet ple- viervoeters. Ten gerieve van zijn
langs de kust te vinden. Aange- gen kun je overal in Noord terecht. buurtbewoners heeft hij zijn tuin
spoord door een stralende zon be- Als het nodig is zelfs bij je buren. nu beschikbaar getiteld. Alb honsloot ik mijn ochtendkoffie bij Mocht mevrouw van Grieken niet clen-uitlaatplaats wclteversfaan.
'Bad Zuid' te
Hulde dus
gaan
nuttivoor dit miti
gen. Ik bleek
atiel.
Zijn
niet de enige.
buren zullen
Het terras zat
hem dank
al mutje vol
baar
zijn.
en het bedieGisteren
nend persoreed ik vveei
neel
kwam
langt,
zijn
dan ook hanhuis. Onmid
awif/ ~• /*'
'j! *•
den tekort om
delijk
viel
aan de grote
mij op, dat
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
vraag
van
het
bord
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
consumpties
weer
was
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12
en etenswaverdwenen
ren te volWaarschijnMen kan ook bellen: 12066 of 17166.
doen. Hoe u
lijk had ie- \
er over denkt
mand
het
weet ik niet. Wat mij betreft kan tevreden zijn mot mijn suggestie, meegenomen. Jammer!
het strandseizoen niet vroeg ge- dan raad ik haar aan, contact op te
noeg beginnen. Het is niet alleen nemen met de PTT in Haarlem.
de zon die mij in een optimale Haar klacht moet zi] richten aan de Klaverjassen
stemming brengt. Ook de aanblik directeur van Telecom Haarlem,
Klaverjassers opgelet Op zater
van tevreden gezichten van mijn Postbus 1623, postcode 2003 BR dagnacht 28 maart wordt in het
mede dorpsbewoners doet mij Haarlem.
Gemeenschapshuis aan de Louis
deugd.
Over een eerste hulppost hebben Davidsstraat een klaverjastoerHoewel de wegen rond Zand- we het in deze krant al vaker gehad. nooi gehouden. Voor vijftien gulvoort weer aardig verstopt raak- In Zandvoort hebben we acht huis- den per koppel kunt u meedoen.
ten, deden zich nu geen calamitei- artsen. Voor een spoedgeval zal er De opbrengst komt ten goede aan
ten voor. Onze plaatselijke politie toch wel één beschikbaar zijn, dacht Greenpeace. Volgens Ata Van der
had namelijk rekening gehouden ik zo. Hoewel, in het weekend zult u Moolen zijn er verschillende leuke
met de drukte. De surveillanceau- enige moeite moeten doen om een prijzen te winnen. Liefhebbers
to's werden aan de kant gezet en geneesheer te vinden. Kijk, daar zijn van dit kaartspel kunnen zich opdoor motoragenten werd het ver- nou die antwoordapparaten voor.
geven bij Claudia of Appie in het
keer in goede banen geleid. DankHet laatste onderwerp is de cul- Gemeenschapshuis. Bellen kan
zij deze taktische zet liep alles op tuur in haar buurt. Wat zij daarmee ook. De telefoonnummers zijn:
rolletjes.
bedoeld, weet ik niet. Bij mijn weten 14085 of 19652. De avond start om
worden er in 't Stekkie aan de Celci- 20.15 uur.
usstraat allerlei activiteiten gehouKlachtenlijst
den. Ik noem er een paar. KinderdisMet het voorjaar in de lucht zou co, volksdansen, kooklessen, film- Schrikkelkind
je verwachten dat iedereen in dit voorstellingen, spelavonden, tekenHeeft u wel eens gehoord van
dorp zich een tevreden mens zou en schildercursussen, taallessen, een schrikkelkmd? Tot voor kort
voelen. Helaas blijkt dit niet altijd yoga en voor de ouderen koersballen had ook ik hier nog nooit van gehet geval te zijn. Onlangs werd ik en andere sporten.
hoord. Welnu, een schrikkelkind
opgebeld door Elisa van Grieken
is iemand die op 29 februari is
uit de Celciusstraat. Zij deed haar
geboren. Zo simpel als maar kan
Hondenlief
hebber
beklag over het feit, dat vooral de
dus. Afgelopen zaterdag (29 februwoonwijk
Nieuw-Noord nog
Nu we het toch over Noord heb- ari) werd in het Spaarneziekensteeds het ondergeschoven kindje ben, wil ik aan u nog wel even een huis in Haarlem (vroeger de Mariin deze badplaats blijkt te zijn. Ik aardig voorval kwijt. Afgelopen astichting) de Zandvoorter Wilheb haar klachten eens op een rij- weekend reed ik (stapvoets) door de lem Richard van der Mije gebotje gezet. Volgens haar staat er in Celciusstraat.
ren. Hij is de vierde zoon van moe'Noord', waar overigens eenderde
der Coby uit de Lorentzstraat.
van onze bevolking woont, maar
Op nummer 16 blijkt een honden- Zijn vier broertjes Ronald (9),
één telefooncel. Voor oudere in- liefhebber te wonen. Op zich niet zo Johnny (8) en Bart (6) zijn wat
woners en kinderen is er geen eer- bijzonder, zult u wellicht denken. In trots op hun nieuwe huisgenootje.
ste hulp en haar straat wordt nog dit geval lijkt mij enige uitleg toch Moeder en kind (2380 gram en 47
steeds gebruikt als racebaan. zinvol. De tuin van de familie Van de cm.) vertoeven op dit moment nog
Daarnaast is er op cultureel ge- Bos (pa is al zo'n vijfentwintig jaar in het ziekenhuis. „Ze maken het
bied te weinig te doen, zo luidt als politieman m Zandvoort actief) uitstekend", vertelde mevrouw
haar waslijst.
is al enige tijd afgezet door een hek- Schuiten de vriendin van Coby.
Tja, daar sta je dan als eenvou- werk. Eerst dacht ik dat deze afrasDit was het weer voor deze week
dig journalist. Op zich klopt haar tering geplaatst was om de honden Blijf gezond, tot de volgende week.
verhaal. Er wordt in de Celcius- uit de buurt te weren. Groot was dan
BRAM STIJNEN

Met oog en oor
(Je badplaats door
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Actie voor Poolse
levert 2800 g
ZANDVOORT - 'Veertien
maal de wereld rond voor Polen'. Onder dat motto werd vorige week donderdag in de
Scholengemeenschap aan de
Verspronkweg in Haarlem
door de kookklas een wel heel
speciaal diner geserveerd. Tussen de verschillende gangen
door verzorgden de leerlingen
van de mode- en kledingklas
een show van eigengemaakte
kleding. Onder hen bevonden
zich vier Zandvoortse meisjes.
De opbrengst van 2800 gulden
was bestemd om Poolse kinderen hun vakantie te laten doorbrengen in deze regio.

Het Zandvoortse echtpaar Rien en
Anneke Couvreur laten net als andere Zandvoorters ieder jaar Poolse
kinderen overkomen om hier in de
badplaats hun vakantie door te laten
brengen. Hoewel de verzorging door
henzelf wordt gefinancierd blijken
de kosten van met name de overtocht haast niet meer op te brengen.
„Alleen de bustocht kost vele duizenden guldens", vertelt Rien Couvreur. Om voor dit jaar dat benodigde geld bijeen te krijgen nam de
Haarlemse school het initiatief en
bood aan, haar accommodatie voor
dit goede doel beschikbaar te stellen.
Voor vijftig gulden per persoon
konden 56 gasten, waaronder verschillende Zandvoorters, genieten
van een culinair hoogstandje en een
stukje entertainment.
Veertien meisjes waaronder de
Zandvoortse Jenny Molenaar (16)
en haar evenoude-klasgenoot Chan-

Slecht ter been?
De Arola brengt u
overal heen.

ZANDVOORT - Het Zandvoortse biercafé De Bierwinckel
organiseert in samenwerking met het geheim genootschap
'Broeders van Westvleteren' een blindproeverij. De proeverij wordt gehouden op 11 april.
Adm. de Ruyterweg 410
1055 ND Amsterdam

Feest in kader van
Internationale
Vrouwendag

(ADVERTENTIE)

De bekende lotto-spellen zijn ook
erug te vinden in de schappen van
4e bibliotheek. Er zijn verschillende
'onderwerpen, waaronder wonen,
eren en winkels. Met andere spelen kunnen kinderen leren tellen,
ntwikkelen van de fijne motoriek
n hun woordenschat uitbreiden.
De nieuw aangeschafte spellen
zijn betaald uit een speciaal fonds

, o Disco in Stekkie, vrijdag 6 maart,
20 - 23 uur, voor jongeren van 12 - 16
jaar. Entree 2,50 gulden voor leden,
voor anderen 5 gulden.
• In Atelier Paulus Loot is in de
weekenden te zien hoe mozaïek
wordt gemaakt. De techniek is afkomstig van Nel Klaassen en Jaap
Bouhuys. Zij worden beschouwd als
meesters in dit vak, getuige de buitenkant van het atelier, Boulevard
Paulus Loot 21. Zij hebben de techniek doorgegeven aan de huidige eigenaren van het atelier, die de traditie voortzetten. Dat de duizenden
steentjes op hun plaats blijven zitten, is te danken aan een ingewikkeld en duizenden jaren oud procédé. Op het atelier is te zien hoe de
kleine mozaïeksteentjes worden gemaakt van stukken marmer en andere steensoorten. Zij worden samengevoegd tot een - volgens de atelierhouder - schitterend kleurenspel. Zaterdag- en zondagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Entree en
deskundige uitleg gratis.
• Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Prinsesseweg 34, expositie van de van oorsprong - Zandvoortse schilder Dan Visser. Van 29 februari tot
en met 28 maart 1992.
• Holland Casino Zandvoort: tentoonstelling schilder Gerard van lersel, tekeningen en etsen. Dagelijks
van 14.00 tot 02.00 uur.
• Oude meesters restaureren in het
Frans Halsmuseum. Rondleiding.
Er is te zien voor welke problemen
de restaurateurs soms komen te
staan. Verder aandacht voor de manier waarop het 'klimaat' optimaal
wordt gehouden. Groot Heiligland
62, Haarlem.
Entree 4,50 gulden. Kinderen
10-17 jr./CJP/65+: twee gulden. Kinderen onder 10 jaar gratis. Te zien
t/m 26 april 1992, open maandag t/m
zaterdag 11-17 uur, zon- en feestdagen 13-17 uur.
• Taxatiedag voor oud speelgoed,
zondag 8 maart in Hotel lepenhove,
Hartenlustlaan 4, Bloemendaal, 12 17 uur. Gratis taxeren plus adviezen
voor mogelijke of noodzakelijke restauratie.
Georganiseerd door de pi 'Vereniging tot expositie van oud speelgoed'. Informatie: 071 - 213880.

« Jennie Molenaar ontwierp en vervaardigde speciaal voor dit goede doel
een jurk a la Marilyn Monroe. Hiermee oogstte zij veel applaus.
Foto Bram Stunui

ta Studer toonden
als volleerde
mannequins hu:1, zelfgemaakte kledins voor het belangstellende publiek.
Als voorbeeld diende de dagelijkse
kleding uit vele landen, waaronder
Nederland. Frankrijk, Spanje en enkele overzeese gebieden. In de keuken deden hun dorpsgenoten Olga
Grimberg (17) en Janneke Kreyger
(16) intussen als volleerde koks hun
best om met de nodige fantasie een
diner te bereiden, dat door de leerImgkelners met veel zwier werd mtgeserveerd.
De directie van de school toonde

zich na afloop dik tevreden. „Die
vijftig gulden per persoon gaan m
zijn geheel naar het goede doel. Onkosten hebben wij op het eten niet
hoeven maken. Onze leveranciers
waren eveneens bereid aan dit project mee te doen.
Zij stelden de ingrediënten gratis
beschikbaar. Ook de busoncïernemmg ziet van haar financiële inkomsten af. De buschauffeurs hebben
besloten de Poolse kinderen gratis
en in hun vrije tijd te vervoeren. De
opbrengst wordt nu besteed aan de
brandstof.

'Gestrand schip9 bij optreden van De Wurf

ZANDVOORT - Het culturele leven in Zandvoort staat nog altijd op een hoog plan, daarvan
getuigen de verschillende verenigingen en koren.
Met name folklorevereniging 'De Wurf' laat
regelmatig van zich horen. Naast de verschillende schouwen van oud-Zandvportse kledij en
orginele volksdansen brengen zij drie maal per
jaar een .toneelstuk op de planken. Ditmaal is
het stuk: 'Ouwejaeravond op 't Zeemanshofje'
aan de beurt.

é
t.
l

te zien of er iets van hun gading is aangespoeld. Ondanks de opkomst van het toerisme verdient de plaatse
lijke bevolking maar een karige boterham. Groot is dan
ook de vreugde als blijkt dat Neptunus (de God van de
Zee) de aan hem gedane offerande aan de armlastige
jutters kado doet.

Voor de kust is namelijk een schip vergaan. Vele
honderden pakjes 'boter' zijn aangespoeld. Voor de
Zandvoorters betekent deze vondst dan ook een welkome aanvulling op hun dagelijks rantsoen en een goede
reden voor een uitbundige oudejaarsvienng Reden
voor een feestje dus. Groot is echter de consternatie alb
Het verhaal speelt zich af in het begin van deze eeuw. blijkt dat de pakjes een heel andere substantie bevatten
Nostalgie en humor zijn ook nu weer de ingrediënten dan werd verwacht...
waarmee de reeds overleden auteur Jan Steen de herinnering aan het verleden van de badplaats levendig
Liefhebbers van volkstoneel wordt dan ook aangerahoudt. De voorstellingen worden gegeven op de zaterda- den om kaartjes te reserveren bij: E. Kerkman, Jan
gen 14 en 21 maart om acht uur en op zondagmidag 15 Steenstraat 8, tel: 13584 of E. Lever, Oosterstraat 18, tel:
maart om twee uur. De regie is in handen van E. Lever. 18639 en aan de zaal. Ze kosten 7,50 gulden per stuk.
Leden van de ANBO hebben op zondagmiddag gratis
De laatste dag van het jaar: Buiten giert de storm door toegang. Na de zaterdagvoorstellingen is er traditiegede straten. De meeste mannen zijn naar het strand om trouw 'Bal na'.
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Meer belangstelling voor rotan meubelen
dan ooit tevoren
Rotan is de taaie liaan van een tropische palmsoort. Sterk en buigxaam als dit
materiaal is, vormt het een ideale grondstof voor meubelen. Er worden zeer
dekoratieve meubelen van gemaakt, in uiteenlopende stijlen. Nieuwe ontwerpen, mooie lakkleuren en de vriendelijke uitstraling van het materiaal
xelf, maken dat er meer belangstelling is voor rotan meubelen dan ooit tevoren.
Ook veel rotan meubelen die het in een romantisch/nostalgisch interieur even goed
„doen" als in een klassiek of juist een avantgardistisch interieur. Anders gezegd: ze zijn
wil stijlvol, maar niet zozeer stijlgebonden.
De omgeving waarin ze worden geplaatst is
dan stijl-bepalend.

Rotan vertoont van naiure "knopen". . Dat
xijn de plaatsen waar zijscheuten xijn uitgegroeid. Ziin de/e knopen glad geschuurd en
daardoor onzichtbaar geworden, dan wordt
het materiaal manou genoemd.
Rotan doet wat oorspronkelijker aan dan
manou en wordt veel verwerkt in naturelkleurige meubelen, die het goed zouden
doen in een serre en soms verwant zijn aan
tuinmeubelen. Manou wordt veel gebruikt
voor pert'ekt gestyleerde, modieuze meubelen, gelakt in dito tinten. De termen rotan en
manou worden vaak door elkaar gebruikt.
Tenslotte gaat het ook om één en dezelfde
grondstof.
Meubelen van rotan, manou en het daarbij
niet weg te denken pitriet zijn razend populair. Met hun ronde vormen en kunstig
vlechtwerk, het gebruik van mooie stoffen
voor de bekleding, beantwoorden ze aan de
vraag naar de dekoratieve produkten. Dekoratiever kan het bij wijze van spreken niet,
romantischer trouwens ook niet. Het zal niemand ontgaan zijn dat de romantiek weer
helemaal terug is in het interieur. Ook dat is
een ontwikkeling waar rotan en pitriet meubelen helemaal bij aansluiten. Romantisch is
de noemer waar verreweg het grootste deel
van het aanbod onder valt. Zo zijn er meubelen met een klassiek of nostalgisch tintje,
oosters aandoende, eigentijdse en avantgardistische meubelen; allemaal te vangen
onder die ene noemer: romantisch.

Opvallend of sober
In het kort iets over de allernieuwste ontwikkelingen. Enerzijds xijn donkerbruin/zwart
combinaties in dekoratie? vlechtwerk en een
rijkelijk gebruik van opvallend romantische
stoffen aktueel.

Badkamer krijgt nieuwe funktie

Zachtjes wiegen in een waterbed

De vrije tijd speelt een steeds grotere rol in ons leven. Iedereen benut deze op
z*n eigen manier, maar allen echter met hetzelfde doel: omspannen en plezier als uitvlucht van het hektische drukke leven van alledag. Wil men zich
op een heel verfrissende manier ontspannen kan dat in de Whirlpools van
Bette.
Voor de whirlpool is geen extra ruimte in de badkamer nodig, ze worden gewoon in de normale ligbaden ingebouwd.

Nog geen tien jaar geleden was het waterbed in de Nederlandse slaapcultuur
een vreemde eend in de bijt. Het werd niet echt serieus genomen. Er was ook;;
niet veel over bekend. Maar dat is veranderd. Het waterbed heeft zich sinds-'"
dien, temidden van alle andere slaapsystemen, een heel eigen plaats verwor-'
ven op de Nederlandse markt.
_'

Baden fabrikant Bette biedt twee whirlpoolsystemen aan, te weten Bettejet en Bettespa.
Bij Bettejet wordt het badwater aangezogen
en onder druk via sproeiers in de zijwand teruggeperst in de badkuip. Beide zijwanden
zijn voorzien van drie sproeiers. Via twee aan
de rechter en linker binnenkant aangebrachte, traploos regelbare doseerventielen kan de
gewenste hoeveelheid lucht aan de waterstroom worden toegevoegd. De variaties reiken hierbij van het zacht omspoelen van het
lichaam tot een krachtige onderwatermassage.
Bij Bettespa geeft het samenspel van warmte, water en lucht de toon aan. In de bodem

van het bad zijn acht sproeiringen aangebracht, waardoor verwarmde lucht in het
badwater wordt geperst. Miljoenen luchtbelletjes vormen een luchtkussen en omspoelen, masseren of strelen het hele lichaam.
De gebruiker kan de blower naar keuze van
minimale naar maximale sterkte veranderen.
Er is veel aandacht besteed aan de hygiëne,
en alle baden zijn getest voordat ze de fabriek
verlaten.
Voor geïnteresseerde konsumenten is er een
speciale nieuwe folder vervaardigd waarin
alles staat wat men moet weten over een
whirlpool.

Opvallend én romantisch. Ontwerpers hebben zich met veel sukses uitgeleefd in opmerkelijke zitmeubelen, duidelijk bedoeld
om de show te stelen. Opmerkelijk zijn vooral de prachtige grote fauteuils. Anderzijds
signaleren we een nieuwe ontwikkeling naar
elegante meubelen in een tamelijk sobere
vormgeving; ingetogen en tijdloos, uitgevoerd in lichte naturel-tinten en bekleed met
witte of zachtgetinte stoffen.
Sober van vorm, sierlijk van belijning, tijdloos: dat kan zelfs uitmonden in een vooruitstrevend modern genre meubelen. Alleen
hebben rotan en manou voor het meubelframe hier plaats gemaakt voor metalen buis en
is natuurlijk pitriet vervangen voor een synthetische variant (daar overigens niet van te
onderscheiden).

Wat is nu zo bijzonder aan een waterbed?
Het feit dat je als 't ware zweeft op water.
Wie zich daaraan „overgeeft", zal merken
dat het hele lichaam zich spontaan, volledig
ontspant. Het lichaamsgewicht wordt verdeeld over het hele lichaamsoppervlak dat
met het bed in aanraking komt. Een waterbed past zich geheel aan de lichaamsvorm
aan. Wie weet wat het is om op een (te) stugge ondergrond te liggen, zal kunnen bevestigen dat men met name de schouders, heupen en knieën daarbij al gauw pijnlijke knelpunten vormen. Op die plaatsen kan de
bloedsomloop geen onbelemmerde doorgang vinden. Bij een goed bed zult u daar
geen last van hebben; bij een waterbed is dat
probleem helemaal uitgesloten.
Dankzij de egale tegendruk van het water
wordt de bloedsomloop nergens belemmerd,
terwijl alle spieren in het lichaam zich ontspannen. Degene die in een waterbed slaapt
zal dan ook niet of nauwelijks geneigd zijn
van slaaphouding te veranderen. Eindeloos
woelen is er niet bij. Hoe woelig het waterbed zelf aanvoelt, hangt af van de mate waarin het is gestabiliseerd. Er zijn diverse stabilisatiesystemen waarmee de beweging van het
water enigszins of juist sterk kan worden getemperd. In de praktijk blijken velen een
sterk gestabiliseerd (dus niet zo beweeglijk)
waterbed te prefereren boven een niet of
licht gestabiliseerde uitvoering. Toch moet
niet worden vergeten dat een sterke stabilisatie het specifieke karakter van het waterbed,
zoals hiervoor beschreven, afzwakt.

Hoofdkleur zwart en een unikleurige chintz
of lederen bekleding van kussens, in zwart of
een sprekende kleur, onderstrepen de strakke vormgeving.
Het gaat hier om een duurzaam type meubel, bestemd voor mensen met een uitgesproken moderne smaak'.

De meest voorkomende lakkleuren zijn,
naast naturel blanke en bruine kleuren:
roomwit, wit, antiek-wit, antiek-grijs en het
z.g. „white wash" (een semi-transparante
witte lak, waar de kleur van het blanke materiaal doorheen schemert; het resultaat is een
tikje zalmkleurig).
Daarnaast diverse groentinten (zoals antiekgroen en eau de cologne-groen), blauw en
zwart.
Behalve de modellering zijn de gebruikte
lakkleuren en de bekleding van kussens bepalend voor de uitstraling van een meubel.
Een fauteuil, voorzien van een z.g. „antiek
witte" lak en een klassiek gedessineerde stof
past uitstekend in een sjiek klassiek interieur.
Is dezelfde fauteuil echter zwart gelakt en
aangekleed met trendy chintz stof, dan is het
resultaat jeugdig modern. Er zijn trouwens

Duurzaam bedoelen we niet alleen letterlijk,
maar ook in de zin van: tijdloos. Want de
eenvoud van deze meubelen zal nog menige
modetrend overleven . . . Wie zegt trouwens
dat er bij de meubelen die we nu zo makkelijk als „trendy" (d.w.z. mode-gebonden) bestempelen, geen toekomstige collector's
items zitten?
De tijd zal het leren. In elk geval hopen wij
dat u bij de keuze van uw meubelen gewoon
de stem van uw hart' volgt. Wij zijn ervan
overtuigd dat menig meubel uit het assortiment rotan/pitriet/manou uw hart zal stelen!

Ronde vormen, kunstig vlechtwerk en prachtige stoffen maken rotan meubelen tot een zeer decoratief produkt.

GEFINEERDE PANELEN

anders

De mooiste met edelhout gefineerde panelen.
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Om de spanning er nog even in te houden,onthullen wij
zaterdag 7 maart om welke meubels het gaat.
ƒ

.

Zolang de voorraad strekt.

Volop keuze
Over waterbedden valt heel veel te vertellen. •.
Er zijn weliswaar vele goede systemen op de''
markt, maar helaas is er ook nog wel wat kaf' 1
onder het koren. Mocht u dus van plan zijn
een waterbed aan te schaffen, laat u zich dan'
grondig informeren door een waterbeddenspecialist, een woninginrichter die water-bedden in z'n assortiment voert of bij een sla- •
pen-speciaalzaak. Er zijn ook consumenten- j
informatiemagazines over dit onderwerp en
zelfs is er documentatie op video verkrijgbaar.

ALUMINIUM PLAFONDS

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)'
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

KEUZE

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Zoveel korting en seestise prijsjes.
Kom "meubelen" tijdens de
r
'SPOOKWEEK bij Sanders' van 7 t/m 14 maart.

Overtoom 557, (hoek Amstelveenseweg) Amsterdam.
Telefoon 020-6184733.
Bereikbaar met tram 1,6,17 of met bus 15,171,172.
Donderdasavond koopavond.

Wanneer in een tweepersoons waterbed de
één beweegt, zal de ander mee liggen dei-

nen. Voorop gesteld dat je daar niets van
merkt als je slaapt, zou het door sommigen
toch als hinderlijk kunnen worden ervaren. >
Wie de voorkeur geeft aan individueel slaapcomfort kan kiezen voor een zogenaamd
duo-systeem, een waterbed met twee éénper--soonsmatrassen. Bijkomend voordeel daarvan is dat ook de temperatuur van het water"
individueel te regelen is. De temperatuur
van het waterbed kan worden geregeld met
behulp . van een verwafmingselement met
thermostaat. Die gebruikt natuurlijk wel wat:.
stroom, maar experts op dit gebied geven
aan dat de kosten daarvan jaarlijks niet meer :
dan honderd gulden hoeven te bedragen.
Een goed isolerende (wollen) tijk kan trou- '
wens al een belangrijk stukje energiebésparing opleveren.
Over de overtrek („tijk" in vaktermen) gesproken. Die speelt in dit kader een wel heel'
belangrijke rol. „Normale" matrassen zor- !
gen als het goed ie voor de nodige ventilatie/- :
luchtcirculatie en vocht-opname. Bij een •
waterbed heeft de tijk die functie. Een zuiver
scheerwolleh tijk voldoet het best. Sommige
fabrikanten leveren standaard een speciaal
wollen dek om volledig te kunnen instaan
voor een voldoende vocht-absorberend en••
ventilerend vermogen van het waterbed.
'
Lekker zacht
Een waterbed is comfortabel en flexibel. Des
te onaangenamer kan de verrassing zijn wanneer de knieholten bij het opstaan onzacht- ,
zinnig in aanraking komen met de harde
rand van de ombouw. Steeds meer waterbed-.
den worden daarom geleverd in zogenaamde
„soft-sided" uitvoering, dat wil zeggen voor-,
zien van zachte zijkanten, gemaakt van stevig V
flexibel materiaal dat het in- en uitstappen,
vergemakkelijkt. Ook zijn er tegenwoordig,
verstelbare waterbedden in de handel, waarvan het hoofdeinde kan worden opgericht. .
Sommige systemen kunnen worden ge-.',
plaatst in een bestaande bedombouw.

KAMERBREDE PANELEN

Een week lang profiteert u van gigantische kortingen, tot wei 60%.
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af of u geen spoken ziet, maar u ziet het goed,
we geven fantastische kortingen.
De komende week is een gedeelte van onze meubelkollektie
in de showroom spookachtig afgedekt, met daarop de aangegeven korting.

SCHRIKBAREND

Mond-tot-mond reclame
Bijna één op de tien slaapsystemen, die in
ons land worden verkocht is een waterbed.
Regelmatig kun je in je eigen omgeving
mensen horen zeggen dat ze nooit meer een
ander bed zouden willen hebben; voor hen is
het waterbed je van het. Onder andere door
middel van deze mopd-tot-mond reclame
worden de vele vooroordelen en misverstanden waarmee het waterbed lange tijd omringd was, ontzenuwd. Sterke verhalen over
lekkage, door de vloer zakken als gevolg van
het gewicht, zeeziek worden door het klotsen
en deinen, failliet gaan aan het stroomverbruik enzovoort, worden nu alleen nog maar
verteld door mensen die er ofwel geen verstand van hebben of die zich ooit een buil
hebben gevallen aan een slechte kwaliteit
waterbed.

DECOR PANELEN

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen..Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

de Gra
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTE NWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg- •
probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.
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Meubelreparateur: 'Gewoon keihard werken
H
Maden geven
nformatie
bver wonen

IJ IS reparateur van antieke meubelen, .1 J. Smink.
Hij kreeg het met de
spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Al bijna driehonderd
jaar gaat het vak van vader op
zoon. Van romantiek is echter
beslist geen sprake. Het is gewoon keihard werken.

volgens mij is dat een restauranthouder. Ik ben meubelreparateur."
Smink repareert volgens de oude
traditionele wijze omdat je „met machines nu eenmaal van antiek af
moet blijven, want dat zie je gelijk
terug." Dit betekent dat hij schaven,
113 in getal, gebruikt die soms meer
dan honderd jaar oud zijn. De materialen die gebruikt worden zijn uiteraard van dezelfde leeftijd als de
meubelen die gerepareerd worden.

door Evcrhard Hcbly

$H 7ONE
.N IS hct thema van deze
Niet iedereen kiest het vak van
V w Pa£'na cn daarom hebben zijn vader, grootvader, overgrootva| T " we in de bladen gezocht der enz. Hoe romantisch dat ook
aar artikelen die voor u als woon- ;ou lijken. En niet iedereen die tusnisumciit van nut kunnen zijn.
sen het antiek opgroeit, houdt automatisch van antiek. J.J. Smink uit
Hoofddorp heeft nooit iets anders
jedaan dan het repareren van antiek
en heeft er een haast aangeboren
liefde voor.
Moderne meubelen omschrijft hij,
oor Gcrrit Jan Bel
de uitzonderingen daar gelaten, als
wegwerptroep. Slecht materiaal
zonder sfeer. Hij is meer gecharAllereerst zijn er de gidsen van meerd van een mooie replica dan
Welke die allemaal een apart onder- een modern meubelstuk van spaanverp behandelen. In dit geval heb- plaat. Hij maakte naam met onder
jen we Open Haarden en Badka- meer reparaties aan de meubelen in
ners uit rekken van de boekwinkel tasteel Haarzuilen. Het oudste anehaald. Verwacht niet dat Welke zo tiek dat door zijn handen hersteld
iep op de zaken ingaat als een Con- werd, was een veertiende eeuws alaimentenbond zou doen wanneer taarstuk.
lie zich in een onderwerp heeft vast;ebeten. Wel geven de Welke-gidsen
iroduktinformatie en laten u ken- Geschiedenis
nsmaken met de vele facetten van
Smink: „De liefde voor antiek
;e materie.
moet er in zitten. Je hebt het of je
Geïnteresseerden hebben dan in hebt het niet. Mijn broer intereseder geval een goede indruk wat er seert zich er bijvoorbeeld volstrekt
;oal op dat gebied te koop is. Om u niet voor, maar ik ben altijd gek geen indruk te geven een greep uit de weest op geschiedenis. Antieke meunhoud van Badkamers: Douche- belen zijn mooi. Je vindt er de gejakken makkelijk te onderhouden, moedstoestand van de maker in tejigbad en whirlpool: (ont) spannend rug. Je ziet zo wanneer hij ergens de
'enoegen, Comfortabele baden van pest in had. Tijdens het repareren
ïunststof en plaatstaal, Sauna en
toombad voor relaxen, Douchecajine en spatwand voorkomen waterjallet, Functionele en fraaie wastaels, Altijd voldoende warm water in
ie badkamer, Uitgekiende badkamermeubelen, Nieuwe badkamer
!oor kleine veranderingen, Fraaie
afwerking voor vloer, wand en plaond. Strenge voorschriften voor
lectra.
In Open Haarden o.a.: Sfeervolle
ipen haarden voor ieder huis. De
iraktische voordelen van een voorhanghaard,
Inbouwhaardkachel
bombineert sfeer en rendement, De
bomfortabele warmte van tegel-,
spek- en steenkachels, Romantische
EUBELEN geven
Emtieke kachels, Open haard gecomeen aardig beeld
'dneerd met cv, Minder milieubevan de huidige
lasting met 'schone' brandstoffen,
interieurmode.
ilt u zelf installeren of het laten
Showrooms van
loen, Rookkanaal: de eerste eis is
toonaangevende
'eiligheid, Kies de juiste brandstof,
meubelspeciaalzaken
.ccessoires voor de haard, De buigeven een aardige
enhaard.

Hout

Smink: 'Alles is heel betrekkelijk in het leven, maar antiek blijft.'

probeer ik me altijd zoveel in te leven in de maker. Waarom maakte
hij het op een bepaalde manier, terwijl het ook anders had gekund?"
„Veel mensen romantiseren dit
vak, maar het is gewoon keihard
werken voor je brood. Je moet de
verwachtingen van mensen uit laten
komen. En je moet wel eens meubelen repareren die jezelf verschrikkelijk lelijk vindt. Maar als het dan

klaar is, geniet je er toch van. Omdat
je iets hersteld hebt wat verloren
ging. Dat vind ik het mooie van antiek. Alles is heel betrekkelijk in het
leven, maar antiek blijft. Zelfs al zou
je het vernietigen, dan nog blijft de
herinnering bestaan."

ter over het vak dat hij samen met
zijn vrouw uitoefent. Restaureren is
niet meer dan repareren en een atelier is gewoon een werkplaats. „Hoe
je het wendt of keert, het blijft een
werkplaats waar je in de stank van
de lijm met je handen een stuiver
probeert te verdienen. Maar dat wil
men vaak niet zien. Atelier klinkt
Romantisch
mooier en romantischer. Je moet teSmink spreekt opmerkelijk nuch- genwoordig restaurateur zijn, maar

E TIJD VAN het jaar
waarin de zon weer
kracht krijgt, is een goed
moment om eens even stil te
staan bij de binnenzonwering.
Vond een waterig
winter/onnetje bij velen nog
wel een gastvrij onthaal, in
lente en zomer kan het
zonlicht zo fel worden dat de
wens ontstaat om de inval van
licht en zonnewarmte in huis
te temperen.

indruk van wat er in is.

roduktinformatie

De man die vele jaren lang de
loofdredactie van de Welke-gidsen
oerde, was Freek de Sterke. Nu
taat zijn naam vermeld in Woonomfort nr. 2. De naam van het blad
;eeft aan dat hierin naar meer dan
'én specifiek onderwerp wordt ge;eken. De formule die in Welke
ordt toegepast, is herkenbaar met
laarnaast veel produktinformatie.
Inkele onderwerpen: 15 Kleine (re)
;eukens, Wat is luchtverwarming?,
Vaterbesparende closets, Stapelledden, Trends in wandbekleding,
Voningventilatie, Tuinpaden en ter•assen, Actuele kookapparatuur.
Nog een 'onderwerpgids': Dekoraie, Vloeren & Wanden. Met onderrerpen als Het verhaal van het par;et, Natuursteen, Fraaie tegels, Kur:en vloerbedekking, Tapijt als
mnstwerk, Stoffen en behang heb>en elkaar gevonden, Nieuwe verven
n aantocht en Gipsen lijsten en sierdementen.
In het februari-nummer van VT
Vanen aandacht voor slaapkamers
n buitenlandse sfeer (Amerikaans,
?
rans en Engels), nieuwe modellen
elgekleurde stoelen en banken en
errazzo (natuursteen vermengd
net cement) in de badkamer.

Boren en schroeven
De klopboormachine is, gezien
ij n prijs en prestaties, voor de niet
il te fanatieke doe-het-zelver de bese koop. Dit constateert de Stichting
Vergelijkend Warenonderzoek na
«n onderzoek naar elektrisch ge'eedschap voor boren en schroeven:
tlopboormachines, elektropneumaische boormachines, accuboorma'hines en -schroevedraaiers. Beste
koop bij de laatste categorie is de
'kil Twist 2105 H (f 55). Bij de acculoormachines is dit de Skil 2140 Hl
'ƒ 120), bij de klopboormachines
lijn dit de Black & Decker BD 154 R
<ƒ 190), Hema RLT 3067 (f 200), Skil
1434 Hl (f 180) en Skil 6845 Hl (f
100). Bij de elektropneumatische
'oormachines worden als beste
toop aangeraden de AEG Pneumaic 2000 Compact (f 355), Black &
^ecker BD 651 <ƒ 375) en de Bosch
PBH 200 RE (f 380).

Door hun vormen, kleuEen harmonie van kleur en stijl
ren, materiaalgebruik en de
manieren waarop ze met elkaar worden gecombineerd,
zeggen meubelen heel duidelijk iets over de actuele
woontrends. De rol die meubelstoffen daarbij spelen is
toonaangevend en meegaand tegelijk.
Een meubelaanbod straalt
individualisme uit en biedt
een enorme keuzevrijheid in stijl. tisch tot modieus abstract, en moDat 'klassiek' even actueel is als derne fantasiedessins nemen een be'strak modern' en dat aan het begrip langrijke plaats in binnen het totale
'romantisch' op zoveel verschillen- scala. Effen of nagenoeg effen gede manieren invulling wordt gege- kleurde stoffen, waarbij de nadruk
ven als op dit moment gebeurt, is in ligt op de kleur, de structuur en de
het verleden eigenlijk nog nooit ver- uitstraling van de stof, zijn duidelijk
toond. Meer dan ooit worden ver- in opkomst. Daarbij wordt een trend
schillende stijlen en dus ook ver- naar platgeweven, glanzende en
schillende meubeltypen met elkaar minder zware stoffen duidelijk
gecombineerd. Veel interieurs heb- zichtbaar, evenals een voorkeur
ben een vleugje van het één en een voor natuurlijke materialen als motikje van het ander. Zoals een klas- hair, wol, linnen en katoen. Gevasiek interieur met een modern tintje rieerd als het kleurenbeeld ook is,
of een modern interieur met een vertoont het toch enkele uitgesprovleugje romantiek. Dergelijke effec- ken kleurcategorieën. Zoals de sterten kunnen in veel gevallen met be- ke donkere tinten en daarnaast de
hulp van meubelstoffen worden ver- zachte, niet zoete, pasteltinten.
kregen, wat al aangeeft hoe effectvol
deze stoffen kunnen zijn.

Effen

De huidige interieurmode is
kleurrijk en decoratief. Zo ook de
mode in meubelstof. Deze biedt rijkelijk keus uit bedrukte stoffen, jacquards (met ingeweven dessins) en
effen stoffen. Dat de geometrie voor
dessin-ontwerpers een onuitputtelijke inspiratiebron is, blijkt uit de vele
fraaie stofdessins die daar het resultaat van zijn.
Ook forse bloemmotieven, variërend van klassiek of lieflijk roman-

^ Duurtests van de Fiat Tempra
*•W. 2.0i.e. SX in Autovisie nr. 4 en
Se Citroen ZX 1.6i Aura in AutoWeek
'• 8. In dat blad ook een test van de
volkswagen Golf CL Turbo-diesel.
AutoWeek nr. 9 wordt in de ru)riek Tweedehands de Suzuki Alto
'ekeken. „Vanaf bouwjaar 1986 zeer
Jan te bevelen," luidt het oordeel,
^en zeer futuristich uitziende ruim'ewagen die de laatste tijd wat vaker
JP onze wegen is te zien is de Ponti" Trans Sport GT. De Autokampii (nr. 4) testte en was hier zeer
tevreden over.
EN VERDER...: In Foto (maart)
'ests van de nieuwe Bronica SC-Ai,
^en vernieuwde 6x6 systeemcamera,
een aantal Berlebach statieven.
. 'i Video Test (maart) keek de
Meuwste Sony DAT-recorder, de
OTC-77ES, en de HS-E55, de een na
(f 1699) videorecorder van
Mitsubishi.

Kijken we echter naar de ontwikkelingen in 'effen', dan vallen meteen de sprankelende kleuren op, zoals zonnig maïsgeel, heldere groenen blauwtinten en vrolijk paars. Violet-tinten, variërend van poederachtig lila tot diep donker auberginepaars, vormen een 'rode draad' binnen het totale aanbod, die door alle
stijlen heen loopt.
Effen gekleurde meubelstoffen
kunnen heel goed als rustpunt fungeren, passend bij bont gedessineerde gordijnen, een karakteristiek kar-

pet, een opvallend schilderij e.d. Gezien de ruime keus, is het geen probleem om effen en gedessineerde
stoffen qua kleur prachtig met elkaar te combineren, zodat ze elkaar
aanvullen en ondersteunen. Ook
kan doelbewust worden gekozen
voor één of enkele kleurvlakken in
het interieur, naast de neutrale interieurtinten als zwart, wit beige, aluminium en houtkleuren. In dat geval zal een bank of fauteuil, uitgevoerd in een effen hemelsblauwe
stof, een kleurige blikvanger vormen.

Zitmeubel
Een andere interessante combinatiemogelijkheid is die van een effen
en een gedessineerde stof in één zitmeubel. De romp bekleed met een
effen stof, de kussens gehuld in een
fraai dessin, of andersom. Soortgelijke combinaties zijn er ook in leer
en stof. Deze mogelijkheden zijn bij
de betere meubelspeciaalzaken bespreekbaar. Vaak zijn zitmeubelen
namelijk ook te leveren in heel andere uitvoeringen dan die in de winkel.
Ook zijn sommige meubelfabrikanten best genegen om de door u
uitgekozen meubelen te stofferen
met een andere stof dan zij in hun
standaardcollectie voeren.

LIEGEN, BIJDEN, lo-

pen, fietsen, de rnogelijkV
Uitstapjes in 't voorjaar
heden die de reisindustrie ons ook dit jaar weer biedt,
zijn legio. Hierbij een grabbelton van toeristische tips voor
elke smaak en beurs.

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op
ostbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
'Mg en onder vermelding van 'elektrisch
'"ren cn schroeven'.

Auto's

Foto Walraven en Bevers B.V.

Meubelaanbod straalt
individualisme uit

Kleurrijk

weekend slechts één overnachting.
Inf. VVV Gelderland, tel. 085-332033.
ITALIË, heeft dit jaar veel te vieren. Columbus zeilde vijfhonderd
jaar geleden uit Genua weg en componist Rossini werd tweehonderd
jaar geleden in dit land geboren. Wie
dit jaar Italië als vakantiebestemming kiest, kan gratis bij het Italiaans
Verkeersbureau
(0206268244) de nuttige gids 'Tot ziens in

doen is. Inf. Belg. Verkeersbureau,
tel. 020-6245953.
GEVANGENIS. Een aparte sensatie, als vakantieganger logeren in
een verbouwde gevangenis. Het kan
op het Zweedse eiland Langholmen
bij Stockholm. De eens gevreesde
plek biedt nu goed onderdak in 88
één- en dertien tweepersoonskamers die volgens de WV de goedkoopste zijn van Stockholm. Inf.

door Leni Paul
LONDEN. Londen blijft een trekpleister voor velen. Terecht, want
naast de historische gebouwen zijn
er in de Britse hoofdstad regelmatig
interessante tentoontellingen te
zien. Een extra attractie vormen dit
jaar de dagtripjes per bus vanuit
Londen naar bekende tuinen.
's Woensdags gaat het richting Kent,
Hertfordshire en de Costswold Heuvels, op donderdag blijft men in de
Londense tuinen met o.m. bezoeken
aan negenhonderd jaar oude kruidentuinen. Deskundigen begeleiden
de trips. Inf. bij Rosemary Ewing,
tel. 09 44 962 713305.
ACHTERHOEK. Op 11 en 12 april
zetten 33 campings in de Achterhoek
hun groene deuren open. Elke camping heeft zijn eigen karakter en er
kan dat weekend van diverse voorzieningen gratis gebruik worden gemaakt. In ieder geval betaalt men dit

tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: TYudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Voorlichtingsmateriaal
over verzekeringen
Bureau Voorlichting Verzekering heeft twee nieuwe publieksbrochures uitgebracht. Daarin
wordt op eenvoudige wijze van
alles verteld over verzekeringen
en het verzekeringsbedrijf.
'Kijk op het verzekeringsbedrijf beschrijft hoe de verzekeringsbedrijfstak in elkaar zit,
waar men terecht kan, wie als
verzekeraar mogen optreden en
of er toezicht is.
'Kijk op verzekeringen thuis'
geeft algemene informatie over
een groot aantal particuliere
verzekeringen dat kan worden
afgesloten voor ziektekosten
enz. Bovendien is er een inventarislijst opgenomen. Beide brochures zijn voorzien van een
trefwoordenregister en een
adressenlijst.
De brochures kunnen worden aangevraagd bij Bureau Voorlichting, postbus H90, 2501 CZ Den Haag. Alleen de
verzendkosten worden In rekening gebracht.

Zonwering tempert licht en warmte
D

M

3

Foto Bram de Hollander

„Je moet altijd zoeken naar bijvoorbeeld hout uit dezelfde tijd. Anclers verniel je een meubel, dan ben
je in mijn ogen een cultuurbarbaar.
Antieke meubelen hebben een ziel,
uitstraling. Die haal je eruit door
verkeerde materialen te gebruiken.
Het probleem is wel dat riet gebruik
van oude materialen meer tijd en
geld kost. En dat mag dus nooit,
vooral niet bij particulieren. Het
moet altijd voor niks, maar dat kan
niet."
Met leer ligt het anders. Dat wordt
net zolang met de hand bewerkt tot
het niet meer van het origineel te
onderscheiden is. Antiqueren heet
dat. Of: antiek maken.
Smink: „Er wordt wel eens licht
over gedacht, maar veel reparaties
zijn moeilijk en zeer arbeidsintensief. Dat doe je niet altijd zomaar
even. Neem bijvoorbeeld het matwerk van een stoel. Een gemiddeld
matje, gevlecht op de traditionele
wijze, neemt ongeveer acht uur in
beslag. Stoelen zijn sowieso het
moeilijkste te repareren, want, aan
een stoel worden altijd veel hogere
eisen gesteld dan aan een kast. Een
stoel wordt intensiever gebruikt. Je
moet als reparateur vaak uiterst
creatieve oplossingen bedenken."

Kcclactieadros ATV: Wecknicdia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,

• De belangstelling voor Tunesië is stijgend

Italia 1992' verkrijgen.
BLANKENBERGE. Een welluidende naam, die tot een verblijf aan
de Belgische kitst uitlokt. Dit jaar
vieren onze zuiderburen het jaar
van de toeristische attracties. Dat
houdt in dat naast het lui in een
strandstoel liggen er mogelijkheden
zijn tot wandelen op de 350 meter
lange pier, een bezoek aan het Velodroom en slenteren door de oude
straatjes waar deze zomer veel te

Zweeds Verkeersbureau, tel. 0703716055.
WATERLAND. Zeeland, Waterland 1992 is een kleurige folder die
de provinciale Zeeuwse VVV uitgeeft. Zwemmers, zeilers, surfers,
sportvissers en duikers vinden er
veel informatie, maar ook voor slenteraars zijn er tips voor uitstapjes en
attracties en informatie over plaatsen waar kan worden gerecreëerd.
Inf. 01180-31400.

Door de lentezon krijgen trouwens veel mensen de voorjaarskriebels, oftewel zin om hier en daar
eens flink de bezem door te halen en
te zorgen voor vernieuwing in het
Interieur. Vaak gaat dat gepaard met
een verhoogde interesse in alles wat
met woonmode te maken heeft. Automatisch komt dan ook de raambekleding aan de orde en dan blijkt dat
produkten voor binnenzonwering
daarvan een heel aantrekkelijk onderdeel vormen.
Horizontale en verticale jaloezieën, plissé-, vouw- en rolgordijnen
etcetera, maken een modieuze
raambekleding pas echt compleet.
Dankzij de talloze kleuren, aparte
dessins en de mooie materialen
waarvan de kwaliteitsprodukten op
dit gebied gemaakt zijn, verdienen
ze het predikaat 'raamdecoratie'.

gebied van raamdecoratie corresponderen overigens precies met de
modekleuren in tapijt en andere
vloerbedekkingen, meubelstoffen,
wandbekleding en dergelijke. Variatie in kleur, vorm, dessinering en
materiaalgebruik heeft geresulteerd
in een zeer breed scala van produkten die even functioneel als decoratief zijn.
De kleurkeuze is oneindig. Er zijn
warme, donkere kleuren, poederachtig zachte tinten, natureltinten,
enzovoort. Wat het materiaalgebruik betreft, springen horizontale
houten jaloezieën in het oog. Vermoedelijk omdat deze nog tamelijk
nieuw zijn op de markt.
Voorts is er keuze uit produkten
van kunststof, aluminimum en textiel, waarbij opvalt dat deze materialen steeds vaker op een bijzondere
manier zijn 'bewerkt'. Hetzij voorzien van een gemarmerde lak of
structuurlak, hetzij geperforeerd,
bedrukt of voorzien van een ingeweven dessin. Uiteraard betreft het
hier bewerkingen die het modieuze

en decoratieve karakter van raamdecoratie versterken.
Toch wordt de praktische kant zeker niet verwaarloosd. Technische
perfectie wordt nagestreefd en bereikt in de constructie, de afwerking
en het bedieningsgemak. Ook voor
'moeilijke' ramen (rond, driehoekig), serres, dakramen enzovoort bestaan oogstrelende oplossingen veelal door middel van zijgeleidingen of door een elektromotor met
afstandsbediening.

Washandje

Het stofvrij houden kan in alle gevallen met een zachte borstel of plumeau (die het stof aan zich bindt
door een statische werking). Maar
met met name bij horizontale lamellen kan het wenselijk zijn, ze ook
eens nat af te nemen. Daarvoor zijn
speciale apparaatjes in de handel.
Met aan iedere hand een oud washandje, gaat het reinigen trouwens
ook prima, als je het tenminste heel
voorzichtig doet.
Wilt u wat rigoureuzer te werk
gaat, dan kunt u de jaloezie uit zijn
steunen lichten en hem, mits de afmetingen dat toelaten, een poosje in
de badkuip laten weken in een lauw
sopje van afwasmiddel of allesreiniger. Na het weken voorzichtig, lamel
voor lamel, afnemen met een zachte
borstel terwijl de jaloezie nog in het
water ligt. Goed naspoelen met
schoon water.
Combineren
Na de wasbeurt vocht afnemen
met een zeem of huishouddoekje.
Er zijn de laatste tijd veel nieuwe,
Let op: verwijder de afsluitdopjes
modieuze produkten geïntroduvan de onderbalk vóór de wasbeurt
ceerd die een decoratief doel dienen,
en zet ze er pas weer op als de jaloezonder dat daarbij afbreuk wordt gezie door en door droog is.
daan aan de oorspronkelijke funcOok bij jaloezieën van textiel
tie: die van zonwering. Uitgangspunt
wordt steeds meer rekening gehouvan veel collecties binnenzonwering
den met de wens deze van tijd tot tijd
en gordijnstoffen is de onderlinge
door een sopje te halen. Sommige
combineerbaarheid van verschillentextiele jaloezieën zijn afritsbaar en
de produkten door een perfecte
• De kleurkeuze voor zonwering is dus makkelijk van de bovenbalk af
kleur- en dessin-afstemming.
Daardoor is het heel goed moge- oneindig Foto: e&C Products bv.. Nunspeet te halen als u ze wilt wassen.
lijk om met gebruikmaking van verschillende produkten een harmonieus geheel te creëren. Ten slotte is
het lang niet altijd zo dat voor elk
raam in huis (of zelfs in een vertrek)
hetzelfde type binnenzonwering geschikt is. Zo zal in de keuken of de
badkamer de nadruk eerder liggen
op vochtbestendigheid en reiniWeekmedia biedt u in samenwerking met Rederij Naco een
gingsgemak dan in de woon- of
slaapkamer. Maar de keuze van het
krokustocht aan langs het "eilanddorp" de Woude en met
type raambekleding kan bij vooreen bezoek aan de Zaanse Schans. De tocht begint om 10.00
beeld ook te maken hebben met de
uur bij Rederij Naco aan de Ruyterkade Steiger 7, direct
vorm van de ramen.
achter het Centraal Station in Amsterdam.
De kleuren die actueel zijn op het

geeff u meer/

KROKUSTOCHT

JENEVERROUTE. Oost-Vlaanderen kent een jeneverroute waarin
men per auto of fiets langs zeven
stokerijen van jenever rijdt. De
mooiste en oudste is die van Damme
in Balegem, waar sinds 1862 niets
aan de stokerij is veranderd en de
oude stoomketel nog intact is. Bijkomend plezier van deze route voor
niet direct in spiritualiën geïnteresseerden: al deze stokerijen rondom
Gent liggen in mooie natuurgebieden. Inf. 020-6245953.
TUNESIË. Na een kleine terugslag vorig jaar is de belangstelling
voor reizen naar Tunesië dit jaar
weer stijgend. Daarbij blijken niet
alleen meer de mooie zandstranden
hoog te scoren, maar is er ook belangstelling voor opgravingen, folklore en de natuur.
Wie toevallig al in april koers zet
naar dit Middellandse-Zeegebied
moet zeker niet verzuimen van 24
tot 26 april het Ksarfestival rondom
Tataouine mee te maken. In en rond
de Berberdorpen speelt zich daar
een uitbundig feest af vol dans en
muziek, kamelenraces, en dergelijke en dit niet speciaal voor de toeristen, maar voor de bewoners van dit
eeuwenoude gebied zelf. Inf. Tunesisch Verkeersbureau, tel. 0206224971.
EIGEN LAND. Voor wie aan een
verblijf in eigen land de voorkeur
geeft is de Transgids 'Nederland
auto-trein' onmisbaar. Tientallen
tips van Koudekerke tot Vlieland en
van Loosdrecht tot Thorn. Verkrijgbaar op stations en bij VVV-kantoren.

U vaart onder het genot van een kopje koffie en een gebakje
over het IJ via de Zaan naar Krommenie en langs MarkenBinnen naar de Woude. Onderweg wordt u een drie-gangen diner aangeboden, bestaande uit een kopje soep, vlees,
twee soorten groenten en een ijsje. Na een tocht over het
Alkmaarder en Uitgeestermeer komt u aan bij de Zaanse
Schans. Hier heeft u de gelegenheid een korte wandeling
langs de Zaanse huisjes en molens te maken en kunt u een
bezoek brengen aan de kaasmakerij. De tocht eindigt rond
16.30 uur weer aan de Ruyterkade.
U kunt deelnemen aan deze tocht op maandag 16 en
dinsdag 17 maart tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij Rederij
Naco, tel. 020-6262466.
De kosten bedragen ƒ 39,- per persoon, inclusief vaartocht,
koffie en gebak, diner en bezoek aan de Zaanse Schans en
kaasmakerij. Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 5,korting en betaalt u slechts ƒ 34,- p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de krokustocht is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 34,- p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen: —

geeft u meer/
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DOMBO

MiCRO's

DIREKT apart met een meisje Ondeugende Pascale dogi
of een lekkere jongen, voor het op de tafel. Keukensex
Bel 06-9602 75 cpm.
een live heet sexgesprek.
06-320.330.81 50 cpm.
PARTNERRUIL pnvelijn,
Direkt een leuk meisje aan de direkt apart met vrouwen en
CEfLTE makelaars o.g.
ffl
lijn. Vraag naar haar tel.nr. mannen voor sexruil,
I
voor 'n avondje uit Direkt 06-320.330.91 50 cpm.
NVM
apart.
06-9510
75
cpm.
Succesvolle kleine advertenties
PRIVE-SEX-KONTAKT
Tel. 02507-12614
voor de zakenman en particulier
DUIK in bed met 'n lekkere Je krijgt direkt een heet
meisje of knul aan de lijn
meid! Vraag haar tel.nr.
Mlf lu-.llhrl ll'llllfs vnul Alkl'IUIIilM ''II |l>lMl('ulll'l klIIIIII'M
Sex mee 06-9570 75 cpm
unlilr 11 Jii /cl uui l uf 'l kolommen liH'i'dtr IN ( l l v r l s c
Bel 06-9511 75 cpm.
li'tlnpoollt n
Schoonheid en verzorging
Durf jij een kopje suiker te Ruim 300 gewillige vrouwen
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
Kil III I t l l l H'll \ c t V M j / l ' l l U l j llii.ll ll(' SJICI tillf I)OI1 < l ] l (II'
zoeken 'n slippertje.
lenen bij de buurvrouw
IMpm.i ..\!!( KOV
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
06-320.321.44 50 cpm.
Suzanne?
06-9667
75
cpm.
l'l.l.llsltt^ 1^ Minnelijk in (ji Mpl^i'iiHr l'tlllic:
schoonheidssalon
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
Sabnna, 'n mooie meid, haar
/ \ M ) \ O O K I . s MI-.r\\.Mll.\l) / {}.\•> |,n millimriri.
Eerst
wilde
EVELIENTJE
niet,
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
MOERENBURG
•ilu
n-ti|,|. .IniMl.iK i:,.[IO uu,.
maar toen ze haar rokje liet eerste trio. 06-320.323.44.
brievenbuslichting naar de
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
50 cpm.
l klllll nu 1rk-l IrlH.iMIMlir opp^rn: 112."]07-l 7 l (ill ol
zakken..! 06-9530 75 cpm.
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
.il^i^rll/xrnrlril .uui:
Schoolmeisjes willen ervaring
Er
zijn
genoeg
meiden
die
Tel. 02507-16123.
* / . i i i i K i n i l l - Nlnittslll.nl. <;.lslliil|s|>lnn 12.
POSTBUS 122
opdoen.
Dating.
06
ook het bed in willen.
2 ( 1 1 2 J\l /.miKuiiii.
1000 AC AMSTERDAM
Luister op 06-9603 75 cpm. 320.330.43 50 cpm.
* \\rrkmnlu l illiniilil. SI.lllonsslM.lt 70.
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
Huishoudelijk
Radio/tv/video
l'nsilms -22'M. l 12(1 AK l i l h i u i i i i .
GAY PRIVÉ: Wil jij een dis- SEX VOOR 2, direkt kontakt
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorresponl'l.i.ilsm^ Is ook mogelijk in ilc volgende ciiilllilll.llic:
creet afspraakje maken? Of met jonge meiden, huispersoneel
heb je zin in een lekker ge- vrouwtjes en jongens.
deerd worden.
gevraagd
Foto Boomgaard
IIIIIM.
\mitl'ltrrils \\Ccklll.l(l. l'lllllllllllsf l IMIMIII.
sprek? 06-320.322.71. Samen 06-320.330.46 50 cpm.
Grote Krocht 26.
direkt apart. 50 cpm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
Prijswinnaars vorige week:
•..in lm \nis|<-icl,ims Si,iil~hl.nl. Ninittslil.Kl de l'u,.
Telefoon: 13529.
Welke vrolijke, intelligente
Gewillige meisjes en huis- meisje. Vraag naar haar tel.nr
IMCI. l*( X.i.nisr Cr/iiislioiir. l)c Nirimr \\ccspci.
UW
FILM
OP
VIDEO
vrouw wil mij 3 u. p/w helpen
Dhr./Mevr. N. Plas, Uithoorn
vrouwtjes willen alles met jou Bel 06-9502 75 cpm.
/ ll.l)7 |.n lllllhlMcIcl.
ƒ 1,75 per minuut met
het leven draaglijk te maken
Mw. P. Bijleveld, Amsterdam
doen. Vraag naar hun tel.nr. SEXKONTAKT: Hete meisjes
MullMiH-lilcl: \ri|il.i|; Ui.00 UMI.
gratis
achtergrondmuziek.
door mijn van katten (5) verDhr./Mevr. E. Rietmeijer,
voor 'n hete vrijpartij!!
zoeken heren voor een sexafT*T Illlol lll.ltlc OM l OM/C mt'll^l' .l,lllllckkcll|kc .uKl'IICIIgeven huis voor vervulling te
Badhoevedorp
Bel 06-320.326.33 50 cpm.
ll< l Onilllll.llH - III dl' Mll [o's / I j l t 0|l ,1.HUI,1,1^ 0{) Oll/c
spraakje. 06-320.330.66.
behoeden,
mijn
praktijkruimte
Dhr./Mevr.
W.
Snijder,
Wormer
k.inlun n \ t t ki imlu.il
Heb je zin in een lekker meis- 50 cpm.
Muziekschoon
te
houden
en
mij
te
Dhr./Mevr.
P.
v.d.
Berg,
Amsterdam
*
\ OOI I ) I I C \ C I I Illlllct Illlllllllcl \\llllll l M'fifl C\ll.l III
je of huisvrouwtje? Wil je dan Slippertjeslijn, meisjes zoegenezen van mijn bewaarinstrumenten
icki'iiiiif: m-ln.iilii .ilsniiilr / d.00 .iclin.kosicii.
ook graag telefonisch kontakt ken sexkontakt 06-320.320 36
zucht. Dit tegen ruime ver*
Hij [lI.l.llMII^ Ml dl' Mlno's \ V O l d c l t fj< CM I)CUI|MIIMIIMIC|S
Deze week kunt u de volgende prijzen
en een adres weten, bel dan: 75 cpm.
goeding, plus 2x p/j een boli'lstlllml. (lp \ci/ock «milt .l.lli .icKnlrniIns builen
06-320.320.87 (75 cpm/boven
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
nus. 's Avonds na 8 uur: Gevr. voor vereniging piano
liet vclN|iicidni^-j;cl)icd cl M kl.llil \risluiml. Hinvooi
Stiekem Livevnjen. Tot diep in
de 18 jr.!).
ttimll / 1.0(1 MI ickciiilig «rlil,itlil.
02507-12103.
gesteld door onderstaande AMCOen accordeon. Tel. 02507de nacht lekker 100% Live/
—/ j^^^ m m m m i. \
l
k l l l l l lic U'k-l \ . l l l UU Mll lo-.lll\CIICIIIIClOMll>III.IIIC 7.
Heet
huisvrouwtje
is
op
zoek
17462 na 19.00 uur.
vakzaken.
vrijen met Debby, Myra of
trlrlomsi li o|i£i'\rii:
naar
'n
avontuurtje.
- een 4 in 1 haarstyler
Joan? Bel dan snel 06
Oppas gevraagd/
• ANNULERINGEN van uw
Bel
nu
06-9663
75
cpm.
340.340.10 (75 cpm).
- een haarföhn (1000 W)
advertentieopdrachten kunt u
aangeboden
^een zaak van vertrouwen j
Hete MEISJES willen sexkon- Tele(live) Massage? Lekker
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
- een klokradio
(dit iiuiiiMici i- mei UHII bc/mgkl.irhlcii) of /enden .inu:
takt. Nu met nummer.
richten aan Centrale Orderaflive een massage met Desi
een
Walkman
Welke lieve mevrouw wil ma. deling Weekmedia, Postbus
Cenlruli' Ordcriifdcliii^ NVri'kriH'dia
Bel nu 06-9665 75 cpm.
ree, Carla, Inge of Joyce door
- een set van 4 E180 videobanden
I'nsiiiii» 122 - 1000 AC AnisiiTilum
en di. van 15.00 tot ± 18.30 122, 1000 AC Amsterdam.
HOMO: Waar gebeurd, knul- de telefoon? Draai dan: 06uur op mijn dochter (4 jr.) pas!)r sliiiliiij:sli|(!cii. bi'h.iUr die op \ii|<l.if:. grldcu \uui
len
onder
elkaar
06- 340.340.11 (75 cpm).
sen. Tel. 30720.
pl.i.ilsinj; MI dc/clldc ucck.
320.327.01 75 cpm.
Telezoenen Kan Live!
\ O I I I lic l l c l . l l l l l ^ Ollh.lll^t U CCII ,U ( C j l t f i l I o k . U l l t .
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Lessen en clubs
Homo: Zoek je 'n hete boy Lekker live telezoenen tot
Amstelveen,
Amsterdamseweg
160
Kunst en antiek
diep in de nacht met Annêke,
voor 'n sex-afspraakje?
Dominique, Anita en Dolores''
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
06-320.330.18 50 cpm.
AEROBICS
06-340.340.50 (75 cpm).
Divers personeel gevraagd
Amsterdam, Kinkerstraat 244
HEDEN INBRENG goederen
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Homojongens onder elkaar.
voor veiling 16 en 17 maart- Bel v. info: 19701 of 12215.
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Hoor ze heet TEKEER gaan. Tessa is zo'n lekker opge^
wonden tienermeisje 18 jr.
VEILINGGEBOUW AMSTEL- Massage-vrouwencursus
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
06-320.330.88 50 cpm.
Voor ƒ 1650 bepaal je je eigen inkomen! VEEN, Frans Halslaan 33, ontspanningsmassage, 10 di.
06-320.324.22 75 cpm.
FRANSE
Amsterdam,
Nieuwendammerstraat
4
HOMOKONTAKT
Wo"d nu nj-instrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned. A'veen. Tel. 020-6473004.
UITDAGEND huisvrouwtje is
av. v.a. 10/3. A'dam-C. Folder:
Zoek je een lekkere boy?
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Evt. met werkgarantie. MICHEL: 020-6853057/070-6291546. ('s Maandags gesloten.).
Touch, 020-6624382 (kant.
zo
opgewonden.
0606-320.330.95 50 cpm.
NUIS B.V.
Zwanenburg,
Dennenlaan
38
uren).
320.330.32 50 cpm.
IITEXACO
TANKSTATION
Hoor
WULPSE
Loesje
tekeer
ELSENGA
ELECTRO
Hoofddorp,
Kruisweg
1061
1
SchoonmaakHANSAGARAGE, Anthony
Onderhoud,
Op nieuwe tennisbaan van de
gaan met die jongens. 06- Vanavond al 'n afspraakje
DE BOER
Volendam, Kathammerstraat 23-25
Fokkerweg 8, A'dam, vraagt
personeel
T.C. Unicum, zijn nog enkele
Altijd succes als je op zoek
320.324.44
75
cpm.
reparatie,
RENAUD
Wormerveer, Wandelweg 41/b
klantvriendelijke SHOP/
vaste speeluren voor het seibent naar 'n leuke vriend(m)
gevraagd
doe-het-zelf
Hot/Ups Livetapes! Ruw, ver- 06-9503 50 cpm.
POMPBEDIENDE. Voor ml.
zoen '92 te huur. Inl. Mevr. T.
gaand,
bloedstollend
en
tel.- 020-6177018.
Sebregts, tel. 02507-14273.
maximale porno? Dat hoor je Verboden! Pornosex. Ik ben
• Rubrieksadvertentie'' Zie Gevr. jonge vr. voor het SCHILDEREN, TIMMEREN,
ROCK 'N ROLL cursus ƒ85.
24 uur per dag via nummer Marleen en doe dingen die1
schoonmaken
van
de
zaak,
| voor adres en/of telefoonnr.
Woningruil
Ook zonder partner. Gratis
eigenlijk niet zijn toegestaan
Woninginrichting
Oproepen
06-340.340.40 (75 cpm).
2x p. week 's morgens vroeg. ELEKTRA, billijk tarief.
de colofon in deze krant.
proefles: 020-6228667.
Doe je met me mee? 06
Tel.: 020-6865849.
Mededelingen
Kerkstraat 14. tel 12102
In haar korte rokje staat
'340.320.80 (75 cpm).
Aangeb.
seniorenééngezmsMARIETJE
te
liften.
06Lijsten op maat
won. in Hoofddorp (Overbos) 320.320.95 50 cpm.
Vluggertje: Ondeugende. Kim
* 8 maart Internationale Vroubij
hr. ƒ542 p.m. Gevr. tweekabeleeft 'n hoogtepunt.
wendag! Alle vrouwen zijn
Jij
met
twee
wulpse
vroumerfl. of aanleunwon. in
Bel 06-0662 75 cpm.
Foto Boomgaard Zandv.
welkom op 7 maart 20.30.
wen?
Bel
Triosexkontakt
Tel.: 02507-16392.
Waar? Bel voor meer info! Tel
Voor
BI-SEX afspraakjes be
06-320.320.92
75
cpm.
Grote Krocht 26 Woningruil: aangeb. 4 kam.
02507-18139.
06-320.325.01 75 cpm.
üve/Tele
Piepshow!
Tel. 13529
flat Haarlem. Gevr. in ZandNu ook voor trio-sex!
DANSEN ALS VROEGER?!
voort woonruimte - flat of ben. Wil jij dat Nora, Mieke, Tmga VRIJE meiden hebben zin in
Zaterdag 14 maart a.s.
* Te koop leather look 2 zits huis. Tel. 023-400722.
of Nikki zich live uitkleden
in ,,De Boei" te Vinkeveen. bank ƒ50. tel. 30740.
nummertje..!
06door de telefoon? Draai dan een
320.320.44 50 cpm.
06-340.340.25 (75 cpm).
* EP, mam, Jaap, Ron, Henk, Te koop nieuwe witte vitrineFinanciën en
Map, Ric, Mirella, Daan, Ma- kast m. glas platen en verl.
MEEGENIETEN: meisjes on- Wie durft een stripspel te
handelszaken
netje, bedankt voor het hel- ƒ495. Tel. 17463.
der de hete douche. 06- spelen met CAROLIENTJE
pen opknappen van mijn flat. *T.k. 1 drie- en 1 vierdeurs06-350.222.41 50 cpm.
320.324.99 75 cpm.
Ria.
ZE KOMT...
hang/legkast, prijs ƒ100 p.
GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
Meer dan 240 vrije meiden
Autoverzekering
* Gezocht: Hema breigaren, kast. Tel.: 02507-15413.
zoeken jongens voor sex. bij jou of jij bij haar,
worden geplaatst onder de
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels
V.A.
ƒ
75
DORSMAN
standaard acryl zwart. Heeft T.k. 2 fauteuils/blank eik. Oisze geeft haar adres en tele
Info: 06-9604 50 cpm.
blijft toch goedkoper!
• brieven onder nummer • de verkoop
navolgende voorwaarden:
u nog wat? 02507-18571
foonnummer. 06-320.322.23
terwijk
ƒ
450'.
Tel.
17463.
•
Bel
nu:
02507-14534.
'
Meisjes
willen
wat
bijverdie• inzenden uitsluitend via
van uit hobby verkregen artikelen
ƒ1,-/mm.
*Help: binnen een maand T.k. 3 zits lederen zitb. zw.
nen.
Sexadressen.
.06de bon (niet telefonisch) • aan balie
• woningruil • personeel
Autoverzekering 320.330.60
vertrek ik v. 1/'/2 jr. naar het met 6 losse kussens 2.10 mtr.
Zin in een Avontuur? Vrije
75 cpm.
buitenland, mijn 2 lieve poe- 1ste klass. leer ƒ400. Tel.
nu nog goedkoper bij
vrouwen & meisjes zijn op
gevraagd/aangeboden • onroerend
kantoor zijn opgegeven
NATASJA doet het met 2 zoek naar een avontuur op
zen kunnen helaas niet mee. 16997.
TEUBEN ASSURANTIËN
goed te koop/te huur
• verloren/gevonden • weg/aan
•
•
hete
buurjongens.
06Ik zoek v. hen een nieuw tesex/gebied! Heb jij ook zin'
320.324.11 75 cpm.
gevraagd/aangeboden e commerciële
komen lopen/vliegen « maximaal
huis. Wie biedt uitkomst? Tel.: T.k. kinderledikant + matras
06-340.340.95 (75 cpm).
Micro's
afm. 150x70 ƒ 150, kampeer5 regels • alleen voor particulier
14405 A. Moen.
Nu al: 610! Vrouwtjes vertellen • Wij behouden ons het
Hypotheken
wie ze zijn, wat ze lekker vin- recht voor zonder opgave van
gebruik • het aangebodene mag niet
* Help de Polen. Stuur eens bed 130/60, kinderwagen +
computervergelijking
ƒ 150, babybad +
den en geven dan hun tel. redenen teksten te wijzigen
een voedselpakket! Geen toebeh.
Bel
nu
02507-14643.
boven ƒ300 uitkomen
stand, ƒ 40. Tel. 02507-14087.
nummer aan je door!
adres7 Dat hebben wij voor u!
of niet op te nemen.
Teuben
Assurantiën
06-340.310.10 (75 cpm).
*T.k. tienermeubel wit/rood
Inl.: tel. 02907-5235.
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
(burokast) h.165, b. 135, d. Problemen om uw financiën Onderdanige jongens bellen
* Klaverjastoernooi 28 mrt.
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
Diversen
te houden? Ik wil u graag met strenge meesters. S.M.
t.b.v. Greenpeace in het ge- 47, ƒ 175. Tel. 02507-13051. bij
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
daarbij
helpen.
Tarief
ƒ
25
p.u.
voor
2
(direkt
apart)
06meenschapshuis. ƒ 15 p. kop- * T.k. vierkante salontafel Br. o. nr. 768-77722 v.d. blad.
320.329.99 50 cpm.
HUWELIJKS-of ander feest'
pel, leuke prijzen. Aanvang bladmaat 1.05 blad en poot
Gebruik bij het invullen van uw tekst
Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
"De Boei" in Vinkeveen
travertin ƒ200. 02507-15235.
20.15 uur.
ONDEUGENDE
huisvrouwTelefoon 02972-1734
de coupon en voor iedere letter, punt,
dient er rekening mee te houden dat
Rijwielen,
tjes
en
schoolmeisjes
18
jr.
T.k.a.
manoubankstel
2
zits
+
Lieve Yvonne,
zoeken
voor
straks
sexkonkomma of cijfer één vakje.
bij uw opgave de regel Br. o. nr bur.
motoren,
X.Y.Z.
B.V. verhuizingen en
2
fauteuils,
i.g.st.
Vr.pr.
ƒ
650.
Nu zijn we gelukkig weer
takt, vraag naar hun tel.nr.
kamerverhuizingen. Voll. verz
Tel. 17790.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
Laat na ieder woord, punt of komma
even oud! Nog vele jaren,
bromfietsen
Bel nu 06-9661 75 cpm.
Dag-nachtserv. 020-6424800
Patricia Witte servieskast, afm. 220
een vakje vrij. Schrijf per regel hele
meegerekend wordt).
cm.
br.,
veel
bergruimte
ƒ
600
* Verzamelbeurs Zandvoort
woorden of lettergrepen.
T.k. racefiets 10 versn. mrk
in gemeenschapshuis zon- tweezitsbankje kl. beige ve- Peugeot tubb. banden. Vr.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet
dag 8 mrt. v. 10 tot 17 uur veel lours ƒ 150: 02507-14087.
prijs ƒ 450. ouderwetse opoetelefonisch
verzamelobjecten. Toegang
fiets mrk. Peerless zwart
T e
k 0 0 P b r u i d s 1 a P 0 n
m a a t
worden opgegeven.
gratis. Inl.: 02507-14234.
ƒ 125. Tel. 1794.
Te koop
3 8
m 0 d e r n e s a 1 0 n t a f e 1
e n
Voor onze MOOI OPGEaangeboden
r i e t e n s t 0 e 1
T e 1
0 2 3 4 3
MAAKTE SCHALEN hoeft u
Coupon uitknippen en
Auto's en
diversen
zelf geen
boodschappen
opsturen (frankeren als
auto-accessoires
meer in huis te halen.
Indien uw advertentie een betaalde
brief) met vermelding van uw postcoBROODJE BURGER
Speciale aanbieding. Drie
Micro is kunt u bij uw tekst een
de, naar ons kantoor:
Schoofstraat 4.
blikken krokodilletranen voor Te koop Opel Corsa TR teTel. 02507-18789.
gegarandeerde (giro)betaalcheque
Centrale Orderafdeling Weekmedia.
vens Corsa 3 drs. Tel. 17055,
de prijs van twee.
bijsluiten of u ontvangt van ons een
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Voor trouwfoto's In elke supermarkt
acceptgirokaart.
Of afgeven bij:
Te koop oude spiegel met
Rijles auto's
Foto Boomgaard *houten
omlijsting 110x74 ƒ 75,
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
en motoren
en caviakooi ƒ20. Tel.
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
Grote Krocht 26 02507-17413.
Alblas Verkeersscholen
* Te koop ronde grijze kachel
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
in 5 dagen
80
cm.
h.
37,
cm.
br.
ƒ75.
Weggebruikers
opgelet!!
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
UW RIJBEWIJS
Yyette van Keulen heeft auto- Bruine hang/legkast 100 cm.
Nieuwkoop, 01724-8361.
niet op te nemen.
rijlessen. Ook bij foto Boom- br. 167 cm. h. 53 cm. Prijs
gaard maken ze zich zorgen. ƒ50. Tel.: 02507-12109.
Diverse clubs
• Wij behouden ons het*Te koop spinnewiel m. wol
recht voor zonder opgave van ƒ 35, weefgetouw Dryad ƒ 50.
redenen teksten te wijzigen Tel. 02507-14405.
245 Hete Meisjes geven hun
*T.k. + 120 art. van zolder telefoonnummer aan je door
of niet op te nemen.
opr. w.o. oude dingen, ƒ200, en willen dan graag 'n (sex)af16 kl. LP's, ƒ 40: 02507-17193. spraak met je maken.
Foto - Film
* T.k moulinex bakoventje 06-96.45 (75 cpm).
1 regel ƒ 4,07
ƒ50, okergeelbidet m. sproeiADRES PRIVÉ
2 regels ƒ 4,07
Foto Boomgaard er ƒ50, 3 pits electr. forn. kl. Ze willen je verwennen, ze
3 regels ƒ 4,07
formaat ƒ 75, gratis af te ha- ontvangen je privé of komen
ook voor
len, donk. groene geemail. bij je langs, ze geven zelf
portretfoto's,
4 regels ƒ 5,34
douchebak. 90x90 Tel. 30819. hun eigen adres en telefoon'
pasfoto's,
5 regels ƒ 6,68
receptiefoto's,
*T.k. zo goed als nieuw 4 nummer: 06-96.85.
groepsfoto's aan huis.
ƒ 1,-/min.
opdekdeuren, bruin, maat
Grote Krocht 26.
205 bij 83 ƒ 100 de vier. Tel. ADRESSEN ( n i e u w ! ) van
6 regels ƒ 8,01
Tel. 13529.
12536.
dames én heren privé, club:
7 regels ƒ 9,34
en escorts! Ze vertellen zélf
8 regels ƒ10,69
wat ze te bieden hebben en
Zalenverhuur
Onroerend goed
geven hun adres + telnr. 069 regels ƒ12,02
en woonruimte
9559 (75 cpm).
10 regels ƒ13,36
VERENIGINGSGEBOUW
te huur
Als je houdt van jong bel dan
Kerkstraat 12, Zandvoort
Fa. P. Kleijn
aangeboden
Bianca
en
Petra. 06De Krocht
320.324.33 75 cpm.
Celsiusstraat 192, Zandvoort
De Spar
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
BETTY'S ESCORT
tel. 02507-15705-18812, voor Gestoff. kamer, tijdel., d.t.k.
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Weekmedia
uw advertentie helaas niet opnemen.
First Class. Na 19.00 uur
BRUILOFTEN - RECEPTIES blok, voor keurige werk. j.
man.
ƒ
400
p.m.
Tel.:
12510.
020
6340507
6328686.
KOFFIETAFELS
Haltestr. 9, Zandvoort
Alle prijzen incl. 6% BTW
Sig.mag. Lissenberg
Voor permanent zomerhuis te BI-SEX voor TWEE, direkt
Haltestraat
22, Zancivoort
Fa. Veldwijk
huur per 1 april, kam., sip.k. apart met een heet meisje
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
Onroerende
vrije
keuk.
douche,
toil.
Br.
o.
of
een
lekkere
jongen.
niet gratis adverteren.
Kerkplein 11, Zandvoort
AKO
nr. 762-77721 v.d. blad.
06-320.330.87 50 cpm
goederen te koop
Dames die zich overdag verSig.mag. De Krocht
Grote Krocht 18, Zandvoort
gevraagd
Onroerend goed
velen, zoeken SEXKONTAKT
Naam:
en woonruimte
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
06-320.330.79 50 cpm.
te huur gevraagd
GARAGE
De allerleukste meiden bellen
Adres:
Voridellaan 60, Zandvoort
Gran Dorado
TE KOOP GEVRAAGD
met de FLIRTBOX.
Tel. 02507-14534
Vondellaan 1, Zandvoort
Fa. De Vonk
Met spoed gevr. vaste ruimte Bel 00-9501 50 cpm.
Postcode:
Plaats:
TE KOOP GEVR.: GARAGE, voor billard vereniging, min. Debbie; de eerste keer op z'n
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Maraned
zo dicht mogelijk bij rotonde. 75 m2. Reacties via tel.: frans. Jeetje dat is lekker.
S.v.p. in rubriek:
Telefoon:
Tel. 023-312122.
020-6946176'6103663.
06-9664 75 cpm.
/
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Quick change
'' ' '

101

cirnco
W

voor de particulier

5 regels
Gratis !

Tel. 02507-14643.

Nieuwe theoriecursus
start dinsdag 10 maart
19.30-21.00 uur

7 lessen voor 100,
(zonder boeken)

Tel. 13529

in de kerk a/d Julianaweg
hoek Emmaweg
Inl: Bert Hoogendijk
Tel.: 14946

Zandvoorts Nieuwsblad

Verkeersschool

Van Sprang/Tempo
Tel. 023-370408/272414

Zandvoorts Nieuwsblad

VVËEKM EDI A ,1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17-19-21 -22
CITROEN OCCASIONS!
Keuze uit 30 stuks
VISA GARAGE, 020-6278410.

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
8i|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658680. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625
T.k. BX 14 E, bj. '85, kleur rood.
Auto verkeert in goede staat.
APK tot 1993. Prijsindicatie
ƒ4450. Tel. 020-6001642.
T.k. Citroen Visa II RE,
5 deurs. Bouwjaar '86, km.
stand 56.000, i.z.g.s.,
bord.rood. 02990-71923.

ingdijk
autoverhuur
Krokusaanbieding

l Ford Escort 1300 laser wit 3
drs, APK, tot 02-93. Zeer mooi
ƒ6750.; 020-6310653.

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020-665.8686

Honda

Hyundai

Honda Civic aut., bj. '85, wit,
eer nette
auto, ƒ6950.
20-6105478.

van 2 t/m 9 maart:

AX, ƒ 350 all-in
BX/ZX, ƒ 550 all-in

Honda Prelude bj. '82 nw. APK
ette auto, rijdt perfekt ƒ 2950.
nruil. mog. Tel. 02990-37825.

020-6932750

Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
V1AZDA 929 Stat. VAN blauw
met. b.j. 7-'86, km.st. 60.000,
/r.pr./ 7.500,izgst 02503-30162.

Croma SX 5-91, anthr. 9800 km. l.m. velg.,KORTING / 10.000.Tempra 2.0 SX, 8-'91, 6000 km. rood, el. schuif/kant.dak, el.
ramen v.a., deelb. a.bank, breedstralers enz.KORTINGƒ 6.000.Uno Turbo 1.5, 5-'91, groen met., 16.000 km., deelbare a.bank,
aut. heating
KORTING ƒ 8.000.

Croma SX 10-90 anthraciet, LPG . . . 54.000 km.
Croma CHT 4-87, groen met. LPG . 102.000 km.
fipo 2.0 GT, 1-91, l. blauw met. . . . 16.000 km.
Voor meer informatie of advies, bel
1.6. 'Abarth' 4-89, wit
32.000 km.
1.6. 'Team' 8-88, grijs met
102.000 km.
1.4 DGT 11-90, anthraciet
34.000 km.
1.4 DGT 4-90, wit
32.000 km.
1.4 DGT 10-89, donkerblauw
54.500 km.
1.4 'Team' 9-90, groen/blauw met. . . 14.000 km.
Audi
1.4 'Team' 2-89, anthraciet
42.000 km.
1.7 Diesel 11-90, l. blauw met
23.500 km.
Audi 80 dl., '81, APK, 4 deurs, BMW 316, m. '81, APK, rijdl 1.9 Turbo diesel 5-89, grijs met. . . 120.000 km.
fijne wagen, ± ƒ3000. Tel.: perfect, ƒ 1650. 020-6105478.
Tevens keus uit ± 50 andere occasions.
020-6124149.

/ 29.500./ 11.750.ƒ28.500.ƒ23.500.ƒ16.950.ƒ22.750.ƒ22.250.ƒ19.750.ƒ20.750.ƒ18750.ƒ24.500.ƒ23.500.-

'.k. Mazda 626 HB 20-12V
GLX, autom., stuurbekr., bj. 388, km.st. 52.000, pr. ƒ22.500.
Als nieuw. Tel.: 020-6430905.

Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Door inruil verkregen:
ROVER 825 Sterling, LPG, 03-'88, APK 04-'92,
rijdt fantastisch, diverse opties, garantie en service.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen

Occasion Centrum
het importeursfiliaal b.a.
XM
XM
XM
XM
XM
XM

2.0 Amb., 6-'91, grijs met., nw.pr. ƒ71.700 .
2.0 Amb., 3-'90, grijs met., nw.pr. ƒ67.700 .
2.0 Conf., 3-'90, wit, 78.000 km
V-6 Amb., 2-'91, grijs metall., nw.pr. ƒ 84.100
V-6 Amb., 1-'91, rood metall., 32.000 km
V-Amb., 3-'90; rood metall., 60.000 km

BX
BX
BX
BX
BX
BX

14 RE, 8-'87, grijs, 36.000 km
16 TRi, 3-'88, 29.000km
19 TZL, 8-'90, blauw metall., 33.000 km
19 GTi, 9-'89, wit, 48.500 km
19 GTi, 6-'90, zwart, 46.000 km
19 GTi 16-V, 1-'90, zwart, 22.800 km

. nu
. nu
nu
nu

Rat Rorino D b.j. '84, APK tot
12/92, ƒ1500,-. Tel.: 075163008.
Leuke 127 900, b.j. '82, APK tot
febr.
'93,
ƒ1750,-. Tel.:
075-163008.
Door omstandigheden, keurig
onderhouden, in staat van
nieuw, PANDA 1000 CLIE kat.
zwart 22.500 km. ƒ 12.250 aug.
1990. Niet in gerookt. Tel.
02979-86555.
Rat Panda 45, m. '83, nw. APK,
puntgaaf, rijdt perfekt, ƒ 1950.
Tel. 02990-37825.

Rat Panda, bj. '83, APK,
spr.vlg., zwart, zeer fraaie auto
ƒ56.500 ƒ2950. 020-6105478.
ƒ42.500
• „SHOWROOM" verschijnt
ƒ42.500
huis aan huis in geheel
ƒ 64.500
Amsterdam en omgeving.
ƒ63.500
ƒ47.500

Lancer F 1400 GLX, 4-deurs,
b.j. 1983, APK gek., radiocassette, ƒ2700. 075-158811.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en m de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752 500
exemplaren.

>zebon
In 4 dagen zo'n 752.500"
vonkende verkoopcontacten.

_

Adres: _
Postcode + Plaats:
Telefoonnummer:

: _
_
_

. Handtekening: _

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

exc|

go/^ BTW

prijs incl
6°'o BTW

26,00

27,56

37,50

39,75

49,00

51,94

60,50

64,13

72,00

76,32

83,50

88,51

95,00

100,70

106,50

Auto's in

Subaru

SUBARU MOOY & ZOON

± 50 auto's, APK gek Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020 6844079. Tevens INKOOP

LADA 2105 1.2, '90/ 6.750,-*
LADA
2104
station
13,
'88
ƒ 7.000,LADA
2104
station 1.5,
'87
ƒ 7.000,LADA 2105 1.5, '86.ƒ 2.500,LADA 2105 1.5, '85 . ƒ 3.500,SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG,
'86
ƒ10.950,-*
SUBARU
Justy
1.0,
'88
ƒ 9.850,HONDA Accord Aero-deck 2.0
EX, LPG, '88
ƒ19.750,OPEL Kadett Sedan 1.4 l,
'90
ƒ 20.950,NISSAN Bluebird 16 GL,
'89
ƒ17.750,TALBOT
Horizon
15,

Peugeot 305 GL,11-'82y 1750,
Opel Corsa, '88, 24000 km.
Ford Escort, '88, 26000 km.
Ford Granada V6, '82
AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel 02902-1697/1981

'85

ƒ 3250,-

Porsche 924, '84, ƒ17.500
Peugeot 205 D , '88, ƒ 13.750
BMW318i, 5-bak, '85, ƒ 12.950.
Escort 1.4 cl, kat, 5-bak, '88
ƒ 12.750 Mitsubishi Galant TD,
'86, ƒ9.750. Renault R5, 5-bak,
'84, ƒ 4.950 Mitsubushi Colt 1.2
GL, '84, ƒ 4 950.
VW Golf Diesel, '80, ƒ 2.500.
VAN OSTADE GARAGE
van Ostadestraat 182
Amsterdam, 020-6625428
maandag t/m vrijdag

Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 T.k. inruilauto's- Ford Escort 1 3
L, 3-drs., 10-'83, ƒ5250. VW
LET OP WAGENPARK
Jetta 1.6 D, 5-'85, ƒ7950KaJOHAN BOOM
dett 1.6 D, 5-drs. Station, 5-'84,
± 100 auto's v.a ƒ600 tot ƒ4950 Kadett 13 S, 8-'84,
ƒ 15.000, met nw. APK. Bekend LPG, 3-drs ƒ4950. Kadett 1.6
door heel Nederland om onze S, 6-'84, ƒ4950. BMW 315,
stuntprijzen en special garan- LPG, 6-'82, ƒ4950. Ford Sierra
tie, al v.a. ƒ 1000 + omruilgar. 2.3 GL, LPG, 5-drs., 8-'85,
Miskoop uitgesloten. Kom ƒ6250. Ford Sierra 1.6 L, 5-drs.,
langs, u ziet het zelf iedere 6-'86, ƒ7250. Datsun Sunny
week andere collectie door 1 5, 2-'82, ƒ 2750. BEREBIJT,
onze grote omzet.
Amsteldijk 25, Amsterdam.
Dagelijks geop. van 9 tot 19 Tel. 020-6627777.
uur, donderdags koopavond.
Tel. 020-6105478. Zuider Aker• Handelaar of particulier.
weg 83, Oranje hek, A'dam Uw auto(s) aanbieden in
Osdorp. Let goed op juiste No. „SHOWROOM" is dé manier
83 en naam.
Tel. 020-6658686

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

BOOIJ ZAANSTAD, SUZUKI DEALER

45.000 01.89
34.500 08.87
9.100 02.91
37.630 04.90
32.000 01.90
42.800 01.90
30.000 02.90
46.000 04.89
68.000 01.89
37.370 02.90
34.600 09.89
40.100 01.90
71.000 04.87
45.000 02.88
28.700 07.90
27.000 01.90
85.000 01.88
120.000 02.89
115.000 01.89
75.000 06.90
40.000 03.89
55,000 04.89
96.000 01.87
13.000 03.90
110.000 03.87
39.000 03.86
32.000 11.87
26.000 12.88
110.000 01.87
112.000 11.86

•

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Naam:

«„SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam • 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Bij aankoop van een Subaru L II Sedan of
Coupé een LPG 60 liter-installatie kado,
of ƒ2500,- kontantkorting!

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

FORD VAN NES - WEESP

&
.f\

Hoofddorp, 02503-14097

Lente-Aktie

Peugeot

205 XE Accent, rood
205 XE Accent, wit
205 XE Accent, blauw
205 XE Accent, blauw
205 XS 1.4, rood
205 XR 1.4, rood
205 XL 1.1, blauw
309 XR, rood
309 XRD. d. grijs met
309 XL Profil wit
309 GL Profil wit
309 GL Profil rood
309 GL 1.3, rood
309 XE 1.3, blauw
405 GL 1.61, grijs met
405 GL, wit
405 GR 1.6, bruin met
405 SR 1.9 wit
405 GRD blauw
405 GRD blauw met
405 GR 1.9 break, blauw met
505 GR 2.2 inj., grijs met
Opel Kadett 1.3, wit
Lancia Yio Rre, grijs met
VISA 11 RE, bj. 3-'86
Ford Escort, grijs met., Ipg
Autobedrijf Wim van Aalst.
FORD ESCORT 1.6 CL auto- Ford Taunus 1,6 1981. Is niet Citroen Visa 11 RE, grijs met
Tel. 02979-84866.
maat 1988, 5-deurs .. ƒ 14.000 rot. Geen APK. Blauw, ƒ 300,- + Renault 5 GTS, blauw
FORD ORION 1.6 CL 1988, adv. kost. Tel.: 02949-3191.
ZX, Sportuitvoering
Rat Panda 750, groen
ƒ 13.000.
Bj. 1-'92, wit.
Nieuwprijs L.P.G
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
Ford Taunus, b.j. 80, APK
RONDAY
RENAULT
DEALER
ƒ33.000.- Nu ƒ 29.900.nov. '92 ƒ850. Tel. 01723-7250 Volvo 360 GLT, grijs met
PI. Middenlaan 19 (bij Artis)
Autobedrijf Wim van Aalst.
b.g.g. 02975-69548.
Amsterdam.
020-6237247
Tel. 02979-84866.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Seat Ronda, m. '85, LPG, perfekte staat, nw. APK ƒ2950.
Inruil, mog. Tel. 02990-37825.

Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ 20.500,-ü

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER
SUBARU EN LADA DEALER
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
6 tot 12 maanden garantie.

m Deze maand 5 jaar op de Ceintuurbaan
SUBARU- HEERE B.V.

FORD VAN NES - WEESP

Geef nu uw advertentie

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

v/h Museum autobedrijven

Opel

Ford

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Saab

MOOY EN ZOON

T.k. OLDSMOBILE Delta 88.
Royaal met V8 403 cu in gegraveerde ramen en veel electrisch. Vr.pr. ƒ3750. Tel.:
02908-4943 of 075-173003.

Citroen Amsterdam

Citroen AX 10E, 6/88, 75.000
km, APK, nwe banden, goed
onderhoud,
ƒ 8.350,
tel.
020-6005252 (18.00-21.00).

Minor Motorcars BV

Volvo 343 autom., m '82, punt- Volvo 66 b|. '80, niet mooi, wel
gaaf, nw APK ƒ 1950 Tel. gaaf, rijdt prima, nw. APK
ƒ 1450. Tel. 02990-37825
02990-37825

IN 24 UUR GELEVERD
ratis kan niet. Geld bieden Manta 1.8S, bj. '82, rood, APK
Ruysdaelkade 75, Amsterdam O.Z, 020-6623167/6732853
mag wel op Opel Manta, b.j. 11/'92, i.z.g.st., sportm., ƒ 8500,
Al 17 jaar: In PRIJS gelijk, in SERVICE beter'
Tel.:020-6926160, na 21.00 uur.
Rat Ritmp 60L Quarzo, mrt '88, 79, APK 11/92: 075-163008.
AUTOBANDEN-UITVERKOOP • Auto te koop'' Plaats een
metal. grijs, 5-versn. bak 81.000 HH. h., tegen inruilprijs: Kadett Opel Ascona Dies., m. '6
Laagste prijzen in Amsterdam SHOWROOM advertentie U
km. ƒ 6900, 02979-82688.
.6i, LS, 5-drs., LPG, 6-'89, drs., APK, zeer fraaie
Van Hallstraat 73, tel. 6865689 zult verbaasd staan over het
15.500. Kadett 1.6LS Diesel ƒ4950. 020-6105478.
Rat Uno 70 S i.e., bj. '90 juni,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. resultaat.
nieuwe mod., 5 drs, met.kl. 3-drs. Station, 3-'88, ƒ 13.500. Opel Ascona m. '82, APK, LPG,
Klaar terwijl u wacht.
<adett
1.6
LS
D
3-drs.
Station,
BLOKSMA
RADIATEURENƒ 13.950,-. 020-6105478.
zeer goede auto ƒ 2950.
Ruilstarters en dynamo's
9-'87, ƒ11.500. Kadett 1.6 S,
warmtewisselaars, KapoeasDe
grootste
Subaru-dealer
Valkenburgerstraat
134.
020-6105478.
RAT VERMEY B.V.
3-'84, ƒ4950. Kadett 1.3 LS,
weg 17, A'dam, 020-6148385.
Tel. 020-6240748.
Keuze uit ruim 35 occasions. LPG, 3-'84, ƒ4950. Kadett 1.3
Let op! Speciale jubileum-uitvoering:
Grote sortering ONDERDELEN
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
LS 5-drs. Station, LPG , 6-'86, Opel Kadett City, 1977, APK
De MINI JUMBO V nu met
van schade-auto's, alle
Tel. 02975-62020.
10.500. Kadett 1.6 D, 5-drs., t/m 7-'92 v.v. radio, i.g.st. ƒ 650.
• „SHOWROOM" verschijnt
ƒ 1500.- GRATIS ACCESSOIRES
merken, alle bouwjaren.
itation, 5-'84, ƒ4950. Kadett Tel. 02982-7112.
huis aan huis in geheel
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Adverteren in
Ceintuurbaan 225, Tel. 020-6719154,(do.av. koopavond)
.60, 5-drs., 5-'85, ƒ9500.
Amsterdam en omgeving
Lid Nevar.
„SHOWROOM"
Opel Rekord LPG, bj. '84, LPG,
Vectra 1.8 LS, LPG, 5-drs.,
FAX: 020 - 665.63.21
3-'89, ƒ 18.500. Omega 1.8 LSi, i.z.g.st., nw. APK ƒ 5950. Inruil
EEN
SUBARU
KOOP
JE
BIJ
HEERE
mog. Tel. 02990-37825.
2-'88, ƒ 13.500. Autobedrijf
Service en Reparatie
GOUDSMIT FIAT Amstelveen BEREBEIT, Amsteldijk 25.
Keuze uit 50 gouden FiatAmsterdam. Tel. 020-6627777
Zeilemaker-Opel
Suzuki
A.P.K. KEURINGSSTATION
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.occasions. Tel.: 020-6470909. b.g.g. 020-6627797.
INRUILWAGENS
Keuren zonder afspraak
DIESELSERVICE;
Panda, bj. '86, zwart met. stof, KADETT station i.nw.st. APK Constant keuze uit 100 auto's
Feenstra & Jimmink
Auto
Amstelstad
Suzuki-Dealer
Drandstofpompen; verstuivers:
bekled., stereo, in nieuw staat, .k. i.v.m. bedr.auto, nov. '85,
Burg. D. Kooimanweg 7,
cil.koppen vlakken. Garage/ Asterweg 24A A'dam 6364702
voor
Amsterdam,
diverse
occasions
in
voorraad,
ƒ5750. EXPOCAR
Purmerend 02990-22551.
'r. ƒ7.950. Tel. 02990-38022.
motorenrevisie FEENSTRA,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
„SHOWROOM"
TRADING. Tel. 020-6153933.
Showroom/werkpl./magz. Mmervalaan 85,020-6793249/6713581 ndustrieweg 27, Duivendrecht.
Postbus 156,
Tel. 020-6980639.
1000 AD Amsterdam

ƒ 12.950
ƒ 18.950
ƒ27.500
ƒ23.500
ƒ29.950 ESCORT 1600 RS TURBOZWART, 08-89, 24.000 km., 31.500,ROOD
10-89
14.500,ƒ36.500 FIESTA FINESSE 1100
ROOD
ESCORT 1.4 IN J. 3 DRS.
02-91
23.700,ZILVER
02-91
24.750,AX GT, 1-'88, grijs metall., 79.000 km
'.. .ƒ14.950 ESCORT 1.4 INJ. 5 DRS.
WIT
06-90
22.500,AX 11 TGE, 3-'90, 5-drs., bruin metall., 58.000 km . . ƒ 14.750 ESCORT 1600 GT
ZWART
01-90
22.500,AX 11 TGE, 9-'91, grijs metall., 10.000km
ƒ17.250 ESCORT 1600 GT
BEIGE
01-87
14.800,AX 10 E, 3-'88, wit, 23.000 km
ƒ10.750 ESCORT 1400 CL 5 DRS.
10-89
19.000,AX 11 Plaisir, 6-'91, wit, 10.000 km
ƒ14.500 ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
1987 t/m 1991 v.a. 12.000,AX 11 TRE, 5-deurs, 10-'88, 44.500 km
ƒ12.750 DIV. ESCORTS 1400 3 DRS.
ZILVER
01-91
ORION 1400 INJ.
24.700,WIT
05-90
25.900,ZX Volcane, 8-'91, rood
ƒ32.950 SIERRA 2.0 CL 4 DRS.
SIERRA 2.0 CL SPEC. 4-DRS. BLAUW
01-89
22.000,1986 t/m 1988 v.a. 9.000,DIVERSE SIERRA'S
SCORPIO 2.0 GL AUT. 5 DRS. BLAUW
05-88
25.900,MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD
07-88
14.500,02-86
KADETT 1.2SC4 DRS.
WIT
11.750,CITROEN NEDERLAND B.V.
ASCONA 1600S 4 DRS. AUT. BLAUW
04-86
9.500,Stadionplein 1, 1076 CE A'dam, telef. 020-5701250
FIAT PANDA 34 3 DRS.
BLAUW
04-86
7.200,C15 D '89, rood, 25.000 km SKODA 105 S 4 DRS.
2 x Visa, bj. 85, 87, 4-drs,
BLAUW
12-87
4.500,1e eig. v.a. ƒ4750.- EXPOCAR ƒ11.250,- incl. BTW. Tel. VW GOLF D 2 DRS.
BRUIN
05-87
11.500,075-163008.
TRADING. 020-6153933.
HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443
AX GT inj. '89,30.000 km, rood, Visa 17 RD '87, blauw. Vr.pr
vr.pr. ƒ 16.500,-. Inruil mogelijk. ƒ8.750,-. Tel.:075-163008.
Tel.: 075-163008.
VISA 11 RE, bj. 2-'85
BX 16 TZi '89, 36.000 km, 3
mnd gar, inruil mogelijk. Vr.pr
ƒ17.500. Tel.:075-163008.

Rover Dealer
MINOR MOTORCARS
biedt aan
Rover 820 SI, fastback, 09/88,
68.000 km. ƒ 22.750
Rover 820 l Sedan, 08/88,
d.rood, 80000 km., ƒ18500,Rover 114 GTA, 06/91, rood,
9000 km
Rover 114 GTA 09/90,
35.000 km. d. rood met.
Mini Studio 2, 07/91, 5000 km ,
ƒ 14.850,en diverse andere
gebruikte Rovers

Te koop MATRA RANCHO-X,
APK 7-'92, LPG-grijs kent.
Vr.pr.
ƒ2900.
Tel.: Seat Ronda 1.5 GLX, mrt. '85
met defect. T.e.a.b. na 1900
020-6272808.
uur, tel. 020-6941535.

Oldsmobile

Off. Fiat-dealer in Badhoevedorp.
Info 020 - 6594859

Off. ROVER DEALER
Pim v. Rootselaar, Rhóneweg
40-42, A'dam-Sl.dijk, 6131375
Ook voor A.'dam-Noord

SEAT AUTOCENTRUM APC
Off. Seat-dealer
voor Groot Amsterdam
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335

Matra

GOLDCAR AMSTELVEEN
J. LANCKER BV MITSUBISHI
<euze uit 15 gouden Mitsubishi occasions 3-24 mnd. garantie.
occasions. Tel. 020-6433733. Weesp tel. 02940-16619.

Gebr. HAAKER B.V.

Rover

Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

Seat

Mitsubishi

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

ƒ14000

25 GTS '84
ƒ 9 750
25 TX 11/88, zwart ..ƒ19500
25 TX Aut. '91
ƒ42500
Clio RN 1.4 5d '90 ..ƒ21.500
Opel Kadett 1.3 N '88/ 13.500
Ford Orion 1.6 cl '88 .ƒ 13.000
Ford Escort aut. 1.6 'Wf 14 000
Fiat Panda 1000 S '89 ƒ9750

(Industrieterrein Noord)
Telefonische informatie 02503-20129/36644

COMPANY CARS

IMPORT USA CARS

PI. Middenlaan 19-21
BIJ ARTIS
Amsterdam 020-6237247
4 TL 11/85
ƒ 4.750
5 GTL '82
ƒ 2.500
5 TL '85
ƒ 6.900
5 TL '86
ƒ 8.250
5 Campus dec. '88 .. ƒ 11.500
5 SL '89
ƒ 12.500
5TR 12/88
ƒ13.000
9 TL '87
ƒ 8.900
11 Broadway '86 .. .ƒ 8.250
20 TS automaat '84 . ƒ 3 750

21 GTD '88

Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's

Fiat

BMW

Over garantie gesproken
HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:
AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Hartgerink en Klomp

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde üncoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.

020-665 86 86

RONDAY RENAULT

Mazda

S. Stevinstraat 12a, A'dam

Ferrari

Chevrolet

21-11

3/4/5 MAART 1992

112,89

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam ol afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam. Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421B;
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12

voor de Zaanstreek. Golden Service Winner 1991
Showroom: Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan, 075-164692.
Route: A8, afslag Zaandam, rotonde over, na brug r. 500 m.

Van Deinum - Suzuki-Dealer
Diverse Suzuki occasions m voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, Tel 020-6148933

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Renault 5 TR, bj. 7-'90, zwart, Volvo 740 GL;, combi, bj. 1-'90,
sunroof. Autobedrijf Wim van 55.000 km. Autobedrijf Wim
Aalst: Tel. 02979-84866.
van Aalst: 02979-84866.

Talbot
Talbot Fourgonette, bj. '82, rijdt Talbot Samba, bj. '83, nw.
perfekt, bestelauto, nw. APK, APK, rijdt perfect, nette auto,
ƒ 1450. 020-6105478.
ƒ 1450. Tel. 02990-37825.

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
Halte Sneltram: „Zonnestein"

COBUSSEN
sinds I930
PEUGEOT
205 Accent, '85 rood ƒ 7.500
205 Accent, '87 rood ƒ 9.500
205 Accent, '88 wit. .ƒ11.950
205 Accent, '89 blw.. ƒ 13.950
205 XL 1.1 '89 rood .ƒ15.850
205 GTI 1.6 '88 wit ..ƒ 19.250
309 1.3 Score '88. ...ƒ12.300
405 GLi 1.6 '90 gr.m. . 25.750
Fiat Panda 1000 CL'86/ 5.900
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.600
3 - 12 maanden garantie, inruil
en financ.en verz. mogelijk

ZUIDWIJK MINERVALAAN
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID

205 Accent '87
ƒ 9.950
205 Accent Inj. '90 . .ƒ 17.500
205 GE 1.1 '88
ƒ10.750
205 XR 1.4 Cachet'87/12.750
205 XR1.4 Lacoste'86/10.500
205 XR 1.4 '88
ƒ13.950
205 GR 1.4 '87
ƒ10.950
205 GTI 1.9 '87
ƒ17.950
205 XL Diesel 1.8 '91/20.850
205 XR Diesel 1.8'90 ƒ 18.750
309 XE 1.3 Allure '88 ƒ11.950
405 GLD '89
ƒ21.500
605 SV 3.0 '90
ƒ49.500
COBUSSEN
Citroen AX 1.1 RE '87/ 7.950
Baarsjesweg 249-253 direkt, Opel Corsa 1.3 sw.'88/ 11.750
bereikbaar v.a. Postjesweg
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
AMSTERDAM - 020-6121824
verz. mogelijk.
Peugeot 205 XS, b.j. juni '89, Mmervalaan 86, 020-6629517.
42.000 km., rood, o.a. schuif- Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
dak, inf. 020-6321086/6861266.

Renault
Renault 4, b.j. '82, niet mooi,
wel steengoed, 1 jr APK, ƒ 850,Tel.: 075-163008.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 5 6 1 96 11

• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Tel. 020-6658686.

Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Alle verz. CELIE 020-6416607.

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL NOVA
(lid BOVAG)

1e 5 AUTOrijlessen -t- 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les m div. talen
020-6853683, b.g.g. 6181775,
075-174996 en 02990-34768

SPOEDCURSUS ƒ 895
incl. examen
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Bel info 020-6464778.
Autorijschool Ferry
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Gratis halen en brengen.
Tel.: 020-6932074.
Tel. A'dam: 020-6942145
Adverteren in
„SHOWROOM"

Tel. 020 - 6658686

Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u.
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.

• De autorubriek „SHOWROOM"
heeft een oplage van 750 000 ex

Toyota

Autosloperijen
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
TOYOTA HI-LUXE, zeer mooie
wagen, nov. '89, 41.000 km,
2.2 benz., 4x4 wd, open dak,
poly deck, nieuw model.
ƒ25.000,- ex., met garantie,
inruil mogelijk.
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp,
020-6670121.

Adverteren m „Showroom"
Tel. 020 - 665 86.86
FAX 020 - 665 63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam
•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Volkswagen

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
V.W.- en AUDI-specialist
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulBAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
Jacob van Lennepkade 295
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Tel.: 020-6183855.

Koudijs Autobedrijf B.V.

Autofinanciering en verzekering

VWGolf, bj. '83, metailic beige.
Lz.g.st., nw APK ƒ4950 Inruil
mog. Tel. 02990-37S25

VW Golf Dies. T SO 4 drs,
APK,
rijdt perec: ƒ1950.
Golf Aut. m. '80, rond. spoilers, 020-6105478
verl. sportvlg , sunroof, ƒ 2950.- VW Golf Dies T 83, 3 drs.,
rijdt cer-ect. ƒ3650
Expocar Trading. 020-6153933 APK,
020-6105478

Te koop VW Golf 1300 LX sport
velgen, nieuwe banden, bj
dec. '80, ƒ 1750 02507-17295

VW Jetta. m 82. puntgaaf, 4
deurs, nw APK ƒ2450, rijdt
perf mam mog. 02990-37825

VW Golf aut., bj.'81, APK, zeer
fraaie
auto
ƒ 2750
020-6105478.

Volvo
Volvo-occasions
± 35 in voorraad
o.a.:
Volvo 740 GL stationcar,
bj. okt '89, grijs met., LPG, airco, 78.000 km
ƒ42.500,Volvo 240 GL, bj. '87, blauw
met., 74.200 km
ƒ19.750
Volvo 440 GLE, st.bekr, bj. '89,
d.rood
met.,
35.000
km
ƒ23.750.
Volvo 440 DL, bj dec '90, wit,
11.000 km
ƒ24.500,Volvo 340 GL, bj. '90, 22.500
km., rood
ƒ 18.950,Opel Kadett combi, bj. '85,
bl.met.. 81.000 km., .ƒ 6.950,-

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf

Volvo Nierop
ook voor uw VOLVO-occasion
740 GL Blacklme Sedan Automaat, el. sch.d.. 93 000 km., 11'88, ƒ 25 750. 740 GL Wagon
Diesel, div extra's (1e eig.),
140.000 km . lO-'86, ƒ 16.250.
440 GL Inj. 50.000 km., 12-'88,
ƒ19750. 240 VAN, LPG,
160.000 k m , '85, ƒ8750.
Tevens div. Volvo's 340/360
v.a. '84 t/m '90 (ook met aut.
en ruime keuze VOLVO'S 440
DL/GL, '88 t/m '90 van 1e eig.
en lage km-ers. Vancouverstraat 2-12, Amsterdam-West
(bij Jan v. Galenstraat).

020-6183951
T k. Volvo 340 DL '80 APK 5-92
96.000 km. 1e eig. ƒ750. Tel.
020-6454908.
VOLVO 244 GL aut. '81, blauw
met., z.g.st., ƒ5000. Uit. pr.
Tel. 02972-1757.
Volvo 340, Winnaar, 4-84, Lpg.
Stereo, siervlg. i.z.g.st. ƒ 3950.Expocar Trading. 020-6153933

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico1 ong.
PTT-vnjwanng RDW

(s)loopauto's

Adverteren in „Showroom"
Tel 020 - 665 86 86
FAX 020 - 665 63.21
Postbus 156. 1000 AD A'dam

HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
Centerparts
merken, aHe bouwjaren
vraagt sloop- en schadewa- Ravenstijn, 02502-5435.
gens Origineel R.D W.-vrywanng De hoogste prijs en geen • De advertentie-afdeling beisico. Tel. 6107942 of 6107946. houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
Het HOOGSTE BOD?? Bel opgaaf van redenen te weigevoor vrijblijvende prijsopgaaf. ren. (Art. 16 regelen voor het
Loop, sloop en schadeauto's advertentiewezen)
m. vrijwaring Tel 020-6754193.
• De autorubriek „SHOWROOM"
heeft een oplage van 750 000 ex

Auto's te koop gevraagd
• „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving
Tel. 020 6658686
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs. Tel. 020-6105478.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vnjwaringsbewijs.
Tel. 02990-37825.

INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr„ snelle afw a contant m.
vnjw. bew., def. geen bezw
Tel. 020 6108280/6149352
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
Te koop gevr Peugeots 404.
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.

• SHOWROOM", de autorubnek
in Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis m heel Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex Tel 020-6658686

Autoverhuur

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting
-auto-ambulance & opnjauto
-9-pers. bussen en pick-up's

Avond- en nachttar.
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020-6794842, 020-6908683.
• De autorubnek „SHOWROOM"
heeft een oplage van 750 000 ex.

JVC 63CM K L E U R E N - T V
STEREO-TELETEKST

n
PHILIPS 63 CM KTV
ti STEREO
TELETEKST
Type 25GR5760, 63cm flat
square, in-lme,quiksta rtbeeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv '2075.-

1395

PHILIPS 70 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

Flat Square beeldbuis met hoge resolutie van 560 lijnen,
48 voorkeuzezenders, 24-uurs timer, dubbele scartaansluitmg inkl. S-VHS, 64 pagina's teletekst geheugen,
slereo 2-weg luidspreker
s y s t e e m . Infrarood
afslandbediening. Adviesprijs'1979.-

SONY CAMCORDER
F450; Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. "2550.-

PHILIPS HI-FI STEREO
VHS-HQ V I D E O R E C O R D E R

1979.-

V R 5 0 2 ; Hi-Fi stereo geluidsopname /- w e e r g a v e ,
2 snelheden (max. 8uur), 'High Qualily' beeldkwaliteit,
frontloader met veel automatische functies, lineaire
bandteller, VHS Index Search Systeem, auto-tracking,
8 timers tot 31 dagen vooruit, afstandbediening met LCDdisplay. Adviesprijs* 1599.-

SONY CAMCORDER

F250; Kompakt, autofocus.
Inkl. accessoires Adv'2220.-

1379.-

1375.-

63 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W1 200WDOJ, Voorlader,
KOEL/VRIES KOMBI
centnfugegang 1200trn/min.,
Geen twee deurs koelkast rvs trommel EN kuip '1399.maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombmatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviespnjs"979.- 1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk Trommel EN kuip roestvrijstaal'

1275.- TOPMERKCAMCORDER
PHILIPS 55 CM KTV

ZANUSSI K/V (OJ)

STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL

rrgjj 770
LrJfr?

E10; (Sony) 8mm systeem, 4
lux, Gxzoom, HiR stereo. '2799.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

HOLL 1000 TOEREN

nr«Eh
070 ZANUSSI 400 TOEREN
ijmf o/ïf.nrra CQQ
MIELE KOEL/VRIES

1175.- SONY CAMCORDER
1779.PHILIPS 63 CM KTV

AFSTANDBEDIENING

l f 5J."

oen _

OOif.

lirôfef

TR45W; Handycam super
kompakt, 6x zoom, autofocus, Hi-Fi. Adviesprijs'2220.-

BAUKNECHTK/V

1469.
JVC CAMCORDER

979.-

INDESIT PROMOTIE

SHARP MAGNETRON
MOULINEX FM1115

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; "Best" getest! VHSHQ, Hi-Fi stereo geluid. Ned.
Philips garantie. Adv. *1599.-

1079.-

*^ "^ TTt> 7estien w»»»» -

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST HITACHI HI-FI VIDEO

t Bct;

ne« " •""

j/* ^eer ae u..»-

.« de mee»'

t'.rruanten. » e l v v '

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1099.-

JVC HI-FI VIDEO

830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

1299.-

24 liter, 850 Watt vermogen en l
draaiplateau. Adviesprijs*989.-

499."

pTgifr
LrJflf

29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau. Adviespri]s*899.-

JfOC
493." WASTCROOGKOMBINATIE

C7C

o49."i

PHILC0103RVS1000T

Tegen meerprijs wast en
droogt u m één machine:

KOMBI MAGNETRON

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

AEG LAVAMAT RVS

BAUKNECHT 2304

De grote AEG kollektie bij
SHARP 3 IN 1 KOMBI
BCC te bewonderen' Wat
R81 80; 750 Watt +draaiplateau.
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? *1549.-

BOSCH 2-DEURS

|j:iBr 1Z45."

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviespnjs*1199.-

{•••«(WvrRiViSii

MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT

BROTHER ER7341

rera TTC
»j';fj>f //u."

F65,4 koppen, VHS-HQ. *1894.-

1199.-

SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

SIEMENS WM3380

Ittiftf u/3."

PANASONIC HI-FI

8 uur, jog-shuttle, ab. "1990.-

INDESIT 2-DEURS

AVM610; 20 liter. Adv '769 - 1

Type 2023; Tweedeurs 4- 1000 toeren. AdviespnjsM 878.sterren kombikast. Adv.*899.-

nTSffi

RTV740, 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

1399.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geemailleerd. Adviesprijs *2199.-

liSK?
595."
PHILIPS/WHIRLPOOL

1199.-

BLAUPUNKT HI-FI

1399.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief uitstekende koeler/vriezer. Adviesprijs '848.-

ZANUSSI 2-DEURS

SONY55CMKVM2131 SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,
SUPER TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL l
MIELE 1150TOEREN

«Hik...

Flat en Square Black Trinit- VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur
ron beeldbuis, euroscart, ste- longplay, 5 koppen. "1899 reo teletekst en afstandbediening Adviespnjs"2550 -

STEREO TELETEKST

Snel ontdooien en verwarrnen.

Type 2596; Adv.*799.-

1349.-

1499.JVC 63 CM AVS250

1499.-

liftjBf 549." MAGNETRON OVEN

6843; VHS-C, autofocus.
Adviesprijs '2095 -

n
n

MIELE VW G521

"~ 499.- SAMSUNG RE570

1669.-

1899.-

699."
799."
BAUKNECHTVW3PR
BOSCH VWPS21 00

O «13.™

PHILIPS CAMCORDER

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

6programma's,12couvertsen l
geruisarm Adviespnjs'1099.-

STUNT! 550 TOEREN

GR60; Van de uitvinders' VHSC super kompakt. Adv.*2419.-

M6
K^
%

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

799.-

PHILIPS 800 TOEREN

pre4, 07 c
SIEMENS KS2648

1599.-

895.-

t'JMW
Of U."
BAUKNECHT WA6500

795.-

<^

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, mgebouwde TELETEKST. '1549,

879.-

>

GRUNDIG VHS VIDEO

VS700, LCD-afstandbed. '1239.-

Type AWG089; Opvolger van
Oerdegelijke tabletop. Zeer de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering met formica PHILIPS CC1000, echter met
bovenblad. Officiële garantie. REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.mm. Thermisch gestuurd, eco-knop. *1495.

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01; VHS-HQ, mkl.afstandbedienmg Adv.*1095.-

255.

649.-

Coolcraft 145 liter, 2-sterren.
Formica bovenblad. Garantie.

6290; Afstandbediend. '1195.-

345.

579.-

1398.BLAUPUNKT55 CM

STUNT! VHS HQ-VIDEO

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

479.VHS VIDEO-SPELER

pw^ önc
lirôfef 393."

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

1198.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

898.ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

698.-

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

Inclusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv.*1375.-

349.-

1199.-

r-nw H*lö."
BOSCH KTF1540J
rrgii CAR
i'fm-9 343."
PHILIPS 160 LITER
rrgii KTK
iJMM 3/D."

JVC VHS-HQ VIDEO
1

Van de uitvinders "1099 -

679.-

M720.LCD afstandbed '999.-1

AGFA
SONY
SONY

679.-I
HITACHI VHS VIDEO

E-180GX18.E-240DX 25.P5-90
36.-

MAXELL XLII-90 33.TDK
SA-90
36.SONY
UX90WM32.-

K5406; Gas-elektro. '1049.-1

698,

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.
Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviespnjs*1425

625.-

898.

ATAG ELEKTRISCH

EFF225/234/275. Adv.*1445.-1

M730;HQ, 3 koppen *1299.-1

ZANUSSI WASDROGER

799.-l
BLAUPUNKT VIDEO

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

RTV570, VHS-HQ, 3 koppen, l
afstandbed +leespen *1445 -

RVS REVERSEREND

799.-!

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vmdenis. Adviesprijs.*595.-

PANASONIC VIDEO

NVJ-30, VHS-HQ, 3 koppen, |
afstandbed +leespen*1157.-

568.879.
GRUNDI6 63CM KTV
TELETEKST
AFSTANDBEDIENING
Type T63-430; Adviesprijs *1889.-

528.598.-

ETNA FORNUIS 14,00

INDESIT G/E FORNUIS

BAUKNECHT 160LTR.

HITACHI VHS VIDEO

INDESIT
FORNUIS
TypeK5400;Adviespnjs*799.-1

1000 TOEREN RVS BL

ZANUSS1140 LITER
plgifr AAK

STEREO TELETEKST

1298.-

AEG TURNETTE

PHILIPS 140 LITER

70KV9717, Adviespnjs'2275 - Inkl. afstandbediening 1

1598.-

899.-

145 LTR. KOELKAST

PHILIPS VHS VIDEO

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

rt is een verademing-

130 LTR. KOELKAST

689.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

BAUKN./BOSCH/AEG

FWJ RQQ .

1098.-

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs*1735.-

1398.-

LÜIËf v.a v w v.
PHILIPS / WHIRLPOOL

INDESIT 120 LITER

CONDENSDROGER
CHEr 448." pw%
QQQ
PHILIPS VRIESKAST

Type AFB095; Adv.'665.-

IJM? 49o."

.BOSCH VRIESKAST

Type GSD1311; Adv. '848 -

1099.-

VRIESKIST 140 LTR

498.-

I

'

l BEVERWIJK
.
l Winkelcentrum De Beverhof
| Beverhof 16 (alleen witgoed)

l AMSTERDAI
AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
l BADHOEVEL
\HILVERSUM
HILVERSUM

l DEN HAAG ZOEJERWOUDE
| LEIDSCHENDAM
| MAARSENBRQEK

O«l«f.

SIEMENS CONDENS

ATAG KOOKPLAAT
GKF334; 4-pits Adv. *445..

MIELE DROGER
pT^ii 11QQ _
IfM? | lïl«f. PELGRIM WASEMKAP
MERKCENTRIFUGE

169.-

WA15; Adviespnjs*245.-

128.

V.'^^T Jt i^
OPENINGSTIJDEN:
Ji^^ mm
l JtA
'IJ ' • • •
maandagmiddag
..1 t o t 5.30 uur
m
^'^^
*^
' ' • ' • ' • • •"•
dinsdag t/m vrijdag .............. 9 tot 5.30 uur
. •.
• .
zaterdag
.....9 tot 5 uur-KOOPAyOIMD:
Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
importeur of fabrikant
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS INDE RANDSTAD
HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37
:

taafw

650.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 12 maart 1992

52e jaargang nummer 11

Los nummer ƒ 1,75

Oplage: 5.150

Nota Ouderenbeleid stelt SWOZ en Stichting Centrum Vrijwillige Hulpverlening voor samen te gaan

Van Dorsten (SWOZ) vindt het te vroeg voor fusie
ZANDVOORT - De voorzitter van de Stichting Welzijn Oude- opgelegd wordt. Ik vind het betreu:-en Zandvoort (SWOZ), Joke van Dorsten, is zeer ontstemd over renswaardig dat er in de nota vooriet voorstel van de gemeente de SWOZ te laten fuseren met de gesteld wordt de fusietaesprekmgen
Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening. Van Dorsten in juni te beginnen."
vindt dat de gemeente te vroeg met het voorstel komt. Het
tusievoorstel staat in de ontwerpnota 'Ouderenbeleid 1992'.
Geduld
Joke van Dorsten typeert het ge:lrag van de gemeente m een eerste
cactie als 'de olifant in de porcelemvast'. „Er was sprake van een proces
.vaann de SWOZ en de Stichting
entrum voor Vrijwillige Hulpverleimg dichter naar elkaar toe groei.len. Er wordt al erg veel samenge-

werkt. We zijn op zoek naar gezamenlijke huisvesting en de gemeente heeft ons beloofd daarbij te helpen. Omdat er al zo goed wordt samengewerkt, begrijp ik niet waarom
er opeens gesproken moet worden
van een fusie. Het is niet meer van
deze tijd dat een fusie van bovenaf

Van Dorsten zegt niet dat zij een
principieel tegenstander is van de
fusie: „Er is in het verleden nooit
sprake geweest van een fusie. Samenwerkmg gaat steeds beter en
wellicht zouden we in de toekomst
zelf met het voorstel gekomen zijn te
fuseren. Ik ben de laatste die zal
zeggen dat een fusie niet kan, maar

zoals het nu gaat is het met goed. Ik
begrip niet waarom de gemeente
niet het geduld op kan brengen het
proces te volgen en gewoon afwacht
wat er gebeurt"
De gemeentelijke nota stelt een tusie tussen de SWOZ en de Stichting
Centrum Vrijwillige Hulpverlening
voor uit het oogpunt van doelmatigheid. De gedachten gaan daarbij uit
naar verbetering van de bereikbaarheid tijdens kantooruren, betere
waarborgen voor de continuïteit, het
voorkomen van dure overlappingen
in overlegsituaties en het onder een
regie brengen van de vrijwilligers.

Volgens de nota kan de volledige samcnsmcltmg van de werkzaamheden van de stichtingen alleen gegarandeerd worden door een fusie

Centraal meldpunt
Coördinator Mini de Wolf van de
Stichting Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening kan nog geen reactie
geven, omdat zij de nota nog niet
gelezen heelt. ,,Wi] streven zelf naar
een nauwere samenwerking met de
SWOZ, maar voordat ik reageer op
het bericht van de fusie wil ik eerst

Het ontbreekt ZFM
aan geld voor meer
nieuwsuitzendingen
ZANDVOORT - ZFM, de
andvoortse lokale omroep,
ou meer nieuwsprogramma's
*villen brengen, maar het geld
daarvoor ontbreekt. Dat zegt
bestuurslid Lennard Groot.
Als het aan wethouder J. Teriies ligt, hoeft de omroep niet
p subsidie van de gemeente te
ekenen.

Bij ZFM zou onenigheid bestaan
over de vraag of de lokale omroep
neer nieuws en actualiteiten moet
jrengen, of alleen muziek. Op dit
noment zendt ZFM 24 uur per dag
ut, zeven dagen per week. Slechts
,aer uur besteedt zij aan actualiteien, in het programma 'Zandvoortse
Zaken'. Volgens bestuurslid Groot
jou ZFM wel meer nieuws willen
jrengen, dan nu gebeurt. „Het bestuur wil een zo groot mogelijke inormatiestroom bieden, maar we
noeten dat wel doen met de mensen
en de middelen, die we ter beschik•ung hebben."
Geld blijkt, zoals zo vaak, ook hier
veer het sleutelwoord. ZFM heeft
eel wensen, maar te weinig pecunia
om die wensen te realiseren. Zo wil
Ie lokale omroep graag programna's op locatie maken. Daarvoor is
echter een mobiele zender nodig.
Geld ontbreekt daarvoor. „Vorig
aar hebben we gebruik gemaakt van
gehuurde zenders, maar dat heeft
neer geld gekost dan dat het heeft

Leeftijdsgrens
ettafelproject
verhoogd
ZANDVOORT - De leeftijdsgrens van het eettafelproject
wordt verhoogd, van 55 naar 65
aar. De eigen bijdrage gaat in
de loop van het jaar ook omhoog.
Bij het eettafelproject van Huis m
de Duinen en Huis in het Kostverloen kunnen nu nog mensen terecht
van 55 jaar en ouder. In de toekomst
-iaat dat echter veranderen. Alleen
mensen, die 65 jaar en ouder zijn,
runnen dan nog goedkoop eten m de
verzorgingstehuizen.
De gemeente is tot de verhoging
van de leeftijdsgrens gekomen in
overleg met de directies van de be: lokken verzorgingstehuizen. De
maatregel is nodig omdat het eetta'elproject te zwaar op de begroting
chukt van beide huizen.
Een andere maatregel, die voorge^teld is, is het verhogen van de eigen
aijdrage. Met ingang van april wordt
:le prijs van de maaltijd verhoogd
i'an 7,50 gulden naar acht gulden. Op
l januari 1993 gaat de eigen bijdrage
er met vijftig cent omhoog. Een
maaltijd kost dan 8,50 gulden.
De raadscommissie Maatschappei]k Welzijn sprak dinsdag haar
•goedkeuring tut over de plannen. Alten' de Partij van de Arbeid was teion het voornemen de leeftijdsgrens
"e verhogen.

Vrouw valt uit trein
ZANDVOORT - Een 78-jarige
vrouw uit Utrecht is zaterdag ge>nd geraakt, nadat zij uit de trein
Was gevallen. Op het moment dat zij
wilde uitstappen werd net een loco'notief losgekoppeld. Door de schok
kon zij haar evenwicht met bewaren
en viel zij op de grond.

Waterstanden
Datum
12 mrt
13 mrt
14 mrt
15 mrt
16 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt
20 mrt

HW LW
08.16 03.45
09.35 04.34
11.01 06.06
23.56 07.34
01.09 09.06
01.58 09.43
02.46 00.05
03.26 01.03
04.05 01.48

HW LW
21.06 15.55
22.35 17.20
--.-- 19.10
12.30 21.06
13.36 21.45
14.17 --.-14.57 10.36
15.40 11.15
16.23 12.06

Vaanstanden:
EK dond. 12 mrt. 02.36 u.
ij 14 mrt. 23.54 u. NAP+55cm

Maatregelen
tegen bruin
water in Noord
ZANDVOORT - Het Waterleidingbedrij f Zuid-Kennemerland (WLZK) neemt in april
maatregelen, waardoor het
bruine water uit de kranen van
huizen in Zandvoord-noord tot
het verleden moet gaan behoren. De maatregelen nemen ongeveer een maand in beslag.

opgeleverd." De Zandvoortse omroep krijgt geen subsidie van de gemeente. Wethouder J. Termes, die
verantwoordelijk is voor het mediabeleid noemt daarvoor enkele redenen: „De omroep heeft geen subsidie
aangevraagd, maar bovendien vind
ik dat het niet de taak is van de
gemeente om met de knip klaar te
staan om dit soort organisaties te
subsidieren. Ik vind dat de media zo
vrij mogelijk moeten opereren en
dat ze daarom ook onafhankelijk • Hoewel het dak van de
van de overheid moeten zijn. Aan- Hervormde Kerk er op het
kloppen voor subsidie kan altijd, eerste gezicht nog goed
maar persoonlijk ben ik er geen uitziet, is de werkelijk anvoorstander van dat ze die ook wer- ders. Er is een half miljoen
kelijk krijgen. Ik zie daarin meer gulden nodig voor de reseen taak weggelegd voor sponsors tauratie van het monumentale gebouw aan het Kerken adverteerders."

Mankement
De luisteraars van de omroep
moesten het vorige week een korte
tijd zonder ZFM doen. De omroep
had besloten uit de lucht te gaan,
nadat ze een controle-ambtenaar
van de PTT op bezoek gehad had. De
opsporingsambtenaar kwam donderdag om tien over vijf in de middag de watertoren binnen met de
mededeling dat de zender het vliegverkeer stoorde. Vrijdagochtend
heeft de leverancier van de zender
metingen verricht waaruit inderdaad bleek dat er een mankement
was aan het antennesysteem. Vanaf
vrijdagmiddag twaalf uur was ZFM
weer te beluisteren.

plein. Het OBR-fonds ontving al 47.000 gulden. Nog
niet genoeg om met de opknapbeurt te kunnen beginnen.
Foto Bram Stijnen

(ADVERTENTIE)

Uw krant niet
ontvangen?
Bel A/rijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

le/.en wat er over in de nota staat "
In de nota wordt ook voorgesteld
een conti aal meldpunt m te stellen
Bi] dit meldpunt moeten de zorgvraag en hut zorgaanbod op elkaar
afgestemd worden Uitgangspunt is
dat ouderen met al hun vragen bi]
het centraal meldpunt terecht kunnen. In Zandvoort gaat het om de
zorg en de voorzieningen die bij de
mensen thuis aangeboden kunnen
worden, zoals bijvooi beeld hiushoudehjke zorg, nachtopvang en maaltijdverstrekkmg. Het meldpunt
moet het zorgpakket bepalen en de
benodigde hulp toewijzen

Bijna halve ton voor kerk
ZANDVOORT - De actie 'Samen sterk voor de
restauratie van de kerk' heeft tot nu toe 47.000
giüden opgeleverd. Er is ruim een half miljoen
gulden nodig voor de opknapbeurt van de Hervormde Kerk.
De commissie Onderhoud-, Bouw-, en Restauratie-fonds (OBR-fonds) van de Hervormde Kerk Zandvoort/Bentveld is in december van het vorig jaar een
geldinzamelingsactie gestart ten bate van de restauratie
van de kerk. Het dak van het kerkgebouw moet opgeknapt worden, want het lekt. De grafkapel, waar Paulus

Loot is begraven, moet ook opgeknapt worden. De muren laten te veel vocht door.
Een architectenbureau heeft de kosten voor de restauratie begroot op ruim een half miljoen gulden Een
klein deel daarvan wordt betaald door Monumenten
zorg. Het overgrote deel moet opgebracht worden door
de kerkgemeenten.
De inzamelingsactie, gaat voorlopig gewoon door
Toch is het noodzakelijk dat op korte termijn met de
restauratie begonnen wordt, want als die uitgesteld
wordt, wordt de schade groter en de kosten hoger. Op 9
april houdt de architect een informatiebijeenkomst
over de restauratieplannen.

'De vrouwenstrijd leeft niet meer'

Bewoners m Zandvoort-noord kla
gen al geruime tijd over bruin water
uit de kraan. Marjon Landman heeft
al verschillende malen brieven verstuurd naar het waterleidingbedrijf,
en m december van het vorig jaar
kreeg zij een brief terug. In dit
schrijven verklaart de directeur, ir
J. Louwe Kooijmans, dat het bedrijf
op korte termijn onderzoek zal doen
naar maatregelen die bruin water
moeten voorkomen.
De oorzaak van het bruine water is
slib, dat m de waterleidingen bezmkt. Met de bestaande waterzuiveringsinstallatie is het niet mogelijk
het slib, dat bestaat uit ijzer en mangaan, te verwijderen. Als er in de
leidingen grote stroomsnelheden
ontstaan door bijvoorbeeld spuien,
buistareuk of door het gebruik van
brandkranen, dan komt het bezonken slib los waardoor er bruin water
uit de kraan komt
De korte termijnmaatregelen omvatten drie fases. In de eerste fase
worden de leidingen in Zandvoort•noord verbeterd. Met name de voedingsleidmg in de Kamerling Onnesstraat wordt verzwaard. Dit gebeurt
begin april.
Een tweede maatregel bestaat uit
het verbeteren van de leidingnetstructuur. Door het verbeteren van
de doorstroming wordt voorkomen
dat het slib m de leidingen bezinkt.
In de laatste fase krijgt het ieidmgnet m Zandvoort-noord een grote
schoonmaakbeurt. De leidingen
worden dan met water of lucht doorgespoten. De inwoners van Noord
worden geïnformeerd over de maat
regelen. G. Engels, hoofd van de af
deling distributie van het \vaterlei
dmgbednjf: „De maatregelen m de
tweede fase hebben tijdelijk bruin
water tot gevolg Bij het doorspuiten
van de leidingen zullen beuoneis
zelfs korte tijd zonder \\arei komen
te zitten "
Engels kan met garandeien dat
het bruine water na de maatregelen
tot het verleden behoort „Ik kan dat
alleen garanderen alb de oorzaak
van het bruine water wordt weggenomen, en dat is het \vaterpompstation in Bentveld In 1993 wordt dat
gesloten Vanat dat moment zal het
drinkwater vanuit Overveen naar
Zandvoort gepompt worden

Nood
Het Plantmghuis /angl kin
o
deren op die in ari.ie noodsi
«J
lualies verkeren Htl a inlal plaat
sen is echler niet groot q-Mioocj De
at ht beschikbare pl.iatson v/aren
slct,ds bc/et

Pluibsie van de Kippotrap
o
werd /i) genoemd Kiek Har
O
kamp Blui|s Zij staat de/e week
centraal in de rubriek Achtor d P
schermen

Talent
Zandvoorlse artiesten heb
j~
ben hun kunnen gelood tij
O
dens de Grote Talenlenshow in Cir
cus Zandvoort De groep Private
Vices en Douwe Wijnalda wisten
een plaats in de halve finale te be
machtigen

Handbal

9

DP Casino ZVM handbal
teams deden afgelopen /on
dag /eer goede zaken De Zand
voortse mannen kwamen door een
19 17 /_ege op Alkmaar uit de de
gradatiezorgen De dames van Ca
sino ZVM blijven door een uitste
kende 26 15 overwinning op Con
cordia uit Hillegom in de race om
het kampioenschap

BMW gestolen
ZANDVOORT - Een blauwe BMW
is op G maart gestolen van de Prinsesseweg De auto was voorzien van
een alarmsysteem Ook had de wagen blauwe kentekenplaten.
(ADVERTENTIES)

KEUKENARCHITEKTUUR

HILVERSUM, 2e LOSWAL12 1215 BC TEL 035 21157;
TEL 020 5751635

MEESTER SMETS
WANDTEGELS P m- v a
PLAVUIZEN
hardheid 4 2 kl 33x33 cm

IMITATIE MARMER
30x30 cm p m v a

5,22,29r-

UW PLAVUIZENVLOER

in een dag gereed
(gratis paszagen)

BADKAMERSHOW
keuze uit o m 11 kompleet
opgestelde badkamers
.' De Wittëhstraat i 50;;Amsterdam;
Tel. 020-6827620^•• 68<M3piS

ZANDVOORT - Ze hadden
op ongeveer vijfentwintig
vrouwen gerekend, maar het
waren er twintig. Daarmee
werd het feest in het kader van
Internationale Vrouwendag
matig bezocht.

De organisatie had de locatie voor
het feest angstvallig geheim gehouden. Eén van de organisatoren, Ingrid Albrecht, gaf toe dat deze angst
een erfenis is uit het verleden. De
historie van de Zandvoortse vrouwenbewegmg stond dan ook centraal op het feest, dat uitmondde in
een 'gezellig weerzien', met oude
strij dmakkers.
Behalve een man, die zijn vaste
zaterdagavond-borrel in het Gemeenschapshuis moest missen,
maakte niemand bezwaar tegen de
bijeenkomst, die alleen voor vrouwen bestemd was. In het verleden
was dat wel anders. Ingrid Albrecht:
„In de tijd van het vrouwencafé in 't
Stekkie ondervonden we regelmatig
hinder van mannen die ook naar
binnen wilden. We kregen ook negatieve opmerkingen. Daarom hadden
we voor het feest besloten de locatie
geheim te houden."
Het feit dat in aankondigingen
geen melding gemaakt werd vau de
plaats waar het feest gegeven werd is
er misschien wel de oorzaak van dat
het zo rustig bleef. Alleen de genodigden kwamen opdagen. Daardoor
kreeg de bijeenkomst het karakter
van een reünie, waar heel wat afgekeuveld werd over 'de tijd van vroeger'.
Tijdens haar toespraak stipte Albrecht de geschiedenis aan van Internationale Vrouwendag en herin-

Natuurlijk,

die- Krant moc'i ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat /ich in mi|ii
omgeving afspeelt Ier kennismaking ont\ang ik het XanchoorLs Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Nieuwsblad
l'ostcodi'/l'laats
Telefoon l i
(iiio/B.mknr

J l l \ [ t l nuittnh iH/oruini;)

L

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16.00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ 52,00
' Voor postabonnccs gelden andere tarieven.
Het feest in het kader van Internationale Vrouwendag werd niet druk bezocht.
Foto Bram Stijnen

nerde zij haar toehoorders aan het
opheffen van de Zandvoortse emancipatiecommissie m 1986. Daarna
ging het feest weer rustig door.
Er is geen sprake van dat de vrou-

wenbewegmg in Zandvoort nieuw le- hebben van andere vrouwen, dan de
ven in geblazen wordt. Albrecht: genodigden, geen enkele reactie ge„Dat-is met aan de orde. Je moet na had op oproepen om dit feest'te taedeze feestavond concluderen dat de zoeken. Je vraagt je dan ook af waar
vrouwenstri]d niet meer leeft. Wc het nog voor doet "

l kunt u\\ abonneiiK'iit ook telefonisch aan ons
opgcu'ii 020-668 13 00.
Stuurde/e bon m een open einelop naar
\\eekmedia. Antuoordmimmei 10051. 1000 P\
Amsterdam l hoeft geen post/egel te plakken

L_

8 "710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN
Langs deze weg willen wij iedereen ontzettend
bedanken voor de overweldigende belangstelling
op onze huwelijksdag.

Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter

Alex en Marjan Miezenbeek
Stationsplein 17-8
2041 AA Zandvoort

Charlotte
zij is geboren op 10 maart 1992 om
11.03 uur.

ADVERTENTIES

Bart en Renée Schuitenmaker
Paradijsweg 11
2042 GC Zandvoort
Tel. 02507-19105

Oproep

MEVR. A. KOPER

Du/.c advrrli'nlitTiiimtu van HO mm lircicd i-n !">() mm
liciou kunt u Küliru'rkon om wn aankomlininu Ie doen
van liijvoorheeld jubileum, reünie, vergadering, hiiwelijk, KutiocirU' of overlijden.
De oplage van liet /andvoorts Nieuwslilail liedraant
fi.lfiO exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts f'.Vi,- excl. <i% HTW.
Voor meer informatie hel Weekmedia Uithoorn,
tel. <K2)75-4(XMl.

hartelijk gefeliciteerd
met uw 90ste verjaardag
Sonja

Zaterdag 14 maart: Inzamelingsactie klein chemisch
afval, glas en oud papier

Subsidie particuliere woningverbetering

De gemeenlereiniging haalt zaterdag 14 maart 1992 klein chemisch afval, glas en
oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald.

In hel kader van de stads- en dorpsvernieuwing bestaat de mogelijkheid subsidie aan
te vragen voor het verbeteren van door eigenaren bewoonde woningen.

Welke produkten kunt u zaterdag Inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemlcaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oud papier

Aanvraagformulieren en voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht & Milieu, Raadhuisplein 4, telefoon 02507-61547.
De afdeling heeft spreekuur op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Verleende hinderwetvergunningen

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeenterelniglng zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur In.
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van ie voren aan de straat,
maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's.
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroule, of tijdens de
normale grofvuilroule meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via
telefoonnummer 02507-61510.
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Openbare commissievergaderingen

'USïïRfmi

Financiën
tijdstip : maandag 16 maart 1992, 20.00 uur
plaats : Raadhuis
De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van te voren
ter inzage bij de receptie In de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt
u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan. Tijdens de
vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren.

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden;
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Bedroefd, maar dankbaar voor het fijne leven
wat wij met haar hebben gehad, is na een lang
vechten tegen haar ziekte, op 5 maart 1992, van
ons heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, mijn
lieve zuster en schoonzuster

Johanna Paap-Koning
weduwe van Jacob Paap
op de leeftijd van 82 jaar.

Welstand
tijdstip : donderdag 19 maart 1992,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4
Voor nadere Informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

•••; 023>315855
^ ASSOCIATIE UirVAARTVERZORGilsiG

Onze oprechte dank gaat uit naar Dokter Flieringa, de Directie en Medewerkers van het „Huis in
het Kostverloren" voor de zeer liefdevolle begeleiding, verzorging en verpleging van onze moe-

Zijlweg183Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort:

ZONWERING BESTELLEN...
FRANSSEN BELLEN.
_

Ron

H. FRANSSEN

Yvonne en André, Melanie
Marcel en Annet
Rotterdam:
Cobi en Chinwah
Claudia en Danny, Chloë
Hoofddorp:
Henk en Hilje
Natascha
Zandvoort:
Nel en Piet
Monique, Richard
Zandvoort:
H. Koning
J. Koning-Holtman
Zandvoort, 5 maart 1992
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan l

VOLTASTRAAT 32

2041 CK
ZANDVOORT
TEL. 02507-14623
Alles voor de zon
ook knikarm
schermen.

Chinees
Restaurant
* WEER GEOPEND
* GEHEEL VERNIEUWD
* APARTE AFHAALINGANG

't Verlies was er al
voor het einde,
de rouw,
voordat het afscheid kwam.

(Zeestraat)

Na een zorgzaam leven en een langzaam afnemende gezondheid is tot onze droefheid overleden, onze lieve moeder en oma

Elisabeth Maria de Cock-Sondorp
weduwe van Pieter de Cock

25 mei 1914

Zandvoort
7 maart 1992

Ada en Gerard Schilpzand-de Cock
Sonja en Jan Smit-de Cock
en kleinkinderen

* SAM SIN MENU
(afhalen 31,50)

De crematie heeft inmiddels op woensdag 11
maart in het crematorium „Velsen" te Driehuis
plaatsgevonden.

Aangevraagde kapvergunning
- Celsiusstraat 48

Neeltje Filmer-Meester
echtgenote van Johannes Filmer
op de leeftijd van 61 jaar.
Zandvoort:
J. Filmer
Zandvoort:
Jan en Trudy
Niels, Milou
Zandvoort:
Aridries
Zandvoort:
Alex en Ilona
Mandy
2042 EL Zandvoort, 10 maart 1992
Tolweg 16
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

Behalve de actualisering van beleidsuitgangspunten van de Ouderennota 1987,
geeft de Ontwerpnota het kader aan waarbinnen het gemeentelijk ouderenbeleid op
het gebied van de (zorg)voorzieningen voor zelfstandig wonende ouderen gestalte
moet krijgen.
Van 12 maart tot 11 april 1992 ligt de ontwerpnota ter inzage op het Raadhuis,
bureau Voorlichting en in de Openbare Bibliotheek.

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter
Inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren
Indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
031B92 Zandvoortselaan 20a -pi. erker voor gevel
032B92 Zeestraat 59
- wijzigen indeling woning"

Tevens zal een openbare hoorzitting worden gehouden op maandag 6 april a.s.,
aanvang: 20.00 uur In de raadzaal van het Raadhuis.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging wordt ledereen de mogelijkheid geboden schriftelijk commentaar op de ontwerpnota in te dienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort, onder
vermelding van 'Ouderenbeleid'.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar Indienen bij het
college van burgemeesteren wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling
betrokken.

Naaraanleidingvan de schriftelijke reacties en het resultaat van de hoorzitting geven
burgemeester en wethouders aan of, en zo ja, op welke punten de ontwerpnota
gewijzigd moet worden.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend,
ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.

Na behandeling van de (eventueel gewijzigde) ouderennota in de commissie van
Maatschappelijk Welzijn van 6 mei a.s., volgt vaststelling van de nota In de
gemeenteraad van 26 mei a.s.

Verleende bouwvergunningen
154B91 Troelstrastraat 48
- pi. dakopbouw woning en pi. kap/uitbr. garage
014B92 Binnencircuit-sportterrein - pi. lichtmasten
023B92 Max Planckstraat 3
- oprichten vatenopslag

De Eerste Wijziging van de Verordening kinderopvang gemeente Zandvoort 1990,
vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 januari 1992, zal met
Ingang van 1 april 1992 in werking treden.
De Eerste Wijziging van de Verordening kinderopvang ligt vanaf heden voor eenieder
gedurende drie maanden ter inzage bij de sector Bewonerszaken, afdeling Welzijn,
Onderwijs & Cultuur, op het Raadhuis, Swaluëstraat 2.
Nadere informatie: telefoon 02507-61497.

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

Voorbereidingsbesluit

Meldingsplicht hondenbelasting
In Zandvoort is de Verordening Hondenbelasting 1991 van kracht.
In het kader van deze verordening Is men verplicht aan de gemeente het bezit van
honden te melden.
Daarbij dient ook te worden aangegeven om hoeveel honden het gaat.
Na melding krijgt u een aangifteformuliertoegestuurd, waarop u kunt aangeven vanaf
wanneer u een of meer honden bezit.
Na uw melding dient u het verschuldigde bedrag via uw eigen bank- of girooverschrijving aan de gemeente over te maken. Op de bijlage van het aangifteformulier is aangegeven hoe de procedure verloopt en hoe de tariefindeling is.
De tarieven voor 1992 zijn: 1 hond f 100,-; 2e hond f 192,-; 3e hond f 378,-.
Voor nadere informatie: info belastingen: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur,
telefoon 02507-61414.

-1 boom. .

(art. 22 lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 25 februari 1992 besloten dat op grond van artikel 21 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- het perceel Boulevard Paulus Loot 23.
Dit besluit ligt met de bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het
betreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

12 maart 1992

* SFEERVOLLE ENTOURAGE

Haltestraat 69
Tel. 17897

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
Als ife eens mijn ogen sluit
en het leven vliedt er uit
en men vraagt, wat heb je met dit leven
gedaan.
Was het goed? Of was het matig?
Was het te vlot? Of was het te statig?
Och. vergeef mij het dan maar,
want ik heb mijn best gedaan.
Na een liefdevolle verzorging in het Psychiatrisch Centrum „Vogelenzang" te Bennebroek,
geven wij U met droefheid kennis, dat op 5 maart
1992, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

De beschikkingen zijn na 13 april 1992 van kracht, tenzij voordien beroep is ingesteld
en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de Voorzitter van
de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA te Den Haag een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing van de
beschikking of tot het treffen van een voorlopige voorziening.

* BETAALBARE PRIJZEN

„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan l
Corresp.adres:
A. Schilpzand-de Cock
Hofdijkstraat 8
2041 NB Zandvoort

Tot 13 april 1992 kan tegen de beschikkingen beroep worden ingesteld bij de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA te
Den Haag door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig de artikelen 20,21,22, tweede lid of 28, eerste lid
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
Ingebracht;
d. enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te
brengen.

Nadere informatie: telefoon 072-198460 (NS) of 02507-61559 (gemeente).

Wijziging verordening kinderopvang

Correspondentieadres: E. Paap
Lorentzstraat 30, 2042 SB Zandvoort
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 9
maart in het crematorium „Velsen" te DriehuisWesterveld.

Haarlem

Het verkeer zal worden omgeleid.
De omleiding wordt door borden aangegeven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Ontwerpnota Ouderenbeleld 1992 voor de Inspraak vastgesteld.

Ria

Zandvoort:
Jaap en Henny
Arda, Marco
Zandvoort:
Joke en Cor "

Spoorwegovergang Sophiaweg tijdelijk afgesloten
In verband met werkzaamheden aan de overweg Sophiaweg zal de overweg In de
nacht van zaterdag 14 maart op zondag 15 maart van 22.00-10.00 uur voor het
wegverkeer afgesloten zijn.

Ontwerpnota ouderenbeleid 1992 ter inzage

der en oma.

Zandvoort:
Engel en Truus
Jaap en Miranda; Melissa

(WABM)
Burgemeester en wethouders hebben besloten onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een hinderwetvergunning te
verlenen:
1 tot het oprichten en In werking hebben van een entrainemenl/renpaardenstalllng
gelegen aan het Dulnpleperspad te Handvoort;
2 tot het uitbreiden/wijzigen van een benzine/service station gelegen aan de Van
Lennepweg 4;
3 tot het uitbreiden/wijzigen van een verkooppunt voor motorbrandstoffen gelegen
aan de Boulevard Barnaart te Zandvoort;
4 tot het oprichten en in werking hebben van een manegebedrijf gelegen aan de
Helmansstraat 25 te Zandvoort;
5 tot het oprichten en in werking hebben van een manegebedrijf gelegen aan de
Keesomstraat 15 te Zandvoort;
6 tot het oprichten en in werking hebben van een hotel gelegen aan de Burgemeester van Alphenstraat 63 te Zandvoort.
De beschikkingen en de andere stukken die op de aanvragen belrekking hebben
liggen m.l.v. 13 maart tot 13 april 1992 ter Inzage bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een
mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare Bibllotheek, Prlnsesseweg 34.

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

P. J. d'HQNT
U ÏT V A ART VERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Hotel Café Rest. "De Zonnehoek"
Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280
Wij hebben binnenkort plaats voor:

- een horecamedewerker m/v
max. leeftijd 20 jaar, voornamelijk voor
werkzaamheden achter het buffet en ontvangst
hotelgasten.
Enige kennis van de Duitse en Engelse taal is gewenst.

- ervaren serveersters/obers
bekend met restaurant- en terraswerk.
Sollicitaties telefonisch of schriftelijk.

uitvaartverzorging
kennemerlanabv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Fa. Frank
Dakbedekkings- •
bedrijf
Gespecialiseerd in

alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte
daken.

Tevens rep. van

dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.
Tel.

02507-30890
023-343542

Bij een plotselinge

HARTSTILSTAND
komt een arts of ambulance meestal te laat.
Een geoefende leek kan nog levensreddende
handelingen toepassen. Leer dus óók
reanimeren in drie lessen bij de

180 /soorten kurk v.a. 25.00 m2

KRUISVERENIGING ZANDVOORT
op donderdagmiddag 26 mrt, 2 en 9 apr. of
op dinsdagavond 31 mrt., 7 en 14 apr. a.s.
Inlichtingen bij de heer De Leeuw, tel. 16085.

REN E MEIJER
SPECIAALVLOEREN

KURK • LAMINAAT- PARKET- NATUURSTEENTAPIJT

Vrijdag 20 maart

KARAOKE

ENTREE GRATIS

50 soorten Parket
v.a. 62.50 m2
Tevens 60 kleuren
woongrind.
Ook schuren en lakken wij uw
bestaande parketvloer.

in CAFÉ SAM-SAM, Dorpsplein

Zing mee of kom gezellig langs.
Aanvang 19.30 uur.

100 soorten Laminaat v.a.
49.00 m2

Nét even anders
Kennemerlaan 167
Umuiden, tel. 02550-36565

Ook voor uw
onderhoudsmiddelen ruim
gesorteerd

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Plantinghuis vangt kinderen in crisissituaties op

Nood groter dan het aantal opvangplaatsen

ZANDVOORT - Vermoedelijk als
gevolg van een defecte aansluiting
• Crisisopvang in het Plantinghuis. van hot rioleringssysteem is vrijdag
„De kinderen hebben al zoveel el- een gevaarlijke situatie op do Dr.
lende meegemaakt", aldus Marga- C.A. Gorkestraat ontstaan. Hot wégdek van cloze straat stond op jnstorreth Castien.
ten en moest daarom worden af'gosloten. In afwachting van de reparatie door publieke werken is het ver
keer omgeleid.

ZANDVOORT - Het Plantinghuis heeft sinds drie maanden
een speciale afdeling voor de opvang van kinderen tot acht jaar
die in een acute crisis-situatie verkeren. Maar de nood is groter
dan het aantal kinderen dat geplaatst kan worden. Tot dusver
waren de acht plaatsen iedere dag bezet.
door Evcrhard Ilcbly
Van een crisis-situatie is sprake
wanneer een kind binnen 24 uur opgevangen dient te worden. De redenen zijn uiteenlopend. Veelal is
sprake van een bedreigende situatie,
maar het kan ook zijn dat een moeder in een ziekenhuis wordt opgenomen en het kind zonder verzorger
achterblijft. De crisisopvang van het
Plantinghuis kan dan een tijdelijke
thuishaven zijn.
Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat want regelmatig moeten
hulpaanvragen worden afgewezen.
Niet omdat de situatie wel meevalt,
maar simpelweg omdat er geen
ruimte is.
Met het opvangen van kinderen in
deze leeftijdsgroep neemt het Plantinghuis een unieke plaats in. Er zijn
namelijk vrijwel geen tehuizen die O
tot 7-jarige kinderen in een crisis-situatie kunnen opvangen in een eigen
groep. Doorgaans worden de betreffende kinderen in normale behandelgroepen geplaatst, terwijl crisisopvang een volkomen andere manier van werken vraagt'.

huis: "In het verleden kwamen deze
kinderen bij ons ook in de normale
behandelgroepen, maar daarmee
doe je ze al snel te kort. Crisisopvang
vraagt een andere aanpak, juist omdat het kind in sommige gevallen
maar heel kort bij je blijft. Bij normale opvang heb je meer tijd tot je
beschikking.

meestal net of het ze niets dool dat
ze bij ons zijn. Daarna krijgen ze
heimwee of worden ze verdrietig of
boos. En de hele kleintjes krijgen
soms problemen met eten of slapen.
De jongste die we hier gehad hebben
was pas anderhalf jaar. Op cle leeftijdsgrens van acht jaar wordt alleen
een uitzondering gemaakt als hot
om meer kindoren uit één. gezin
gaat. De kinderen gaan naar scholen
in Zandvoort. Voor zover we dat nu
kunnen inschatten gaat dat prima.
Ik denk dat de meeste van hun
klasgenootjes vaak niet eens weten
dat ze in cle crisisopvang zitten. Kinderen maken daar geen onderscheid
in."

In crisis-situaties ga je gelijk aan
de slag en maak je gebruik van de
crisis die zich afspeelde voor de uithuisplaatsing. De crisisopvang én
crisishulpverlening is hier ondergebracht in één groep op een aparte
afdeling. Je werkt heel snel toe naar
een nieuwe situatie. Crisisopvang
van kinderen van nul tot acht jaar
verschilt ook wezenlijk met die van
acht tot vijftien. De jongsten zijn
veel afhankelijker van de verzorgers
en je kunt niet altijd goed met ze
praten natuurlijk; al laten ze soms
uit hun gedrag wel blijken dat het
thuis mis is. We werken ook nog
intensiever met de ouders samen.

Pleeggezinnen

Het kontakt met ouders is tijdens
een crisis-situatie heel belangrijk, gens ons altijd het gevolg van een
want dat is goed voor zowel de ou- wisselwerking tussen ouder en
Margareth Castien, coördinatrice ders als voor het kind. Het feit dat kind."
van de crisisopvang in het Planting- een kind hier geplaatst wordt, is volHet Plantinghuis hanteert een vrij

Afhankelijk

Weekend:
14/3 - 15/3 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE '(Dierenbescherming): 023-246899..
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P:
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gbmbert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847..

Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewonèrs van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden, Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort. !
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi:'tel. 12600.

Kerkdiensten
Woensdag 10.30 uur: Koffie-ochtend. ;
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/communiedienst.
Zondag 10.30 uur: Woord/communiedienst, dames Bleijs/Wassenaar.
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
,
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders.
NPB:
Zondag 10.30 uur: H. de Jong uit Zondag 19.00 uur: Gebedsdienst: Peter Steffens.
Zandvoort.
maandag 20.00 uur: 'Brugstraat,
avond lokale Raad van Kerken: Jehova's Getuigen:
mevr. drs. I. Clement: 'Veranderde Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
Godsbeelden'.
Dinsdag 11.00 uur: Grote zaal Huize maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R.
Bodaan, dienst verzorgd door NPB, van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.
H. de Jong.

Weekend:
14/15 maart 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, medewerking fluitensemble.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. A. van Leeuwen uit Heemskerk.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26. 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 1317 u.^ vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020-562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; / 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

strenge selectie bij de aanmelding.
Eerst wordt met de hulpvragende
instantie bezien of er een andere (betere) oplossing is voor het kind. Cri-

ZAKELIJK BEKEKEN

Weekenddiensten

B Burgerlijke stand

B

Straat staat
op instorten

sisopvang is het uiterste redmiddel.
De hulpvrager is doorgaans het RIAGG of de kinderrechter. In enkele
gevallen bemiddelt de huisarts. Tot
nu toe is de crisisopvang nog niet
benaderd door ouders zelf. Binnen
zes weken na plaatsing van een kind
moet een oplossing gevonden zijn.
Er is een mogelijkheid om die periode met nog eens zes weken te verlengen. Castien: "We proberen zoveel mogelijk de normale gang van
zaken van een gezin aan te houden.
Sommige kinderen gedeien daar
heel goed bij en je ziet ze na een
tijdje opbloeien. In het begin doen ze

Controle bromfietsen
ZANDVOORT - Do Zandvoortse
politie hoeft vrijdagavond een technische controle uitgevoerd op snoren bromfietsen. Er werd zeventien
maal een proces-verbaal opgemaakt.
Acht maal bleek dat een tweewieler
was opgevoerd. Vier koer bleek dat
er teveel geluid werd geproduceerd.
In vijf andere gevallen constateerde
do politie andere overtredingen,
waaronder twee maal hot rijden zonder helm.

Aanklacht na schop
ZANDVOORT - Een twintigjarige
speler van Zandvoort'75 is in het
weekond tijdons oen vriendschappelijke wedstrijd het ziekenhuis in geschopt. Zandvoort'75 speelde tegen
DSC'74. De Zandvoorter reageerde
iets te heftig op een beslissing van de
grensrochtor en gaf hem een duw.
Een 22-jarige speler van DSC'74 nam
vervolgens wraak on schopte de
Zandvoorter tegen zijn knie. Hot
slachtoffer moest voor onderzoek
naat het ziekenhuis. Hij heeft bij de
politie aangifte gedaan van mishandoling.

Castien omschrijft het werk van
de zeven groepsleiders en stagiaire
als arbeidsintensief. "Het is crisisopvang, dus de kinderen hebben
vaak al zoveel ellende meegemaakt.
Je zet je keihard voor ze in en ze
gaap dan weer snel weg naar een
plek die je niet altijd zou wensen.
Het gebeurt weieens dat een kind
teruggaat naar huis en je je afvraagt
of het goed is. Als het kind niet naar
huis kan, komt het veelal in een tehuis terecht omdat er een groot tekort is aan pleeggezinnen. In de nabije toekomst hopen we zelf een aantal gezinnen bereid te vinden cle zorg ZANDVOORT - Een 26-jarige man
van een jong kind op zich te nemen. uit Hillegorn is maandag aangehouden in verband met een brandje in de
We krijgen veel aanvragen van waterleidingduinen. De man wordt
buiten de regio en moeten ook te er van verdacht enkele balen stro in
vaak hulpaanvragen afwijzen omdat brand te hebben gestoken. De Hilleer gewoon geen plaats is. Dit zegt wel gommer maakte bij zijn aanhouding
iets over de noodzaak van deze crisi- een verwarde indruk. De brandweer
sopvang. De nood is duidelijk groter had enige uren nodig cle brand te
dan de opvang."
blussen.

Brand in
waterleidingduinen

A c h t e r de s c h e r m e n

Kiek Harkamp-Bluijs

'Ik ben een Lustige Witwe'
• Marjó Boon (rechts) snijdt de taart aan ter gelegenheid van de opening
van Tutti Frutti. "

Foto Bram Stijnen

Tweedehands kleding
bij Tutti Frutti
ZANDVOORT - „Bij het horen van 'tweedehands kleding'
denken mensen vaak dat het om oude, versleten kleding gaat,
maar dat hoeft helemaal niet." Dat zegt Marjo Boon, eigenares
van Tutti Frutti, een zaakje dat tweedehands kleding verkoopt.
Tutti Frutti werd zaterdag geopend.
Marjo Boon is op het idee gekomen tweedehands kleding te verkopen, doordat ze zelf ook altijd kleding naar zo'n winkel bracht. „Ik
zag hoe goed dat liep en daarom
dacht ik dat het geen gek idee als ik
ZANDVOORT - Daggi Mode, de
ook zo'n winkel zou starten." Die
winkel is er inderdaad ook geko- zaak met veel zwart/wit kleding is
vorige maand gevestigd in de
men, in de Cornelis Slegersstraat 2. sinds
Kerkstraat, op nummer 22. Volgens
Marjo Boon werkt als volgt: men- een medewerker van de winkel was
noodzakelijk omdat het
sen kunnen bij haar kleding bren- uitbreiding
gen, die zij verkoopt tegen een afge- assortiment uitgebreid was. Daggi
moest groter om de klant het
sproken prijs. Marjo krijgt daar een Mode
overzicht te laten behouden. De eerbepaald percentage van.
Ze stelt wel bepaalde eisen aan de ste zaak van Daggi Mode is gevestigd
kleding, die ze verkoopt: „De kleren in de galerij in de Kerkstraat.
Het assortiment van Daggi Mode
moeten er' goed uitzien, schoon,
uit kleding van hoeden tot
maar vooral modern." Het gaat om bestaat
en alles wat daar tussen zit.
heren-, dames- en kinderkleding en schoen
worden er verschillende modelschoenen. Tutti Frutti is geopend Ook
len jeans verkocht uit Parijs, Lonvan één tot vier uur.
den en New York.

Daggi Mode ook
in Kerkstraat

Van der Heijden over vervoerregio Haarlem:

'Verkeersproblemen
regionaal oplossen'•i

ZANDVOORT - Voor de ru- Ik was doodsbang. Maar het is kenbriek 'Achter de Schermen' nelijk gelukt," zegt ze lachend.
ging het Zandvoorts Nieuws- Herinneringen zijn er ook aan de
watertoren, waar haar vader
blad op bezoek bij een 'pluis- oude
vooral voor kinderen, levensgesie van de kippetrap'. Geen de,
openingen dichtmetselde.
Zandvoortse bijnaam, meer vaarlijke
„We gingen wel eens kijken als hij
één waarmee de telgen van daar aan het werk was, maar we
Hendrik Bluijs en Aleide Ko- moesten dan wel allemaal een paar
reman werden aangeduid.' stenen mee naar boven sjouwen".
Na de lagere school en een paar
Mevrouw Harkamp-Bluijs
uit de Brugstraat is zo'n jaar avondschool werd Kiek Bluijs
winkeljuffrouw bij de firma Holt,
'pluissie'.
een bekende Haarlemse zaak in da-

en herenlingerie, die 's zomers
door C. E. Kraan-Meeth mesin Zandvoort een filiaal had aan het

eind van de Kalverstraat.
Haar voornaam Hendrika („mijn
„Er kwamen daar natuurlijk veel
moeder noemde me alleen zo wan- badgasten, waaronder een dame die
neer ze boos was") is afgeleid van een badmuts kocht voor ƒ 2,75. Het
Hendrik. Haar vader achtte het geld zou ze de volgende dag brengen.
namelijk niet waarschijnlijk dat
er na vijf dochters ooit nog eens
een zoon zou komen. Er kwamen
maar liefst vijf, daarna twee meisIn de rubriek 'Achter de
jes en toen nog eens twee jongens.
schermen' gaat het Zandvoorts
Van de veertien kinderen, die alNieuwsblad op zoek naar cle
len geboren zijn in het huis dat
•'mens' achter bekende persohun vader, aannemer van beroep,
nen uit deze gemeente. Deze
in 1907 aan de Zeestraat bouwde,
week Kiek Harkamp-Bluijs.
het bekende café Bluijs, zijn er
nog negen in leven, waarvan er
zeven in Zandvoort wonen.
Dat is ze kennelijk niet van plan ge„Omdat er in die tijd hier nog weest en toen ze steeds weer een
geen katholieke school was, gin- smoesje had wanneer ik met cle regen we naar de Mariaschool aan kening bij haar aan de deur kwam,
de Kleine Houtweg in Haarlem. ben ik op een dag op de stoep gaan
We stapten 's morgens met ons zitten, net zo lang tot ze met het geld
vijven, m'n zusjes Leida, Lena, naar buiten kwam".
Ook het gezin Bluijs ontkwam in
Toni, Greet en ik, op de trein en we
wilden beslist niet dat er iemand 1942 niet aan de evacuatie. Zij hadbij ons kwam zitten. Annie Bak- den echter het geluk het cafébedrijf
kenhoven uit de Kerkstraat te kunnen voortzetten in een vermocht dat wél, maar alleen als ze bouwde lampenkappenzaak in de
wat lekkers voor ons had meege- Oudebrugsteeg in Amsterdam, waar
nomen". Een fijn gezin, een heer- veel vroegere klanten uit Zanctvoor:
1
lijk ruim huis en een dorp waar kwamen. Zo ook Wim Hsrksn-.v .
genoeg te beleven viel. Ook op het met wie ze. na een hernieuwde kor.strand, en ze herinnert zich nog nismaking, in 1945 trouwde. Door
haar grote angst toen ze, na een diens functie als procui'Lir.r'r.ouder
kijkje op de gestrande 'Heinrich bij de Markthallen.was '".et co.::r. >er
Podeus', er weer 'af moest. ,.Ik waren inmiddels een zoc-.: er. een
durfde niet. Die boot was zó'hoog. dochter geboren) ge:ïooó..:.;-.akt ir. de

hoofdstad te blijven wonen. Na de
dood van haar man in 19G6 zou het
toch nog negen jaar duren eer
Kiek naar haar geboortedorp kon
terugkeren.

'De Wurf
Als echte Zandvoortse voelde ze
zich uiteraard aangetrokken tot
de folklorevereniging 'De Wurf',
waar ze als vicevoorzitter een aantal jaren deel uit maakte van het
bestuur. Ze speelde mee in tal van
toneelstukken en heeft dan ook
plezierige herinneringen aan haar
'Wurf-periode'. Verder was ze als
commissielid nauw betrokken bij
de activiteiten van het Comité Viering Nationale Feestdagen, en met
haar huidige bestuursfunctie bij
•Onderling Hulpbetoon' bewijst ze
dat het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Uit de archieven van
deze. eind oktober honderd jaar
bestaande
'Werkliedenvereniging'. blijkt dat haar vader in 1924
vice-voorzitter was. Ze is voorts
bestuurslid van het Genootschap
'Oud Zandvoort' en betreurt dat
de een paar jaar geleden in het
raadhuis gehouden expositie
nooit meer herhaald is. „Jammer,
er was veel belangstelling voor, zowel bij toeristen als bij inwoners.
Daar moeten we bepaald weer
eens iets aan gaan doen. De 'koppiesdag' is ook niet meer wat die
was, maar dat is logisch. Hoeveel
ouderen zijn er per slot van rekcning nog over?"

In ruste
Voor Kiek zelf is er gelukkig een
heleboel overgebleven. Haar vi\kanties binnen en buiten Europa
i..Ik ben nu eenmaal gek op reizeil"t, haar in Zandvoort wonende
kinderen en kleinkinderen en
'naar familie. ..Ik ben een weduwe
in ruste", zegt ze lachend. „Schrijf
maar nat ik een 'Lustige Witwe'
ben".

ZANDVOORT - Volgens burgemeester Van der Heijden is het
de hoogste tijd dat er oplossingen gevonden worden voor de
3/3 - 9/3 1992
verkeersproblemen van en naar Zandvoort. De oprichting van
de Vervoerregio Haarlem/IJmond moet die oplossingen dichOndertrouwd:
Peters; Ralf Jürgen en: Haanscho- terbij brengen.
Periode: »

ten, Hillegonda Margaretha.

Getrouwd:
de Kater, Arnoldus Christianus en:
Tau, Jacoba Laurentia.
Miezenbeek, Alexander Joannes en:
van Beelen, Maartje Jannetje.
i

Geboren:
Shannón Melissa, dochter van: de
Jager, Marcel en: Teesseling, Wilhelmina Elise Louise.
Ashley Michelle, dochter van: Bakker, Bouwe en: Schwithal, Susanna.
Willem Richard, zoon van: van der
Mije, Jacoba.
Yeser, dochter van: Ceyran, Mustafa
en Ceyran, Meliha.
Overleden:
Paap geb. Koning. Joharina, oud 82
jaar.
de Cock geb. Sondorp, Elisabeth
Maria, oud 77 jaar.

Vertegenwoordigers van elf gemeenten, waar onder Zandvoort, tekenen morgen de intentieverklaring
met betrekking tot de oprichting
van de vervoerregio Haarlem/IJmond. De oprichting van de vervoerregio wordt niet alleen door de gemeenten onderschreven, maar ook
door het gewest Zuid-Kennemerland, dé provincie, het bedrijfsleven
en de vervoermaatschappijen.- Doel
van de vervoerregio is het terugdringen van het autogebruik.
Volgens Van der Heijden bestaat
bij de ondertekenaars het besef dat
vervoerproblemen alleen regionaal
zijn op te lossen. Zandvoort heeft
vooral in de zomer te kampen met
verkeersproblemen, die veroorzaakt
worden door de vele auto's die richting kust rijden. De Zandvoortselaan is dan een grote file. Oplossing
van dit probleem kan alleen in samenwerking met andere gemeenten.
In het verleden bestond er verschil
van mening tussen bijvoorbeeld de

gemeenten Heemstede en Zandvoort. In de vervoerregio gaat het
regionaal belang boven het gemeentelijk belang. Daar is ook een financiële reden voor. Het Rijk vloeit in
de toekomst alleen nog maar naar
de vervoerregio's. Daarom moeten
oplossingen met financiële gevolgen
binnen de vervoerregio gezocht worden.
Van der Heijden noemt het 'essentieel' dat er een oplossing gevonden
wordt voor de files naar en van
Zandvoort. „Ik hoop dat we binnen
de vervoerregio sneller tot oplossingen zullen komen. De andere partijen worden ook gedwongen om naar
oplossingen te zoeken;" De burgemeester wil binnen de vervoerregio
ook serieus met de openbaar vervoerbedrijven discussiëren. ,,In
Zandvoort willen we een betere leefbaarheid in de wijken. Dat kan onder andere door beter openbaar vervoer, waardoor er minder overlast is
van auto's."

• Mevrouw Harkamp-Bluijs voor de kippetrap, waar zij is geboren

l oio B im SI |ii \
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SCHILDERWERK

D

E
trip in bumpers
kleur groen

portief
uiterlijk

portstuur

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

R

Levering van alle Luxaflex produ'cten.
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken. •

offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.H. MlJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

poiler

portief rijgedrag
door gewijzigde
wielophanging

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

E

OPEN HUIS

N
pecifieke
bekleding

chijfremmen
voor geventileerd

vrijdag en zaterdag a.s

A
U

REXAULT
G E E F T JE
LEVEN KLEUR

Het is bijna ondoenlijk om alle extra's

een bezoekje aan onze showroom

van de Clio S op te noemen.

brengt

Toch hebben we een poging ge-

Dan kunt u met eigen ogen de com-

waagd. Maar het beste is dat u even

plete, robuuste Clio S bewonderen.

A
L
E
R

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360 (showroom).

. Dit is het moment om u 'ns lekker in het nieuw té steken. Omdat het seizoen verandert. Maar ook
omdat er nu wel héél veel vrolijks voor u in de winkel hangt.
Kom daarom eens binnen en maak kennis met de nieuwe zomercollectie. U bent van harte welkom.

Bakkerij

Artiesten Gala Night

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

a.s. zaterdag weer een grandioos
programma in

soc. De Manege
Zandvoort

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
Weekend aanbieding

4 SAUCIJZENBROODJES
STOKBROOD

5,90

1,75

Hoe bespaart
uruimte,iijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

met het optreden van diverse
artiesten,
o.a. Dries Roelvink en
Willeke d'Estell.
Uitsluitend ongebonden mensen
v.a. 25 jaar.
Corr. kleding a.u.b. entree ƒ15,-.
Info 16023.

Het is toch
voorjaar bij
BLOEMENHUIS
De specialist

in al uw
bloemwerken

WIJ LEIDEN OP VOOR:
- kaderfuncties in handel- en dienstverlening
- vestigingspapieren

DOORSTROMING NAAR
- Middelbaar- en Hoger Beroepsonderwijs

STREAMS VOOR
- Detailhandel
- Groothandel
- Internationale handel
- Branche-opleidingen
- KMBO afd. handel

oca ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM

OPEN HUIS

toiletjuffrouw
en

personeel voor de bediening

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Buddy's Beach
Tel. 02507-12224

wonigbouwvereniging eendracht maakt macht

Dr. J. G. Mezgerstraat 133, zat. 14 maart van
14.00-16.00 uur.
Schitterend penthouse
met 2 garages. Ind. entree, hal,
2
woonk. (80 m ) met open haard, luxe open keuken met
inbouwapp., 3 slaapkam., washok, luxe badk. met ligbad,
douche en dubbele wastafel, toilet, royaal zonneterras.
Serv.k. ƒ485,- p.m. Vr.pr. ƒ 650.000,- k.k.
Te huur gevraagd: Driekamerapp. voor de periode april,
mei en juni.

VAN
Bruiloft
Party

Bedrijfsfeest
Partycentrum Soc.

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Flemingstraat 138, huur ƒ641,73 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met c.v. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. Het (gezamenlijk) belastbaar
maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ3.995,- zijn.
2. Nic. Beetslaan 24 ben., huur ƒ 311,83 per maand. 2-kamerbenedenwoning. Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persponshuishoudens. Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ2.010,- zijn'.
3. Garage Hofdijkstraat X, huur ƒ 70,69 per maand. Toewijzing aan huurders van de
woningen aan de Hofdijkstraat. Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje
ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

De Manege
is v.a. 1992 geheel
vernieuwd om ieder
feest tot 350 pers.
perfect te kunnen
organiseren
Vr. vrijbl. docum. of
bel Zandvoort
02507-16023

MAKELAAR Ö.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
. Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantièn
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

CHINEES INDISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT

-TTL^K-v i 1—/

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VIOLEN *
BEPLANTING *
BEMESTING BOMEN,
STRUIKEN, ROZEN

OPEN HUIS:
vrijdag 20-03-1992
van 10.00 tot 14.00 uur

Er zijn ook avondcursussen in:
AMBULANTE HANDEL, „MIDDENSTAND", PD-BOEKHOUDEN, MBA, BASISKENNIS BOEKHOUDEN, COMPUTERBOEKHOUDEN-MKB, TEKSTVERWERKING WP,
WERKEN MET COMPUTERS EN INTRODUCTIE MS-DOS (voor beginners), ETALEREN/DECOREREN, RECLAMESCHRIFT, MARKETING NIMA-A, VOOROPLEIDING
VESTIGINGSDIPLOMA'S ANDERSTALIGEN.

Het OCA is te bereiken met: tramlijn 1-13
GVB buslijn 18-19, CN buslijn 146, 147-64
De school ligt aan de Schiphollijn - Halte C. Lelylaan

Gevraagd

Emm

Het OCA maakt deel uit van het Hoofdstad College

START: tweede helft februari en september.

Grote Krocht 19, Zandvoort tel. 02507-12450

A T IF

R.K. school voor Lager en Middelbaar handelsonderwijs
Karel Klinkenbergstraat 1 (hoek J. Tooropstraat)
1061 AH Amsterdam, telefoon 020-6119925

VOORLICHTINGSAVONDEN DAGSCHOOL:
dinsdag 17-03-1992
AANVANG 20.00 UUR

J. BLUYS

mode met 'n hart

Denk om
uw coniferen!
STROOI
BITTERZOUT
TEGEN
BRUINVERKLEURING

Zeestraat 49 Zandvoort
Tel. 14567
ZATERDAG 14 MAART 1992

LIVE MUZIEK
BUFFET DINER DANSANT
Aanvang 18.00 uur

Onbeperkt Chinees-lndisch
Specialiteiten buffet

o o C ft
O^9DU p.

Reserveren gewenst.
Wij hopen u in onze zaak te mogen begroeten.
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Schrijfster
houdt lezing in
bibliotheek

Huisvrouwen

• Korte tips» .
• Patronaat in Haarlem ontvangt
vrijdag 13 maart de Finse Rock &
Blues band Honey B & The T-Bones.
Entree bedraagt tien gulden. Zaterdag betreedt de Greg Sage Band het
podium. Zij worden voorafgegaan
door Windischgratz. Entree 12,50
gulden. Aanvang van beide avonden:
kwart voor tien. Om negen uur is de
zaal open.
• In de Haarlemse Jazzclub treedt
morgen de groep Mistura op. Aanvang om tien uur, entree: twaalf gulden. Een dag later is het Wim Kooij/Rob Schreuder Quartet aan de
beurt. Aansluitend is er een jam-soos. Aanvang om tien uur, toegang
is gratis.
Zondag 15 maart treden talues-muzikanten onder leiding van Sessionleiders Rinus Hom en Frans van der
Voort op in de jazzclub. Aanvang om
drie uur, toegang gratis.
• In Nieuw Unicum is momenteel
een expositie te zien van schilderijen
die gemaakt zijn door lichamelijk
gehandicapten. De tentoonstelling,
te zien in de ontvangsthal, is georganiseerd in nauwe samenwerking
met de Stichting Kunst met Gehandicapten Nederland.
• In het Cultureel Centrum Zandvoort is tot en met zondag 22 maart
de tentoonstelling '154 exposities' te
zien. Deze bijzonder gevarieerde expositie is een terugblik op vijftien
jaar tentoonstellingen in Zandvoort.

9.
l C keur OC

TC

In hét kader van de jaarlijkse
•Boekenweek', die van 11 tot en met
21 maart wordt gehouden, houdt de
schrijfster Mischa de Vreede op
donderdag 19 maart een lezing in de
bibliotheek. De lezing begint om
acht uur.
Het thema van de Boekenweek is
'Prachtig Rijk van Insulinde'. Mischa de Vreede werd in 1936 geboren
in het toenmalige Batayia. Na gevangen te hebben gezeten in een Japans
kamp, repatrieerde zij in 1946 met
haar ouders en broers. In Nederland
zat zij op school op het Stedelijk
Gymnasium in Nijmegen en Kunstoefening in Arnhem.
Haar schrijversdebuut beleefde
De Vreede in 1957 in Podium in 'Een
Hollands meisje in Parijs' en met
poëzie in het driemans-bundeltje
'Mét huid eh hand'. Sinds haar debuur schreef zij kinderboeken, romans, hoorspelen en vertaalde zij
onder meer boeken van Saul Bellow
en Jerzy Kosinsky. De Vreede reisde
onder andere naar China en Indonesië en zij was verbonden aan de
Vara, NRC-Handelsblad, Vrij Nederland, Avenue en Intermagazine. In
1989 verscheen een bundel over haar
kampervaringei} in Nederlands-Indië onder de titel 'Kind in Kamp', in
1990 'Een gelijkend portret' en in
1991 'Geen verleden tijd: Nederlands
op Ambon'. Vorige week verscheen
haar nieuwste boek: 'Een warme
man voor de winter'.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12 - 2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS'

Expositie in
'Aeckerstijn'
ZANDVOORT - De nieuwe galerie
aan de Grote Krocht, Galerie Aeckerstijn opent zaterdag officieel de
' deuren. Er is een openingsexpositie
van Corpas Schilderingen en van keramieken van Henny Monsma-Gevers.
Het werk van Corpas (1934) kan
omschreven worden als een vorm
van poëtisch communicatieve figuratie. De eerste, onbewuste klëuryegen vormen niet alleen de basis,
maar bepalen ook het uiteindelijke
resultaat. De voorkeur van Henny
Monsma-Gevers gaat uit naar alle
manieren van primitief stoken. Grote hadgevormde potten of draaiwerk
worden bewerkt en gepolijst en vervolgens gestookt in verschillende
ovens. Sinds 1985 exposeert de kunstenares in Nederland.

• Werk van de schilder Corpas

• Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Prinsesseweg 34, expositie van de van oorsprong - Zandvoortse schilder Dan Visser. Van 29 februari tot
en met 28 maart 1992.

ZANDVOORT - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Haarlem en omstreken organiseert op woensdag 18 maart een
voorlichtingsbijeenkomst met de titel 'Wat valt er te doen tegen criminaliteit?'
Deze vraag wordt beantwoord
door M. Walop, hoofd Bureau Veiligheid van de gemeente Haarlem.
De bijeenkomst begint om tien uur
in de Pauwhof, Achterweg 17a in
Heemstede!

Klaverjassen
ZANDVOORT - In de ontmoetingsruimte van de St. Agathaparochie wordt morgen, vrijdag 13
maart, een klaverjasavond gehouden. Aanvang is om acht uur. Toegang is gratis.

Duingebied open
ZANDVOORT - Het duingebied
'Het Kraansvlak', dat tussen Zandvoort en Overveen ligt, wordt op 18
maart beperkt opengesteld.
Onder leiding van een deskundige
kunnen maximaal'40 personen deelnemen aan de excursie, die om twee
uur begint en om vier uur eindigt.
Start- en eindpunt is manege De
Bokkendoorns aan de Zeeweg naar
Bloemendaal, per openbaar vervoer
te bereiken met bus 81.
Kaarten 'van 1,50 gulden zijn op
werkdagen verkrijgbaar bij het
hoofdkantoor van de NV PWN, Essenlaan 10 in Bloemendaal. Kinderen tot zes jaar kunnen gratis mee.

(ADVERTENTIE)

wist u dat er: 520
400
350
98

kleuren lipstick
kleuren nagellak
kleuren oogschaduw
kleuren make-up

Deze pagina
is tot stand gebracht door:

DE GAPER DRUGSTORE
DE BEAUTY STUDIO

bij de Gaper Drugstore in de winkePliggen.
Als u daar geen kleurtje van krijgt.

ROSARITO kleding en lingerie
DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

FITNESS PARADISE
en HAIRWAVE

Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort
Tel. 02507-12513

„DE BEAUTY STUDIO"
gespecialiseerd in: littekenbehandeling, acné en couperose

VOORJAARSAANBIEDltfG
Cosmetische facelift

van NIFRI, bekend van o.a. RTL-4, Story en de 5 uur-show

ƒ35,-

foto voor de behandeling

Tevens zijn bij ons de andere produkten van NIFRI te verkrijgen.
BEL VOOR INFO of afspraak, tel.: 18766

HAIR%VE

JEANS
Rosariro

net even anders
Open
dinsd. t/m donderdag 9.00-17.30 uur
9.00-21.00' uur
vrijdag
9.00-17.00 uur
zaterdag
Zeestraat 56, Zandvoort
Tel. 02507-30838

AND CASUALS

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Des duivels waren ze. Met 'ze'
bedoel ik enkele bewoners van de
Kostverlorenstraat. Zeven jaar geleden werden bij hen voor de deur
enkele iepen gerooid. Deze bomen
moesten verdwijnen omdat ze waren aangetast door de iepenziekte.
Er voor in de plaats kwamen platanen, een soort dat wel opgewassen is tegen de vraatzucht van het
beruchte kevertje. De buurtbewoners, waaronder mevrouw Bloeme-Bais, besloten het pleegouderschap over de bomen op zich te
nemen. Met emmers water werden gedurende de warme en droge
zomermaanden de kleuterboompjes gelaafd. Zelfs hun hapjes in de
vorm van mest werden niet vergeten.
Kortom: De plataantjes groeiden dankzij deze goede zorgen als
kool.Groot was dan ook hun verbazing toen zij vorige week tot de
ontdekking kwamen dat enkele
medewerkers van onze plantsoenendienst voornemens waren de
bomen te verwijderen. Mevrouw
Bloeme: „Ik wist niet hoe ik het
had. Ik ben naar buiten gerend om
te vragen waarom deze bomen uit
de grond moesten. Als antwoord
kreeg ik te horen, dat de boompjes
moesten verkassen naar het Raadhuisplein. Als reden werd opgegeven, dat ze er zo florissant uitzagen". U begrijpt het waarschijnlijk
al. Onze dorpelingen werden furieus en eisten dat hun 'pleegkinderen' met rust gelaten zouden
worden.
En zo geschiedde. Onze noeste
groenvoorzieners dropen af. Nog
na-trillend van de doorgestane
emoties maakt mevrouw Bloeme
zich nog steeds kwaad. „Dat dit
zonder overleg met ons is gebeurd
maakt mij nog steeds des duivels", vertelt zij. Hoofd plantsoenendienst Rob Boekelman verwijst voor commentaar in eerste
instantie naar de gemeentelijke
persvoorlichter Egon Snelders.
Nu lijkt Egon mij een kundig man.
Daar mag geen twijfel over bestaan. Over bomen evenwel ontbreekt hem de nodige kennis,
dunkt mij. Na enig aandringen
was Boekelman bereid enige opening van zake te geven. „Een
storm in een glas water", zo noemde hij het voorval. Volgens hem is
zijn dienst op dit moment bezig
het bomenbestand in het dorp op
orde te brengen. Daarvan getuigen
met name de verschillende boombakken elders in het dorp. Op zich
lijkt mij dit een goede zaak.
Misschien kan iemand van de
gemeente nu uitleggen waarom de
nieuw geplante bomen in de Kostverlorenstraat van onderen verpakt zijn in plastic. Volgens geruchten zou dit zijn gebeurd omdat de in de nabijheid gelegen gas.leidingen enige lekken vertonen.
Als dat zo is, vrees ik alsnog voor
het leven van ons, zo dierbare,
groen. Alle bemoeienissen van
onze plantsoenendienst ten spijt.

Over de eventuele gevaren voor
onze volksgezondheid praten we
nog maar even niet. Die klap horen we straks vanzelf wel.

Corpulentie
Even een wat vrolijker berichtje. Marianne Rebel uit de Marisstraat is een van onze bekendste
kunstenaressen. Haar schilderijen zijn dan ook wereldberoemd.
Als thema kiest zij veelal voor de
sport. Haar karikatuurse trekjes
over dit onderwerp geven haar
penseelvruchten een geheel eigen
dimensie. Welnu, onlangs werd
Marianne door de directeur van
het beroemde restaurant 'Dikker
en Thijs' aan de Prinsengracht in
Amsterdam uitgenodigd om een
kunstwerk te maken met als thema 'Floriade en sport'. Het schilderij is inmiddels af. Het meet 1.80
bij 1.54 meter en ook nu weer heeft
zij er iets moois van gemaakt. Het
schilderij stelt een Hollands landschap voor. Tussen de bloemen zit
een man van enige corpulentie,
(het handelsmerk van Rebel) en
een al even robuuste golf tas. Op l
april aanstaande (neen, dit is geen
aprilmop) wordt het kunstwerk
officieel onthuld.
Om aan te geven hoe goed zij
met het penseel om weet te gaan,
vermeld ik u nog even, dat zij op
dit moment haar kunstwerken exposeert op de Amsterdamse Golfclub.

Volkstoneel
Hoera! Aanstaande zaterdag belooft het voor mij weer gezellig te
worden. Vorige week vertelde ik u
al dat onze plaatselijke Folklorevereniging 'De Wurf' bezig was
met de repetities van het Zandvoortse toneelstuk 'Ouwejaersavond op 't Zeemanshofje'. Het
stuk wordt dit weekend in 'Gebouw De Krocht' tweemaal opgevoerd. Op zaterdagavond begint
de voorstelling om acht uur en op
zondagmiddag om twee uur. Liefhebbers van een stukje onvervalst
volkstoneel wordt aangeraden een
van deze twee dagen te reserveren
voor een gezellig avondje of middagje 'uit'.
Ik garandeer u nu al enkele uurtjes pretentieloos genoegen, waarbij humor en nostalgie de boventoon zullen voeren. Er is zoals
vanouds op zaterdagavond weer
'Bal na'. Bent u dit weekend verhinderd dan kunt u ook de volgende week zaterdag 21 maart van dit
stuk gaan genieten. De kaarten
kosten 7,50 gulden en zijn nog te
bestellen bij: E. Kerkman, Jan
Steenstraat 8, tel. 13584 of E. Lever, Oosterstraat 18, tel. 18639 en
aan de zaal. Leden van de ANBO
hebben op zondagmiddag gratis
toegang.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Zandvoortse artiesten
door naar halve finale

Wist u dat wij u kinderkleding verkopen?
Kinderkleding vanaf 1 jr t/m herenmaat
extra large
"~
Central station
DONOVAN, NAF-NAF
DITO-DITO enz. enz.

Het metamorfose model deze
week is ASTRID DE BOER.

Grote Krocht 20b

Nieuwe
voorjaarskollektie
is binnen,
o.a. Waterland,
Radio Simple and Strong
en natuurlijk ook weer
volop nieuwe lingerie.
foto na de behandeling

• Figuurcorrectie
• Sauna
+ Turks bad
• Zonnebank 1x/ 10 10x/90
• Snelbruintunnel
1x/15 10x/125
• Gezichtskanon
1x(15 min.)/ 10
• Solgar-Vitaminen
(voor extra weerstand)
OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr. 10.00-22.00 uur
za. 10.00-14.00 uur zo. gesloten
Paradijsweg 1, 2042 GC Zandvoort Tel. 02507-17742
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ONS ALTIJD BELLEN OF KOM GEWOON EVEN LANGS. TOT ZIENS!
Fitness Dames & Heren
Fitness 50+
Dames & Heren
Specifieke krachttraining
t.b.v. andere sporten (b.v. skiën)
Konditietraining:
Bandhardloopmachine
Traploopmachine
Hometrainers
Callanetics

FITNESS PARADISE

''"Ze is 32 jaar, studeert voor boekhoudkundige en
woont in Zandvoort.
Bij Astrid, een sportief type is gekozen voor een
pittig kapsel, lekker met je handen erdoor en het
zit goed. Haar eigen natuurlijke kleur is een
beetje saai vandaar dat het haar een geverfde
coupe soleil kreeg. Het voordeel van deze
methode is dat het haar heel zacht blijft en niet
uitdroogt. Astrid heeft een uitgebreide
schoonheidsbehandeling ondergaan bij DE
BEAUTY STUDIO waarbij zij een cosmetische
facelift kreeg, die de huid er weer stralend doet
uitzien. Haar lichtblonde wenkbrauwen geven
weinig uitdrukking in haar gezicht, en zijn
geverfd met een bruine wenkbrauwverf.
De make-up is Lancômes voorjaars-maquilage
Émotion Sud geïnspireerd op warme kleuren uit
Zuidelijke landen, verkrijgbaar bij Drugstore
De Gaper.
Om haar lichaam in goede conditie te houden
traint Astrid fanatiek bij FITNESS PARADISE
met een speciaal voor haar ontworpen
programma waarvan de resultaten al na een
paar weken goed te zien waren.
Ook maakt zij gebruik van de daar aanwezige
zonnebanken. Het jack dat zij draagt is van het
merk Central Station en de blouse van Dito-Dito
verkrijgbaar bij ROSARITO. De oorbellen zijn
eveneens verkrijgbaar bij DE GAPERS
DRUGSTORE
Haar, make-up, foto's Cora Klijn Hair Wave

• Leden van de Zandvoortse band Private Vices leven zich uit tijdens hun
optreden in de Grote Talentenshow.
FOIO Bram siijnen

ZANDVOORT - De laatste
voorronde van de Grote Talentenshow in Circus Zandvoort
is donderdag gehouden. De
twee Zandvoortse deelnemers,
de groep Private Vices en zanger Douwe Wijnalda plaatsten
zich voor de halve finale op 19
maart.
Een origineel optreden van de
Zandvoortse band Private Vices met,
componist Guido Weidema beproefde de trommelvliezen van het publiek. De groep bracht twee, zelfgeschreven, Nederlandstalige hardrocknummers. Het eerste nummer,.
ging over het ontbreken van borst'haar op de rug, het tweede over een
vuil tapijt. Private Vices liet ook horen het spelen van covers machtig te
zijn met het nummer 'Venus'.

het werk. Ééntonig was zijn optreden in ieder geval niet, hoewel zijn
twee volgende nummers over hetzelfde onderwerp gingen: zijn
vrouw. Dat het wel goed zit tussen
die twee, werd wel duidelijk bij het
aanhoren van de serenades. De blozende ega was makkelijk te herkennen tussen het overige publiek.
In de categorie 'surprises' viel zeker ook de performance van Nathalie van Duijn uit Alphen a/d Rijn. Zij
zong voor het eerst voor publiek,
maar dat was nauwelijks te merken.
De jury stelde daarom terecht vast
dat ze met een echt talent te maken
had. Zij ging dan ook door naar: de
halve finale.

Semi-finalc

Andere deelnemers die doorgaan
naar de semi-finale pp 19 maart zijn
Dick Kiezenberg uit Arnhem (met
Klaaglied
Nederlandstalige schlagers), Albert
Verrassend was het optreden van van der Heide (hij vertolkte numde 37-jarige medewerker van Gran mers van onder meer Lou Roles),
Dorado, Douwe Wijnalda. Het werk Debby Schreuder uit Alphen : a/d
moet de Zandvoorter slecht beval- Rijn, Billy Holly (een rasartiest met
len, want zijn eerste song was een een rock & Roll optreden) en de harklaaglied over de ééntonigheid op drock-groep Reckless uit Hoorn.
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CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

was-,

telefoon 023-385478

UITNODIGING
LANDELIJKE OPEN DAG
PODOTHERAPEUTEN
Dit in verband met het 121/é-jarig bestaan van deze
vereniging.
Zandvoorters met voetklachten kunnen nu uitgebreid
kennismaken met dit paramedisch beroep.
De open dag in deze buurt vindt plaats op zaterdag 21
maart van 10-16 uur in het Centrum voor Podotherapie
en Voetbehandeling van GABRIELLE TROUW, Van
Hogendorpstraat 73 (Bosch en Vaart Kwartier)
HAARLEM, tel. 023-329245.

HIJ WIL PRESTATIES LEVEREN.

Per openbaar vervoer te bereiken met de NZH buslijnen
4, 6 en 80 (Leidsevaart), 50, 51, 90 (Wagenweg).

De geboorte van een nieuwe automobiel
baart altijd opzien.
Maar zeker in dit geval, nu Peugeot met
de 106 een nieuw automobielconcept voor de
jaren negentig op de weg /et. lin dit op revolutionaire wijze gestalte heeft gegeven.
Het resultaat is zowel van buiten als van
binnen mirakuleus. In alle opzichten een
plezierige verrassing. Hij wil u graag leren kennen. Indruk maken met z'n ruime binnenmaten,

Auto- en motorrijschool

W. v.d. Veld

VOORJAARSAANBIEDING

Nu ook motorrijlessen
aanbieding eerste 5 lessen
32,50 per les
Vervolglessen auto
42,50 per les
Vervolglessen motor
45,00 per les

MOTORRIJLËS
-1e 5 lessen a ƒ 32.50
- Vervolglessen ƒ 45.00
- Les met Suzuki 450 cc
;;BEL NU! 02507r14420
TROELSTRASTRAAT 34

tel. O25O7-19188

formaat. En dit alles wel heel compact verpakt.
De 106 is verkrijgbaar in 4 uitrustingsniveaus, met 3 typen motoren, in fraaie kleuren.
Reeds vanaf f 21.150,-.
De Peugeot 106. Test hem maar. Hij staat
bij ons klaar voor een proefrit.

met z'n geraffineerde afwerking en met de
luxe van z'n complete comfort.
Hij wil prestaties leveren. Toeren maken.
Wegsprinten als u hem dat gebiedt. Elk gaatje in
de drukke stad benutten.
De grote weg op. De wijde wereld in om
te bewijzen wat hij kan en waard is.
En u laten ervaren hoe technisch vernuft en puur autoplezier op fenomenale wijze
kunnen samengaan. Binnen een buitengewoon

PEUGEOT 100.
EEN MIRAKELS MAATJE.

l'KIJ/1 N1M I Hl W' l \( I KOST! N RIJK! AAK \1AKI N WIJ/.K.I\(.l N VOOKHI MOUDI N AlCil III I l I) 1)1 l'L UC.I (TI 106 XT l K.M l Ml I Al t N VI U.l N l N MITAAI rAK1l-GI N M! TRI'RIJS

ZANDVOORT

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT

InterLanden sprGigroep

DYNAMISCH 01'WI'G

Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

Dit weekend

Zandvoorts
Nieuwsblad

ROGGEKNAR 3,95
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Met spoed gevraagd

BEZORGERS/STERS

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

APPELTAARTJE

Nette jongen gevraagd

van 7,50 voor

HOGE VERDIENSTE

6,50

Commodore
personal computer

SL 386SX-16 *AT PC *80386 SX
microprocessor *kloksnelheid 16 MHz
*1 Mb RAM geheugen *VGA kaart
(compatible, EGA, CGA, MDA en
Hercules). *3.5" diskdrive (1.44 Mb)
*40 Mb harde schijf (28 ms) *compleet
met MS/DOS 4.01 Nederlands en GWBasic Nederlands *aansluitingen voor
2x serieel. 1x parallel, 1 x PS/2 seriële
muis en serieel 4 uitbreidingsslots,
* 101 AT style toetsenbord *incl. 14" VGA
monochroom monitor
Nu met extra 5.25"
(1.2Mb)drive.
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3.5" HD

Bright 386 DX

Intra kleurenmonitor

Star matrixprinter

CM 1414E * 14" super VGA Weurenmonitor *maximale resolutie 1 024x768
d.p.i. *pitch 31 *een complete monitor
voor een ongelofelijk
scherpe prijs.

LC24-10 *24 naalds *rnultifont
*7 Kb buffer *Epson/IBM compatible
*printsnelheid 180 tekens per sec.
tractor- en frictionfeed
*incl. kabel.,

5999."

of 30.- per maand

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m ï l maart 1992,
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.
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LC 20 *IBM compatible *dot^
T
9 naalds *printsnelheid
karakters per sec.
*4 Kb printerbuffer.

Met o.a. 80386 processor. 40 MHz
kloksnelheid dus supersnel, 2 Mb Ram
(uit te breiden tot 64 Mb) geheugen en
80 Mb harde schijf. Pf\f^f\
of 200.- per maand
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Star printen
3M diskettes

groep basisschool?

t ' metLDSallemaal
Wil ie weten «*Jdoen?

i.- per maand

CM 6000 'microsoft/pc muis mode
*resolutie 350-1050 d.p.i. *incl. diverse
accessoires.
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Genius PC muis
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Bright SX

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

voor
Specificaties: *80286 processor met een
kloksnelheid van 16 MHz *1 MB Ram
geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB) *40
MB harde schijf (19 ms) *3.5" diskdrive
(1.44 Mb) en 5.25" diskdrive (1.2 Mb)
*super VGA kleurenmonitor met
maximale resolutie (non-interlaced)
1024x768 *incl. MS DOS 5.0 en Geoworks
Ensemble beiden Nederlandstalig
*software reeds geïnstalleerd.

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Aanmelden: zaterdags
tussen 13.00-14.00 uur.

Bright AT
personal computer

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

alk

Fritures d'Anvers

Bel: 020-6138444

Met o.a. 80386 SX processor. 20 MHz
kloksnelheid, 2 Mb Ram geheugen en
80 Mb harde schijf. M
ff\g^gr\

Glazenwassen],
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

of 30.- per maand

je komt ogen en oren tekort.

Almere'Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.
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Zorg om dier niet minder
dan die voor passagier

W

Luchtfotograaf
kampt met
toenemende smog

AT VOOR BLOEMEN en planten geldt, geldt
zeker ook voor het vervoer van dieren door de
lucht. Ook deze dienen met uiterste zorg te
worden behandeld. Sinds de KLM zo'n 65 jaar
geleden als eerste de fokstier Nico V van Rotterdam naar Parijs vloog, is er heel wat veranderd.
In die tijd kon men in de boeken alles over dieren
lezen, maar niets over het feit hoe dieren reageren op
het vervoer door de lucht. Dieren worden om verschillende redenen vervoerd. Het gaat er vaak om, een tekort
in een bepaald land op te vangen. Het vervoer van vee
naar een ontwikkelingsland kan opbouw of verversing
van de veestapel betekenen. Pluimvee, en dan met name
eendagskuikens, kunnen bestemd zijn voor de consumptie, maar ook voor de opbouw van een pluimveestapel.
Maar wat de reden ook is, de vervoerders door de
lucht dienen er altijd rekening mee te houden dat dieren
aan boord van een vliegtuig anders reageren dan bijvoorbeeld op de boerderij. Zij zijn dan in een heel
vreemde omgeving, zien andere mensen, horen andere
geluiden en dat betekent meer inspanning en dus meer
zuurstofgebruik.
„Bij het vervoer van dieren door de lucht, is het
beheersen van het klimaat één van de belangrijkste
aspecten," aldus Peter Andriesse, woordvoerder van de
KLM op het gebied van luchtvracht. „Een aangename
temperatuur, een goede luchtcirculatie en een juiste
vochtigheidsgraad zijn van de allergrootste betekenis."
Vooral na de Tweede Wereldoorlog waren er veel
transporten van wilde dieren om de dierentuinen weer
te voorzien van onder andere luipaarden, slangen, olifanten en vogels.
Dat het vervoer van paarden en vooral fokstieren een
grote vlucht heeft genomen, is eigenlijk te danken aan
het toeval. Men dacht namelijk dat de veestapel in het
buitenland wel kon worden verbeterd door het sturen
van sperma. Maar dat bleek niet de oplossing. Er speelden andere factoren mee, zoals het weiden van de koeien of veekoekjes als aanvulling op het gras vreten.
Verder bleek dat in sommige landen het vee beter overdag op stal kon staan en 's nacht worden geweid .
Toen de KLM dat in de gaten kreeg, kreeg het begeleiden van de boer en het vee een wetenschappelijk aspect
voor de luchtvaartmaatschappij. De KLM zocht contact
met de veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit
van Utrecht en ook met andere instituten en universiteiten in Europa.
De jarenlange samenwerking met de leden van de
wetenschappelijke staf leverde een schat aan waardevolle gegevens op. De stafleden uit Utrecht maakten op
geregelde tijden zelf dierentransporten mee.
Dat alles leidde er ook toe, dat de KLM als enige
luchtvaartmaatschappij ter wereld speciaal opgeleide
dierenstewards in dienst heeft. De opleiding van hen
geschiedt in samenwerking met de Rijksuniversiteit
van Utrecht.
„De KLM vliegt grotendeels met combi's. Dat betekent met vracht en passagiers. Het kan dus voorkomen,
dat in het achterste gedeelte koeien worden vervoerd en
dat voorin passagiers zitten. Maar die hebben geen last
van elkaar." aldus Andriesse.
• In de laatste tientallen jaren is er veel veranderd op
het gebied van de belading. Eendagskuikens worden
vervoerd in speciale chickspacers; de hondenkennel
werd geïntroduceerd; er kwamen speciale paardenboxen en op Schiphol staat een boerderij waar de dieren
aan elkaar kunnen wennen. „De zorg om het welzijn van
het dier, is bij de KLM nooit minder geweest dan die
waarmee de passagiers worden omringd," aldus Andriesse.

F

OTO'S VANUIT de lucht
worden al heel lang genomen. Het archief van KLM
Luchtfotografie gaat terug
tot 1920. Die foto's zijn helder, het overzicht groot.
De kwaliteit van de plaatjes loopt echter hard achteruit door de luchtvervuiling. Evenals de kwaliteit
van de bomen, die de laatste jaren veelvuldig doelwit van de luchtfotograaf
zijn.
door Eric Fokkc
Een foto vanuit de lucht doet
het altijd goed. Een dergelijk
beeld krijgen mensen niet vaak
op het netvlies, zeker niet in
een plat land als Nederland. De
meest bekende toepassing van
luchtfoto's is die voor de kartografie. .Loodrecht boven het
land worden vanuit een vliegtuig honderden foto's genomen
van het gebied, die later achter
tekentafels hun vertaling krijgen in kaarten en plattegronden.
Zijn er werkelijk interpretatieproblemen van tekeningen,
dan kunnen die met een snelle
blik op een luchtfoto weggenomen worden.
Een luchtfoto
liegt
niet,
toont wat er
werkelijk is.
Zolang er geen
_
trucs uitge~
haald worden natuurlijk.
De toepassing van luchtfotografie voor milieudoeleinden
neemt een steeds grotere
vlucht. Vaker dan vroeger stijgen de helicopters van de politie op, op zoek naar illegale lozingen op het oppervlakte water, verkeerde mestopslag, illegale-grondafgravingen en andere praktijken die in strijd zijn
met de milieuwetten.
Aerophoto Schiphol krijgt
ook milieuopdrachten. De heer
Van Middelkoop: „Vooral van
de provincie. We hebben auto-

Piloot Arthur Bolle: •

'We vliegen met
veilige machine'
ARTHUR BOLLE
vliegt sinds 1985 voor Air
PILOOT
Holland, een kleine zelf-

sloperijen gefotografeerd. Ook
de Volgermeerpolder. Nee, ik
laat maar in het midden wie
daartoe opdracht gaf. We maken ook foto's voor verkeerstellingen."

Bomen
KLM Aerocarto krijgt steeds
meer verzoeken binnen voor
het fotograferen van bomen
vanuit de lucht. Met name de
toestand van de kroon van een
boom geeft zijn vitaliteit aan en
hoe is die kroon beter te bekijken dan vanuit de lucht? Met
behulp van Kleur Infra Roodopnamen en het analyseren van
de foto's met densitometers
krijgt men veel informatie over
de gezondheidstoestand van
een boom.

• Het Amsterdamse Bos, met onderin herkenbaar de Bosbaan,
'loodrecht' gefotografeerd door KLM Aerocarto.

Voor gemeenten is dat een
zeer zinvolle methode. Plantsoenendiensten komen zo aan
betrouwbare informatie die anders met meer tijd, en wellicht
meer geld, ingewonnen zou
moeten worden. Zij kunnen
eventueel bijtijds maatregelen
treffen om te redden wat er te
redden valt.

groot. Maar de hoofdmoot
wordt gevormd door gemeenten die een fraaie plaat van hun
gebied willen hebben; bouwers
die de vorderingen van hun
werkzaamheden vanuit de
lucht gezien willen volgen en
zich zo bij klanten kunnen promoten; vastgoedhandelaren die
Niet alleen de bomen hebben hun panden met een luchtfoto
het moeilijk met de luchtver- op de markt willen aanbieden;

hier op de grond moeten verrichten."
Van Batenburgs grootste opdracht kwam van Kodak. Die
wilde de koper van een filmrolletje de mogelijkheid verschaffen een luchtfoto van zijn of
haar woonwijk te kopen. „We
moesten in drie maanden tijd
zesduizend woonwijken in het
land op de foto zetten plus die
wijken aangeven op de plattegrond." De
weergoden
hielpen een
___^_^_<__ handje,
de
klus werd op
tijd geklaard. Maar niet alles
mag op de foto. Het ministerie
van Defensie screent iedere opname en grijpt af en toe in als
iets geheimzinnigs op de gevoelig plaat is gezet. Van Batenburg wijst naar een grote foto
van Amsterdam met een merkwaardig wolkje dat het zicht op
dat deel van een wijk ontneemt.
„Het marinecomplex daar is
lang verboden geweest. Nu niet
meer. We houden zoveel mogelijk rekening met Defensie,
maar soms moet er toch een
stukje van de foto af."

Bouwer wil werk vanuit de lucht tonen aan klant
vuiling. Dat hebben ook de fotografen die foto's in 'vogelvlucht' maken. Niet loodrecht,
maar schuin naar beneden,
liefst in kleur, om een fraai
overzicht te krijgen van een gebied. Dat overzicht wordt dankzij de vervuiling steeds beperkter.
' Diverse bedrijven werken op
de 'vogelvluchtmarkt'. Aerophoto Schiphol en KLM Luchtfotografie zijn op dat gebied
wellicht de meest bekende. De
variëteit aan opdrachtgevers is

en bedrijven die een leuke
wanddecoratie zoeken.
Het weer bepaalt in belangrijke mate de produktie van het
fotografisch bedrijf. Van Batenburg (woordvoerder van KLM
Aerocarto) schat dat er gemiddeld vijftig tot zestig dagen per
jaar zijn, waarop de vogelvluchtfoto's genomen kunnen
worden.
Maar die andere driehonderd
dagen van het jaar zit het personeel niet stil. „We hebben onze
handen vol aan het werk dat we

Lentemiljoen valt over twee weken
Fa. Gansner & Co.

Bistro

„Het wapen van Zandvoort"

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

vraagt

SERVEERSTERS + AFWASHULP
voor restaurant
Enige ervaring gewenst.
Werktijden vanaf 17.00 uur.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Voor afspraak tel. 14638.

SCHOOLVERLATERS LTS-E, MAVO
EN MTS-E VINDEN BIJ CROON
EEN STARTFUNCTIE OP MAAT

Binnenkort haal je je diploma LTS-E, MAVO
(met exact vakkenpakket) of MTS-E Wordt het
werken, verder leren of kies je voor de combinatie'
met je diploma op zak aan de slag, direct ervaring
opdoen en praktijkgericht verder leren
Als die keuze je aanspreekt, maak
dan eens kennis met Croon Elektrotechniek B V.
Een bedrijf waar je kunt rekenen op prima begeleidmg, interessant werk, een goede werksfeer en
prima collega's Een bedrijf dat je niet alleen nu,
maar ook in de toekomst iets te bieden heeft
Croon Elektrotechniek BV is een van de
grote elektrotechnische aannemers m Nederland en

De opleiding duurt circa 2 jaar en leidt op tot
vakman/-vrouw in de richting Monteur Elektrische
Bednjfsinstallaties 'MBO via het leerlingstelsel van de
VEV of Installatiemonteur Meet- en Regeltechniek
via de SOM Je sluit de opleiding af met
een landelijk erkend, waardevol diploma.
Je wordt gedeeltelijk opgeleid in de praktijk
Daarnaast breng je 1 dag per week door op een
streekschool (theorie) en krijg je professionele
ondersteuning m de vorm van een taakbespreking
en waar nodig praktijkoefeningen
Tijdens de opleiding via de SMO-Rijndelta
ontvang je een vergoeding van ƒ 750,- bruto per

Croon kan je volgens de CAO-Metaalindustrie een

Mogelijkheden voor MTS-ers E
MTS-ers E komen direct in loondienst bij
Croon, hebben direct een goed salaris en starten
over het algemeen als monteur Afhankelijk van hun
kwaliteiten en ambitie werken zij snel zelfstandig
Ook voor hen zijn er vele mogelijkheden om aanvullende (erkende) opleidingen te volgen Croon biedt,
naast goede primaire, ook uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden

en medewerkers
Je mogelijkheden als LTS-er of MAVO-er
LTS-ers en MAVO-ers starten met een opleiding
waarin leren, werken en verdienen samen gaan
De opleiding wordt verzorgd door de Stichting

mogelijkheden bij Croon
Kun je niet komen, maar je hebt wel belangstelling' Vraag dan informatiemateriaal en een sollicitalieformulier aan bij Croon Elektrotechniek B V ,
afdeling Personeelszaken, Spaklerweg 14, 1096 BA

groeit nog steeds Met zo'n 1450 medewerkers,
verspreid over het hoofdkantoor m Rotterdam en
kantoren in heel Nederland brengen en houden wij
de spanning erin Elke dag opnieuw Voor klanten

Metalektro Opleidingen - Rijndelta

van de studie- en reiskosten

CROON
elektrotechniek

JANNA VAN VEEN

Laatste kans op één
miljoen!
Carlu limzliard en Irene
Moor\ vinden het maar
al te leuk om liet miljoen
uitte reiken. \\'ie f s erin
maart de gelukkige?

Op 26 maart trekt de notaris weer over de
honderdduizend prijzen in de Nationale
Postcode Loterij. Natuurlijk de honderdduizend gulden, maar ook: het Lentemiljoen!
Wie wordt Nederlands 'jongste' miljonair?
Als lid van de Nationale
Postcode Loterij heeft u natuurlijk alle kans om dat miljoen te winnen. Of de honderdduizend gulden of de
vele andere duizenden prijzen. Zoals de PostcodeStraatprijs voor elke deelnemer in

de straat waar de meeste prijzen zijn gevallen.

Het miljoen... en Hitbingo

Maar dat is nog niet alles. Elk
lid van de Postcode Loterij
speelt immers ook nog eens
gratis mee met Hitbingo, en

heeft daardoor elke week een
extra kans op liefst 25.000
gulden.
Bovendien draagt u via uw
deelname aan de Postcode
Loterij bij aan het werk van
o r g a n i s a t i e s die zich inzetten voor mens en natuur.
Hulp aan gehandicapte kinderen in de derde wereld. Het
behoud van natuurgebieden
in ons land.' Onderwijs aan
jongeren in Brazilië, of de
opvang van jonge zeehonden in het waddengebied.
Doelen die on> allemaal ter
harte gaan.
Een heleboel goede redenen
dus om mee te doen. Bent u
nog geen lid'? Vul dan nu de
WIN-EEN-MILJOEN-BON
in. Als u de bon deze week
nog opstuurt, doel u nog mee
aap de trekking van maart. U
d i n g t dan mee n a a r alle
prijzen, dus ook naar de één
miljoen gulden. Doen! •

De winnende
Hïtbincjonummers van
3 maart:

15
16
17
18
19

3
5
6
9
10

21
22
23
24
25

29 40
30 41
33 43
36
37

Opnamen
Hitbingo!

diplomatoeslag bieden van ƒ 2 200,-

Open huis bij Croon
Wanneer je belangstelling hebt, dan ben je
van harte welkom op ons kantoor, Spaklerweg 14
m Amsterdam Op 21 maart kun je - tussen 10 00
en 1400 uur - met ons komen praten over je

maand m het eerste jaar en ƒ 900,- bruto per
maand in het tweede jaar
Daarnaast kun je rekenen op oen vergoeding

• Piloot Arthur Bolle

met eerf Boeing 757, met een capaciteit van 219 passagiers. Dat
is een heel veilig vliegtuig, in
tegenstelling tot de 727 waar we
vroeger mee vlogen. Maar er is
in mijn loopbaan nooit iets noemenswaardig misgegaan".
De Amstelveense piloot vindt
de mystificatie van zijn werk
door het publiek vaak nogal'
overdreven. „Ik doe gewoon
mijn werk, net als ieder ander.
En natuurlijk heb je een bepaalde verantwoordelijkheid, maar
dat geldt net zo goed voor iedere
andere baan. En of je nou met
een lege of volle kist vliegt, je
zorgt ervoor dat de machine veilig aan de grond komt".

UITS LAG 31 M A A RT

Tyilfn\ ten feestelijke Ilithingouilzt iiilinx kon de winnares \an
de honderdduizend gulden het
«cl.' bijna niet xcltn en!

CROON HOUDT OPEN HUIS OP 21 MAART

standige maatschappij die vanaf luchthaven Schiphol chartervluchten verzorgt over de hele
wereld.
De 42-jarige Bolle, heeft geen
opleiding gehad aan de Rijksluchtvaartschool, maar heeft na
verschillende privé-opleidingen
staatsexamen tot vliegenier gedaan. „Omdat ik niet direct kon
kiezen, was ik op een gegeven
moment te oud voor de school.
Het was echter mogelijk staatsexamen te doen en dat heb ik
met beide handen aangegrepen.
Natuurlijk droomde ik er als
kleine jongen al van om te vliegen".
Bolle heeft verschillende
werkgevers gehad. Zo vloog hij
enkele maanden in Nigeria met
een privé-vliegtuig voor een zakenman en in Kenia vloog hij
twee jaar met toeristen rond.
Voor Jet Star (inmiddels ter ziele) vloog hij rond met ministers
en popgroepen. „Dat was heel
leuk afwisselend werk en zo
kom je stapje voor stapje verder. Qua baan en sfeer zit je
goed bij Air Holland. We vliegen

Amsterdam Telefoon 020 - 6653006

Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij"?
Heeft u de postcodecijfers 4587 (Kloosterzande), 5104 (Dongen)
of 8091 (Wezep)? Dan
kunt u zich aanmelden
voor de volgende opnamen van Hitbingo.
Bel op weekdagen
tijdens
kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

Bent u nog
-::•; geen
deelnemer?
Vul dan snel
deböri men

doe mee!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande
rekening al te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van
hel reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

'j

J 1 lot (ƒ 10,-) per maand _l

loten (a ƒ 10,-) per maand

A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

J dhr. _l mevr.

Adres:
Postcode:

Plaats:
150.92.03

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

"2- ^^~^_^^^>-

NATIONALE ^
LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

£%
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PHILIPS 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST

INDESIT 1200 TOEREN RVS WASAUTOMAAT

63cm flat square beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, teletekst
met geheugen, scart-aansluiting, groene toets, 2x10Watt stereo
luidsprekerboxen en afstandbediening. Adviesprijs '2075.-

1200 toeren wasautomaat, trommel EN kuip roesvrij staal,
variabele thermostaat, 14 wasprogramma's , 1/2 wasknop
en zelfreinigende pomp. Adviesprijs *1399.-

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

M
M

Type 25GR5760, 63cm flat
square, m-lme,quikstartbeeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening Adv '2075.-

1395.-

PHILIPS 70 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

F450; Topperi 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-1
diend, var. sluitertijd '2550.-

1979.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY CAMCORDER

F250, Kompakt, autofocus.
Inkl accessoires Adv.*2220.-

Type W1200WDOJ, Voorlader,
centrifugegang 1200trn/mm ,
Geen twee deurs koelkast rvs trommel EN kuip '1399maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombmatie Koelruimte op "ooghoogte" Adviespnjs*979.- 1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk TrompT?ik
>1"7Q
IJ'JlL'y
cJ. m JJ • mel EN kuip roestvnjstaaM

KOEL/VRIES KOMBI

1379.-

J299

1295.'

| 63 CM TELETEKST
Is Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST
37 CM AFSTANDBED.

395.

37 CM KLEUREN-TV

375.

6 programma's, 12 couverts en |
geruisarm Adviespnjs'1099.-

rreik
CQQ i'i-iii-f IJÏBÏJ
BOSCH VWPS21 00*

969.- pTgjfr
869.-

ZANUSSI K/V (OJ)

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

pTra 77Q

TOPMERKCAMCORDER

BAUKNECHT VW3PR
MIELEVWG521

HOLL. 1000 TOEREN
Lrjfef
l f 5J."
"7QQ _
PHILIPS/WHIRLPOOL pTiffi
l i j *J l jfJr ff ^TI^TI

E10; (Sony) 8mm systeem, 4
lux,6xzoom,HiFistereo '2799-

1779.-

«aas»

SONY CAMCORDER

TR45W, Handycam super
kompakt, 6x zoom, autofocus, Hi-Fi Adviespnjs'2220.-

JVC CAMCORDER

GR60, Van de uitvinders1 VHSC super kompakt Adv'2419.-

1669.-

1499.-

nrra Q7Q
L?jfe?

7QQ .

Of 21." ZANUSSI 400 TOER'EN

MIELE KOEL/VRIES
STUNT! 550 TOEREN
MAGNETRON OVEN
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv/799 -

499.

PHILIPS CAMCORDER

Snel ontdooien en verwarm.en.

pTgik
t^(j>?

O-4Q
£ BÏJ."

SAMSUNG RE570
SHARP MAGNETRON

6843; VHS-C, autofocus.
Adviesprijs '2095 -

MOULINEX FM1115

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; "Best" getest" VHSHQ, Hi-Fi stereo geluid. Ned.
Philips garantie. Adv. '1599.-

Ondanks grote inhoud kompakle afmetingen Kwalitatief uitstekende koeler/vriezer. Adviesprijs '848.-

1079.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST HITACHI HI-FI VIDEO

395.-

Flat en Square Black Trinit- VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur
ron beeldbuis euroscart.ste- longplay, 5 koppen '1899reo teletekst en afstandbedienmg Adviespnjs'2550 -

1899.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1099.-

JVC HI-FI VIDEO

INDESIT 2-DEURS

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1399.-

•M ns d® t"

taa

HI] /'
• /

i i i i i i i i c:
n

IP ®

ZANUSSI 2-DEURS"

p (B

1199.

595.675.775.-

1299.-

Type KSV; De nieuwe met 260
litermhoud. AdviesprijsM 199.-

E3Er 1Z45."

BAUKNECHT 2304

PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ '1894.-

BOSCH 2-DEURS

1399.-

349."
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Watt vermogen en l
draaiplateau.Adviesprijs*989.- 1

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening' en l
draaiplateau. Adviespnjs*899.- 1

PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u m één machine:

PHILIPS/WHIRLPOOL

RTV740, 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid '2095.-

AVM610; 20 liter Adv '769 - j

SIEMENS WM3380

495.- WAaDROOGKOMBINATIE

-

830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid '1899.-

SONY55CMKVM2131 SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656, VHS-HQ, 4 koppen,
SUPER TELETEKST

1199.SAMSUNG55CM5312

Type W750, Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geemailleerd. Adviesprijs '2199.-

Type 2023; Tweedeurs 4- 1000 toeren. Adviesprijs'1878.sterren kombikast. Adv.*899.-

1499.- BLAUPUNKT HI-FI

JVC 63 CM AVS250
STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL l
MIELE 1150TOEREN

AEG LAVAMAT RVS

KOMBI MAGNETRON
STUNTi'Sin 1 n Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

~ 599.-

De grote AEG kollektie bij
SHARP 3 IN 1 KOMBI
BCC te bewonderen' Wat
R8180; 750 Watt+draaiplateau.
zegt u van deze AEG/BCC
sluntaanbiedmg? '1549.-

PHILIPS 800 TOEREN

749.
RlüD

RISICO

8 uur, jog-shuttle, ab. '1990.-

BAUKNECHT WA6500

1599.-

795.

STEREO TELETEKST

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510, HQ Super Vision, mgebouwde TELETEKST. '1549 -

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

879

GRUNDIG VHS VIDEO
VS700, LCD-afstandbed. '1239.-

689.-

130 LTR. KOELKAST

Type AWG089; Opvolger van
Oerdegelijke tabletop. Zeer de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering met formica PHILIPS CC1000, echter met
bovenblad. Officiële garantie REGELBARE centrifugegang
tot 8501 p.mm. Thermisch gestuurd, eco-knop. "1495.-

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01, VHS-HQ, mkl afstandbedienmg Adv'1095-

255.-

649.-

Coolcraft 145 liter, 2-sterren.
Formica bovenblad. Garantie.

6290,Afstandbediend •1195.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

345.-

579

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

1598.-

999.-

1000 TOEREN RVS BL

1199.-

ZANUSS1 140 LITER

1398.

445.-

BLAUPUNKT55 CM
STEREO TELETEKST

545.-

M720, LCD-afstandbed '999

679.-

410IV; Gas-elektro fornuis. [
Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviespnjs'1425.-

898.-

ATAG ELEKTRISCH

EFF225/234/275 Adv M 445.- |

HITACHI VHS VIDEO
GRUNDIG 51 CM
„_ TELETEKST STUNT
t&is rn

M730.HQ, 3 koppen '1299

ZANUSSI WASDROGER
TypeJD50;Adviesprijs"649 -

BLAUPUNKT VIDEO
ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING
GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

528.-

ETNA FORNUIS 14.00

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS |

575.BAUKNECHT 160LTR.
595.-

679.HITACHI VHS VIDEO

TypeK5400;Adviesprijs*799.- 1

K5406;Gas-elektro *1049.-I

PHILIPS 160 LITER

Van de uitvinders' '1099 -

INDESIT
FORNUIS

INDESIT G/E FORNUIS

BOSCH KTF1540J "
JVC VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

Inclusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv."1375.-

395.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

v\

AEG TURNETTE

PHILIPS 140 LITER

STUNT! VHS HQ-VIDEO

70KV9717, Adviespnjs'2275 - Inkl afstandbedienmgi

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

899.-

145 LTR. KOELKAST

PHILIPS VHS VIDEO

\T\ooeee

RTV570, VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed +leespen.*1445

RVSREVERSEREND

799.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vmden is. Adviesprijs.'595.-

PANASONIC VIDEO

NVJ-30, VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed +leespen*1157.

BAUKN./BOSCH/AEG

1098.-

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1735 - |

1398.-

V3

PHILIPS /WHIRLPOOL

879

INDESIT 120 LITER

iJaKf 448'. -

37 m KTV
AFSTMEDIENING

PT^k CQQ
l-iatw U«l«l.
CONDENSDROGER

PHILIPS VRIESKAST

Type AFB095; Adv.'665.-

Type 37KV1232.
Adviesprijs. *815.-

IAjA? 498."

SIEMENS CONDENS

Type GSD1311; Adv '848.-

MIELE DROGER
FTj^ 11QQ .

VRIESKIST140LTR

MERKCENTRIFUGE"

BOSCH VRIESKAST

498.

169.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespnjs'245.-

128.

IN DE RANDSTAD
HAARLEM
, Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand, l Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37

BEVERWIJK

l Winkelcentrum De Beverhof

|Beverhof16(alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM
| MAARSENBROEK

•Adviesprijs slechts referentie
l zoals aangegeven door officiële
|
importeur óf fabrikant

BadtomedoVp"vrjdag.:Maarssenbroek vrijdag' ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .:.... 7 tot 9 uur

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 12 MAART 1992
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Handbalteams van ZVM
doen uitstekende zaken
ZANDVOORT - De CasinoZVM handbalteams deden -afs;elopen zondag zeer goede zaken. De Zandvoortse mannen
kwamen door een 19-17 zege op
Alkmaar uit de degradatiezorgen. De dames van CasinoZVM blijven door een uitstekende 26-15 overwinning, op
Concordia uit Hillegom, in de
race om het kampioenschap.
In een zeer spannende partij zaalhandbal is Casino-ZVM erin geslaagd definitief het degradatiegevaar af te wenden. Door de winst van
de Zandvoorters is Alkmaar vrijwel
zeker gedoemd te degraderen. De
Zandvoorters speelden ook nu een
gedegen spelletje handbal. Gezien de
kwaliteit van de Zandvoortse handtaallers, hadden meer punten gehaald kunnen worden, doch het
heeft het team van coach Joost
Berkhout soms wat tegen gezeten.
Tegen Alkmaar liep het echter
goed. In deze belangrijke partij
kwam Casino-ZVM vlot op een 0-2
achterstand, maar het herstel zou
komen. Negen minuten lang slaagde
Casino-ZVM er niet in te scoren. Na

het eerste doelpunt wierpen de
Zandvoorters de schroom van zich
af en speelden een prima partij. Alkmaar werd achterhaald en op achterstand gezet. Ondanks dat CasinoZVM veel kansen liet liggen kon gerust gaan worden met een 9-7 voorsprong.

Gemakkelijk

ZHC-hockeyteaiiis
overwinteren goed
ZAND VOORT
Op de eoibto
speeldag na clc winterstop gaven de
teams van ZHC meteen hun visite
kaaitje af. Het bleek cl.it de Zand
voort se teams in de ci«enh]k veel te
lange stop niet hadden stil go/eten
De dames walsten over Lelystad
heen door met O 5 te winnen en de
heren t roeiden het sterke AMVJ met
2-!J at.

het gespeelde handbal verdienen we
dat ook. Het was een lekkere opsteker. Nu kunnen we de laatste twee
wedstrijden vrijuit spelen".

Dames

De ZHC heren hadden ihnk dooi
getraind en oelcnjwi tijen gespeeld
tegen hogere en sterkei e teams Dat
wierp m de confrontatie met AMVJ
vruchten af In de hegingtase ging
hel nog wat stroetbij ZHC, gezien clc
ojsgelopen l-l) achterstand. Nadien
giepcn de Zandvoortsc hockeyers
het mitialiet. Uitblinker Wouter Slo
tenmakei zorgde al snel vooi de ge
hjkmakei l 1. Het stevig ingnjpen
de ZHC team hield AMVJ vei van
het doel Aanvallend slaagde ZHC
openingen te creeien en het was op
nieuw Wouter Slotenmaker die kon
scoien 1-2

De Zandvoortse dames doen nog
steeds mee in de strijd om een kampioenschap. Ook tegen het Hillegomse Concordia heeft Casino-ZVM
laten zien aanspraak op de titel te
maken. Jammer genoeg heeft Casino-ZVM het met geheel in eigen
hand, maar er is nog wel wat mogelijk. Gezien de uitslag van deze wedstrijd (26-15) is het onvoorstelbaar
dat de eerste wedstrijd verloren
werd. Die twee verliespunten kunnen de dames nu opbreken, maar
wie weet hoe het afloopt.

In de tweede helft liep het een stuk
gemakkelijker voor de Zandvoorters. Met uitstekend aanvalsspel
werd de Alkmaarse defensie uiteengespeeld. Casino-ZVM kwam daardoor op een voordelige voorsprong
van constant vier a vijf doelpunten.
Verdedigend werden vrijwel geen
fouten gemaakt en Alkmaar was een
geslagen ploeg. Met nog twee minuten te gaan, bij een 19-15 voorsprong,
gingen de kustbewoners duidelijk
op een lagere versnelling over. Alk- Aantrekkelijk
maar kon daardoor nog iets terug
In ieder geval heeft Casino-ZVM
doen, maar meer dan een 19-17 eind- in de strijd tegen Concordia laten
stand zat er niet in.
zien tot uitstekend handbal te kunnen komen. Met snel en zeer aan„We staan nu echt veilig", merkte trekkelijk handbal werd Concordia
coach Joost Berkhout opgelucht op. op alle fronten overklast. De Hille„Het was een spannende partij waar- gomse verdediging werd keer op
bij we toch met echt in gevaar zijn keer uiteen gespeeld door de snelle
geweest. Het is natuurlijk leuker om Zandvoortse aanvallen. Defensief
in deze afdeling te blijven en gezien stak Casino-ZVM eveneens goed in

elkaar. Een belangrijke rol was wéggelegd voor Wendy van Straaten. Zij
schakelde de gevaarlijkste speelster
van Concordia geheel uit en had bovendien nog de gelegenheid om
maar liefst zeven doelpunten te scoren. Bij de pauze was de strijd al
gestreden 14-7.
In de tweede helft bleef Casino-

Goede klassering voor Chess Society
ZANDVOORT - Een
viertal van de schaakvereniging Chess Society heeft vorige week zaterdag wederom een uitstekend resultaat neergezet op een rapid-toernooi voor clubteams. In
het
Noordhollandse
Koedijk werd een plaats
in 'de sub-top ingenomen uit een deelnemersveld van maar
liefst 28 teams. De Zandvoorters Cliteur, Van
Brakel, Van Kempen en
Koper behaalden een
negende plaats met acht
punten uit zeven wedstrijden.

Chess Society Zandvoort
trad in Koedijk met hetzelfde viertal aan dat vorig jaar
de B-groep had gewonnen.
Dit jaar kwamen de Zandvoorters uit in de hoofdgroep. In de eerste ronde
werd Chess gekoppeld aan
de uiteindelijk nummer
twee, 'Opening 64' uit SmtPancras. Een fraaie overwinning van Ton van Kempen en een remise van Hans
van Brpkel konden met
voorkomen dat het eerste
duel met 1,5 tegen 2,5 werd
verloren. In het tweede duel
was het jeugdteam van het
Leidse 'Op eigen wieken' de
tegenstander. Dankzij snelle
overwinningen van Olaf Cliteur en Ton van Kempen

een derde plaats. De komende tegenstanders zouden
echter zeer sterk zijn. Tegen
het Alkmaarse 'Lange Rokade' had er meer ingezetendan een 1,5 tegen 2,5 nederlaag. Helaas had Kees Koper
te weinig tijd om zijn gewonnen stelling in winst om te
zetten en verzandde in een
remise.
De voorlaatste ronde zou
Chess Society terug moeten
brengen in de top vijf. 'Straffe Hendrik' uit Heerhugowaard was echter met 1-3 te
sterk. Nadat Olaf Chfeur
zijn partij had gewonnen
miste Kees Koper, na een suTop drie
blieme partij, de winst. In de
Chess had zich door die laatste ronde bewerkstelhgresultaten opgewerkt naar de het Zandvoortse team als-

hadden de Zandvoorters
veel minder moeite met de
jeugdkampioenen dan voorafgaande jaren. Remises van
Hans van Brakel en Kees
Koper brachten de eindstand op 3-1 voor Chess.
Vervolgens kreeg Chess te
maken met Het Blinde
Paard uit Koedijk. Evenals
vorig jaar gaf Chess Society
de tegenpartij schaakles
door met 4-0 te winnen. De
Zandvoorters raakten op
dreef en versloegen in de
vierde ronde DOS uit Alkmaar met 3,5 tegen 0,5.

nog een stijging van plaats
elf naar plaats negen. Tegen
De Gezette Koning overspeelden Kees Koper en
Olaf Cliteur hun tegenspelers. Hans van Brakel en
Ton van Kempen konden
toen rustig op remise aansturen: 3-1.
Met de negende plaats was
teamcaptain Olaf Cliteur
best te vreden. „Twee puntjes meer en je valt in de pnjzen", filosofeerde hij na afloop. Cliteur was met Van
Kempen, met een schitterende score van vijf uit zeven, topscorer van het team.
Ook de prestaties van Koper
en Van Brakel, vier uit zeven
en 3,5 uit zeven mochten er
zijn.

(ADVERTENTIE)
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Filmprogramma van 13 tot en met 19 maart
DAGELIJKS OM 13.30 uur

DE REDDERTJES IN KANGOEROELAND

geeff u meer/

tr^3§
t-jf-a^Z^t
J ^ B U N G A L O W PA R K E N

Kaarten tot 12 jaar a ƒ9,00
volwassenen a ƒ 12,50
CHARLIESHEEN CARYELWES
VALERIAGOLINO LLOYDBRIDGES
ER HANGT IETS LEUKS
IN DE LUCHT.

ZVM geconcentreerd handballen
Tot tien minuten voor het einde was
het een zeer aantrekkelijk partij,
waarbij vooral de Zandvoortse damcs erg voel indruk maakten. In de
slotfase geloofde Casino-ZVM het
wel waardoor Concordia een algehele afstraffing bespaard bleef: 26-15.
Teambegeleidcr Geert Dijkstra

5 U j A IN

"Opwindend, gevoelig,
grappig en prachtig
geacteerd."
OwlVtaEGRAPH

Simultaan
tegen Böhm
ZANDVOORT - Zestien
schakers hebben het vorige
week in Café Neuf opgenomen
tegen Hans Böhm. De grootmeester verloor een partij.
Vanwege het succes van de
simultaanseance in het vorig
najaar besloten de uitbaters
van Café Neuf opnieuw een simultaanwedstrijd te organiseren. Dit keer was het Hans
Böhm die het tegen zestien
schakers opnam.

Na anderhalf uur vielen de eerste
koningen. Eén uur later waren alle
partijen afgelopen. Hans Drost en
Hans van Brakel bereikten remise
en Fred van der Klashorst won zelfs
van Böhm.

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen deed afgelopen zondag uitstekende zaken, door tegen de nummer twee van de
ranglijst Heemstede, met 2-1 te
winnen. In het Zandvoortse
team blijkt de éénenveertig jarige Jos van der Meij nog
steeds onmisbaar. Hij scoorde
fraai en had in de tweede treffer een belangrijk aandeel. Bovendien is Van der Meij nog
steeds een uitstekende vpetballer met een'voortreffelijke
conditie.
Onder aanvoering van deze Van
der Meij trok Zandvoortmeeuwen
vanaf het eerste fluitsignaal fel ten
aanval. Na een kwartier voetballen
had de club al op rozen kunnen zitten. De kansen werden echter gemist en bovendien zat het met mee.
Zo werd een verrassend genomen
vrije trap van Peter Steegman ternauwernood gekeerd, werd een
schot van Riek de Haan gestopt en
kopte Jos van der Meij, uit een hoekschop, de bal keihard tegen de lat.
Na een kwartier spelen slaagde Riek
de Haan erin de bal over de doelhjn
te werken, doch de scheidsrechter
had vermeend buitenspel geconstateerd.
Na het felle begin verloren de
Zandvoorters enigszins de greep op
de wedstrijd. Tweemaal maakte de
jeugdige doelman Duncan Bloem
een loopfout in het strafschopge-

UNIEKE AANBIEDING

Van dezelfde makers
als de films
"Airplane"&"NakedGun".

alleen voor Zandvoorters!
Miciweek voor ƒ 250,Weekend voor ƒ 350,in één van de Gran Dorado parken
geldig voor de maand mei 1992

DEMOEDER
VAN ALLE FILMS!
JONCRYER
.KSSBILL BUTLER. ASC ÏÏ8SPATPROFT

PATHE ENTERTAINMENT n
.PERCYMAIN»™»™

N StLECTED TVCAntS

COLOR BY DELUXE
Uitgebracht door UIP (Netherlands) bv

f 1991 Twenirelh Cenrury

*SCANNONFILMDISTRIBUTORS
Dagelijks om 15.30 en 19.00 uur

HOT SHOTS
Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00

Volwassenen ƒ12,50

Dagelijks om

21.30 uur

THELMA & LOUISE
Kaarten a ƒ12,50

DONDERDAG 19 maart 20.00 uur

GROTE TALENTENSHOW
Kaarten a ƒ 5,- p.p.
DONDERDAGAVOND 19 MAART GEEN
FILMVOORSTELLING IVM GROTE TALENTENSHOW!

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

"Bon

voor onze lezers

Bel voor boeking en/of brochure tel. 020-6.65.65.65 (op werkdagen tussen 17 en 20 uur). Vermeld daarbij dat u belt voor de
Zandvoort-aanbieding. Maak vervolgens een reservering voor
één van de Gran Dorado bungalowparken. Vraag om een
reserveringsnummer. Dit nummer vult u m op onderstaande
bon samen met naam, adres, woonplaats en telefoonnnummer.
Stuur deze bon op naar Gran Dorado, afdeling Sales Promotion,
postbus 4510, 1009 AM Amsterdam.
Naam
Adres

tel,

,
Postcode

Folo Bram Sli|Mf n

o Hans Böhm in actie tijdens een simultaanwedstrijd in Café Neuf. De
grootmeester verloor een partij van de zestien.
Foto Bram stenen

Van der Meij onmisbaar voor ZVM

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

In de tweede helit bleet ZHC de
strijd bepalen Met taktisch goed
was verbaasd over het voortreflelij- hockey werd AMVJ geen kans ge
gund ZHC bouwde de voorsprong
; ke spel van do Zandvoortse dames
„Dit was een uitstekende partij verdei uit Na een inleidende actie
handbal Het is jammei dat de da- van Slotenmaker was het Stctan
mes vier onnodige verliespunten Pare die voor 3-1 zorgde
hebben opgelopen, waarvan twee
eerder tegen Concordia De dames
In de slotfase kon AMVJ nog wat
presteren echter boven verwachting terug doen maar verder dan de 2-3
en er zijn nog kansen op een titel". liet ZHC het niet komen

• Door een zege op Alkmaar kwamen de ZVM-mannen uit de degradatiezorgen.

Woonplaats.

reservenngsnr.

De?e aanbieding geldt alleen voor de maand mei 1992 Reserveren is mogelijk
tot 31 maarl Gran Dorado wijst het bungalowtype toe Het aanbod geldt niet
voor de 8 pers. bungalows en niet in combinatie met andere kortingen Alles
exclusief toeristenbelastmg.

geeft u meer!

bied, doch gelukkig voor Zandvoortmeeuwen leverden de vrije trappen
Heemstede niets op Ook een doelpunt van Heemstede kon geen genade m de ogen van de schedisrechter
vinden. De man in het zwart had een
handsbal gezien van en Heemstedenaar.
Toch kreeg Zandvoortmeeuwen
de grip op de strijd terug en de fraaiste kans was wel voor Mark van der
Berg. Een fraaie dieptepass bracht
hem vrij voor de doelman, die echter
van geen wijken wist. Geheel onverwachts kwam Zandvoortmeeuwen
op achterstand. De dekking werd
even verwaarloosd m de defensie en
het was raak: 0-1 na een half uur
voetballen. De overtuiging m het
Zandvoortse spel verdween al had
een schot van Peter Steegman meer
verdiend. De Heemsteedse doelman
was al gepasseerd, maar op de doellijn werd de bal door een veldspeler
weggewerkt.

Gevaarlijk
In de tweede helft wederom een
aandringend Zandvoortmeeuwen
De counters van Heemstede leken
gevaarlijker dan ze waren, omdat
Marcel Schoorl in samenwerking
met Gerard Ramkema ei goed het
oog m hadden Rocco Termaat en
Arend Regeer kwamen in het veld
voor Ed Vastenhouw en Chiis Jongbloed. De druk op het doel van
Heemstede werd gi oot zonder dat er
uitgespeelde kansen ontstonden.
Heemstede hield \eel mensen ach-

ter zodat er weinig ruimte ontstond.
In de 25e minuut zou Zandvoortmeeuwen toch de verdiende gehjkmnaker sooren Jos van der Meij
plaatste zich achter de bal en deponeerde deze fraai in het doel. 1-1.
Mischa Tibtaoel was vlak daarna
dicht bij de tweede treffer, maar de
doelman redde.
In de slotfase probeerde Heemstede de strijd een wending te geven en
kwam een paar maal gevaarlijk voor
het doel. Het lukte de gasten echter
niet om doelman Duncan Bloem in
de problemen te brengen. In de vijfenveertigste minuut slaagde Zandvoortmeeuwen erin de winst te pakken. Jos van der Meij gaf goed voor,
Riek de Haan het de bal van de borst
voor de voeten van Rocco Termaat
vallen, die met een leep boogballetje
de Heemsteedse doelman verraste2-1 Heemstede kreeg toen geen gelegenheid meer om gevaarlijk te wor
den
De voor de afwezige trainer Piet
Keur als coach optredende Richard
Bruijnzeel was best te spreken over
het resultaat. „Ik ben heel tevreden
met deze overwinning. Na een kwar
tier dacht ik dat we deze ploeg zouden oprollen, maar we lieten weder om wat kansen liggen. Gelukkig
konden we in de laatste minunt toch
nog winnen van deze heel lastige te
genstander. Normaal gesproken
staan we nu veilig. Ik had gehoopt
op een periode-titel maar dat zit er
niet meer in Volgend jaar moeten
we het opnieuw proberen, alhoewel
het moeilijk blijft om uit deze klasse
te komen", aldus Bruijnzeel.

Drukte voor Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - Door zijn
partij tegen Mare Kok winnend af te sluiten heeft John
Ayress wederom de koppositie
overgenomen van Dennis van
der Meij den. Dit gebeurde in
de strijd bij de interne schaakcompetitie van de Zandvoortse
Schaak Club. Voor de komende weken staan er aardig wat
wedstrijden op het programma.
Het worden drukke tijden voor do
Zandvoortse Schakers. In totaal
worden er drie wedstrijden afgewerkt de komende weken. De topschakers van de Zandvoortse
Schaak Club nemen het op tegen de
leden van schaakverenigingen uit
Haarlem, De Vennep en Kijk-Uit uit
IJmuiden. Vanavond spelen Twmt,
Ayress, Van der Meyden en Van Eijk
hun afgebroken partij vut de zesde
ronde van de externe competitie.
Volgende week maandagavond staat
de bekerwedstrijd tegen Nieuw Vennep op het programma, terwijl volgende week vrijdagavond het eerste
team op bezoek gaat in IJmuiden
tegen Kijk-Uit 3. Dat is de laatste
competitie wedstrijd van dit seizoen.
Aan de 22e ronde van de interne
competitie namen vorige week donderdagavond twintig schakers deel.
En de schakers gingen er weer volop
tegenaan om hun posities op de
ranglijst te verbeteren. Sommige
lukte dat dus wel maar er waren er
natuurlijk ook die een stapje terug

moesten doen
De gi ootste verrassing was wel het
verlies \an Dennis van der Meijden
tegen \oorzitter van de schaakclub
Lindeman. Hij verloor niet alleen
zijn partij maar tevens zijn koppobitio John Ayress daarentegen wist de
volledige winst te pakken tegen
Maic Kok. Doordat ook Edward
Goei tt, tegen Louis Dambrmk het
onderspit moest delven kon Ayress
zijn eerste plek op de ranglijst verstevigen.
De strijd op de eerste plaats zal de
komende week gaan tuss.cn Ayress
en Van der Meyden. Voor de derde
plaats zijn nog diverse kandidaten
in de race, terwijl er ook nog vanaf

plaats zes lelie strijd wordt vei
wacht. De onderlinge verschillen
zijn met groot, dus er is nog van alles
mogelijk. Vanavond staat de 23e
ronde, van de totaal eenendertig
ronden die er gespeeld worden, op
het programma.

Uitslagen- rredcrkinij-sclH'lM'. Ml. \\ iw
nianst>n-Kli]ii 1-0, Choi-M.irciurnH' ll-l.
T« int-Pr.iiieU (M. f.ortcr-(.udc 1-1). Mand
itraal-l'a.ip 1-0. Van ClK-Tcrmi's remise. KokAM'CSS (1-1. I)aml>rmk-(«(M'rts 1-0. \an dn
Mi'iidcM-Liiidrmaii 1-1). !><• r.mïlijst /iel er
aK xoli^ uil- 1. \\rcss, 1. Drums \.m der
Mcijdcn. ?> Lindeman, l DamlninK. .~>
(.(•erts. (>. Terines. 7. iM.iic Kok. K. \ an Kik. 'i
Kianck. 10. llaiulufcial. 11 lYpi|n l'aap. l-!
Konald linde. 13 (.orter. 1 1 . T» ml. n. (.mie
H. Manineme. 17. Berkhout. IX De Oude l"
C hoi, 20 \\ ii;i;emansen, ^1. scliiUmeijei. U
Mollcius. 2!. Schehis. 2-1. Kli|ii. 23. l'redeikini;.

Top s c o r e r s _ _ _ _ _ _
10 \UlklllLll! l III

v. d. Mey (ZVM-zon)
C sü en (Zv 75)
l
* _
'
| ® ® '® @ ® Longayroux (Zv.75)

i

,-.

l

14

van Rhee (ZVM-zat)

Visser (ZVM-zat)

19

Nog steeds geen volledig voetbalprogramma, dus weinig verandering op de
topscorerslijst. Jos van der Meij kwam op zes doelpunten door eenmaal raak te
schieten. TZB kwam eindelijk weereens tot scoren. Debutant Arie Draayer
scoorde tweemaal. In de top, het blijft eentonig, is Paul Longayroux onbedreigd

lijstaanvoerder.
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Op onze kosten je
vakdiploma halen en nog

10

jaar heb je zo het waardevolle SOM-diploma op zak En dat
diploma biedt je alle kans op een goede toekomst1
Bel daarom vandaag nog1 Dan maken we een afspraak met je
voor een eerste gesprek Je kunt ook eerst wat meer informatie
aanvragen Bel of schrijf even met de afdeling Personeelszaken
van Stork Wartsila Diesel B V
Czaar Peterstraat 213
1018 PL Amsterdam
telefoon 020 520 3806/807

geld toe ook?
Stork-Wartsila Diesel B V maakt in Amsterdam dieselmotoren met een vermogen tot 12 700 kW per motor Deze motoren worden gebruikt voor schepen en electnciteitscentrales Ons bedrijf maakt deel uit van een groot internationaal
concern en heeft meerdere belangrijke vestigingen in Nederland

ENTHOUSIASTE MAVO/LTS-ERS
Als je binnenkort je diploma LTS C (of LTS-B met goede
cijfers) of |e MAVO 4 diploma hoopt te halen dan hebben we
goed nieuws voor je'
Begin september beginnen namelijk onze nieuwe opleidingen
voor
monteur montage/onderhoud
draaier/frezer
En als |i| zo n enthousiaste MAVO/LTS er bent dan kun je op
onze kosten die opleiding volgen En ondertussen nog verdienen
ook'
Vier dagen per week krijg je praktijkles in onze bednjfsschool
en de 5e dag ga je voor je theorie naar de Streekschool Na 2

STORK-WARTSILA

JVC BOSE PHILIPS SONY TECHNICS AKAI JAMO PIONEER
SHARP HITACHI BLAUPUNKT GRUNDIG AIWA PANASONIC
BCC is de grootste zelfstandige
detailhandelsonderneming in HIFI, VIDEO,
TV, WASAUTOMATEN, KOELKASTEN,
MAGNETRONS etc met momenteel 16
vestigingen in de randstad Onze aanpak
kenmerkt zich door het leveren van alle
A-merken tegen hevig konkurrerende
prijzen Zoals men van ons gewend is,
besteden wij daarbij de uiterste zorg aan
voorlichting en service

In verband met uitbreiding van het verkoopteam m de regio
Amsterdam zijn wij op zoek naar

VERKOPERS

249

Dirk v.d. Broek
Kaas- en
poeliershop

andere

.

vraagt

mertafel

Part-time
medewerkers

M/V

999

Tel. 12039

Voor deze funktie vragen wij enthousiaste, representatieve medewerkers die graag en makkelijk met mensen omgaan
Ervaring m de branche is een pre, maar niet beslist noodzakelijk
Uw leeftijd is tussen de 18 en 35 jaar U heeft een MAVO-4 of
MDS-opleidmg

Slaapkamer
Sed + co

Wij bieden een goed salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een plezierige werksfeer met regelmatig doorgroeimogehjkheden m een modern dynamisch bedrijf Het betreft full-time
jobs van 38 uur per week
Spreekt de funktie u aan en bent u geïnteresseerd9 Maak dan
een telefonische afspraak met afdeling Personeelszaken, telefoon 020-6471316 op werkdagen van 9 00 tot 13 00 uur
BCC (elektro-speciaalzaken) B V , Bouwenj 71, Amstelveen

MIELE SIEMENS AEG BOSCH ATAG ZANUSSI ETNA
ELECTROLUX INDESIT BAUKNECHT PELGRIM

onibouw
juist dU «**«Ucttt
voor acc«Heire*

PRWSENHOFSTRAAT 7

Stokman

~ëÖË5Ö7 20072

Maandags
rtpanüe alle merken

Zonder bodems en
matrassen.

Gevraagd

meisjes ±18 jaar

wandmeub

voor bediening (m vaste dienst of part-time)
en

schoonmaakster
voor 2 ochtenden per week

CLIO FESTIVAL OF STYLES BIJ
RINKO.

Broodjesbar-Restaurant

„HAROCAMO"
Kerkstraat 14, tel 12102

Rustiek eiken
**combinatie.
Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14

en 3 zitsbank.
Ook in andere

\/r\*,\~

»•

i

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel 12932
Maandag gesloten
Alle dagen geopend vanaf 12 00 uur
Voor uw kopje koffie e d
SupjL\ ui l 2 i / m 2 3 m a m b i | o n s b i n n L n dan \ al |emi(.lckn m het fenomenale ChoFesm al olSlyles Cn
met |L n us in de pi ijzi. n \\ uu du is ma alleen j<_ k ins om kennis te maken met de \ ele sujlen van de Renault
Cho Du s ook |L k ins om ii ontdekken of jij de \\ inna w bent \ an de illti miu\\ sic Renault Clio de Clio Fidji'
Beieiclje i n e l k ^ e x il \ ibt \ooi op LUI \c_cKondigt, \uiabbint> WanibchaK c \ a n d e Clio riclji kun ]e ook
\\inn ui zijn \ ui LLH \ inde 250e\klusic\i_O NeillSi>k Scis die dooi elke dealer \\oickuugcloolcl En\\at
|c in elk gc\ ü \\int ib een spoitiel kido
M a u \\ u je \s nibelii]nli)k hel meesi z\\ \eiiasben zi|n de Cliob \ m Renauil Kompaki maai \\el de
luimsie m :n khsse l n l e \ e i b a u in een ongekend bkala aan stijlen Ookjoms siijl1
Vaueiend \ (n de Clio RL de meesi ekonomischc |ongen d) namisch lolde vurig lelie Clio 16Ven de
aiibioki tiisehe ChoBaeeaia Clio De iiuo mei veiboigen talenten Ln dat zijner \cclmeei dan z n uiterlijk al
doel \eimoeden
Bovendienkii|g)L geeluiendedchelemaindm uu giatis leecssoirebnaai keuze M\, RENAULT
l \\ \ J 1500,- inkl BTW en momaye hij elke Clio ' "
C^JE E L!VEN
Koi torn alle i eden om supei snel bi] ons binnen ie si ippcn Waai \\ acht je nog op' ^m K L E U R
'Hi| unk i p

t h

l

i p u u u i l i u ni,Ltlun.ntln.li m uncl m i u t l L I

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MEER VOOR
HETZELFDE PRODUKT

itiLt/ni30 ipnl

Kom naar het Clio Festival of Styles. Van 12 t/m 23 maart.

Autobedrijven Rinko
Cuncstiaat 10, 2041 CD Zandvooit, Tel 02507-13360 (showi)

Euro loodvrij
Super benzine
Diesel ,

ƒ l ,72
ƒ 1,88
ƒ l ,0ó

SERVICESTATION
(bij Palace Holel)

ME U B E L S T A D
UTRECHT, WOONBOULEVARD UTRECHT,
WINTHONTLAAN 4, HOEK EUROPALAAN, TEL 030-889144.
AMSTERDAM, OVERTOOM 557,
EIGEN PARKEERGARAGE, TEL. 020-6184733/6830551.
BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD,
PARALLELWEG 120, TEL 02510-20816/17.
De aanbiedingen zijn geldig van 11 maart t/m 21 maart 1992 Prijs , modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden

^^

^f

Wekelijkse Weekmedia-pagina ge wij d aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tij d

D

Bladen informeren
over zwanger zijn

T

WEE bladen in ons land die
/eci icgclmaliir ovci de ondei
wei pen ywangci schap en kleine kindei en stlmrvcn 7ijn Kinderen
en Ouders Van Nu

consumenten
door Gcrrit Jan Bel
Het maart nummer van Ouders
Van Nu biedt u viei pagina's met
daarop honderd zwangerschapstips
over o a het kraamschriftje, de zie
kenhuistas, slecht slapen, duizelig
heid, de beste schoenen voor nu,
nymnastiek etc In dit nummer ook
enkele pagina's over houten speel
noed dat weer volop in de belangstel
ling staat Veel afbeeldingen en pri]
zen, zodat u ook werkelijk ziet wat
ei te koop is en wat dat zoal kost
Voor wie zelf kinderkledmg
maakt zijn er twaalf pagina's met
een baby lentegarderobe Verder
nog twee artikelen over zaken waar
mee iedere ouder wel eens krijgt te
maken daimkrampjes (wat is de
oorzaak en wat kunt u er tegen
doen') en spontaan reagerende kin
deren (hoe kunt u het best reageren
als uw peuter bijvoorbeeld heel hard
door de supermarkt
roept ,Wat is
die mevrouw dik 1 ')
Ook m het maart nummer van
Kinderen speelt de lente mode een
belangrijke rol Daarom is, naast an
der mode nieuws m het hart van het
blad een baby breiboek opgenomen
met lente truitjes en vestjes

Consultatiebureau
Niet alleen tijdens de zwanger
schap hebt u behoefte aan honderd
tips, ook als u met de baby naar het
consultatiebureau gaat Vandaar
dat Kinderen honderd vragen en
antwoorden voor en van de consul
tatiebureau arts heeft opgenomen9
(Kan ik borst en fles combineren
Wanneer mag hij m de box' Moet ik
elke dag de fles uitkoken' e d )
In het blad verder ook een be
schrijving hoe u voor het kind vrolij
ke beren stoel en tafel kunt maken,
aparte verwenmenuutjes en vijf va
naties op een sluier voor de wieg
Dat er vele manieren zijn om te be
vallen, is bekend Bijvoorbeeld met
het behulp van yoga technieken
Een artikel over de yoga zwanger
schapscursus laat u hiermee kennis
maken

'Baarsteun scheelt perstijd'

E VERLOSKUNDIGE heelle
vroeger nog vroedvrouw, wat
meer aangaf dat we hier met een
vrouwenberoep te maken hebben. Van
de 1116 verloskundigen in Nederland is
slechts 3,2 procent (36 dus) een man.
Conny de By behoort tot de overige
1080 en hielp zo'n beetje half
Amsterdam ter wereld. Kortgeleden
vierde ze haar vierduizendste
bevalling.

viouw bijvooibceld bevalt met behulp \ in de
baai steun /it de man achtei /ijn viouw Hii
lungecrt dan letteilijk en ligiunh]k als steun
m de mg

Flauwvallen

door Everhard Ilcbly
Conny de By is geen onbekende m Amster
dam Vierduizend kinderen kwamen door
haar hulp, de laatste achttien jaar, ter wereld
en werden letterlijk m haar handen opgevan
gen Sinds haar studietijd is ze vrijwel onafge
taroken aan het werk geweest, want er is een
groot tekort aan verloskundigen Tegenwoor
dig voert ze met een collega een eigen praktijk
m Amsterdam Zuid Samen zijn ze 24 uur per
dag en zeven dagen per week bereikbaar voor
de zoveelste bevalling
„Het is eigenlijk heel vreemd, maar ik wist
al op jonge leeftijd dat ik verloskundige wilde
worden Dat stond voor mij al vroeg vast en
daar heb ik altijd bewust naar toe gewerkt Op
mijn 22ste was ik gediplomeerd Het lijkt me
overigens best een rare gewaarwording om als
zwangere vrouw zo'n broekie aan je bed te
krijgen, maar dat is natuurlijk onzin In die
tijd waren zwangere vrouwen over het alge
meen ook veel jonger dan tegenwoordig Nu is
de helft van de zwangere vrouwen ouder dan
dertig jaar," zegt Conny de By
neer ze bewust zwanger raken Ze zijn vaak
geïnteresseerder en werken beter mee
Conny de By behoort zelf ook tot de laatste
Zorgeloos
groep Op 34 jarige leeftijd kreeg ie haar eer
„Je ziet ook duidelijk verschil tussen hen en ste kind Sinds die tijd is haar manier van
vrouwen van 21 jaar die hun eerste kind ver werken veranderd, zegt ze ,Ik beleef de beval
wachten De jongeren overkomt het vaak en ze lingen geheel anders Het is alsof ik die laatste
zijn met altijd voorbereid op het hebben van centimeters, waarvan ik altijd al wist dat ze
een gezin Ze zijn veel zorgelozer en rollen heel moeilijk waren, nu zelf aan den lijve voel
zonder problemen door de eerste negen maan Ik geloof ook dat ik sinds ik kindei en heb
den heen Daarna beginnen de niet verwachte andere vrouwen beter kan begeleiden Het
problemen vaak Van geboorteplanning is m heeft mijn werk als verloskundige iets extra s
die leeftijdscategorie geen sprake meer Stu gegeven Het kwam wat dit betreft als geroe
die en carrière is nu een deel van het bestaan pen, want ik was toentertijd juist toe aan een
geworden Ik merk dat vrouwen van boven de nieuwe impuls'
dertig bewuster en planmatig kiezen voor de
Ze is zelf bevallen met behulp van de door
zwangerschap En ik moet zeggen dat het voor haar ontwikkelde baarsteun Deze was het re
een verloskundige veel prettiger werkt wan sultaat van een jarenlange ervaring met verti

Aankondiging
caal baien In 99 procent van de bevallingen
werkt De By met de baarsteun , Het gaat echt
prima want het scheelt perstijd Gemiddeld
perst een vrouw bij haar kind gedurend een
uur Met behulp van de baarsteun is de pei
stijd vijftien tot twintig minuten korter Mijn
eerste kind woog 9 5 pond en ik weet honderd
procent zeker dat ik het er zondei de baar
steun niet uit had kunnen krijgen De steun
wordt inmiddels over de gehele weield ge
bruikt met name in de Scandinavische lan
den •
De rol van de vader tijdens de bevalling is
nogal veranderd In een ver verleden was de
man niet gewenst tijdens de bevalling Van
daag de dag maakt Conny de By geen bevallm
gen meer mee waar de vader met bij is Alles is
ook op zijn aanwezigheid gericht Als een

• BIJ kmder- en peuterwarenhuis
Welcome vindt men een complete
collectie positiemode, badmode
en foundation en alles voor de
baby-uitzet
Foto Welcome

E TIJD is allang voorbij
dat vrouwen die zwanger
zijn in een duffe overgooier of wekenlang met dezelfde
joggingbroek over straat moeten Ook moeders in spe willen
er leuk uit blij ven zien Sterker
nog, de laatste jaren neemt de
zogenaamde zwangerschapsmode een hele aparte plaats in
vele winkels De collectie is
zeer uitgebreid en vaak nog redelijk betaalbaar ook.

Volgens Conny de By gcbeuit ei nooit iets
zondei een aankondiging en het is ons wei k
goed op aankondigingen te i eagci en Alles wat
niet normaal is, gaat door naai de gynacco
loog Daar hoi en ook tweelingen bij en we
hebben ons nog nooit vergist Maar een enkele
keer word je toch nog veriast Zoals laatst
toon een vrouw haai vijfde kind moest baicn
De eerste vier waren vlot en goed verlopen de
echo s waren ook goed Toch wei den op het
laatste moment verrast door een voorhoofds
ligging dat is een kans van een op duizend
Dan rest dus mets andei s dan een keizersne
de'
Maar gelukkig vei lopen de meeste /wan
gei schappen en bevalling zondei pioblemen
Het blijft telkens weer een blijde gebeurtenis
en dat maakt dit ook zo n boeiend beroep

VERTICAAL l mengelmoes, 2
Welk woord kunt u maken
met de opgegeven letters l - 64 zangnoot, 3 bloem, 4 Europeaan, 5
6 gezichtsorgaan, 7 deel van
28 10-34-8-28 26 12-48 68 boom,
Z Amerika, 8 zeer groot, 9 muziek
15

noot, 10 vogel, 16 Sinterklaasbaksel,
18 rot, 20 maanstand, 22 pi op de
Veluwe, 23 lengtemaat, 24 Sint, 25
lengtemaat, 27 verbrandingsrest, 28
sierlijk dier, 30 slingerplant, 31 hui
dopening, 34 wandversiermg, 36
vaatwerk, 40 dichten, 41 zwaardwal
vis, 43 kledingstuk, 46 onder leiding
van, 47 apanage 49 per procuratie,
51 voorz , 52 de dato, 53 gewicht, 55
in elkaar, 57 stad in Zwitserland, 59
vr titel, 60 deurpost, 63 ontkenning,
64 woonschip, 66 landbouwwerktuig, 68 laagtij

Foto Vroom & Dreesmann

Winwoord vorige puzzel' plateel

(ADVERTENTIE)

V
groqtvc)or
» dèkleirïa
Duizenden eigentijdse topartikelen voor de baby en de peuter tegen
betaalbare prijzen Bel voor het gratit> babymagazine 02977-55555
U vindt ons m Aalsmeer Oostemderweg 249
tel 02977 55555 en m Rotterdam Jan Kwakplaats 20 winkelcentrum Het Lage Land
Alexanderpolder tel 010-4561299
Openingstijden Ma t/mvn] 945 18 00 uur
vnj avond tot 21 00 uur za 9 00 '7 00 uur

HETCOMPLETE BABY- EN PEUTERWARËNHUIS

Video's over bevallen
Via een aantal geselccteei de
DéLA di ogisten herkenbaar aan
het hlauwrode Medische Video
theek embleem kunt u /ich pei
video laten voorlichten ovei het
bevallen Het betieft de video s
Alfa het (onverwacht) een kei
/ersnedc woi dl en Ah>u (thuis>>
gaat br vallen De laatste be
staat uit twee delen
De video s werden gemaakt
ondei redactie van deskundige
medici en woiden uitgebiacht
in de serie Bctei Weten De ban
den in deze serie zijn vooi een
gei ing bedrag te huur en bieden
gemteiesseeiden de kans thuis
m alle rust gemfoi meerd te woi
den over kwesties op het gebied
van gezondheid

Kinderspeelgoed
Fishci Pi ice is de grootste ta
brikant van baby on peuter
speelgoed Het bedri]f maakt
verantwooi d speelgoed dat goed
tegen een stootje kan Op deze
ATV pagina enkele speeltjes uit
de nieuwe collectie van Fisher
Price

Het enige dat anders is, zijn de slim
me onzichtbare details

De nieuwste zwangerschapscol
lectie sluit helemaal aan bij de laat
ste modetrends Grote tops en smal
Ie onderkanten zijn voor iedereen
die van mode houdt een must Niet
alleen de belrjnmg is volgens het mo
debeeld, ook de materialen zijn naar
de laatste trends allemaal uiterst
comfortabel en koel in het dragen

huid en zorgt ervoor dat de vorm
goed behouden blijft ook als de stof
nat wordt Er zijn schitterende kleu
ren als zeegroen, kobaltblauw pur
per en nachtblauw De belijmng is
uiteraard eenvoudig het raffme
ment schuilt voornamelijk in de vei
werking van de schouderbanden en
het decollete
De tijd dat de dikke buiken woi
den verdoezeld is voorbij Zwangei e
vrouwen mogen gezien worden Uit
bundig en vrolijk De mode is hiei
helemaal op afgestemd

• Een klassieke bromtol met
i onddi aaiende pony's Sterk
hoefje met te zijn Een tik op de
knop en de paardjes zetten zich
m beweging Wanneer het kind
de knop helemaal naar beneden
kan drukken, rinkelt ei nog een
bel De bromtol is geschikt voor
kinderen vanaf drie maanden

• Een stoere baby gym met di
verse leuke speelmogehjkhe
den Elk speeltje hangt aan een
afneembare schakel De scha
kels kunnen dus m een andere
volgorde of aan een buggy of
kinderstoel gehangen woi den
De baby gym is geschikt \oot
kinderen vanaf nul ,iaai

• Links op de foto vrolijk gekleurde
badpakken, met volop ruimte voor
de buik. Rechts zien we luchtig katoen voor zomerse dagen aan het
water.
Foto C&A Nederland

Spetter spetter spetter spat
o wat is het water nat
spetters hier spetters daar
spetters op mijn neus en haar

Rn.lu.tK leiris ATV Wec-kiiicdn,
postbus 2104 1000 C C Amstudiin
CL! 020 - Ï62 2h K) (ilken 's moiguis)
C oord i n uit T i udj Stiuikamp
Voi 11141 \ i i i g Puil Bussc

• De heldere kleuren leuke ge^.
luidjes en kiekeboe verrassm
gen maken van dit speelkleed
een feest Verschillende soorten
stof en gelulden die het kind sti
muleien en boeien Met het
handschoen konijn kan poppenkast gespeeld worden Ver
der zijn er een kiekeboe spiegel,
een appel om m te bijten en ver
rassende klepjes Dit speelkleed
is geschikt voor kinderen van
nul tot een jaar

• Ook kledingstukken van de
'normale' voorjaarscollectie zijn
geschikt voor zwangere vrouwen
zoals deze piratenbroeken en wijde A-lijn tops

comfortabele mode voor zwangeren
is het eer vereiste De stoffen moe
ten soepel, zacht en rekbaar zijn en
heerlijk koel m de zomer Katoen is
Vrolijk en helder
een veelgebruikt materiaal m de ont
Bij de zwangerschapsmode zien werpen omdat het al die eigenschap
we, net als bij de andere modecollec pen bezit Vooral de katoenen tri
ties, volop het gebruik van dessins, cots en j oggmgachtige stoffen maar
prints en strepen Helemaal naar de ook de zachte poplins gabardmes
laatste trend worden ook hier stof en voile achtige katoenen
fen geraffineerd gemixt Bloemen
met strepen, noppen met ruitjes of
strepen enz Het kleurbeeld is over 'Verwachtingsvol'
wegend vrolijk en helder Veel rood,
Badpakken zijn er dit jaar voor de
blauw, geel, groen, veelal m combi 'vei wachtmgsvolle' moeders te kust
natie met wit Een collectie die het en te keur Modieuze modellen die
door Trudy Steenkamp
ieder jaar weer blijft doen isdeBre genoeg ruimte bieden, zelfs voor.de
tonse stijl (effen strepen met gebro meest 'zwangere' buik Het rekbare
Natuurlijk hoeft de aanstaande ken wit) Stelt iedereen prijs op materiaal (lycra) is zacht voor de
moeder zich in de winkels met altijd
te begeven naar de zwangerschaps
hoek' Veel kleren zijn tegenwoordig
oversized en bij t shirts en truien
zien we met meer als grootste maat
XL, maar bestaat er al geruime tijd
XXL (extra, extra large) Voor wie
zich toch helemaal zwanger wil voe
len en daarom ook juist uit de spe
ciale collectie iets wil kopen, is er
keus genoeg

Kruiswoordpuzzel

We/come

l oio Bnm de Holhndor

Modieuze modellen voor
voor moedersin spe

D

HORIZONTAAL l haarcreme, 6
onverholen, 11 jaargetijde, 12 boom,
IA loot, 14 niet fijn, 15 rondhout, 17
\oegw, 19 bijb stad, 21 specerij, 24
uitkomst, 26 maand, 29 gezamenlij
Ke edelen, 30 vuiststoot 32 voertuig,
33 wijnsooit, 34 vogelprodukt, 35
\oorz , 37 blad papiei, 38 extremist
39 laamwerk, 40 zangnoot, 42 zang
noot, 44 voorz, 45 msekt, 48 schop,
ïO vlechtwerk, 53 lichtende kring, 54
zoogdier, 56 mh maat, 57 plant, 58
namelijk, 60 de oudere, 61 overkleed,
62 gasvormig element, 64 koraalei
land, 65 vogel, 67 plantje, 69 rand
schrift, 70 muskietennet

• Conny de By 'Ik
werk in 99% van de
gevallen met de
baarsteun'

Mannen gediagen /ich echt pi una en /ijn
goed vooibeieid Ze nemen ook meestal sa
men met hun vrouw deel aan cuisusavonden
Ik maak het ook met moei mee dat ^e tl.iuw
vallen Vroogei gebeui de dat wel In ziekt n
hm/en maak je ovcugens bijna altijd meei
mee want daai kii]g je veelal een andei sooit
u ouwen Wie al in zeei vioe^tijdig stadium
^001 een bevalling in het ziekenhuis kiest
kijkt andeis tegen de bevalling um
De verloskundige Soms heb ik de induik
dat /e vooi het ziekenhuis kie/en omdat /i
mot genoeg m hun oigen kunnen verti ouwen
en on/ekei /ijn of alles wel goed gaat In onze
pi aktijk bevalt vijttig procent van de vrouwen
poliklinisch in het /ickenhuis Dat gaat d in
wel ondei on/c leiding Elke vi ouw moet daar
bevallen waai ze zich piettig voelt De een in
het ziekenhuis de andei thuis tenzij ei mcdi
schc nood/aak is om in het ziekenhuis te
bevallen
In de piaktijk \ m Conny de By woidt m de
derde maand van de zwangerschap oen oei ste
echo gemaakt, die alle discussie ovei een vei
keei d uitgei ekendc datum uitsluit Later kun
nen mot oen tweede echo alle zichttaai e atwij
kingen woiden opgcspooid en de ligging van
de placenta wolden bepaald

Baby's leren durf-

peuterzwemmen daarna volgen ze
kleuterlessen " vertelt Carla
Volgens de instructnce is het pei
centage afhakers nihil , Turkse en
Marokkaanse kinderen doen meest
al niet mee aan de lessen, maar Sun
naamse en Antilliaanse en Hindoe
staanse kinderen wel Veel buiten
landse ouders worden zo enthou
siast door hun kindei en, dat ze zelf
ook zwemlessen gaan volgen Vooi
de sociale contacten zijn de lessen
door Yvonnc Mulder
ook prima Ouders wisselen met el
kaai van gedachten over hun kmde
Met spelletjes en andere durf foef ren en de kleintjes ontmoeten hiei
jes, begint de les met eerst het ene ook veel leeftijdsgenootjes "
oor m het water, daarna het andere
en wie al blazen kan, maakt met de
mond bellen aan het wateropper Luiers
Romy is zestien maanden , Neder
vlak Juf Carla bouwt langzaam de
watergewennmg op om de kleintjes land is pen watei land Ook Amster
te laten nierken wat je wel en niet dam Zuidoost, dus wennen aan wa
met water kunt doen en dat je, zij ter en leien zwemmen vind ik een
het niet te lang, echt helemaal ondei vereiste," vertelt haar moeder Sa
water kunt Dat is een hele ontdek men met haar vriendinnetje Samy
ra, die een maandje oudei is, doet ze
king
„Bij schoolzwemmen hebben we mee Samyra zit om dezelfde i eden
gemerkt dat heel veel kindei en als Romy op les De bi oer van de zes
nooit in een zwembad komen en ve maanden oude Dick uit Amstelveen
len motorische achterstand hebben volgae de lessen al eerdei vandaar
Wie van de cursus baby en peuter dat ook Dick aanwezig is met zijn
zwemmen afkomt, kan diijven en vadei , Ei zijn verschillende groe
sommigen kunnen zelfs al wat pen, maar elk klasje is zo lekkei
beenslagen Meestal blijven de km klem hiei In Amstelveen heb je van
deren tot hun vieide voijaardag op die giote giocpen vandaal dat we

O BEGINNEN de lessen
baby-en peuterzwemmen
in Sportcentrum Bijlmer
Samen met een van hun ouders of verzorgers doen klemtjes vanaf negen weken mee
Het water is dertig graden De
bedoeling is de kinderen zogezegd 'watervrij' te maken

Z

Moeder over haar baby 'Wennen

hiei naai toe njden Jamal uit Gein
is acht maanden en doet al een halt
jaai mee Znn moedei Zo ontspan
nen zich zo heeilijk en zien andei e
kindei en De moedei van Kiki (bij
na acht maanden) ziet het zwem
half uuitje naast het»een de kmde
ren leren ook als een taolangiijk uit
stapje met haai doehtet tjc ,Ik wei k
een paai dagen in de week Nu ik ben

minimum bepeikt Met spi l en oole
m igcn pi obeei t Cai la de kinclei on
m die z;n ^elfi ecl/aamheicl bij te
talenten dat wanneei /e ei^ens pn
does in het watei vallen met m pa
i lek laken en kunnen blijven d i i j
ven Babies en poutci s lei en ^een
z\\ ommen
Een babv kan tijdelijk met aan de
zwemlessen meedoen na een pokko
nmentmt, zolan» het koistje n u t is
alge\allen \ooi kindei en die lijden
aan een haitkwaal metaandoenin
s^cn ot pioblemen hebben bij het
slikken is \ooiaf aan de lessen ld
VHS van de hmsaits nodig N i de
lessen is meteen naai buiten u nnen
mot een baby ol pcutei ook uit don
bo/e Veistandigei is een k \\aitieijt.
te wachten want de ovei gans, \ a n
waimtenaai koude is gi oot \ootal
m de wintci
aan het water vind ik een vereiste
Zeg niet het bad leegdi mkui
Daaimee viaagt jut Caila \veei de
heel mtensiet even met haai be/ig aandacht We gaan plonsen en
spi mgen naai do ovei kant Na ec n
Heel gezellig is het zo samen
Kindei wagens woiden gestald m hall uui eindig de les wee i mot i on
de qiote klecdkamei waai de ou liedje Met het emd\\i]sje
ders zich omkleden Vooi do klom
tjes zijn speciale kleedtatels in do DL poppen rfe'duz (ditmaal ~<>
zwemzaal Luicis bhjcn op het dio M deden allemaal 50
ge Op die mamei woidcn ongeluk ze deden allemaal ..o
jes m het watei ecidei opgemeikt plonsen de kindei en senaten end tot
en veivuilme van het watei tot een de laatste minuut \ m de1 les
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Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Akai midiset
M70 *2x30 Watt versterker *7-bands
equalizer *synthesizer/tuner met 19 FM
stereo, MG en LG voorkeuzezenders
*dubbel cassettedeck met high speed
dubbing *incl. platenspeler,
afstandsbediening en boxen.

r •
K lï i S ", U

." M f s! E P " il

Trust mmitower
286 AT *kloksnelheid 20 MHz *2 Mb
RAM geheugen *1 Mb VGA video *40 Mb
harddisk *incl. MS/Windows 3.0 en MS
DOS 5.0 *3.5" drive (1.44 MB) en 5.25"
dnve(1.2MB).

Philips kleuren TV
25 ST1704 *63 cm blacklme beeldbuis
*stereo *teletekst *on-screen display
*60 voorkeuzezenders
*sleeptimer *electronisch slot
*incl. afstandsbediening.

TDK SA-90
audiocassettes

Blue Air
wasautomaat
LB484 *capaciteit 4.5 kg wasgoed
*14 wasprogramma's *koudwatertoets
*r.v.s. trommel *zelfreinigende pomp.

M iele afwasautomaat
Briljant SC *eenknopsbedienmg
*waterproofsysteem *remigmgstemperatuur 65 graden C *uitneembare
•-">-•"
~~•~-„ bestekschuiflade
*3 spoelniveaus
met 3 sproeiarmen *laag
stroomverbruik.
!
slechts 1.2 KWh.

Philips/Whirlpool
wasautomaat
AWC739 *500 of 1000 toeren per
minuut
._ _
*21 wasprogramma's*was***^ ! - - J
~' temperatuur
regelbaar tot
90 graden C.

of 60.per maand

AEG

Krups koffiezetapparaat

condensdroger

100 *dubbelwandig filter *inhoud 1,25
liter *waterpeilmdicatie met vergrotende1
werking *verlichte aan/uit schakelaar
*snoeropbergmg.

Lavatherm S30C *8 electronisch
gestuurde droogprogramma's
*trommelverhchting *automatische
energieregeling
i—, *groot opvang"1 reservoir
" | *3,8 liter) m
|bedienmgs\ paneel *S-toets
|voortemperaI tuur gevoelige
l textiel.

[•J Panasonic
videorecorder

of 45.per maand

«M

1299.-

Sony camcorder

NV-F55 *hi-fi stereo VHS videorecorder
*eenvoudig programmeerbaar door
streepjescode leespen *4 videokoppen en
stationaire wiskop *8 programma's per
maand *audio dubbing *auto head
cleanmg *incl. afstandsbediening.

5000 i Body *inclusief AF 35-80
objectief en A/S chipcard en brede riem
*ingebouwde flitser *intelligente sturing
van de automatische scherpstelhng
*automatische belichtingsregeling
*automatisch filmtransport *datadisplay
voor diverse functie indicaties *uit te
breiden met creatieve
chipkaarten.

of 30.per maand

*kleinste en lichtste camcorder
(600 gram) *6 x powerzoom en macro
*hi-fi stereo *minimale lichtsterkte 4 lux
*datum/tyd msert *autofocus. auto-iris
en autowitbalans *LCD-panel *incl.
accessoireset en
afstandsbediening.,

15991
Technics
portable CD-speler
SL XP 1A *18 nummers programmeerbaar *extra bass systeem
*ingebouwde batterylader voor Nicad
batterij -*line out *md.oortelelefoon,
Nicad batterij en adapter.

369.of 50 - per
maand

*5 UVA lampen van elk
, 100 Watt *handig
zwenkstatief
, *m 2 hoogten
verstelbaar
timer met
automatische
afslag.

Minolta reflexcamera

| of SS.- per
\ maand

1699.-

ï*--:

Palm Beach
zonnehemel

- . . - ••:•-.- ,\ •:'f>:-:--:*>

1499;

$991
Star kleurenprinter

Klassieke melodieën

LC24-200 *kwahteitsprinter *222
karakters per sec by 12 c.p.i. (66 m LQ)
*30 Kb printerbuffer *5 lettertypes
*emulaties ESC/p, IBM propnnter X24
*paperpark
^ *en nog vele andere
mogelijkheden.

Keuze uit diverse CD's met klassieke
hoogtepunten.
_ ,

SPECIALE

van
negatief,

of 35.- per"
maand

«•**•'-.••v'-vv''.'•.-,;• ••~•':••;
of 70.- por
maand

2099.-

«w* **

U vaart over het IJ, het Noordzeekanaal en het Spaarne
naar Haarlem, waarna u de reis vervolgt met een bustocht
door de bollenvelden naar de Flonade. U kunt daar ca. 3
uur rondkijken. In de veihngstand ligt een gratis attentie

per set |%A*t

%?9

Bon voor onze lezers

geeff u meer!

Weekmedia biedt u m samenwerking met Rederij Naco een
unieke dagtocht aan over het water en door de bollenvelden
naar de Flonade in Zoetermeer. De tocht met boot en bus
begint om 10.00 uur bij Rederij Naco aan de Ruyterkade
Steiger 7, direct achter het Centraal Station in Amsterdam.

AANB/EDiNG

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

Effectieve |aarrente \i gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 21 maart 1992,
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden

ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE

of 30.- per
maand

voor u klaar Met de bus gaat u weer terug naar Amsterdam. De tocht eindigt rond 17.00 uur aan de Ruyterkade.
U kunt deelnemen aan deze tocht op 13, 15, 16, 17, 19, 21 en
22 april. Deelname is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466 en tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij betaling aan de kassa
bij Rederij Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief vaar- en
bustocht, entreebewijs Floriade t.w.v. ƒ 20,- en een consumptie aan boord van het salonschip van de NACO.
Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 5,- korting en
betaalt u slechts ƒ 42,50 p.p.
Op zondagen dient een toeslag van ƒ 5,- betaald te worden.

Deelname aan de tocht naar de Floriade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze
bon ingevuld in te leveren aan de kassa bij Rederij Naco,
De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 42,50 p.p. (op zondag geldt een toeslag van ƒ 5,- p.p.)
Naam:
Adres:
•
Postcode:
Keuze datum:

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen: —

geeff u meer!

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485
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onze
Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is
tenminste mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indrin-gend over onze gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder flauwekul. M'n dochter die een paar
straten verderop woont, denkt er net zo over.
Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond
was laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een
Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de
dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en
had ik m'n hond terug.
De redactie durft ook wat te zeg\
gen als er iets in de gemeente
speelt waar ze het niet mee
eens is. En je kunt merken dat ze
door de heren ambtenaren serieus
worden genomen. Nee, die krant kan voor
mij niet stuk.
Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die
mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik
meteen bellen natuurlijk. Ze'brachten 'm zo snel mogelijk. M'n boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week heb ik 'm in de bus. Een krant om
naar uit te kijken.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt,
neemt u een abonnement op het Zandvoorts
Nieuwsblad. De krant die schrijft over de plaats
waar u woont.

bon
rï'e krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
wat xich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik Het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ12,-.

Nieuwsblad
Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/rhuits:.
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
Q halfjaar ƒ 29,-, Q jaar ƒ 52,-

.(i.v.m. controle bezorging) WK
E]
Q kwartaal /16,-

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedki. Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!
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Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o.a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

.Snrces\olle kleine in
voor de zakenman en particulier
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Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
Veel echte inboedels, antiek enz.
maandag 16 en dinsdag 17 maart
Aanvang 1930 uur
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG,
14 en 15 maart, 10 tot 16 uur
Frans Halslaan 33,
Amstelveen (hoek Rembrandtweg). Tel 020-6473004.
Te koop antieke franse kast
Henn II / 1900 Tel. 14110.

Z O E K DE M I S L U K T E

DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd.
BROODJE
BURGER Tel. 02507-18789.
* Heeft u nog hout nodig
voor de openhaard. Kunt u bij
mij gratis weghalen: 19719.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres'' Dal hebben wij voor u1
Inl. tel 02907-5235.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Voor deze functie geldt- u bent tussen de 18 en 45 jaar; u bent
gewend m een team te werken; het dienstverband is full-time,
36 uur per week in een aantrekkelijke werkomgeving; uw
salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal
/ 2.400, bruto per maand.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
redenen teksten te wijzigen
Maison de Bonnetene, l.a.v. de heer E. Jordans
of niet op te nemen
Postbus 106, 1000 AC Amsterdam.

Tel. 13529
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Maison de Bonneterie
Amsterdam
vraagt voor haar filiaal ROKIN een
magazijnmedewerker m/v

Oproepen
Mededelingen

Horecapersoneel
gevraagd

Verloren en
gevonden

Prijswinnaars vorige week:
Dhr./mevr. J. A. v. Haaster, Monnickendam Dhr./mevr. J. Dobbelaar, Zw3nenburg Dhr./mevr. J. M.>
de Beer, Amstelveen Mevr. G.
Henneke, Amsterdam Dhr./mevr.
S. v. Nieuwaal, Hoofddorp

Woninginrichting

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een haarföhn (1000 W)
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

*Wie heeft vrijdag 6/3 mijn
MEDEWERKERS
sleutelbos gevonden omg
GEVRAAGD
A.- voor Horeca (avond- Spar. Tel. 14113 na 19.00 uur
dienst) ervaring vereist.
B. - voor schoonmaakwerkWeggelopen of
zaamheden. Tel 19470 of
T.k ledikantje + toebehoren
gevonden dieren
19706 na 18.30 uur.
+ witte commode ƒ300. Tel.
023-248025 Bentveld.
Oppas gevraagd/
* Aan komen lopen Patnj- * T k . manou fauteuil met
zenstr. 14, tam konijn, grijs hoge rug inclusief kussen
aangeboden
met beige buik. Tel. 17072 ƒ50. Tel. 12314.
* T k.a. witte vierkante eettaMuziekOppas gevr. voor jongetje 3'/2
fel incl. 4 eetk. stoelen, prijs
jr., voor + 3 dagen van 11.30
instrumenten
ƒ 150. Tel.. 02507-19575.
tot 1730 uur. 02507-18425.
9
* Velours gordijnen voor 6
Gevr.
voor
vereniging
piano
• Rubrieksadvertentie Zie
meter raambreedte, totaal ±
voor adres en/of telefoonnr. en accordeon. Tel. 0250730 meter, kleur blauw, ƒ 300.
17462 na 19.00 uur.
de colofon in deze krant.
Bellen na 16 maart 30210.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEIVE makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

HASSING B.V.
STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
NUIS B.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Dieren en

dierenbenodigdheden

VIDEOTHEEK

DQMBÖ
BACKDRAFT
RED WIND

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie
kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal
5 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet
boven ƒ300 uitkomen .

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst
de coupon en voor iedere letter, punt,
komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uw opgave de regel Br. o. nr bur.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.

* Gratis weg te halen ± 100
straattegels 30 x 30.
Tel.' 17018.
•*•Te koop box m. kleed in
goede st. ƒ25. Tel. 15710.
*Te koop damesfiets ƒ75,
Onderhoud,
keukenbuffetje ƒ 25, kaviareparatie,
kooi ƒ 10. Tel.; 15817.
__
doe-het-zelf
*Te koop synthetisch dekbed 240 x 200 nieuw ƒ75.
Gevr. voor oudere dame klus- Blender ƒ40. Tel. 14507.
jesman. Tel. 02507-13859.
* Te koop zonnescherm
Ikarmen 3 meter breed, ƒ 300.
Tel.: 14971.
Boeken

HUDSOli HAWK

Tijdschriften

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Zalenverhuur

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

4 regels ƒ 5,34
5 regels ƒ 6,68
6 regels ƒ 8,01
7 regels ƒ 9,34
8 regels ƒ10,69
9 regels ƒ12,02
10 regels ƒ13,36

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis adverteren.

Videotheek v
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

DOMBO

Adres:

U ookï

Telefoon:

' Plaats:
S.v.p. in -rubriek: ...

Cpfn.
. .."'.'.-.
Slegersstraat .2b
tel. 02507-12070

Betamax
films te koop
Videotheek

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Beschaafde heer zoekt rustige kamer met c.v. Tel.: 0206838984 (17-21 uur.)
Gezocht 3 kam.app. voor 2
dames, pr. n.o.t.k. Tel..
023-352721 na 16.00 uur.
Gezocht: stallingsruimte voor
motorfiets (deel van garagebox) niet m Noord. Tel. 12765.
Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu: 02507-14534.
Vakantie
buitenland
Stacaravans t.h. in de Belgische Ardennen al-v.a. ƒ190
p.w. all-m. Inl. 04459-1598.
T.h. omg. Spa1 4 p. luxe
boschalet.
tel: 09-32.87.
54.10.16, na 18.00 uur: 0932.87.54.2844.
Rijwielen,

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks .van
13.00-21.00 uur. .

bromfietsen

:

Altijd de nieuwste '
xprérnièrefilms, tevens
veruit dé grootste \
keuze in Zandvoort. .
Verhuur van
movieboxen.
Corn..Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

* Klaverjastoernooi
28 mrt t.b.v. Greenpeace
m het Gemeenschapshuis
ƒ 15 p. koppel. Leuke prijzen.
Aanvang 20.15 uur.
* Leer óók eerste hulp bij
hartstilstand bij de Kruisv. In 3
Onroerende
middag- of avondlessen.
goederen
te koop
Med. hulp kan te laat komen!
gevraagd
Inl. tel. 16085 (hr. de Leeuw).
Op nieuwe tennisbaan van de
T.C. Unicum, zijn nog enkele
GARAGE
vaste speeluren voor het seiTE KOOP GEVRAAGD
zoen '92 te huur. Inl. Mevr. T.
Tel. 02507-14534
Sebregts, tel. 02507-14273.
TE KOOP GEVR.: GARAGE,
ROCK 'N ROLL cursus ƒ 85. zo dicht mogelijk bij rotonde.
Ook zonder partner. Gratis Tel. 023-312122.
proefles- 020-6228667.
* Wij
zoeken
gezellige
Onroerend goed
55+ers voor ons tennisclubje
en woonruimte
Tel. 16049.
te huur
aangeboden

Bijna iedereen in
'Zandvport huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam. Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg. Dennenlaan 38
Hoofddorp. Kruisweg 1061
Volendam. Kathammerstraat 23-25
Wormerveer. Wandelweg 41/b

DÖIVIBÖ

Foto Boomgaard

Naam:

Postcode:

* Te koop gevraagd: aanhanger. Tel.: 02507-17503.
* T.k. gevr.: Hema breigaren,
standaard acryl zwart. Heeft
u nog wat? 02507-18571.
* T.k. gevr. keukenbuffetkast, wit en/of blauw, moet
i.z.g.st. zijn. Tel.: 18829.
* T.k. gevr. (sier)muuranker
o.i.d. Tel.' 18829.
T.k. gevr zonnescherm.
Tel.: 02507-13859.

Foto - Film

Lessen en clubs

1 regel ƒ 4,07
2 regels ƒ 4,07
3 regels ƒ 4,07

Te koop
gevraagd
diversen

Wie niet waagt wie niet wint.
Uit het gelijknamige boek van
Jan Toekomst, april 2095.

De Krocht

Coupon uitknippen en
opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad
l

Te koop
aangeboden
diversen

BLACK MAGIC
WOMftN

VERENIGINGSGEBOUW

k 0 0 P b r u i d s J a P 0 n
T e
m 0 d e r n e
3 8
s a 1 0 n t a f e 1
e n
r i e t e n
s t 0 e 1
T e 1
0 2 - 3 4 3 .

Indien u\v advertentie een betaalde
Micro is kunt u bij uw tekst een
gegarandeerde (giro)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

Maltezer leeuwtjes ingeënt
en ontwormd. Ouders aanwezig. Tel. 08385-51003
T.k. Jack Russell pup. ruw. hr.
reu. 9 wkn f500. Tel. 14205.

FALSE ARREST

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer • de verkoop
van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil • personeel
gevraagd/aangeboden • onroerend
goed te koop/te huur
gevraagd/aangeboden • commerciële
Micro's

14

motoren,
Te koop Brommer Jawa Samba '90 incl. verz. slot, helm. Pr.
n.o.t.k. Tel.: 02507-16809.
T.k. racefiets, 10 versn., mrk
Peugeot,
tubb. banden.
Vr.pnjs ƒ 450. ouderwetse
opoefiets, mrk. Peerless,
zwart ƒ 125. Tel.: 1794.
Auto's en
auto-accessoires
Te koop VW Golf Diesel '86
115.000 km. 5 drs ƒ 9950. Tel.
02503-13728.
T.k. Volvo 343 GL 1979 APK
tot iuni '92 ƒ500. Tel. 17242.
Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Diverse clubs

Ruim 300 gewillige vrouwen
Aangeb. kamer met balkon zoeken 'n slippertje.
ƒ600 inkl. Tel.: 18766.
06-320.321.44.
75 cpm.
Sabrina, 'n mooie meid,
haar eerste trio.
Woningruil
06-9605 (100 cpm).
Schoolmeisjes willen
Aangeb. 5 grote kam. 1 en 2 ervaring opdoen. Datmg.
hg. Geen bovenburen, eig. 06-320.330.43 (50 cpm).
opgang, 1 halte van centr.
station. Hr. ƒ 294 p. mnd, v.d. SEX VOOR 2, direkt kontakt
Pekstr. A'dam. Gevr. 3 kam. met jonge meiden, huiswon. in Zandvoort Tel.: 020- vrouwtjes en jongens.
06-320.330.46.
50 cpm
6366697.

Live/Tele Piepshow!
Wil jij dat Nora, Mieke, Tmga
of Nikki zich live uitkleden
door de telefoon? Draai dan
06-340.340.25 (75 cpm).
MEEGENIETEN: meisjes
onder de hete douche.
06-320.324.99 (75 cpm).
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.
Info: 06-9766.
75 cpm.
Meisjes willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330.60
75 cpm.
NATASJA doet het met 2
hete buurjongens. 06-320.
324.11
75 cpm.
Nu al: 610! Vrouwtjes vertellen
wie ze zijn, wat ze lekker vinden en geven dan hun tel.
nummer aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm).
Onderdanige jongens bellen
met strenge meesters. S.M.
voor 2 (direkt apart) 06320.329.99.
50 cpm.
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,
vraag naar hun tel.nr.
Bel nu 06-9661.
75 cpm.
Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-9602.
75 cpm.
D
ARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91
50 cpm.
PRIVE-SEX-KONTAKT
Je krijgt direkt een heet meisje of knul aan de lijn.
Sex mee: 06-9570. (75 cpm).
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje van 18. Vraag naar
haar tel.nr. Bel 06-9502.
75 cpm.
SEXKONTAKT: Hete meisjes
zoeken heren voor een sexafspraakje. 06-320.330.66.
50 cpm.
Slippertjeslijn,
meisjes zoeken sexkontakt.
06-320.320.36.
75 cpm.
Stiekem Livevnjen. Tot diep m
de nacht lekker 100% Live/
vrijen met Debby, Myra of
Joan? Bel dan snel 06340.340.10 (75 cpm).
Tele(live) Massage? Lekker
live een massage met Desiree, Carla, Inge of Joyce door
de telefoon? Draai dan: 06340.340.11 (75 cpm).
Telezoenen Kan Live!
Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke,
Dommique, Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm).
Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje.
06-320.324.22
75 cpm.
UITDAGEND huisvrouwtje
is zo opgewonden.
06-320.330.32 (100 cpm).
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in)'
06-9503.
50 cpm.
Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die
eigenlijk niet zijn toegestaan!
Doe je met me mee? 06340.320.80 (75 cpm).
Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt.
Bel 06-9662 75 cpm.
Voor BI-SEX afspraakjes bel
06-320.325.01
75 cpm.
Nu ook voor trio-sex!
VRIJE meiden hebben zin in
een nummertje..!
06-320.320.55.
75 cpm.
Wie durft een stripspel te
spelen met CAROLIENTJE.
06-350.222.41.
50 cpm.
In haar korte'rokje staat
MARIETJE te liften.
06-320.320.95.
75 cpm
Jij met twee wulpse vrouwen? Bel Triosexkontakt
06-320.320.92
75 cpm.

245 Hete Meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door
en willen dan graag 'n (sex)afspraak met je maken.
06-96.45 (75 cpm).
ADRESSEN ( n i e u w i ) ' v a n
dames én heren privé, clubs
en escorts! Ze vertellen zélf
wat ze te bieden hebben en
geven hun adres + telnr 069559 (75 cpm)
Als je houdt van jong bel dan
Bianca en Petra. 06-320.
324.33
75 cpm.
BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
of een lekkere jongen
06-320.330.87
50 cpm.
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.330.79 (50 cpm)
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
Bel 06-9501 (SOcpm)
Debbie; de eerste keer op z'n
Frans. Jeetje dat is lekker.
06-9664 (75 cpm).
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen! voor
een live heet sexgesprek.
06-320.330.81
50 cpm.
Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag naar haar tel.nr.
voor 'n avondje uit. Direkt
apart. 06-9510.
75 cpm.
DUIK in bed met 'n lekkere
meid! Vraag haar tel.nr.
Bel: 06-9511.
75 cpm.
Durf jij een kopje suiker te
lenen bij de buurvrouw
Suzanne'' 06-9667 75 cpm.
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken..! 06-9530. ,75 cpm.
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen.
Luister op 06-9603. 75 cpm.
GAY PRIVÉ: Wil jij een discreet afspraakje maken?
Of heb je zin in een lekker
gesprek? 06- 320.322.61.
Samen direkt apart 50 cpm.
Gewillige meisjes, 18 j r , en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij1
Bel 06-320.326.33. 50 cpm.
Heb je zin m een lekker meisje of huisvrouwtje? Wil je dan
ook graag telefonisch kontakt
en een adres weten, bel dan:
06-320.320.87 (75 cpm/boven
de 18 jr.!).
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663 (75 cpm).

Videotheek

i

Dombo
5 films
hele week .

ƒ 25;Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
'•',
Geopend dagelijks „ :
:
13.00-21.00 uur
Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt. Nu met nummer
Bel nu 06-9665.
75 cpm
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.32701.
75 cpm
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18.
50 cpm
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330 88
50 cpm
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy9
06-320 330.95 50 cpm
Hoor WULPSE Loesje
tekeer gaan met die jongens
06-320.324.44 (75 cpm)
Hot/L ips Livetapesi Ruw, ver
gaand,
bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor je
24 uur per dag via nummer
06-340 340.40 (75 cpm}.
IK...
geef je mijn telefoonnummer
geef je mijn adres, vertel wat
over mezelf, verwacht dat jij
me belt. 06-320.322 23
ƒ 1,-/mm.
Ze GEEFT
zichzelf, haar adres en haar
telefoonnummer bloot
06-96 85
ƒ 1,-/p.mm.
Zin in een Avontuur7 Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin''
06-340.340.95 (75 cpm).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant.

"TUTTI FRUTTI"
Boutique voor modieuze gedragen
kleding, vraagt Levi 501 broeken,
alle maten en kleuren.
Kinderkleding v.a. mt. 86.
Alleen leuke frisse dingen. Inname
elke dag.
Corn. Slegersstraat 2/2

ABRES
CENTRO Dl MARMI

Mooiste marmer, graniet en
leisteen. Voor wand en vloer.
De
grootste
collectie
in
Amsterdam
en
omstreken.
Deskundig
advies
en
voorlichting.
Groothandelsprijzen v.a.
/"57.-/m^ incl. bt\v.

ABRES
De Flinesstraat 18 (recht t o. Makro)
Amsterdam • 020-69 28 555

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

e - Tveséaurcmt

onnehoefe
BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-25ZZ80

LUNCH of DINER
met uitzicht op zee
Komt u eens genieten van het
unieke uitzicht over de
Noordzee vanuit ons
restaurant.
In onze uitgebreide
lunchkaart of de
specialiteitenkaart met vele
vis- en vleesgerechten vindt u
zeker iets naar uw smaak.
TeveYis presenteren wij
3-gangen

KEUZEMENU'S
a ƒ 29,50 en ƒ 39,50
Onze keuken is alle dagen
geopend vanaf 10.00 uur.

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21 -22
2 x Visa, bj. 85, 87, 4-drs,
1e eig. v.a, ƒ4750.-.
EXPOCAR TRADING.
Tel.: 020-6153933.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.'30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan. ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgendeiWeekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meester- 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Asmoco

T.k. Audi 80 GLS, d. groen met.
APK 11-'92, vr.pr. ƒ1600.
Tel. 020-6460552 na 18.00 uur.

Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost
1

BMW

Occasions

3-, 5-, 6-, en 7-serie
bj. '83 t/m '91
Inruil/leasing/financiering-

BMW 316, m. '81, APK, rijdt
perfect, ƒ 1650. 020-6105478.
BMW 525, m.'SO, APK, bl. met.,
rijdt perfect, ƒ1950. 0206105478.

020-6943093

Chevrolet
IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Door inruil verkregen:

autoverhuur

AX
ƒ55,- per dag

WESTDORP
De nieuwe Samara DIVA
uit voorraad leverbaar
met 2 jaar volledige garantie.
Ruime keus uit nieuwe
en jonge Lada's
met BOVAG-garantie
100% financieren of leasen
OCCASION VAN DE WEEK:
Lada2105 1.5, juni '88, / 7.250
ADRES VERKOOP
Adm. de Ruyterweg 396-398,
A'dam, tel. 020-6825983.

Lancia Y 10 bordeaux met.
13.000 km, aug. '89. Vr.pr.
{14.000. 020-6912004.

Bedrijfsauto's

incl. BTW en verzekering
en o.a. BX en ZX
V.W. LT. 40, diesel, bj. '85,
Tel. 020-6932750
ƒ7950.-. Autobedrijf v.d. Berg
S. Stevinstraat 12a, A'dam
& Wiggers Tel.: 020-6820475.
17.500.
Visa 11 RE bj. '86, met gar.
BX 16 TRI, '89, LPG, ƒ 15.500. ƒ 5750.- Autobedr. v.d. Berg &
Mazda
BX 19 GTI, '87, ƒ 11.500. BX 14 Wiggers. Tel.: 020-6820475.
'89, LPG, ƒ 12.500. BX 14 RE,
89, LPG, ƒ 13.900. BX 14 RE, C15 D '89, rood, 25.000 km,
Haarlemmermeers grootste
89, ƒ 13.900. BX 14 RE,'88, v.a. ƒ11.250,- incl. BTW. Tel.:
Occasioncentrum
ƒ11.500. C25 D'bestel, '88, 075-163008.
8.500. ex. Peugeot 405 19 Visa 17 RD '87, blauw. Vr.pr.
GR, '88, ƒ 14.500,ƒ8.750,-. Tel.:075-163008.
VISA GARAGE
Houtmankade 37, Amsterdam Grijze BX 14 RE, b.j. '84, Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's
100.000 km, i.g.st., deukvrij,
Tel. 020-6278410
Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
roestvrij, ƒ5000. 020-6685353
(Industrieterrein Noord)
TIMO DE BRUYN
vrijd. tot 16 uur. 02991-3636
Telefonische informatie 02503-20129/36644
Voor occasions en reparaties: weekend tuss. 12 en 16 uur.
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered. Van part. BX 1600 TRI, '87, me- Mazda 121 1.3 Cabrio Top, el.
Nissan
:rijz. Verk. van losse onderd. tallic blauw, 60.000 km, ƒ 9850. schuifd., 7-90, i.z.g.st., 23.000
km,
vr.pr.
ƒ
14.500:02992-1636.
Tel 020-6680820 en 075-702625 Tel.:020-6110152.
HH. h., tegen inruilpnjs: Bluebird 1.6 LX, wit, stuurbekr.,
LPG, 11-'88, ƒ10.750. Sunny
Ferrari
1.4 L, 3-drs., wit, 1-'89, ƒ 12.750.
Mitsubishi
Sunny 1.4 L, 3-drs., rood, 8-'89,
Zelf rijden in FERRARI 308
Zelf rijden in FERRARI 308
ƒ11.750. Autobedr. BEREBEIT,
GTSi (Type Magnum)
GTSi (Type Magnum)
GOLDCAR AMSTELVEEN
Amsteldijk 25, Amsterdam.
PORSCHE 911 Carrera Targa PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng- voor trouwen, Uniek! 2 verleng- Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Tel. 020-6627777, b.g.g. 020de Lincoln's 7,85 m. lang, wit de Lincoln's 7,85 m. lang, wit occasions. Tel. 020-6433733. 6627797.
en blauw, type '91. Bel
en blauw, type '91. Bel
J. LANCKER BV MITSUBISHI Nissan Flonda 1700 diesel, bj.
Meij'ers BV: 030-444411.
Meijers BV: 030-444411.
occasions 3-24 mnd. garantie. '90, wit, 55.000 km, ƒ 19.995.
Weesp tel.'02940-16619.
Boekje aanw.: 020-6952720.
J. LANCKER BV MITSUBISHI Nissan Kmgcab, bj. 87, diesel,
Fiat
occasions 3-24 mnd. garantie. met kap, grijs kent., ƒ 16.500.
02990-45049.
Weesp tel. 02940-16619.
GOMPANY CARS
Mitsubishi Colt Automaat m T.k. Nissan Sunny 1.3, model
Tipo 1.4 S, 11-91 blauw/groen met 5.000 km korting ƒ 3.000. '81, 5 drs., nw., APK ƒ1850, '87. Vraagprijs ƒ 8000.
Uno 1.4 S, 11-91 d.blauw
O km korting ƒ 2.300. 020-6105478.
Tel. 020-6752054.
Uno 1.5 Selecta, 11-91, antraciet . . . O km korting ƒ 2.500,
Croma SX, 5-91, l.m. velg. antraciet,9.800 km korting ƒ 10.000,
Opel
Croma SX 10-90 anthraciet, LPG
54.000 km ƒ29.500,
Regata 'Carrara' 12-87, wit
90.000 km ƒ 8.950.
Regata 70 cl. 3-87, groen met
91.000 km ƒ 8.250. Opel Manta HB, bj. '85, Au- Opel Ascona m. '82, APK, LPG,
Ritmo 60 cl. 9-86, wit
120.000 km ƒ 4.750, tom., APK, grijs mat., i.z.g.st., zeer goede auto ƒ2950.
020-6105478.
Ritmo 60 cl. 6-87, blauw met
53.000 km ƒ 7.250, ƒ 1950. Tel.: 020-6105478.
Ritmo 'Carrara' 1-88, wit
49.000 km ƒ 7.950, Te koop: Opel Vectra 16, Opel Kadett 12 S hb '85, APK
Ritmo 60 cl. 5-drs., 1-87, wit
85.000 km ƒ 6.250, bouwjaar '90 - 25.000 km. In 8-'92, i.z.g.st. Vraagpr. ƒ5200.
Audi 80 2.0 E, 10-89, zwart met
48.000 km ƒ32.500, zeer goede staat. 020-6976436. Tel. 075-164913.
Sierra 1.8 cl. automaat 7-89,
mercury grey, getint glas, schuifkant.dak 37.500 km ƒ21.750. T.K. OPEL KADETT 1.3, b.j. Opel Kadett 1.3 i, 5-drs.,
10/86, APK 2/'93, i.z.g.st. Vr.pr. bj. '89 inkl. garant, ƒ 16.750.Tevens keus uit + 40 andere occasions.
ƒ8.750,-. Tel.: 020-6334277.
Tel: 020-6820475.
GEBR. HAAKER B.V.
Opel Kadett 16 DSL '83, 5
Zeilemaker-Opel
vrsn., 5 drs., l 2-G 3. 020Off. FIAT-DEALER in BADHOEVEDORP
6912802. fvloet weg, ƒ3.500.
INRUILWAGENS
Info: 020 - 6594859
Constant keuze uit 100 auto's Opel Kadett 1.6 D., 3-drs.,
Burg. D. Kooimanweg 7,
Rat Panda 45 super, 1984, luxe
station., eind '87, ƒ 10.750.Purmerend 02990-22551.
uitv., uitst. ondeh., ƒ 3750. Tel.:
Tel.: 075-287733
020-6680877/6624729.
FIESTA 1.1 m. '84, APK jan. '93
Rat Uno 45S, i.e. 9-89, zwart, in perf. st., nwe uitlaat, banden
katal., rad.cass./50.000 km. en kopp. ƒ 4500. 020-6143874
ƒ11.500. 020-6734547.
Ford Escort 1600L, '84, APK 3
FIAT VERMEY B.V.
'93, kleur: zand metallic + spoi
Keuze uit ruim 35 occasions. Ier, ƒ6500, tel. 02979-87308.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
Sierra, Laser, m. '85, 5-drs.,
'
45.000 01.89
RAT VERMEY B.V.
4 koplampen, getint glas, c.v.: 205 XE Accent, rood
205 XE Accent, wit
34.500 08.87
Keuze uit ruim 35 occasions. siervelgen, ƒ5.900.-.
205 XE Accent, blauw
37.630 04.90
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
EXPOCAR TRADING
205 XR 1.4, rood
42.800 01.90
Tel. 02975-62020.
Tel.: 020-6153933.
309 XR, rood
46.000 04.89
GOUDSMIT FIAT Amstelveen T.k. Escort 1.4 Bravo '87, 1e 309 XRD. d. grijs met
68.000 01.89
Keuze uit 50 gouden Rateig., grijs met., 5 versn., LPG, 309 XL Profil wit
" . . ' . . . 37.370 02.90
occasions. Tel.: 020-6470909 nw.st. ƒ 12.500. 02503-31807. 309 GL Profil wit
34.600 09.89
71.000 04.87
Panda, bj. '86, zwart met., stof. T.k. Ford Escort 1300 Bravo. 309 GL 1.3, rood
bekled., stereo, in nieuw staat. Bj. '82, APK gek. tot juli,
309 XJE 1.3, blauw
45.000 02.88
405 GL 1.61, grijs met
28.700 07.90
ƒ5750. getint glas, zonnedak.
:
27.000 01.90
EXPOCAR TRADING.
Tel.: 020-6413317 na 18.00 uur. 405 GL, wit
405 GR 1.6, bruin met
85.000 01.88
Tel.: 020-6153933.
405 SR 1.9 wit
120.000 02.89
405 GRD blauw
115.000 01.89
Honda
405 GRD blauw met
75.000 06.90
405 GR 1.9 break, blauw met
40.000 03.89
SPRING IN 't VELD - HONDA
505 GR 2.2 inj., grijs met
55.000 04.89
Oosteinderweg 338 - 1432 AX Aalsmeer
Opel Kadett 1.3, wit
96.000 01.87
tel. 02977 - 44146
fax. 02977 - 44021
Lancia Yio Rre, grijs met
13.000 03.90
CRX 1.6i 1990
15000 km zilver ƒ34.950, Ford Escort, grijs met., Ipg
110.000 03.87
Concerto 1.5i GL-PS 1991
7000 km rood ƒ30.950, Citroen Visa 11 RE, grijs met
39.000 03.86
Civic 3d. 1.5i GL Aut. 1990
41000 km rood ƒ" 24.950,
"
" Renault 5 GTS, blauw
32.000 11.87
Civic 3d. 1.3 L 1989
18000 km rood ƒ 19.950, Rat Panda 750, groen
26.000 12.88
Civic 3d. 1.5i GL Aut. 1989
42000 km rood ƒ 22.950, Ford Scorpio 20 GL, grijs met
110.000 01.87
Civic Sedan 1.4 GLX PS 1989
64000 km beige ƒ 18.950, Volvo 360 GLT, grijs met
112.000 11.86
Prelude 2.0 EX Aut. 1988
74000 km rood ƒ 22.950,
Accord Sedan 2.0. EX 1988
85000 km blauw ƒ 18.950,
Accord Sedan 1.6 L Sunr. 1989 43000 km zilver ƒ 19.950,
Civic 3d. 13. EX Aut.1985
98000 km beige ƒ 9.950,
BOVAG
GARANTIE

Peugeot

LPG, 03-'88, APK 04-'92,
rijdt fantastisch, diverse opties, garantie en service.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Citroen

Occasion Centrum
het importeursfiliaal b.a.
XM
XM
XM
XM
XM
XM

2.0 Amb., 6-'91, grijs met., nw.pr. ƒ71.700 .
2.0 Amb., 3-'90, grijs met., nw.pr. ƒ67.700 .
2.0 Conf., 3-'90, wit, 78.000 km
V-6 Amb., 2-'91, grijs metall., nw.pr. ƒ 84.100
V-6 Amb., 1-'91, rood metall., 32.000 km
V-Amb., 3-'90, rood metall., 60.000 km

. nu ƒ56.500
. nu ƒ42.500
nu ƒ 42.500
nu ƒ 64.500
ƒ63.500
ƒ47.500

BX
BX
BX
BX
BX
BX

14 RE, 8-'87, grijs, 36.000km
16TRI, 3-'88, 29.000km
19TZL, 8-'90, blauw metall., 33.000 km
16 Tri 5-'88, blauw metall., 65.000 km
19 GTi, 6-'90, zwart, 46.000 km
19 GTi 16-V, 1-'90, zwart, 22.800 km

AX
AX
AX
AX
AX
AX

11 Rrst, 10-'91, wit, 7500km
ƒ15.950
11 TGE, 3-'90, 5-drs., bruin metall., 58.000 km . .ƒ14.750
11 TGE, 9-'91, grijs metall., 10.000 km
ƒ17.250
10 E, 3-'88, wit, 23.000 km
ƒ 10.750
11 Plaisir, 6-'91, wit, 10.000 km
ƒ14.500
11 TRE, 10-'88, 5 deurs, wit, 44.000 km
ƒ12.950

ƒ12.950
ƒ18.950
ƒ27.500
ƒ17.950
ƒ29.950
ƒ36.500

• .ƒ32.950

Citroen Amsterdam

Hyundai

Honda Civic aut., bj. '85, wit,
zeer nette auto, ƒ6950. 0206105478.

CITROEN NEDERLAND B.V.
Stadionplein 1, 1076 CE A'dam, telef. 020-5701250

Over garantie gesproken
HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:
AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)

AX GT inj. '89,30.000 km, rood, BX GTI, '88, 80.000 km., rood T.k. Honda Jazz 1.2 de luxe,
vr.pr. ƒ 16.000,-. Inruil mogelijk. ƒ17.500,sunroof, b.j. 1984, i.z.g.st.,
Tel.: 075-163008.
Tel.: 075-163008.
pr. ƒ4500. Tel. 020-6594556.

020-6310615.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter
Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.

Porsche

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die m Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752 500
exemplaren.

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

bon

Geef nu uw advertentie

In 4 dagen zo'n 752.500'
vonkende verkoopcontacten.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie m.
Naam:

. Handtekening:

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
.
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.
• 6% BTW

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

-S 4

.
s
l 7
S

9
10

Auto's in

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

prijs incl
6°/o BTW '

'
26,00

27,56

37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

• 39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100,70
112,89

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131,
Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelslyn, Laan der Helende Meesters 421B,
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn-Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12

L_

sinds I930
PEUGEOT
205 Accent, '85 rood ƒ 7.500
205 Accent, '88 wit ..ƒ11.950
205 Accent, '89 blw.. ƒ 13.950
205 XL 1.1 '89 rood .ƒ15.850
205 GTI 1.6'88 wit ..ƒ19.250
309 1.3 Score '88. .. .ƒ12.300
405 GLi 1.6 '90 gr.m. ƒ25.750
605 SV 3.0 '90
ƒ49.500
Rat Panda 1000 CL'86/ 5.900
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.600
3 - 12 maanden garantie, inruil
en financ.en verz rnogeiiik
Baarsjesweg 249-253 direkt,
bereikbaar v.a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824

Postcode + Plaats:
Telefoonnummer:

1'

COBUSSEN

COBUSSEN

Adres:

Saab

Seat
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

Subaru

Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

Hoofddorp, 02503-14097
Van 1e eig. Saab 900 C, 6-'89,
slechts 35.000 km., 2 drs., wit.
iaab Jorntsma, Wagenweg 10,
Purmerend, tel. 02990-23741.

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

MOOY EN ZOON.
al 17 jaar uw dealer
m PRIJS gelijk,
m SERVICE beter!

Skoda
ikoda 105S, '87, i.z.g.st., nw.
uitl., 45.000 km, APK 2-'93,
3 750. Tel.: 075-355597.

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853,

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl /magz. Mmervalaan 85,020 6793249/6713581

BOOIJ ZAANSTAD, SUZUKI DEALER
voor de Zaanstreek. Golden Service Winner 1991
Showroom: Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan, 075-164692
Route: A8, afslag Zaandam, rotonde over, na brug r 500 m

Van Deinum - Suzuki-Dealer
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg1
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk. Tel.: 020-6148933

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a ƒ 299.DIESELSERVICE;
brandstofpompen, verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht.

Tel. 020-6980639
A.PK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel RDW-vnjwaring De hoogsto prijs en geen
risico Tel. 6107942 of 6107946

BLOKSMA
RADIATEUREN- Grote sortering ONDERDELEN
warmtewisselaars, Kapoeas- van allo schade-auto's, alle
weg 17, A'dam, 020-6148385. merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435.
Het
HOOGSTE BOD?? Bel
Rijscholen
voor vrijblijvende prijsopgaaf
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3 Loop, sloop en schadeauto's
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les. m vrijwaring Tel. 020-6754193
Michel geeft les in div talen
020-6853683, b g g 6181775,
Autofinanciering
075-174996 en 02990-34768
en verzekering
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Auto goed en goedkoop
Gratis halen en brengen
verzekerd, mnd/kwart bet
Tel. A'dam 020-6942145
Alle verz CELIE 020-6416607
AUTORIJSCHOOL NOVA
(lid BOVAG)
SPOEDCURSUS ƒ895
incl. examen
Bel info: 020-6464778.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.' 020-6932074.
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Autoverhuur

voo_r A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat' 74 Landsmeer 02908-4343.

BIJ

Talbot

Autosloperijen

Ouke Baas

Auto's te koop
gevraagd

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel 020-6105478
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs
Tel. 02990-37825.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle afw. a contant m
vnjw bew., def. geen bezw
Tel. 020-6108280/6149352.

BROUWER MÏ'J^A

Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
Studenten 10 % korting.
- auto ambulance & opnjauto Te koop gevr. Peugects 404,
-9-pers. bussen en pick-up's 504,505, J5,604 TD. Schade of
Autocommerce,
Avond- en nachttar- sloop.
bestelwagen afhalen na 17.30 023-338895.
uur en de volgende morgen Te koop gevraagd loop-, sloopom 8.00 uur retour
en schadeauto's, a contant
-tegen 4 uur-tarief.
met vrijwaring 020-6340798
020-6794842, 020-6908683.
ook 's-avonds.

Amsterdam-Oud-Z.. 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord. Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Algemeen

Talbot Samba, bj. '83, nw.
APK, rijdt perfect, nette auto,
f 1450. 020-6105478.

Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX. 020 665.63.21

Toyota

Toyota Hi-Luxe,

niet duur!!!

Toyota Tercel 4WD stat. APK + 50 auto's, APK gek. Den
zeer mooie wagen, nov. '89, nov '92. Kenteken '86, i.z.g.st., Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
41.000 km, 2.2 benz., 4x4 wd, ƒ9.950,-. Tel.: 020-6368618.
020-6844079. Tevens INKOOP.
open dak, poly deck, nieuw
model, ƒ25.000,- ex., met gaAUTO SERVICE WETTER
Volkswagen
rantie, inruil mogelijk.
SUBARU EN LADA DEALER
IMPORT USA CARS VW Golf aut., bj. '81, APK, zeer Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp, fraaie auto ƒ2750. Tel.: 6 tot 12 maanden garantie.
020-6670121.
020-6105478.
LADA Samara 1.3, '89f 11.250,LADA 2104 station 1.5,
'87
ƒ 7.000,Volvo
LADA 2105 1.5, '86.ƒ 2.950,SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG,
'86
ƒ 10.950,-*
Volvo Nierop
Volvo-occasions
ook voor uw VOLVO-occasion SUBARU Justy 1.0,
± 35 in voorraad 740 GL Sedan airco/LPG, "l
ƒ 9.850,o.a.:
tr.haak, '89. 740 GL Wagon HONDA Accord Aero-deck 2.0
ƒ 19.750,Volvo 740 GL stationcar,
Diesel, div. extra's (1e -eig.), EX, LPG, '88
bj. okt '89, grijs met., LPG, air- 140.000 km., 10-'86, ƒ 16.250. NISSAN Bluebird 1.6 GL,
co, 78.000 km
ƒ42.500,- 440 GL Inj., 50.000 km., 12-'88, '89
ƒ17.750,Volvo 240 GL, bj. '88, wit, LPG, ƒ19.750. 240 VAN, LPG, TALBOT Horizon 1.5,
ƒ 3.250,82.000 km
ƒ25.950,- 160.000 km., '85, ƒ8750. 340 '85
Volvo440 GLE, st.bekr., bj. '89, DL diesel, 140.000 km., i.z.g.st.,
Zwanenburgerdijk 503,
d.rood
met.,
35.000 '86
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
km
ƒ23.750. Tevens div. Volvo's 340/360
305
GL,
11Volvo 440 DL, bj. dec '90, wit, v.a. '84 t/m '90 (ook met aut.) Peugeot
^ 1750,11.000 km
ƒ24.500,- en ruime keuze VOLVO'S 440
Volvo 340 GL, bj. '90, 24.200 DL/GL, '88 t/m '90 van 1e eig. Opel Corsa, '88, 24000 km.
km., blauw met
ƒ22.500,- en lage km-ers. Vancouver- Ford Escort, '88, 26000 km
Opel Kadett combi, bj. '85, straat 2-12, Amsterdam-West Ford Granada V6, '82.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
bl.met. 81.000 km., .ƒ 6.950,- (bij Jan v. Galenstraat).
tel.: 02902-1697/1981.

Van Vloten
Amsterdam

PORSCHE 924, '84, ƒ 17.500.
PEUGEOT205D.,'88J13.750.
BMW318i, 5-bak, '85, ƒ 12950
ESCORT 1.4 cl, kat., 5-bak, '88.
ƒ12.750
MITSUBISHI GALANT TD, '86,

ƒ9.750.
RENAULT

R5,

5-bak,

'84,

ƒ4.950.
MITSUBISHI COLT 1.2 GL,'84,
ƒ4.950.
VW GOLF Diesel, '80, ƒ 2 500

Van Ostade Garage
van Ostadestraat 182
Amsterdam, 020-6625428
maandag t/m vrijdag
T.k. inruilauto's: Ford Escort 1.3
L, 3-drs., 10-'83, ƒ 4950. Kadett
1.3S,8-'84,LPG, 3 drs., ƒ 4950.
Kadett 1.6 S, 6-'84, ƒ4950
BMW 728i, LPG, 9-'84, ƒ9500
Ford Sierra 2.3 GL, LPG, 5-drs.,
8-'85, ƒ 6250.Datsun Sunny 1.5,
2-'82, ƒ 2750. Honda Accord, 4drs., 6-'82, ƒ 3500. Citroen BX
1.4, 8-'86, m. '87,/7250 Ford
Granada 23 GL, 8-'83, ƒ4950
BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam.
Tel. 020-6627777.

020-6183951

Accessoires en Onderdelen
Te koop Volvo 340 '84, LPG
APK, 1e eig., pr.: ƒ 3950. Tel.
Onderdelen voor: Austin-Rover02979-81612.
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
T.k.
Volvo
343,
groen,
'82,
Uw volvo-dealer
slechts 98000 km., APK 7/92,
KIMMAN
HAARLEM
Meeuwenlaan 128
tel. 020-6415080 (na 17.00).
IN 24 UUR GELEVERD
Tel. 020-6369222
Volvo 340 GLD 2-'87, APK, 1Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf. '93, i.z.g.st., keuring toegest.
ƒ8750. 020-6439597.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
Klaar terwijl u wacht.
Volvo 340, Winnaar, 4-84, Lpg. Volvo 340 Van, b.j. '84, APK,
van schade-auto's, alle
Ruilstarters en dynamo's.
Stereo, siervlg. i.z.g.st. ƒ 3950.- rood, i.z.g.st., ƒ 4250. Tel.: 020merken, alle bouwjaren.
Valkenburgerstraat 134.
Expocar Trading. 020-6153933 6105478.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Tel 020-6240748.
Lid Nevar.
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
• Halte Sneltram: „Zonnestein"

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Off. ROVER DEALER:

'im v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42, A'dam-SIdijk, 6131375
Ook voor A'dam-Noord

Lancia

Ford

ROVER 825 Sterling,

ZX Volcane, 8-'91, rood

ingdijk

Lada Niva 2121, bj. '87, rood,
nw., APK, zeer mooie auto
76950,020-6105478

Hartgerink en Klomp

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752 500 exemplaren.

Audi

Lada

XM 20 Ambiance, 11-'89,
ƒ29.500. CX 20 RE '89, LPG,
sch.d, ƒ 19.500. BX RD break,
89, v.a. ƒ 16.500. BX RD break,
87, ƒ 12.900. BX 19 TRD, '89,
' 17.500.
BX 19 TRD,'88, ƒ 13.900. BX 19
TRD,'88, aut., ƒ 14.500. BXTD,
90, ƒ17.500. BX 19 D, '85,
ƒ4.500.
3X 19 TRS, '89, LPG-onderb.,

Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
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Peugeot 4051.6 Gli'90 63.000
km. LPG, open dak, t-haak, 1e
e., ƒ21.000. 020-6751890.
ZUIDWIJK MINERVALAAN
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent '87
ƒ 9.950
205 Accent '88
ƒ12.950
205 Accent Inj. '90 . .ƒ 17.500
205 GE 1.1 '88
ƒ10.750
205 XR 1.4 Cachet '87jF 12.750
205 XR 1.4 Lacoste '86/10.500
205 XR 1.4 '88
ƒ13.950
205 GR 1.4 '87
ƒ10.950
205 XL Diesel 1.8 '91 ƒ20.850
205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 18.750
205XRDComm '87 .ƒ11.750
309 XE 1.3 Allure '88 ƒ11.950
405 GLD '89
ƒ21.500
Renault 5 GTX 1.7 '89/ 15.750
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mogelijk.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Personeelswerving
dichtbij huis?

Porsche 924, bj. '82, wit, zeer
mooi, inkl. garantie.
117.500.- Tel. 020-6820475.

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
T.k.: Renault 5TL, bj '82, APK
gek. tot dec. '92. Vr.pr. ƒ 2300,
Tel. 02990-42921, na 18.00 u.

Rover

Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-ge wij s, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.

Rover Dealer
MINOR MOTORCARS
biedt aan:
Rover 820 SI, fastback, 09/88
68.000 km. ƒ 22.750.
Rover 820 l Sedan, 08/88,
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,Rover 114 GTA, 06/91, rood
9000 km.
Rover 114 GTA 09/90,
35.000 km. d. rood met.
Mini Studio 2, 07/91, 5000 km,
ƒ 14.850,-,
en diverse andere
gebruikte Rovers

De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.

Minor Motorcars BV

Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.

Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

Record voor Rover
Metro 1.3 GT
3-'ff
Maestro 1.6 Mayfair
Vff
Rover 3500 v.d. Plas... .1-'85
Rover 114 GTI
6-'91
demo speciale prijs
Opel Record 2I.S aut. .. .5-'84

020-6949266

De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.

Weekmedia werkt!

STROKENPARKET VINYL

BOUCLE TAPIJT
Enorm voordelig lussentapijt geschikt voor
slaapkamergebruik. 100% antistatisch In de
kleuren rose, grijs en antraciet Foamrug.
Breedte 400cm Per strekkende
meter
VAN

Stijlvol vinyl met een houtstruktuur. Geschikt
voor keuken en woonkamer. In licht- en
donkergrijs. Breedte 400cm.
Per strekkende meter

LUSSENTAPIJT

MODERN VINYL

Smaakvol bouclé tapijt met kleine lussen
Geschikt voor huishoudelijk gebruik. In vele
kleuren verkrijgbaar. Foamrug.
Breedte 400cm.
Per str. meter
GELEGD VAN

Fraai verend vinyl met extra dikke rug. Vóór
huishoudelijk gebruik. Met marmerdessin in
o.a. blauw en beige. Breedte 400cm.
Per strekkende meter

VAN
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WOONKAMERTAPIJT

MARMER VINYL

Fraai woonkamertapijt geschikt voor
huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaar in o a. grijs
en groen. Foamrug. Breedte 400cm.
Per strekkende meter

Exclusief bij Carpet-land. Sfeervol marmergedessineerd vinyl van een uitstekende
kwaliteit. Verkrijgbaar in vele pasteltinten.
Breedte 400cm. Per strekkende
meter
VAN

GELEGD VAN

VELOURS TAPIJT

RIBMAT

taol

i

Praktische inloopmat gemaakt van 1 00%
synthetische garens. Onmisbaar in ieder huis.
Diverse kleuren.
Maat 40x60cm.

Modern kortgezet velours speciaal voor
Carpet-land gemaakt. Geschikt voor woon- en
slaapkamer. In twintig mooie kleuren.
Foamrug. Breedte 400cm
Per str. meter
GELEGD VAN

wg^y^s^'^^TrejajgB^
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BOUCLE TEGEL

FRAAIE BOUCLE

Sterke bouclé tegel geschikt voor
'huishoudelijk gebruik. Praktisch te'
onderhouden. Meerdere kleuren.
Maat 50x50cm.

Fraai gemêleerd bouclé tapijt met grove nop.
Geschikt voor woonkamer en ook voor op
de trap. Diverse kleuren. Foamrug.
Breedte 400cm.
Per str. meter
GELEGD VAN

(

VAN
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ZACHTE VELOURS

HANDGEKNOOPT KARPETÉ

Prachtige hoge velours voor woon- en
slaapkamer. Vuilwerend behandeld.
Verkrijgbaar in vele pasteltinten o.a. rose,
blauw en grijs Foamrug. Breedte 400cm.
Per str. meter
GELEGD VAN

Zeer fraai handgeknoopt berber karpet
gemaakt van 1 00% zuiver scheen/vollen
garens. Verkrijgbaar in meerdere maten.
Maat 1 65x235cm.

\ Superster

fModérri kamerbreed vinyl/rtiet.'grafisGhë-mötievèQi'GëscNkt
•Vöof huishoüclep gebruik.' Öóklos te leggen!: In drie fraaie •
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Merkartikelen van Desso, Bergoss, Forbo Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.
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EUROPA'S
AMSTERDAM/CENTRUM
Stadhouderskade 93 (tussen
Hemeken Brouwerij en Habitat)
Tel 020-662 5151
Geopend: Maandag 13 00-18 00 uur
Di/vr 9 00-18,00 uur
Zaterdag 900-1700 uur
Koopavond tot 2100 uur

AMSTERDAM/AMSTEL l
Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw)
Tel 020-6650200
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18 00 uur
Zaterdag 9 00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/SLOTEN
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis)
Tel. 020 - 617 6119
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18 00 uur
Zaterdag 9 00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur

^GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST
AMSTERDAM/NOORD 3
Klaprozenweg 40
(tegenover Bo-Rent)
Tel. 020-636 85 75
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18 00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabnek)
Tel. 020-68810 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9 00-17.00 uur
Koopavond tot 2100 uur

MUIDEN
Pampusweg l
(naast Maxis).
Tel. 02940-l 44 40
Geopend: Maandag 13.00-18.00 uur
Di/vr. 9 00-18.00 uur
Zaterdag 9 00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

PURMEREND
Gedempte Singelgracht 5-13
(tegenover Damland college).
Tel. 02990-723 01
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 19 maart 1992

Nieuw
52e jaargang nummer 12

Los nummer ƒ 1,75

Structuurschets
kost meer dan
gemeente wenst

ZANDVOORT - De gemeentelijke financiën lopen tegen
een nieuwe tegenvaller aan
aan: de structuurschets voor
het centrum van Zandvoort
blijkt bijna veertigduizend gulden duurder uit te vallen dan
de gemeente had begroot. Dat
bleek maandag tijdens de vergadering van de raadscommissie Financiën.

• Bezoekers van de modeshow/diner in Queenie bekijken het Zandvoortse model Suzanne de Groot. Volgens organisator Rutte waren er dit jaar
opvallend veel mannen aanwezig.
Foto Bram Stijnen

Eten, drinken en kijken bij Queenie
ZANDVOORT - 'Eten, drinken en kijken'. Onder dat motto werd dinsdagavond de jaarlijkse modeshow van Cortina Mode gehouden in restaurant
Queenie. Volgens verschillende gasten gaven de vier mannequins en de
dressman een 'perfecte show' weg.
De combinatie van modeshow met een diner, dat bestaat uit vier gangen,
doet het al jaren goed. Voor de vijfde achtereenvolgende keer organiseerden
de heer en mevrouw Rutte het evenement aan het Kerkplein. Maar liefst 110
belangstellenden telden 38,50 gulden neer om zich te goed te doen aan de
maaltijd en hun ogen de kost te geven.
Een dame was van mening dat behalve de modeshow, het eten dit jaar
ook in orde was. „Het was vooral genoeg", zegt zij als naar haar mening over
het evenement gevraagd wordt. „Vorige jaren kon je het eten in je holle kies
kwijt", laat zij weten.

Strandpachters nog
niet tevreden met
beperking op boulevard
ZANDVOORT - De strandpachters zijn toch niet tevreden met het compromis dat ze
met de gemeente bereikt hebben over de toegankelijkheid
van de boulevard voor leveranciers.
Het probleem van de leveranciers
op de boulevard bestaat al enige tijd.
Na de reconstructie van de boulevard bleek dat zware vrachtauto's de
bestrating stuk reden. Daarom heeft
de gemeente een beperking opgelegd
aan zware auto's. Lange tijd hield zij
vast aan het maximale gewicht van
3,5 ton. Voor de Strandpachters was
dit echter onacceptabel, omdat veel
leveranciers dan niet bij de strandtenten kunnen komen.
Na onderhandelingen kwam er
een gewicht uit van vijf ton. Volgens
Jaap Paap van de Strandpachters is
dit echter nog steeds onvoldoende:
„Een normale vrachtauto, zonder
lading en met alleen een cabine,
weegt al vijf ton. Een vrieswagen
weegt bijvoorbeeld al meer dan vijf
ton. Met deze beperking ben ik niet
in staat om te voldoen aan bepaalde
voorwaarden."
Paap doelt op verschillende wettehjke voorschriften. Zo mogen diepvriesgoederen over maximaal vijftig

00.20 17.05 12.56
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02.40 19.15
03.15 19.54

ZANDVOORT - In een woning aan.
de Nicolaas Beetslaan is vorige week
donderdag bijna brand ontstaan.
Het huis stond blauw van de rook,
maar van een echte brand was nog
geen spake. De rookoverlast werd
veroorzaakt door een snelkookpan.
De bewoonster is met ademhahngsmoeilijkheden overgebracht naar
het ziekenhuis.

Bom barst bij lokale omroep

Volgens de voorzitter van de
strandpachtersveremging gaat er
binnenkort weer een brief uit naar
de gemeente met het verzoek het
toegestane gewicht te verhogen.
Paap denkt zelfs aan het waarschuwen van milieu-organisaties, omdat
de beperkingen gevaar kunnen opleveren voor het milieu.

Waterstanden l
LW
HW LW
01.03 15.40 11.15
01.48 16.23 12.06

Rookoverlast door
snelkookpan

Bij een tussentijdse berekening is
gebleken dat het ontwikkelen van de
structuurschets nu al veertigduizend gulden hoger uitvalt, dan door
de gemeenteraad toegestaan was. De
kosten bedragen nu 289.000 gulden
terwijl de raad maximaal 250.000
gulden voor het onderzoek heeft uitgetrokken. Voor de zoveelste keer
blijkt een project financieel tegen te
vallen, waardoor de gemeente m
moeilijkheden komt.
De commissieleden waren dan
ook duidelijk in hun uitlatingen: 'De
overschrijding mag niet'. Bij de start
van de structuurschets, een jaar geleden, werd het krediet verhoogd
van twee ton naar 250.000 gulden. De
raad zei toen: 'Dit is het bedrag en
geen cent meer'. De commissieleden, maar ook wethouder Ingwersen, lieten dan ook weten verontwaardigd te zijn dat het bedrag toch
was overschreden.
De vraag is nu bij wie de schuld
ligt: bij wethouder Van Caspel of bij
de firma Van Heezik en Partners,
die het onderzoek uitvoert. Als het
aan P. Flieringa van GBZ ligt, dan
vliegt Van Caspel er zo snel mogelijk
uit. Flieringa voerde aan dat het niet
de eerste keer is dat de firma Van
Heezik teveel geld aan een project
spendeert. De schuld legt hij bij Van
Caspel: „Ik zou het vertrouwen in
deze wethouder moeten opzeggen.
Uit niets blijkt dat er maatregelen
genomen zijn om Van Heezik aan
het krediet te houden. Ik wil dan ook
een uitspraak van de raad < /er hoe
deze overschrijding financieel gedekt moet worden en wat de consequenties zijn voor Van Caspel."
Volgens wethouder Ingwersen
werd in de zomer al duidelijk dat het
krediet met tienduizend gulden
werd overschreden. „We hebben
toen gezegd tegen Van Heezik dat
dit bedrag ingelopen moest worden.
Maar m plaats daarvan is de overschijding groter geworden. En ik
denk dat er nog meer geld bij moet."

DEZEWEEK
De Partij van de Arbeid in
o
Zandvoort gaal feller opposi
O
tie voeren Dat zegt fractievoorzitter
Jeannetle van Westerloo Zij vindt
dat haar partij de laatste tijd niet
serieus genomen is door het colle

ge

Ingwersen vindt niet dat de schuld
van Van Caspel aan de orde is,
„maar wel de offerte van Van Heezik. De kosten voor het project zijn
door het bedrijf verkeerd mgeschat."
Van Caspel is echter van mening
dat de overschrijding meevalt. „Er
staat wel 39.000 gulden, maar de werkelijke overschrijding is maar negenduizend gulden. Het onderzoek
kostte eerst achttienduizend gulden
meer, omdat de gemeentelijke stedebouwkundige wegging. Van Heezik
heeft haar werk overgenomen. Er is
niemand voor de stedebouwkundige
m de plaats gekomen, dus haar salarib wordt uitgespaard. Bovendien
wordt er m het stedebouwkundig
onderzoek ook werk verricht voor
Eurotel, dat naast het casino een
hotel gaat bouwen. De twaalfduizend gulden, die dit extra kost,
wordt door Eurotel betaald. Dan
blijft er negenduizend gulden over
en dat vind ik helemaal met gek voor
zo'n groot project Op 20 januari
vond er al een gesprek tussen Van
Caspel en Van Heezik plaats Van
Heezik heeft, volgens Van Caspel,
toen verzekerd dat de structuurschets niet meer gaat kosten dan de
289.000 gulden, die nu bekend is.
Toch gaat wethouder Ingwersen
binnenkort ook praten met Van
Heezik. Het is heel waarschijnlijk
dat de samenwerking tussen Van
Heezik en de gemeente Zandvoort
dan op het spel gezet wordt.

Wuarf
Folklore Vereniging De Wurf
Q
gaf het afgelopen weekend
*$
haar traditionele uitvoering m De
Krocht Het toneelstuk speelt in de
historie van Zandvoort Bram Stij
nen bezocht de voorstelling en zijn
gewaarwordingen zijn te lezen op
deze pagina

Vrouw gewond
bij aanrijding
ZANDVOORT - Een Zandvoortse
vrouw is zaterdag gewond geraakt
bij een aanrijding tussen twee personenauto's. Een 35-jarige man uit
Zandvoort wilde met zijn auto de
Potgieterstraat m rijden, maar zag
daarbij de auto van een vijftigjarige
Zandvoorter over het hoofd. De
vrouw, die zich als passagier in deze
auto bevond, moest met een hoofdwond naar net ziekenhuis worden
afgevoerd.

Inbraken
ZANDVOORT - Twee woningen
aan de Burgemeester van Alphenstraat zijn zondag tussen twee uur
en middernacht door inbrekers bezocht Beide woningen werden doorzocht. Uit een van de woningen worden sieraden vermist. De voordeuren waren vernield.

Schaatsactie levert
bijna tien mille op

Mokers van 'Zandvoortse Zaken'stappen op

Officieel huurt de Haarlemse hogeschool het. gebouw tot augustus
van dit jaar. De school wil echter
geen gebruik meer maken van de
Woonruimte, omdat er, volgens een
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Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

ZANDVOORT - Het 'Hotel of
European Pioneers' bestaat
niet meer. De kamers van het
gebouw in de Poststraat, die
tot voor kort verhuurd werden
aan buitenlandse studenten
van de Hogeschool Haarlem,
staan nu ook tot de beschikking van Zandvoortse woningzoekenden.

Datum
19 mrt
20 mrt'
21 mrti
22 mrti
23 mrt
24 mrti
25 mrti
26 mrti
27 mrt

ontvangen?

meter door de buitenlucht vervoerd
worden. „Als de vrieswagen met
dichterbij mag komen, dan kan ik
niet voldoen aan die eisen. Hetzelfde
geldt voor het ophalen van afgewerkt vet, zoals frituurvet. Dit wordt
door speciale auto's opgehaald en er
is zelfs een vergunning voor nodig
om het te mogen vervoeren. Ook
deze auto's kunnen niet bij het
strand komen door de beperking tot
vijf ton."
De vuilniswagen is een zelfde lot
beschoren. Paap kan, volgens eigen
zeggen, niet voldoen aan de voorZANDVOORT - Bij de Zandwaarde dat bedrijfsvuil niet langer voortse lokale radio, ZFM, is
dan twee etmalen opgeslagen mag :en rel ontstaan, waarvan nog
worden bij de strandtent.
Paap is van mening dat de wettehj- niet bekend is hoe die zal afloke voorschriften niet de enige pro- Den. De medewerkers van het
blemen zijn, waar de Strandpachters actualiteitenprogramma Zandmee te maken krijgen: „Er zijn al voortse Zaken zien er voorloleveranciers die gedreigd hebben pig vanaf hun programma te
geen goederen meer te leveren als de maken. Het bestuur wil niet
situatie verbetert."
meer met de medewerkers pra-

Kamers voormalighotel nu
ook voor woningzoekenden

•^•MMMMMM^^H^^^BMMMMMM^^^B^Ml^l

Volgens de heer Rutte waren er dit jaar ook opvallend veel mannen, die
hun vrouw vergezelden naar de show. Een verklaring heeft hij er niet echt
voor: „Normaal gesproken is een modeshow een echte vrouwenzaak. Toch
zien we dat het aantal mannen op dergelijke evenementen toeneemt. Misschien komt dat, omdat er ook een diner aan vast zit."
De mannequins gingen veertien keer in en uit de kleren. Zij showden de
nieuwe voorjaarsmode van merken zoals Yarell, Ravens, Lady Arrow en
Kerko. De heren kwamen qua kleding aan hun trekken met Van Gils en
Arrow.
Rutte loopt met het plan rond om ook iets voor de presentatie van de
wintercollectie te organiseren. Een optreden bij Queenie is dan echter
onmogelijk, omdat restaurant en hotel in september nog gasten hebben.
Wat er wel gaat gebeuren, is nog met bekend.

Oplage: 5.150
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woordvoerster van de school, twijfels
zijh over de veiligheid van het pand
Op dit moment wonen er twaalf men
sen in het gebouw, dat eigendom is
van Hema-eigenaar Van der Laan: een
aantal Nederlandse studenten van de
hogeschool en een viertal werkne
mers van de Hema.
Theo van der Laan laat weten da
Zandvoorters ook in aanmerking
kunnen komen voor de kleine ka
mers in het voormalige 'hotel'. „Men
sen kunnen naar de Hema bellen o
zich melden bij de klantenservice als
ze interesse hebben. De huren zijn
voor Zandvoortse begrippen laag
vanaf 275 gulden voor de kleine ka
mers tot 550 gulden voor de grotere.'
Op dit moment wordt het gebouw
aangepast. Van der Laan: „De buiten
landse studenten vormden een groep
dus ze hadden toen genoeg aan een
oentrale huiskamer en een keuken
Nu is de situatie veranderd. De huis
kamer is verbouwd tot twee kleinere
kamers en iedere etage heeft een keu
ken."
Het gebouw ondergaat ook een ver
andering aan de buitenkant. Een aan
bouw wordt gesloopt waardoor er een
doorgang komt naar de 'achtertuin'
Van der Laan wil dit deel geschik
maken voor een parkeerplaats voo
medewerkers van de Hema.

GertenbaChsChOOl.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De schaatsactie van de Gertenbachschool voor Artsen Zonder
Grenzen heeft 9.550 gulden opgeleverd. Een symbolische
cheque is dinsdag overhandigd
aan een vertegenwoordigster
van de organisatie.
Leerlingen, leraren en ambtenaren bonden op 26 februari de ijzers
onder om rondjes te schaatsen voor
Artsen Zonder Grenzen. De deelnemers moesten zelf sponsors zoeken.
Een van de leerlingen, Joyce
Moersan, vond meer dan honderd
mensen bereid haar financieel te
steunen Zij zamelde dan ook het
meeste geld m 1695 gulden. Een an-

ten.

Vorige week beweerde bestuurslid
iennard Groot in het Zandvoorts
Nieuwsblad dat er geen sprake zou
ijn van een conflictsituatie tussen
medewerkers, die meer nieuwsprpgramma's willen maken en dj's die
illeen maar muziek de ether in willen sturen. In het weekend is echter
de bom gebarsten. Dat gebeurde tijdens een rechtstreekse uitzending
van het programma Zandvoortse Zaien, die in het teken stond van lokale radio.
De makers van het Zandvoortse
actualiteitenprogramma,
Rob
Staats, Cor Draijer en Sigrid Schopman besloten tijdelijk het bijltje er
bij neer te gooien, nadat Groot in het
zelfde interview zei dat de omroep
meer aandacht aan nieuws wil besteden, maar dat daarvoor het geld ontbreekt. Volgens het drietal zijn deze
uitspraken niet waar.

dere brugklasser, Rebecca Karsters,
was goed voor 1365 gulden. Brenda
Maas, een klasgenote van de twee
andere meisjes schaatste van de
leerlingen de grootste afstand: vijftig rondjes. De gemeente liet zich
met onbetuigd. De ambtenaren waren ook heel actief en zij brachten
een bedrag van ruim duizend gulden
bijeen.
De school heeft voorafgaand aan
de sponsoractie aandacht besteed
aan het werk van Artsen Zonder
Grenzen. Dinsdag nam een verheugde medewerkster van de organisatie,
Cynthia Mangnoesing, de symbolische cheque m ontvangst. Het geld
is bestemd voor het opzetten van
medische hulpposten in Cambodja

ik hebben
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag \\il weten wat /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Klachten
Tijdens de uitzending van zaterdag maakten de programmamakers hun besluit bekend. Vervolgens gaven zij de Zandvoorters gelegenheid in de uitzending te reageren en te vertellen wat ze onder
lokale radio verstaan. Ook politice
zoals wethouder Van Caspel en
PvdA-fractievoorzitter Jeannette
van Westerloo waren in de uitzending aanwezig. De algemene teneur
was dat luisteraars het lokale
nieuws belangrijk vinden bij een
lokale omroep, zoals ZFM.
Sigrid Schopman: „Vanaf het begin zijn er al meningsverschillen
over de formule en het soort programma's van de omroep. We hebben telkens geprobeerd met het bestuur te praten over nieuwe programma's, maar toezeggingen op
dat gebied werden niet nagekomen.
Wij ontvangen veel gasten in ons

• Cynthia Mangnoesing van Artsen Zonder Grenzen neemt de symbolische
cheque ter waarde van 9.550 gulden in ontvangst van scholieren van de

Nieuweblad
• Sigrid Schopman in een bekende pose. De medewerkster van het
programma Zandvoortse Zaken en haar collega's Rob Staats en Cor Draaijer stoppen met het programma, omdat ze het niet eens zijn met het beleid
van de lokale omroep.
Foto Bram stenen

programma en we horen steeds dezelfde klachten: dat we te weinig
aandacht aan ouderen besteden, dat
er een kerkrubriek moet komen en
een programma gericht op kinderen. Maar het bestuur is daar doof
voor. Ze willen alleen muziekprogramma's brengen. Bovendien zegt
Groot dat er geen geld is, maar dat is
er wel. Het wordt alleen verkeerd
besteed."
Het bestuur van*ZFM laat bij monde van Vincent Huijing weten ver-

bijsterd te zijn over de uitzending
van afgelopen zaterdag. „Met de uitzending zijn andere medewerkers
tegen de schenen geschopt. Daardoor is er zoveel wrijving ontstaan
dat we niet meer met die mensen
(Sigrid Schopman, Cor Draijer en
Rob Staats - red.) door willen. Het
hele team bestaat uit 33 mensen. We
kunnen niet alleen rekening houden
met de drie medewerkers van Zandvoortse Zaken."
Lees verder op pagina 3

Naam (m/v) i i i i i i
Adres i i i i i i i i
Postcode/Plaats l l i i i
Telefoon l
Giro/Bankm

1

l
i

l
i

1
i

l
i

l
i

_L

J

L

J

L

i

l i .

_L

i l i i
l

i

_L

l
i

l
i

1
i

i i
l

l

i

i i i ,

l ( i » m umimli hi/iirRinp) | \ \ K '

i

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ 52,00
' Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-668 1300
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsteidam U hoelt geen post/egel te plakken

g "710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

t
Met droefheid, maar met een gevoel van dankbaarheid voor zijn grote betekenis voor ons,
geven wij U kennis, dat heden, geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man en
onze lieve, zorgzame vader

Egbert Jacques Marie Weve
oud-notaris te Zandvoort
echtgenoot van Maria Elisabeth Pieters
15 augustus 192-1
Hij is ons zo dierbaar.

16 maart 1992

Aerdenhout:
M. E. Weve-Pieters
Boudewijn
Lucia
2111 GR Aerdenhout, 16 maart 1992
Zandvoorterweg 31
De Eucharistieviering zal gehouden worden op
vrijdag 20 maart a.s. om 12.-15 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua, Sparrenlaan 9a te Aerdenhout, waarna de crematie
zal plaatsvinden om I'l .30 uur in het cremalorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Mijn man en onze papa is thuis.
Na de crematieplechtiglieid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats „Westervejd".

PROVINCIE

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGËBIEDEN
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 20 maart 1992 tot en met 20 april 1992 voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van de gemeente Zandvoort om
ontheffing van de verbodsbepalmg(en) vervat in artikel 3, eerste
lid, sub d en f van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor het reconstrueren van de Zandvoortselaan, het hermrichten van de Bentveldweg, inclusief het
vervangen van het riool en het aanleggen van een riool in de
Dumwmdelaan (395/274/02).
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).

Wij wensen zijn echtgenote Mieke en de kinderen alle sterkte toe.
Zandvoort:
Mr. A. N. J. Gielen, notaris
Mw. M. A. M. Gielen-Verburgt
Kinderen
Mw. Visser
Medewerkers

Een exemplaar van de ontwerp-beschikking ligt met een exemplaar van de aanvraag en andere daarop betrekking hebbende
stukken op werkdagen, gedurende twee weken, vanaf
vrijdag, 20 maart 1992 ter inzage tijdens dejkantooruren:

E. J. M. Weve
oud-notaris te Zandvoort

023^15855
^ ASSOCIATIE UrrVMRTVERZORGING
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
Weekend aanbieding

LENTETAARTJE

8,95

- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie

Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de Sector Grondgebied, Afdeling Bouwtoezicht en
Milieu,

Raadhuisplein 4 te Zandvoort, van 09.00 uur tot 12.30 uur.

HOERA!!

Robert Cliteur
21 jaar
maandag 23 maart
RIA - HEIN

Surprise Surprise!

Mia
héél hartelijk dank voor deze grote
verrassing
Geweldig dat iedereen van het
vrijwilligerscentrum er óók was!
Marg.

Tevens liggen de stukken ter
Bibliotheek, Prinsesseweg
maandag van 14.00 uur tot
van 18.30 uur tot
dinsdag
van 14.00 uur tot
woens'dag van 10.00 uur tot
donderdag gesloten;
vrijdag
van 10.00 uur tot
van 14.00 uur tot
van 18.30 uur tot
zaterdag van 10.00 uur tot

inzage in de Openbare
34 te Zandvoort op
17.30 uur en
20.30 uur;
17.30 uur;
12.00 uur;
12.00
17.30
20.30
12.00

Part-time

personeel
gevraagd

Vlaams Friteshuis

uur;
uur en
uur;
uur.

Gedurende twee weken, gerekend vanaf bovenvermelde datum
kunnen de aanvrager, alsmede degenen die schriftelijk en/of
mondeling bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van
bovengenoemde aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij/zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, schriftelijk
bezwaren inbrengen tegen de ontwerp-beschikking.

Haltestraat 23A
Zandvoort
Tel. 18619

;=-

Greta, Edwin, Marja,
Cor, Anja

uw drukker voor:

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123,
2000 MD HAARLEM.

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

Degene die een bezwaarschrift indient, kan tevens verzoeken zijn/
haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek
daartoe dient tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend.

Klaverjassen voor
koppels tb.v.
Greenpeace

Opgave tel. 14085 of 19652

Pa en Ma

Gemeenschapshuis
Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Visrestaurant

Bad Zuid
Strandpaviljoen 4
is weer geopend
Keuken open
tot 21.30 uur
Voor reserveringen
02507/1

Fa. Gansner & Co.

enz.
Deskjndig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

en c r e ï i e s
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen i
Uitvaartverzekering
NIVOrPOLIS
h
• een Natürav
j^
uitvaartovereenkomst
/Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UJe Gutte, Lome,
Boul. Barnaart 14

Voor uw kopje koffie e.d.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

(WABM)
Bij burgemeester en wethouders zijn ingekomen de navolgende aanvragen
tot vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking
hebben van:
1 een vishandel met stalling voor visverkoopwagens en bakvoorziening,
Curiestraat 2F te Zandvoort
2 een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag zonder
bakvoorziening, Kamerlingh Onnesstraat 11 te Zandvoort
3 een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en
bakvoorziening, Noorderduinweg 48 te Zandvoort.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, de gevraagde
vergunningen te verlenen.
De ontwerp-beschikkingen en de andere stukken die op de aanvragen
betrekking hebben liggen van 19 maart tot 19 april 1992 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook
ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 19 april 1992 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

19 maart 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

Kwekerij P. van KLEEFF

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

ETTUTl

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Celsiusstraat 84, huur ƒ497,31 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning begane grond met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.180,- zijn.
2. Dr. de Visserstraat 12, huur ƒ372,16 per maand.
1 -kamerbenedenwoning.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.300,- zijn.
3. Lorentszstraat 110, huur ƒ685,08 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.235,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toew/izingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VIOLEN *
BEPLANTING *
BEMESTING,
BOMEN, STRUIKEN,
ROZEN
VASTE PLANTEN

InterLanden sprelgroGp
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad
met spoedgevraagd:

BEZORGER/STER

Voor gezellig tafelen
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932
Maandag gesloten.
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.

- gevelwijziging 'Le Berry'
- uitbreiden woning

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Tel. 02507-13278
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Aangevraagde bouwvergunningen
033B-92 Gasthuisplein 9a
034B-92 Wihelminaweg 28

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

28 maart
aanvang 20.15 uur
15,- per koppel
Leuke prijzen

Ton, wij wensen je veel
succes met je zaak
Noorderbad op de Boeli.
Het lukt je wel!!

Voor andere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de sector
Bewonerszaken, openingstijden ma. t/m vr. van 9.00-12.30 uur.

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een
ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt
in een volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om
bezwaar te maken danwei om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State.

Haarlem, 19 maart 1992.

%_ Ton, veel succes met je
Noorderbad.
/" Maak er wat van!!

Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen schriftelijk
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus
2,2040 AA Zandvoort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking, onder vermelding van 'Inschrijving HAT'. De inschrijftermijn
sluit op dinsdagmorgen 24 maart 1992 om 12.00 uur.

Aangevraagde hinderwetvergunningen

Noord-Holland,

ADVERTENTIES

Woningtoewijzigng 'Groot Kijkduin'
Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de
HAT-eenheden, Stationsplein 66,67,77 (complex Groot Kijkduin)
De huur bedraagt f 422,87, inclusief f 29,- servicekosten.
Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven
te staan als alleenstaande woningzoekende.
De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem.
Hierbij wordt ook het norminkomen betrokken.

Degene die zi|n bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend worden,
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet op
artikel 24, tweede lid onder c van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij het voornemen
hebben om positief te beschikken op de aanvraag van Stichting Exploitatie Circuit Park te Zandvoort om vergunning
ingevolge artikel 17 der Wet geluidhinder voor het oprichten, m werking brengen en in werking houden van een auto-/
motorcircuit, gelegen aan de Burgemeester Van
Alphenstraat te Zandvoort.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het onverwacht overlijden van de heer

USIUNDIU.

Noord-JTTo/fand BEKENDMAKINGEN

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort,
TeL 02507-1 7244

voor een kleine wijk in
BENTVELD.
Bel:

020-6138444
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Fractie-voorzitter Van Westerloo vindt dat het college teveel geld verspilt

De PvdA gaat weer echte oppositie voeren
ZANDVOORT - De Partij van de Arbeid is de laatste weken
veelvuldig in het nieuws geweest. De sociaal-democraten kozen
tijdens het congres van afgelopen weekend Bottenberg en Vreeman tot hun nieuwe voorzitters. Toch bestaat de PvdA uit meer
dan alleen Wim Kok en Felix Rpttenberg.
In Zandvoort is ook een afdeling actief. De partij zit echter
niet in het college. Volgens fractie-voorzitter Jeannette van
Westerloo gaat de PvdA weer echt oppositie voeren, nadat ze
twee jaar geprobeerd heeft 'mee te praten' met het CDA/VVD/D66-college.
door Ivar Dobber
Volgens de Zandvoortse fractie-voorzitter van de Partij van de Arbeid, Jeannette van Westerloo, is de
partij over haar diepste punt heen.
Zij is van mening dat de Zandvoortse afdeling van de PvdA vrijwel zonder schade de WAO-discussie van
afgelopen zomer door is gekomen.
„Slechts vijf leden zegden hun lidmaatschap op", laat ze weten.
De Zandvoortse PvdA telt momenteel 136 leden en dat is niet slecht in
een plaats, die door de VVD gedomineerd wordt. Toch heeft de PvdA in
Zandvoort te kampen met gebrek
aan interesse, waardoor het moeilijk
is om kader te vinden. „Dat is iets
wat landelijk en ook bij andere partijen speelt. Mensen doen het niet
meer voor 'liefdewerk en oud papier'. Ze hebben maar weinig tijd
voor de vergaderingen. In Zandvoort hebben we vooral veel oudere
leden. Jongeren staan over het algemeen niet te trappelen om de politiek in te gaan. Toch ben ik optimistisch voor de toekomst. De laatste
tijd hebben we weer wat jongere leden gekregen."

tenberg/Vreeman, die met een grote
meerderheid van stemmen inderdaad werden gekozen. Van Westerloo verwacht dat de uitverkiezing
van het duo positieve gevolgen heeft
voor de afdeling: „De afdelingen
hebben laten merken dat ze in het
verleden ontevreden waren en dat ze
geen gehoor vonden voor hun klachten. Ik verwacht dat als het boven in
de organisatie beter gaat, dat dit invloed heeft op de afdelingen. Ik denk
dat dit congres goed is geweest voor
de hele organisatie, dus ook voor de
afdelingen."
In de 'grote politiek' spreekt de
PvdA een woordje mee, in Zandvoort zitten de afgevaardigden van
deze partij in de oppositiebankjes.
Tot voor kort voerden zij een beleid,
waarin meegedacht werd met het
college. De sociaal-democraten zijn
daar nu van afgestapt.
Van Westerloo: „We hebben twee
jaar geprobeerd positief mee te denken met het college. We zijn daar nu
mee gestopt. We hebben ons voorgenomen krachtiger oppositie te gaan
voeren."

Weekend:
21/22 maart 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. JagtenbergrG. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni-

Kerkdiensten
Weekend:
21/22 maart 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, Hervormd Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. C. van de Vate.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: Ds. S. v.d. Meer uit
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Volgens Huijing is het trio programmamakers nooit bij het bestuur geweest om eventuele wensen
te bespreken: „Het is ons nog nooit
rechtstreeks gevraagd om veranderingen aan te brengen. Zandvoortse
Zaken is zelfs een aantal keren in
verband met vakanties niet uitgezonden. We hebben ze toen geadviseerd om naar menson op zoek te
gaan om een bredere basis te krijgen."
De inzet van de 'stakingsactie' van
het Zandvoortse Zaken-team is een
verandering van het beleid van ZFM.
Schopman: ,,We willen dat het bestuur goed na gaat denken over wat
het wil met de zender. Wij hopen dat
er zoveel druk vanuit de samenleving zal komen om inderdaad meer
andere programma's dan alleen muziekprogramma's te maken."

Vriendje

• Jaennette van
Westerloo voor
de
PvdA-vlag:
„De tijd van bleren en overal
'nee' tegen zeggen is voorbij."
Foto Bram Stijnen

PvdA was het besluit om voor de
sollicitatieprocedure voor de nieuwe gemeentesecretaris een bureau
in te huren. Kosten: vijftigduizend
gulden. Van Westerloo: „We hebben
als fractie-voorzitters overleg gehad
Ontevreden
Gepasseerd
met het college, waarin naar onze
De Zandvoortse afgevaardigde op
Van Westerloo vindt dat het colle- mening in deze zaak werd gevraagd.
het congres heeft zijn stem uitge- ge te veel geld verspilt aan onnodige We hebben onze mening gegeven,
bracht op het kandidaten-duo Rot- zaken. Doorslaggevend voor de maar later bleek
dat er al een be-

Weekenddiensten

'Luisteraar is
een vriendje van
de lokale radio'

te huren om onderzoek te doen naar
de huisvesting van sociaal-culturele
instellingen. „We hebben bij de gemeente voldoende mensen zitten,
die dit ook kunnen doen", aldus Van
Westerloo. Weggegooid geld dus volgens de PvdA. Van Westerloo vervolgt: „Er moet meer gelet worden
op de uitgaven van het geld. Er

Toch zullen Van Westerloo en haar
fractiegenoten andere oppositie voeren dan vroeger gedaan werd: „In de
jaren zeventig werd flink tekeer gegaan tegen het beleid. De tijd van het
blèren en overal tegen aan trappen is
voorbij. Je kunt niet overal meer
'nee' tegen zeggen."
In het kabinet laat de PvdA er

wa" zolder"^ 'We moeten de jongeren in Zandvoort houden'
We

daarbij

be-
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trokken waren.
ging v.h. welzijn der dieren (02507) We zijn bij de PvdA van mening dat
14561,
Vermissingsdienst we die sollicitatieprocedure ook zelf
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens hadden kunnen doen. We hebben
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem daar geen extern bureau voor nodig.
023-244443.
We voelden ons gepasseerd en dat is
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- de laatste tijd vaker overkomen. We
lening: Voor informatie, advies en hebben het gevoel dat we niet echt
hulp tel. 17373, op alle werkdagen meepraten."
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
De PvdA was het ook niet eens met
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
het besluit om een extern bureau in
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. '(02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
ZANDVOORT - Zeven van de
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- acht Zandvoortse huisartsen
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg werken sinds twee jaar nauw
023-320899 of 320464. Spreekuur op samen. De huisartsen werken
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- ook professioneler. Dat is niet
dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpver- alleen nuttig voor de patiënt,
lening, beschikbaar voor iedere in- maar ook voor de huisarts zelf.
woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Tot zo'n twee jaar geleden hingen
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 de Zandvoortse huisartsen als los
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
zand aan elkaar. Er was een felle
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. concurrentiestrijd, die niet bepaald
Davidsstraat. Eerste woensdag van in het voordeel werkte van de pade maand van 17.30 tot 18.30 uur. tiënt. Sinds de komst van twee jonge
Zandvoortse Vereniging van Huur- artsen, F.B. Weenink en C.A. Jagtenders: Gratis advies voor leden. Tele- berg, naar Zandvoort werken de zefonisch spreekuur elke dinsdaga- ven huisartsen als een hechte groep
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- samen.
telijk: Postbus 287, 2040 AG ZandJagtenberg en Weenink, namens
voort.
de groep huisartsen: „Vroeger was
Woningbouwvereniging
EMM: er weinig communicatie. Er waren
Klachtentelefoonnummer techni- zelfs artsen, die nooit met elkaar
sche dienst: 17577. Bestuurlijk spraken." Tegenwoordig is dat anspreekuur: iedere eerste dinsdag ders: „We zijn nu een groep. We volvan de maand van 19.30 tot 20.00 uur. gen bijscholingscursussen en ook de
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. diensten worden aan elkaar overgeTaxi: tel. 12600.
dragen."
Een resultaat van het groepsgericht werken is het opzetten van het
apothekersoverleg. De groep huisartsen wil bijvoorbeeld een verantwoorder voorschrijfbeleid gaan voeHaarlem. Zang door Doopsgezind ren. Toch moeten de Zandvoorters
Jongerenkoor onder leiding van nog wennen aan de samenwerking,
want volgens Weenink en JagtenBruce Brunk.
Maandag, acht uur: Kaderbespre- berg bestaan er misverstanden, die
king.
eenvoudig op te lossen zijn.
Tijdens het weekend is er een
weekenddienst. Mensen, die een
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Pastor Th.W. huisarts willen bereiken, doen er beDuijves.
ter aan het centrale nummer te belZondag 10.30 uur: Pastor Th.W. len (30500) dan het nummer van hun
Duijves.
eigen huisarts of haastig in de auto
te springen om zonder overleg de
Nieuw Unicum:
eigen arts te bezoeken. Als ze het
Zaterdag 10.45 uur: Pastor Th.W. centrale nummer bellen, horen ze
Duijves.
wie er dienst heeft. „Mensen vinden
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, het vaak vervelend als ze door een
Haarlem):
andere huisarts geholpen worden,
Zondag 10.30 uur: Jubileumdienst maar als de kwaal zo ernstig is dat
Dr. Jerald Johnson. Geen avond- de arts inderdaad moet ingrijpen,
dan maakt het niet uit wie dat doet",
dienst.
Jehova's Getuigen:
aldus Jagtenberg.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R.
van Eongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

wordt veel uitbesteed en dat kost
geld en aan de andere kant wordt er
bezuinigd op de maaltijden voor ouderen door het optrekken van de
leeftijdsgrens."

niets aan gelegen om vroegere taboes aan te roeren. Het meest reeente voorbeeld daarvan is het beleid
van PvdA-staatssecretaris Ter Veld
mensen met een bijstandsuitkering
harder dwingen werk te zoeken.

Blèren

In Zandvoort heeft de partij ook nog
De PvdA neemt dus de rol op zich, een aantal strijdpunten, waarin ze
die van haar verwacht mag worden. zich volgens Van Westerloo van an-

Samenwerking tussen
huisartsen is voordeel
voor arts en patiënt

dere partijen onderscheidt: ,,In het
ouderenbeleid nemen we het standpunt in dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig moeten wonen en dat
daarvoor voldoende voorzieningen
moeten zijn."
De ouderen nemen voor de PvdA
een belangrijke plaats in, de jongeren
worden
evenwel niet vergeten:
„Zandvoort vergrijst
^-1»--»«««-••« en daarom moeten we de jongeren vasthouden. We vinden daarom
dat kleine woningen aan zowel ouderen als jongeren aangeboden moeten worden. Daarnaast blijven we
hameren op de bouw van woningen
in de huursector. Daardoor heb je de
woningen in eigen bezit, voor de eigen inwoners. We moeten ervoor
zorgen dat de jongeren niet wegtrekken uit Zandvoort."

Schopman en haar medestanders
hebben ook een verbetering van het
imago voor ogen: „We merken dat
sponsors afhaken, omdat ze niet hun
naam willen binden aan een programma waar hun potentiële klanten niet naar luisteren. Bovendien
willen we meer mensen aantrekken,
die actualiteitenprogramma's kunnen maken. Er zijn mensen die in
principe wel mee willen werken,
maar dat toch niet doen, omdat ze
niet met de zender geindentificeerd
willen worden.
Bestuurslid Huijing heeft een mening over lokale radio: „Bij lokale
radio gaat het erom dat de luisteraar
een vriendje wordt. En dat kan door
het draaien van muziek en met
nieuws daar doorheen. Het nieuws
ontbreekt echter omdat we daarvoor
geen mensen en middelen voor hebben. Maar daar wordt aan gewerkt."
Of de actie van de drie medewerkers haar vruchten af zal werpen, is
nog maar de vraag. Het bestuur wil
niet meer verder met de drie. Volgens Huijing is het 'over en sluiten'.
„We willen niet meer met ze praten.
We waren bezig met het programma-aanbod van het komend seizoen
en dan komt deze uitzending rauw
op ons dak. We gaan op zoek naar
nieuwe medewerkers voor Zandvoortse Zaken, want er kan geen
sprake van zijn dat het programma
van de radio verdwijnt."
Sigrid Schopman zegt het „heel
jammer" te vinden dat Huijing geen
mogelijkheden open laat. „Ik zou
graag verder gegaan zijn, maar dan
wel op een manier waarop wij denken dat de lokale radio maakt."

Achter de schermen

Ds. J. A. van Leeuwen

Op het centrale nummer horen ze
ook wie er in het weekend inloopspreekuur heeft. Weenink: „Ook
daarover bestaan vaak misverstanden. Die spreekuren zijn alleen voor
die mensen die niet tot na het weekend kunnen wachten totdat ze behandeld worden. Dus eigenlijk voor
de echt urgente gevallen." De inloopspreekuren zijn op zaterdag en zondag van half twaalf tot twaalf uur en
van vijf uur tot half zes 's middags.
Volgens de twee jonge huisartsen
weten de mensen niet wat er omgaat
in een huisartsenpraktijk. „Ze denken vaak dat we tijdens zo'n weekenddienst zitten te wachten totdat er
iets gebeurt, maar zo is het echt niet.
We zijn dan de hele dag aan het
werk. 36 tot 48 uur achter elkaar.
Daarom moeten de mensen ook
voor tien uur 's ochtends visites aanvragen, waardoor we de dag beter
kunnen plannen. Ook in het weekend."

Veeleisend
Over de patiënt is de laatste tijd
veel geschreven: hij is mondiger geworden, waardoor huisartsen het
moeilijker gekregen zouden hebben.
Jagtenberg: De patiënt is wel mondiger geworden, maar ook veeleisender en dat is een groot verschil. Onder mondigheid verstaan wij dat de
patiënt meedenkt over zijn klacht,
want de verantwoordelijkheid ligt
aan beide kanten. De patiënt moet
niet tot het uiterste wachten met het
inroepen van hulp, want dat gebeurt
ook. Het komt ook voor dat een arts
moet opdraven voor iets dat ook kan
wachten tot na het weekend. Soms
hoort hij dan: 'Daar is de dokter toch
voor, daar wordt hij toch voor betaald'. De medische noodzaak en de
emotionele beleving door een patiënt lopen dan langs elkaar heen.
Als er teveel onnodig een beroep op
de huisarts gedaan wordt en als de
arts daardoor niet efficënt kan werken, dan gaat dat ten koste van de
patiëntenzorg."

g Burgerlijke stand B
Periode:
10/3 - 16/3 1992
Geboren:

Charlotte, dochter van: Schuitenmaker, Bart en: Ramakers, Irene Gerardine Theodora.
Mara Emily Helena, dochter van:
Winnubst, Michael Joannes Henricus en: Maks, Amélie Henriette.
Overleden:
Disseldorp geb. Zwetsloot, Magdalena Adriana Johanna, oud 63 jaar.
de Ridder geb. Vermaas, oud 72 jaar.
De artsen Jagtenberg (links) en Weenink: „De patiënt is tegenwoordig
Kramer, Pieter, oud 73 jaar.
veeleisender.
Foto Archiel Weekmedia
Zwolsman, Leendert, oud 84 jaar.

Dominee van Leeuwen: „De kerk is nog altijd de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland". Foto Bram

'ik schaak tegen de computer'
ZANDVOORT - Bij zijn
komst in Zandvoort in 1983
had dominee J.A. van Leeuwen tegen z'n vrouw gezegd:
„Ik heb net het gevoel 'Of ik
weer thuis kom." Verklaren
kan hij het niet, maar mogelijk komt het omdat zijn wieg
in Scheveningen stond. En
misschien liggen hier wel
zijn wortels, want de archieven wijzen uit dat hij van
moeders kant een Zandvoortse voorvader heeft, een
zekere Willem Jeroen Zn.
Groen, die in 1702 een Schevenings meisje trouwde.
door C.E. Kraan-Meeth
De in 1934 geboren Jacobus Adrianus (Jaap) van Leeuwen was de
oudste van zeven kinderen uit een
onderwijzersgezin. „Mijn vader
gaf les op een hervormde lagere
school in Scheveningen en later
op een mavo in Den Haag. Ik trad
in zijn voetsporen en na vanaf
mijn negentiende jaar in Oldebroek voor de klas te hebben gestaan, kreeg ik het verzoek onderwijzer te worden op mijn vroegere
school in Scheveningen. Daarna
vertrok ik naar Renkum waar ik

in de avonduren Latijn en Grieks
studeerde om tot de universiteit te
kunnen worden toegelaten", aldus
Ds. van Leeuwen.
„In 1966 ging ik naar de Rijksuniversiteit in Utrecht voor de studie
theologie, en in 1972 werd ik beroepen naar een gemeente die uit drie
dorpen bestond, t.w. Steggerda, De
Hoeve en Vinkega.
In Renkum had Ds. Van Leeuwen
Irene Oudewaal, zijn latere echtgenote, leren kennen. Dat ook m Zandvoort het protestantisme en het katholicisme dichter bij elkaar zijn gekomen vindt de dominee een goede
zaak. En wat de Zandvoorters betreft „het zijn gezellige mensen en ik
hoop dat de kerk iets voor hen mag
betekenen".
Het is bekend dat de kerk de
grootste vrijwilligersorganisatie van
het land is. Gelukkig zijn er in Zandvoort ook, mensen die veel werk verzetten, zowel binnen de kerkeraad
als daar buiten. Predikant zijn
houdt namelijk wel wat meer in dan
alleen maar preken. Om maar een
greep te doen: vergaderen, bezoeken
afleggen, ook in de ziekenhuizen, catechisaties, kerkdiensten in de bejaardenhuizen en in Nieuw-Unicum,
de gezamenlijke diensten met de gereformeerden, en de uitvaarten,
waarvan er alleen in januari al vijf
waren. Voorts heeft Ds. Van Leeuwen in de beginjaren 1980 een Klinische Pastorale training gevolgd in

'Zon en Schild', een psychiatrisch
centrum, hetgeen dienstig is bij de
ontmoeting met mensen in de problemen. In Amsterdam volgde de
predikant een meditatie- en expressiecursus, waarover hij in het
jeugdhuis een kring geleid heeft,
en momenteel in Rotterdam op
zaterdag éénmaal in de twee weken een cursus Bibliodram. „Je
bent dan bezig met het bijbelverhaal en dan probeer je je in te
leven in de figuren en de gebeurtemssen uit dat verhaal", legt hij uit.
„Er komt nogal wat creativiteit
aan te pas." Bijzonder actueel ib
de dit jaar gevormde „Islamknng". „We hebben het daar op
een gemecnteavond over gehad en
zullen proberen een moskee te bezoeken."
Heeft de dominee ook een hobby en zo ja, kan hij daar tijd voor
vinden? „Ik zwem graag en probeer dat minstens één keer m de
week te doen. Verder houd ik van
schaken, maar de tijd ontbreekt
me voor een club en daarom
schaak ik maar tegen de schaakcomputer. Ik heb als hobby's fotograferen, lezen en fietsen. Dat laatste doe ik ook als ik op huisbezoek
ga." En over zijn roeping: „Predikant zijn is boeiend werk maar
niet altijd even makkelijk. Ten
diepste mag je het Evangelie brengen, en dat is een boodschap van
Vreugde, bemoediging en troost."
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Alsu'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
ANTWOORDCOUPON

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
* de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

\|LUGT

VAN DER>
Cornwallstraat 6

D Stuurt umi] meer informatie over {s v p invullen)
D Neemt u kontakl op voor het maken van een afspraak over
(s v p invullen)
D SCHUIFPUIEN/VOUWWANDEN/ SCHUIF KIEPDEUREN
D KUNSTSTOF RAMEN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN
O WERU AKF SYSTEEM
D WERU RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO SYSTEEM
D HORMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUS SUPERLITE GLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWERENDGLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
\
D SERRES
D SUBSIDIE MOGELIJKHEDEN

-«

l/l

U

Umuiden 02550-30624 NAAM
ADRES
POSTKODE+PLAATS

:

Hotel AMARE

Fa. Frank

Hogeweg 70
2042 GJ ZANDVOORT
Tel 02507-12202

Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd in
alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.
Tel. 02507-30890
023-343542

vraagt per ca. 1 april '92
tot einde van het seizoen
(half okt. '92)

MEDEWERKSTER
voor ontbijt en kamers
ca. 20-30 uur per week

Aanmelden gaarne op bovenstaand
adres

wea-u G l AS
Ramen+Deuren

VJ m-f

\*^

_
U kunl deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel
~ l zenden aan VanderVlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

TELEFOON .

B.V. Play-ln
zoekt voor haar filiaal Circus
Zandvoort een

Dit weekend

HALMONTEUR M/V

Schwarzwalder n cn
Kirsch Schnitt 9,011

De werkzaamheden zullen
voornamelijk bestaan uit het repareren
van onze amusementsautomaten in de
speelzalen. Cursus vanuit het bedrijf
behoort tot de mogelijkheden.

4 Koffiebroodjes o on
van 4,20 voor Or£U

FUNCTIE-EISEN:

- Leeftijd vanaf 21 jaar
- Opleiding minimaal LTS E
- Enige kennis van electronica
geniet de voorkeur
- Goede sociale vaardigheden
- Bereid te werken m wisselend
rooster
BIJ interesse kunt u telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen onder nummer
02507-18686 of een sollicitatiebrief schrijven
aan

}

Grote Krocht 26, Zandvoortj tel. 13529

Uw kleurenfilm

Ontwikkelen
en afdrukken
van negatief

13x18

§IM;

* LET OP
HOGEWEG 28, TEL. 12989

Hierbij waardebon
voor ƒ 5,50 korting op

f|§^
'$'M

(bij 12 opnamen ' .••:'••. '

Postbus 446, 2040 AK
ZANDVOORT.

Kleine Krocht 2 Zandvoort

Vrijdag 20 maart a.s.

KARAOKE
in CAFÉ SAM-SAM.
Dorpsplein

Zing mee of kom
gezellig langs.
Aanvang 19.30 uur.
ENTREE GRATIS

CASINO ROYAAL te ZANDVOORT

SCHOONMAAKHULP M/V
ais OPROEPKRACHT

30x40

Directe verkoop van groothandel aan particulieren o.a.:

„Bali" collectie pakken, hemden
(unisex) en jasjes

v.a.

c q voor een periode van 1/2 jaar tijdens een
zwangerschapsverlof van een van onze medewerksters
Bel voor een afspraak 02507-13030 en vraag
naar dhr J Koning

WAAROM BETAALT
U BIJ EENANDER

r

incl. BTW ƒ

„Zijde" collectie jackéts
s +r\c.
(gevoerd) (unisex)
,nci. BTW ƒ 125,Unie en bedrukte hemden
(unisex)
, CQ
incl. BTW ƒ

* Een parkeerwachter M/V
Buiten het feit dat u dient te beschikken over een zeer gastgenchte service instelling, bent u natuurlijk in het bezit van rijbewijs BE met de nodige rijervaring

ƒ l ,72
ƒ 1,88
ƒ i ,0ó

SERVICESTATION

Tevens opruiming van monsters a ƒ 5,- p. stuk
waaronder baby- en kindergoed, heren- en damespyama's,
regenjackets v.a.d.

Winterjackets ƒ 37,50
Openingstijden: 13.00-17.00 uur dagelijks. Gesloten op woensdag.

Verhuizen is vakwerk!

* Een toiletdame
Deze persoon zorgt ervoor dat de toiletten en douches van zowel de
Beach-club als het Strandpaviljoen beheerd worden.

* Een administratief medewerker M/V
Deze persoon zal de administratie komen versterken De werkzaamheden zullen zeer wisselend van aard zijn (eventueel part-time)

* Ambulanten M/V
Wij zijn op zoek naar jonge enthousiaste mensen met de nodige horecaervarmg die met name in de zomermaanden niet bang zijn om hun handen uit de mouw te steken.

* Bartender M/V
Voor in de weekenden
Indien u geïnteresseerd bent m een van deze functies, kunt u uw schriftelijke
sollicitatie middels een korte CV, binnen twee weken richten aan-

Grand Café/Restaurant Riche
T a v Dhr H W. Japing
Postbus 192
2040 AD Zandvoort

zoekt voor haar filiaal
Circus Zandvoort een

MEDEWERKER M/V
Ter invulling van een
gecombineerde functie m een
wisselend rooster.
De werkzaamheden worden
vervuld m de kassa, horeca,
souvenirshop en familyland.
Functie-eisen:
- leeftijd vanaf 21 jaar
- klantvriendelijk
- flexibele instelling
- bereidheid tot werken in
wisseldiensten
Bij interesse kunt u telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen onder
nummer 02507-18686 of een
sollicitatiebrief schrijven aan:
B.V. Play-ln, t.a.v. mw. l. Pollé,
Postbus 446, 2040 AK ZANDVOORT.

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Gasthuisplem 12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zancivoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Maraned

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

B.V. Play-ln
zoekt voor haar filiaal in de
Kerkstraat een

RRlERKENDE
VERHUIZERS

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

(bij Palace Hotel) .

B.V. Play-ln

Fa. P. Kleijn

AKO

* Een zelfstandig werkend kok M/V
Deze persoon beschikt over ruime a la carte ervaring, zelfstandigheid en
creativiteit Voor deze funktie is m ieder geval een SVH- of gelijkwaardig
diploma nodig

Zandvoorts Nieuwsblad

OÏ7j"

DE WIT VERHUIZINGEN
Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

TEL. 17897
HALTESTRAAT 69

5/Oj"

HETZELFDE PRODUKT
RICHE, direkt aan het Noordzee-strand gelegen, tussen Zandvoort en Bloemendaal, doet met haar combinatie van Grand Café, a la carte Restaurant,
Terrassen, de exclusieve Beach-club en het Strandpaviljoen sterk denken aan
ds sfeer en levensstijl van de Riviera en vormt daarmee een absoluut uniek
plekje aan onze kust.
Voor de diveise afdelingen zijn wij op zoek naar:

* AANVANG 18.00' UUR
* RESERVEREN GEWENST

QC

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

GRAND CAFÉ / RESTAURANT / BEACHCLUB / STRANDPAVILJOEN

22.50 p.p.
*

VERHUIZEN?

ICHE

12 GERECHTEN

MERINO IMPORT-EXPORT

vraagt een

20X28

* 19 T/M 25 MAART
* ONBEPERKT
* CHINEES BUFFET
*

v.a.

15x21

* WEER GEOPEND
* GEHEEL VERNIEUWD
* APARTE AFHAALINGANG
(Zeestraat)

B.V. Play-ln, ta.v. mw. l. Pollé,

FOTO BOOMGAARD

Chinees
Restaurant

Op donderdag 26 maart is
de verbouwing van de
baan.
Dus gaan we elke dag om 8 uur er weer fris
tegenaan. Met oude en nieuwe klanten mogen
we hopen. U wilt toch met de zomer er ook mooi
bijlopen.

Achterweg 1 (Haltestraat) tel.02507-14284
Bel voor een afspraak.

Dinsdag 24 en woensdag 25 maart wegens
verbouwing gesloten!

HALMONTEUR
De werkzaamheden zullen
voornamelijk bestaan uit het
repareren van onze
amusementsautomaten in de
speelzalen. Cursus vanuit het
bedrijf behoort tot de
mogelijkheden.
FUNCTIE-EISEN
- Leeftijd vanaf 21 jaar
- Opleiding minimaal LTS E
- Enige kennis van electronica
geniet de voorkeur
- Goede sociale vaardigheden
- Bereidheid tot werken m
wisseldiensten
Tevens hebben wij nog plaats voor een

KASSIER M/V
De werkzaamheden zullen voor het
grootste deel plaatsvinden in de
kassa.
FUNCTIE-EISEN
- Acuraat
- Klantvriendelijk
- Flexibele instelling
- Bereidheid tot werken in
wisseldiensten
- Leeftijd vanat 25 jaar
Bij interesse kunt u telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen onder
nummer 02507-19535 of een
sollicitatiebrief schrijven aan:

B.V. Play-ln, t.a.v. mw. l. Pollé,
Postbus 446, 2040 AK
ZANDVOORT.

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
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Chess Society ZHC dames laten kansen liggen
moet winnen
ZANDVOORT - Vrijdagavond speelt schaakvereniging
Chess Society haar laatste
bondswedstrijd in het Gemeenschapshuis. De tegenstander is het op de derde
plaats staande team van Santpoort. Zaterdag is Chess Spciety gastheer voor de beslissingsvijfkamp voor een plaats in de
finale van het Nederlands
kampioenschap damesschaak.

ZHC valt terug
ZANDVOORT - Na het
uitstekende begin na de
winterstop vorige week,
kwamen de hockeyteams van
ZHC tot minder positieve
resultaten. Het veldspel was
best van een goed gehalte,
doch slechts de heren hielden
aan hun wedstrijd een punt
over. Mijdrecht vocht in de
tweede helft terug naar een 2-2
einduitslag. De ZHC-dames
keken al snel tegen een 0-1
achterstand aan tegen
Overbos en hebben tevergeefs
getracht de stand een ander
aanzien te geven.

De bondswedstrijd tegen Santpoort moet door het op de eerste
plaats staande Chess Society gewonnen worden daar medekoploper
SVS uit Haarlem vermoedelijk geen
steek laat vallen in hun laatste duel
tegen de reserves van Aalsmeer.
Mochten Chess en SVS tot eenzelfde
resultaat komen, dan zal er op neutraal terrein een beslissingsweddoor Aaldert Stobbelaar
strijd worden gespeeld om uit te maken wie volgend jaar in de tweede
klasse mag uitkomen. Chess Society
kan op volle sterkte uitkomen en
In de eerste helft heten de
moet gezien de huidige vorm van de mannen van ZHC vaak uitstekend
spelers ook deze wedstrijd winnend hockey zien. Het leek er geenszins
kunnen afsluiten.
op dat Mijdrecht het de
Zandvoorters lastig zou maken.
Nadat Mijdrecht eerst tweemaal
Damesschaak
een strafconer forceerde, die niets
Bij de in februari jongstleden door opleverden, was het ZHC wat de
Chess Society georganiseerde halve klok sloeg. Met goed en snel hockey
finale van Nederland damesschaak werd Mijdrecht onder vuur
eindigden vijf dames op een gedeel- genomen. Het was daarom tegen de
de tweede plaats. Aangezien er maar verhouding in dat Mijdrecht in de
een plaats te vergeven is zullen za- twintigste minuut een voorsprong
terdag aanstaande beshssingswed- nam. Een misverstand in de
strijden gespeeld worden in Hotel Zandvoortse achterhoede werd
Faber aan de Kostverlorenstraat. De goed afgestraft: 0-1.
deelneemsters zijn Ineke TichelDie score hield niet lang stand,
man, Adinda Koster, Monique van
der Griendt, Irene Jaquet en Marisca Kouwenhoven. Het speeltempo is
een half uur per persoon per partij.
Het speelschema ziet er als volgt uit:
10.45 uur loting, 11.00 uur ronde l,
12.15 uur ronde 2,13.45 uur ronde 3,
15.00 uur ronde 4, 16.15 uur ronde
5-Eindigen ook hierna twee of meer
speelsters gelijk dan volgen er beslissingspartijen van vijftien mmuten per persoon.

OSS-turnsters door
ZANDVOORT - Bij de, het afgelopen weekend gehouden, regionale
turnwedstrijden te Amsterdam hebben de Zandvoortse OSS-turnsters,
in de diverse leeftijds-categorieén op
het D niveau, goede resultaten behaald.
Door die goede resultaten mogen
zes meisjes deelnemen aan de Provinciale wedstrijden op zondag 5
april aanstaande in de Wethouder
Verheyhal te Amsterdam. De volgende meisjes maken dan hun opwachting: Arda Pap categorie 1D,
lle plaats bij 24 deelneemsters; Joyce Koopman categorie 2D, 9e plaats
bij 32 deelneemsters; Francisca Rubehng, categorie 3D, 14e plaats bij 59
deelneemsters: Femke Paap categorie 3D, 15e plaats bij 59 deelneemsters; Tamara Hanning, categorie
5D, 8e plaats bij 63 deelneemsters,
Romena Daniels categorie 6D, 9e
plaats bij 63 deelneemsters.

TZB boekt
eindelijk
eens winst

aangezien ZHC snel van repliek
diende. Het was een goed
doorzettende Mare van der Kooij,
die de taal fraai over de doelman
pushte: 1-1. De Zandvoorters gingen
in hoog tempo door. Zeer fraaie
aanvallen werden opgezet en een
voorsprong kon niet uitblijven. Na
een perfecte voorzet van Wouter
Kolk was het Wouter Slotenmaker,
die de bal in het doel legde: 2-1.

ZANDVOORT - Na een serie
dikke nederlagen heeft TZB
eindelijk kans gezien een positief resultaat te boeken. Het op
bezoek zijnde Spaarnevogels
werd met 3-1 geklopt, waardoor TZB de laatste plaats
overdeed aan de Vogels.

Afweermiddelen
Mijdrecht zocht tevergeefs naar
afweermiddelen. ZHC had met een
beetje geluk definitief afstand
kunnen nemn. Nu ging een bal van
Wouter Slotenmaker tegen de lat en
keerde de Mijdrecht doelman nog
vele gevaarlijke schoten. Mijdrecht
was aanvallend tot niet veel instaat,
mede door het goede optreden van
laatste man Mare Meijer.
In de tweede helft was al snel
duidelijk dat ZHC het hoge niveau
van de eerste helft niet kon
vasthouden. Mijdrecht was nu
telkens een stapje eerder bij de bal.
De Zandvoorters werden met de rug
tegen de muur gezet. Middels snelle
uitvallen poogde ZHC toch de
marge uit te breiden, maar het
samenspel was duidelijk minder
geworden. Alleen Wouter
Slotenmaker was eenmaal erg
dichtbij een doelpunt door de
Mijdrechtse doelman te omspelen.
De uit een moeilijke hoek
ingeslagen bal werd echter door een
veldspeler tot lange hoekslag
verwerkt.

Aangezien de resultaten de laatste
weken zeer te wensen over heten,
had TZB afgelopen week een besprekmg gehouden.
Dat hield onder andere in dat vier
spelers uit het tweede team werden
opogesteld en gezien het uitemdehj
ke resultaat heeft de omzetting gewerkt. "Het liep nu erg lekker", stelde trainer Ab Bol.

• ZHC werkte keihard naar de over- geenszins de mindere van Overbos.
winning toe, maar het wilde toch niet De teams waren volkomen aan
lukken.
elkaar gewaagd en de gelukkigste
Foto Bram Stijnen

De terugval van ZHC zette toch
door, waarvan Mijdrecht wist te
profiteren. Er waren nog slechts
enige minuten te gaan toen een
Mijdrechtse aanval de Zandvoortse
defensie te machtig was: 2-2.
De Zandvoortse dames waren

heeft uiteindelijk gewonnen. Door
een misverstand in de Zandvoortse
defensie kwam Overbos op een 0-1
voorsprong. Vanaf dat moment
heeft een keihard werkend ZHC er
alles aangedaan om op gelijke
hoogte te komen.
Vooral m de tweede helft bouwde
ZHC een groot veldoverwicht op.
Een doelpunt leek een kwestie van

tijd, doch het zat de Zandvoortsen
niet mee. Zo viel er een schot op de
paal te noteren, en vlogen een paar
ballen rakelings langs het Overbos
doel. Bovendien was de Overbos
doelvrouwe in grootse vorm en
hield ZHC van de gelijkmaker af.
"We hebben er keihard voor
gewerkt maar het lukte niet", vond
coach Thea van Hemert. "Het zat
vandaag niet mee, maar we heten
toch te veel kansen liggen".

Na een klem half uur voetballen
slaagde debutant Ane Draayer er m
de score te openen. De Zandvoorters
vergaten door te drukken waardoor
Spaarnevogels in de strijd bleef.
Vlak voor de rust kwamen de
Haarlemmers zelfs op gelijke hoogte.

Er volop tegenaan

In de tweede helft ging TZB er
weer volop tegenaan Na vijf minuten leverde het overwicht een treffer
op. John Schilder, eveneens voor het
eerst opgesteld m het hoogste team,
zette de badgasten op een 2-1 voorsprong. Ook nu leek de voorsprong
een kort bestaan te hebben. Namelijk m de volgende minuut kreeg
Spaarnevogels een strafschop toegekend.
Die werd echter naast geschoten,
maar omdat een TZB'er een graspolletje naar de nemer van de strafschop wierp, moest nogmaals vanaf
werd kansloos weggespeeld. Door elf meter geschoten worden. Spaardoelpunten van Wim de Jong, Ed- nevogels wilde kennelijk niet meer
win Ariesen en driemaal Bas Heino scoren, aangezien wederom naast
zegevierde Nihot/Jaap Bloem Sport werd geschoten
met 10-4.
TZB nam de draad weer op en
Maandagvaond kwam Weldam m vergrootte de voorsprong na een
de Pellikaanhal op bezoek. Een kwartier spelen. Arie Draayer liep
ploeg die goed voetbalde en veel spe- zich goed vrij en deponeerde de bal
lers achter de bal hield. Door goed in het doel, 3-1. In het laatste half
storend werk van Wim de Jong keer- uur heeft Spaarnevogels nog wel geden de kansen, wat in de zesde tot de probeerd iets aan de achterstand te
openingstreffer leidde van Bas Hei- doen. Het spel van de Haarlemmers
no. Twee minuten later wederom was echter te matig om het de Zandeen vloeiende combinatie, die afge- voortsers lastig te maken.
rond werd door Wim de Jong. Weidam poogde de achterstand weg te
"Ik hoop dat het spel zich zo voortwerken, doch doelman Jaap Bloem zet", aldus Ab Bol. "We waren beter
verdedigde zijn heiligdom wederom en verdiende de zege. Eindelijk hebperfect. Slechts eenmaal was een ben we de laatste plaats verlaten en
schot hem te machtig: 2-1.
misschien werkt het door".

Van Elk geeft
Nihot/Jaap Bloem Sport
Ayress schaakles op naar kampioenschap
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club speelde
de 23e ronde van de interne
competitie. Daarbij liet Van
Elk,
ranglijstaanvoerder
John Ayress, overtuigend
achter zich. De schaakwedstrijd in de externe competitie tegen SVS 2 werd zonder
verder spelen afgesloten op
een 4-4 gelijkspel.

Tijdens de interne competitie
stonden een paar spannende partijen op het programma. In het
Gemeenschapshuis liet "goodold" Van Elk weer eens zien het
schaken nog niet verleerd te zijn.
In een sinderende partij, tegen de
koploper John Ayress, kreeg hij al
snel voordeel, waar zijn tegenstander geen raad meer mee wist.
Door deze overwinning steeg Van
Elk twee plaatsen op de ranglijst
en is nu duidelijk kandidaat voor

een plaats tussen nummer zes en
elf.
Ook Edward Geerts was weer
goed op dreef. Door zijn winst op
Piet Termes is de strijd om de
derde, vierde en vijfde plaats volledig open. Het verschil tussen Lindeman, Louis Dambrink en Edward Geerts bedraagt slechts twee
punten.
Dennis van der Meijden en
Louis Dambrink speelden vanaf
de eerste minuut een partij, die
niet anders dan in remise kon eindigen. Mare Kok, met de witte
stukken, brak zijn partij af tegen
Nico Handgraaf. Na analyse zal
deze partij vermoedelijk in winst
uitmonden voor Kok. Kok zal dan
weer een plaatst stijgen en Piet
Termes en Van Elk achter zich
laten.
Uitslagen: Schclvls-Choi 0-1, MollerusMarquenie 0-1, Wiggcmansen-Frederking
1-0, Twint-Gude 1-0, Geerts-Termes 1-0, Ayress-Van Elk 1-0, Roele-Gorter remise,
Van der Meljden-Dambrink remise, KokHandgraaf afgebroken.

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam
Nihot/Jaap
Bloem Sport lijkt op weg naar
de titel. Afgelopen weekend
boekten de mannen van coach
Guus Marcelle twee fraaie
overwinningen. Eerst werd, na
een schitterende partij zaalvoetbal, Fitness de Gors met
10-4 afgedroogd. Vervolgens
kreeg het bezoekende Weldam
geen schijn van kans, 5-2.

Door deze overwinningen heeft
Nihot/Jaap Bloem Sport de leiding
genomen en met nog twee wedstrijden te gaan is promotie mogelijk.
Tegen Fitness keek Nihot/Jaap
Bloem Sport eerst even de kat uit de
boom, omdat de gastheren met een
meevoetballende doelman aantraden. De Zandvoorters hadden dat
systeem snel onder controle, waarna
de strijd zich in Zandvoorts voor-

deel ontwikkelde. Vooral Edwin
Ariesen en Bas Heino hadden er zin
in. In de vierde minuut liet Ariesen
de doelman kansloos. De badgasten
gaven de voorsprong echter weg,
door een foutje in de verdediging.
Edwin Ariesen gaf de Zandvoorters
opnieuw een voorsprong. Fitness
bleef echter knap tegenspel bieden,
maar doelman Jaap Bloem was
voortreffelijk op dreef. Vlak voor de
doelwisseling zorgde Robin Castien,
na een pass van Bas Heino, voor een
3-1 voorsprong.

Herstel
In de tweede helft heeft Nihot/Jaap Bloem Sport de strijd geheel
gedicteerd. Bas Heino scoorde al
snel 4-1, doch daarna kwamen de
Zandvoorters in een rommelige fase
terecht. Robin Castien scoorde nog
wel maar Fitness kwam terug tot 5-3.
Het herstel kwam weldra en Fitness

Gansner jeugdtrainer bij Z75
CINEMA CIRCUS

J

TZB was vrijwel de gehele wedstryd de beter spelende ploeg De
strijd was overigens erg rommelig
en dreigde vaak uit de hand te lopen
J Toch werd het einde gehaald.

L

ZANDVOORT - Met ingang
van komend voetbalseizoen
gaat Zandvoort'75 alle junioren onder leidng van een jeugdtrainer brengen. Het jeugdbestuur is erin geslaagd om voor
deze functie de oudspeler van
Zandvoort'75, Rob Ganser,
vast te leggen.

BIOSCOOPPROGRAMMA 20 t/m 26 maart 1992
DAGELIJKS OM 13.30 uur

DE REDDERTJES IN KANGOEROELAND
Kaarten: tot 12 jaar ƒ 9,00
Volwassenen ƒ12,50

Jiifliilliili

door Aaldert Stobbelaar
De dertig jarige Zandvoorter, die
ook de hoofdselectie van tweede
klasser IJmuiden onder zijn hoede
heeft, traint alle jeugdelftalen, wat
wil zeggen van de A tot en met de F
junioren. Samen met Arend Koster,
Remco van Lent en Toine Toonen
gaat Rob Ganser diverse acties op
touw zetten om de jeugd enthousiast
te maken voor de voetbalsport. Het
streven van Zandvoort'75 is om, behalve met de nu reeds in competitieverband spelende jeugdteams, een A
juniorenteam de wei in te sturen.
"Vooral de A categorie moeten we
zien uit te breiden", meent het jeugdbestuur. "Daar moeten we in de toekomst uit putten voor de opvolging
van het hoofdteam. We moeten nu al
werken aan die opvolging. We zijn
reeds drie jaar bezig om een jeugdplan op te stellen maar hadden niet

genoeg financiën. Mede door spon- werkt, doch ook hier is het een voorsoring is het nu mogelijk een trainer naam punt, dat het plezier om een
aan te stellen voor de gehele jeugd". balletje te trappen moet prefaleren.
Hoe de acties er gaan uitzien is
nog niet bekend. Er wordt hard geUniek
werkt aan een plan. In ieder geval
Het is uniek in de geschiedenis wordt een aantal jeugdtoernooien
van Zandvoort'75 dat een betaalde gehouden. Bovendien spelen de B, C
en gediplomeerde trainer aan de en D junioren mee in de zaalvoetbalslag gaat met de jeugd. Altijd heeft competitie. Buiten het voetbal worde club met enthousiaste vrijwilh- den uitstapjes georganiseerd, een
•gers goed gewerkt. "Het blijkt uit de bezoek aan een wedstrijd van Ajax
opkomst van de trainingen, van gebracht en een feestje voor de jeugd
maar liefst 98 procent, dat die vrij- ontbreekt evenmin op de agenda.
willigers het erg goed hebben geHet enthousiaste jeugdbestuur is
daan", stellen de jeugdbestuurders blij met de komst van Rob Gansner,
unamiem. "We missen echter een die zijn sporen al aardig verdiend
hoop kennis en kwaliteiten die 'n heeft in de voetbalsport. De gediplomeerde trainer begon zijn loopbaan
opgeleide jeugdtrainer wel heeft.
als assistent-trainer bij Sparta m
Rotterdam. Daarna streek hij in de
Sfeer
regio neer om achtereenvolgens de
De Zandvoortse voetbalvereniging jeugd te trainen van VEW, SIZO en
hoopt met diverse acties vooral wat Hillegom, terwijl hij hoofdtrainer
A en B junioren aan zich te kunnen was bij Onze Gezellen, DIOS en nu
binden. Hoog in het vaandal van IJmuiden. "De jeugdtraming bij
Zandvoort'75 staat echter de unieke Zandvoort'75 is goed te combineren
sfeer in de club. Die moet volgens met de die m IJmuiden", stelt Rob
het jeugdbestuur gehandhaafd blij- Gansner. "Nu is er de kans om de
ven. De club wil geen spelers van jeugdopleiding goed op te zetten.
buiten aan trekken, doch spelers die Dat moet wel gaan. Ik heb voor één
gegrepen worden vnenschappelijke jaar getekend maar het is de bedoesfeer. Gesteld wordt dat vooral voor ling dat ik langer blijf".
de allerkleinsten het voetbalplezier
voorop staat. In de wat oudere junioren wordt meer prestatiegericht ge-

Spannende bridgeavond
ZANDVOORT - De vierde
wedstrijd van de vierde competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub was zeer goed, waarbij
verrassende resultaten werden
behaald. Vooral in de A-lijn
was de verrassing groot.
Want de dames Van Ackooy en
Drenth werden knap eerste met een
percentage van 61,43. De tweede
plaats was, eveneens verrassend,
voor het echtpaar Hoogendijk. Na
vier wedstrijden staan mevrouw
Spiers en de heer Emmen met een
voorsprong van 24 procent nog ongenaakbaar aan de kop. Tweede staan
mevrouw De Leeuw en de heer
Braun.
DAGELIJKS OM 15.30 uur, 19.00 en 21.30 uur
Alle leeftijden
Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00
Volwassenen ƒ12,50

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Het echtpaar Van der Meulen
haalde in de B-hjn flink uit met een
score van maar liefst 67,14 procent.
Met dit percentage zijn zij in veiliger
regionen beland en is terugkeer naar
de A-lijn weer mogelijk. Tweede in
deze lijn werden de dames Pokkens
en Klinkhouwers. De heren Overzier en Van der Staak hebben hun
eerste positie kunnen handhaven,
maar de dames Pokkens en Klink-

houwers hebben nog maar een lichte achterstand.

C-lijn
In de C-lijn ging de overwinning
naar de dames Van Mancius en Veltman met een score van 64,15 procent. Met deze prestatie komt promotie naar de B-lijn voor hen in
zicht. Tweede werd het gelegenheidspaar, de dames Meijer en Saueressig. De kop van de C-lijn bleef echter
onveranderd. Op de eerste plaats
staan mevrouw De Vries en de heer
Saueressig, terwijl de dames Rudenko en Rudolphus tweede bleven.
De dames Kalf f en Polm beginnen
zich aardig te roeren in de D-hjn,
want met een score van 62,20 procent werden zij eerste, waardoor zij
prompt in de promotiezone beland
zijn. De dames Van Leeuwen en Slegers werden tweede. Ook in de D-lijn
wijzigde niets in de koppositie. Eerste staan de dames Van Duyn en
Veldhuizen en de dames Van Leeuwen en Slegers blijven tweede.
Inlichtingen over de bridgeclub
kan men verkrijgen bij de wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds.

Tempo omhoog
Nog voor de rust voerde Nihot/Jaap Bloem Sport het tempo omhoog. Edwin Ariesen, altijd goed
voor een of meer treffers, wist ook
nu wel raad met de kansen: 3-1.
In de tweede helft een feller spelend Weldam, doch de Zandvoorters
hielden de bal goed in de ploeg. Tot
ver in de tweede helft bleef het spannend maar toen maakte Edwin Ariesen er 4-1 van. Door een foutje (bedankt) werd het nog wel 4-2, doch
Nihot/Jaap Bloem Sport beantwoordde dat doelpunt door vanaf de
aftrap tegen te scoren. Edwin Ariesen bepaalde de eindstand tenslotte
op 5-2.

Bekercompetitie
Afgelopen maandagavond heeft
een viertal topspelers van de Zandvoortse Schaak Club voor de bekercompetitie gespeeld in Nieuw Vennep. Dennis van der Meijden, John
Ayress, Jack van Eijk en Edward
Geerts doen verwoede pogingen om
de volgende ronde te halen De afloop van deze wedstrijd is nog niet
bekend
Vorige week donderdagavond kregen vijftien jeugdige schakers een
training om de fel begeerde diploma's te kunnen behalen. Vanavond
speelt de jeugd de 20e ronde van hun
competitie.

ZVM dameshebben
titel voor het grijpen
ZANDVOORT - Door koploper Odin zeer verrassend te
verslaan heeft het Casino-ZVM
dames handbalteam de kampioenskansen geheel in eigen
hand. De Zandvoortse dames
versloegen Odin, na een sinderend gevecht, met 13-10. Komende zondag speelt CasinoZVM om half twee de laatste
wedstrijd in de Pellikaanhal.
Bij winst kan er feest gevierd
worden. De heren van CasinoZVM gaven de toekomstige
kampioen Odin goed partij,
doch verloren met 19-15.

meer laten zien over een prima karakter te beschikken Het team van
coach Nicole Berkhout, gaf de moed
niet op en zette vervolgens de achtervolging in. De defensie werd gesloten, terwijl met snel aanvalsspel
de achterstand teniet werd gedaan
De Zandvoortsen stoomden door
naar een verrassende maar verdiende 13-10 overwinning.

Heren

Tegen de aanstaande kampioen
heeft Casino-ZVM dapper partij geleverd Vooral defensief hadden de
mannen van coach Joost Berkhout
er goed zicht op. Slechts aanvallend
Het was voor Casino-ZVM de laat- kwam Casino-ZVM te kort De kan
stc kans op een kampioentitel. Dan sen werden onvoldoende afgemaakt
moest er wel van Odin gewonnen Veelal profiteerde Odm daarvan
worden. Odin kon bij winst de kam- door via een snelle break-out te scopioensvlag uit de kast halen. En ren. Ruststand 12-6.
daar leek het naar toe te gaan De
Zandvoortse dames speelden in de
In de tweede helft deden de Zandeerste helft veel te nerveus. Zij raak- voorters in het geheel met onder
ten door het vele balverhes op een voor Odin. Met stevig en goed handdermate grote achterstand waar- bal werd Odm afgestopt, terwijl
door een nederlaag in het verschiet langzaam het gat kleiner werd Odm
leek te liggen. Ruststand 7-4 in Zand- bezat echter voldoende kwaliteit om
voorts nadeel.
de Zandvoorters op afstand te houden. 19-15.
Toen Odin in de tweede helft vlot
Doelpunten ct-mies: Mirrillr Martin.» ."i.
uitliep naar een 9-4 voorsprong, is IMargreet
Sterrenburg 4. S\l\i.i Blom i. \n
• Rob Gansner nieuw als jeugdtrai- normaal gesproken de strijd beslist KClicjue \an der Werff l, \\cnd} \an Straten
1.
Heren;
Guldo
Weidema b. Kee.s Hoek l, Jan
ner bij Zandvoort'75.
Casino-ZVM heeft, dit seizoen, al
\an Duijn 3. Rlchard Vos l, Hans Moll l

ZANDVOORT - De volleybalvereniging Sporting OSS kende een bijzonder puntrijke en
daardoor positieve zaterdagavond. Slechts het eerste damesteam bleef zonder punten,
doch de overige teams waren
goed op dreef en scoorden er
lustig oplos.
De Zandvoortse dames, gaven het
sterke SBY goed partij, maar waren
toch kansloos met 3-15,10-15 en 3-15.
Sporting OSS trad aan met twee invalsters, die konden terugzien op
een goed debuut. De meisjes adspiranten speelden een spannende en

Positief volleybal
van Sporting OSS
goede partij volleybal. Ondanks
goed tegenspel van VCH moest dit
team er aan geloven. De Zandvoortse talentjes wonnen met 3-1, via de
setstanden 15-12, 6-15, 15-8 en 15-7
Het tweede damesteam van Sportmg OSS was eveneens goed op
dreef en won na een stroef begin met
goede cijfers. De eerste set ging nog
wel met 14-16 naar Allides 4, doch de
daarop volgende sets waren voor de

Zandvoortse volleybalsters met 15
10, 15-4 en 15-2.
Het eerste herenteam behaalde
een zeer nuttige overwinning op het
vierde team van Spaarne'75. Het was
een leuke partij waarin Sporting
OSS duidelijk beter was. Alleen m
de laatste set kon, omdat Sporting
wat nonchalant ging spelen, Spaarne aardig bij blijven. Eindstand 3-0
via de setstanden 15-8, 15-8 en 16-14.
Het met wat jeugdige spelers aangevulde tweede herenteam kwam
goed voor de dag tegen Die Raeckse
6. In een eneverende partij hielden
de teams elkaar in evenwicht, 2-2.
Setstanden 9-15, 15-9, 15-13 en 9-15

DONDERDAG 19 MAART 1992

WEEKMEDIA 22

GEZIEN OP DE T.V.!
HET DYNAMISCHE DUBBELSPEL
VAN LOTTO EN SPORTPOINT

LOTTO CHALLENGE
Van 149.50 voor

JUPITER
SPORT

rp

UD

de grootste sortering in:

129,50

BADKLEDING
TENNISKLEDING
VRIJETIJDSKLEDING
me f merken als:

sportspeciaalzaak

JUPITER SPORT
Raadhuisplein 15 - Zandvoort

HAIRWVE

O'Neill, Speedo,
Triumph, Nicky
Nobel, Elfi, Solar,
York, Rucanor,
Robey, Maser,
Nike, Converse,

Luhta en vele
andere.
sportspecïaalzaak
JUPITER SPORT
Raadhuisplein - Zandvoort

e, eb e&ióXé' *****v?e*v/

degebied kunnen absorbe- mits gecombineerd met
Watergolven en
ren.
donkere
onderstukken
Bakkebaarden
(pantajpns in zwart, antraDe rollers zijn terug. Jonge
Man
en
mode
gaan
tegenciet grijs en donkerblauw)
mensen lijken er geen prowoordig prima samen. De ook prima representatief
blemen mee te hebben.
De generatie evenwel die man kiest zelf en durft ook te dragen.
zich dertig jaar geleden zelf te kiezen. Met name Jacks zijn ook weer volop
zelf moest bekommeren kleur, kleur en nog eens in de winkels te zien. Half
om haar kapsel, krijgt kleur. Zelfs de meest con- lang en lang met uitgetraumatische herinnerin- servatieve man komt nu werkte zakken, ritsen en
gen aan het wekelijks te- voorzichtig met bottle- andere details.
Voor inlichtingen
rugkerende ritueel van groen of een gedekt rode
krullers indraaien en met kleur de paskamer uit, ver- omtrent de „Leaders in
een strak getrokken ge- baasd uitroepend: „Hé, dit Style" zaken en/of de collecties belt u: 03408zicht onder de loeiende is zo gek nog niet"!
Deze fellere kleuren zijn, 83704.
droogkap te zitten.
Maar de kapseltrends van
1992 schrijven het voor: Finn Karëlia bij Viva mode
het vrouwenhaar moet
glanzen, liefst in grove
krullen en ronde lijnen. De
recht geknipte bob-lijn is
nu echt uit. „Hoewel het
nog wel drie jaar zal duren
voordat dat hier is doorgedrongen." Los rond en in
laagjes zijn steekwoorden
en om ze gestalte te geven
hebben de kappers hun
oude scheermessen weer
uit de doos gehaald. Korte
kapsels worden gesneden
met een iets langere nekpartij en wat langer haar
krijgt na het lossnijden een
watergolfje.
„Maar een krulset of iets
dergelijks wat de vrouw
thuis uit haar kast kan
trekken volstaat ook."
Het hoofd van de man
doet het goed met bakkebaarden (niet te lange),
een zachte permanent en
het haar wordt gesneden
met het mes. Wat de kleur
betreft zijn zeer lichtblond,
hazelnoot en lichtblond
weer helemaal in.
Cora Klijn Hairwave

LEADERS
IN STYLE

Kosterstraat 13, 2042 JJ
Zandvoort, tel. 02507-14975

DAMES- en HERENKAPPER

Voel 't Voorjaar!!!

Zeestraat 56 Zandvoort
tel. 02507-30838
vrijdagavond geopend

NU GRATIS BIJ EEN
ZONNEBANKKUUR
Een Bio-energetische
algenpakking of lichaamspeeling
waardoor 20% sneller en
gezonder bruin
Keuze uit diverse zonnebanken, voor
verschillende huidtypes

„Leaders in Style" is de
naam waaronder een 53tal herenmode speciaalzaken over heel Nederland
met elkaar samenwerken.
Uitmuntend in aanbod,
collecties, prijs/kwaliteitverhouding en vooral service. Elke man zal prima
kunnen slagen bij deze
modespecialisten.
De
klant staat centraal en dat
is te merken. Elke zaak
heeft stuk voor stuk vakmensen in dienst, die een
objectief en eerlijk advies
prefereren boven het
koste wat het kost verkopen. Het scheppen van
een vertrouwelijke sfeer is
belangrijk, zodat mannen
op hun gemak alle nieuwe
ontwikkelingen op het mo-

Betrekkelijk
nieuw in
Zandvoort is de collectie
van Finn Karëlia.
De stoffen die verwerkt
worden, hebben een super
draagcomfort, de hele collectie is zelf-wasbaar,
makkelijk te onderhouden
en heeft vooral zijn bekendheid gekregen door
de cotton blend geweven
stoffen, waarvan het katoen aan de binnenkant
verwerkt is, zodat het niet
benauwd draagt.
Het alom bekende denim
blauw is verkrijgbaar in
een breed scala van mo-

dellen en bestaat uit blazers, jacks, rokken, pantalons en bermuda's met bijpassende tops en blouses.
Vorig seizoen maakte Viva
mode een test met Finn
Karëlia, de reacties waren
zo enthousiast dat dit seizoen gestart is met een
veel breder programma in
meerdere kleuren. Wederom blijkt dat een schot in
de roos te zijn, want wie
eenmaal het draagcomfort
van Finn Karëlia heeft ondervonden, verlangt naar
meer.

L±l

Voorjaarsbril anno 1992:
zijn intrede. De glazen
een mode-artikel om
worden hierbij niet door
nader te bekijken
echt montuur omlijst,
We zijn er behoorlijk aan een
maar
handmatig
gewend geraakt dat met op de worden
brug en de pootjes
het wisselen van de $ei- geschroefd.
De glazen
zoenen ook het mode- worden overigens
zeer
beeld verandert.
vormgegeven.
De brillenmode speelt vol- fantasievol
en daar signaleren we
ledig in op de geldende Hier houten
monturen en in
trends in de wereld van ook
enkel zeer ludiek
kleding, make-up, haar- een
exemplaar is zelfs zijde
mode, etc.
Dat is goed merkbaar als verwerkt.
we de nieuwe collectie bril- De kleur
len onder de loep nemen. Tot nu toe zagen we voorDe voorjaarsbril anno al bedekte tinten. De nieu1992 heeft meer lef en we kleurstellingen zijn echwordt extravaganter. Hij ter meer uitgesproken en
vertoont meer franje, zijn donkerder en feller.
zoals zijkanten bewerkt Deze kleuren zijn er in een
met versieringen en soms .effen uitvoering, maar ook
zelfs verrijkt met diamant- gevlekt en met motieven.
jes.
De glazen
We weten van vroeger dat
De vorm
De kleinere vorm (ook wel hele sterke brilleglazen
retrostijl genaamd) zet ook heel dik werden. Verdoor. Het is de stijl die we beterde technieken bieden
nog kennen uit grootmoe- nu legio mogelijkheden om
ders tijd. Dit zal wel met zelfs de meest sterke glahet einde van de eeuw te zen dun tot zeer duur te
maken hebben, het fin de slijpen.
siècle gevoel. Met een Hierdoor hoeven glazen
toch enigszins onzeker ge- met een sterke van, -6 tot
vpel over de laatste jaren, zelfs -10 geen afbreuk te
grijpen we graag terug doen aan de schoonheid
naar oude normen en van een montuur.
waarden. De hang naar Voor iedereen een bril
nostalgie is voeral om ons „op maat"
heen te vinden. De nostal- Wat het modebeeld ook
gische retrostijl laat zowel voorschrijft, geen enkel
ovale monturen zien als gezicht is identiek aan een
ronde „panto" modellen. ander. Bovenal moet een
bril de eigen identiteit versHet materiaal
Ook bij de materiaalkeuze terken. Het is daarom begaan we terug naar vroe- langrijk om bij de keuze
ger en terug naar wat de van een bril rekening te
natuur ons biedt. Metaal houden met de uiterlijke en
voert de boventoon en innerlijke persoonlijke _eiKapsels,
monturen uit puur kunst- genschappen.
stof verdwijnen naar de vorm en grootte van het
achtergrond. Om de over- gezicht, stand van de ogen
gang naar metaal te gelei- en proporties in het geden zien we de zogenaam- zicht spelen een rol. Daarde combi-monturen: een bij wordt de keuze natuurcombinatie van metaal en lijk uiteindelijk bepaald
door persoonlijke smaak.
kunststof.
Daarnaast doet de am- Een opticien kan hierbij uitbachtelijke „glasbril" weer stekend adviseren.

Wij adviseren U graag.
Kom gerust eens langs of bel voor een
afspraak.

Geldig tot 15-4-'92

GOED GEKLEED
IN VOORJAARSKLEUREN!

KERKSTRAAT

Een leuke combinatie (pantalon, overhemd én colbert) vanaf 300,-!

GALERY

2042 J G Z A N D V O O R T

De nieuwe
voorjaarscollectie '92
o.a. de merken

"Linnen Look"
colberts.
Diverse kleuren:
rood, geel, groen,
lila, rpse en zand.
Nu voor 169,-,

Pantalons in de
kleuren purple,
groen, zand, oud
rose, lila,
turquoise, kobalt
blauw, geel en
zwart.
Vanaf 98,-tot 198,-.

"Plenty Time"
colberts met
dubbele rever.
Kleuren: rood,
turquoise en
koraal. 198,-.

Grote sortering
pn'ntoverhemden
van Scabetti,
No Exess,
Mc. Kay, Smasher,
Doornbusch en
Signum in
verschillende
designs en
vrolijke kleuren.
Vanaf 49,-tot 159,-.

Dagelijks geopend van
13.00-18.00 uur
maandag gesloten

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien
optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N,V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort
Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Haltestraat 62 A
2042 LP Zandvoort
tel. 02507-1 65 68
COME TO „PARADISE"
WHEN YOU'RE STILL ALIVE.

Goed
kledingadvies
voor u persoonlijk.
Kom snel langs,
u slaagt altijd!

FIRST
FACE'

Haltestraat 14, 2042 LM Zandvoort
Tel.:02507-15934

OPENINGSTIJDEN
O

l
•

m

mei t/m september
dagelijks van 10.00-22.00 uur
(ook op zondag)
oktober t/m april
dit/m do 10.00-18.00 uur
vrijdag
10.00-21.00 uur
zaterdag
10.00-17.00 uur
zondag
13.00-18.00 uur
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MODE
De stijl van de jaren '90:

DE NIEUWE
ZOMER-GOLLEGTIES
:N:U

IvWT

NATUURLIJK, FRIS MET
EEN VLEUGJE ROMANTIEK

kaïelia

De accenten in de mode
zijn in de laatste jaren sterk
veranderd naar meer sportieye en casual kleding en
wij hebben met Carli Gry
een bedrijf gekozen, dat op
dit gebied een trendsetter
is. Carli Gry is een Deens
bedrijf, welke zich richt op
designing, produktie en
verkoop van casual wear
voor jonge vrouwen en
mannen onder de namen
JACKPOT en COTTONFIELD. Casual wear, vervaardigduit natuurlijke mater/a/en in een stijl die de individualiteit van de klant
benadrukt.

uitgebreide
collectie
verkrijgbaar
bij

BINNEN!

Barbara Farber
Pointer/Yell
Kneeltje
Mexx-Teens
Mexx-Kids
Absorba
Chicco
Babymini
Jean-Bourget
Osh Kosh
Cattemini
Patch a Go Go

tHNN

mini
club
Mini Club Kindermode
Buutewegl-3
2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

Alles mag, alles kan, kort haar, lang haar
en vooral belangrijk is KLEUR. Mooie
warme bruin-rode tinten en de
goudblonde kleuren. Permanenten
vallen nu grof en soepel. Kort,
opgeknipte koppen voor mannen en de
bakkebaarden laten wij weer staan.

Natuurlijkheid is het motto
van de jaren negentig. In de
jaren tachtig zijn wij erop attent gemaakt, in de jaren negentig beginnen wij bewust
ermee te leven: Eerst de milieubescherming maar ook
onze eigen levensstijl. Gezond eten, gezond leven, een
gezond lichaam enz. Dit is duidelijk ook in de mode terug te
vinden.
Carli Gry, een Deens bedrijf, is
op dit gebied al lang trendsetter. Toen men 16 jaar geleden
(1975) de eerste dames casualwear-collectie begon te
ontwikkelen (JACKPOT) was
het idee van de collectie al ge-

mode met
'n hart
Grote Krocht 19,
Zandvoort,
tel. 02507-12450

Mode
van
naam!
Dat vindt u bij ons,

baseerd op 100% natuurlijke
materialen, 100% katoen
voor de zomer, voor het lekker dragen, en 100% wol
naast katoen voor de winter
tegen de kou. Een functioneel
concept dus, dat uitgaat van
draagbaarheid en comfort. Dit
concept staat nog steeds
centraal in de ontwikkeling
van de collecties, samen met
een heel bewusle keus van
kleuren; warm, helder en
onafhankelijk van specifieke
modetrends.
Wat ook centraal staat is het
niet aan leeftijd gebonden zijn
van de collecties. Dit weerspiegelt een trend in de maatschappij, die mensen de mogelijkheid geeft om zich volgens hun levensstijl te kleden
onafhankelijk van hun leeftijd.
Dit concept geldt ook voor de
mannenlijn van Carli Gry,
COTTONFIELD, die sinds het
midden van de jaren tachtig
op de markt is. Een mannelijke, sportieve uitstraling met
een Italiaanse touch, maar
nonchalant en in royale maten
voor Noordeuropese behpeften. Kleding voor de actieve
man, die iets wil: ook naast
zijn carrière!
De dameslijn JACKPOT is afgezien van de natuurlijke materialen en de warme kleuren
ook bekend voor haar vleugje
romantiek, niet te veel, maar
net genoeg om het dagelijks
leven leuker te maken en de
vrouwelijke charmes te ondersteunen!
Maar mode is tegenwoordig
niet alleen kleding, er hoort
naast het kledingconcept ook
een marketing-concept bij:
Ook hier is design belangrijk
en Carli Gry staat bekend
voor een hele originele vorm,
die ergens tussen reclame en
kunst thuishoort. Jumbo posters, die thema's en kleuren
van de collecties weergeven
(zie foto) worden aan de detailhandel verkocht en zijn tegenwoordig ook bij consumenten als verzamelaarsobjecten te vinden. Hetzelfde
geldt voor de catalogus, die 2
keer per jaar verschijnt (foto).
Voor deze catalogus heeft
Carli Gry in 1990 de Deense

design-prijs gekregen en ook
in Nederland werd Carli Gry's
brochure in een reclameblad
(News Tribune) onder de titel
„De uitschieters in de modereclame" als „absolute topper uit het gekozen werk" genoemd!
Maar het marketing-concept
moet ook eerlijk en conceptgebonden zijn. De plasticzakken zijn afbreekbaar, papieren zakken zijn „recycled".
COTTONFIELD is sponsor
van de W.W.F. (World Wildlife
Preservation)»en het houten
shopline-system
(winkelinrichtingssysteem) is van kersenhput, dus geen hout uit de
Tropische Regenwouden.
Ook de winkels die kleding,
van Carli Gry verkopen zijn
nauwkeurig uitgekozen wat
de stijl betreft, een selectieve
distributie dus, maar ook het
aantal wordt in de gaten gehouden: De consument, die
JACKPOT en COTTONFIELD
koopt moet zeker kunnen zijn,
dat het niet op iedere hoek te
zien is!

Nieuw merk
T-shirt en
vrijtijds-kleding
op de markt

voor mannen en vrouwen
Galery Kerkstraat, Zandvoort tel. 14040

De hedendaagse man
durft zich steeds meer
door middel van mode te
onderscheiden. Voor de
zomer is het modebeeld
zelfbewust en intelligent,
uitstraling is belangrijk, het
gaat om het combineren
van losbestaande items
tot één harmonieuze outfit. Geraffineerd en comfortabel. De zomer van
1992 is vooral relaxed.
Soepel natuurlijk of uitgesproken kleurrijk of een
combinatie van beide. Bij
voorbeeld
een
mooie
jeans met een uitgesproken kleurrijk hemd. Een
colbert met een soepel natuurlijke pantalon kan op
zich ook een heel mooie
combinatie zijn.

Kleuren voor „uitgesproken kleurrijk" zijn geel,
rood, fel blauw en zelfs
oranje wordt .getipt. De
materialen zijn polyester,
zijde, katoen en viscose.
Kleuren voor ,,soepel natuurlijk" zijn tabak, khaki,
ecru, olijfgroen en zand.
De materialen zijn zijde,
katoen en linnen. Ook
zwart/wit is nog niet ge-'
heel uit het modebeeld verdwenen. Zoals het er nu
uitziet kon het wel eens
een warme gevarieerde
zomer worden. Het wordt
weer vrolijk en gezellig op
straat.

Het wordt weer zomer!

Kerkplein 10

Wist u het al?

Radio

Ook op zondag open van 1-5 uur.

Mode? Alles kan deze zomer!

Onder de naam Pee Dee
Dee wordt een complete
serie T-shirts en trainingspakken gelanceerd. Het is
slechts een begin van een
omvangrijke en opvallende collectie vrijetijdskleding. Op dit moment bestaat de basiscollectie uit
een opvallend smaakvolle
serie T-shirts. Jong, fris en
modieus. Maar liefst 22
verschillende trendy prints
geven de 6 productlijnen
o.a. Beach Line, Graphic
Line, Retroline, Golfline,
Sportline en Lemonline
een eigentijds gezicht.
De T-shirts onderscheiden
zich van andere merken
door een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. En

Naast onze dames- en
herencollectie verkopen
wij nu ook
kinderkleding.

J.M. Coiffeurs

digd uit 100% katoen en
worden geleverd in de
maten S(mall) tot XXL (Extra Extra Large). Er is keus
aan T-shirts die op de
voorzijde en op de achterzijde bedrukt zijn.

JEANS
'Rosaritol AND CASUALS

De voorjaarskollekties
voor dames en heren
zijn sportief en stijlvol.

Wij doen het allemaal

door een design in opdruk
dat, zo gelooft men bij
Borsumij Sport, als een
magneet zal werken op de
grote groep van modebewuste mensen.
De T-shirts zijn vervaar-

Naf-Naf
Donovan
Central Station

Dito Dito

Binnenkort genieten we
weer van de warme zon,
lacht iedereen en is het
leven mooier dan ooit. En
jij? Jij straalt in je prachtige
nieuwe kleren uit de nieuwe zomercollecties, die nu
weer volop in de winkels
liggen. De kleurige vrolijke
shirts, shorts, tee's, jeans
en jacks zijn een feest om
te dragen voor de meisjes.
Bij het samenstellen van
de collecties hebben de
ontwerpers naar de zonnigste en kleurigste plekjes op onze aardbol gekeken om zich te laten inspireren. In de kleding uit de
jongenscollecties zie je
veel stoere ontwerpen uit
de rugby- en bokssport te-

rug. Gewassen katoen en
heel veel strepen, oversized, nonchalant en heel
sportief en uiteraard zeer
goed af te wisselen met
die rebelse, stoere maar
onmisbare denim kleding.
Tropische temperaturen?
Natuurlijk los van al die te
gekke pieuwe zonnige
„terrasjes" mode springt
in de winkels de nieuwste
bad- en strandmode meteen in het oog. Klaar om
een duik te nemen... in
felle kleuren, met ruches,
en stippen voor de meisjes
en als bermuda, boxer of
slip met
Hawaii-dessin
voor de jongens.
Dus, hup naar de winkel!!

NU OOK JACKPOT BIJ

l

W ^g? mode, Gróte Krocht 23
Tel. 02507-18412 ook zondag geopend
DE ENIGE ECHTE SPECIALSHOP IN ZANDVOORT

PIERRE MONEE BREEKT MET TRADITIES

?/r*i£&/%^3

KOMFORTA13ELE,
ZOMERSE BLAZERS
IN SPANNENDE
KLEUREN. FL. 298.-

Kerkstraat

20,

Zandvoort
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Nu bij Hans Anders Varifocus
lazen tijdelijk 250,- per paar.

Vanaf nu hoeft niemand meer te zien
dat u eigenlijk twee brillen nodig
heeft. Want voor 250 gulden levert Hans Anders
u nu* glazen waarmee u zowel dichtbij als
veraf haarscherp kunt zien**.
Dat is extreem goedkoop***, want elders
bent u algauw het dubbele kwijt en zelfs Hans
Anders doet het normaal niet voor onder de
375 gulden. Het bijzondere van deze Varifocus®
glazen is dat het "leesgedeelte" onmerkbaar
(dus zonder hinderlijke lijntjes) en onzichtbaar
overgaat in het "veraf" gedeelte. U went er snel
aan en het vermoeit niet.
De ideale oplossing dus voor brildragers
die merken dat ze steeds meer last krijgen met
lezen. Of voor mensen met bi-focale glazen, die
nu eindelijk wel eens-verlost willen worden van
hun "halve maantje". En 't is natuurlijk ook mooi
meegenomen voor wie al een bril met Varifocus®
glazen heeft, maar toe is aan verandering.
Want voor 75 gulden heeft u er bij Hans
Anders een nieuw montuur bij, waarbij u keus
hebt uit 750 verschillende modellen.
Uiteraard is de oogmeting voor
onze rekening.

Voordeelbon voor Varifocus®
glazen. Tijdelijk 250,- per paar.
*

De aanbieding is geldig t/m 11 april 1992.
Andere kortingsregelmgen zijn hierop niet van toepassing.
** Levermgsbereik: -5 t/m +4 en cylinder +4, additie 1 t/m 3.
*** Bovenop dit voordeel komt nog uw ziekenfonds- of
verzekeringsvergoeding van minimaal f 48,- tot maximaal
f 176,- per paar.

MET 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT: ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020-6340941, FERD BOLSTRAAT 118, 020-6641879, KINKERSTRAAT 69, 020-6850342, MIDDENWEG 26,
020-6658255, TUSSEN MEER 61, 0206108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT SOA, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65, 023-321292 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN,
KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126
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MOTORRIJSCHOOL

BISTRO
„Het Wapen van Zandvoort"

GOEDE

vraagt

SERVEERSTERS + AFWASHULP
voor restaurant
Enige ervaring gewenst.
Werktijden vanaf 17.00 uur.
Voor afspraak tel. 14638

Wie wil mij
tijdens de
zomermaanden
aan ruimte
helpen om mijn
visboot te
stallen.

VOORJAARSAANBIEDING

MOTORRIJLES
-1e 5 lessen a ƒ 32.50
- Vervolglessen /-45.00
- Les met Suzuki 450 cc
BEL NUI..02507-14420:

Tel.

TROELSTRASTRAAT 34

02507-18652.

ZANDVOORT

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
ook voor
inzending
goederenveiling.

CROON HOUDT OPEN HUIS OP 21 MAART
Binnenkort haal |e \e diploma LTS-E, MAVO

De opleiding duurt circa 2 jaar en leidt op tot

Wordt het

vakman/-vrouw m de richting Monteur Elektrische

werken, verder leren of kies ]e voor de combinatie

Bedrijfsmstallaties (MBI) via het leerlingstelsel van de

mei |e diploma op zak aan de slag, direct ervaring

VEV of Installatiemonteur Meet- en Regeltechniek

(met exact vakkenpakket) of MTS-E

opdoen en praktijkgericht verder leren
Als die keuze je aanspreekt, maak i
dan eens kennis met Croon Elektrotechniek B V

Croon kan je volgens de CAO-Metaalindustrie een
diplomatoeslag bieden van ƒ 2 200,Mogelijkheden voor MTS-ers E

[)!] via de SOM Je sluit de opleiding af met

MTS-ers E komen direct m loondienst bij

een landelijk erkend waardevol diploma

Croon, hebben direct een goed salaris en starten

Je wordt gedeeltelijk opgeleid in de praktijk

over het algemeen als monteur Afhankelijk van hun

Een bednjf waar je kunt rekenen op prima begelei-

Daarnaast breng je 1 dag per week door op een

kwaliteiten en ambitie werken zij snel zelfstandig

ding, interessant wert

streekschool (theorie) en krijg je

professionele

Ook voor hen zijn er vele mogelijkheden om aanvul-

prima collega s Een bedrijf dat je niet alleen nu,

ondersteuning m de vorm van een taakbespreking

lende (erkende) opleidingen te volgen Croon biedt,

maar ook m de toekomst iets te bieden Ijeeft

en waar nodig praktijkoefeningen

een goede weiksfeer en

Croon Elektrotechniek BV

is een van de

Tijdens de opleiding via de SMO-Rijndelta

grote elektrotechnische aannemers in Nederland en

ontvang je een vergoeding van ƒ 750,- bruto per

groeit nog steeds

maand in het eerste jaar en ƒ SOO,- bruto per

Met z o n 1450 medewerkers,

verspreid over het hoofdkantoor in Rotterdam en
kantoren m heel Nederland biengen en houden wij
de spanning erin Elke dag opnieuw Voor klanten

maand m het tweede jaar
Daarnaast kun je rekenen op een vergoeding
van de studie- en reiskosten

en medewerkers

naast goede pumaire, ook uitstekende secundaire

Open huis bij Croon
Wanneer je belangstelling hebt, dan ben je
van harte welkom op ons kantoor, Spaklerweg 14
m Amsterdam Op 21 maart kun je - tussen 10 00
mogelijkheden bij Croon
Kun je niet komen, maar je hebt wel belang-

LTS-ers en MAVO-ers starten met een opleiding
waarin leren, werken en verdienen samen gaan
De opleiding wordt verzorgd door de Stichting
Metalektro Opleidingen - Rijndelta

stelling' Vraag dan informatiemateriaal en een sol-

CROON
elektrotechniek

T

I

C

I

E

N

S

Grootste muziek- en
natuurfestijn in ons land!
Waarom? zult u vragen. Omdat de
Nationale Postcode Loterij zich op
die dag inzet voor Natuurmonumenten, samen met de Stichting Samenwerkende Muziekorganisaties Nederland. RTL 4 en Joop van den
Ende TV Produkties. Slelt u zich
voor: honderden muziekverenigipgen beginnen allemaal tegelijk de
sterren van de hemel te spelen, van
Maastricht tot Den Helder en van
Klaagt u ook een partijtje mee met Cartn
Bnizliard en Irene Moors? Vul dan nu

de bon in, doe mee met de Extra Hitbingo van U april en maak kans op
f 25.000!

Op zaterdag 11 april zullen honderden
muziekverenigingen proberen om het
Guinness Book of Records te halen. Als
de klok vieren slaat, zullen ze over het
hele land precies tegelijk 'De Fanfare'
van Toon Hermans inzetten via de
televisie. Een unieke gebeurtenis!

Delfzijl tot Zierikzee! Daarna gaan
de leden van de muziekverenigingen
de straat op om de bonnen uit het
blad 'Buitenkans' op te halen, die
rond 8 april bij alle Nederlanders in
de bus valt. De opbrengst van de
actie gaat naar natuurprojecten in
alle twaalf provincies. Nederland
gaat weer mooi worden!
Daarnaast verzorgt RTL 4 op 11
april een wervelende tv-show, met
klinkende namen. Iets willen we al
verklappen: Carlo Boszhard en Irene

NAT O N A L E

BOMEN MARS
Moors p r e s e n t e r e n een s p e c i a l e
Extra Hitbingo met prachtige prijzen. Als u nog geen lid bent is het nu
de tijd om mee te doen. Want er zit
muziek in de Postcode Loterij! Bb

De winnende
Hitbingonummers van
1O maart:

3
5
11
12
13

14 22 30 41
15 26 31 42
16 27 32 43
19 28 35 45
20 29 39

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij?
Heeft u de postcodecijfers 1870 (Schoorl),
3145 (Maassluis) of
7730 (Ommen)? Dan
kunt u zich aanmelden
voor de volgende opnamen van Hitbingo.
Bel op weekdagen
tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande
f rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van
het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Ü1 lot (ƒ10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blok/etters

LJ dhr.

LJ mevr.

arbeidsvoorwaarden

en 1400 uur - met ons komen praten over je

Je mogelijkheden als LTS-er of MAVO-er

P

Postcode Loterij trekt op 11 april alle registers open

Inl. 12164
Gasthuisplein

SCHOOLVERLATERS LTS-E, MAVO
EN MTS-E VINDEN BIJ CROON
EEN STARTFUNCTIE OP MAAT

O

ALLEEN DE PRIJS IS ANDERS.

DE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RMERAPLEIN l (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, :NAAST V & D),' 023 - 337830

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

HANSAND&tS

licitatieformulier aan bij Croon Elektrotechniek B V ,
afdeling Personeelszaken, Spaklerweg 14, 1096 BA
Amsterdam Telefoon 020 - 6653006

Bent u nog
geen
deelnemer?
Vul dansnel
debpninen

doe mee!

NATIONALE
'Tr1

L O T E R I J 111
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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UITGAANSTIPS

Saxofoniste Rosa King
in Haarlemse Jazzclub
ZANDVOORT - Saxofoniste
Rosa King treedt morgen op in
de Haarlemse Jazzclub. Patronaat ontvangt de popgroep
Jack of Hearts.

Geboren in Georgia in de Verenigde Staten raakte saxofoniste en zangeres Rosa King tijdens een toernee
zo verslingerd aan de lage landen,
dat ze besloot in Nederland te blijven wonen. Rosa King speelt op veel
verschillende plaatsen, in kleine
kroegen in het land en grotere zalen
zoals Paradiso. Haar optreden in de
Haarlemse Jazzclub begint om tien
uur. Toegang bedraagt tien gulden.
In Patronaat in Haarlem treedt
vrijdag de band 'Jack of Hearts' op.
De band is beïnvloed door Springs-

teen, Clash en de J. Geilsband. Jack
of Hearts bestaat uit Kim Snelten,
Rob van Zandvoort, George Oostdijk en Kors Eijkelboom. Aanvang
om kwart voor tien, de zaal is open
om negen uur.
De Engelse groep The Levellers
maakt op zaterdag zijn opwachting
in Patronaat. Aanvang om kwart
voor tien, de zaal is open om negen
uur. Entree 12,50 gulden.
De Historische modelbouwvereniging Bomschuit Bouwclub houdt op
21 maart een open dag in het clubgebouw aan de Nic. Beetslaan 14. Een
aantal Zandvoortse gebouwen zoals
het raadhuis, het Oude Mannenhuis
wordt op schaal getoond. Er zijn ook
verschillende scheepsmodellen. De
open dag duurt van twee tot vijf uur.

4

Wim Hildering'
brengt blijspel
ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering voert op
vrijdag 27 en zaterdag 28 maart
in 'Gebouw De De Krocht' om
20.15 uur het blijspel 'Caroline'
van Somerset Maugham op. De
kaartverkoop is inmiddels van
start gegaan. De regie is in handen van Ed Fransen.
Toneelvereniging 'Wim Hildering' tracht de laatste jaren het
niveau van haar stukken te verhogen. Het jaar 1991 werd afgesloten met het bekende toneelstuk 'Polly Perkins'. „Drie uitverkochte voorstellingen, een
opgetogen publiek en een groei
van het leden- en donareursaantal waren het resultaat", zegt
voorzitter Pieter Joustra. Zijn
vereniging heeft nu gekozen
voor een blijspel met niveau.
Ook nu weer staat de kwaliteit
van de actrices en acteurs borg
voor enkele avonden kijkplezier. Het spreekwoord zegt: 'Het
krijgen van de zaak, is het einde
van vermaak'. Het ziet er naar
uit dat het leven deze truc ook
met Caroline uithaalt. Vindingrijk als zij is, wringt ze zich in
allerlei bochten, om het lot naar
haar hand te zetten. Aan het
eind krijgt ze hierbij hulp uit
een onverwachte hoek. Dit zal
dan ook leiden tot een verrassend slot.
Toegangsbewijzen zijn nog te
krijgen bij Foto Boomgaard aan
de Grote Krocht en Drogisterij
De Gaper aan de Kerkstraat. De
kaarten kosten 7,50 gulden. Donateurs hebben gratis toegang.
Zij dienen hun toegangskaarten
echter wel te voorzien vari een
stoelnummer. Pas dan zijn zij
verzekerd van een gereserveerde plaats. Ook het plaatsbespreken kan op bovenstaande adressen.

De Manege bij
VPRO op televisie
ZANDVOORT - De Manege, sociëteit voor alleenstaanden komt zondag bij de VPRO op televisie. Het
programma 'Jongens van de Wit' is
voor een groot deel in De Manege
opgenomen. Het onderwerp van het
programma is alleenstaanden. Jongens van de Wit wordt om 18.35 uur
uitgezonden op Nederland 2.
Zaterdag organiseert De Manege
een Mexicaanse avond voor alleenstaanden. De Zandvoortse zanger
Roberto treedt op met een trio. De
avond begint om negen uur.

a Rosa King
treedt op in de
Haarlemse Jazzclub

Elf kandidaten strijden
om plaats in de finale
ZANDVOORT - Vanavond
start de eerste halve finale van
de Grote Talentenshow in Circus Zandvoort. Elf kandidaten
strijden dan om een felbegeerde plaats in de finale die op 14
april in de badplaats wordt gehouden.

De Zandvoortse groep Private Vices, die vorige week nog succesvol
optrad bij de derde voorronde, is
ook vanavond te zien in de halve
finale. De 37-jarige Zandvoorter
Douwe Wijnalda zal in de twee halve
finale op donderdag 2 april te horen
zijn.
Andere deelnemers die vanavond
opnieuw hun zangtalenten laten horen, zijn: Tineke Vrancken, John
Kolker, Jan van Dijk, Werner Retlich, John Slot (die later op de avond
ook samen met zijn vrouw als duo
op zal treden), Ruud Oudejans, Debbie Schreuder en Nathalie van Duin.

sen te selecteren voor een optreden
in de finale. De uiteindelijke winnaar krijgt een singlecontract. In de
jury zitten deze keer Edwin Gitsels
(hoofdredacteur van de Hitkrant),
Cor Draaijer (ZFM) en een vertegenwoordiger van het Zandvoorts
Nieuwsblad.
Tijdens beide halve finales zullen
door de firma Funtrack filmopnamen van de kandidaten gemaakt
worden. Deze opnamen zijn, op twee
grootbeeld
video-projectieschermen, in clipvorm gedurende de hele
avond te zien.

In samenwerking met het Zandvoorts Nieuwsblad wordt er onder de
toeschouwers van de Talentenshow
een publieksprijs verloot. Degene
die op één van de avonden onderstaande volledig ingevulde bon inlevert, maakt kans op een zeer fraaie
publieksprijs. Tijdens de finale
wordt deze prijs bekend gemaakt.
Kaartjes voor de Talentenshow
zijn verkrijgbaar voor vijf gulden bij
de kassa van het Circus Zandvoort.
Contract
Voor meer informatie kan men teEen deskundige jury heeft de zwa- recht bij Luuk Hasselman Produkre taak om een aantal van deze men- ties, tel. 020-6390932.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in
het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam: —
Adres: —
Postcode:

Woonplaats:

geeff u meer!
Doopsgezinde vluchtelingen
bezoeken Zandvoort
ZANDVOORT - De Jonge Gespreksgroep binnen de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB Zandvoort ontvangen komend weekend
een aantal Doopsgezinde jongeren
uit Duitsland. De jongeren zijn in
het verleden gevlucht uit de voormalige Sovjet-TJnie om in het westen
vrij met hun geloof om te kunnen
gaan.
De Jonge Gespreksgroep bracht
twee jaar geleden een bezoek aan de
vluchtelingen in Duitsland. Dit jaar.

komen de voormalige Sovjet-burgers naar Nederland. Het bezoek
aan de badplaats wordt afgesloten
met een kerkdienst op zondagmorgen, die in het teken staat van de
'Dag van de vluchteling'. De dienst
wordt gedeeltelijk in de Duitse taal
gehouden. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een Remonstrants Jongerenkoor onder leiding van Bruce Brunk. De dienst
vindt plaats in het de NPB, Brugstraat 15. Aanvang half elf.

oog en oor
de
';/'/%?'' ' / badplaats
j», ^
"~ 'door
'** *' '• ^
C7^;'

Het zal je maar gebeuren, dat je
als niets vermoedende Zandvoorter even je kat uitlaat en even later
ontdekt dat het dier nagenoeg
dood voor je voeten ligt. Voor de
tweede maal in korte tijd overkwam dat een van onze dorpsgenoten. Enkele weken geleden berichtte ik u al over de poes van een
familie in de buurt van de Metzgerstraat. Het dier werd door een
onverlaat vergiftigd. De dader
werd evenwel nooit opgespoord.
Ditmaal overkwam mevrouw
De Roode van de Thijsseweg hetzelfde. Rond zes uur in de avond
liet zij enkele dagen geleden haar
vijfjarige kater even een luchtje
scheppen. Nog geen kwartier later
vond zij het zieltogende huisdier
op haar keukenmat. In allerijl
werd de kater naar een dierenarts
overgebracht. Deze constateerde
dat hij van een of ander landbouwgif moest hebben 'gesnoept'. Nader onderzoek leerde dat er inderdaad met een insecticide moest
zijn geknoeid. Volgens mevrouw
De Roode heeft iemand dat spul in
haar tuin gegooid. Het moet verstopt hebben gezeten in kattenbrokjes, zo leerde de maaginhoud.
Voor de tweede maal in korte tijd,
vraag ik mij af, welke dierenbeul
er hier in het spel is. Voor de tweede maal ook, ben ik weer ontzet
over de harteloosheid van een van
mijn dorpsbewoners.
Ik weet het, een kat in je tuin
kan soms knap lastig zijn. Om dan
maar meteen met vergif rond te
gaan strooien gaat mij echter wat
al te ver. Hoewel er door de politie
proces-verbaal is opgemaakt, betwijfel ik of de dader ooit gepakt
zal worden. Ik neem tenminste
aan dat deze zijn daad niet in het
openbaar zal uitvoeren. Een dergelijk persoon werkt namelijk altijd in het geniep. Helaas het is
niet anders. Dierenbeulen zullen
er wel altijd blijven bestaan. Voor
de familie De Roode zal dit een
schrale troost zijn. Ik weet het.
Het is niet anders.

Vondst
Na 25 jaar is het mij eindelijk
gelukt. Jawel, ik heb eindelijk een
woning. Dankzij mijn punten, die
ik met veel pijn en moeite de afgelopen jaren op een eerlijke manier
wist te vergaren, stond ik eindelijk
boven aan de lijst. Binnenkort
hoop ik het tochtige zomerhuis

''. /,

aan de Kostverlorenstraat te kunnen verruilen voor een wat riantere optrek. Deze wordt op dit moment door enkele vrienden en familieleden opgeknapt. Inclusief
de tuin en een centrale verwarmig
(jawel), bevat de woning ook nog
een kelder.
Een luxe vandaag de dag. Deze
week zijn wij daar eens een kijkje
gaan nemen. Een gemeentelijke
opzichter had mij namelijk verteld, dat deze kelder de afgelopen
dertig jaar niet meer werd gebruikt. De vorige bewoonster had
hem namelijk dicht laten timmeren. Bij het licht van een zaklantaarn ontdekten wij een hoop
oude troep. Tussen een oude step,
een hutkoffer en enkele afgedankte gebruiksvoorwerpen lagen tussen het stof, enkele exemplaren
van een schoolblad.
Nieuwsgierig als altijd heb ik ze
doorgebladerd. Hoewel aangetast
door de tijd, waren ze nog goed te
lezen. Velen van ons weten zich
wellicht nog te herinneren dat
waar nu de Oranje Nassau staat
vroeger de Wilhelminaschool
heeft gestaan. Welnu, de gevonden
schoolkranten waren afkomstig
uit die school. Precies dertig jaar
geleden werden ze geschreven. De
eerste bladzijde vermeldt de namen van de toenmalige redaktie.
Destijds waren het nog kinderen.
Inmiddels zijn zij volwassen geworden. Gerard J. Bouwman,
Greetje Draijer, Dicky Egas, Kees
Paap en Tannetje Q. Tervooren
zijn bekende namen in dit dorp.
Evenals die van Muus Jacobse.
Deze laatste schreef destijds het
navolgende gedicht: 'Sonnet voor
vakantie'.
De zon is een goed ding op je
gezicht, en als de weg, die naar de
stroom moet leiden, te lang en
loom wordt, zijn er dan geen weiden waar je kunt liggen met je
ogen dicht?
Dan wordt de lucht een lichte zee.
De stad ligt in de verte achter een
paar bomen te dromen: Een
bruinvis op een drooggevallen
wad.
En het kan zijn dat je er stil op
zint, nu in een zuidelijke zee te
baden, of hoog te klimmen op een
blauwe klip,
Zodat het lichaam feest viert in de
wind onder de speelse tooi van de
gewaden, waaiende vlaggen op een
zeilend schip.
. BRAM STIJNEN

De Wurf excelleert in klassiek Zandvoorts toneelstuk
ZANDVOORT - De traditionele toneelvoorstelling van
Folklorevereniging De Wurf
heeft zaterdag en zondag onder grote publieke belangstelling plaatsgevonden. Columnist Bram Stijnen bezocht de
voorstelling en schreef de volgende recensie.
Afgelopen weekend werd het toI neelstuk 'Ouwejaersavond op het
l Zeemanshofje' opgevoerd. Een spel
[j zonder weerga. Met name in de
hoofdrollen excelleerden als vanouds Bob Gansner als de oude Faggel en Ans Veldwich als zijn vrouw
Aaltje. Hun sublieme toneelspel
zorgde ook nu weer voor een onvergetelijke avond, die mede door de
inzet van de overige Wurfleden menigmaal naar een waar hoogtepunt
werd getild. Het is werkelijk hartverwarmend hoe het toneelspel
door deze oer-Zandvoortse vereniging wordt bedreven. Wars van
hoogdravende teksten, uitzonderlijk van mimiek en zo natuurgetrouw als maar kan.
Het zou te ver voeren om alle spelers met naam en toenaam te noemen. Een uitzondering moet evenwel gemaakt worden voor Rien Molenaar en Hedie Gansner in hun respectievelijke rollen als Opoe Batje
en tante Pie. Ook Nel Lever (tante
Jans), Mien (Griet) en Engel Kerkman (Leen) wisten door hun gedegen rolkennis de nagenoeg uitverkochte zaal zeer te boeien. Hedwig
Gansner (Alie), Angela Schilpzand
(Coby), Arendje Jansen (buurvrouw
Arendje) en Corrie Weber (Agie) bleken eveneens over voldoende kwaliteiten te beschikken om hun vertolking van de dorpsbewoners van weieer alleszins aannemelijk te maken.
Last but not least verdienen ook
Maik Hoogervorst (jonge Arie) en
Willem Schilpzand (Dikke piet) een
dikke pluim voor hun bijdrage aan
deze meer dan geslaagde avond.

Buurtvereniging
Folklore Vereniging 'De Wurf: al
vanaf 1948 een van de meest in het
oog springende verenigingen- in
Zandvport. Met haar jaarlijkse toneeluitvoeringen en klederdrachtshows. Het begon destijds in de
Kerkstraat en de directe omgeving.
Er bestond in 1948 behoefte aan een
buurtvereniging. Dit om wat meer
gezelligheid te brengen in het lévenvan alledag. De vereniging groeide
dankzij haar vele activiteiten, waaronder bustochten, kienavonden,
feesten en natuurlijk niet te vergeten de Sint Nicolaasavonden.
De buurtvei eniging groeide in de
loop der jaren uit tot een folklorevereniging van formaat. Haar blik op
het oude Zandvoort van weleer,
blijkt nu haar sterkste troef om de
hedendaagse dorpsbewoners aan
zich te binden. Daarvan getuigen de
'rnmer volle zalen in 'Gebouw De
Krocht', wanneer men tijdens de uitvoeringen de elementen uit die tijd
herkent. Het waar gebeurde verhaal

.

moeilijk. Faggel wierp er een paar
grote brokken hout in. Mooie grote
blokken, die het in zijn kacheltje
best zouden doen. Ze liepen voor de
wind, vlak langs de zee en ze verdaagden al gauw een paal of twee om
de zuid. Plotseling zag Faggel vlak
voor zich een klein vierkant pakje
liggen. Snel nam hij het op en rook
er aan. 't leek wel een vetlücht. „Zou
het butter kenne weze Jaep", vroeg
hij. Om het pakje zat een soort zilverpapier met een zacht-groene tint.
„Jaep, ik zweer je, dat mot Engelse
butter weze. Ik heb 't zelf 'eroke. En
kaik daer es, d'r komme d'r nog
meer oit zee". En inderdaad langs
het strand zagen ze nu zeker een
veertig tot vijftig pakjes uit zee rollen. Ze raapten snel de pakjes bij
elkaar en bleven verder speuren
naar die onverwachte rijkdom die de
zee hen geschonken had. Het bot
was meer gevuld dan ze eigelijk kónden dragen. Getweeën sjouwden ze
de buit naar huis.

werd ooit geschreven door de Zandvoortse historicus J.A. Steen. Dankzij zijn geschriften kunnen wij vandaag de dag nog terugzien op een
tijd, zo verschillend van de onze. Die
tijd van toen: waarin de buurtbewoners nog oog en oor hadden voor
elkaar. Toen humor, verdriet, armoede en nostalgie nog hoogtij vierden. We moeten dankbaar zijn dat
mensen zoals de heer Steen en en
mevrouw Jongsma-Schuiten des
tijds de moeite namen de dingen van
alle dag op te tekenen.
Het verhaal: het was voor ouwe
Faggel een zuinige Kerstmis geweest. De schuiten lagen in het
Schuitengat en de visserij was een
dooie zaak. De reders hadden nog
slechts een paar mensen in dienst
om de nodige reparaties aan de boten te verrichten. De meeste vissers
zaten dan ook thuis of waren op het
strand. Meestal kon je ze vinden op
de Wurf. Pruimend en turend over
de zee, zoekend naar brandhout.
Meestal kwamen ze thuis met een
goeie 'stook', want hout was er altijd
volop te vinden.

Doodmoe kwamen ze in het huisje
van ouwe Faggel aan. Faggel stortte
ze snel in het schuurtje. Niemand
hoefde immers te zien wat ze hadden gevonden. Hij sloot de deur
zorgvuldig. Jaep was moe en omdat
hij toch geen prater was, ging hij al
spoedig naar huis. Morgen, bij daglicht zouden ze samen de buit bekijken en verdelen.

Vrijgevig
Nee, Faggel had het niet breed.
Daarvan getuigde het armoedige interieur van zijn huisje op het Zeemanshofje. Volgens de burgelijke
stand heette hij Arie Molenaar. Hij
was geboren in 1841. Met zijn vrouw
Aaltje deelde hij een klein huisje pal
achter het beschuttende Hotel Kaufmann (Hotel d'Orange). Zoon Floor
was op zichzelf gaan wonen. Faggel
was visserman in hart en nieren. Als
hij niet kon varen waren net strand
en de duinen zijn domein.
Jutten kon hij als de beste. Niet
voor niets werd wel eens gezegd
„Ouwe Faggel roikt het hout al achter de durde bank". In de regel klopte dit ook. Als Faggel hout 'rook',
dan wierp de zee enige uren later de
baddings gul en vrijgevig op het
strand. De laatste tijd was van haar
vrijgevigheid echter maar weinig te
merken. Hoe de Zandvoorters ook
tuurden, de zee hield haar schatten
angstvallig vast.
Uit puïe verveling besloot Faggel
zijn geluk maar in het duin te proberen. Een konijn moest maar eens
afwisseling brengen in het dagelijkse menu van het brem-zoute spek
vanuit de ton in zijn schuur. Nee,
met Korsemis 1899 was het geen vetpot geweest voor de dorpelingen op
het Zeemanshoffie. Een jaar geleden, rond deze tijd, vond hij nog een
knap tonnetje olie. Daarvan had hij
geruime tijd 'n aereppeltje in kenne
bakke. Het zat ouwe Faggel dit jaar
niet mee.
Eindelijk! Op Ouwejaarsavond
stak de wind op. Het begon met een
bries uit het Zuidwesten. Allengs
werd de bries een wind die de golven
deed schuimen. Faggel keek met
kennersoog naar de koppende golven en hij mompelde: „Een kante
rot wind". Daar ait niks in voor de
jutterij. Nee, oitschiete most-ie en
dan goed hoog water en met dat water kwamen de spullen vanzelf. Faggel had het al zo vaak meegemaakt.

Brandhout
Zijn vrouw Aaltje was op visite bij

• Ontzet staren de 'buurtbewoners' tijdens de toneeluitvoering in 'Gebouw De Krocht' naar de deerlijk gehavende haar zuster Griet in de Noordbuurt.
Faggel. In plaats van boter bleek de strandvondst springstof te bevatten.
Foto Bram stjnen Haar huisje was licht en warm. Het

Het stuifzand dat al kolkend de
Strandweg opwoei, gierde langs de
hoog gebouwde villa's 'Riva' en 'Ruizicht'. Hij sloeg zijn kraag op, zette
zijn muts vast met een stuk touw en
legde onder zijn kin een stevige
knoop. Zo slenterde hij met gebogen
hoofd de Strandweg op en de Baan
af.
Bij het Ouwe Mannenhuis kwam
hij 'Jaep van Kees van Cent' tegen.
Ook hij was een gedreven jutter. Zijn
vader dreef vroeger een kleine herberg op de hoek van de Gasthuisstraat. Later nam 'Piet van het Wapen' het zaakje over. Voor de jutters
bleek dit de beste plek om hun zaakjes kwijt te raken. De meest vreemdsoortige zaken werden hier verhandeld en alles tegen baar geld en een
flinke borrel toe.

rauwe zee. Geld stonk ook toen niet.
Jaep van Kees van Cent was nooit
erg spraakzaam. Een goeie visser en
jutter was hij wel. Maar praten, daar
zag hij het nut niet van in. „Zal me
vanaevend 's gaen kaike juh", zei
ouwe Faggel, die Jaap bij zijn nachtelijke strooptochten graag als maat
had. Want in de loop van de tijd had
hij al heel wat zware delen met hem
naar het dorp gezeuld. En met dat
grote vat azijn had hij het lest allienig ook niet 'ered, als zijn maat hem
niet had 'eholpe.... En zwaige als het
graf, wis en waarachtig. „Ben om
zeuve ure bai je", zei Jaap. „Als de
wind tenmiste om de Noord gaet,
anders gaen ik naer bed".
Meer zei hij niet. Faggel veranderde van koers naar het Zeemanshofje.
Hij dronk zwijgend een kommetje
koffie vanuit de zingende perculator. Daarna doken hij en Aaltje voor
een paar uur te kooi. Buiten huilde
de stormwind en rukte aan aan de
lage huisjes en schuurtjes van het
Zeemanshoffie... En toen... draaide
de wind in de middag om de Noord
en nam nog meer in hevigheid toe.
En met de Noord-Wester kwamen er
zware sneeubuien los.

tje fel snorde door de windvlagen die
door het het kleine schoorsteentje
soms tot in de vuurhaard sloegen,
zodat de rook de ogen prikkelde.
„Zalle me maer gaen, Jaep, 't kon
wel is raek weze vannacht". Faggel
had zich inmiddels flink 'geschoeid'
tegen de stormwind. Z'n pet had hij
onder zijn kin met een extra stuk
touw vast geknoopt. Hij stak een
kort mes bij zich en een kleine moker, het handwerktuig van een jutter. Hij haakte zijn bot over zijn
schouder.
Evenlater worstelden ze tegen de
loeiende stormwind in naar het
strand. Het was bitterkoud. Flarden
sneeuw joeg in hun gezicht. Bij de
oude werf van Kees van Duivenboden gingen ze naar beneden. De donkerte van de oudejaarsnacht tegemoed. Wilde wolken verduisterden
de maan, die af en toe blauw-witte
lichtbundels goot over een woeste
stormzee. Het water was met de
vloed al hoog gerezen en felle uitschieters hadden de voet van de
duintop bereikt. Ouwe Faggel stootte Jaap onder het voortgaan aan en
schreeuwde boven het geraas: „We
komme niet met lege handen thois.
As 't waeter strakkies gaet valle, zalle me het wel zien."

manvolk worstelde langs het strand
op zoek naar brandhout en handelswaar. De vrouwen hadden zich bij
Griet verzameld om ouwejaarsavond te vieren. Zonder Bisschopswijn weliswaar. Die was voor de reders en welgestelden elders in het
dorp. Een van de buurvrouwen had
oliebollen gebakken. Samen met een
vers bakkie koffie werd het toch nog
gezellig.

Toen Faggel een beetje uitgerust
was merkte hij pas hoe zijn maag
knorde van de honger. Hij had nog
voldoende duinaardappelen en een
brokkie spek in huis. Gebakken in
de Engelse butter moest dat een
feestmaaltijd opleveren. Even later
had hij al een pakje in huis gehaald.
Op het zilverpapier stond een kroon
en twee gekruiste zwaarden. De
tekst kon hij niet vertalen. Hij las
gebrekkig iets van nitro of netro en
Strooptochten
ook het moeilijke woord 'glyserine'.
Dat is natuurlijk het Engelse woord
Ouwe Kees van Cent had destijds
voor butter mompelde hij. Eerst
een grote mesthoop achter zijn huismoest de boter wat zachter gemaakt
jc en daaronder zat alles wat de toenworden. In de hoek van de kamer lag
malige strandvonderij en de koddehet ronde deksel van een aangebijers niet mochten vinden. Trouspoelde zeepbus. Die ging als koekewens, al hadden ze het geweten, roepan op de kachel en daarin ging het
ren in de stront deden ze ook toen
pakje. Zo, nou effe een doekie over
niet graag want de ratten sprongen
de kanariekooi, dan kon het beesie
er dan van alle kanten uit. RegelmaHandwerktuig
alvast gaan slape, een brokkie hout
tig spande Jaap z'n ezelwagen in om
op het vuur en dan ging hij aerepelonder de kratten en lege flessen zijri
Om zeven uur in de avond hoorde
Rijkdom
tje schille. Even nog keek hij begerig
negotie naar Haarlem te vervoeren. Faggel een paar korte tikken op zijn
De wind was stoterig en door de naar het pakje boter op de kachel
Ook de Haarlemse opkopers aan de deur. Even later stond Jaep in de
Burgwal hadden veel belang bij een kleine huiskamer, waar het kachel- lege bot op zijn rug ging het lopen daarna ging hij naar de schuur om

de aardappelen te halen...
Ze hebben ouwe Faggel bepaald
niet voortijdig in de hemel willen
hebben, want nauwelijks was hij in
het schuurtje of een helse vuurstraal schoot dwars door het dak
van zijn huisje. Terwijl hij verkrampt van de doodsschrik tegen de
grond werd geslingerd, zag hij nog
net hoe zijn kacheltje het luchtruim
koos. Alle pannen van het dak vlogen met honderden houtsplinters en
delen van zijn huisraad in het rond
en daalden kletterend neer op de
daken en erf j es van het Zeemanshoffie en de Noordbuurt, waar bij
schoonzuster Griet door de donderende klap die op de vuurstraal volgde, de ouwejaarsavondviering abrupt werd afgebroken.
Van alle kanten kwamen de mensen aangerend, wit van schrik en
ontzet door de enorme explosie. Het
huisje van Faggel was een troosteloze puinhoop, met hier en daar rokende resten van smeulend beddegoed en kreupele stoelen. De muren
vertoonden grote scheuren. In het
dak gaapte een enorm gat. De kanarie had de geest gegeven. De ravage
was enorm.
Langzaam kwam ouwe Faggel
overeind. Zijn gezicht was zwart en
zijn kleren waren gescheurd. Hij
strompelde langs de nieuwsgierige
buurtbewoners naar het huisje van
zijn zwager een paar straten verderop. De deur was open. Binnen keken
de vrouwen ontzet toen hij binnenkwam. Aaltje gilde en vloog op hem
af.
„wat hei jij nou oit-'ehaeld", riep zij
met overslaande stem. „Nou, ik wou
'n beetje butter smelte op de kachel.
Heb ik vanaevend 'evonde op 't
strand... Maer ik denk dat 't dinemiet was, want nou herinner ik me,
dat er twie zwarte zwaerde op 't pakkie stonde. Zeker van een Engels
schip, dat oorlogsrotsooi naer ZuidAefrika most brenge".

Levensjaren
Terwijl zijn vrouw al jammerend
zijn gezicht van het roet en het zand
ontdeed, kwam de veldwachter binnen. Faggel was de pineut. Of er nog
meer van dat spul in huis was, vroeg
hij op strenge toon. Faggel beaamde.
„Jae kaik maer in 't schuurtje". De
veldwachter vond genoeg om heel
Zandvoort in een klap van de wereld
te vagen. Faggel en Aaltje kregen een
andere woning in de Noordtauurt,
vlak naast Jaap Dokkes (Jaap Keesman), achter de stallen van Kors van
Steek (Cors v.d. Mije). Hier sleten zij
hun laatste levensjaren. Zonder explosies, want hij jutte nog allienig
hout.
'Ouwejaersavond op het Zeemanshofje' werd gezien m Gebouw de
Krocht. Uitvoerende waren de leden
van Folklore vereniging 'De Wurf'.
De regie was in handen van Engel
Lever. De laatste voorstelling vindt
zaterdag plaats in De Krocht. Er zijn
nog kaarten verkrijgbaar. Aanvang
acht uur.
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BOMBO'
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
gom. Slegersstraat 2b
02507^12070 .

Micro-advertenties voor /.akrnman en |
worden ge/el m CM- l <il' - kolommen l
lettergrootten.
l'iirticiilieivn vcrwij/eu wij naar dr speciale l
pagina ..MICUO'S". -,

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

l' kunt uw trksl telefonische opgeven: 02Ö07-I 7 lf>f> of
afgeven//cnden aan:
* Xandvourls Nieuwsblad. Qislliuisplein 12.
2(112 JM /.audvoorl:
* \Veckmedia Uithoorn. Stationsstraat 70.
l'nstbus 22:i:i. 142(1 AK t"ill
rn.

NVM

Financiën en handelszaken

belasting-aangifte?
DE PEN-KOERIER
administratief dienstverleningsburo voor
boekhoudingen, balansen, belastingzaken.

BEL 02507-14546
De Pen-Koerier heeft een
oplossing of vindt er een.

*

'

L|J

Irr.

l'laalsiiif; is ook inii^rlijk in dr volj;
Ir roinliinalir:
'/.. Xandvoiirts Nirtiusliliul. Niruwslilad llaarlriunirrinrrr. AMislrl\rrns U'ri'klilad. Uitlioornsr Courant.
Dr Koude Vrnrr. Aalsnirrrdi'l Courant, nllr rdilirs
MUI lirl Aiilslrnlaius Sludshliid. Mruwshhid dr l'uruirr. Dr Xaansr (",r/insliodr. Dr Nirimr Wrrsprr.
ƒ (>.(}~ prr luillinirlrr.
SluiiiiiftMijil: vrijdag l f).0(1 uur.

Ghains of gold

CEfl/E makelaars o.g.

i|> dr

rlaalsing is mogelijk in clr vormde rditir:
XAMIVOOHTS NIKUWSHI.AD ƒ 0.42 |irr inilli
Sluitingstijd: dinsdag 15.110 uur.

de nieuwste

Lessen en clubs

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Infoniiatir OUT on/r ovrrigr aanlrrkkc'lijkr adu'rlrntirrmnbinatirs in dr Mirro's /ijn op aainraaj; op (in/i.'
kaïilorrn vrrkrijsbaar.
* Noor brirvru oudrr nummer wordt l rrgrl rxlra in
rekening jirliraelit. alsmede' ƒ f).(K) iulm.ko.-1ni.
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen beuijsniuiinirrs
verstuurd. Op ver/ork uiinll aan advrrtrrrdrrs builc-n
liel verspreidingsgebied ecu krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4.00 in reki'lling gebnielll.
U kunt de tekst van uw Micro-adverlrlitirconibinatie X
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niet voor be/.orgklachlrn) of /enden aan:
Cenlralc Orilürufilelinf; Wcckincdin
Poslhns 122 - 1000 AC Amsterdam

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Boeken
Tijdschriften

De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voorplaatsing in dezelfde werk.
Voor dr brliiliiii; onlvaiigl u ren iiceeptgirokaarl.

BackDraft
Red Wind
aiéè arrest
' ~
Black magie
.
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.

. .

Hudson Hawk
Point Break
Zandallee
p: Videotheek

llÖMBO
Weekvoordeel
IfeB-: films'v v'v
||yo'or: ƒ.25,-: :•:;'.
leen héle week

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215.
Hypnose-en visualisatietechnieken kunt u leren. Voor individuele, intensieve lessen:
tel. 020-6964725.
•*• Leer óók eerste hulp bij
hartstilstand bij de Kruisv. In 3
middag- of avondlessen.
Med. hulp kan te laat komen!
Inl. tel. 16085 (hr. de Leeuw).
Op nieuwe tennisbaan van de
T.C. Unicum, zijn nog enkele
vaste speeluren voor het seizoen '92 te huur. Inl. Mevr. T.
Sebregts, tel. 02507-14273.

Te koop
gevraagd
diversen
*Te koop gevraagd: Buggy
in redelijke staat.
32507-17165 overdag.
*T.k. gevr. 2-persoons op•Oapbed. 140x200, in lengte
opklapb., i.g.st.: 02507-17063.
*T.k. gevr. .keukenbuffetkast, wit en/of blauw, moet
i.z.g.st. zijn. Tel.: 18829.
* T.k. gevr. kinderauto stoeltje tot 4 jaar: 02507-19659.
*T.k. gevr. (sier)muuranker
o.i.d. Tel: 18829.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Modellen buro zoekt fotomodellen, visagisten, voor
mode, reclame, t.v., Ift. en
erv. niet belangrijk. Studenten
m/v ook welkom. Inschr. +
restfoto's gratis. Zend duidelijke foto (retour) naar postbus
502, 1000 AM Amsterdam.
* Ton het is je toch
gelukt.
* Ton, je gaat ze bruin
bakken.
* Ton je heb dit
altijd al gewild.

* Ton jr. haalt
het wel
* Ton, laat je ze niet
verpiepen.

WIövieb<3xen •,

piVidebthèek'/'

* Ton laat ze maar
lekker smullen
* Ton namens de
hele Familie
veel geluk
•*• Ton veel succes.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

DOMBO

MiCRO

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Wie wil er mee naar The Loni don Knights op 28 april in
Twisk (1 uur rijden)? Evt, vervoer kunnen we onderling regelen! Tel. 02507-17890 na 5
uur. Er is ook een modeshow
vooraf, gezellig! Girls only!

Kleding

.

legersstraat 2b
||7aridvoort^.'',:''.
,èf Ö2507-12Ó70

*Te koop: zwarte smoking
jasje, mt. 48, broek mt. 46 +
wit smokingoverhemd, mt.
37, ƒ100. Tel.: 02507-17165.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

auto-accessoires

5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S .
worden geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie
kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal
5 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet
boven ƒ300 uitkomen

cimco

. een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
NUISB.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat
Sabrina, 'n mooie meid,
haar eerste trio.
06-9605 (100 cpm). .
Schoolmeisjes willen
ervaring opdoen. Dating.
06-320.330.43 (50 cpm).
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met' jonge meiden, huisvrouwtjes en jongens.
06-320.330.46.
50 cpm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje van 18. Vraag naar
haar tel.nr. Bel 06-9502.
75 cpm.
SEXKONTAKT: Hete meisjes
zoeken heren voor een sexafspraakje. 06-320.330.66.
50 cpm.
Slippertjeslijn,
meisjes zoeken sexkontakt.
06-320.320.36.
75 cpm.
Stiekem Livevrijen. Tot diep in
de nacht lekker 100% Live/
vrijen met Debby, Myra of
Joan? Bel dan snel 06340.340.10 (75 cpm).
Tele(live) Massage? Lekker
live een massage met Desiree, Carla, Inge of Joyce door
de telefoon? Draai dan: 06340.340.11 (75 cpm).
Telezoenen Kan Live!
Lekker live telezoenen tot
diep in .de nacht met Anneke,
Zin in een Avontuur? Vrije Dominique, Anita en Dolores?
vrouwen & meisjes zijn op 06-340.340.50 (75 cpm).
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?
Diversen
06-340.340.95 (75 cpm).
• Wij behouden ons . het
recht voor zonder opgave van X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
redenen teksten te wijzigen kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800
of niet op te nemen.

Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje.
06-320.324.22
75 cpm.
UITDAGEND huisvrouwtje
is zo opgewonden.
06-320.330.32 (100 cpm).
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in):
06-9503.
50 cpm.
Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die
eigenlijk niet zijn toegestaan!
Doe je met me mee?- 06340.320.80 (75 cpm).
Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt.
Bel 06-9662 75 cpm.
Voor BI-SEX afspraakjes bel
06-320.325.01
75 cpm.
Nu ook voor trio-sex!
VRIJE meiden hebben zin in
een nummertje..!
06-320.320.55.
' 75 cpm.
Wie durft een stripspel te
spelen met CAROLIENTJE.
06-350.222.41.
50 cpm.
Ze vertelt haar
TELEFOONNR.
iets over d'r zelf, haar adres,
vraagt of je langs komt of bij
jou mag komen.
06-96.85, ƒ1,-/min.

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer • de verkoop
van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil • personeel
gevraagd/aangeboden • onroerend
goed te koop/te huur
gevraagd/aangeboden • commerciële
Micro's

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de baliesvan ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst
de coupon en voor iedere letter, punt,
komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of .lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
T e

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uw opgave de regel Br. o. nr bur.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
meegerekend wordt).
ƒ
Gratis Micro's kunnen iiiet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.

k 0 0 P
b r u i d s j a P 0 n
3 8 ,
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2 - 3 4 3 .

Indien uw advertentie een betaalde
Micro is kunt u bij uw tekst een
gegarandeerde (giro)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

T Ford, bj. 1993. Div.'kleuren,
niet in zwart. Inl. Garage De
Microspecialist.
* T.k. Ford motor 2 Itr 6 cil. v.
60.000 v. Taunus of Transit
ƒ250. Tel. 02507-14840.

CHRIS HARDENDOOD

voor de particulier

Coupbnuitknippen en
opsturentfrankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia.
Postbus 122.1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

Zandvoorts Nieuwsblad

in 5 dagen

Prijswinnaars vorige week:
dhr.-mw. A. Scholten-Visser
Mijdrecht / dhr.-mw. N. Blijleven
Nes a.d. Amstel / dhr.-mw.
A. Post Amsterdam / dhr.-mw.
J. Stein Purmerend / mw.
E. Veenker-Vredevoort Weesp.

Tel. 13529
iÜEOPEND
DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR

Als je houdt van jong bel dan Homo: Zoek je 'n hete boy
Bianca en Petra. 06-320. voor 'n sex-afspraakje?
324.33 '
75 cpm. 06-320.330.18.
50 cpm.
BETTY'S ESCORT
Homojongens onder elkaar.
First Class. Na 19.00 uur
Hoor ze heet TEKEER gaan.
020 - 6340507 - 6328686.
06-320.330.88
50 cpm.
BI-SEX voor TWEE, direkt HOMOKONTAKT
apart met een heet meisje
Zoek je een lekkere boy?
of een lekkere jongen.
06-320.330,95 50 cpm.
06-320.330.87
50 cpm.
Hoor WULPSE Loesje
Dames die zich overdag ver- tekeer gaan met die jongens.
velen, zoeken SEXKONTAKT. 06-320.324.44 (75 cpm).
06-320.330.79 (50 cpm)
In haar korte rokje staat
De allerleukste meiden bellen MARIETJE te liften.
met de FLIRTBOX
06-320.320.95.
75 cpm.
Bel 06-9501 (50cpm)
Jij met twee wulpse vrouDebbie; de eerste keer op z'n wen? Bel Triosexkontakt
Frans. Jeetje dat is lekker,
06-320.320.92
75 cpm.
06-9664 (75 cpm).
Live/Tele Piepshow!
DIREKT apart met een meisje Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of een lekkere jongen, voor of Nikki zich live uitkleden
een live heet sexgesprek.
door de telefoon? Draai dan
06-320.330.81
50 cpm. 06-340.340.25 (75 cpm). •
Direkt een leuk meisje aan de MEEGENIETEN: meisjes
lijn. Vraag naar haar tel.nr. onder de hete douche.
voor 'n avondje uit. Direkt06-320.324.99 (75 cpm).
apart. 06-9510.
75 cpm.
Meer dan 240 vrije meiden
DUIK in bed met 'n lekkere zoeken jongens .voor sex.
meid! Vraag haar tel.nr.
Info: 06-9766.
75 cpm.
Bel: 06-9511.
75 cpm.
Meisjes willen wat bijverdieDurf jij een kopje suiker te nen. Sexadressen.
lenen bij de buurvrouw
06^320.330.60
75 cpm.
Suzanne? 06-9667 75 cpm.
NATASJA doet het met 2
Eerst wilde EVELIENTJE niet, hete buurjongens. 06-320.
maar toen ze haar rokje liet 324.11
75 cpm.
zakken..! 06-9530. 75 cpm.
Nu al: 610! Vrouwtjes vertellen
Er zijn genoeg meiden die wie ze zijn, wat ze lekker vinook het bed in willen.
den en geven dan hun tel.
Luister op 06-9603. 75 cpm. nummer aan je door!
GAY PRIVÉ: Wil jij een dis- 06-340.310.10 (75 cpm).
creet afspraakje maken?
Onderdanige jongens bellen
Of heb je zin in een lekker
met strenge meesters. S.M.
gesprek? 06- 320.322.61.
voor 2 (direkt apart) 06Samen direkt apart. 50 cpm. 320.329.99.
50 cpm.
Gewillige meisjes, 18 jr., en ONDEUGENDE
huisvrouwhuisvrouwtjes willen alles met tjes en schoolmeisjes zoeken
jou' doen. Vraag naar hun voor straks sexkontakt,
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij! vraag naar hun tel.nr.
Bel 06-320.326.33. 50 cpm. Bel nu 06-9661.
75 cpm.
Heet huisvrouwtje is op zoek Ondeugende Pascale doet
naar 'n avontuurtje.
het op de tafel. Keukensex.
Bel nu 06-9663 (75 cpm).
Bel 06-9602.
75 cpm.
Hete MEISJES van 18 willen PARTNERRUIL privelijn,
sexkontakt. Nu met nummer. direkt apart met vrouwen en
Bel nu 06-9665.
75 cpm. mannen voor sexruil.
06-320.330.91
50 cpm.
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
PRIVE-SEX-KONTAKT
06-320.327.01.
75 cpm. Je krijgt direkt een heet meisHot/Lips Livetapes! Ruw, ver- je of knul aan de lijn.
gaand,
bloedstollend
en Sex mee: 06-9570. (75 cpm).
maximale porno? Dat hoor je Ruim 300 gewillige vrouwen
24 uur per dag via nummer zoeken 'n slippertje.
06.-340.340.40 (75 cpm).
06-320.321.44.
75 cpm.

*Te koop bruine hang/legkast, 80 cm H, 100 cm Br, 167 * Te koop: meisjespockets
cm, 53 cm D, prijs ƒ35, gre- ƒ0,50 p.st. o.a. Leni Saris.
WEESP. Kromme Elleboognen bed, 190 cm L, 90 cm Br, 02507-17165.
steeg. In het centrum geleprijs ƒ50. Tel. 02507-12109.
gen woonhuis met plaats en
Zalenverhuur
Horecapersoneel gevraagd
* Te koop gaskachel rond en
achterom. Het huis bevat
zwart, gekeurd en wel, 100 %
o.m. 4 si.k. en dient m.n. op
ƒ95. Tel.: 02507-14840.
de parterre te worden verVERENIGINGSGEBOUW
BISTRO
bouwd. Koopsom / 130.000
* Te koop onderschuifbed
De
Krocht
HET WAPEN VAN ZANDVOORT
k.k. Inl. Nelis & Pas, Slijkstraat
met binnenvering matrassen
vraagt
ƒ 150. 1-pers. divanbed met Grote Krocht 41, Zandvoort, 36, Weesp. Tel. 02940-10691.
SERVEERSTERS
matras ƒ 50. Tel. 02507-13858. tel. 02507-15705-18812, voor
+ AFWASHULP
Onroerende
*Te koop: ouderwets voe- BRUILOFTEN - RECEPTIES
voor restaurant
KOFFIETAFELS
tenbankje
(eikenhout), nu wit
goederen te koop
Enige ervaring gewenst
gespoten, nieuwe bekleding
Werktijden v.a. 17.00 uur. Tel. 14638.
Te koop
gevraagd
nodig ƒ25. 02507-17165.
aangeboden
* Te koop vier keukenkrukjes
Divers personeel
Oppas gevraagd/
diversen
GARAGE
(wit gelakt frame met gelakte
gevraagd
TE KOOP GEVRAAGD
aangeboden
grenen zitting) ƒ 75. Eiken bij*
Rollerskates
Mt.
33
en
35
a
Tel. 02507-14534
zettafel ƒ20. Tel. 13858.
ƒ 15 p.p. Etna keukengaskaPart.
vraagt
woonhuis te koop
*T.k.
2
houten
keukenstoeGevraagd
chel ƒ25, tel. 17382.
Wanneer je nu echt een leuke
in Zandvoort-Zuid. Br. o. nr.
len, i.g.st. ƒ5 p.st. Tel.
OPPAS
baan wilt waarbij je direkt
*Te
koop
Atari-2600+adap761-77734 v.d. blad. .
02507-17193.
Tel. 19868.
resultaat ziet van wat je
ter en aansl.+9 spelletjes
TE KOOP GEVR.: GARAGE,
met
je
eigen
handen
maakt,
*T.k.
mahoniehouten
eetƒ
100,
1
paar
voetbalsch.
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u dan moet je BROODBAKKER hoek Tel. te bevr. ƒ300. Tel. maat 43V2, felle kleuren bijna zo dicht mogelijk bij rotonde.
02507-16825.
nieuw ƒ 50. Tel.: 02507-17353. Tel. 023-312122.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK worden. Voor inlichtingen:
richten aan Centrale Orderaf- Simon Meijssen Broodbakker, * T.k. onderschuifbed +
* Te koop: bandrecorder dideling Weekmedia, Postbus Albert Cuypstraat 78, Amster- matras ƒ 100: 02507-15515.
Onroerend goed
verse snelheden ƒ 15 + zo
dam.
020-6628309/6415241.
122, 1000 AC Amsterdam.
en woonruimte
T.k. parketvloer lamel Euro, goed als nieuw RVS lepelrek
kleur Kambala + 36 m2 ƒ 950. 7-delig ƒ7,50. 02507-17165.
te huur gevraagd
Tel.: 02507-14840.
Schoonheid en verzorging
* Te koop: ijzeren stelten,
• De advertentie-afdeling niet nieuw meer, likje verf no- Kleine, zelfst. woonruimte gebehoudt zich het recht voor dig e.d. ƒ 15. 02507-17165.
zocht. Tel. 020-6121462.
schoonheidssalon
advertenties, eventueel zon- *T.k.
minitafeltjes,
der
opgave
van
redenen,
te
50x40x40
cm
ƒ25.
Blauwe,
MOERENBURG •
weigeren (art. 16 Regelen wollen, echt schapewollen
Woningruil
l Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
voor het Advertentiewezep). slippers, mt. 7, nieuw ƒ 17,50.
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-15253.
Tel. 02507-16123.
Woningruil: aangeb. gerenov.
Kunst en antiek
T.k. 2 ronde witte tafels, sap 3-kam. eengez.won. Hobbecentr.,
nw.,
vouwk.,
komm.m.
mastr. Gevr.: 4 kam. eengez.
Oproepen - Mededelingen
3- l., bankst. 3-1-1, Queen
* T.k. antieke burostoel, rood Anne salontaf., div. kl.goed, woning. Tel. 30508.
Eerste grote TREINENBEURS' te Amstelveen op za. 28 velours pr. ƒ 100: 02507-17193 opzetkast hout, tafeltje, lamp,
Vakantie
kacheltje,
radio-pick-up
maart van 10-15 uur in Keizer Karel college Elegast 5. Ruim
meub. Philips, linnen tuinstoel
120 mt. treinen, toebeh. en literatuur. Inl. 02990-40354.
buitenland
Radio/tv/video
hout, 6 arm.kroon, centrifuge.
Tel. 17131 Favangeplein 19-3
Broodjes bestellen?
MuziekStacaravans t.h. in de BelgiFoto Boomgaard tussen 17-19 uur.
18789
sche Ardennen al v.a. ƒ 190
instrumenten
Grote
Krocht
26.
*
T.k.
bolderkar
op
luchtbanBROODJE BURGER BELLEN
p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
Telefoon:
13529.
den
ƒ250,
Buggy
1
stand
ƒ 2,50 bezorgkosten
T.h. omg. Spa: 4 p. luxe
UW
FILM
OP
VIDEO
ƒ50, tel. 02507-18779.
boven ƒ 25 gratis bezorgd * Aangeb. viool ƒ 290.
boschalet.
tel: 09-32.87.
ƒ 1,75 per minuut met
Tel.
020-6367647.
*
T.k.
bruine
oplegdeuren,
*Ga je morgen naar v.d.
54.10.16, na 18.00 uur: 09gratis achtergrondmuziek.
maat
breed
83,
hoog
201,5,
Schelde, feliciteer dan Gerda Gevr. voor vereniging piano
32.87.54.2844.
Kwaliteits HiFi: Harm Kardon; /25p.stuk. Tel. 02507-12536.
met haar 50-ste verjaardag. en accordeon. Tel. 02507Sony
ES,
Yamaha
(ook
DSP)
* T.k. schrijfburo met 2 laden
* Help de Polen. Stuur eens 17462 na 19.00 uur.
Teac, JBL, Infinity, Magnat
Rijwielen,
een voedselpakket! Geen • Rubrieksadvertentje? Zie Audioart. Div. scherpe aanb.! 1.05x50 cm ƒ 40: 02507-19659
motoren,
adres? Dat hebben wij voor u! voor adres en/of telefoonnr. CARIDAX HIFI: Adm. de Ruy- *T.k. tafelsnooker ƒ50 en
bromfietsen
Inl.: tel. 02907-5235.
de colofon in deze krant.
terw. 131 Asd., 020-6837362. sjoelbak ƒ 15: 02507-13613.
* Hiep-Hiep Hoera. Mijn prulletje wordt vrijdag 1 jaar.
T.k. racefiets,' 10 versn., mrk
Priscilla gefeliciteerd, je oma.
Peugeot,
tubb.
banden.
Vr.prijs ƒ 450. ouderwetse
* Hoera!!! Ons 'Wonder' Prisoppefiets,
mrk. Peerless,
cilla wordt morgen 1 jaar. We
zwart ƒ 125. Tel.: 17794.
wensen je héél véél geluk,
gezondheid en liefde toe,
T.k. tour- en racefiets damesliefs papa en mamma.
model 10 versn. + acces.
Koga Myata ƒ 350, tel. 14840.
* Mijn
jongste
familielid
wordt morgen één jaar. Het is
onze trots. Priscilla zegt Ome
Auto's en
Bram tegen mij. Leuk hè!!

Z O E K DE M I S L U K T E

BETAMAX films
huren is houden

10

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Dez"e prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een haarföhn (1000 W)
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraal 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41/b

Bloemendaal a. Zee: luxe stacaravan (6 pers) in de duinen
op prachtig terrein, van apriloktober / 785 per maand. Tel.
02507-19263.

*

Diverse clubs
245 Hete Meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door
en willen dan graag 'n (sex)afspraak met je maken.
06-96.45 (75 cpm).
ADRESSEN
Ze geven hun adres en telefoonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 06-320.322.23.
ƒ 1,-/min.
ADRESSEN ( n i e u w ! ) van
dames én heren privé, clubs
en escorts! Ze vertellen zélf
wat ze te bieden hebben én
geven hun adres + telnr. 069559 (75 cpm).

6
7
8
9
10

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

4,07
4,07
4,07
5,34
6,68

regels ƒ 8,01
regels ƒ 9,34
regels ƒ 10,69
regels ƒ12,02
regels ƒ13,36

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen', anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis adverteren.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Natuur- en
reformprodukten
krijgen paviljoen
op Huishoudbeurs

Prijzen van
486-PC'S
variëren sterk
E NIEUWSTE snoepjes
op personal computergebied zijn apparaten met
een 50 MHz 80486-processor.
Personal Computer Magazine
(maart) testte vier van deze
eredivisiespelers: Dell 450 DE,
Compaq Deskpro 486/50L, Octek 486/50 en IBM Model 95.
Opvallend noemt PCM de geringe onderlinge verschillen.

D

Rcdacucadn-s ATV: WVckmedi.i,
postbus 210-4, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2H40 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Tmdy Steenkamp
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OLGENDE WEEK woensdag opent Elske ter
Veld, staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de grootste jaarlijkse consumentenmanifestatie van Nederland: de Huishoudbeurs. In totaal zullen maar liefst drie beurzen in de tentoonstellingshallen van de RAI te
zien zijn: de Huishoudbeurs, de Huis & Interieur
RAI en de Negen Maanden beurs.

Vormgeving: Paul Husse

Antartica in Imax

door Gcrrit Jan Bel
„Je komt tot de conclusie dat de
verschillen zich alleen op het prijsniveau bewegen en dan doet het
prijsbeleid van de fabrikanten snel
denken aan natte vingerwerk. Met
andere woorden: het lijkt op een begin van een nieuwe prijsoorlog - en
dat heeft nu eenmaal gunstige gevolgen voor de consument," aldus Personal Computer Magazine. Inderdaad, voor de IBM moet het lieve
bedrag van ruim 53 duizend gulden
worden neergelegd, terwijl de Octek
al voor ƒ 10.390 op uw bureau staat.

Verder testte PCM de Quad
80386SX en Kloon 80386SX en bekeek de Intel 80386 Snapin-module
om van uw AT model 50 of 60 een
386'er te maken. Heel snel en makkelijk te doen, maar het kost u wel
bijna ƒ 1700.
In Computer Totaal van maart zes
palmtops. Hebbedingetjes of gereedschap voor specialisten? Feit is dat
de computertjes voor in de palm van
de hand steeds meer in de belangstelling komen. Bekeken werden de
Atari Portofolio, Casio Digital Diary
SF-9500, HP 95LX, De Poqet PC,
Psion Series 3 en Sharp IO-8300M.
De prijzen variëren van ƒ 500 tot ƒ
3200. In Computer Totaal ook aandacht voor persoonlijke informatiesystemen die voor de manager de
schaarse tijd plannen, afspraken bijhouden e.d. (PackRat 2.0, WP Office
3.0, InfoSelect 2.0, Sidekick 2.0, PC
Telefoon, Lotus Agenda 2.0 ACT!
2.01).

Informatieve
manifestatie
De Huishoudbeurs heeft de laatste jaren enkele opmerkelijke veranderingen ondergaan. De beurs die
vroeger hoofdzakelijk luisteren,
proeven en kijken bood, is uitgegroeid tot een zeer informatieve manifestatie.
De beurs is in thema's verdeeld
over diverse hallen. Zo is in de Amstelhal ruimte vrij gemaakt voor
mode en cosmetica onder de noemer 'Momenten voor complimenten'.
Opvallende onderdelen hiervan zijn
een bruidsmodeshow van het weekblad Privé en een presentatie van de
Drogisten Associatie D.A.. Op ruim
tweeduizend vierkante meter toont
D.A. in samenwerking met vijfentwintig levenanciers een breed scala
aan produkten. In het hart van de
presentatie is een baan opgesteld
waarop rollerskaters uit de VS de
nieuwste produkten onder de aandacht brengen.
Voor medisch en maatschappelijk
gebied is er de hoek 'Bij blijven'. De
bezoeker krijgt tips en informatie
van onder andere de Samenwerkende Apothekers in Nederland, de
Postbank, de Sociale Verzekeringsbank, samenwerkende energiebedrijven en de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de

Tandheelkunde. Verder zal een aantal deelnemers tekst en uitleg geven
over de beroepsmogelijkheden in de
gezondheidszorg. In het Grand Café
is een royale leestafel neergezet
waar onder het genot van een kopje
koffie de bezoeker zich kan verdiepen in allerlei vakliteratuur.
De Huishoudbeurs zou de Huishoudtaeurs niet zijn als de bezoeker
toch niet iets zou kunnen proeven
van de nieuwste hapjes en drankjes.
Onder de titel 'Smaakmakend genie'ten' is dit het smakelijke middelpunt van de beurs. Een primeur is
een paviljoen van meer dan vijfentwintig leveranciers van natuur- en
reformprodukten die zich présenteren onder de vlag van de Stichting
Biologica. Alle produkten zijn geproduceerd volgende de EKO keuringsnormen.
Voor cadeau-artikelen, speelgoed
en huisdieren is de Deltahal ingericht. In dit stuk 'Vrijetijdsbeleving'
is ook de Lego Word-show te vinden.

Eén van de blikvangers op deze
beurs is de presentatie 'Wonen in
Stijl' in de Zuid- en Westhal. Meubelen in allerlei woonstijlen staan hier
centraal, met veel aandacht voor design. Ook de nieuwste trends op het
gebied van verlichting, vloerbedekking, gordijnen, jaloezieën en wanddecoratie komen ruimschoots aan
bod.

Openingstijden
De tentoonstellingsdagen van

de Huishoudbeurs en Huis & Intcricur RAI zijn van woensdag 25
maart tot en met zondag 5 april.

De openingstijden zijn dagelijks
van tien uur 's morgens tot vijf
uur 's avonds; dinsdag 31 maart
tot en met vrijdag 3 april tevens
van zeven uur tot tien uur 's
avonds.
De toegangsprijzen bedragen
vijftien gulden per persoon.

Huis & Interieur:
wonen in stijl

Jeugd van vier tot twaalf (onder
geleide), houders Pas-65 ƒ 12,50

De Huis & Interieur RAI vormt
eigenlijk een apart onderdeel op de
consumentenmanifestatie.
Meer
dan honderduizend bezoekers (van
de 382 duizend in totaal) kwamen
vorig jaar alleen voor deze beurs
naar de RAI toe.

verkrijgbaar op vrijwel alle stations. Er is een crèche in de Eu-

per persoon, 's Avonds bedraagt
de toegangsprijs tien gulden.
Trein plus toegangsbiljetten zijn
ropahal voor kleuters van twee
tot acht jaar.

Vertrouwd element is het 'Woontheater' in de Europahal, een combinatie van informatie en showelementen. G.J. Droge (bekend van het
tv-programma Glamourland) is, op
video, gastheer. Hij zorgt, in samenwerking met een aantal woonredacteuren voor een videopresentatie
van diverse woonstijlen.
Speciale aandacht dit keer ook
voor de sfeerverwarming. Een groot
aantal aanbieders van kachels en
open haarden verzorgt een gezamenlijke beurspresentatie.
In de Badkamershow zijn acht
'droombadkamers' bij elkaar gebracht in uiteenlopende vormen en
kleuren en variërend van zeer eenvoudig tot superluxe. Bezoekers
kunnen kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van keramisch sanitair, badmeubelen, kranen en accessoires. Ideeën
kunnen ter plaatse uitgewerkt worden, want de vereniging sanitairinstallateurs VNI is aanwezig met een
computer waarmee badkamers ontworpen en uitgetekend kunnen worden. Bovendien kan er ook nog een
kant-en-klare offerte aangeboden
worden.
Voor degenen die overwegen hun
keuken te vervangen of op te knappen, is de Keukenshow een aanrader.
Huishoudelijke apparatuur van
mixer tot (inbouw) afwasautomaat
zorgen voor een compleet beeld.

De tuin wordt meer en meer gezien als verlengstuk van de woning.
Een speciaal paviljoen in de Europahal biedt alles wat er maar even te
pas komt voor een tuin en dakterras,
zoals tuinmeubilair, buitenverlichting en tuingereedschap.

Vijf dagen Negen
Maanden Beurs
Vorige week stond op deze ATVpagina alvast een voorproefje van
het 'Negen Maanden thema' maar
degene die nog veel meer wil weten,
kan van l tot en met 5 april terecht
op de Negen Maanden Beurs. Alles
wat er tijdens de negen maanden
vóór en de periode na de geboorte
van de baby komt kijken is te zien in
de Randstadhal. Meubelen voor de
babykamer, speelgoed en verzorgings- en voedingsprodukten. Dagelij ks is er een modeshow.
Nieuw op de beurs is een presentatie van de Collectieve Kapperscampagne. Hier wordt voorlichting gegeven over het in conditie brengen van
het haar van de zwangere vrouw.
De Negen Maanden Beurs is van woensdag l
t»t en met vrijdag 3 april dagelijks «pen van
tien uur 's morgens lot vijf uur 's middags en
van '/.even tot tien uur 's avonds. Op zaterdag
4 en zondag ö april is er geen avondopening.
De toegangsprijs is vijftien gulden, 's avonds
kost de toegang tien gulden. De toegangskaarten zijn ook geldig voor de twee andere
beurzen.

Vrolijke mode voor eerste zonnestralen
LEUREN, dessins, vrolijke prints en strepen zijn belangrijk in dit seizoen. Alle mode-ontwerpers hebben zich dan
ook met hart en ziel gestort op de verschillende thema's
die er voor de voorjaar-/zomermode bedacht zijn. De collectie
hangt al goeddeels in de winkels. Het wachten is op de eerste
zonnestralen.

K

;| Autobanden
De wereld van de autobanden is
continu in beweging. Of die veranderingen ook verbeteringen zijn werd
onderzocht door acht Europese consumeiitenorganisaties. Getest werden 21 banden uit de (bredere) 70serie. De kwaliteit wordt over het
algemeen goed genoemd. Beste
koop van de onderzochte 175/70 R 13
T zijn de Viking VSS 370T (f 120),
Vredestein Sprint+ T70 (r 120), Nokia Rollster TS (f 125) en Toyo 310
<ƒ 130).

Hypotheken
Jaarlijks verricht de Vereniging
Eigen Huis een grootscheeps onderzoek naar de hypotheekvoorwaarden. Resultaten hiervan zijn te lezen
in het maartnummer van De Woonconsument, maar wie echt wil zien
welke hypotheek voor hem of haar
het meest aantrekkelijk is moet de
nieuwe Hypothekengids ({f 17) kopen.
EN VERDER: In de Kampeer en Caravan Kampioen wordt de Beyerland caravan Sprinter 380 B getest
('compact en met een unieke indeling').
Kampeerders die op zoek zijn
naar het ideale kampeermatras kunnen in Op Pad nr. 2 een artikel over
slaapmatten lezen, terwijl watersporters in de Waterkampioen tests
aantreffen van acht open toerzeilboten en vijftien elektrische lenspompen.
Focus (maart) onderzocht vijf Sigma APO-objectieven (500 mm, 180
mm, 400 mm, 70- 210 mm en 75-300
mm) waarvan de laatste drie het predikaat 'super' kregen. .
In Audio & Video Totaal van deze
maand een test van negentien luidsprekers waarvan er twaalf in de
aantrekkelijk prijsklasse tussen
ƒ 298 en ƒ 400 zitten.

Onkruid-beurs
Het tijdschrift Onkruid houdt
op 21 en 22 maart in het Rai
congrescentrum de Onkruidopleidingen en Gezondheidstaeurs. De beurs is bedoeld voor
mensen die kennis willen maken met de beroepsmogelijkheden binnen de alternatieve gezondheidssector. Ruim honderdtwintig scholen, academies
en opleidingsinstituten informeren en adviseren over de uitgebreide opleidingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld yoga,
speyertherapie, shiatsu en homeopathie.
Tijdens de beurs, op zondag
22 maart, vindt er voor het eerst
in Nederland een openbare discussie plaats tussen vertegenwoordigers van de Vereniging
tot Bestrijding van Kwakzalverij en vertegenwoordigers van
het 'alternatieve circuit'.
De heurs is zaterdag 21 maart van
twee lot zes uur geopend en zondag van
tien tot zes uur. De openbare discussie
begint zondag om twaalf uur 's middags. De entree Is ƒ 12,50.

Mankementen auto's
Als het om de minste mankementen gaat, verslaan de Japanners hun
concurrenten met een straatlengte.
Aan de hand van gegevens uit de
jaren 1988 tot en met 1990 werd door
de Consumentenbond een top-25 samengesteld van auto's met het laagste gemiddelde aantal defecten. Het
is allemaal Japans wat de klok slaat,
op twee uitzonderingen na. Pas op
de zeventiende plaats staat de eerste
Europeaan: de Renault 19 1.4/1.7. De
Seat Marbella 900 is op de 21ste
plaats te vinden. Het maart-nummer van de Consumentengids geeft
naast deze top-25 een overzicht van
alle populaire autotypes met hun
plus- of minpunten op het gebied
van de automankementen.
Tegelijkertijd wordt een stijging
van het aantal mankementen bij
nieuwe autotypen geconstateerd.
Tot 1988 daalde het aantal gebreken,
de keren dat men pech onderweg
had en het aantal garagebezoeken.
Na dat jaar is er sprake van een toename. Men vermoedt dat dit wordt
veroorzaakt door de inbouw van katalysatoren, motoren met injectie en
de omschakeling van loodhoudende
op loodvrije benzine. De Consumentenbond vindt het verrassend dat
een aantal nieuwe autotypen kenmerkende mankementen vertoont.

Je gaat er niet voor je lol heen:
!)8 procent van het oppervlak is
met ijs bedekt, zes maanden van
het jaar heerst er duisternis, om
van de sneeuwstormen maar te
zwijgen. Toch is het er schitterencl: pinguïns die onhandig
rondwaggelen, maar onder het
ijs als acrobaten door hot water
schieten, kristalgrotten met ijskoud blauw water en ijsmassa'sdie een spelletje doen wie de
sterkste is. In het Rottcrclamse
Imax-theater is onlangs een film
over Antarctica in première gegaan, die in het befaamde supergrootbeeld wordt vertoond.
'(Info: 010-4048844).

Mee op de fiets
Bij de Fietsersbond enfb is
een nieuwe brochure 'Mee op de
fiets', van baby tot kleuter verkrijgbaar. In deze brochure zijn
alle wetenswaardigheden over
het meenemen van kinderen op
de fiets gebundeld. In een bijlage, apart bij de brochure geleverd, worden de afzonderlijke
merken fietszitjes besproken.
Zowel ouders met één (meerijdend) kind, twee of meer kinderen, als ouders met gehandicapte kinderen kunnen nuttige
informatie uit deze brochure
halen.

Zij draagt een wit behaatje met zwarte bloemetjes en kant onder een
katoenen vest. Daarbij een zwart-wit genopt rokje. Hij koos voor een zwartwit gedessineerd overhemd
Foto C&A Nederland

Grasmaaien kan gevaarlijk zijn
ET MOOIE weer is in
aantocht. Tussen de dorre bladeren staan de krokussen reeds in volle bloei en
de in het najaar geplaatste tulpenbollen laten zich al zien.
En ook het gras gaat na een
korte winterstop weer groeien.
Reden te meer om de tuin eens
onder handen te nemen. Een
lentebericht van de Stichting
Consument en Veiligheid.

H

Wie iets heeft dat 'tuin' mag heten,
heeft daar vaak een gazon(netje). Is
het een klein gazonnetje dan bewijzen handmaaiers daar uitstekende
diensten. Bij de wat grotere gazons
komt de motormaaier beter van
pas. Eigenaars
.'••~•'?£>
van maaiers zijn
~"' '"
er over het algemeen
redelijk
van doordrongen dat het niet
om volstrekt gevaarloze machines gaat.
Toch zal het ieder nog verbazen, dat er jaarlijks zo'n duizend mensen in
een ziekenhuis
behandeld moeten worden door
ongelukken met
hun grasmaaier.
Meestal gaat het
om snijwonden
aan handen en
voeten.
Maar
ook ongevallen, veroorzaakt door
wegschietende steentjes zijn verre
van zeldzaam. En elk jaar weer lopen mensen een al of niet dodelijk
schok op door hun elektrische grasmaaier.

Kooptips
Om dergelijke gevaren te voorkomen is het verstandig een aantal tips
op te volgen. U kunt de tips op twee
manieren gebruiken: als handleiding bij het kopen van een machine
en bij het beoordelen van de machine die u al hebt. Hier volgen er een
paar:
- Is uw gazon niet groter dan honderd a honderdvrjftig vierkante meter en er zijn geen lichamelijke
klachten, kies dan voor een hand-

maaier. U loopt dan minder risico's;
- u koopt wel een motormaaier, let
er dan op dat de messen goed zijn
afgeschermd;
- neem een maaier met een grasopvangbak;
- let er op dat de machine makkelijk hanteerbaar en wendbaar is;
- motormaaiers moeten een slipkoppeling hebben;
- ook de uitlooptijd van de motor is
belangrijk voor de veiligheid. Onder
uitlooptijd verstaan we de tijd dat de
messen nog doordraaien nadat de
motor is uitgezet;
- een elektromotormaaier moet een
veiligheidsschakelaar (ook wel 'dodemansknop' genoemd) hebben, die
de motor automatisch uitschakelt
als hij wordt losgelaten;
- een elektromotor moet dubbel
geïsoleerd
zijn uitgevoerd.
Let daarom op
het merkje met
OP8U>T£ /ƒ j
het dubbele vier>
kant;
- het snoer van
de maaier moet
een kleur hebben die goed afsteekt tegen het
groen van het
gras;
- en een aardlekschakelaar
geeft extra taeveiliging tgen elektrokutie. Is uw
meterkast (nog)
Illustratie Ton Kooreman
niet
voorzien
van een aardlekschakelaar dan kunt u een losse
schakelaar kopen die u tussen de
stekker van de maaier en het stopcontact inplaatst.

• Mouwloze blazer met kruisbanden op de rug op een short met
opgestikte zakken
Foto Peek & Cloppenburg

Kruiswoordpuzzel
• De zogenaamde swagger is weer
helemaal in (en niet alleen voor de
zwangere vrouwen). Leggings hebben in het nieuwe modeseizoen een
druk dessin

• Grote, eenvoudige bloemmotieven a la Mary Quant op deze heuplange trui met turtlehals. De trui is
gecombineerd met een kort gebreid
broekje van hetzelfde materiaal

Foto ZY Mode B.V.

Foto Foxy Fashion

K

ERRIE is een mengsel van specerijen waarvan de samenstelling van land tot land varieert. Naast kurkuina of
geelwortel, dat het produkt zijn karakteristieke smaak en
gele kleur geeft, bevat kerrie, chilli, zwarte peper, gember, fenegriekzaad, komijn, koriander, foelie, mosterd, venkel, enz. Een
bijdrage van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.

Het kerriepoeder zoals wij dat
kennen, wordt in
India niet gebruikt. Het is
een waarschijnlijk een door de
Engelsen uitgevonden imitatie
van de mengsels
die men in India
maakt. Het Engelse woord 'curry' is afgeleid van 'kari' dat in de
Tamiltaal voorkomt en saus betekent. Wat in India wordt gebruikt en
nog het meest op kerrie lijkt, is de
garam massala, letterlijk 'heet
mengsel'. Garam massala bestaat
uit komijnzaad, kruidnagel, zwart
en groen kardamomzaad, zwarte peper, kaneel, wat fenegriek, geelwortel voor de kleur en Spaanse peper
voor de smaak. In tegenstelling tot
Dit zijn waardevolle tips voor het kerrie voegt men garam massala aan
aanschaffen van een grasmaaier. het einde van de kooktijd toe.
Maar er zijn meer veiligheidstips die
het risico pp een ongeluk verkleinen
zoals: veiligheidstips voor en tijdens Kerrie-koolschotel
het maaien, tips speciaal voor benziRecept: Kerrie-koolschotel (voor 2
nemaaiers en elektromaaiers en personen). 700 g aardappelen, 600 g
voor goed en veilig onderhoud. Al witte of savooiekool, 15 g margarine,
deze tips kunt u nalezen in de bro- Vi eetlepel kerrie, l ui, 100 g achterchure 'Grasmaaiers' van Stichting ham, '/: theelepel sambal, 2 dl halfvolle melk, 25 g geraspte Edammer
Consument en Veiligheid.
kaas, 2 eetlepels paneermeel, nootDe brochure kunt u srutis in huls krijgen muskaat, peper, zout
door een kaartje te sturen, zonder postzegel,
Schil de aardappelen, ontpit en
naar: Stichting Consument en Veiligheid,
Antwoordnummer 17085, 1000 SL Amster- was ze. Kook de aardappelen in weidain. Vernield daarbij dat het gaat om de nig water met zout in 25 minuten
brochure 'Cirasmaaicrs'.

De brochure is te bestellen bij de
Fietsersbond enfb te Woerden door zes
gulden over te maken op gironummer
30255 o.v.v. brochure 'Mee op de flets'.

gaar. Maak de
kool schoon en
verwijder lelijke
bladeren en de
stronk. Snijd de
kool in repen en
was de groente
in een vergiet.
Verwarm
vijf
gram van de
margarine
en
fruit hierin de
kerrie
zacht.
Voeg de kool toe met water en zout.
Stoof de kool in vijftien minuten
gaar. Maak de ui schoon en snijd
hem klein. Snijd de ham in blokjes.
Fruit de ui en de sambal in de rest
van de margarine glazig.
Bak de blokjes ham kort mee.
Warm de oven voor op 175°C. Brengde melk aan de kook. Giet de aardappelen af en stoom ze droog. Stamp
de aardappelen fijn. Roer ze met de
melk tot een smeuïge puree. Maak
de puree op smaak met peper, zout
en nootmuskaat. Doe de kool in een
ovenvaste schaal en schep het uihammengsel erop. Dek dit af met de
aardappelpuree. Laat de schotel in
de oven in twintig minuten heet worden en lichtbruin kleuren.
Per portie: 2000 kJ (480), 26 g eiwit,
15 g vet, 58 g koolhydraten.
Menusuggestie: gevulde champignons, kerrie-koolschotel.

Kerrie
verschilt
per land

Voor vragen over voeding kunt'u op werkdagen van iwaalf tot vier uur de Voedlngstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-S510X10.

Welk woord kunt u maken rechtheid; 77 atmosferisch vermet de opgegeven letters: 24- schijnsel.
51-61-41-30-42-55-5-12-10-63-65VERTICAAL: l kleur; 2 heilige; 3
67?
japon; 4 hert; 5 vervelend; 6 schut-

HORIZONTAAL: l drank; 8 ambacht; 12 priesterkleed; 13 rolletje;
14 onbep. hoofdtelw.; 16 zuivelprodukt; 17 loopvlak; 18 per procuratie;
19 nachtroofvogel; 21 nummer; 22
alleenzang; 23 slangvonnige vis; 24
onbarmhartig; 26 deel van het gezicht; 27 ontvlekkingsmiddel; 29 riv.
in Utrecht; 30 babbelaar; 32 betrekking; 34 manuscript; 36 bijw.; 38
smalle weg; 39 waterstand; 41 callus;
42 kleur; 44 voorz.; 45 elasticiteit; 47
cheni. symbool; 49 vogel; 51 de gezamenlijke delen; 53 gevolg; 56 boom;
58 onderkomen; 60 papegaai; 61 afgeknotte boomstam; 63 lokspijs; 64 het
doel treffend; 66 de oudere; 67 troef kaart; 68 namelijk; 69 drank; 70 vergevorderd in tijd; 72 bolgewas; 73
lichaamsdeel; 74 drinkbeker; 76 op-

sluis; 7 paardeslee; 8 waterscheiding; 9 doortochtgeld; 10 bestaat; 11
bedrieger; 13 heks; 15 vr. munt; 17
gebied; 18 gereedstaand; 20 niet-deskundige; 22 soort stof; 23 dakbedekking; 25 struisvogel; 26 vogel; 28 laagtij; 30 onderricht; 31 vorm; 33 dans;
35 vogelveer; 37 loopplaats; 40 trapper; 43 snaarinstrument; 46 vrucht;
48 deel van een fiets; 50 schaakfigimr; 52 zangnoot; 54 opdracht; 55 en
andere;
57
zangvogeltje;
59
schreeuw; 61 vette stof; 62 blank van
een zwaard: 65 zangstem; 66 Jap.
drank; 69 plantje; 70 dik en plomp;
71 strookje; 73 internat, org.; 74
chem. symbool; 75 schoolvak.
Oplossing puzzel vorige week: par-

keermeter.
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maandelijkse autorubriek
van het
Zandvoorts Nieuwsblad
Autobedrijf Zandvoort b.v.

Wat de
Renault Clio Fidji zo
kleurrijk maakt.

VECTRA: OOK MET
TURBO-DIESELMOTOR
De Opel Vectra is met ingang van
heden ook leverbaar met een nieuw
ontwikkelde Turbo-Diesel motor,
voorzien van katalysator. Deze
nieuwe krachtbron is door Opel en
Isuzu samen ontwikkeld, om het van
oorsprong Japanse ontwerp volledig
geschikt te maken voor de
omstandigheden in Europa.
De Vectra TD is leverbaar vanaf
ƒ40.950,- in de GL versie.

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.

Hetzijn de extra's die'tdoen.

De dieselmotor is ook leverbaar in
andere Vectra modellen.
De 1.7 turbo-diesel motor is voorzien
van een Bosch brandstof-inspuit
systeem, een watergekoelde
turbocharger en een luchtgekoelde
intercooler, waardoor de temperatuur
van de aangezogen lucht wordt
gekoeld tot een maximum van 70
graden Celsius. Hierdoor wordt een
optimale cilinder-vulling gerealiserd.

Kamerlingh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT
Tel. 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7.30 tot 17.00 uur
Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7.30 tot 17.00 uur

Een nieuw, elektronisch geregeld,
snelwerkend gloei-systeem kent twee
stadia, waardoor de loop van de
koude motor rustig verloopt en de
rook-ontwikkeling gering is.

Tevens wordt de gloeibougie
gedurende 6 minuten na de koude
start geactiveerd tot een snelheid van
18 km per uur.

Bij temperaturen beneden de 20
graden duurt de voorgloeiperiode
slechts 3,5 seconden.

De topsnelheid van de Vectra TD
bedraagt 176 km per uur; acceleratie
van O tot 100 km per uur is 14,5
seconden.

De Clio. Pittig, wendbaar, comfortabel en zuinig in verbruik.
Kortom: een razend aantrekkelijke Renault. Zeker in de kleurrijke Fidji-uitvoering. Want die
is voorzien van een groot aantal extra's. Zodat er niets te wensen overblijft...

uw Peugeot dealer:

"1/7VERSTEEGE*
tfjfngi

AUTOSEDS/JF

Klaar voor een proefrit bij Rinko:

DE RENAULT EXPRESS BESTEL EN DE CLIO
Zuiver van lijn, een vormgeving die
aanspreekt, een zeer actueel m o d e l . . .
kunst en functionaliteit verenigd in
het dagelijkse straatbeeld.
Nieuwe schildbumpers, nieuwe halogeen koplampen, nieuwe grille, nieuwe stootlijsten op de zijkanten . . . door
zijn unieke stijl verenigt de vernieuwde Renault Express, als Bestel, als
Combi of als Break, esthetische en solide kracht met praktische bruikbaarheid.
Met het hoge nuttige laadvermogen,
de nog verder verbeterde motoren, de
verhoogde functionaliteit met de introductie van de standaard of als extra
leverbare achterklep en het aanbod
van haast ongekend comfort verhogende extra's, bewijst Renault met het
nieuwe Express gamma midden in het
dagelijks leven te staan.
Wie gezond, royaal en vriendelijk is,
gaat het vanzelfsprekend voor de
wind.
Geheel in overeenstemming met zijn
robuuste karakter gaat de nieuwe Renault Express de problemen niet uit
de weg. Afhankelijk van de gekozen
uitvoeringen biedt hij verschillende
laadvermogens, van 570 kg tot zelfs
768 kg, en met een laadvolume van
maximaal 2.60 m3 is de Renault Ex-

press gewoon geschikt voor elk karwei. Hij staat klaar voor elke klus,
dankzij de als extra leverbare houten
laadvloer, die is voorzien van vier bevestigingsringen, waaraan de zwaarste
stukken kunnen vastgesjord.
Een schijnbaar tomeloze energie, een
kracht die alles meesleept wat op zijn
weg komt en bergen kan verzetten.
De motoren van het nieuwe Renault
Express gamma hebben een storm teweeg gebracht in de wereld van de
bestelwagens.
Twee motoren, boordevol nieuwe
ideeën, maken hun opwachting. De
'Energy' motor van 1390 cm3 met zijn
royale vermogen van 80 pk.
En de nieuwe van 1870 cm 3 met 65 pk,
uitblinkend in kracht en zuinigheid.
Ook omvat het Renault Express
gamma een 1237 cm3 benzinemotor
en een dieselmotor van 1595 cm3, elk
met een vermogen van 55 pk.
Hij komt van een stille, onopvallend
verfijnde wereld, een ware voedingsbodem voor elk talent.
De nieuw Renault Express heeft meer
troeven achter de hand en zijn passagiers kunnen in alle rust genieten van
zijn geraffineerde comfort. De stan-

daard met hoofdsteun uitgeruste stoelen zijn in harmonieuze kleuren bekleed met fraai kunstleer of met stof
(extra).
De bestuurdersstoel heeft een verstelbare rugleuning; de stoel voor de
bijrijder kan worden gekanteld en naar
voren geklapt om de laadruimte gemakkelijk te kunnen bereiken en ook
het vervoer van lange goederen mogelijk te maken.

Standaard extra's.
• uitklapbare zijruiten achter in de drie-dcurs uitvoering • speciale bekleding van stoelen,
hoofdsteunen en portieren • blauwe strip in bumpers en op deflanken• ingebouwde luidsprekers in
het dashboard • leverbaar in vier uitgesproken kleuren: frambozen rood, kobaltblauw, arctic wit
en zwart nacré metallic verni

Leverbare extra's.
• metaalkleur • in delen neerkljpbarc achterbank • Renault radio/CJSsettespeler
(rruar liefst 4 x 6 watt sterk) • comfbrtpjkket: elektrisch bediende zijruiten vóór en centrale
portiervcrgrendcling met afstandsbediening

DE NIEUWE VOLKSWAGEN VENTO:
Frisse wind in de middenklasse
Met de Vento presenteert
Volkswagen een nieuwe, vierdeurs
limousine, die zich plaatst in de
middenklasse. In het
Volkswagenprogramma past de
Vento tussen de Golf en de Passat.
Het concept van de 4,38 meter lange
Vento werd volledig aangepast aan
de hedendaagse wensen van de klant
in deze klasse. Dit geldt voor het
comfort, de uitrusting en de motoren,
evenals voor de steeds belangrijkere
criteria van veiligheid en
verdraagzaamheid.

S! van lent opel
Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort

Het veiligheidsconcept

De laatste keer dat u
wakker ligt van uw
autokosten, is de nacht vóór
u een Peugeot 309 koopt.

Het in de Volkswagen Vento als
meeruitvoering gepresenteerde
systeem van
driepunts-veiligheidsgordel met
ajrbag aan bestuurders- en
bijrijderskant, betekent de op dit
moment hoogste passieve
veiligheidstechniek die geschikt is
voor seriefabricage.
De Vento, een auto met een klassieke
kofferruimte, is het jongste voorbeeld
van een automobielgeneratie, waarbij
veiligheid een gevolg is van een
doordachte constructie.
Ook in het interieur werd veel gedaan
voor de veiligheid van de inzittenden.
De veiligheidsgordels vóór en achter
zijn in hoogte verstelbaar. Aan de
bestuurderskant voorkomt een
afrolbegrenzer dat de gordel te ver
afrolt bij een ongeluk. Daardoor
wordt het gevaar, dat de bestuurder
met het hoofd tegen het stuurwiel aan
slaat, verminderd.

Volgens de Consumentenbond is
de Peugeot 309 de meest economische auto in z'n klasse. Een bijzonder rustgevend idee, zulke lage
autokosten.
En de vier modellen hierboven
kunnen nog méér voor uw nachtrust doen. Zoals links de 309 1.1.
met een 60 pk (44,1 K w) benzineinjectiemotor en een prijs vanaf
ƒ25.305,-.
Of de 309 Select. Vanaf ƒ 27.480,-,
incl. ƒ2.205,- voordeel op de extra's: een glazen schuifdak, wis/
was installatie achter en vernismetaallak.
Dan: de 309 Flus. Vanaf ƒ 27.480,incl. ƒ1.800,- voordeel op een doxijn extra's, waaronder: ruitewissers met intervalschakelaar, in
twee delen neerklapbare achterbank en elektronische toerentel-

ler.
De 309 XS tenslotte, is er vanaf
ƒ29.425,- en biedt een nog langere
opsomming aan uitrusting. Van
turbine wielplaten tot achterspoiler, van speciale bekleding tot
kuipstoelen. Van sportstuur tot
getint glas rondom.
Wilt u ook geen moment meer
wakker liggen van uw autokosten,
kom dan bij ons langs.

Veel accessoires cadeau tot
een bedrag van ƒ 1.000,- bij
de Peugeot 106 en 205.
Want als u tussen nu en l april
1992 bij ons een Peugeot 106 of
205 personenauto aanschaft én registreert, dan hebben we een buitengewoon fraai aanbod voor u. U
mag dan namelijk gratis accessoires voor uw Peugeot 106 of 205
uitzoeken. Om precies te zijn tot
een bedrag van maar liefst
ƒ1.000,-, hetgeen inclusief BTW
en montage is.

De veiligheidsstuurkolom biedt met
een inschuifmogelijkheid van 170 mm
veel deformatieruimte. Daardoor
wordt de verschuiving van het

Telefoon 02507-15346

stuurwiel in de richting van de
bestuurder aanzienlijk verminderd.

Milieuvriendelijk concept
De met de nieuwe Golf voor het eerst
ingeslagen weg naar een volledig
voor recycling geschikte auto, wordt
met de Vento consequent verder
gevolgd. Bij het plaatstaal
functioneert materiaalterugwinning
en het hergebruik al lange tijd bijna
volledig. Ook voor de
niet-ijzerhoudende metalen bestaat
een goed functionerende kringloop
van grondstoffen.
Alle toegepaste kunststoffen kunnen
probleemloos opnieuw worden
gebruikt. Beslissend voor een zo
mogelijk volledig hergebruik van
kunststoffen uit de auto is de
geschiktheid voor recycling van het
gebruikte materiaal. De voor de
Vento gebruikte kunststoffen zijn

Fiat presenteert de Skyline-serie

Tevens kunt u bij ons rijden tot l
september en dan pas betalen.
De Peugeot 106 en 205 is van
zichzelf al een mirakels maatje.
Maar tijdelijk is het rijden in een
106 en 205 wel extra mirakels.
Want als u tussen nu en l april
1992 bij ons een Peugeot 106 of
205 personenauto aanschaft én registreert, dan kunt u kiezen.
U kunt hem dan nu halen en pas
op l september van dit jaar beta-

len.
Of, als u dat liever heeft, een lening met een bijzonder lage rente
(vanaf 8,9% effectief op jaarbasis
over de eerste ƒ10.000,- bij een
looptijd van 24 maanden).

Pakveldstraat 21,
Postbus 126
2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

Het programma van Fiat wordt uitgebreid
met de speciale serie Skyline-modellen: de
Panda, Uno, Tipo en Tempra worden voorzien van enkele bijzondere accessoires, die
een opvallende meerwaarde aan de auto's
geven. Alle Skyline-modellen zijn voorzien
van een open dak, in de carrosseriekleur
meegespoten buitenspiegels (behalve de
Panda) en bumpers, en een speciale stripmg.

De Skyline-serie vormt het middelpunt op
de voorjaarsshow, die van 12 tot en met 23
maart bij alle Nederlandse Fiatdealers
plaatsvindt.
Hoewel de gehele serie dezelfde naam Skyline draagt, zijn de kenmerken van de vier
modellen verschillend. De Panda Skyline
heeft een dubbel opvouwbaar open dak van
stof, waardoor zowel de inzittenden voorals achterin van frisse wind en zon kunnen
genieten. Deze Panda heeft tevens getint
glas. een m de carrosseriekleur gespoten

grille en brede 155/70 banden. Het interieur
is voorzien van een afwijkende binnenbekleding in rood met blauw & groen en een speciale vloerbedekking.
De Panda Skyline, die is gebaseerd op de
1000 CLX, is leverbaar m twee metallic
kleuren en in zwart. De meerwaarde van de
Skyline is ƒ 1.850,-maar de consument betaalt slechts ƒ 300,-: de prijs van de Panda
Skyline bedraagt derhalve ƒ15.650,-.
De Uno Skyline, die is gebaseerd op de 1.4
S in 3- en 5-deurs uitvoering, heeft een
schuif/kanteldak, centrale deurvergrendeling, elektrische ruitbediening voor, een lederen stuurwiel en versnellingspook en een
in twee delen neerklapbare achterbank. De
wieldoppen en miniskirts stammen af van
de Uno SX. De Uno Skyline is leverbaar in
vijf metallic kleuren.
De meerprijs bedraagt slechts ƒ 950,- terwijl
de extra's een consumentenwaarde vertegenwoordigen van ƒ4.550.-. De Uno Skyli-

volledig pp grond van deze
overweging gekozen.
Voor een latere, economisch
verantwoorde demontage van de
Vento, is de moderne techniek in de
vorm van moduulmontage van
geprefabriceerde onderdeelgroepen
(zoals de portieren, het dashboard, en
de voorzijde van de auto) heel nuttig.
Het spuitwerk van de Vento voldoet
aan de hoogste eisen van
milieuverdraagzame
automobielproduktie. Volkswagen
heeft in de fabriek in Wolfsburg, waar
de Vento wordt gebouwd, voor bijna
een miljard DM een lakspuiterij met de
modernste techniek gebouwd. Deze
installaties voorzien de carrosserieën
van een kwalitatief hoogwaardiger
laklaag, maar zijn vooral veel minder
belastend voor de mens, de lucht en
het water.
Op 3 april staat de Vento bij
Auto-Beckeringh in de showroom.
ne 3d kost ƒ24.200,-, de vijfdeurs
ƒ25.250,-.
Radio/cd-spejer
Ook de Tipo Skyline is een opvallende verschijning: de brede 14" velgen met 165/65
banden met de wieldoppen van de Tipo SX
geven de auto een bijzonder aanzien, hetgeen wordt versterkt door de in de carrosseriekleur meegespoten bumpers en buitenspiegels.
De Tipo Skyline heeft een gedeelde achterbank, getint glas, speciale bekleding en
dichte hoofdsteunen. Bovendien wordt de
Tipo Skyline geleverd met een Philips radio/cd-speler, luidsprekers en een antenne.
Vanzelfsprekend heeft ook deze Skyline
een schuif/kanteldak.
Dit model is gebaseerd op de Tipo 1.4 i.e.,
waarvan de prijs met ƒ800,- wordt verhoogd tot ƒ 26.550,- terwijl de consumentenwaarde van de accessoires ƒ 4.800,- bedraagt. De Tipo Skyline is in drie metallic
kleuren en in wit leverbaar.
De laatste in de serie is de Tempra Skyline,
gebaseerd op de 1.6 i.e. Tot de standaardvoorzieningen behoren een toerenteller,
metallic lak, getint glas, speciale bekleding,
een digitaal klokje en lichtmetalen velgen
met 185/60 HR14-banden. Het schuif/kanteldak in de Tempra Skyline is elektrisch bedienbaar.
De prijs van de Tempra Skyline, die in twee
metallic kleuren wordt geleverd, is ƒ 1.000,hoger dan de basisprijs, een gering bedrag
ezien de consumentenwaarde van
5.500,- voor het complete pakket. De
empra Skyline kost ƒ30.850,-.
Alle Skyline-modellen zijn in beperkte oplage leverbaar, de Uno vanaf eind april, de andere versies met onmiddellijke ingang.

?

iAudi
Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJVEN
RINKO

RENAULT

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6058686. Fax 020-6056321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
BMW

Audi
AUDI 100 CC, 2.3 inj., b.j. '87,
APK 3/'93, i.z.g.st., inruil mog.
ƒ 14.500. Tel. 020-6340798.

Asmoco
Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
Occasions
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de op3-, 5-, 6-, en 7-sene
gave van de advertentie kenbj. '83 t/m '91
baar maakt. De kosten daarInruil/leasing/financiermg
voor bedragen ƒ3,-

020-6943093

Chevrolet
T.k. Chevrolet Malibu, m '80,
metal. blauw, LPG, V.6, automaat, ƒ2250. Tel. 075-354513.

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen

HH. h , tegen inruilprijs BX 16
RE Montreux, grijs met., lm.
wielen, zonw. glas, LPG-o.b., 6'89, ƒ 13.500. BX 16 RE, LPG,
wit, 1-'89, ƒ 12.500. BX 16 TRi,
LPG, 3-'89, ƒ 12.500 BX 16 RE,
LPG, wit, 9-'88, ƒ9950. BX 19
TZD, 1-'90,/17500. BX16TRI,
zwart, LPG, 11-'88, ƒ9950.
Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam.
Tel. 020-6627777/6627797.

ingdijk
autoverhuur

SPEKTAKULAIRE

Nissan

Subaru

Nissan Bluebird Lpg, 2. SLX, Datsun Cherry, '81, Nwe Apk.,
nieuw model '87/8950.-. Inruil, rijdt perfekt, ƒ 1450.financ Tel.: 02990-37825.
Tel. 02990-37825.

SUBARU- HEERE B.V.

• „SHOWROOM",

AX

de autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Tel. 020-6658686.

ƒ55,- per dag

Opel

incl BTW en verzekering
TIMO DE BRUYN
en o a BX en ZX
•
Voor occasions en reparaties
Tel. 020-6932750
van BX, Visa en 2CV6.
S. Stevmstraat 12a, A'dam
APK klaarmaken tegen gered, BX16TZI,36000km,/17.500,
pnjz Verk. van losse onderd Inruil en garantie mogelijk.
Tel 020-6680820 en 075-702625
075 - 163008
Van part. BX Cannes, wit, aug.
'90, 15.000 km, als nieuw,
Ford
ƒ17.950,-. Tel.' 075-351723.

21-11

Opel Kadett GSi, rood, m perf
staat, b| 84, dig. dashb, tripcomp, kent 89, 100% ong
/ 13 950 02979-82076.
Goudkl MANTA, '83, hatchb.,
autm. inj., get.glas, APK '93
Tel 02963-3218

De grootste Subaru-dealer
Let op! Speciale voorjaarsaktie

MINI JUMBO
Bel of kom langs voor een proefrit

Opel Kadett, m'83, nw APK, 3
drs., LPG, een plaatje ƒ2850,020-6105,478
Opel Manta HB, bj. '85, Autom , APK, grijs met., i z.g st.,
ƒ4950 Tel 020-6105478
Te koop OPEL KADETT diesel,
bouwjaar 1983, ƒ3000,-. Tel
01725 - 74911
T k vanwege auto zaak, blauwe Opel Kadett 1.6 GL, diesel,
b]. '86, 1e eig., gel. gl, sch.d ,
uitst. s t , APK tot jan. '93
Vr.pr. ƒ 9.750 020 6056638.

HH h., tegen inruilpnis' Kadett
1.6i, LS, 3-drs, LPG, 6-'89,
Camper Ford Transit bj '82, ƒ14500 Kadett 1.6 LS Diesel
100% APK, mrt '93, vakantie- 3-drs. Station, 3-'88, ƒ 12.500.
Daihatsu
klaar. ƒ 6950. 02507-18s86.
Kadett 1'6 LS D 3-drs Station,
Daihatsu Rocky Hardtop Die9-'87, / 9.950 Kadett 13 LS,
Fiesta
1.1
Cheers
bj.
03-'91
sel, grijs kent., DX Jeep, APK,
LPG, 3-'84, ƒ 4250. Kadett 1 3
wit, bj. '84, i.z.g.st. ƒ 8750,- Tel. Escort 1 6CLX 04-'91. Escort LS 5-drs Station, LPG , 6-'86,
1.4CL01-'91.
Escort
1.4CL07020-6105478.
Zeilemaker-Opel
'91. Sierra 2.0i Cl 03-'93. Sierra ƒ9.500. Kadett 1 6 D, 5-drs.,
INRUILWAGENS
NIEROP ook voor uw (nieuwe) 2.0 CLX Cosworth uitv. 07-'90 10-'85, ƒ8950. Kadett 1.3 LS
DAIHATSU. Occasion v.d. Albers autobedrijf 02963-1767. LPG, schd,6-87/11.500. 2 x Constant keuze uit 100 auto's
Burg D Kooimanweg 7,
Vectra v.a. ƒ17.500. Omega
week: Cuore TG, km 28000,
Ford Escort Ghia, uitvoering 2.0i, LS, 8-'88, ƒ 14 750 AutoPurmerend 02990-22551
'89 Vancouverstr. 2-12,
1982 m zeer goede staat, bedrijf BEREBEIT, Amsteldijk
A'dam-west, 020-6183951.
ƒ 4.250. Inl 06 52 832502.
25. Amsterdam. Tel. 020 • Met 1 in 3 MINI's bereikt u
6627777 b.g g 020-6627797.
alle lezers van Het Parool, Ford Fairmont, bj. '79, LPG,
Trouw en de Volkskrant. i.z.g.st., APK '93 ƒ 1950,- tel. Kadett 1.2 S nov. '82, LPG,
rad./cass. slede, nw uitl., accu,
Vraag naar de mogelijkhe- 020-6105478.
banden, schokbr. Vr pr. ƒ 2750.
Ford Granada V6, '82
den.
020-6652024 na 18 u
AUTOBEDRIJF JAN WALS
,
.DE :
tel.: 02902-1697/1981.
Fiat
Kadett 1.3 HB, km 90000, 1e
GOEDKOOPSTE
Ford Sierra 2.0 V6, b.j. '84. LPG, eig., '83, APK 3-'93, ƒ4.250,; FORMULE . /
FIAT PANDA 1000 CL i.'e.5 drs., APK 8-'92, pr ƒ7500. VOLVO-NIEROP 020-6183951. v
(1989) APK tot.apnl 1993! Prijs: Tel. 02982-4731, na 17 uur.
IN
OCCASIÓNLAND
Kadett D-type, '78, APK tot
:
ƒ8000. Tel. 020-6257629.
OM TE
'
HH. h., tegen mruilprijs: Ford 1-10-'92, prima staat, ƒ1300.
Fiat Panda, b.j '84, goede st., Scorpio 2.0 CL, 5-drs., LPG, 6- Tel. 020-6476683.
• KOPEN/VERKOPEN
APK, okt. 92, sportvelg, 80.000 '89, ƒ17.500. Sierra 2.3 GL, Opel Ascona, bj. '81, 4 drs.,
. MET HET BESTE .V
km, ƒ3250. Tel.: 02507-15260. LPG, 5-drs., 5-'85, ƒ5750 Es- APK, LPG. br. met, iz.g.st.,
cort 1.3 L, 3-d„ LPG, 8-'83, ƒ 1450,- 020-6105478.
FIAT PANDA, b.j. '84, Lpg.
ƒ4250. Autobedrijf BEREBEIT,
Nieuwe Apk. ƒ2950.-.
Opel Corsa, 88, 24000 km.
Europcan Auto Trader
Amsteldijk 25, A'dam. Tel.
Tel.: 02990-37825. '
AUTOBEDRIJF JAN WALS
020-6627777.
iedere 14 dagen
Rat TEMPRA 1.6 i.e„ wit,
tel: 02902-1697/1981.
v. bij uw - /'.'
wegens auto van de zaak,
OPEL KADETT 17 DIESEL
jan '91, 21500 km, incl. trekHonda
boekhandel of ••:..
b.j. 7-'90, km.st 58.000.
haak/allesdrager, vaste prijs
Nieuwpr. ƒ 33.700, vraagpr.
benzinestation
ƒ24.000. Binnenslaper.
Honda Accord Sed. EX, m'85, ƒ 19.500. 020-6736456.
Tel. 020-6977482.
4drs., rood, met APK, als nw.
«„SHOWROOM",
Opel Kadett '81, Nwe Apk. l
Fiat Uno 60 S, b.j. '86, i.pr.st., ƒ 5450,-020-6105478.
de autorubriek in
Rijdt prima, ƒ 1950.Nwe Apk. ƒ 5950.-.
Het Parool en Weekmedia.
Tel. 02990-37825.
Tel: 02990-37825.
Hyundai
FIAT VERMEY B.V.
Peugeot
Over garantie gesproken
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
HYUNDAI OCCASIONS
Tel. 02975-62020.
2 jaar garantie alleen bij:
AUTOKROOY
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
T.T. Vasumweg 32
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909 (a/d Klaprozenweg A'dam-N)
205 XE Accent, rood
45.000 01.89
020-6310615.
T.k. Rat Panda b.j. '84 APK 1205 XE Accent, wit
34.500 08.87
'93. Goede staat, nwe. rem205 XE Accent, blauw
37.630 04.90
Meer
Garage
men ƒ2500. 020-6311343.
205 XR 1.4, rood
42.800 01.90
.HYUNDAI DEALER.
309 XR, rood
46.000 0489
Ook voor uw
:
309 XRD. d. grijs met
68.000 01.89
OCCASIONS
309 XL Profil wit
37.370 02.90
: Linnaeuskade 5-7,
Ferrari
309 GL Profil wit
34.600 09.89
Amsterdam. • .;/
309 GL 1.3, rood
71.000 04.87
Zelf rijden m FERRARI 308
020-6929548
309 XE 1.3, blauw
45.000 0288
GTSi (Type Magnum)
28.700 07.90
PORSCHE 911 Carrera Targa • „SHOWROOM" verschijnt 405 GL 1.6i, grijs met
405 GL, wit
27.000 01.90
voor trouwen, Uniek! 2 verlenghuis aan huis in geheel
405 GR 1.6, bruin met
85.000 01.88
de.LincoIn's 7,85 m. lang, wit
Amsterdam en omgeving.
405 SR 1.9 wit
•
120.000 02.89
en blauw, type '91. Bel
405 GRD blauw
115.000 0189
Meijers BV: 030-444411.
405 GRD blauw met
75.000 06.90
Lotus
405 GR 1.9 break, blauw met
40.000 03.89
• AUTO GEZOCHT?
505 GR 2.2 mj., grijs met
55.000 04.89
KIJK IN DE
LOTUS ELITE
Opel Kadett 1.3, wit
96.000 01.87
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES 4-cilmder Chapman, '76,
Lancia Yio Fire, grijs met. ,
13.000 03.90
AUTO TE KOOP?
motor gereviseerd, als nieuw. Ford Escort, grijs met., Ipg
110.000 03.87
PLAATS EEN
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Citroen Visa 11 RE, grijs met
39.000 03.86
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIE tel/ 02902-1697/1981.
Renault 5 GTS, blauw
32.000 11.87
Rat Panda 750, groen
26.000 12.88
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
110.000 01.87
Mazda
Volvo 360 GLT, grijs met
112.000 11.86

,'• '"'RESULTAAT-'..v...

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Ceintuurbaan 225 TeJ 0206719154 (do.av koopavond)

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE
De enige off SUBARU DEALER + occ voor Purmerend
e.o. Tuijp b v West-Beemster.,
02999-278, Jisperweq 39-40

Seat
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v d Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146
AUTOBOULEVARD

MOOY

Hartgerink en Klomp

• Ruysdaelkade .75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

Suzuki

JAAP EDENHAL

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

IN AMSTERDAM GRATIS TOEGANG

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A. Cuypmarkt), 020 6799100
Showroom/werkpl /magz Mmervalaan 85,020-6793249/6713581

zat 14 t/m don. t^rnaciff

BOOIJ ZAANSTAD, SUZUKI DEALER
voor de Zaanstreek. Golden Service Winner 1991
Showroom Zuideinde 44, Koog a d Zaan, 075-164692
Route. A8, afslag Zaandam, rotonde over, na brug r 500 m

Van Deinum - Suzuki-Dealer

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Rode Suzuki Alto GA b i 2- 88 32.000 km APK 3 '93 ƒ 8500
Tel. 075-311983

Auto's te koop gevraagd
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle afw a contant m
vnjw. bew, def geen bezw
Tel. 020-6108280/6149352.

Te koop gevraagd loop-, sloopen schadeauto's, a contant
met vrijwaring. 020;6340798
ook 's-avonds.

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020-6105478
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vnjwaringsbewijs.
Tel. 02990-37825

Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023-365206
Te koop gevr Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895

Algemeen
WIJ VIEREN ONS

15-jarig jubileum
DE MOOISTE UITVOERINGEN
VOOR ZÉÉR AANTREKKELIJKE PRIJZEN !!
PAK UW KANS!! ALLEEN DEZE MAAND!!

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Minor
Motorcars

Fred Hehl Autobedrijven

vliegen de deur uit!

Alle beroemde merken
zoals Mercedes, Audi, BMW,
Nissan, Opel, Ford, Mazda e.v.a..

Diverse Suzuki occasions m voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg1
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk Tel 020-6148933

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Auto's in

+ Soepel acceptatie ;beleic|||f
+ lage maandelijkse kosten >
^ Autorijden voor iec|ëreeri

EN.ZOOH

Koudijs Autobedrijf B.V.

Citroen Amsterdam

Amerikaanse formule:

v h Museum autobedrijven
al 17 jaar uw dealer
m PRIJS genjk,
in SERVICE beter'

Alfa 164 30 V6 rood, verlaagd, alle opties
. . .90 ƒ32950
Alfa 75 1.8iE inj. diam.zwart, alles electr etc . .90 ƒ22.950
Alfa 75 1 8 lE inj. Savalli uitv Feranrood, etc
. . 89 ƒ 19.950
Alfa 75 2.000 Ferranrood alles electr spec.velg. 87 ƒ 12.950
Alfa 33 1.3 S Station, diam zwart, electr. ramen . 90 ƒ 17.950
Audi 100 23 E Serret CD-Uitv., nw. model, alle opt.89 ƒ22950
het importeursfiliaal b.a.
Audi 100 23 E Aut, Corps Diplom.i alle opties .84 ƒ 9.950
Audi 100 cc Turbo Diesel, 1e eig. sp.velg. luxe uitv 85 ƒ 9.950
XM 2.0 Amb., 6-'91, grijs met., nw.pr. ƒ71.700 . . nu ƒ56.500
Audi 80 1 8 S Aut Petr.blauw, LPG (Onderbouw) 90 ƒ 26.950
XM 2.0 Amb., 3-'90, grijs met., nw.pr. ƒ67.700 . . nu ƒ42.500
Audi 80 1.8 S Zenderuitv.H Sportv spoil., 5-versn. 89 ƒ18950
XM 2.0 Conf., 3-'90, wit, 78.000 km
nu ƒ42.500
BMW 735i Shadow-line., aut. diam zwart. Zéér mooi89 ƒ44.950
XM V-6 Amb., 2-'91, grijs metall., nw.pr. ƒ84.100 nu ƒ64.500
BMW 735i Schnitzer, 17 inch velgen verlaagd etc 88 ƒ44.950
XM V-6 Amb., 1-'91, rood metall., 32.000 km
ƒ63.500
BMW 527i Alpina, 17 inch Alpina velg , verlaagd etc90 ƒ49.950
XM V-Amb., 3-'90, rood metall., 60.000 km
ƒ47.500
BMW 524 Turbo Diesel Autom Zéér compleet ! . 85 ƒ 9.950
BMW M3 4 cil. M Power, leer.int., alle extra's
88 ƒ49950
BX 14 RE, 8-'87, grijs, 36.000 km
ƒ 12.950
BMW 318 i S. brons met schuifd. 5-versn. doorlock89 ƒ22.950
BX 16TRi, 3-'88, 29.000 km
-. . .ƒ18.950
BMW 318 i 4-drs. uitv spierwit sportv. schdak .85 ƒ. 9.950
BX 19 TZL, 8-'90, blauw metall., 33.000 km
ƒ27.500
Haarlemmermeers grootste
Citroen XM 20 i Comfort, Lpg, Zeer compl
. .91 ƒ29950
BX 16 Tri 5-'88, blauw metall., 65.000 km
ƒ 17.950
Occasioncentrum
Citroen BX 1.9, Turbo Diesel, Stationcar, anthr.met91 ƒ27.950
BX 19 GTi, 6-'90, zwart, 46.000 km
ƒ29.950
Ford Scorpio 2400 i GL-uitvü Aut. Stuurbekr. schuifd.90 ƒ 22.950
BX 19 GTi 16-V, 1-'90, zwart, 22.800 km
ƒ36.500
Ford Scorpio 2000 i GL Ghia-uitv i Alle opties
.87 ƒ 12 950
Ford Scorpio 2000 GLi LPG-mst. brons met schuifd.89 ƒ 17 950
AX 11 Rrst, 10-'91, wit, 7500km
ƒ15.950
Ford Sierra 2000 CLX Special'! 4-drs. sedan!' LPG.90 ƒ 18.950
Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's
AX 11 TGE, 3-'90, 5-drs„ bruin metall., 58.000 km . .ƒ14.750
AX 11 TGE, 9-'91, grijs metall., 10.000 km
ƒ17.250
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Ford Sierra 2000 i S Sport Spec.velg 2-drs.Coupé87 ƒ 9950
Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
AX 10 E, 10-'88, 54.000 km
ƒ9.9500
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking Jaguar 4.0 Sovereign Auberg rood, leer int. alle opt 91 ,ƒ 79.500
(Industrieterrein Noord)
AX 11 Plaisir, 6-'91, wit, 10.000 km
ƒ14.500
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Jaguar 3 6 Sovereign, diam.zwart, zw leer, airco etc88 ƒ39.950
Telefonische informatie 02503-20129/36644
90 ƒ28.950
AX 11 TRE, 10-'88, 5 deurs, wit, 44.000 km
ƒ 12.950
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk « ANWB gekeurd. Lancia Thema V6 inj. 2 8 Itr leer mt.,sportvlg.
Lancia Thema lE inj. Van 1e eig Bijzonder mooi 90 ƒ22.950
Mazda
323
Sedan
1.7
diesel
Lancia Thema 2.5 Turbo Diesel donk blauw, alles el.88 ƒ 15 950
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Mitsubishi
ZX Volcane, 8-'91, rood
ƒ32.950
aug. '88, 93.000 km, perfekte
MaseratiBi-turbo2drs uitv bronsgnjsmet.zr compl 86 ƒ29.950
st. APK 03-'93, metall, l.groen.
Mazda 626 2.0 GLX coupe 12 V., LPG, anthr met 91 ƒ22.950
GOLDCAR AMSTELVEEN
Pr. ƒ12.500. Tel. 02977-42014. Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Mazda 626 20 GLX hatchback 1e eig. alle extra's 90 ƒ 19.950
Merc. 380 SE aut. 1e eig blauwmet. zeer compl 85 ƒ26950
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Mazda 't Amsterdammertje,
occasions. Tel. 020-6433733.
Merc. 380 SE AMG ferranrood 17 inch vlg, airco 83 ƒ22950
1183-JG Amstelveen
Amstel 340, t.o. Carré.
CITROEN NEDERLAND B.V.
J. LANCKER BV MITSUBISHI
Merc. 260 E diam.zw get.glas, magnvlg, 5 versn 88 ƒ34950
Tel. 020-6455451
Tel. 020-6236491.
Stadionplein 1, 1076 CE A'dam, telef. 020-5701250
occasions 3-24 mnd. garantie.
Merc. 230 E bronsmet. AHS velgen schuifdak etc.87 ƒ29950
Halte Sneltram. „Zonnestein"
Van maandag t/m vrijdag van
Weesp tel. 02940-16619.
BX GTI, '88, 80.000 km., rood, 8.00 tot 18.00 uur.
Merc 230 E aut. petrolblauw LPG mst ABS alarm87 ƒ26950
PEUGEOT 305 SR, '79, brons- Merc. 200 4 cil. diepzw get.gl. ABS sportvlg, LPG90 ƒ36950
AX GT inj. '89, 30.000 km, rood, ƒ 17.500,COBUSSEN
•
„SHOWROOM"
verschijnt
T.k.
Mazda
626,
1.6
LX
8
jr.,
met. mech./mot. 100%, APK'
vr.pr. ƒ 16.000,-. Inruil mogelijk. Tel.: 075-163008.
Merc. 230 TE stat car saffiermet alle opties .
84 ƒ 12 950
sinds I930
huis aan huis in geheel
Tel.: 075-163008.
3-'93, ƒ1350 020-6226555.
Visa 17 RD '87, blauw. Vr.pr. LPG, zonnedak, trekhaak,
Merc. 300 TE stat car leermt. airco ABS sportvlg 87 ƒ 44 950
PEUGEOT
Amsterdam
en
omgeving.
Vr.pr.
ƒ
4200.
Tel.
02979-84707.
ƒ8.750,-. Tel.:075-163008.
Merc. 200 D l.blauwmet., sportv.schuifd doorlock 87 ƒ26950
205 Accent, '85 rood ƒ 7.500
Merc. 190 D allernieuwste mod. anthr met 5 bak 90 ƒ39950
ZUIDWIJK MINERVALAAN
205 Accent, '88 wit ..ƒ12.450
Merc. 190 2.5 D 5 cyl saffiermet. zeer compl
88 ƒ32950
PEUGEOT-DEALER
205
Accent,
'89
blw.
.ƒ
13.950
*Jï
• TOtTOW Merc. 190 D donkerbl sportv. 5 versn. doorlock 88 ƒ 27 950
AMSTERDAM - ZUID
205 XL 1.1 '89 rood .ƒ14.850
Merc 190 D spierwit Borbet sportv. doorlock
87 ƒ 24 950
106 XR 1.1 '91
ƒ22.600 205 Accent '87 .. . .ƒ 9.950 Mitsubishi Galant 20 GLS inj LPG Hb roodmet 90 ƒ22950
405 Gü 1.6 '90 gr.m. ƒ25.750 205 Accent Inj. '90 . .ƒ 17.500 Nissan 300 ZX Turbo Targa uitv ferranrood airco 87 ƒ 29 950
605 SV 3.0 '90
ƒ49.500 205 Accent Inj. '91 ..ƒ19.500 Nissan Prairie 20E SLX 7prs allernieuwste model 9 0 / 2 8 950
ƒ10.750
Rat Panda 1000 CL'86/ 5.900 205 GE 1.1 '88
Nissan Bluebird 2000 LPG mst, ingeruild 1e eig 86 ƒ 4950
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.300 205 XR 1 4 Cachet '87 ƒ 12.750 Opel Senator 2.5E CD uitv. autom diam zwart
90 ƒ28950
205
GR
1.4
'87
ƒ10.950
en nog vele andere
Opel Omega 2400 GLi inj LPG bl met nw mod 91 ƒ27.950
205 XL Diesel 1.8 '91 ƒ20.850
91 ƒ22950
3 - 12 maanden garantie, inruil 205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 18.750 Opel Omega 1800 GL stuurbekr LPG schuifd
Opel Vectra 1800 GLS LPG Pullman 5 versn
90 ƒ22950
en financ. en verz. mogelijk
309 XE 1.3 Allure '88 ƒ11.950
Opel Vectra 17CO GLS D luxe, Pullman 5 versn 90 ƒ22.950
COBUSSEN
Van
Weesp
tot
Waterland.
Van
Zaanstad
tot
Zandvoort.
405
GLD
'89
ƒ21.500
Waarom wachten tot er een kgper voor uw auto op komt
Opel Ascona 16S Hb saffierblauwmet bijz mooi 87 ƒ 7.950
In Het Parool en m de'maar liefst 18 (') nieuws- en
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Baarsjesweg 249-253, direkt Citroen AX 11 RE '87 ƒ 7.950 Opel Kadett 1800 S Hb LPG mst 1e eig 5 versn 89 ƒ 12.950
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die m Groot
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt .u
bereikbaar v.a. Postjesweg Renault 5 GTX 1.7 '89/15.750 Peugeot 505 GT 2.2 mi alle denkbare opties
90 ƒ 19950
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752 500
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.
AMSTERDAM - 020-6121824
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Peugeot 405 1.9 GLD D, diamantzwart. 5 versn. 90 ƒ 17 950
exemplaren.
verz. mogelijk.
Peugeot 205 GTI 105 pk ferranrood Necam LPG 90 ƒ24.950
Peugeot 305 GL, '83, APK tot
maart '93, ƒ 2250, gas en benz. Mmervalaan 86, 020-6629517. Porsche 924 allernieuwste model, anthr sportv . 86 ƒ 24.950
Zaterdag
10.00
17.00
uur.
Renault 25 Turbo D zilvermet, radio ren etc
90 ƒ 24.950
Tel.: 020-6731037.
Geef nu uw advertentie
bon
Renault 25 GTD D petrolgr met stuurbekr el ram 90 ƒ 22 950
In 4 dagen zo'n 752.500
Renault 25 GTX 2 2 inj Necam LPG, inruil 1e eig. 86 ƒ 7950
Rover
Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
vonkende verkoopRenault 5 GT Turbo nieuw model1 spierwit . . . 89 ƒ 17 950
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
contacten.
Renault 5 GT Turbo petroblauwmet, alle opties . 88 ƒ 15 950
• Rover Dealer
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Off. ROVER DEALER:
Renault 5 GTD D donkerbl.met. 5 versn. Pullman 89 ƒ 12.950
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
Naam:
Renault 5 GTS 1e eig ferranrd, sportv, Pullman 86 ƒ 6950
40-42, A'dam-Sl.dijk, 6131375
Saab 9000 i 16 klepper anthr met Pullman .
.90 ƒ29950
Ook voor A'dam-Noord
Adres:
Saab 900 i 3 d. Hb Necam LPG. nwste mod . . 89 ƒ 24.950
ROVER
825
STERLING
Saab 900 c LPG mst. 4 drs Sedan, aubergmemet.90 ƒ 22 950
Postcode + Plaats:
LPG, 03-'88, boordcomputer,
loyota Celica 1600 ST Hb BBS velgen alle opties 89 ƒ22950
biedt aan:
Telefoonnummer:
Handtekening:.
elektr. ramen en deurvergren- Rover 820 SI, fastback, 09/88, VW Golf GTI 16 klepper speciale vlg, verl, ferranrd90 ƒ29950
deling, rijdt fantastisch, garan- 68.000 km. ƒ 22.750.
VW Passat 1 8 CL LPG mst diam zwart, 5 versn 91 ƒ26950
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
tie en service, inruil mogelijk
VW Passat 1 8 CL LPG konmgsbl, get.gl 5 versn 90 ƒ22.950
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
, n .H
Rover
820
l
Sedan,
08/88,
IMPORT USA CARS
Volvo 740 GLE black-lme zilv.met alle opties
91 ƒ29.950
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.
6% BTW 6° o BTW
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. d.rood, 80000 km., ƒ18.500,Volvo 745 GLE black-lme stat car, petrolgi met
89 ƒ 32 950
1
1' '
' ' 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
'
' ' ' ' ' '
' ' '
Tel. 020-6670121.
Rover 114 GTA, 06/91, rood, Volvo 745 GL anthr met inruil 1e eig bijz mooi
87 ƒ 18.950
9000 km.
Volvo 245 DL stat car roofrock, LPG (onderbouw) 86 ƒ 12950
2
85 ƒ 12.950
Mini Studio 2, 07/91, 5000 km, Volvo 760 GLE Turbo D anthr met, leermt
Renault
3
26,00
27,56
ƒ 14.850,-,
en diverse andere
RENAULT AMSTERDAM
Vlotte Financiering of lease mogelijk
37,50
39,75
gebruikte Rovers
Top occasions met 1 jaar
eventueel 2 jaar garantie
49,00 51,94
! 5
garantie
Minor Motorcars BV Alle auto's grondig nagekeken en gekeurd.
Wibautstraat 224
! 6
60,50
64,13
Sloterkade 40-44, A'dam
020 - 561 96 11
l 7
72,00
76,32
Met originele kilometers en afgeleverd
tel, 020-6177975
T.k. Renault 21 T.D. in prima
8
83,50
88,51
met Nationale Autopas
staat. Bj.-07-'88, 1e eig.,
9
95,00
100,70
Saab
km.stand:
162.000,
prijs
ƒ 12.500,-. Tel.: 02990-22440.
10
106,50
112,89
SAAB SERVICE
Kruisweg 1493, Hoofddorp
MOLENAAR
T.k. Renault 5 G.T. Turbo, wit,
Verbinding Hoofddorp en Heemstede, bij Schiphol
onderh., rep., apk
b.j. '87, 77.000 km., prachtige
Nieuwe
auto, pr. ƒ 12.800.020-6434610.
Royal Class Saab's
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibaulslraat 131,
T.k.: Renault 9TL, 5 versn., '83,
v.a. ƒ 20.500,-ü
Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn. Laan der Helende Meesters 421 B,
rijdt
perfect,
ƒ 1250,Elke dag geopend van 9 tot 7 uur.
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12
02977-29609. na 18 u.
Hoofddorp. 02503-14097
Donderdag en vrijdag koopavond

Occasion Centrum

AUTO-HUURKÖOi

Tel 023 - 292400

AUTORIJDEN WEERBETAALB

Enkè|e huurkoop vóörbeëtóenrlÉ^

Merk

Bouwjaar

aanbel

mnd bedr

Alfa Romeo 164 zwart
'90....f 9000
f 845
Alfa Romeo 35 1.35 grijs
'89....f 3500
f 375
Audi 100 CC Aut. brons met
'87....f 5000
f 625
Audi 100 Diesel d.blauw
'88....f 7500
f 740
Audi 80 blauw
'88....f 6000
f 575
Audi Quaitro Coupé zwart
'90
op aanvraag
BMW 324 D d.blauw
'86....f 4500
f 475
BMW 520 l blauw met
'88....f 9500
f 875
BMW 525 l goud met
'89....f 11000
f 1050
BMW 730 l Aut. grey met
'87....f 9500
f 875
BMW 750 IL zwart met
'89
op aanvraag
Buick Park Avenue blw. met
'91 ....f 20000
f 1875
Chevrolet Corsica blauwmet
'90....f 10000
f 1000
Fiat Croma 2.5 D roodbruin
'87....f 5000
f 475
Fiat Croma 2.0 IE blauw
'90....f 7000
f 650
Fiat Ducato bestel verh. wit
'88....f 5000
f 500
Fiat Tipo Turbo Diesel zwart
'90....f 8000
f 750
Ford Escort 1.4 l CL grijs met
'91 ....f 6000
f 575
Ford Escort CL antraciet
'91 ....f 7000
f 625
Ford Scorpio wit
'90....f 8000
f800
Ford Scorpio 2.0 CL goud. met
'89....f 6000
f 550
Ford Scorpio 2.0 GL zwart
'86....f 4500
f475
Ford Scorpio 2.0 l CL blauw
'88....f 5000
f 500
Ford Scorp. 2.4GL Aut.zil.met
'89....f 7500
f 675
Ford Sierra 2.0 CL groen met
'87....f 4500
f 475
Ford Sierra 2.0 l grijs
'90....f 7000
f 600
Ford Sierra Combi 2.0 l CL r. met....'90....f 8000
f 675

AUTQ-HUÜRKpOP:
BTAALBAR
FISCAAL VÖORDE
Ford Thunderbird 3.6 V6 zwart
f 10000
f 950
Ford Transit pers.bus wit
'88....f 6000
f 650
Honda Accord Aerodeck rood
'89....f 6500
.f 650
Isuzu Trooper Amigo rood
'92....f 12000
'..f 1100
Jaguar Sovereign 3.6 blauw
'89....f 20000
f 1650
Lancia 2.0 IE d.blauw
'88....f 6000
f 650
Lancia Thema Turbo DS zilver
'87....f 6000
f 650
Lancia Ypsilon Automaat rood met. .'91 ....f 4500
f 450
Maserati 480 Bl Turbo grey
'90....op aanvraag
Mazda 626 coupé blauw met
'90....f 8000
f 800
Mercedes 190 D zwart met
'92....f 12000
f 1250
Mercedes 190 D zwart
'90....f 9500
f 925
Mercedes 190 D 2.5 blauw
'89....f 11000
f1050
Mercedes 190 E bordeau
'87....f 8000
f 850
Mercedes 190 E blauw
'87....f 8000
f 850

f925
Mercedes 190 E Automaat blauw....'88....f 8500..
f 1050
Mercedes 200 l d.groen
'88....f 10000
Mercedes 200 IE zwart
'88....f 10000.. f1050
f2500
Mercedes 230 CS brons met
'89....f 30000.
Mercedes 230 CE Turbo zwart met. '91 ....f 40000. ....f 3200
f1650
Mercedes 250 D Turbo Aut. brons...'89....f 18000.,
Mercedes 260 E wit
'89....f 12000.
f 1250
f 3200
Mercedes 300 CE bruin met
'90....f 40000.
f2700
Mercedes 300 CE bruin met
'89....f 32000.
Mercedes 420 SE antraciet
'88....f 22000. ....f2100
Mercedes 420 SEL grijs met
'89....f 30000.
f2750
Mercedes 500 SEL Aut. antraciet....'87....f 15000. . ...f 1475
Mercedes 550 SEC blauw
'89
op aanvraag
(950
Mitsubishi Space Wagon bl. met
'91 ....f 10000.
f 1275
Mitsubishi Starion Turbo wit
'90....f 14000.

INRUIL? OKÉ ÏNRÜÏfi
Nissan 100 NX grijs
Nissan Micra zilver
Nissan Patroll GR TD antraciet
Nissan Urvan wit
Opel Ascona 2.0 l GT grijs
Opel Corsa GSI rood
Opel Kadett 1.6 D Caravan wit
Opel Omega 2.0 l Combi blauw
Opel Senator beige
Opel Senator 3.0 l Irmscher gr.met.
Opel Vectra blauw
Opel Vectra Diesel blauw met
Peugeot 205 zwart
Peugeot 405 GL blauw
Peugeot 605 wit
Pontiac Grandpnx grijs
Range Rover bruin met

'91 ....f 8000
'91 ....f 4500
'91 ....f 15000
'91....f 9000
'88....f 5500
'89....f 5000
'87....f 4000
'90....f 7500
'87....f 7500
'89....f 12000
'89....f 5000
'90... f 8000
'90....f 5000
'89....( 5000
'90....f 10000
'90....f 10000
'88....f 18000

f 700
f 450
f 1450
f 950
f 525
f475
(425
f 700
f 725
f 1050
f 600
f 700
f 500
f 525
f 950
f 1100
f 1650

'91 ....f
'89....f
'90....f
'88....f
'91 ....f
'89....f
'89....f
'89....f
'89....f
'89....f
'89....f
'89....f
'89....f
'90....f

f 750
f 575
f 675
f 350
(700
f 850
f 950
f 525
f 500
(550
f 650
f 575
f 1000
f 975

HUURKOOP
Renault 19 wit
Renault 19 Chamade antraciet
Renault 21 TXE zilver
Renault 5 SL rood
Rover 216 SE rood met
Rover 820 E blauw
Toyota Celica 4 WD Turbo wit
Volkswagen Golf 5-drs blauw
Volkswagen Golf Manhattan wit
Volvo 340 DL blauw met
Volvo 440 Turbo zwart
Volvo 440 grijs
Volvo 480 ES zwart
Volvo 740 GL Aut. groen met

7500
5500
7000
3000
8000
8000
10000
5500
5000
6000
7500
6000
10000
10000

":•.' Van desr Spjek auto'st
';:;N'.•,.•:.,• •; : -'".' • Jaap Edenhgl•'s^t'fSffl
RadioWeg 64 A'dam; OpéningstydeS
: dagelijks, van;i0,00 - 20iOO üür^lt
Óók op zondag te bezoeken!'!&§
INFOLIJN: 020 - 66.31.749 if
020 - 66.32.789 $M
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Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting
- auto ambulance & oprijauto
- 9 pers bussen en pick-up's

Toyota

Avond- en nachttar
Amsterdam Oud Z 2e Jan Steenstraat 42 48 tel 020 6763829
Amsterdam Noord Hamcrstraat 3 15 tel 0206360401
Starlet 1 3 DX 12 V, aut
56000 1e eig /9250

km

VOLVO NIER'OP 020 6183951

Toyota Conna Stationwagen
aut bj 83 eerste eigenaar
APK april 93, 0299043687
Toyota Starlet bj 85 grijs ken
teken km 81000 ƒ4900
Tel 02060123186475553

Autofinanciering
en verzekering
Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart bet
Alle verz CELIE 020 6416607

0206416607
Vergelijk'
Voordeel kan zijn WA ƒ200
WA+ ƒ400, , All Risks ƒ700,1 k weg vort buitenl Toyota Verlies in 1e 36 maanden tol
Corolla DL, aut 78 APK 3 93 ƒ 8000, Gratis auto tijdens
eparatie Celie alle verz geld
ƒ1250 Tel 0299047980
eningen en hypotheken
Toyota Celica 2000 Liftback,
rn 81
APK
rijdt perfect
ƒ 1750, tel 0206105478
2e serie

APK + grote beurt v a ƒ 299 •
DIESELSERVICE,
brandstofpompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
Tel 020-6980639

21-1

Algemeen
COMPANY CARS
Croma SX 5-'91, antraciet, 9000 km, l.m velgen, normale prijs
ƒ 49 500, nu / 39 500,
Tempra 20 ST 8-'91, rood, 7000 km, el schuifdak, el ramen, m
deelb a-bank, l m velgen, breedstralers, normale prijs ƒ 44 000nu ƒ 36 500,Tipo 1 4 S 11-'91, blauw/groen met, 6000 km, normale pms
/ 30 000,- nu ƒ 26 000,Croma SX 10'90, antraciet, 54000 km, LPG, ƒ29500,Tipo 20 GT 1-'91, blauw met, 16000 km, ƒ28500Tipo 1 6 4-'89, wit, 32000 km ƒ23500,Tipo 1 7 Diesel, 11-'90, l blauw met, 24000 km ƒ24500,Ritmo 60 CL 9-'86, wit, 120000 km ƒ4750,Panda 4X 4 6 '88, wit, 29000 km, dubbelsunroof ƒ 14 750,Seat Marbella GL 4-89, zwart, 35000 km, sportuitvoennq
ƒ11750,Peugeot 405 GR 1-'89, wit, 69.000 km ƒ 19750,Sierra 1 8 7-'89, mercury grey, 37 000 km, getint glas, schuif/kanteldak ƒ21 750,Tevens keus uit + 50 andere occasions

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico orig
PTT-vrijwarmg RDW

bestelwagen afhalen na 1730
(s)loopauto's
uur en de volgende morgen
HOOGSTE PRIJS
om 800 uur retour
Tel 020-6198691
tegen 4 uur tarief
020 6794842, 020 6908683
Centerparts
BLOKSMA
RADIATEUREN vraagt sloop- en schadewawarmtewisselaars, Kapoeas- gens Origineel R D W -vnjwaweg 17, A'dam, 0206148385 ring De hoogste prijs en geen
risico Tel 6107942 of 6107946
Service en
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
Reparatie
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
A P K KEURINGSSTATION
Het HOOGSTE BOD" Bel
Keuren zonder afspraak
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Feenstra & Jimmink
Loop, sloop en schadeauto's
Asterweg 24A A'dam 6364702 m vrijwaring Tel 0206754193

GEBR. HAAKER B.V.
Off FIAT-DEALER m BADHOEVEDORP

Info 020 - 6594859

Accessoires
en Onderdelen

AUTO SERVICE
WETTER
Subaru-Lada dealer

± 15 Auto's van ƒ300- t
/ 1000,-, met APK, Zuiderakerweg 83 (Oraniehek) A'dam Osdorp, 020-6105478

Al onze occ boven ƒ 3 000,6 tot 12 maanden garantie
LADA Samara 13 5-drs
'89
ƒ 11 250,LADA 2105 1 5, '86 ƒ 2950LADA 1200 S, '87 ƒ 3 750 •
SUBARU Mini Jumbo DL 4cyl, '90
ƒ 10 500,SUBARU Coupe 1 6 GL, LPG,
'86 .
. ƒ10950,-'
SUBARU Justy 1 O,
'88
ƒ 9850,HONDA Accord Aero deck 2 O
EX, LPG,'88
ƒ19750TALBOT Horizon 1 5,
'85,
ƒ 3250,BMW 320, '82
f 4 750,-

± 30 Auto's van ƒ 1000,- t
ƒ ?000,- met nieuwe APK, Zuiderakerweg 83 (Oranjehek)
A'dam Osdorp, 020-6105478

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

±50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079 Tevens INKOOP

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Zwanenburgerdijk
503,
Zwanenburg. Tel.
02907-6572

Let op, ± 25 Auto's met nwe
APK V a / 1000 - met garantie Hoge inruil Fmanc Alles
inruil mogelijk Tevens inkoop
van auto's en boten
Tel 02990-37825

IN 24 UUR GELEVERD
Grote sortering ONDERDELEN AUTO-ELEKTRA HECHRI B\
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht
merken, alle bouwjaren
Ruilstarters en dynamo's
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Valkenburgerstraat 134.
Lid Nevar
Tel 020-6240748

• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750 000 ex
Tel. 020-6658686

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

ERZIJNNOQI2082
WACHTENDEN VOOR U

't staat in de krant
iedere week weer

Volvo

Voordelis Koelen
en. Koken!

Volvo Nierop
OOK voor uw VOLVO occasion
340 1 4 3 drs km 20000 89
340 l 4 3 drs aut km 40000

89
340 l 4 5 drs aut, km 60000
88
360 GLS 2 O sedan, 85
440 GL LPG o b , km 80000, '89
440 GL km 40000, dec 88
740 GL aut, km 98000, diverse
extra s, nov 88
740 GL LPG div extra s, 89
740 GL. km 110000 diverse
extra s nov 87
340 DL 5-drs diesel, km
140000, 86, ƒ 7 750
VANCOUVERSTRAAT 2 12
AMSTERDAM WEST
(bij Jan v Galenstraat)

^ l ^W^IV'I l)

020-6183951
Volvo-occasions
± 35 in voorraad

oa

Volvo 740 GL stationcar,
bj
okt
'89, 103000
km ,d blauw,
ƒ37500,Volvo 240 GL, bj '88, wit, LPG,
82000 km,
ƒ25950,Volvo 440 GLE, st bekr, bj '89,
d rood
met,
35 000
km ,
.
ƒ 23 750
Volvo 440 DL, bj dec '90, wit,
11 000 km , '
ƒ 24 500,Volvo 340 GL, bj '90, 22500
km , rood,
. ƒ18950,Citroen BX 1 6 TRS automaat,
96 000 km , wit,
. ƒ 9 950

Blue Air wasautomaat
AR1078 TX *5 kg inhoud *1000 toeren
per minuut *r.v.s. trommel en kuip
* 16 wasprogramma's.

Philips
oplaadbare shaver
*3-kops shaver *uitklapbare tondeuse l
*aanpassing 110/220 V.

149.-

_QOO '

Van Vloten
Amsterdam

Rijscholen

999.-

749.-

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les
Michel geeft les in div talen
020-6853683, bgg 6181775,
03240-21238 en 02990-34768
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'

of 30.- per maand

1e 10 lessen a ƒ 32 per uur

;
v

Gratis halen en brengen
Tel A'dam 020-6942145
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 020-6932074
AUTORIJSCHOOL NOVA
(lid BOVAG) '
SPOEDCURSUSƒ895
mcl examen
Les 60 min ƒ 45,00
Bel info 020-6464778
Celie 1e 10 lessen ƒ 42,50 p u
Spoedcursus ƒ 1565,- Theorie
proef ex gratis 020-6416607
Verkeerschool VERONICA
Bovag erkend Les auto +
motor ƒ32 per 45 min , per 60
min ƒ42,50 020-6656955

Volkswagen
V W - en AUDI-speciahst
BAAS
Voor nieuwe en gebr auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel 0206183855
GOLF GL '79, APK nov. 1992,
pnce/1750 Tel 020-6961107
Te koop VW Golf Diesel '86
115000 km 5 drs ƒ9950
Tel 02503-13728
T k VWGolf 1600 LX nov '83,
Regat blauw APK nov '92,
GTI int i z g st Vr pr ƒ 6250
Tel 0206835417 na 18 uur
VW Gol' Diesel nov '85, wit,
153000 km, trekh APK nov
92 ƒ8000 Tel 02503-27319
VW Golf, MX, '81, LPG, nwe
Apk, puntgaaf, rijdt prima
ƒ 1950 - Tel 02990-37825
VW POLO '86,80000 km , APK
groen met, hele mooie auto
AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel 02902-1697/1981

of 30.-per-maand

849.

Uw volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
Tel 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf

Zanussi combi koelkast
Z918/8 SR *koelgedeelte 167 liter *vier
sterren vnesgedeelte van 58 liter inhoud
*invnescapaciteit 3 kg/24 uur.

Philips Whirlpool
droogautomaat

l AWG 901 *capaciteit 5 kg wasgoed
.) *tijdschakelaar t.s.t. 140 minuten
j
*geïntegreerde zoemer.

249.-

Panasonic stofzuiger
MC-E 89 *stofzakinhoud: 4.5 liter *max"
zuigvermogen 1000 Watt *electronisch
regelbaar *tweedelige metalen buis
*veel accessoires.

Bosch afwasautomaat
SMS 1012 *capaciteit 10 standaard
couverts *automatische dosering
spoelmiddel *waterverbruik per
wasbeurt 29 liter.

Zanussi wasautomaat
ZT841 X*bovenlader *capaciteit 4.5kg
wasgoed *18 wasprogramma's
*wastemperatuur traploos regelbaar
i,,- t \ , , „ , - *economy toets
*centrifugeert 800
toeren per minuut
*r.v.s. trommel
en kuip.

1599.Bosch wasautomaat
.WFK 5010 *capaciteit 5 kg wasgoed
*centrifugeert 800/1000 toeren per
minuut *waterverbruik slechts
68 liter *r.v.s. trommel en kuip
*waterniveau-automaat.

Pelgrim fornuis

Blue Air vrieskast

Zanussi koelkast

Mors combi magnetron

EM24 *gas/electro fornuis *infrarood
grill *ovendeur dubbel glas *kookwekker
en vonkontsteking.

UP 120 *94 liter netto inhoud
invriesvermogen: 7,5 kg/24 uur.

Z6139 TE *netto inhoud koel- en

MRS6000E *3 in 1: magnetron-hete
luchtoven-grill *26 liter inhoud
*5 standen *tiptoetsbediening
*automatische ontdooistand.

549?

Braun keukenmachine

Nova friteuse

Pelgrim afzuigkap

Braun strijkijzer

UK11 *460 Watt *veiligheidsvergrendelmg *2 continue snelheden
*momentschakelaar *mcl. diverse
accessoires.

FR421 *koelwandige friteuse
*afwasbaar anti-reukfilter *kijkvenster

WA 48.3 *uitklapbaar glazen
dampscherm *3 snelheden *verlichting
*ook geschikt voor recirculatie.

PV73S *krasbestendige supergladde
str'ykzool *tuimelsnoer met kogelgewicht
*maar liefst 71 stoomgaatjes *super
stoomstoot.

*filtermand.

vriesgedeelte 136 liter *energieverbruik
0.7 KWh *slechts 50 cm breed
*deurdraairichting omkeerbaar.

Moulinex
koffiezetapparaat
Diva 12 *capaciteit 12 kopjes
*afneembaar filter *maatverdeling op
het peilglas *controlelampje.

Philips föhn
HD4320D *mcl. diffuser M 200 Watt
*2 warmte standen *beveiligd tegen
oververhitting.

AUTO

de krant helpt
u op weg

Effectieve jaarrentc u gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 28 maart 1992,
zolang de voorraad strekt Prijs* en drukfouten voorbehouden.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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Van der Heijden naar Jeruzalem

eis Van der
eijden verrast
aadsleden

Hel is topdrukte voor de re
Q
gionale VVV Vrijdag presen
O
teerde de VVV regio Zuid Kennemerland haar nieuwe logo en tilel
Haarlem Zandvoort Region
De dames van handbalvere
jniging Casino/ZVM hebben
O
het kamioenschap te pakken BIJ de
succesvolle club werden ook de
meisjes welpen kampioen

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden brengt deze
week en volgende week een bezoek aan Jeruzalem. In de Israëlische stad wordt het twaalfde Congres van Burgemeesters gehouden. Leden van de gemeenteraad blijken niets van het bezoek van de burgemeester aan Jeruzalem af te weten, terwijl de
gemeente de reis betaalt.
Verschillende fractievoorzitters
icageren verbaasd toen ze hoorden
dat burgemeester Van der Heijden
oen officieel bezoek brengt aan de
Israëlische stad. Jeannette van Westerloo van de Partij van de Arbeid is
duidelijk: „Ik heb er grote moeite
mee als de gemeente deze reis bet;ialt. Ik vind het overdreven dat een
plaats als Zandvoort naar zo'n con«res moet. De burgemeester had er
ook voor kunnen bedanken."
VVD-er W. Tates stelt vast dat
Zandvoort opgewaardeerd wordt
van dorp naar stad. De liberaal vindt
echter ook dat de burgemeester
vooraf de commissie Bestuurlijke
Zaken had moeten inlichten: „Dat
zou niet abnormaal geweest zijn. Ik
vind het heel reëel dat de burgemeester bij terugkomst uitlegt wat
voor nut de reis heeft gehad voor de
gemeente Zandvoort."

Nachtbus voor
Zandvoort

wordt gehouden, wordt ook bezocht
door vertegenwoordigers van de onlangs onafhankelijk geworden staten Oekraïne en Armenië en van landen als Malawi, Ethiopië, Brazilië
en Bulgarije. De deelnemerslijst bevat ook namen van burgervaders uit
acht Latijns-Amerikaanse landen en
uit acht Amerikaanse staten.

Omstreden

Thema van het congres is: 'Steden
in beweging: naar een open en gezonde samenleving'. Verschillende burgemeesters houden presentaties
met als onderwerpen: 'Inkomstenbronnen, hoe kunnen de steden van
de toekomst in hun lev-nsonderhoud voorzien', hoe gaat men om
met verschillen in een multiculturele samenleving' en 'wat maakt een
stad levendig?'. Tijdens het congres
krijgen de deelnemers gelegenheid
immigranten van de voormalige
Potje
Sovjet Unie te ontmoeten. In het
R. Sandbergen van D66 noemt het noorden van Israël wordt een innovreemd dat de gemeenteraad niet is vatief industrieel project bezocht.
ingelicht, „vooral als de burgemeester namens de gemeente reist". Over
Volgens voorlichter Egon Snelde kosten van de reis zet hij ook ders zal de Zandvoortse burgemeesvraagtekens: „Ik vraag mij af of er ter geen voordracht houden. „Dat is
een budget is voor dit soort reizen. voorbehouden aan de grote jonMisschien is er wel ergens een potje gens", aldus Snelders. De voorlichvoor. Ik ga het binnen de fractie be- ter denkt dat het omstreden neder.spreken, want ik vind dat er vragen zettingenbeleid van Israël niet aan
over gesteld moeten worden."
de orde komt. „Het gaat echt om
P. Plieringa van Gemeente Belan- stedelijke problematiek. Het nedergen Zandvoort vindt dat het hier om zettingenbeleid is een politiek vraagoen collegezaak gaat, waar de raad stuk over de plekken waar Israël wel
niets mee te maken heeft. „En als ik. of.niet kan bouwen. Dat is niet het
er iets over zeggen wil, dan doe ik onderwerp van het congres."
dat wel in de raad en niet in de
krant", aldus Plieringa.
Volgens Snelders zal Van der HeijVan der Heijden wordt op het con- den met name op het gebied van de
gres vergezeld door de Rotterdamse economie en de verkeersproblemaburgemeester B. Peper. In totaal ko- tiek zijn oren spitsen. „Het congres
men er 45 burgemeesters uit 26 lan- is ook bedoeld om ervaringen op die
den naar Jerusalem. Het congres, gebieden uit te wisselen", aldus de
dat van 29 maart tot en met 4 april voorlichter.

Oud-ambtenaar burgelijke
stand Coenraad overleden
ZANDVOORT - Oud-ambtenaar van de burgelijke stand
Richard Coenraad is zaterdag 21 maart op 64-jarige leeftijd
overleden. Coenraad sloot als ambtenaar in Zandvoort meer
dan vijfhonderd huwelijken.
Richard Coenraad werd in 1928 in Malang (Indonesië) geboren. Op
jonge leeftijd belandde hij in een Japans concentratiekamp. In 1950
verhuisde hij naar Nederland en kwam hij in Zandvoort wonen. Coenraad werkte eerst als 'levenskansberekenaar' voor een verzekeringsmaatschappij.
Richard Coenraad maakte in februari 1990 gebruik van de VUT-regeling, nadat hij veertig jaar als ambtenaar gewerkt had, waarvan ruim
dertig jaar in Zandvoort. Coenraad genoot bekendheid als ambtenaar
schoolverzuim, paspoorten en burgelijke stand. In Zandvoort trouwde
hij meer dan duizend mensen.

'Ontwikkeling van het nieuwste Eurotel-project'. Toch duurt het tot eind 1993 voordat met de bouw begonnen wordt.

Bouw Eurotel niet voor eind 1993
ZANDVOORT - Het duurt zeker nog tot eind 1993 voordat de
eerste paal van het grote Eurotel-complex naast het casino de
grond in gaat. Dat heeft een medewerker van Eurotel, de heerSchale, verklaard.

bouwkundig onderzoek maakt deel uit van de structuurschets. Daarin
worden toekomstige bouwprojecten onder de loep genomen. Vorige week
werd bekend dat de ontwikkeling van de structuurschets meer gaat kosten
dan de gemeente voor ogen had.

Sinds enige maanden is het stuk grond, waarop het zeventig meter hoge
gebouw moet verrijzen afgebakend met een hek. Ook is er een bord neergezet waarop te !ezen is, dat de Zwitserse firma er een hotel neerzet. Het kan
echter nog wel even duren voordat het zover is.
Op dit moment werkt de gemeente aan een structuurschets voor de
badplaats. In die structuurschets worden de toekomstontwikkelingen op
ruimtelijk en economisch gebied van Zandvoort onderzocht. Een stede-

Als het stedebouwkundig onderzoek is afgerond, gaan de architecten van
Eurotel aan het werk om eventuele aanpassingen aan te brengen en volgt er
een planologische inspraakprocedure. Daarna pas start de voorverkoop
van de appartementen. Woordvoerder Schale van Eurotel verwacht, gezien
de langdurige procedures, dat er niet eerder dan aan het eind van 1993 met
de bouw van het hotel begonnen zal worden. Tot die tijd blijft het hek om
het lege terrein met het Eurotel-bord staan.

Ontslagen medewerkers dreigen met juridische stappen

Programmaraad probeert conflict
bij lokale omroep ZFM op te lossen
ZANDVOORT - De drie ontslagen medewerkers van het
programma Zandvoortse Zaken leggen zich niet neer bij
hun ontslag. Vorige week zegde
het bestuur van de Zandvoortse lokale omroep het trio de
wacht aan. De medewerkers
werden ontslagen, omdat ze
'het eigen ongerief inzake meningsverschillen binnen de
Z.O.O (Zandvoortse Omroep
Organisatie, ook wel ZFM genoemd - red.) naar buiten gebracht hebben'. Een delegatie
van de programmaraad, onder
leiding van Rini Cappel, gaat
bemiddelen.
Sigrid Schopman, Cor Draijer en
Rob Staats laten het bestuur weten
het ontslag niet te aanvaarden en ze
dreigen zelfs juridische stappen te
ondernemen, als het ontslag niet
wordt teruggedraaid.
Het trio heeft een sterke troef in
handen. In de statuten staat namelijk dat ontslag wordt verleend na
overleg met de hoofdredacteur, de
programmastaf en de programmaraad. Dat overleg heeft echter niet
plaatsgevonden en daarom is het
ontslag niet rechtmatig, concluderen
Schopman, Draijer en Staats.

geen mededelingen gedaan worden
aan de pers. Cappel: „De programmaraad onderschrijft dat er problemen
zijn. Er is een controverse ontstaan
en die proberen we eerst langs minnelijke weg op te lossen." Cappel laat
ook weten dat de programmaraad
vindt dat de lokale omroep er voor
Zandvoort is. Hij verwacht dat de
ontslagen medewerkers contact met
hem opnemen, „want zij hebben

door laten schemeren de programmaraad bij de problemen te willen
betrekken". Volgens Cappel moet
het conflict binnen veertien dagen
opgelost zijn.
Een andere medewerker van ZFM,
A. Geels, zegt voor onbepaalde tijd
zijn medewerking aan het programma 'Uit de veren, in de kleren', omdat
hij vindt dat het „bestuur op onheuse
wijze met medewerkers omgaat". Hij

Man brengt onbekende
bom naar politiebureau
ZANDVOORT - Het zal je maar gebeuren, ben je lekker aan het
graven, stuit je opeens op een bom. Wat doe je dan? 'Meteen naar de
politie', moet de graver gedacht hebben. Hij deed het veertig bij zestig
centimeter grote explosief in een boodschappentas en reed ermee naar
het politiebureau. Daar aangekomen zette hij de hele handel op de
balie.
Volgens plaatsvervangend korpschef handelde de man onverantwoord door het projectiel mee te nemen. „We adviseren mensen, die
zulke zaken vinden, de vindplaats te markeren en ons te bellen. De
Explosieve Opruimings Dienst (EOD) zorgt dan voor de rest. De EOD
was lichtelijk verrast, want zij kende deze bom niet. De EOD heeft de
bom meegenomen naar de duinen en haar daar tot ontploffing gebracht.

Waterstanden
Datum

HW

26 mrt
27 mrt
28 mrt
29 mrt
30 mrt
31 mrt
1 apr
2 apr
3 apr

08.25
09.34
11.35
00.26
02.18
02.55
03.35
03.59
04.29

LVV

03.44
04.14
05.15
08.05
09.34
10.25
11.24
00.00
00.30

HW

B

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

17166

Korte nacht

Onafhankelijk
Inmiddels begint de politiek zich
ook te roeren. VVD-er M. Methorst
zal de zaak tijdens de volgende raadsvergadering op dinsdag 31 maart
aankaarten. De gemeente kan ook
een rol spelen in het conflict. Volgens
het Commissariaat voor de Media
moet de gemeenteraad na vijf jaar
adviseren of de tijdelijke zendvergunning wordt omgezet in een permanente vergunning. Eén van de criteria, die dan gehanteerd wordt, is of
de omroep wel representatief genoeg
is. Een negatief advies van de gemeenteraad, dat pas over drie jaar
gegeven moet worden aan het commissanaat in Hilversum, zou het einde kunnen betekenen voor de lokale
omroep ZFM.

• De langslapers hebben pech, komend weekend. De zomertijd gaat in
en daarom wordt de klok in de nacht
van zaterdag op zondag om twee uur
een uur vooruit gezet.

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zand\oorts Nieuwsblad

13 -weken voor maar ƒ 12,00

Cor Draijer: „Het probleem is dat
de statuten helemaal niet nagekomen worden door het bestuur. Er
staat namelijk ook in dat de programma's betrekking moeten hebben op de gemeente en dat is nu niet
zo." Draijer, Schopman en Staats
schrijven in de brief dat ze graag
door willen gaan met het maken van
het programma Zandvoortse Zaken.
Een delegatie van de programmaraad, onder leiding van Rini Cappel,
wil het conflict tussen het bestuur en
de drie medewerkers helpen oplossen. De delegatie en het bestuur zijn
overeengekomen dat er voorlopig

ö.

Nieuwebiad
Naam: (m/v)
Adres- i l

l L
l l

Postcode/Plaats: l i i i i l
Telefoon: i i i i i i i i i

{i \ m (.ontruk'

(ïiro/Banknr.: L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ 52,00

LW

20.54 16.20
23.00 17.05
18.25
13.50 21.15
14.36 22.35
15.04 23.14
15.39
16.08 11.50
16.46 12.15

hoopt dat het ontslag van de drie
medewerkers wordt teruggedraaid.

Natuurlijk,

Isoleren

• Richard Coenraad aan het werk in het Zandvoortse raadhuis. Hij sloot
meer dan vijfhonderd huwelijken.
Foto Archief weekmedia

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Zandvoort krijgt
een nachtbus naar Haarlem en Amstcrdam. Bovendien gaat de gemeente met pasen een experiment
houden niet een bewaakt parkeer terrein in de nacht. De maatregelen
maken deel uit van een pakket dat
de autocriminaliteit m Zandvoort
moet terugdringen.
Hoewel de autocriminaliteit, het
stelen van en inbreken in auto's, de
laatste jaren met zesig procent is,
verminderd in Zandvoort, vond de
politie het toch nodig om extra
maatregelen te treffen. Op 23 en 24
maart is een projectgroep bijeen geweest om dergelijke maatregelen te
bespreken. In projectgroep zaten
niet alleen vertegenwoordigers van
de politie, maar ook van het circuit,
Gran Dorado, Horeca Zandvoort en
verzekeringsmaatschappijen.
De deelnemers hebben besloten
het Platform Autocriminaliteit
Zandvoort op te richten. Binnen dit
platform is afgesproken dat op korte
termijn gesprekken beginnen tussen de gemeente en de NZH over een
nachtlijn naar Haarlem en Amsterdam. Volgens een van de leden van
het platform, Rini Cappel van de
Zandvoortse politie, worden daarmee een paar vliegen in een klap
geslagen: „Minder mensen komen
dan nog met de auto, er wordt minder met een slok op gereden en het
aantal autodiefstallen neemt af. Gebleken is dat een aantal diefstallen
heeft plaatsgevonden, omdat de dader geen vervoer naar huis had."
Met pasen wordt er een experiment uitgevoerd met een bewaakt
nacht-parkeerterrein. De bewaking
wordt verzorgd door de pachter zelf.
Het blijft niet bij deze maatregelen. Met het Openbaar Ministerie is
afgesproken dat er meer aandacht
geschonken wordt aan de daders
van autocriminaliteit. Wat precies
de bedoeling is, wordt nog uitgewerkt. Daarnaast gaat de Horeca in
Zandvoort campagne voeren naar de
toerist toe. In hotels komen bordjes
te hangen waarop de toerist gewaar schuwd wordt voor autocriminaliteit.

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Onbetaalde boete
ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heeft in de nacht van dinsdag
op woensdag een auto aangehouden,
die technische gebreken vertoonde.
De automobilist bleek ook een boete
van zeshonderd gulden nog niet betaald te hebben.

» Vrijdag werd de politie wel met een heel vreemd 'gevonden voorwerp' geconfronteerd. Een man bracht een bom in zijn boodschappentas naar het politiebureau.
Foto Bram stijnen

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 02O-6d8.1.i.00.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam, li hoeft geen post/egel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

t
Met diepe droefheid geven wij u kennis dat geheel onverwachts van ons is heengegaan, onze
lieve vader, grootvader, broer, zwager en
schoonvader
Richard Coenraad
„oom De"
weduwnaar van Carla Brugman
op de leeftijd van 6<l jaar.

Wij mogen terugzien op een welbesteed leven,
dut gewijd was aan zijn ge/.in en de samenleving.
Heel dankbaar zij'n wij voor wat hij ons heeft
meegegeven en wat hij nog steeds voor ons betekent.
Zandvoort:
Werner en Ratna
José en Maarten
Eindhoven:
Robert en Silvia
Berlijn:
Joke en Uwe
Kevin - Richard
Nick - Jeremy
Zandvoort, 21 maart 1992
Correspondentieadres: W. Coenraad
Celsiusstraat 233, 2041 TJ Zandvoort
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen is op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur
en vrijdag 27 maart van 10.15 tot 10.45 uur.
De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden
vrijdag 27 maart om 11.15 uur in de RK Kerk St.
Agatha te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaats vinden om 12.30
uur op de Alg. Begraafplaats, Tollensstraat te
Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze gewaardeerde oud-medewerker bij de Burgerlijke Stand
R. Coenraad
Zijn betrokkenheid bij zijn werk zal bij ons in
herinnenng blijven.
Wij wensen de familie alle kracht toe dit verlies
te dragen.
Zandvoort, 24 maart 1992
Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort

Met ontsteltenis namen wij kennis van hel geheel onverwacht overlijden van de secretaris van
ons Bestuur, de heer
E. J. M. Weve
Zijn inzet voor en betrokkenheid bij onze bank
gedurende bijna 25 jaar hebben wij zeer gewaardeerd.
Wij wensen zijn vrouw Mieke en de kinderen
veel sterkte.
Bestuur, Raad van Toezicht en
Directie van de Coöperatieve
Rabobank
„Heemstede-Zandvoort" b.a.

Gezocht:

mnmmi

WOONRUIMTE
voor permanent.
Voor nette
jongeman.

Tel. 19291
Gezocht:

WOONRUIMTE

ADVERTENTIES

v. permanente
bew. door jonge

Deze advertentieruimte \an SO mm hreud un 30 mm
hooti kunt u K<-'ijruil\t'n om ven .umkondiKiHK te doen
win l)ij\ooibei'kl jubileum, reünie, \ernadenn(i, huwelijk. HC'toortu cif overlijden
De oplage van het Zamhoortt. Nieuwsblad bedraad
ô 150 exemplaren
U betaalt daarvoor slecht-* {»!,- exil Wr BTW
Voor meer informatie bul \VeeKniedia l'ithoorn,
tel 02970-10011

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers,
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Bij de Bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Aangevraagde bouwvergunningen

WIJ BESTAAN

035B92
036B92
037B92
038B92
039B92
040B92

vier dit met ons mee

„TUTTI FRUTTI
nieuwe

ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlyveg 183 .Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT) / " y; v

/JAAR

BOUTIQUE
Voor modieuze bijna
heren-, kinderkleding

dame
(goede baan).
Tel. 31216
tussen 10-2 uur.

II

VRAAGT
VROLIJKE FRISSE
KINDERKLEDING

Info 's avonds 13789.
Tof ziens in de

KOGELRIEFSTUK

RUNDER
VINKEN

250 gr.

100 gr.

FARMER
SALADE
150 gr.

(naast de schoenmaker)

Jan Brand
weduwnaar van Adriana Terol
op de leeftijd van 77 jaar.
N. Stobbelaar-Brand
S. Stobbelaar
L. Brand
G. Brand-Becking
F. Brand
W. Brand-van Engelen
S. Stobbelaar-Brand
A. Stobbelaar
J. Brand
A. Brand-Zwart
en kleinkinderen
24 maart 1992
Oosterparkstraat 60
2042 AT Zandvoort.
Onze vader en opa is overgebracht naar het Uitvaartcentrum aan de Poststraat te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatsvinden pp vrijdag
27 maart a.s. om 10.30 uur in het familiegraf op
de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan te
Heemstede, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de aula aldaar.
Vertrek vanaf huis om plm. 10.00 uur.

t

De mens wikt.
God beschikt.
Intens verdrietig geven wij u kennis, dat tijdens
zijn werk, voor zijn geliefde strandtent, plotseling is overleden, mijn dierbare levenskameraad,
onze liefhebbende vader en fijne opa
Piet Goossens
18-4-1927
24-3-1992
Je bent het liefste wat mij ooit is overkomen.
Uit aller naam:
A. Goossens-Schuiten
2042 VK Zandvoort
Koningstraat 70
Piet ligt thuis opgebaard,
alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 28
maart 1992 om 11.00 uur op de Alg. begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Condoleren na de begrafenis.

Het stopsein heeft ze zelf gegeven.
dat kost moed, maar zo \vas haar leven.
Na een liefdevol en zorgzaam leven heeft na een
zware en moedige strijd van ons afscheid genomen mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder,
schoonmoeder, oma, zuster en schoonzuster

Glazenwassen!
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Mijn
Specialiteit

SLAGERSLEVER- - „
WORST 250 gr.

2,25
Gevulde
Kipfilet du Chef

DEENHAM
met tumkruiden
100 gr.

100 gram

2,25

uitvaartverzorging
kennemerlandf bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

De ontwerp-beschikkingen en de andere stukken die op de aanvragen
betrekking hebben liggen van 26 maart tot 26 april 1992 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook
ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 26 apnl 1992 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een
volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om bezwaarte
maken danwei om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

26 maart 1992

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT
zoekt:

die de bestuursleden willen assisteren bij hun
werkzaamheden. Liefde voor de dieren en wal
tijd ter beschikking op onregelmatige momenter
is noodzakelijk.

DAG en NACHT bereikbaar

$£p^
iaakf en|djëte
Daarnaast kunt u bij ons ^

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, de gevraagde
vergunningen te verlenen.

VRIJWILLIGERS!!!

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
Tel. 02507-13278

(WABM)
Bij burgemeester en wethouders zijn ingekomen de navolgende aanvragen
tot vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking
hebben van:
1 een vishandel met stalling voor verkoopwagens, gekoelde visopslag en
bakvoorziening, Kamerlingh Onnesstraat 7 te Zandvoort
2 een verkooppunt van patates frites en snacks, Haltestraat 23a te Zandvoort.

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

020-5626283

Roeloffina Dear-Oosterbaan

Het heeft lang geduurd
maar toch gekomen de
Paaseieren van ieders dromen.
Verwen uw vrouw, vriendin
of minnares.

Bij bakkerij PAAP

Inlichtingen:

Bea Blom, 02507-14561
Rob Petersen, 023-291864

bent u op het juiste adres
Paaseieren uit eigen atelier,
ook op bestelling

Weekendaanbieding

Fia
14 februari 1930
f 18 maart 1992
Zandvoort:
H. Dear
Bergen:
John Dear
Zandvoort:
Loes Verburg-Dear
Dick Verburg
Dick jr.
Rob
Amsterdam:
Puud Dear
Zandvoort:
Tom Dear
Hoofddorp:
H. Oosterbaan
T. A. Oosterbaan-Barelds
de Favaugeplein 61 hs.,
2042 TS Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Uit Eigen Worstmakerij

G. Zwinkels

het faxnummer is

- 6 vrijstaande woningen
- vergroten balkon
- vergroten balkon
- plaatsen dakkapel
- vergroten balkon
- plaatsen schuur
- vergroten dakkapel
- gevelwijziging 'Le Berry1

Aangevraagde hinderwetvergunningen

Effl

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..

097B90 Groot Bentveld/Teunisbloemlaan
074B91 Zeestraat 42
093B91 Zeestraat 44
015B92'Mansstraat 6
019B92 Zeestraat 40
024B92 Van Lennepweg 65-30
025B92 Kostverlorenstraat 80
033B92 Gasthuisplein 9a

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

Corn. Slegersstraat

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alles wat hij voor ons betekend heeft, geven wij
kennis van het overlijden van onze lieve vader en
grootvader

- gevelwijziging/inteme verbouwing
- oprichten serre
- plaatsen kapconstructie
- plaatsen terrasoverkapping
- uitbreiden woning
- plaatsen schuurtje

Verleende bouwvergunningen

liefst, Oilily, Patch, A go go, Mexx, BF, Jean
Bourget, Chicco, Chipie, Babymini, Osh
Kosh en Mini Mondo enz.
Inbreng dagelijks van 1-4 uur
Behalve donderdag.

Willemstraat 23
Mansstraat 42
VanOstadestraat16
Boulevard Barnaart 14
Fahrenheitstraat 72
Vanl_ennepstraat65-18

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schnftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Er is keus genoeg

dames-,

V.a. mt. 86 t/m 164.

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 31 maart 1992,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: o.m.
- verlenen van eervol ontslag aan gemeentesecretaris
- wijziging artikel C3 van het Algemeen Ambtenarenreglement
- krediet voor vervanging materiaal voor Zandvoortse Reddingsbrigade
- omzetting gemeenschappelijke regeling WLZK m een structuur N.V.
- voorbereidingsbesluit Max Euwestraat 18 en 20
- voorbereidingsbesluit Van Speijkstraat 19
- voorbereidingsbesluit Kostvertorenstraat 58
- krediet voor aanpassingen aan gekromde dak remise
- voorbereidingskrediet voor onderzoek energiebeheer gemeentelijke gebouwen
- krediet voor sloop opstal op binnenterrein circuit
- instemming met Regionaal Budgethouderschap Woninggebonden Subsidies
- krediet voor accommodatieplan voor sociaal-culturele instellingen
- aanvullende subsidie voor maaltijdvoorziening voor ouderen.

Proef
paasstolletje

0,95

Kwekerij P- van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

füiaai
Vraag

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

;uiTYAR
Secretaris;|Bósimaristraai 40
2041 KT anjdypört.
>
'

VASTE PLANTEN,
VIOLEN, BOMEN EN
STRUIKEN

Biologische bemesting en
bestrijdingsmiddelen
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
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Circuit neemt belangrijke plaats in op Zandvbortse evenementenkalender

Onderzoek naar
criteria voor
Eettafelproject

VW promoot de regio op Nederlandse markt
ZANDVOORT - De VVV in
Zuid-Kennemerland gaat een
nieuw seizoen tegemoet. Vorig
jaar was het aanvankelijk rustig in verband met de Golfoorlog. Toen die eenmaal ten einde was, kwamen de toeristen
weer in grote getalen naar de
Hollandse kust. Ook dit jaar
verwacht de VVV weer grote
drukte.
door Ivar Dobber

De burelen in het kantoor van de
VVV op het schoolplein staan vol
met dozen folders en ander reclamemateriaal. Het zijn hectische tijden,
laat Eveline van der Stuyt, hoofd
promotie/marketing van de VVV
Zuid-Kennemerland weten. De regionale WV presenteert zich op nationale en internationale beursen en
probeert het produkt 'Zuid-Kennemerland', inclusief Zandvoort, aan
de man, de consument of het reisbureau te brengen.
De Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer pakt het internationaal
aan. Sinds vrijdag voert de V W
Zuid-Kennemerland een nieuw logo
en is de titel 'Haarlem-Zandvoort
Region' toegevoegd. „Internationaal
werkt dat beter", legt Van der Stuyt
uit. Buitenlanders kennen Haarlem
en Zandvoort beter dan Zuid-Kennemerland. Vaak zegt 'Zuid-Kenne-

Trend
Eén van de voornaamste taken
van de VVV is het promoten, het
bekendmaken van evenementen, zodat daar zoveel mogelijk mensen op
af komen. Dat gebeurt niet alleen
aan de balie van het WV-kantoor,
maar ook op de beursen. De nadruk
zal dit jaar meer dan ooit liggen op
promotie in het eigen land. Van der
Stuyt: „We richten ons meer op Nederland. Er is een grote groep mensen die hier wil blijven. De trend is
dat de mensen vaker, maar korter
op vakantie gaan."
De Zuidkennemer VVV is daarom
onder meer op twee grote Nederlandse beursen te vinden, de Lentebeurs in Maastricht, die van 23 april
tot en met 3 mei gehouden wordt en
op de Jaarbeurs van het Oosten, in
september in Zutphen. „We proberen op deze beursen Zuid-Kennemerland als één gebied aan te prijzen en daarom wijzen we de mensen
op het bestaan van arrangementen.
We brengen de accommodaties onder de aandacht, zodat mensen
eventueel langer blijven dan alleen
een dag. Dan hebben anderen, zoals
horeca-exploitanten en ondernemers er ook wat aan."

nnemerland

• Eveline van
der Stuyt, hoofd
promotie/marketing van de VVV
in Zuid-Kennemerland,
voor
het nieuwe vignet: „We kunnen
nog zat pensions
in Zandvoort gebruiken."

D66 wil debat
van jongeren

Niet alleen Nederlanders worden
naar de kust gelokt, ook buitenlan- Foto Bram Slijnen
ders zijn welkom om hun vrije dagen hier door te brengen. De Duit- Stuyt verwacht ook veel Italianen en als gevolg van de Golfoorlog. Toch
sers zullen zoals ieder jaar het land Fransen. Leuk voor de medewer- kwamen in het najaar enkele groeweer overspoelen, maar Van der kers, want die volgen sinds vorig pen Amerikanen naar de regio. De
jaar een cursus Italiaans.
promotiecamapgnes worden dit jaar
Ook worden Amerikanen ver- voorgezet en de verwachting is dat
wacht. Vorig jaar viel een promotie- er meer Amerikanen volgen.
campagne voor Zuid-Kennemerland
De toeristen worden in Zandvoort
in de Verenigde Staten in het water met open armen ontvangen, zeker
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdaga- • Marcel Horneman van slagerij Boucherie. Er gaan hoofdzakelijk produkvond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- ten van de Schotse hooglanden over de toonbank.
Foto Bram Stijnen
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
ZANDVOORT - De Zand- een schildje bij de deur en een certiKlachtentelefoonnummer techni- yoortse slagerij Boucherie is ficaat aan de muur hangen, die gasche dienst: 17577. Bestuurlijk één van de drie slagers in Ne- randeren dat de klant met echt
spreekuur: iedere eerste dinsdag derland, die lid is van de Schots vlees te maken heeft. Niet
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. Scotch Beef Club. Deze club is alleen slagers hebben dit keurmerk
ook restaurants kunnen lid
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
vorige week in het bijzijn van hangen,
zijn van de Scotch Beef Club. ResTaxi: tel. 12600.
de Britse ambassadeur Sir taurants die het schild voeren zijn
Jenkins in Amsterdam opge- Blanje Bleu m Bentveld en de Hilton
richt.
Hotels in Amsterdam en op Schiphol.

Weekenddiensten
Weekend:
28/3 - 29/3 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-lff.OO uur. Buiten
de openingstijden: telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
,
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk' Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
:

.f

Kerkdiensten

ZAKELIJK BEKEKEN

Slagerij Boucherie lid
van 'Scotch Beef Club'

De Scotch Beef Club bestaat al
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/Commu- enkele jaren in Duitsland, Italië,
België, Engeland en natuurlijk ook
niedienst.
Zondag 10.30 uur: Woord/Commu- in Schotland zelf. De club wil het
Hervormde Kerk, Kerkplein:
ZANDVOORT - Groothandel in
Schotse rund- en lamsvlees promoZondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- niedienst Pastor Cl. van Polvliet.
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, ten. Volgens de Zandvoortse filiaal- kleding Merino BV is sinds vorige
wen.
houder van Boucherie, Marcel Hor- week gevestigd aan de Kleine
Gereformeerde Kerk:
Haarlem):
Zondag 10.00 uur: Ds. A.C. Brons- Zondag 10.30 uur: Morgendienst: Ds. neman, is Schots vlees van een hoge- Krocht 2. Eigenaresse van de zaak is
de Amsterdamse T.M. Neuman. Na
re kwaliteit dan het Europese.
wijk, Pred. Kerk zonder Grenzen, A. Snijders.
„Schots vlees is nog echt scharrel- een verblijf van twintig jaar in het
Zondag 19.00 uur: Avonddienst: Ds.
Bloemendaal.
vlees. De dieren grazen in de Schot- buitenland, waarvan de laatste acht
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap A. Snijders/Oscar Lohuis H.A.
Jehova's Getuigen:
se hooglanden en eten veel gras. Het jaar in Indonesië, heeft zij de grootNPB:
Zondag 10.30 uur: Mevr. drs. A.A. in Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te vlees is rijper, dus vetter dan Euro- handel naar Zandvoort verplaatst.
Hoewel Merino BV een groothan't Veld, Haarlem.
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en pees vlees. Het vet snijden we er
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. natuurlijk vanaf. Bovendien wordt del is, kunnen particulieren ook in
Woensdag 14.30 uur: Bijbelkring.
Vrijdag 10.45 uur: Dienst Nieuw Uni- van Rongen, L. Meeszstraat 14, gegarandeerd dat de dieren niet met de winkel terecht. Het komt regelgroeihormonen of met andere mid- matig voor dat showroomartikelen
cum.
Haarlem, tel. 023-244553.
delen zijn bewerkt", aldus Horne- er tegen een prikkie uitgaan.
De afkomst van de winkel verman.
Boucherie verkoopt alleen Schots raadt zich onmiddellijk. Aan de
Burgerlijke stand § rund- en lamsvlees. Hij doet dat al muur hangen verschillende batik
ruim twee jaar: „Ik heb nog nooit kledingstukken uit Bali. Ook zijn er
Zandvoorts
een klacht gehad over het vlees. Het handgeborduurde kleren bij. De etaPeriode:
is sneller gaar dan gewoon vlees. De lage bevat opvallend veel zijde, dat
Nieuwsblad
17/3 - 23/3 1992
Schotse 'Beef' is ook niet duurder volgens Neuman erg populair is. MeOnafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donGetrouwd:
rino is 's middags geopend. Op woesdan Europees vlees."
derdag in Zandvoort, Bentveld en AerdenZentveldt, Ronalrius Jacobus GerarBoucherie heeft sinds donderdag dag is de zaak gesloten.
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred •
dus en: Koster, Monique.
J M Pekelharmg. Hoofd commercie: J.F.
Sas.
Geboren:
Demi Samira Carmena, dochter van:
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, te!
(ADVERTENTIE)
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
Van der Aar, Petrus Wilhelmus CorAA Zandvoort
BIJ geen gehoor: 020nelis
en:
Kribben,
Soraya
Suria
Si6451515 tijdens kantooruren.
rah.
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj
Kiana Angelina, dochter van: Reijenchef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber
ga, Tjerk Eico en: Franssen, Andrea
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Anja.
Zandvoort, tel 02507 - 17166. Postadres:
Weekend:
28/29 maart 1992

postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer 02507-30497. Kantoor geopend maandag 13-16 u.; dinsdag !0-13, 14-16 u;
woensdag 9-11 u; donderdag 10-12 en 1317 u ; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor- Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. PostadresPostbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020-562.6271.
Verkoopmanager: M Chnstiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6.68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel. 02507 17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m

ZANDVOORT - Het college van B
en W moet zoeken naar criteria
waardoor mensen, jonger dan 65
jaar, kunnen blijven deelnemen aan
het Eettafelproject. Die opdracht
heeft de commissie Financien wet
houder Ingwersen vorige week mee
gegeven.
Het college wil het aantal mensen
dat deelneemt aan het Eettafelpro
ject beperken. Daarom stelde zi]
voor de minumumleeftijd te verhogen van 55 naar 65 jaar. De commissie Financien was verdeeld over do
kwestie. P. Flieringa van GBZ vindt
bijvoorbeeld dat er strengere voorwaarden moeten komen voor deelname aan eettafelprojecten: „De
projecten worden vaak gebruikt om
goedkoop buiten de deur te eten."
De meerderheid van de commissie
was het erover eens dat de niinumumleef tijd voor deelname met tien
jaar verhoogd wordt. Toch vindt de
commissie ook dat mensen jongeren dan 65, met een medische indicatie m staat moeten zijn deel te bhjven nemen aan de eettafelprojecten
Het college gaat deze mogelijkheid
onderzoeken.

merland' zelfs Nederlanders niets.
Ze weten dan niet waar je het over
hebt."

Groothandel Merino
ook voor particulier

door de pensionhouders. Volgens
Van der Stuyt is er vooral in het
hoogseizoen een tekort aan pensions. „Het probleem is dat er in het
westen van Nederland bezettingspieken zijn. In de zomermaanden en
in het voorjaar, rond pasen, is het
erg druk. In andere maanden zijn er
weinig toeristen. Omdat het zo onregelmatig is, zullen de mensen niet
snel een pension beginnen. Toch
kunnen we nog zat pensions gebruiken. Als we drie keer zoveel pensions hebben, dan zitten ze nog allemaal vol."
Dit jaar moet de Floriade bij Zoetermeer uitkomst bieden. „We hopen dat dooi* de Floriade het seizoen
langer wordt, zodat het drukker
wordt in wat traditioneel het laagseizoen is. Doordat pensions in Zuid-Holland erg in trek zijn hopen we
dat toeristen ook in de vroege zomer
in Zuid-Kennemerland gaan boeken."
Natuurlijk is er niet alleen de Floriade. Wie de Zandvoortse evenementen op de evenementenlij st van
de WV bekijkt, ziet dat het circuit
een belangrijke plaats in neemt. Op

het circuit vinden niet alleen de mternationale races plaats, maar ook
een bus-evenement, de Italiedag, het
Truckstar-festival en een historische Formule 1-grand prix. In juni
en juli komen de traditionele Zandvoortse evenementen terug, zoals
het Midzomernachtfestival (20
juni), de kortebaandraverijen (16
juli), het Tropicana-festival (17-18
juli), het Funfestival (25 juli) en Jazz
Behind The Beach (31 juli).

Enquête
De toeristen, die Zuid-Kennemerland aandoen, lopen de kans gevraagd te worden voor een enquête.
De VW doet namelijk in samenwerking met de Hogeschool Haarlem
onderzoek naar het toerisme in de
regio.
Gedurende vijfjaar worden duizend
bezoekers per jaar gevraagd naar
herkomst, gedrag, voorkeuren en
bestedingen tijdens het verblijf. De
resultaten van het onderzoek zullen
in de toekomst een belangrijk mstrument vormen voor het beleid
van de WV.

ZANDVOORT - D66-raadslid K.
Annema heeft tijdens de vergadering van de commissie Financien
het voorstel gedaan een 'gemeente
raadsvergadering' met jongeren te
organiseren. Het zou gaan om scholieren vari de basisscholen m Zanvoort.
Annema diende zijn verzoek in
naar aanleiding van vragen m de
commissie Maatschappelijk Welzijn over een te besteden bedrag van
drieduizend gulden in 1992 voor een
project in de Derde Wereld. Annema
wil schoolkinderen daarover laten
beslissen tijdens een soort zitting
van een 'kinder-gemeenteraad'. Annema denkt met het project kinderen meer bij de gemeentepolitiek te
kunnen betrekken.
WD-er M. Methorst steunde het
plan van Annema en stelde voor de
speciale zitting op de gemeentedag
in september te laten plaatsvinden.
Andere commissieleden vonden
het eveneens een aardig plan, maar
er was toch nog enige scepsis. Zo
werd overeengekomen dat het hier
een eenmalige gebeurtenis betreft.
Bovendien wordt getwijfeld aan de
haalbaarheid om de zitting op de
gemeentedag te laten plaatsvinden.
In september is het schooljaar pas
begonnen, waardoor de voorbereidmgstijd voor de scholen erg kort
wordt.
Het voorstel van Annema wordt in
het college besproken.

A c h t e r de s c h e r m e n

Bertus Balledux

'Mijn liefde is de harmonie'
„Ik ben hier wel geboren
maar een echte Zandvoorter
ben ik niet, want mijn vader,
die in 1916 als soldaat naar
Zandvoort kwam, was afkomstig uit Zeist", vertelt de
zeventigjarige Bertus Balledux, wiens wieg in de Spoorbuurtstraat stond. Zijn moeder was Alida van Keulen en
het echtpaar kreeg vijf kinderen waarvan Bertus de oudste is.
door C.E. Kraan-Meeth
„Na de Wilhelminaschool en de
Mulo in Heemstede was ik graag
naar de marine gegaan, maar ik
moest werken. M'n vader had een
woningstoffeerderij en die kon me
best gebruiken. Maar ik heb het
werk met liefde 43 jaar gedaan.
Het is een mooi vak", aldus onze
uitbundige en besnorde plaatsgenoot. Bertus heeft nog een andere
liefde, „de Harmonie", en die
heeft hij bepaald niet van een
vreemde. Voor vader Balledux betekende de Zandvoortse Muziekkapel heel veel en tot aan z'n tachtigste blies hij enthousiast de Esbas. Toen Bertus een jaar of zestien was ging hij met z'n trombone
de gelederen van de muziekkapel

versterken, waar Cor Koper, zijn latere echtgenote, de saxofoon bespeelde. Ook aan het gezin Balledux
ging de bezetting niet onopgemerkt
voorbij. „Omdat ze hier niet zonder
behanger wilden zitten hoefden wij
niet te evacueren", vertelt Bertus,
waarop zijn vrouw laconiek opmerkt dat er natuurlijk iemand
moest zijn die de bunkers kon behangen. „M'n vader wilde beslist
niet in Zandvoort blijven en daarom
vertrokken we met ons allen naar
Zeist, waar we brj de boeren gingen
behangen voor eten. Ik meldde me
bij het arbeidsbureau m Zeist en
dook toen meteen onder m Friesland. In 1943 werd ik gearresteerd en
te werk gesteld in Duitsland. Daar
heb ik ook nog een vak geleerd, dat
van zadelmaker. Op 3 maart 1945
werden we bevrijd door de Amerikanen en voor hen heb ik toen nog een
tijdje als tolk gewerkt. Daarna ging
ik, samen met Geb van der Werff,
naar mijn ouders in Zeist, waar m'n
zusje Janny van emotie prompt
flauw viel."
Eenmaal terug in Zandvoort werd
de draad, maar ook de trombone,
weer opgepakt. Uit leden van de
Zandvoortse Muziekkapel werden
'de Kwallentrappers' gerecruteerd,
die zich bij alle mogelijke evenementen in het dorp lieten zien en horen.
Of het nu om carnaval ging, de aankomst van St. Nicolaas, jubilerende

verenigingen of gouden bruidsparen, 'de Kwallentrappers' in hun
boerenkiel waren er bij, met voorop leider Bertus Balledux en zijn
onafscheidelijke bolhoed. „We deden het voor de kas van de Zandvoortse Muziekkapel", vertelt
Bertus over deze, helaas verdwenen, 'Boerenkapel'.
In 1947 ging hij hockeyen bij de
Zandvoortse Hockey Club, bekleedde tal van functies, werd
bonds-scheidsrechter en voor al
zijn activiteiten op het hockeyveld
en ook daarbuiten kreeg hij bij het
vijftigjarig bestaan van de club
door burgemeester Machielsen
een koninklijke onderscheiding
opgespeld. Verleden jaar hing hij
z'n stick aan de wilgen, in tegenstelling tot zijn vrouw, die nu al
ruim 52 jaar het doel verdedigt.
Nadat hij en passant van zijn 33
jaar bij de reservepolitie heeft gerept komt zijn liefde voor koorzang ter sprake. Als dertienjarige
zat hij op het Swaluekoor onder
leiding van dirigent E. Dees, zeventien jaar lang zong hij als tenor
bij het Hervormd Kerkkoor waar
Henk Dees Jr. de dirigeerstok
hanteerde, en nog niet zo lang geleden werd hij benaderd door
T.O.Z. Hij is er nu een maand en
heeft als kenner reeds zijn conclu
sie getrokken: „Het is een goed
koor".

enz is géén auto...

Overleden:
Weve, Egbert Jacques Marie, oud 67
jaar.
Dear geb. Oosterbaan, Roeloffina,
oud 62 jaar.
Over de Linden, Pieter Wilhelm, oud
98 jaar.
Coenraad, Richard, oud 64 jaar.

De kritische en goed geinformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel
beter Toch heeft deze
Rolf Benz de kwaliteiten
van het vermaarde voertuig
Informeert u maar eens bij
Van Reeuwijk, ze weten er
alles van

Inbraak
ZANDVOORT - Een bewoners van
een woning aan de Teunis Bloemlaan in Bentveld heeft dinsdag aangifte gedaan van inbraak. Uit woning
werd geld en zilverwerk vermist.

Sniep 7, Tel.. 020-6994111,
Meubelboulevard Diemen

In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

• Bertus Balledux voor het raadhuis. Balledux werd bij het vijftigjarig bestaan van de Zandvoortse Hockeyclub
door burgemeester Machielsen koninklijk onderscheiden.
Foto Bram stijnen
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MAAK NU VAN UW BED EEN WATERBED!

RINKO OVERSCHRIJDT
ALLE GRENZEN.

Ook voor uw ledikant heeft Sleeptrend een passend watermalras!
Slceptrcnd: voor kompleet en waterdicht slaapkoinfort.
Stap snel binnen en informeer!
HAARLEM
Kruisweg 51
023-318329

WATERBEDDEN

UNIQUE VAN SMAAK

SUPER
MALSE
RUNDERBIEFSTUK

STEAK
500 gr.

17,50
met been
500 gr.

14,95

ENTRECOTE
OF

RIB-EYE

500 gr.

500 gr.

12,50

18,50

*De, Qutte
Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932
Maandag gesloten.
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.
Voor uw kopje koffie e.d.

Van Galenstraat 124:
GRT

K R C H T 7, ZAlSlbVQpRT NAAST A.H;

Gevraagd met spoed!!!

* LEERLING- OF MONTEUR-LOODGIETER
* LEERLING- OFHULPMONTEUR ELEKTRICIEN

VOORJAARSAANBIEDING

; MOTORRIJLES
- 1e 5 lessen a ƒ32.50
- Vervolglessen ƒ45.00
- Les met Suzuki 450 cc
BEL NU! 02507-14420
TROELSTRASTRAAT 34

Voor al uw loodgieterswerken

DE LANGE, totaalinstallateur
Aalsmeerderweg 527 Tel. 020-6533779
Rozenburg (N.H.) bij Aalsmeer.

ZANDVOORT

Goed onderh tweekam.app op 8e et., balkon zuid/oost, Ind. entree, hal, woonk. met parketvloer,
slaapk , douche/toilet, moderne keuken met inb.app.,
serv k. ƒ200,- p.m. Vr.pr. ƒ 125 000,- k.k.

Emm

Mevr. M. Gerritsen

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1 Vondellaan 11, huur ƒ441,53 per maand.
4-kamereengezinswonmg
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor
deze woning mag max ƒ 2 860,- zijn
Reactie: uiterlijk dinsdag a s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag
om 12 00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM
Toewijzmgscriteria liggen ter inzage op het kantoor
van EMM

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Dnekam.maisonnette op 1e en 2e et. Ind. 1e et.
woonk. met balkon, keuken, toilet, trapkast, 2e et.
badk met douche, toilet en wastafel, 2 slaapk., c.v.
Serv.k. ƒ 55,- p m. Vr.pr. ƒ 142.500,- k.k

Stationsplein 17/22:
Dnekam.app op 5e et., balkon oost. Ind entree, hal,
woonk., open keuken met inb.app., 2 slaapk., toilet,
badk. met douche en wastafel, c.v. Serv.k. ƒ250,p m. Privé parkeerpl. Vrpr. ƒ 149.000,- k.k.
Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (vh 3) op 1e et. Ind.
entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open
keuken met inb app., badk. met bad/douche en dubbele wastafel, c.v Serv.k. ƒ 137,- p.m. Vr.pr. ƒ 215.000,k.k

Oosterparkstraat 53:
In uitstekende staat van onderh. verkerend woonhuis.
Recent verbouwd. Ind. entree, hal, ruime woonk. met
open haard, luxe open keuken met inb.app., 1e et. 2
gr slaapk., 1 kl. slaapk. met wastafel, badk. met ligbad, wastafel, toilet, c.v. Vr.pr. ƒ249.000,- k k.

VAN

SCHAIK
Klaverjassen voor
koppels t.b.v.
Greenpeace
28 maart
aanvang 20.15 uur
15,- per koppel
Leuke prijzen

Opgave tel. 14085 of 19652
Gemeenschapshuis
Zandvoort

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

LEVEN KLEUR

Autobedrijven Rïnko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr)

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER

natuurlijke haarkleuren op plantenbasis
HAVANNA

HERFSTLOOF

BAMBOE

TEAK

RODE
MEIDOORN

TARWE

Kleuren: de hele
dag omringen
ze ons. Ze zijn
ook erg
belangrijk;
kleuren zorgen
voor het
accentueren of
juist het
kamoufleren
van tal van
zaken. Denk
maar aan
kleding,
make-up, maar
ook aan de
kleur van het
haar.

Duidelijk is dat
steeds meer
mensen bij
haarkleuren
'terug willen
naar de natuun
waarbij
tegelijkertijd de
voordelen van
traditionele
kleurprodukten
behouden
moeten blijven.
IGORA
BOTANIC is de
oplossing:
natuurlijke
haarkleuren op
plantenbasis.

PALISSANDER

J. M. Coiffeurs
voor mannen en vrouwen
Galery Kerkstraat, Zandvoort, tel. 14040

Chinees
Restaurant

K0N&

HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

ƒ 1,72
ƒ 1,88
ƒ1,06

WEGENS GROOT SUCCES
GEPROLONGEERD
* ons onbeperkt grandioos
* Chinees buffet
* 12 gerechten 22.50 p.p.
* aanvang 18.00 uur
* reserveren gewenst
*tel. 17897
* Haltestraat 69
* aparte afhaalingang
Zeestraat

Visrestaurant G. van Es
Umuiden
vraagt op korte termijn een

die kennis heeft van fileren en de visbranche
in het algemeen.
Moet goed in teamverband kunnen werken
en van aanpakken houden.
Goede salariëring en perspectief zijn
geboden.
Sollicitaties richten aan:
Postbus 10290 - 1001 EG Amsterdam.

Volop
lente bloemen
bij

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel) ,

BLOEMENHUIS

NAAIMACHINES

reparatie
alle merken

KARTELSCHAREN

n specialist
De
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
gn'dvoort
Tel. 12060

vanaf F9,95

P.E.M. Stokman

SINGER
PRINSENflOFSTRAAT 7|
T'O GABAC3E VERSTEEGE

<ZJO2507-20O72
Maandags gesloten

* Geheel vernieuwd
* Sfeervolle entourage
* Nog niet geweest?

26 maart t/m 1 april

prijsopgaaf.

ZELFST. WERKEND KOK

RITSEN
GARENS
BIASBAND

J M. Coiffeurs

Vrijblijvend

Marisstraat 13a. Tel. 15186

W. v.d. Veld
Nu ook motorrijlessen
aanbieding eerste 5 lessen
32,50 per les
Vervolglessen auto
42,50 per les
Vervolglessen motor
45,00 per les

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE

Auto- en motorrijschool

tel. O25O7-19188

NIEUW BIJ

strip, ccn oliepeilmcter, wis-was installatic op de achterruit (alleen hatchback
uitvoering) en ccn watcrtcmpcratuurmctcr. En voor deze Europa-vcrsie
betaalt u F 525,- meer dan de standaard
Renault 19. Kom vandaag
nog een uitgebreide proefrit
maken. En neem gerust
uw paspoort mee.

Swaluestraat 26d:

Hogeweg 22/1:

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Wij gaan onszelf weer eens te buiten
met een waanzinnige aanbieding: wij
hebben de Renault 19 Europa voorzien
van een voordeelpakkei mei een waarde
van 1992 gulden Dit voordeel pakket
bestaat uu: zonwerend glas, mistlampen
in de voorbumper, speciale bekleding,
gesloten, beklede hoofdsteunen, bumpers die voorzien zijn van een chroom-

Goed onderh tweekam.app. met uitzicht op zee, balkon west. Ind. entree, hal, gang, toilet, douche,
slaapk., ruime woonkamer, c.v. gas. Serv.k. ƒ190,p.m Vr.pr ƒ119.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 57/23:

rMTORRlJSGHOOL

Voordeelpakket van 1992 gulden op de Renault 19 Europa.

WOENSDAG?
APRIL?
EEN MAAND LANG?
SPARERIDS?
JA, WEL!!

(VRJEETFESTUM
ledere woensdag van de maand
APRIL kunt u

ONBEPERKT
spareribs komen eten in

LA BASTILLE
voor maar ƒ 19,75

Te huur
per 1-4-'92

PARTERRE FLAT
Huisk., 2 sip.kam.
k.d.t. gasverw. k.t.v.,
terras.
Voldoende
parkeergel.
ƒ800,p.m. excl. energ.
Br. ond. nr. 298636

Stichting
Het Huis in de Duinen
Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort
In ons verzorgingshuis waar
wij 143 bewoners verzorgen en
de „eerste hulp"-functie
hebben voor de bewoners v.d.
93 aanleunwoningen
zoeken wij voor de dienst keuken:

MEDEWERKENDE
AFWASKEUKEN
11.45 uur tot 14.15 uur
Er wordt om de week het week-end
gewerkt. ,
Voor nadere informatie en voor sollicitatie,
kunt u bellen met dhr. Boon (02507-13141)

Het Huis in de Duinen

IK ZIE JE IN LA BASTILLE

Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort

WEEKMEDIA22
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Heren sluiten handbalcompetitie af met zege

Sporting Club heeft
aats voor dames

ZVM dames kampioen
ZANDVOORT - Groot feest
afgelopen zondag In de Pellikaanhal. Daar behaalden de
dames van handbalvereniging
Casino-ZVM het kampioenschap na een 9-1 overwinning
op HCV. De Zandvoortse handballers besloten de zaalcompetitie eveneens op een perfecte
manier door HCV met 16-14 te
verslaan. Beide wedstrijden
stonden bol van de spanning.
door Aaldert Stobbelaar

Het was duidelijk te merken dat
de dames van Casino-ZVM voor het
kampioenschap streden. Niet aan de
spelkwaliteit, want de Zandvoortsen
kunnen duidelijk beter, maar aan de
zinderende spanning. Casino-ZVM
speelde nerveus terwijl HCV niets
cadeau deed. De Zandvoortse defensie speelde overigens prima, waardoor HCV weinig kansen kreeg. Aanvallend ging het wat moeizamer. Het
duurde een kleine tien minuten toen
Margreet Sterrenburg de score
opende. Dat leek de spanning van de
Zandvoortse speelsters af te werpen.
Binnen een paar minuten verhoogde
Wendy van Straten en Margreet
Sterrenburg de score naar 3-0.
HCV kon weinig uitrichten en Ca-

sino-ZVM had de smaak te pakken.
Casino-ZVM moest echter twee minuten met een speelster minder aan
de taak, omdat een Casino-ZVM
speelster tegen een straf opliep.
HCV profiteerde door tweemaal in
dat tijdsbestek te scoren. CasinoZVM, weer volledig, stelde orde op
zaken en liep door twee doelpunten
van Janna ter Wolbeek uit naar een
5-2 voorsprong.

ZANDVOORT - Het taadnuntonseizoen van clc Sporting Club Zand
voort loopt naar het einde toe. Toch
denkt deze recreatieve badmmtonclub alweer aan het volgende seizoen. Reden daarvan is dat er een
aantal plaatsen beschikbaar zijn om
te komen badmintonnen.

promoveert Casino-ZVM naar de
derde divisie.
„We leefden de hele week al naar
deze wedstrijd toe", stelde coach Nicole Berkhout. „We waren erg gespannen, maar er stond dan ook ontzettend veel op het spel. Het is gelukt, we hebben er keihard voor geknokt en natuurlijk taen ik erg blij
met dit kampioenschap".

lieren

Balbchandeling
Vanaf de eerste balbehandeling, in
de tweede helft, scoorde HCV nummer drie: 5-3. Daarna was het echter
wachten op een doelpunt. Veertien
minuten lang werd er niet gescoord.
Els Dijkstra zette Casino-ZVM toen
op een 6-3 voorsprong. Wederom gaf
HCV zich niet gewonnen en kwam
terug tot 6-6. Door een treffer van
Margreet Sterrenburg nam CasinoZVM opnieuw een voorsprong, doch
niet voor lang. HCV bouwde een
gave aanval op en scoorde 7-7. Ondanks de spanning bleef CasinoZVM de strijd onder controle nouden. In de slotfase maakten Danièlle
Blom en Janna ter Wolbeek aan alle
onzekerheid een einde door de eindstand op 9-7 te bepalen. Grote vreugde na afloop bij speelsters, begeleiding en supporters met het behalen
van dit kampioenschap. Daarmee

Ondanks dat er voor zowel Casino-ZVM als HCV niets meer op het
spel stond, maakten beide teams er
een prima partij van. Vooral de
Zandvoorters wilden laten zien
thuis te horen in deze afdeling en
waren toch behoorlijk gespannen.
Dat ging in de eerste helft ten koste
van het spel. Te veel kansen werden
gemist waardoor HCV met een 5-9
voorsprong kon gaan rusten.
In de tweede helft een vrijuit spelend Casino-ZVM dat ijzersterk terugkwam. Goed opgezette aanvallen, snelle break-outs en de stand
was na twintig minuten in evenwicht: 13-13. De Zandvoorters werkten keihard en drukten door naar
'een 16-13 voorsprong. HCVprobeerde tevergeefs de strijd een wending
te geven. Casino-ZVM gaf de voorsprong niet meer prijs en won verdiend met 16-14.

• Twee kampioensteams van ZVM: de dames en de meisjespupillen.

„Het liep in de tweede helft gewoon uitstekend", vond coach Joost
Berkhout. „Over het gehele seizoen
ben ik best te spreken. Een ploeg die
promoveert, zoals wij vorig jaar,

heeft het altijd moeilijk zich te handhaven. Wij hebben stand gehouden
en dan heb je het uitstekend gedaan.
Het is een goede ploeg waar zeker
nog meer in zit".

Foto Bram Slijnen

Doelpunten C.isino-ZVM ilamcs: Janna Ier
Wolheek H, IVIarjcreet strnenhun; X, \Vrmh
\an Straten l. Els Dijkstra 1. Danièlle Blom
L Heren: C.uido Weidcm.i (>, Menno Tiouw I.
Erwin Spruit 2. Konald Vos '2. Itkhard Vos 1.
Mans Mcill 1.

Z'75 op de rails Verrassend optreden Zandvoortse
Schaak Club in bekercompetitie

ZANDVOORT - De paar weken
rust heeft Zandvoort'75 kennelijk
erg goed gedaan. De laatste twee
competitie wedstrijden werden
namelijk verloren, maar in de stille periode heeft trainer Gerard
Nijkamp zijn team weer op de
rails gekregen. Kennemerland,
dat de Zandvoorters ontving,
moest het ontgelden: 1-3.

Met een voorbeeldige inzet heeft
Zandvoort'75 de zaken tegen Kennemerland aangepakt. De gastheren werden zowel op techniek als
op agressiviteit door de Zandvoorters overklast. Het sterke spel
moest Zandvoort'75 wel doelpunten opleveren. Slechts uit een
counter was Kennemerland gevaarlijk en daarbij werd doelman
Pierre Visser door de lat bij gestaan, maar voor het overige was
het Zandvoort'75 wat de klok
sloeg. Na een kwartier spelen
toonde Paul Longayroux nogmaals aan te kunnen scoren. Een
fout in de Kennmerland defensie
werd door de Zandvoortse topsco~rer keihard afgestraft: 1-0.
De Zandvoprtershadden weinig
"te" duchten van Kennnemerland.
In de dertigste minuut was het
wederom raak. Nu profiteerde Robin Castien van mistasten in de
Kennemerland defensie: 0-2. In de

tweede helft een meer aanvallend
Kennemerland, dat tevergeefs
poogde het de Zandvoorters lastig
te maken. Daarvoor was de kwaliteit van Zandvoort'75 te groot.

Kwartier
Na ruim een kwartier spelen
voerde Paul Longayroux de stand
naar een veilige 0-3 op. Kennemerland was definitief geklopt. Wel
drongen de gastheren sterk aan,
maar daardoor kreeg Zandvoort'75 gelegenheid via counters
de kloof nog groter te maken. De
Zandvoortse voorwaartsen vonden het kennelijk wel genoeg, aangezien diverse goede kansen werden gemist.
Vlak voor het einde slaagde Kennemerland er in de eer te redden.
Eindstand 1-3.
Komende zaterdag staat er een inhaalprogramma te wachten. Daarbij moet Zandvoort'75 naar Wormerveer om aan te treden tegen
Blauw Wit.
De stand is: 1. Zandvoort'75 18-26,
2. ZOB 18-26, 3. DZS 18-24, 4. Odin
18-23, 5. Aalsmeer'19-19, 6. VEW
18-17, 7. KMVZ 19-17, 8. Zwaluwen
18-16, 9. Jong Holland 18-13, 10.
Kennemerland 18-13, 11. Blauw
Wit 18-12, 12. Purmerend 18-12.

ZANDVOORT - Vorige week
maandag heeft een viertal
schakers van de Zandvoortse
Schaak Club in de bekercompetitie van de NHSB een verrassende overwinning behaald
op het sterke Nieuw Vennep.
In de externe competitie waren
de Zandvoorters minder fortuinlijk. De schaakclub liep tegen en 5-3 nederlaag aan.
In de eerste ronde van het Noordhollandse bekertoernooi is de Zandvoortse Schaak Club er verrassend
in geslaagd het twee klassen hoger
spelende Nieuw-Vennep te verslaan.
Het viertal schakers onder leiding
van teamcaptain .Edward Geerts
had opmerkelijk weinig moeite met
Nieuw-Vennep. Aan het eerste bord
voldeed Dennis van der Meijden,
zonder enig probleem, aan de opdracht een remise te bewerkstelligen. John Ayress, weer als vanouds
pp dreef,, schoof zijn tegenstander
zonder genade van het derde bord.

slecht. Jack van Eijk, die na een positionele misrekening in een moeilijk ogende stelling terecht was gekomen, wist als laatste, door koppig
te verdedigen een remise te boeken.
Door deze 3-1 overwinning heeft het
team van de Zandvoortse Schaak
Club zich geplaatst bij de laatste zestien clubs van Noord-Holland.

Competities
In de externe competitie was het
geluk m IJmuiden, niet aan de Zandvoortse kant. Het schaakteam, bestaande uit Ayress, Marquenie, Lmdeman, Kok, Twint, Van Eijk, Van
der Meijden en Geerts moest met
een uitslag van drie tegen vijf genogen nemen. Omdat SVS 2 uit Schalkwijk won in Bloemendaal, zullen er
waarschijnlijk degradatiewedstrijden gespeeld moeten worden.

In de clubcompetitie werd vorige
week de 24e ronde gespeeld. Met nog
zeven ronden te gaan blijft John Ayress de ranglijst aanvoeren. Door
zijn winst op Lindeman kon Ayress
zijn koppositie versterken, terwijl
Toen ook Edward Geerts aan het zijn naaste belager Dennis van der
vierde bord beoordelingsfouten van Meijden, genoegen meost nemen
de Nieuwvennepse speler hardhan- met een remise tegen Van Elk. Het
dig had afgestraft, was het pleit be- verschil tussen de nummers een en

Goede organisatie
van Chess Society
ZANDVOORT - De Leidse
schaakster Adinda Koster
heeft afgelopen zaterdag de beslissingsvijfkamp gewonnen.
Daarmee plaatste zij zich voor
de finale van het Nederlands
dameskampioenschap 1992.
De speelsters waren ondergebacht
in Hotel Faber en vochten verbeten
voor een finale plaats. In de eerder
gespeelde halve finale waren vijf dames, te weten Inneke Tichelman,
Mariska Kouwenhoven, Monique
van der Griendt, Adinda Koster en
Irene Jaquet op een gedeelde tweede
plaats geëindigd. Een barrage moest
uitmaken wie overging naar de finale. Uiteindelijk werd het Adinda
Koster die met 3,5 punt uit vier partijen de overwinning behaalde.
Chess speler Olaf Cliteur is er ingeslaagd de vijfde groep te winnen
van het sterk bezette 'Rinck schaaktoernooi' in Rotterdam. Op dit toernooi, dat 21 groepen telde, toonde
Cliteur met een score van twee uit
drie zijn klasse en hield zijn naaste
twee belagers op een half punt achterstand.
Een viertal van Chess Society zal
zaterdag deelnemen aan het snelschaakkampioenschap van NoordHolland voor clubteams in Bloemendaal. Cliteur, De Vries, Van Brakel en Bosma zullen trachten zich te
plaatsen voor het Nederlands kampioenschap op 16 mei in Beverwijk.

Autorally
ZANDVOORT - De autosportveremging Sandevoerde houdt zaterdagavond de zogenaamde 'Bloemenhuis J.Bluijs-rit'. De rit volgens het
routebeschrijvingssysteem
heeft
een lengte van ongeveer 25 kilometer en leidt de deelnemers door de
gemeente Zandvoort. De rit is uitgezet door de heren J. Vink en A.
Bluijs.
De start vindt plaats vanaf één minuut over acht vanuit Beach Bar
van het Palace Hotel, Burg. van Fenemaplein 2 te Zandvoort alwaar
men ook weer na de rit terugkeert
voor uitleg en prijsuitreiking. Inschrijfkosten bedragen twaalf gulden per equipe, terwijl de leden van
ASV Sandevoerde een korting genieten van twee gulden per lid. De irïschrijftafel is geopend vanaf half
acht.
Voor de best geklasseerde equiPes, in zowel de A-, B- als C-klasse
zijn bekers beschikbaar. De laagst
geklasseerde equipe kan een gratis
inschrijving voor de volgende rit te-

L

twee werd daardoor weer wat groter. mas Hesse, Nanouk Marquenie en
Louis Dambrink was de lachende Henk en Rebecca Willemse delen de
derde. Door winst op Termes schoof tweede tot en met vijfde plaats.
Dambrink door naar een derde
plaats.
Aanstaande zaterdag, doet een
viertal jeugdspelers, te weten Mare
Uitslagen Frederking-Berkhout 0- Kok, Pepijn Paap, Ronald Roele en
1, Khjn-Schelvis 1-0, Choi-Mollerus 1- Dennis van der Meijden mee aan het
0, Gude-Marqueme 0-1, Gorter-Twint Noord-Hollands
kampioenschap
0-1, Paap-Roele 1-0, Termes-Dam- voor clubteams tot twintig jaar. Bij
bnnk 0-1, Lindeman-Ayress 0-1, Van het behalen van een eerste of tweede
Eik-Van der'Meijden remise, Geerts- plaats mag deelgenomen worden
Franck remise
aan het Nederlands kampioenschap.
Op de clubavond van de schaakclub waren zestien jeugdige schakers aanwezig om daar de twintigste
ronde te spelen. Rebecca Willemse
won haar beide partijen en steeg
daardoor een plaats op de ranglijst.
Ook de twee nieuwe leden, de meisjes Mariska Boukes en Sandra Beugel wonnen hun partijen. Flonan
van der Moolen blijft nog steeds de
nummer één op de ranglijst. Tho-

Meestal heeft de club ccn wacht
h)st, maar voor het eerst is er een te
kort aan vrouwen ontstaan. Om dat
gat op te vullen worden er nu reuds
dames opgeroepen kennis te maken
met het badmintonspel
Op iedere donderdagavond, tot
eind april, staat Gernt van den
Nulft, klaar om de dames op te vangen. Hij is bij Sporting Club geen
onbekende en speelt het spelletje al
jaren op een gedegen niveau. Op de
donderdagvond wordt gespeeld van
half negen tot half elf in de Pellikaansporthal aan de A.J van der
Moolenstraat. Daar kan men vast de
sfeer proeven die er bij de Sporting
Club Zandvoort is, en natuurlijk
spelen, zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Heeft men de smaak te
pakken dan kan voor volgend seizoen, beginnende m september, een
lidmaatschap worden aangegaan

Cursus sportraad
ZANDVOORT - De Sportraad
Zandvoort organiseert dit najaar m
samenwerking met de Stichting
Sportservice Noord-Holland, een
cursus Vergader- en Discussietechniek.
De cursus is bestemd voor de
(aankomende) bestuurs- en commissieleden, die graag wat meer van
de theorie en praktijk van het discussieren en vergaderen willen leren
De cursusavonden zijn op maandagavond 28 september, 7 oktober
en 14 oktober van half'acht tot tien
uur. De cursus wordt gehouden in
het Gemeenschapshuls aan de Louis
Davidsstraat. Inclusief een werkboek bedraagt de eigen bijdrage
veertig gulden, terwijl het merendeel van de kosten voor de Sportraad zijn.
In totaal is er plaats voor twintig
deelnemers. Informatie over deze
cursus zijn te verkrijgen bij het bestuur van de sportverenigingen of
bij de secretaris van de Sportraad,
Ruud de Boer, telefoon 61497.

Meeuwen zijn voor
goed uit dezorgen

Nederlaag
voor Lions
ZANDVOORT - Het bezoek
aan Low Life in Castricum
heeft Lions geen winstpunten
opgeleverd. De gastheren beschikten over een geroutineerd basketbalteam en haalden, nadat Lions goed partij
had gegeven, nog hard uit: 8962. De jongens junioren van
The Lions behaalden een
knappe overwinning op Lake
City Players met 80-75.

ZANDVOORT - Door een
verdiende 0-2 overwinning op
DSK heeft Zandvoortmeeuwen definitief de degradatiezorgen van zich af gezet. Door
de goede resultaten van de
laatste weken kunnen de
Meeuwen toch nog een redelijke eindklassering bewerkstelligen, alhoewel voor het begin
van de competitie meer werd
verwacht.

De badgasten kenden in de ontmoetmg tegen DSK weinig problemen. De Haarlemmers zijn, op een
enkele keer na, niet gevaarlijk geweest. Dat was Zandvoortmmeeuwen m de eerste helft ook niet erg,
alhoewel het beste veldspel van de
Zandvoorters was. Het duurde een
In de eerste helft hielden de man- half uur voordat het eerste gevaar
nen van coach Johan Beerepoot voor het DSK doel ontstond. Het
knap stand tegen het sterke Low was danook meteen raak. Mischa
Life. De Zandvoorters probeerden Tibboel zette goed door en maakte
met een hoog tempo de wat oudere er 0-1.
Low Life spelers uit het ritme te
halen. Dat slaagde slechts gedeeltelijk, aangezien de Castricummers Dominant
Toen kwam er meer ruimte voor
over veel routine beschikten. Bij de
rust (39-30) was er voor Lions nog Zandvoortmeemven Peter Steegbest wat mogelijk.
man leek Zandvoortmeeuwen naar
Tot halverwege de tweede helft 2-0 te koppen. Een voorzet van Wilbleef Lions goed partij geven Het
verschil werd niet groter, maar toen
sloeg de vermoeidheid toe. Het hoge
tempo wreekte Lions en Low Life,
dat over meer wisselspelers beschikte, liep alsnog weg naar een ruime
zege: 89-62. Jeroen van Galen was
goed op dreef met 25 punten.
„Ik ben toch met ontevreden",
stelde Johan Beerepoot. „Meestal
ZANDVOORT - Het gaat niet
werden we door dit team geheel goed met het zaterdagteam
overklast, maar dat was nu zeker van Zandvoortmeeuwen. Ook
niet het geval. We staan wel wat in tegen NAS werd een nederlaag
de onderste regionen, maar degrade- geleden (2-5). Door dit resulren doen we zeker met".

lem Keur zou door de geheel vrystaande Steegman worden ingekopt,
maar een klein zetje m de rug was
voldoende om deze kans teloor te
doen gaan. In de tweede helft heeft
Zandvoortmeeuwen de strijd gedommeerd. De Haarlemmers kwamen
vrijwel niet meer in het stuk voor.
Eenmaal moest Zandvoortmeeuwen doelman Duncan Bloem in actie komen om een doorgebroken
DSK speler een halt toe te roepen
Voor het overige bouwde Zandvoortmeeuwen de ene na de andere aanval op Het duurde nog een half uur
voordat de tweede treffer tot stand
kwam. De voor Willem Keur ingevallen Riek de Haan maakte met een
droge knal aan alle onzekerheid een
einde, 0-2.
In het laatste kwartier kreeg
Zandvoortmeeuwen diverse mogelijkheden om de score een nog rianter aanzien te geven, maar Riek de
Haan en Peter Steegman slaagden er
niet in de kansen te verzilveren. Aanstaande zondag komt Zandvoortmeeuwen voor de laatste competitie
wedstrijd in actie. De Zandvoorters
komen opnieuw uit tegen DSK,
maar nu op eigen terrein.
Stand: 1. Hilleijom 20-Xb. 2. Heemstede 21-,'(i.
3. Alliance 2(1-2:), 4. Schalkwijk 20-23. .>. Terr<is\oi;cls 21-22. (i. Coneordia 21-21. ~. Zand\ourlmceu\\cn 21-llt. 8. Voijeleiuani; 20-18.!).
m<)S l'l-lfi, 10. EHS 18-Ki. 11. DSK 21-13, 12.
N AS 20-10.

Het gaat niet goed met
het ZVM-zaterdagteam

Zondag start de nationale titelstrijd in de diverse klassen op het circuit van Zandvoort.

Raceseizoen start zondag
ZANDVOORT - Op
zondag 29 maart aanstaande gaat het Nederlandse
autoraceseizoen van start. Tijdens de Openingsraces op het Circuit Park
Zandvoort valt veel
spektakel te verwachten. Met deze eerste
racedag wordt de natipnale titelstrijd in de
diverse klassen aan
het rollen gebracht.
Aan de start komen onder andere de razendsnelle en uiterst populaire
Kom Produktiewagens,
maar ook alle drie de Pormule-klassen, de Koningsklasse Opel Lotus, de Renaults en de Ford 1600's.
Waarbij vooral Formule
Opel Lotus een titanengevecht belooft op te leveren.
Ook bij de eerste race van
de Citroen AX Cup zal er
geknokt worden om de
winst, Daarnaast komen

de
liefhebtaersklassen_ afgelezen, nu werd de
Squadra Bianca en Opel hoofdtribune ingrijpend
opgeknapt. Ook op gebied
Ascona aan de start.
van milieubeheer zijn er
veel activiteiten. De oude
bandenstapel wordt op
Publiek
een verantwoorde wijze afTijdens de races op het gevoerd en binnen het cirZandvoortse circuit ver- cuitterrem zal dit seizoen
wacht de organisatie veel een milieu-official actief
toeloop van publiek. Bo- zijn. In een aantal racekvendien heeft de Stichting lassen is zelfs het gebruik
Circuit Park Zandvoort van loodvrije benzine en
veel vertrouwen in de toe- katalysatoren verplicht gekomst van het circuit. steld. Ook in dat opzicht
Daardoor zijn de facilitei- gaat het Circuit Park
ten opnieuw verbeterd. In Zandvoort met zijn tijd
de afgelopen periode werd mee.
het rennerskwartier al
flink uitgebreid en is het
wegdek van het circuit verbeterd. Uit veiligheidsoog- Goed aangepakt
De voorbereidingen zijn
merk zijn de uitloop stroken van de Tarzan- en Toy- dus bijzonder goed aangeotabocht aanzienlijk ver- pakt, het woord is komende zondag aan de coureurs
taeterd.
Ook aan het publiek om van de races ware hapwerd gedacht. Was vorige peningen te maken, 's Midjaar al een groot tijdwaar- dags om één uur valt het
nemingsdisplay geplaatst, eerste startschot voor de
waarop de rondetijden en Opel Ascona's, gevolgd om
actuele stand kan worden half twee door de Produk-

tiewagens tot 1400 cc. Om
twee uur gaan de Formule
Renaults met elkaar aan
de slag, waarna het om
tien over half drie de beurt
is aan de klasse Produktiewagens tot 2000 cc. Tien
voor half vier breekt het
geweld in de Opel Lotus
klasse los en om vier uur
maakt de Citroen AX Cup
haar opwachting. De Produktiewagens boven de
2000 cc starten om tien
over half vijf, direkt gevolgd om tien voor half zes
door de Formule Ford
1600. De racedag wordt taesloten om kwart voor zes
met een race van de Squadra Bianca's.
De entreeprijzen voor
zondag toedragen vijfendertig gulden voor een
paddockkaart en vijftien
gulden voor een dum/tribunekaart. Meer informatie over deze racedag en
het verdere raceseizoen
zijn te verkrijgen bij Circuit Park Zandvoort, via
infolijn 02507-16004.

Junioren
Coach Rob Benjamins wond zich
m de eerste helft nogal eens op over
het zwakke verdedigen van The
Lions. Tweemaal greep hij een timeout aan om de Zandvoorters aan te
sporen de defensie wat beter te orgamseren. Na een 18-31 achterstand
ging dat Lions toen wat beter af
waardoor de ruststand een knapper
aanzien gaf. Nog wel een achterstand maar miniem: 34-37.
In de tweede helft een veel beter
defensief ingesteld Lions team.
Daardoor konden er goede en snelle
aanvallen worden opgezet. Lions
kwam in de 16e minuut aan de leiding en stond die niet meer af. De
Zandvoorters hielden de zaak toen
goed onder controle en wonnen fraai
met 80-75. Een belangrijk aandeel in
de score hadden Bart van der Storm
met zeventien punten, Martin van
der Aar met zestien punten en Robin
Keiler, die geselecteerd is voor het
Noord-Hollands kadetten basketbalteam, met twintig punten.
„Ons eerste doel was handhaven",
vertelde Rob Benjamins. ,,En het
tweede doel was, proberen in de taovenste helft te eindigen. Reeds nu
kan ik stellen dat we de doelstellmgen gehaald hebben en dat is erg
knap. Dat had ik niet verwacht. Volgend jaar denk ik met dit team aan
een plaats bij de eerste drie".

taat zijn de Zandvoorters aardig in degradatie problemen
geraakt.

In de eerste helft was het totaal
niet te zien dat NAS bovenaan de
ranglijst vertoeft terwijl de Zandvoorters in de onderste regionen
verblijven.
Zandvoortmeeuwen
keek al snel tegen een 0-1 achter
stand aan, maar pakte de zaken
daarna stevig aan. Met goed voetbal,
gesteund door een straffe wind m de
rug, trokken de Meeuwen ten aanval. NAS wankelde en moest'toezien

hoe Zandvoortmeeuwen door cloelpunten van Bob Brune en Oscar Vos
een 2-1 voorsprong nam
Ook in de tweede helft deed Zandvoortmeeuwen met onder voor NAS.
NAS kreeg nu wel een duidelijk
overwicht, doch de Zandvoorters
hielden lang stand. Halverwege de
tweede helft kwam NAS langszij (22 , maar met counters taleven de
Zandvoorters gevaarlijk. Het leek op
een gelijkspel uit te draaien, doch in
de laatste tien minuten stortte Zand"oortmeeuwen geheel m elkaar. Nadat NAS een 2-3 voorsprong had genomen, probeerden de Meeuwen gelijk te maken. Van het verre opdringen maakte NAS dankbaar gebruik
door de eindstand naar een geflatteerde 2-5 te schieten.

Topscorers
v. d. Mey (ZVM-zon)

l ® 0© ®

Castien (Zv.75)

^ô©@@ © ® @ @ ®

Longayroux (Zv.75)
van Rhee (ZVM-zat)

Tibboel (ZVM-zon)

10

15

20

De Zandvoortse voetbalploegen kwamen eindelijk weereens in het veld. Daarbij
liet Zandvoort'75 spits Paul Longayroux zien het scoren niet verleerd te zijn. Met
twee gave treffers voerde hij zijn totaal op naar 24. Clubgenoot Robin Castien
stelde zijn tweede plaats veilig door eenmaal te scoren. Achtervolgers zijn in
geen velden of wegen te zien.
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Commodore C 286 LT Notebook
Commodore SSL 286-16/40
Personal computer m super slimlme design met een ongelooflijke prijs/kwaliteits
verhouding Specificaties: *80286 microprocessor met kloksnelheid van 16 MHz
en 1 Mb RAM geheugen en standaard geïntegreerde VGA kaart (compatible met
EGA. CGA. MDA en Hercules) '3.S " disdrive (1.44 Mb) *40 Mb harde schijf
(28 ms) *compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands *aansluitingen
voor 2 x serieel, 1 x parallel, 2 AT uitbreidingsslots *101 AT style toetsenbord
*mcl. 14" VGA monochroom monitor, f f\f\m
Meerprys VGA kleurenmonitor type 1930-11 3 W*

Met zijn compacte behuizing past deze notebook uitstekend m een
attaché koffer. Specificaties: *Intel 80C286 processor *8/12.5 MHz kloksnelheid
* 1 Mb Ram geheugen *20 Mb harddisk *3.5" diskdrive (1.44 Mb) *VGA. EGA.
MDA. CGA compatible *super twisted LCD beeldscherm *alle PC kwaliteiten nu in
een compacte, licht hanteerbare vorm *wordt geleverd mcl. MS/DOS 4.01,
GW-Basic, accu. snellaad unit en luxe draagtas.

ABRES

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Mooiste marmer, graniet en
leisteen. Voor wand en vloer.
De
grootste
collectie
in
Amsterdam
en
omstreken.
Deskundig
advies
en
voorlichting.
Groothandelsprijzen v.a.
f 57.-/m-, incl. btw.

ABRES
De Flinesstraat 18 (recht t o Makro)
Amsterdam • 020-69 28 555

Bij aankoop van

ƒ 100,-

telefoon 023-385478

Extra Hitbingo op de dag van de Nationale Bomen Mars

Grote natuur actie
van Postcode Loterij
Honderden muziekverenigingen hebben zich al opgegeven om op 11 april mee te doen aan de unieke dag
van de Nationale Bomen Mars. Maar het is niet alleen
muziek op die dag; de muzikanten zetten zich ook in
voor het realiseren van natuurprojecten in alle twaalf'
provincies.

BEHANG
behangset van

ƒ 12,95
CADEAU

Verkrijgbaar bi| uw Citizen dealer.

Paradijswcg 2
(to. polltleburo)
Zandvoort
tolofoon 02507 -156 02

verf / glas / behang / zonwering / interieur

Op die dau siaan /i| op pad om
in heel Nedeiland W I N - I - I - N M l L J O H N - b o n n e n op ie halen. De o p b i e n g s t van de/e
actie woidl hesleed aan nai i i u r p r o | e e i e n in a l l e t w a a l f
piovincies. Nieuwe aanplant
van hossen, oveisleekuinnels
voor dassen en egels, het opknappen v a n d u i n l a n d s c h a p pen, het a a n l e g g e n van een-

MUZIEKKORPSEN
Inschrijven kan
nog steeds!
Bel tijdens
kantooruren
06 - 300 150

RECTIFICATIE

Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij?
Heeft u de postcodecijfers 2953 (Alblasserdam), 4311 (Bruinisse)
of 8101 (Raalte) 7 Dan
kunt u zich aanmelden
voor de volgende opnamenvan Hitbingo.
Bel op weekdagen
tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit1 •

Auto Strijder B.V.
Er staat een foutieve naam in de tekst vermeld.
Dit moet uiteraard zijn:
De Vento staat vanaf 3 april bij:

Auto Strijder B.V.
tel. 02507-14565

N AT l ON A L E

BOMEN MARS
denbroedplaaisen. en nog veel
meer. Xo /ellen wi| a l l e m a a l
on/o besle bt-enljos voor om
de lente extra feestelijk te laten beginnen.
Op /atoidagavond /ellen we
hel feest voort, want dan vei/oigt RTL 4 een bij/ondere tolevisjcavond niet ondei mooi
('«;•/» ll<i\:liunl en liene .\lin>r\
willen op (/c /Jni».urn </«' \atiunuk1
Iliimcn .\/«/\ /'«'M ven pdili/tje ineehla-en, mum iliil kun niet. \\anl tlic
ilag i\ \<nir di' Samenwerkende Mn;ieknri;aiii\alie\ Nederland. Dni:i'iiilen muzikanten :ullcn np :aler<laK
II april nin ner uur 's miildai;\ i'cr\pieid over ht't héle land tegelijk dl'
,\iili(iniilc Hamen Mar\ uaiilie//i'H.
/.et de Kiinen lututt open, muil :t>iet\
HUIK n niet ini\\en' U

een Kxtui I l i i b i n g o . De l:\ira
l l i l b m g o k a a i t k i i j g t u tegelijk
mol ile sei voorde nieuwe ionde llunsgesluurd. Bent u nou
geen lid. dan gaal u toch ook
meedoen? Geel s t i a k s uw

WIN-liKN-MlIJOI-IN-BON af
aan do mu/.ikiinien (of s t u u r d e
bon h i e i o n d e r op), en geniet
op de dag van de N a t i o n a l e
Bomen Mars van mu/.iek en
nalutir! •

Opnamen
Hitbingo!

Per abuis is in de krant van 19 maart jl. een foute
tekst geplaatst in de advertentie van

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

CHRIS HARDENDOOD

CENTRO Dl MARMI

horlogerie
Kerkstraat 18, Zandvoort

Almere Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.

je komt ogen en oren tekort.

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 4 april 1992,
zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden

•CITIZEN

Commodore SL 386SX-16/40
AT personal computer met professionele kwaliteiten. Specificaties: *80386 SX
microprocessor *kloksnelheid 16 MHz *1 Mb RAM geheugen *standaard VGA
kaart (compatible, EGA, CGA. MDA en Hercules). *3.5" diskdrive (1.44 Mb)
*40 Mb harde schijf (28 ms)*compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands en GW-Basic
Nederlands *aansluitingen voor 2x serieel, lx parallel, 1x PS/2 seriële muis en
serieel 5 uitbreidmgsslots: 3 x AT (waarvan 2 vrij) en 2 x XT *101 AT style
toetsenbord *incl.14" VGA monochroom monitor.
of 100.Met 14" VGA kleurenmonitor 3299^
pcr maand

PIERRE MONEE BREEKT MET TRADITIES

(COMFORTABELE
ZOMERSE BLAZERS
in spannende
kleuren FL 198,-

De winnende
Hitbingonummers van
17 maart:
1 12 21 29 36
3 14 25 30 40

5 18 26 31 41
K e r k s t r .1 a l

20. Z a n d v o o r t

6 19 27 34 45
10 20 28 35

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg per maand het aangegeven bedrag van onderstaande
^f rekening al te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van
het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

J 1 lot (ƒ 10,-) per maand J

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u b. uw keuze aankruisen en vertier invullen met blokletters

_l dhr. _) mevr.

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:
150.9203

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

m NATIONALE ï

•U L O T E R l J l
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Film in Stekkie
ZANDVOORT - In het kader van
de maandelijkse filmavond brengt
inngdrencentrum 't Stekkie vrijdag
il maart de thriller 'Silence of the
I,ambs' op het filmdoek. Clarice
Starling, studerend voor FBI-agente
Itrijgt haar eerste grote opdracht. Zij
moet op het spoor komen van de
scne-moordenaar Buffalo Bill, die al
verschillende meisjes uitgehongerd
en vermoord heeft.
De film begint om acht uur. Entree bedraagt vijf gulden, met lidinaatschapskaart 2,50 gulden. De
lilm is, ondanks het spannende kai akter, toegankelijk voor alle leeftijden.

Patronaat
ZANDVOORT - In Patronaat in
Haarlem treedt vanavond de 'Soul &
Blues-sensatie' The Holmes Brothers op. De groep bestaat al dertig
]uar en maakt onversneden rauwe
^oul en R & B, met uitstapjes naar
gospel en country. Entree bedraagt
12,50 gulden. Het optreden begint
om tien uur, zaal is open om negen
uur.
Vrijdag 27 maart verzorgen The
Cynics uit de VS een optreden. De
support-act komt van The Kliek.
Entree tien gulden, aanvng om
kwart voor tien.
Negen Nederlandse hard-core rap«roepen treden zaterdag op in Patronaat. Aanvang om half tien, entree
tien gulden.

Orgelconcert in
Hervormde Kerk
ZANDVOORT - In de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein wordt op
vrijdag 27 maart een concert gegeven door Haite van der Schaaf (orgel) en Annelies van der Schaaf (alt).
Het concert wordt georganiseerd
door het Comité Kerkconcerten
Hervormde Kerk Zandvoort.
Doel van dit comité is het in 1849
gebouwde orgel, van bouwer Knipbcheer, in bredere kring bekendheid
te geven door middel van concerten
door bekende organisten met medewerking van andere musici. Het programnia bestaat morgen uit composities van Bach, Vivaldi, Mendelssohn en anderen. De toegangsprijs
bedraagt 7,50 gulden, aanvang om
kwart over acht.
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Tentoonstelling
over
Zandvoorts
Taaseiland'

Jury selecteert de eerste zes
finalisten van talentenjacht
ZANDVOOBT - De eerste Darren een talent is, daar wordt niet
halve finale van de talenten- aan getwijfeld. Hij gaat dan ook door
jacht in Circus Zandvoort is naar de finale.
achter de rug. De geselecteerde kandidaten zullen op 16 Circus te klein
april in de finale strijden om Ook de Zandvoortse groep Private
de eerste prijs; een contract Vices gaat door. Ook bij, met name
om een single te mogen per- de bassist, hadden de cameramannen van Funtrack moeite om de
sen.
Hoewel de deelnemers aan de
halve finale van de talentenjacht
allemaal al eerder op de planken
van het Circus gestaan hadden,
was het deze keer toch anders. Nu
maakte het bedrijf Funtrack videoclips van de optredende artiesten. Het publiek kon tegelijkertijd
meekijken op videoschermen.
Daardoor kwam het accent op
de presentatie zwaarder te liggen
voor de artiesten. Want neem nu
een jongen als John Darren. Hij
ziet eruit als George Michael en
zingt ook nummers van George
Michael. En hoe. Haarzuiver, zonder een krimpje pijn. Misschien
zelfs wel beter, als de bekende
Griek. Alleen de camera had verschrikkelijk veel moeite hem in
beeld te vangen, omdat hij nogal
stond te zwaaien. De jury moedigde hem aan eens een goede songwriter te zoeken, want dat John

Korte tips

• Onbeperkt eten is nu ook tot de
Chinees doorgedrongen. Tot l april
biedt Chinees restaurant Hong
Kong een buffet aan voor 22,50 per
persoon. Er kan gekozen worden uit
twaalf gerechten. Reserveren wordt
aanbevolen, tel.: 17897.
tips & suggesties
• De Zandvoortse Postzegelcluta
houdt op vrijdag 27 maart haar
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort
maandelijkse clubavond in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De zaal is om 7 uur open.
De veiling begint om 9 uur.
• Galerie Aeckerstijn aan de Grote
Krocht 29 exposeert tot en met 14
april schilderingen van Corpas en
keramiek van Henny Monsma-Gevers. Openingstijden woensdag,
donderdag, zaterdag en zondag van
2 tot 6 uur en vrijdag van 2 tot 9 uur.
• In Nieuw Unicum is momenteel
een expositie te zien van schilderijen
die gemaakt zijn door lichamelijk
gehandicapten. De tentoonstelling,
te zien in de ontvangsthal, is georganiseerd in nauwe samenwerking
met de Stichting Kunst met Gehandicapten Nederland.
• Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Prinsesseweg 34, expositie van de van oorsprong - Zandvoortse schilder Dan Visser. T.m. 28 maart 1992.
• Holland Casino Zandvoort: tentoonstelling schilder Gerard van lersel, tekeningen en etsen. Dagelijks
• Het Loeresvan 14.00 tot 02.00 uur.
beeld wordt tij• Oude meesters restaureren in het
delijk verplaatst
Frans Halsmuseum. Rondleiding.
naar het GastEr is te zien voor welke problemen
huisplein.
de restaurateurs soms komen te
staan. Verder aandacht voor de manier waarop het 'klimaat' optimaal
wordt gehouden. Groot Heiligland
ZANDVOORT - De ambassaseur
62, Haarlem. Entree 4,50 gulden.
van Chili, de heer J. Tapia, opent op
Kinderen 10-17 jr./CJP/65+: twee gul3 april de tentoonstelling 'Ontdek
den. Kinderen onder 10 jaar gratis.
het Paaseiland in Zandvoort'. AanTe zien t/m 26 april 1992, open maanleiding voor de tentoonstelling is
dag t/m zaterdag 11-17 uur, zon- en
het dertig jaar bestaan van het
feestdagen 13-17 uur.
Zandvoortse l April Genootschap,
« De NVSH, afdeling Haarlem, Kendat in 1962 werd opgericht na het
nemerland, Haarlemmermeer orga'aanspoelen' van een groot stenen
niseert vanavond een T & T-Café
beeld, dat volgens deskundigen afvoor mensen die interesse hebben
komstig was van het Paaseiland in
voor travestie. Transseksuelen zijn
de Stille Zuidzee.
welkom. Entree 1,50 gulden. Vrijdag
In prenten, foto's, kaarten en ander materiaal laat de tentoonstelling zien, is er een praatcafé.
hoe het Paaseiland in Europa bekend werd na de ontdekking door Jacob
Zaterdag staat in het teken van
Roggeveen in 1722. De bovenzaal van het Cultureel Centrum is ingericht 'Speel je vrij-dag'. De dag begint om
met materiaal uit de archieven van het l April Genootschap, dat een elf uur. Deelnemers maken kennis
merkwaardige band heeft met het Paaseiland. Ter gelegenheid van de met spelvormen zoals lijfwerk, nonopening, om acht uur, brengt de Chileense zanger/gitarist Piojo Salinas -verbale communicatie en massageChileense muziek en muziek van het Paaseiland ten gehore. Het zogenaam- technieken, 's Avonds is er een opde Loeresbeeld zal in het kader van de tentoonstelling tijdelijk verplaatst treden van de zanger Hans Deen. De
worden naar het Gasthuisplein. Na de tentoonstelling wordt het terugge- NVSH is gevestigd in de Ripperdaplaatst op de Boulevard Paulus Loot. De expositie duurt tot en met 3 mei. straat 11 in Haarlem.

bandleden in beeld te houden. De
bassist 'scheurde' van links naar
rechts over het podium en voor Private Vices was het Circus Zandvoort
zowel letterlijk als figuurlijk te
klein. De bandleden zeiden dan ook
bewondering te hebben voor het publiek op de eerste rij, dat dapper
bleef zitten.
Debby Schreuder ontroerde door
haar verlegenheid. Ze stond te bibberen op het podium en liep na afloop zelfs even giegelend weg, omdat
de emoties haar te machtig werden.
Maar die verlegenheid was niet nodig, want technisch gezien beheerste
ze haar stem uitstekend. Ook zij
gaat door naar de finale.
Dat geldt ook voor de andere zangeres, Tineke Vrancken uit Haarlem. Vrancken staat in schril contrast tot Schreuder. Ze staat trefzeker op het podium, heeft een 'wilde'
uitstraling en brengt dan ook heavy
nummers van onder andere Pat Benatar.
En nu we het toch over wild heb-

ben: Wie een feestje geeft moet
contact opnemen met Ruud Oudejans uit Purmerend. Hij brengt zowel swingende rock & roll als de
wat rustigere bluesnummers. Oudejans heeft ook een fantastische
stem, met zowel fraaie, diep lage,
als juist weer extreem hoge, uithalen. Daarnaast ziet Oudejans er
ook piekfijn uit, compleet met vetkuif. Ook een finalist.
Bewondering had de jury voor
Frank Williams, die eigen nummers schrijft. Een nog jonge jongen, met een rasperige stem a la
Joe Cocker, die uit zijn tenen lijkt
te komen. „Maar ik drink niet,
rook niet en eet gezond", aldus
Williams.
In totaal zes kandidaten dus,
gaan door naar de finale, die op 16
april gehouden wordt. De winnaar
krijgt een contract om een single
te mogen persen. Hij of zij moet
zelf de band aanleveren. Op 2 april
wordt de tweede halve finale gehouden, eveneens in het Circus.
Kaarten zijn voor vijf gulden te
verkrijgen bij de kassa van het Circus Zandvoort.
Een van de kandidaten is de 37jarige bij Gran Dorado werkzame
Zandvoorter Douwe Wijnalda, die
zelfgeschreven ballads zingt over
zijn vrouw. Meer informatie over
de talentenjacht geeft Luuk Hasselman via 020-6390932.

The Buffalo's
houden open dag
ZANDVOORT - Scoutinggroep
The Buffalo's houdt zaterdag 28
maart van twaalf tot vier uur een
open dag. Belangstellenden kunnen
dan kennismaken met activiteiten
van de vereniging.
De scoutinggroep bestaat uit verschillende onderdelen. De Bevers
zijn de jongens en meisjes van vier
tot zeven jaar. In de kaboutergroep
zitten de meisjes van zeven tot elf
jaar. De jongens van die leeftijd zitten in de Welpengroep. De scouts,
jongens en meisjes van elf tot zestien
jaar, houden zich bezig met het bouwen van kampvuren, droppings lopen, primitief kamperen en pionieren. Voor informatie kan de hopman
gebeld worden: C. Bos, tel.: 15676.

Zandvoorts
Nieuwsblad
iedere week bij
duizenden abonnees

in de bus!

Cursus
reanimatie
ZANDVOORT - De Kruisvereniging in Zandvoort organiseert vanaf
vanavond een cursus 'Eerste hulp
bij acute hartstilstand' in drie lessen. Er is ditmaal ook een middagcursus.
Bij een onverwachte hartaanval
moet onmiddellijk hulp geboden
worden. Wachten 'op de komst van
een arts of een ambulance kan fataal
zijn voor het slachtoffer. Een geoefende leek kan nog levensreddende
handelingen toepassen. Hoe meer
mensen kunnen reanimeren, des te
groter is de kans op overleven. Er
wordt geoefend met levensgrote ocfenpoppep en een baby-pop. Op de
cursus wordt ook aandacht besteed
aan 'wiegedood'.
Mensen kunnen zich opgeven voor
de middagcursus van vandaag, 2 en 9
april van kwart voor twee tot vier
uur en voor de avondcursus van
dinsdag 31 maart, 7 en 14 april van
acht uur tot kwart over tien. Voor de
middagcursus, die vandaag van start
gaat, kunnen mensen zich melden
bij het gezondheidscentrum, Beatrixlaan 1. Voor oud-cursisten is er
een herhalingsles op dinsdagavond
28 april van acht uur tot kwart over
tien. Inlichtingen en opgeven bij de
heer De Leeuw, tel.: 16085.

ZANDVOORT - Het Dr. G.J. Plantinghuis zoekt vrijwilligers, die het
leuk vinden om met kinderen om te
gaan. Het tehuis zoekt een chauffeur
voor het busje om kinderen van en
naar de Zandvoortse scholen te halen en te brengen. Mensen die geen
rijbewijs hebben, maar wel klusjes
willen opknappen in het kindertehuis, zijn ook welkom. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met J. Holtslag, tel.: 12095.

Supportersbus

Caroline

ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag kan Zandvoort'75 in de uitwedstrijd tegen Blauw Wit (Wormerveer) de tweede periodetitel binnenhalen. Voor deze speciale gelegenheid wordt er bij voldoende belangstelling
een
supportersbus
gecharteerd. De kosten bedragen zeven gulden vijftig per persoon. Opgave kan geschieden voor vanavond
acht uur bij Joop Paap, telefoon
12050.

Gelukkig hoef ik voor het volgende avondje uit niet lang te
wachten. Hoewel een 'bal na' voor
mij voorlopig niet is weggelegd,
belooft dit weekend weer gezellig
te worden. Morgen en overmorgen
ben ik wederom in 'De Krocht' te
vinden. Tijdens de avonduren is er
een optreden van onze toneelvereniging 'Wim Hildering'. Ik zeg met
opzet 'onze'. Ook 'Hildering' heeft
de afgelopen jaren bewezen te
voorzien in de culturele behoefte
van onze dorpsbewoners. Daarvan
getuigen de immer volle zalen die
deze vereniging trekt. Aanstaande
vrijdag en zaterdag wordt het blrjspel 'Caroline' opgevoerd De inhoud van het stuk zal ik u niet
verklappen. U moet zelf maar
eens gaan kijken. De zaterdagavond is evenwel uitverkocht. Op
vrijdagavond zijn er nog enkele
kaarten aan de zaal beschikbaar.
Op de voorverkoop-adressen zijn
ze niet meer te krijgen.

Geheugentraining
bij SWOZ
ZANDVOORT - De Stichting Weizijn Ouderen Zandvoort houdt op
woensdag l april een voorlichtingsbijeenkomst over de cursus 'Geheugentraining'. De cursus is bedoeld
voor ouderen (55 jaaren ouder) met
een 'normale vergeetachtigheid'.
Hierbij valt te denken aan het moeite hebben met het onthouden van
namen, telefoonnummers, voornemens, stukken tekst uit de krant en
boeken.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst krijgen belangstellenden
voorlichting over de inhoud van de
cursus. De bijeenkomst wordt op
woensdag l april om half tien in het
Gemeenschapshuis (zaal 3) gehouden. Aanmelden is mogelijk bij de
.Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort, tel. 19393. Er zijn maximaal
veertien plaatsen beschikbaar.
De cursus bestaat uit tien lessen
van twee uur en hij wordt gegeven
door mevrouw De Wolf en mevrouw
Stevens. De kosten zijn vijftig gulden, inclusief het cursusboek.

Plantinghuis zoekt
vrijwilligers
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De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in
het Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips
of andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Ik heb ze lief mijn dorpsgenoten. Afgelopen zaterdag was ik bij
'De Wurt'. Voor de tweede maal.
Het betrof nu de laatste van de
drie voorstellingen in 'Gebouw De
Krocht'. De reden van mijn dubbele bezoek was het feit, dat ik nu
eens op mijn gemak het toneelstuk 'Ouwejaersavond op het Zeemanshofje' kon gaan zien. De eerste maal diende ik mij te concentreren op het verhaal zelf. Ditmaal
kon ik mij toeleggen op een wat
meer ontspannen aanschouwen
van dit oer-Zandvoortse stuk. Het
moet gezegd: Ik heb genoten.
Vooral van het 'bal na'. Een dergelijk evenement was vroeger, na
afloop van de voorstelling, steevast de uitsmijter van ieder zichzelf respecterende vereniging. We
hadden er zo'n stuk of zes. Alleen
folklorevereniging De Wurf en toneelvereniging 'Wim Hildermg'
zijn nog over. De Wurf houdt de
traditie nog steeds in stand. Het
'bal na' blijkt nog steeds een succesformule. Hoewel Gebouw De
Krocht inmiddels is verworden
tot een krakkemikkig zooitje, dat
nodig aan vervanging toe is, leent
deze accommodatie zich nog uitstekend voor voor dit soort evenementen. Je moet dan wel het grote
licht uitdoen, zodat de gebreken
niet zo opvallen.
Het moet gezegd: met het bekende 'bontje' en de lichtjes op de
tafeltjes ziet het er nog best aardig
uit. De aanblik van mijn zwierende dorpsgenoten over de dansvloer doet mij nog het meeste
deugd. 'Vreemd' gaan op een legale manier kan alleen na afloop van
een dergelijke voorstelling. De
melkboer in een tango met de
vrouw van de bakker, de wethouder 'close' met de vrouw van een
strandpachter en de Ijokkensprongen van een uitgelaten smit,
zijn immer vertederende zaken
waar iedere rechtgeaarde Zand-^
voorter met genoegen naar kijkt."
Leve de lol. Ik gun het ze. Het
leven behoeft op tijd ontspanning.
Wat is er mooier dan onder elkaar de bloemetjes eens flink buiten te zetten. Éénmaal per jaar,
dat mag toch zeker. Ikzelf ben na
een stuk of zeven glazen wijn en
een rondedans over het parket
rond een uur of twee in de nacht
naar huis gegaan. De volgende
ochtend herinnerde de 'kater' en
mijn zoekgeraakte garderobe nog
aan deze onvergetelijke avond. Ik
heb nog steeds geen spijt van deze
uitspatting en zie nu al uit naar de
volgende voorstelling van De
Wurf. Helaas, ik zal nog een jaartje moeten wachten.

(ADVERTENTIE)

CHRISTINA APPLEGATE

Met oog en oor
de badplaats door

Clara ontmoet, op reis dooi een droom,
de moedige N'olenkrakcr prins.

de
r
Notenkraker
ThiSulmckïrt'nnci

Panieksituatie

komende weckend. Vaak wordt
daarbij gemakshalve de schooltas
even terzijde gezet.
De laatste tijd evenwel komen
bij de politie bteeds vaker klachten binnen over ontvreemdingen
van dezü attributen. Blijkbaar ziet
iemand er lol in om deze tassen te
verdonkeremanen. Uit winstbejag
kan dat met zijn. Buiten de gebruikelijke schoolboeken en het pakje
brood bevatten dergelijke tassen
geen handelswaar. Waarom deze
tassen worden gestolen is iedereen dan ook een raadsel. Ik zou de
dief of dieven m overweging willen
geven om eens te bedenken welke
consequenties een dergelijke
streek voor een ander heeft. Vaak
bestaat er na een dergelijke vermissing bij het slachtoffer een pameksituatie. Om al je schoolboeken of sportkledmg in een klap te
moeten verliezen lijkt mij geen
prettige gedachte. Afgezien nog
van het feit, dat ook de ouders
flink gedupeerd worden. De
schoolboeken kosten vandaag de
dag een vermogen. U bent dus gewaarschuwd. Zelfs je tas aan de
bushalte moetje goed in de gaten
houden. Hij is weg voor je het
weet. Zelfs in een dorp als Zandvoort.

Brutaliteit
Onze bekende Zandvoorter
Sjoert kreeg vorige week de schrik
van zijn leven. Deze dorpsgenoot
genoot vroeger vooral bekendheid
als kok van het voormalige Zomerlust. Nadat het bekende restaurant werd afgebroken, zocht
Sjoert zijn heil elders. Op dit moment zwaait hij de pollepel in een
bekend eethuis aan de Kerkstraat.
Met veel succes overigens. Welnu,
tijdens zijn vrije dag besloot de
kok ter afwisseling van het dagelijkse menu, een paar haringen te
gaan halen op het Raadhuisplein.
Blijkbaar krijgt hij voor zijn arbeid goed betaald. Sjoert heeft namelijk onlangs een nieuwe fiets
gekocht. Nadat hij het zeebanket
had afgerekend besloot hij nog
een weile na te keuvelen. De hanngen werden alvast in een van de
zijtassen aan de bagagedrager gestopt. Op een gegeven moment zag
de haringboer dat een dame bezig
was het onafgesloten rijwiel van
de Zandvoorter te verplaatsen.
Met andere woorden, de fiets van
Sjoert werd gejat. Zomaar, op
klaarlichte dag.
Nadat hij hierop was gewezen,
stond onze kok een ogenblik als
aan de grond genageld. Zoveel
brutaliteit had hij blijkbaar niet
verwacht. Zijn schreeuw over het
Raadhuisplein moet tot in de verre omtrek gehoord zijn geweest.
Geschrokken bleef de vrouw
staan. Het bleek een Duitse. Nu
kunt u over Sjoert vertellen wat u
wilt - een ding is zeker - hij is niet
op zijn mondje gevallen. Als rechtgeaarde Zandvoorter spreek hij
natuurlijk een behoorlijk mondje
Duits. Zijn „Zie daar. zie sollen
megt klauwen", bleek voldoende
om de vrouw de vlucht te laten
nemen. Met achterlating van de
fiets uiteraard.

Vrouwenkoor
Het gaat goed met ons Zandvoorts Vrouwenkoor. Het ledenaantal gaat weer met sprongen
omhoog. Niet zo verwonderlijk.
Dit koor staat niet alleen bekend
om zijn uitstekende 'stemmen'.
Ook de gezelligheid heeft het hoog
in het vaandel. Op 16 mei doen
onze Zandvoortse dames mee aan
de record-poging in het Olympisch Station om het het grootste
koor ter wereld te formeren. Als
het ze lukt, komen ze m het Guiness Book of Records. Op zaterdag 4 april zijn zij te vinden in de
Bakenesserkerk aan de Vrouwestraat in Haarlem. Medewerking
verlenen: Marga Koper (sopraan),
Ton Vreeswijk (bas-bariton) Ton
van der Voort (piano) en Jan
Schouten (piano). De toegangsprijs is 5 gulden. Kinderen tot
veertien jaar hebben gratis toegang.

Laatst werd ik door iemand aangesproken. Hoewel mij dit dagehjks overkomt is zijn verhaal mij
bijgebleven. Zoals ook u wel weet,
gaan veel van onze jeugdige dorpsbewoners dagelijks met de bus
naar school elders in de regio, 's
Morgens zie je ze dan staan bij de
halte aan de Louis Davidsstraat.
Het wachten wordt veelal gevuld
met het doorlopen van de lesroosDit was het weer voor deze week
ter, het vitten op de leerkracht of
zomaar wat gezellige kout over Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN
bijvoorbeeld het afgelopen of aan-

Redelijke vangsten

DAGELIJKS OM 13.30

DE NOTENKRAKER

« HTIOS-voorzitter J. Brederode en zijn overige bestuursleden waren blij met het Zandvoortse bezoek. De
uitnodiging voor een tegenbezoek werd viel in goede aarde. Evenals de doos gebak die de Zandvoorters voor hun
collega's hadden meegebracht.
Foto Bram stenen

'Wim Hildering'bezoekt Noordwijk
ZANDVOORT - Toneelvereniging 'Wim Hildering' gaat
meer samenwerken met haar
zusterverenigingen in de regio.
„Zandvoort moet zijn cultuurgoed buiten haar grenzen brengen". Dat zegt Pieter Joustra
als voorzitter van de Zandvoortse toneelvereniging 'Wim
Hildering'.
Joustra en andere spelers van

ren blij met de uitnodiging. Deze geste werd dan ook gehonoreerd met
een doos gebak uit de Zandvoortse
keuken. „Wij zijn beide bewoners
van een badplaats. Evenals bij u
staat ook bij ons het culturele leven
op een hoog plan. Daarvan getuigt
het grote donateursbestand en het
ledenaantal", zei Joustra op de toneelavond. Aanstaande weekend
geeft 'Hildering' twee uitvoeringen.
De Noordwijkers brengen dan een
De Zandvoortse toneelspelers wa- tegentaezoek.

'Wim Hildering' waren afgelopen za
terdag te gast bij de Noordwijkse
toneelvereniging 'Het toneel is ons
streven' (HTIOS). Zij waren uitgenodigd door regisseur Ab Barmentlo, in het dagelijkse leven hoofd van
de recherchedienst in Zandvoort.
Met het stuk 'Oud speelgoed' van de
schrijver Chierr. van Houweninge
konden de Zandvoorters kennismaken met hun zustervereniging.

Alle leeftijden
Kaarten tot 12 jaar
ƒ 9,Volwassenen
ƒ12,50
DAGELIJKS OM
15.30, 19.00 en 21.30 uur
Alle leeftijden
Kaarten tot 12 jaar
ƒ 9,Volwassenen
ƒ12,50

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
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Tel. 02507-18686/19535

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Zeevisvereniging hield afgelopen zaterdag een pierwedstrijd, waarvoor
slechts vier man kwamen opdraven.
Oorzaak daarvan was het bijzonder
slechte weer. De vangsten waren
overigens redelijk.
Het waren de echte kerels van de
visclub, die de stevige bries trotseerden. Tegen die stevige wind in wer-

den de hengels uitgeworpen. Door
liet slechte weer werd de wedstrijd
na twee uur afgeblazen. Op de eerste
plaats eindigde G. Bluys, gevolgd
door C. Al. Derde werd R.Koopman
terwijl W. van Esveld de vierde
plaats pakte. In de totale rangschikking is W. van Esveld eerste. Tweede
is G.Bluys, derde is C. Al en vierde is
R.Koopman.

Dans en massage
bij Zero

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Bij Zero worden
op 28 maart weer workshops gehouden. Bij 'Dans en Massagedag' wordt
gewerkt met dans en massage als
twee verschillende manieren om lichaam en geest meer in harmonie te
brengen. Bij 'Schilderen vanuit beweging' doen de deelnemers inspiratie op om gevoelden in beelden uit te
drukken met behulp van bio-energetische oefeningen, meditatie en visualisatietcchmeken.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk
bij: Zero, Bakenessergracht 10 in
Haarlem, tel.: 023-322847.

ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond organiseert Zandvoortmeeuwen de vijfde koppelklaverjaswedstrijd om het kampioenschap
van Zandvoort. De opbrengsten van
deze klaverjasavonden komen ten
goed aan het jeugdwerk van de club.
Ook op deze avond zijn er fraaie prijzen, tijdens een verloting, te winnen.
Het inschrijfgeld per koppel bedraagt zeven gulden, terwijl het
startschot valt om acht uur. Het klaverjassen vindt plaats in de kantine
van Zandvoortmeeuwen, in het voormalige circuitterrein.
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Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

NVM

Tel. 02507-12614

* Bea eindelijk je zin, van de * Toneelvereniging Wim HilBrederodestraat 73. Telefoon 15736.
zomer je eigen tuin in.
dering brengt dit weekend
* Bea, geluk in je eigen stek- het blijspel 'Caroline' op de
planken. Kaarten aan de zaal.
kie. De Nikkers.
Zaterdag uitverkocht!!
* Bram bedankt voor de prettige samenwerking al die ja- * Voor een gezellige avond
ren. Veel geluk in je nieuwe zorgt toneelver. Wim Hildewoning. Piet, Jannie, Henk en ring. Aanstaande weekend
met 'Caroline'.
Rebecca.
* 'Caroline' is op zaterdag Voor onze MOOI OPGEMirm-iicIviMïrMlirs voor /akmiiKin m particulier kunnen
uitverkocht.
Voor vrijdag- MAAKTE SCHALEN hoeft -u
wordi.Mi gr/i11 over ] of '2 kolommen breedte in diverse
avond kaarten aan de zaal. zelf geen boodschappen
IrUrrfrrciollrii.
meer in huis te halen.
* Dit weekend in gebouw De
l'nrliciilieren verwijzen wij tuiar de speei;ile bun op de
BROODJE BURGER
Krocht 'Caroline'. Een blijspel
pagina ..MICKO'S".
Schoolstraat 4.
op niveau, gebracht door
IMiinlsin^ is mogelijk in de volgende editie:
Tel. 02507-18789.
Wim Hildering, zaterdag uitXAMiVOOiriVS MKUWSHUI) ƒ0.42 per millin.eler.
verkocht.
Sluitingstijd: dinsdag 15,OU uur.
Auto's en
* Help de Polen. Stuur eens
* Voor brieven onder nummer uimit l regel extra in
een voedselpakket! Geen
rekening gebrnrhl. alsmede ƒ 6.00 adrn.ko.slen.
auto-accessoires
adres? Dat hebben wij voor u!
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewiJMuimniers
Inl.: tel. 02907-5235.
verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerders builen
liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
* Ik ben 11 jr en zoek 'n ver- Te koop:
wordt J 4.00 in rektMiing gebracht,
SUZUKI GS 500E
zorgd paard in Zandvoort, 4 j.
U kunt dt' tekst van uw Miero-advrrtenliefombinalie 7.
bj. okt. 1990
rijerv. Marjolijn 02507-17027.
k'k'Ionisch opgeven:
km.st. ± 12.000
* Marijke niet getreurd ik ben
Tel. 02290-46690
volgende maand ook aan de
*•Te
koop fietsenrek voor
beurt 30 april.
(dit nummer is niel voor bf/orgklat-hlcn) uf /rwk-n aan:
twee fietsen op de trekhaak,
* Marijke welkom bij de club model ANWB, ƒ225, z.g.a.n.
Centrale OrdiTiifiloling Wcrkmi'clia
van 40!!
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam
Tel.: 02507-19583.
De sluilingslijdcn. behalve die op vrijdag, gelden voor
* Rob bedankt en heel veel
plaatsing in dezelfde week.
Winkelpersoneel
succes, Joke Piet.
gevraagd
* Rob, bedankt voor de vele
uurtjes gezelligheid, de sloten
Oproepen - Mededelingen
koffie en liters ijs. Ik wens je Part-time verkoopster + 35alle succes voor de toekomst. 40 jr. voor damesmodezaak in
Liefs, Jacq,
Zandvoort. Tel.: 02507-15795.
Eerste grote TREINENBEURS' te Amstelveen op za. 28
maart van 10-15 uur in Keizer Karel college Elegast 5. Ruim * Rob, in 't verleden ligt het
heden, in het nu wat worden
120 mt. treinen, toebeh. en literatuur. Inl. 02990-40354.
zal, succes! Ferko.
Bijna iedereen in
* Zondag 29-3 senioren-mix * Wilt u ook Euro Sport weer
*
Rob,
veel
succes
en
veel
'Zandyport
huurt
toernooi van basketball ver. terug? Bel dan 02522-17550
plezier in je verdere leven.
zijn
videofi|ms
The Lions in Pellikaanhal,
Zaterdag is het zover dan Mary en Dries.
aanvang 10.00 uur. Komt al- *begint
bij videotheek
het pas, Marijke wordt * Strandloop 4 km., verzamelen kijken, gezellig!
40 jaar!!
len Watertoren za. 28 maart
* Bea Helmich hartelijk gefe- * Opa en oma van de paard- 10 u. Rekreatief-groep. Laura
liciteerd met je huis. De Hik- jes zijn 45 jaar getrouwd.
v/h Ingrid Gordijn. Komt allen.
kers.
Gefeliciteerd van de klein- en
Voor trouwfoto's
* Niet te geloven maar het is achterkleinkinderen.
waar, Music all in is uit elkaar. * Rob, bedaaankt voor 6 jaFoto Boomgaard '.':••]'- • • • • ; . Óorn.•'•'-'• • • • • • . ' • •
Bedankt allemaal.
ren gezelligheid en veul werkSlegersstraat 2b
Grote Krocht 26
* Na 10 jaar hard werken, plezier! Succes in de toe;
tel. 02507-12070
eindelijk uitslapen!!! Veel ge- komst! Groetjes en liefs ui
Tel. 13529
luk! Marcel, Mester en Dylan. Mestreechü

020-562 62 71

DOMBO
U pok?

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie
kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal
5 regels • alleen voor particulier •
gebruik • het aangebodene mag niet
boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer •, de 'verkoop
van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil • personeel
gevraagd/aangeboden • onroerend
goed te koop/te huur
gevraagd/aangeboden • commerciële
Micro's

boekhouder m/v
GEBODEN:
- functie met toekomstperspectieven
-aantrekkelijk aanvangssalaris
-studieregeling
- reiskostenvergoeding
-gunstige secundaire voorwaarden
GEVRAAGD:
- minimaal HAVO/MEAO studie
-voltooide MBA-opleiding of studerend
- kennis van computerboekhouding
-gewend om in klein teamverband optimaal te presteren
- prettige omgangsvormen
-hoge motivatie
- stressbestendig
- leeftijd tot 35 jaar
Brieven met volledige c.v. aan: HANSA GARAGE B.V.,
Anthony Fokkerweg 8 - 1059 CM Amsterdam,
t.a.v. Mevr. A,R. Laat.

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
meegerekend wordt).

Coupon uitknippen en
opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Ordcrafdcling Weekmedia.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Wij vragen:
- opleiding op LTS-niveau
- bereidheid in ploegendienst te werken
- dat u accuraat en netjes bent
- leeftijd 18-25 jaar
| Sollicitaties te richten aan:

Holland Optical Company B.V.
| Verrijn Stuartweg 42 - Postbus 234
1110AE Diemen
Informatie:
dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur,
telefoon 020-6903331 (Mw. A. Timmerman).
MAGAZIJNMEDEWERKER gevraagd voor groothandel in
Aziatische produkten. Sollicitatiebrief naar: WNH International
BV, Piet Heinkade 16, 1019 BR. Contactpersoon dhr. P.H.
Zwart. Inl. tel. 020-6228392.

Betamax
films te koop

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

De nieuwste films.
Thé'Hardvyay
• - : • . • • • * • • * ' * ' • ' ' '•••..•
Rpcketeër
'. ".' ' r * .*;>.

;:';;:

The Hitrnan
:••"..: -; * ; .*- * ' • • • ' - ' • • '
'Human Chïld
;';' '••''•'.''* * *.•;''/'-•
Dësert Law

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,07
4,07
4,07
5,34
6,68

ƒ 8,01
ƒ 9,34
ƒ10,69
ƒ12,02
ƒ13,36

Gevr. voor vereniging piano
en accordeon. Tel. 0250717462 na 19.00 uur.

Videotheek

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092
Op nieuwe tennisbaan van de
T.C. Unicum, zijn nog enkele
vaste speeluren voor het seizoen '92 te huur. Inl. Mevr. T.
Sebregts, tel. 02507-14273.

Schoonheid en verzorging

Zalenverhuur

schoonheidssalon
MOERENBURG

VERENIGINGSGEBOUW

De Pen-Koerier heeft een
oplossing of vindt er een.
TELEFOONSERVICE v.a. ƒ 120 p.m. Ook tekstverw.
mailing. Secr.bur. Nieuwer Amstel 020-6436522.

Autoverzekering

Naam:

amer met gebruik van k.d.t
600 incl. Tel.: 18766.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Jong werk. stel zkt zelfst
woonruimte in Zandvoort v.a
mei. Na 18.00: 0165042783/01651-1673.
Te huur gevr. zomerhuisje ol
etage voor 3 mnd. '/2 juni - !/2
september a.s.
Tel.: 071-141721

Woningruil
Woningruil: aangeb. 4 kam.
flat midden in' Centr. Z'vrt
zeer luxe badk. Gevr.: eengezinswoning. Tel. 30637 n
18.00 uur.

VIDEOTHEEK

Lessen en clubs

BEL 02507-14546

Zandvoorts Nieuwsblad

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis adverteren.

en woonruimte
te huur
aangeboden

Vakantie
buitenland
Stacaravans t.h. in de Belgische Ardennen al v.a. ƒ 190
p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
T.h. omg. Spa: 4 p. luxe
boschalet.
tel:
09-32.87
54.10.16, na 18.00 uur: 0932.87.54.2844.

in 5 dagen

administratief dienstverleningsburo voor
boekhoudingen, balansen, belastingzaken.

Alle prijzen incl. 6% BTW

Te koop: Antieke oliehanglamp (Schippertje) ^250,-,
Tel.: 02507 - 19659.
Te koop antieke bank, Holl.
mahonie. Tel. 02507-17444.

DOMBO

belasting-aangifte?
DE PEN-KOERIER

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

Lijsten op maat
. bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Kunst en antiek

produktiemedewerkers

Financiën en handelszaken

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.'
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

regels
regels
regels
regels
regels

/25,-

U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid
worden tot optisch glasbewerker of coating-operator.

het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek,
zoekt voor haar optische receptslijperij

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Postbus 122. 1000 AC Amsterdam.

6
7
8
9
10

* Gevr. ter overname straat<linkers (klein rood): 20063.
* Gevraagd rijlaarzen mt
39/40. Marjolijn 02507-17027.
* Te koop gevr. Delftsblauwe
Corn. Slegersstraat 2b
egels. Tel.: 02507-14056.
tel. 12070
*Te koop gevr. goede maGeopend dagelijks'
ras 140x190. Tel.: 16019.
13.00-21.00 uur
*T.k. gevr. 2 wetsuits med.
en XL. Tel.: 02507-16019.
*T.k. gevr. keukenbuffetWoninginrichting
<ast, wit en/of blauw, moet
.z.g.st. zijn. Tel.: 18829.
* 2-Persoons
slaapbankje * T.k. gevr. (sier)muuranker
(nieuw) ƒ 250. Timmerhout o.i.d. Tel.: 18829.
gratis af te halen. Tel.:
02507-30210.
Onroerend goed

zowel part-time als full-time

Holland Optical Company B.V.

* Verl. op 23/3 wit handgebr.
kinderdaSje, omg. Marisstr/
Brederodestr/Wester/Ooster:
parkstr. Tel.: 17165.
*Wie heeft mijn witte, leren
bal gevonden, omgeving Remingstraat, terug te bezorgen
bij Lennert, tel.: 15578.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Dombo

* Slaapbank tk.a. merk Grinda = Ikea pag. 62. Prijs ƒ 290,
kl. gebr. wit. Tel.: 12447.
T.k. 2 stevige kasten, 1 hang-,
1 linnenkast, samen- ƒ50,-.
Tel.: 19659 na 18.00 uur.
T.k. zeer mooi eiken bed, 2x2
m, incl. verstelb. latte bodem
+ nachtkastjes ƒ500,-. Tel.:
14570 na 18.00 uur.
*T.k.3 gashaarden i.z.g.s.
f 50 per stuk: 02507-30838.

Divers personeel gevraagd

Verloren en
gevonden

T e
k 0 0 P
b r u i d s j a P 0 n
3 8 , m 0 d e •r n e s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2 3 4 3 .

Indien uw advertentie een betaalde
Micro is kunt u bij uw tekst een
gegarandeerde (giro)betaalcheque
bijsluiten of u ontvangt van ons een
acceptgirokaart.

5 films
hele week

Welk meisje wil af en toe bij
ons oppassen op vrijdag- of
zaterdagavond? Tel.: 18906.

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst
de coupon en voor iedere letter, punt,
komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

Hansa Garage B.V.
Een dynamisch Amsterdams taxibedrijf en APK-station met 4
snelgroeiende werkmaatschappijen, zoekt op korte termijn
contact met kandidaten voor de functie van

Te koop
gevraagd
diversen

Huishoudelijk
Dames en Herenkapsalon
HAIRWAVE
personeel
Rijwielen,
in Zandvoort zoekt leerling
gevraagd
kapster. Inl. tel.: 30838.
motoren,
Weber's schoonmaakbedrijf Alleenstaande heer ]vraagt
bromfietsen
vraagt vrouwelijke hulp voor hulp in de huishouding /2 dac
Kleding
de ochtenduren. Tel.: 14764. per 14 dagen. Tel.: 14121.
Jong gezin vraagt hulp in de Te koop trouwjurk maat 38-40 Te koop aangeboden: Yama
ha XTZ 750 cc super-teneré
huish. 1 x p.w.
prijs ƒ 1000,-.
'89. Heeft pas een grote
SchoonmaakTel.: 02507-17022.
Tel.: 02507-20010.
beurt gehad + 2 nwe banden
personeel
Voor info: 02507-31220.
gevraagd
Personeel
Foto - Film
Te koop Batavus' snorfiets
aangeboden
ziet er netjes uit ƒ400. Tel
02507-17295.
Gevraagd: schoonmaakhulp
Foto Boomgaard
T.k. combinatie eériwieler/
2 ocht. p.w. b.v: ma/vrijdag of Werk'in de .horeca gezocht
ook, voor
concertharp. Speelt niet,: rijd
di/zaterdag. Harocamo Kerk- door jongeman met ervaring
portretfotb's,
nog minder. Inl. afd. ernstig'
straat 14. Tel.: 02507-12102. Tel.: 19291.
pasfoto's,
botbreuken.
receptiefoto's,
Oppas gevraagd/aangeboden
groepsfoto's aan huis.
Rijles auto's
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
en motoren
Stichting UK heeft op korte termijn baby- en peuterplaatsen
beschikbaar in crèches in Noord, de Pijp, omg. Vijzelstraat en
MuziekSlotervaart (alleen peuters). Het betreft niet-gesubsidieerde
Alblas Verkeersscholen
crèches. Inlichtingen: 020-6651519 (Ria Barendse).
instrumenten

voor de particulier
5 regels
Gratis !

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Videotheek

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Radio/tv/video

Diverse clubs
Heet huisvrouwtje is 'op zoel
naar 'n avontuurtje. Bel nu 06
9663
(75 c/m

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/ol
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
TE KOOP GEVR.: GARAGE
zo dicht mogelijk bij rotonde
Tel. 023-312122.

Te koop
aangeboden
diversen

Ruim 300 gewillige vrouyven
zoeken 'n slippertje. 06320.321.44
(75c/m)
Sabrina, 'n mooie meid, haar
eerste trio. 06-320.321.20
(75c/m)
Schoolmeisjes (18 jaar) willen
ervaring opdoen. Daling. 06320.330,43
(SOcpm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huisvrouwtjes en jongens. 06320.330.46
(50 cpm)
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje. Vraag naar haar tél.numm. Bel 06-9502 (75 cpm)
SEXKONTAKT: Hete meisjes
zoeken heren voor een
sexafspraakje.
06-320.330.66
(50 c/m)
Slippertjeslijn, meisjes zoeken
sexkontakt
06-320.
320.36
(75 cpm)
Stiekem Livevrijen. Tot diep in
de nacht lekker 100% Live/
vrijen met Debby, Myra of
Joan? Bel dan snel 06340.340.10 (75 cpm).
Tele(live) Massage? Lekker
live een massage rnet Desiree, Carla, Inge of Jpyce door
de telefoon? Draai dan: 06340.340.11 (75 cpm).
Telezoenen Kan Live!
Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke,
Dominique, Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm).
Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje (18 jaar)
06-320.324.22
(75c/m)

BETTY'S ESCORT i
First Class. Na 19.00 uur .
020 - 6340507 - 6328686.
BI-SEX voor TWEE , direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen: 06-320.
330.87
(SOcpm).
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66
(SOcpm)
Debbie: de eerste keer op z'n
Frans. Jeetje dat is lekker.. 069664
(75cpm)
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, voor
een life heet sexgesprek. 06320.330.81
(SOcpm)
DUIK in bed met 'n lekkere
meid! Vraag haar tel.nummer.
Bel: 06-9511 (75 cpm).
Durf jij een kopje suiker te
lenen vij de buurvrouw Suzanne? 06-9667
(75cpm)
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maai1 toen ze haar rokje liet
zakken! 06-9530 (75 cpm).
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen. Luister
op 06-9603
.(75 c/m)
245 Hete Meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door
en willen dan graag 'n (sex)afspraak met je maken.
06-96.45 (75 cpm).
ADRESSEN ( n i e u w ! ) van
dames én.heren privé., clubs
en escorts! Ze vertellen, zélf
wat ze. te bieden hebben en
geven, hun, adres + telnr..,06".59 (75 cpm).
Als je houdt van jong, bel dan
Bianca en Petra (18 jr.) 06320.324.33
(75c/m)
BEL JE ME
Ik vertel je pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.
06-320.322.23.
ƒ1,-/min.
' ::
Verboden! Pórnosex. Ik bén
Marleen en doe dingen-die
eigenlijk niet zijn toegestaan!
Doe je met me mee? '06UITDAGEND huisvrouwtje is 340.320.80 (75 cpm).
zo opgewonden.
06-320.
330.97
(75c/m)

Diversen

Zin in een Avontuur? Vrije
Vanavond al 'n afspraakje! Al- vrouwen & meisjes zijn, op
tijd succes als je op .zoek zoek naar een avontuur op X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
bent naar 'n leuke vriend(in): sex/gebied! Heb jij ook zin? kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
06-9533 (75 cpm).
06-340.340.95 (75 cpm).

ZOEK DE M I S L U K T E

MiCRO

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort
tel. 02507-15705-18812, voor
•BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 122
1000. AC AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
A. v. Geffen Amsterdam
C. Baas Westzaan
J. B. Ezink Aalsmeer
E. Winter Diemen
B. Vaneman Uithoorn
Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- eenhaarföhn (1000 W)
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Foto Boomgaard

* Te koop: 1 centrifuge ƒ 50
1 Queen Ann salontafel, puur
mahonie ƒ100. Tel.: 12141.
* Te koop gr. schrijfmachine
Triumph met koffer ƒ 250. Gr
markies ƒ35. Tel.: 13781.
Videotheek
2 nwe professionele BOXEN, *•Te koop maxi-cosy 2000
250 watt, regelbare hoge/ ƒ 150. Tel.: 05207-18798.
midden/lage tonen, ƒ 850.
*T.k. br. gasfornuis, i.z.g.st
Tel. 020-6946450, na 18 uur. ƒ 100,
kinderwandelwagen
Corn. Slegersstraat 2b
* Te koop Blauwpunkt TV, 16 Koelstra + voetenzak ƒ75
tel. 02507-12070
kn ƒ 150. 02507-17295.
Tel.: 15775.
Geopend dagelijks van
• Zie de colofon voor opga- *T.k. gestikt dekbed v. lits
.
13.00-21.00 uur.
ve van uw rubieksadvertentie. jumeaux gr/br ƒ30. Gouda
•Altijd de nieuwste
schaal ƒ 75. Art Nouveau drijf
spremièrefilms, tevens '•
schaal ƒ 50. Vaas ƒ 50. Plant
veruit de grootste:
Computerapparatuur hanger ƒ 75. Tel. 020-636764"
keuze in Zandvoort.
en software
*T.k. olie gevulde radiato
Verhuur vari
2000 W ƒ35, 13 leden
movieboxen.
Kruisstr. 6. Tel. 02507-16258
*T.k. Atari-2600 + aansluiCorn. Slegersstraat 2b
ting en adaptor + 2 joysticks *T.k.a. partij tempexplaten
Zandvoort
en 40 spelletjes ƒ 125. Tel.: 40x40 ƒ 10, box + boxkleed
Tel. 02507-12070
02507-17353. Graag na 18 u. ƒ 15,-. Tel.: 15578.

DOMBO

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

GAY-PRIVE: Wil jij een discreet afspraakje maken? Of
heb je zin in een lekker gesprek? 06-320.322.61. Samen
direkt apart (50 cpm).
Sewillige meisjes, 18 jr, en
nuisvrouwtjes willen alles met
ou doen. Vraag naar. hun
lel.nr. voor 'n hete vrijpartij!!
Bel 06-320.330.45
(75c/m)
Hete MEISJES willen sexkontakt. Nu met nummer. Bel nu
06-9665
(75c/m)
HOMO: Waar gebeurd, knullen onder elkaar, 06-320.
327.01
(75c/m)
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje? 06320.330.18
(SOcpm)
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.91
(50c/m)
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95
(SOcpm)
Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die 18 jarige jongens. 06-320.324.44 (75c/m)
Hot/Lips Livetapes! Ruw, vergaand,
bloedstollend
en
maximale porno? Dat hoor je
24 uur per dag via nummer
06-340.340.40 (75 cpm).
In haar korte rokje staat MARIETJE te liften. 06-320.
320.95
(75cpm)
Jij met twee wulpse vrouwen? Bel Triosexkontakt. 06320.320.92
(75cpm)
. KOM LANGS!
Mijn adres, mijn telefoonnummer en hoe ik eruit zie, vertel
ik je als je belt: 06-96.85.
ƒ 1,-/min.
Live/Tele Piepshow!
Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of Nikki zich live uitkleden
door de telefoon? Draai dan
06-340.340.25 (75 cpm).
MEEGENIETEN: meisjes onder de hete douche. 06320.324.99
(75c/m)
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens v.a. 18 voor
sex. Info: 06-9766
(75c/m)
Meisjes willen wat bijverdienen. Sexadressen. 06-320.
330.60
(75cpm)
NATASJA doet het met 2
hete Buurjongens. 06-320.
324.11
(75c/m)
Nu al: 610! Vrouwtjes vertellen
wie ze zijn, wat ze lekker vinden en geven dan hun tel.
nummer aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm).
Onderdanige jongens, 18 jr
bellen met strenge meesters
S.M. voor 2 (direkt apart). 06
320.329.99
'
(50 cpm)
ONDEUGENDE huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 16
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun telnr. Be
nu 06-9661
(75 c/m)
Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-96.02 (75 cpm).
PARTNERRUIL privelijn, direkt apart met vrouwen voor
sexruil. 06-320.330.91
(SOcpm)
Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt. Bel 069662
(75 c/m)
Voor BI-SEX afspraakjes bel
36-320.325.01 (75cpm). Nu
ook voor trio-sex!
\/RIJE meiden hebben zin in
3en nummertje..! 06-320.
320.55
(75 cpm)
\N\e durft een stripspel te spelen met CAROLIENTJE 06350.222.41
(SOcpm)

Grote. Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW EILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
NUISB.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenl'aan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraat 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41/b

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied vari vrije tijd

Oesterzwam
heeft milde
smaak en geur
E OESTERZWAM is wat
groei en uiterlijk betreft
een volkomen andere
paddestoel dan de champignon. Het is een boompaddestoel waarvan de steel - indien
aanwezig - geleidelijk overgaat
in de hoed. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding bericht uit de mysterieuze wereld van de zwamvlokken.

D

De hoed van vijf tot twintig centimeter is min of meer oesterschelpvormig met een onregelmatig geplooide rand. De kleur van de hoed
is afhankelijk van de soort: talauwgrijs of bruinachtig tot blauwzwart.
De paddestoel groeit het best bij
een temperatuur van vijftien graden
Celsius. Hij groeit dakpansgewijs.
De teelt gebeurt voornamelijk op
strobalen. In het wild komt hij voor
op de stammen van zieke bomen en
soms op dode boomstronken.
Oesterzwammen worden in kartonnen doosjes met een inhoud van
tweehonderd gram los verkocht. Ze
hebben een milde smaak en geur. De
oude grote exemplaren kunnen wat
taai zijn. Het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding adviseert daarom
geen oesterzwammen te kopen met
een hoed groter dan tien centimeter.

Floriade: meer dan bloemenkiosk

D

E NEDERLANDSE tuinbouw geeft van 10 april tot en met
11 oktober haar visitekaartje af aan het grote publiek: de
Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade te Zoetermeer.
Gedurende drie bloeiseizoenen tal van evenementen, attracties,
kunstmanifestaties en exposities.
door Evcrhard Hcbly

De openingshandeling op 9 april
door koningin Beatrix is het startsein voor een unieke tentoonstelling, want wie de Ploriade dit jaar
'vergeet' te bezoeken, moet weer tien
jaar wachten. De Floriades van 1960
(met als erfenis de Rotterdamse Euromast), 1972 (Amsterdam-Buitenveldert) en 1982 (Amsterdam-ZuidOost) waren een mooie afspiegeling
van wat de Nederlandse sierteelt- en
voedingstuinbouw bieden.
De Floriade die in Zoetermeer gehouden wordt, belooft echter nog
veelzijdiger en internationaler te
worden. Maar de Floriade wordt ook
zeer nadrukkelijk publieksvriende-

lijk. En dat moet ook wel, want
naast de 150 duizend vakbezoekers
verwacht de organisatie liefst 2%
miljoen toeristen uit binnen- en buitenland.

Wondertuin
Uit onderzoek is gebleken dat een
groot deel van de Nederlandse bevolking wel eens van de Floriade gehoord heeft. Op de vraag wat het
precies inhoudt, blijft menigeen echter het antwoord schuldig. „Het is
dus beslist geen bloemenkiosk zoals
weieens gedacht wordt," aldus een
woordvoerder.

„Er is veel meer te zien en te krijgen. De Floriade toont alle aspecten
van de tuinbouw en het is eigenlijk
niet samen te vatten in een enkele
zin. Daar is het te groot voor, 85
internationale voetbalvelden om
precies te zijn. In totaal is voor 35
kilometer aan wandelpaden aangelegd, dus aan één dag heta je tekort
om alles te zien. Vandaar dat we ook
passepartout-toegangskaarten verkopen, zodat mensen in alle drie de
seizoenen een taezoek aan de Floriade kunnen brengen. Het is met recht
een Wereldwondertuin."
Aan deze wondertuin wordt al
zes j aar intensief
gewerkt. Op 20
maart
1986 ---plantte de toenmalige minister Braks het eerste
boompje. Sinds die dag is het ongerepte en kale polderlandschap veranderd in een overzichtelijk, gestructureerd park. We spreken nu
over een 'tuin' van 98 hectare, waarvan 25 hectare taos.

voegd tot een homogeen geheel.
Hoog taoven alles uit prijkt de 76
meter hoge uitkijktoren, Zoetermeers eigen Euromast.

De veelzijdigheid van de Floriade
komt op verschillende manieren tot
uiting, waaronder de zeven thema's
waarin het tentoonstellingsgetaied is1
opgedeeld, zoals Consument, Milieu, Toekomst en Wetenschap en
Recreatie. De veertigduizend vierkante meters overdekte tentoonstellingsruimten zorgen ervoor dat een

'Het is met recht
een Wereldwondertuin'

Miljoen bollen
Het is duidelijk dat voor de aanleg
van een park van dergelijke omvang
enkele tuinarchitecten nodig zijn.
Want om even met enkele cijfers te
gooien: de Floriade telt 4500 bomen,
zeventigduizend heesters, 340 duizend eenjarige planten, 150 rozensoorten, 150 varensoorten, één miljoen bollen, twintigduizend waterplanten en 150 duizend vierkante
meter grasperk. Ongeveer twintig
landen zijn vertegenwoordigd met
een eigen tuin. Dat alles is samenge-

taezoek aan de Floriade onder alle
weersomstandigheden aantrekkelijk is.
Met name ook voor gezinnen,
want de Floriade is vooreerst een
familie-tentoonstelling. Zo is onder
meer ruimte ingericht voor het Kinderparadijs met vier verschillende
landen, Dreumesland, Waterland,
Luilekkerland en Heuvelland. Dit
moet het walhalla zijn voor de zogenaamde Floriade-youngsters. Het
Kinderparadijs speelt in de Floriade-Plus gedachte, die het tarede
draagvlak van de tentoonstelling onderstreept.
Waarschijnlijk is Aart's Paradijs
niet minder aantrekkelijk voor de
jongere bezoekers. Aart Worm is een
computergestuurde aardworm van
twee meter. Zijn Paradijs, een inzending van de zeven ministeries, is een
onderaards controlecentrum waar

Bewaren
Bij te lang bewaren kunnen ze bedekt raken met een schimmelachtig
laagje. Het is niet schadelijk, maar
het ziet er minder smakelijk uit. Behalve als vers produkt komt de oesterzwam ook geconserveerd in glas
of gedroogd in de handel. Een voordeel van de oesterzwam is dat hij
niet slinkt tijdens de bereiding. Ook
is hij enkele dagen langer te bewaren
in de koelkast dan de champignon:
drie tot vijf dagen, mits verpakt in
geperforeerd plastic.
Recept (voor twee personen): Tartaar met oesterzwammen.
l eetlepel olie, mespuntje tijm, mespuntje rozemarijn, 10 gram oesterzwammen, 2 biefstukjes tartaar, peper, zout, 30 gram margarine.
Maak een mengsel van de olie met
de tijm en de rozemarijn en laat dit
een halfuur staan. De smaak van de
kruiden komt zo beter uit. Was de
oesterzwammen onder stromend
water en snijd een stukje van de
steel. Snijd de oesterzwammen in
repen. Bestrooi de tartaartjes met
peper en zout. Verwarm de margarine en bak het vlees in zes minuten
bruin. Voeg halverwege de tijd het
oliemengsel toe en taak de paddestoelen mee.
Per portie: 1100 kJ (270 kcal), 18 g
eiwit, 20 g vet, l g koolhydraten.
Menusuggestie: tartaar met oesterzwammen, Chinese kool.aardappelen, vanillevla.
Voor vragen over voeding kunt u op werkdagen van twaalf tot vier uur de VoedingsteIcfoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-3510810.

Paden maken groen bereikbaar
D1

E MODERNE tuin is een
verlengstuk van de w,oning geworden, die we
blij delen met alles wat van nature aanwezig is temidden van
het door ons geplante groen. Al
dat fraaie groen moet bereikbaar en goed te bezichtigen
zijn. Paden vormen de voor de
hand liggende oplossing. Vroeger was de keus beperkt tot een
pad van krokante schelpjes of
grof grind; tegenwoordig is er
een onbeperkt aanbod aan verhardingsmaterialen.

Betontegels, natuursteen en gebakken stenen hetaben allemaal een
eigen karakter. De strak in de vorm
gegoten betontegel is in alle vormen,
kleuren en maten te verkrijgen. Betonstenen en tegels kunnen het beste toegepast worden in rechtlijnige
patronen.
Natuursteen, zoals de flagstone,
komt uit de steengroeve en laat zich
door z'n grillige vorm uitstekend gebruiken in een slingerend 'stapsteen'-pad over een grasveld.
De baksteen, met z'n vaak warme
kleur, heeft in de steenoven z'n defi• Vanaf Zoetermeers eigen 'Euromast', een 76 meter hoge toren, zie je de nitieve vorm gekregen; geen steen is
Floriade aan je voeten Jiggen
Foto: Fioriade dan ook hetzelfde. Baksteen kan op
vele manieren toegepast worden,
waarbij het levendige karakter ervan een natuurlijk element aan het
karakter van de tuin toevoegt.

E SCHREVEN het al
eerder, luiervakanties
raken uit en actieve
kijk-, werk- en educatieve vakanties rukken op. Een speelse greep uit het grote aanbod.

W

:

en spoorwegkaart in het mooie zomermagazine Zwitserland, dat gratis is af te halen op Koningsplein 11,
Amsterdam en tegen verzendkosten
wordt opgestuurd. Inf. 020-6222033.
MALTA. 'Skydiving over Europe',
de bekende parachutistenvereniging heeft Malta gekozen als ideale
bestemming om in het luchtruim te
springen. Van 2 tot en met 13 mei
wordt naar dit mooie eiland gevlogen (per vliegtuig!) om aldaar de parachutes uit te vouwen. Per dag

CULTUUR. De meester Ashkenazy
zelf zien dirigeren in Praag, alles te
weten komen over de blauwe en roze
periode van Picasso in Sevilla en
wegdromen taij de fuga's van Bach in
Dresden, dit en nog veel meer is mogelijk bij Uccello (tel. 059443222/1482) die veel cultuur in zijn
pakket hééft.
DROMEN. Ook wegdromen, maar
dan op je eigen
fantasie, dat kan
bij Scarabee (tel.
085640548/233589),
een onalledaagse
reisorganisatie
die op het programma uiteenlopende zaken
heeft staan zoals
een oerdansdag
in Den Haag, een
tempelreis naar
Egypte en een
meditatie-dansen droomweekend in de Ardennen.
JEUGDHERBERG. 'Back to
earth' bij de
Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale, al
jaren aan zijn
wollen sokkenVakantievilla met privé-zwembad in Spanje
vroegopstaanders imago ontsnapt. De NJHC (tel. 020-5513133) wordt driemaal gesprongen en er
heeft nu fietsvakanties, zeilcursus- zijn mogelijkheden voor geoefende
sen, Mystery-weekends en een vijf- en beginnende springers. Inf. Malta
landenweek. Leeftijdsgrenzen zijn Nationaal Verkeersbureau, tel. 020er niet meer!
6207223.
BANDEN. De Noorse stad KristiTNTERRAIL. Nog meer nieuws
ansund, bekend om zijn taanden met voor avonturiers. De Interrailkaart
Nederland, bestaat dit jaar 250 jaar. is al jaren de succesvolle spoorkaart
Wie toch in Noorwegen is, moet er waarmee jongeren tot 25 jaar door 22
even naar toe, want er zijn veel eve- Europese landen (plus Marokko en
nementen. Op 20 augustus wordt bo- Turkije) kunnen reizen. Voor wie
vendien de permanente vertainding sporen in zijn eentje minder gezellig
met het Noorse vasteland via een vindt, is er nu de Interrail Travellers
tunnel en twee bruggen geopend. Foundation in Zoetermeer die jonInl. Noors Verkeerstaureau, tel. 020- geren met elkaar in contact brengt.
6710061.
De Stichting belegt diverse kennisCULTUUR. Veel cultuur, tips voor makingsbijeenkomsten. Inf. Postexcursies, festiviteiten en een auto- bus 5324, 2701 GH Zoetermeer.
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tuinieren

door Bram Wolthoorn

In vakantie luieren raakt uit
door Leni Paul

hij met zorg de produktie van tomuten, bieten en noem maar op in de
gaten houdt. De bedrijvigheid op het
platteland gaat echter gepaard met
strijd, want de landbouw en de stad
willen beide uitbreiden.
De conflictsituaties die hieruit
lU'dactk-adrcs ATV: Wcckmcdia,
voortvloeien, vormen de basis van
het optreden van de grote aardpostbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
worm. Ondanks de heiwerkzaamhe- tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
den, een lekgeslagen vat dat van een
Coördinatie: Trudy Steenkamp
vrachtwagen is gerold en asfaltwerkVormgeving: Paul Busse
zaamheden, moet hij toch op tijd
zijn bieten en tomaten afleveren.
Aart's Paradijs is
een staaltje van
Kinderfeestje
technische perzelf
versieren
fectie
waarbij
Hoe versier je een kinderfeesveelvuldig
getje? Goed, je kunt alle spulletjes
bruik gemaakt
----• wordt van dein een winkel kopen, maar soms
is het leuker om met de jarige
nieuwste vindinjota zelf de keuken in te duiken.
gen op het gebied van beeldtechniek.
En daar hoefje geen keukenprinses voor te zijn, zo leert het
Shows
onlangs verschenen boek 'Hiep1
hiep hoera'. Stap voor stap, rijOp het Floriade-terrein vinden tal
kelijk van illustraties voorzien,
van evenementen plaats die elkaar
wordt uitgelegd hoe je zelf feestin rap tempo opvolgen. Het begint
versiering kunt maken, maar
op 10 april met een Coke Light Up
ook mysterieuze maskers en
with People Show en eindigt op 11
feesthoeden. Maar het is naoktober met een Internationaal
tuurlijk nog spannender om zelf
Clownsfestival. Daar tussendoor
chocoladeshakes te bereiden.
o.a. landenshows, modeshows, dansOf sandwiches en koekjes in
festivals en een waterski-evenefantasievorm, om van een taerement. Kortom, reden genoeg richtaart maar te zwijgen. 'Hiep
ting Floriade af te reizen.
hiep hoera' bevat smakelijk
plaatwerk, waar je zo je tanden
Er is veel parkeerruimte, maar de
in zou willen zetten. Uitgeverij
trein stopt vrijwel op het FloriadeZirkoon, ƒ 24,95.
terrein. Tot en met augustus is de
Floriade geopend van half tien tot
zeven. Met een Trein plus ToegangKampioenschap
biljet krijgt u korting op de trein- en
rolstoeldansen
entreeprijs.
In Boxmeer worden op zaterdag 18 en zondag 19 april de
open Nederlandse kampioenschappen rolstoeldansen georganiseerd. De Stichting Rolstoeldansen Nederland verwacht zo'n tweehonderdvijftig
paren uit Engeland, Duitsland,
Finland en België. Op zaterdag
komen de junioren, jonger dan
35 jaar aan bod en op zondag
zijn het de senioren die strijden
om de titels.
Er zijn twee vormen van rolstoeldansen te onderscheiden,
te weten duo-dansen (twee rolstoelpartners vormen een danspaar) en combi-dansen (een rolstoelpartner danst met een
staande partner). In beide vormen is nog een onderscheid
naar de ernst van de handicap
en er is een promotiesysteem.
Kaarten voor één of beide wedstrijddagen zijn voor ƒ 12,50 te
koop bij de kassa van de sporthal in Boxmeer, Koorstraat 1.

KARIN. Wat zouden we weten van
de Deense schrijfster Karen Blixen
als de film 'Out of Africa' er niet was
geweest. Haar posthume ster is nog
steeds rijzende en het vorig jaar in
mei geopende Karen Blixen Museum in Rungsted bij Kopenhagen
breidt door de ongekende belangstelling van de tientallen bezoekers
nu al weer uit. Er zijn taoeken, foto's
en brieven van de ondernemende
schrijfster te zien en ook kan men
haar stem horen en opnamen zien
van haar verblijf in Afrika. Inf.
Deens Verkeersbureau, tel. 0703465694.
HUIZEN. In de vakantie niet vertoeven in hotel of tent, maar in andersmans huis. Velen zweren er bij
en zijn al jaren vaste klant van 'Villa
Holidays' en 'Interhome'. De eerste is gespecialiseerd in luxe villa's, sj eikachtige
onderkomens
waarin je je een
Dallas- of Dynastyfiguur waant.
Interhome, met
accommodaties
in zeer veel landen, heeft dit
jaar voor vakantiegangers in het
Zwitserse Verbier de garantie
dat als er in de
periode van 30
mei tot 3 oktober
overdag
meer
dan drie millimeter neerslag
vindt, een tegoedbon
voor
een volgende InterhomereserFoto: Villa Holidays vering wordt gegeven. Meer informatie over Villa Holidays (tel.
04990-75688) en Interhome (tel. 0206436141.
SPORTEN. Op sportgebied verschijnt er jaarlijks iets nieuws. Ooit
gehoord van 'canyoning' en 'hydrospeed'? Voor Touralp (tel. 0206279012) zijn het toppers onder de
avontuurlijke activiteiten,
met
name in de Franse Alpen. Canyoning
is een combinatie van afdalen,
zwemmen, klimmen, glijden en
springen van een bergkloof met watervallen en bij hydrospeed gaat het
om zwemmen in wild water voorzien van schild en een extra-dik waterpak. Voor jonge avonturiers met
een flinke dosis moed, zegt Touralp.

Voor meer informatie: Stichting Rolstoeldansen Nederland, PraamfiX.118(i
TB Amstelveen, tel. 020-6436-110 of 020647B092.

After sun douche

• Een patroon in een pad maakt het pad steviger en geeft een leuk effect.
Onderbreek het patroon eens met een plantgat; vrouwenmantel (Alchemilla
mollis) past daar prima in
Tekening C. Wolthoorn

verband (visgraat), een halfsteensverband en een elleboogvertaand
(een verbeterde visgraat).
Soms is het nodig aan weerszijden
van het pad of terras kantopsluitinPatroon
gen te plaatsen. Deze kunnen taeDe verkozen stenen of tegels moe- staan uit een rand kops geplaatste
ten worden aangelegd op een zand- klinkers of een betonband.
laag. Voor een tuinpad is een laagdikte van twintig centimeter voldoende. Dunne natuursteen wordt Glibberige groeisels
Vaak slaan de tegels of de stenen
evenwel in een taetonlaag aangetaracht. Een pad moet enigszins hel- van het terras na verloop van tijd
lend worden aangebracht; het af- groen uit. Een gruwel voor menige
schot bedraagt ongeveer één tot an- propere tuinier, die deze glibberige
derhalve centimeter per meter pad- groeisels met chloor, bleekwater of
groene zeep tracht te verwijderen.
breedte.
Is de juiste steen verkozen, dan De algen die dit onbedoelde groen
moet nog een patroon voor het rang- veroorzaken, gedijen op koele, vochschikken van de stenen worden ge- tige plaatsen, waar geruime tijd geen
kozen. Bij grote tegels is dat simpel: of weinig zon komt.
In een natte herfst en een zachte
het doet er weinig toe hoe deze worden neergelegd. Met stenen maakt winter worden vele paden en terrashet wel degelijk uit: men kan kiezen sen bedekt met deze groene waas.
uit een blokvertaand, een diagonaal- Hoe poreuzer het oppervlak van tervorm, een stralenvorm, een keper- rastegel of steen, hoe heviger de

Schakelpuzzel

groei. Door het gebruik van agressieve vloeistoffen als taleekwater,
chloor en dergelijke, worden steen
en tegel poreuzer en krijgen algen
steeds meer houvast. Door in het
voorjaar bij schraal weer het terras
of pad met schoon water schoon te
schrobben, behoudt de steen of tegel
z'n gesloten oppervlak. Zon en wind
zorgen er verder voor dat terras en
pad een hele zomer lang vrijwel algenvrij blijven.

Badedas heeft een nieuwe
douchegel voor de zonverbrande huid: after sun douche. De
gel is speciaal samengesteld om
de huid na blootstelling aan zon
en zee te reinigen, te verfrissen
en te verzorgen. Het produkt is
pH-huidneutraal, zodat de natuurlijke bescherming van de
huid niet wordt aangetast. Een
flacon van 250 ml. kost ƒ 4,25.

geeft u meeni
ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE
Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij Naco een
unieke dagtocht aan over het water en door de bollenvelden
naar de Floriade in Zoetermeer. De tocht met boot en bus
begint om 10.00 uur bij Rederij Naco aan de Ruyterkade
Steiger 7, direct achter het Centraal Station in Amsterdam.
U vaart over het I], het Noordzeekanaal en het Spaarne
naar Haarlem, waarna u de reis vervolgt met een bustocht
door de bollenvelden naar de Floriade. U kunt daar ca. 3
uur rondkijken. In de veilingstand ligt een gratis attentie
voor u klaar. Met de bus gaat u weer terug naar Amsterdam. De tocht eindigt rond 17.00 uur aan de Ruyterkade.
U kunt deelnemen aan deze tocht op 13, 15, 16, 17, 19,21 en
22 april. Deelname is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-5262466 en tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij betaling aan de kassa
bij Rederij Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief vaar- en
bustocht, entreebewijs Floriade t.w.v. ƒ 20,- en een consumptie aan boord van het salonschip van de NACO.
Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 5,- korting en
betaalt u slechts ƒ 42,50 p.p.
Op zondagen dient een toeslag van ƒ 5,- betaald te worden.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de tocht naar de Floriade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze
bon ingevuld in te leveren aan de kassa bij Rederij Naco,
De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 42,50 p.p. (op zondag geldt een toeslag van ƒ 5,- p.p.)
VERTICAAL: l woud; 2 toespijs; 3
Welk woord kunt u maken
met de opgegeven letters: 5 - 25 een schrijven; 4 weerbarstig; 5 verwaand; 6 scheidingslijn; 7 mis; 11
-22-27-4-25-7-19?

zieke; 12 kweker; 17 spijltje; 18
knaagdier; 19 oefenproeftijd; 20 tulHORIZONTAAL: 3 zoom; 6 boord- band; 21 langzaam; 25 grote bijl; 26
sel; 8 keg; 9 schurk; 10 kerkelijke bergengte.
straf; 13 Eur. taal; 14 deel van de rug;
15 kameraad; 16 tijdstip; 18 gratificatie; 20 ruw; 22 groet; 23 ontelbaar; 24 Oplossing puzzel vorige week:
persoon; 27 zoogdier; 28 met plezier. watcrgcnliaan

Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen:

geeff u meer!
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Fiat

Nissan

COMPANY CARS

Nissan Sunny 1.3 LX, 3 drs.,
grijs met., LPG, '87, ƒ 10.950,
leaseprijs 265 p/m., Nissan
Sunny 1.3 Trend, 3 drs., zwart,
LPG, nieuwst., '88, ƒ 12.950,
leaseprijs 270 p/m., Nissan Silvia 1.8 Turbo Van Coupé, div.
opt., brons met., '85, / 10,950.
Inr. fin. mog.
Car Trade Holland B.V.
Badhoevedorp. 020-6010680.

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
odiiiüs van Weekmedia,p t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lrnor, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper.
Nieuwsblad Haarlemmer-neer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vn|dag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6656321.
Schnheli|k ; Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM. Postbus l 56, l 000 AD Amsterdam.
Afgeven tan ook: Hef Parool, Wibautstraat l 31
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uilhoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.

Croma SX 5-'91, antraciet, 9000 km, l.m. velgen, normale prijs
ƒ 49.500, nu / 39.500,
Tempra 20 ST 8-'91, rood, 7000 km, el. schuifdak, el. ramen, m.
deelb. a.-bank, l.m. velgen, breedstralers, normale prijs ƒ 44.000,nu ƒ36.500,Tipo 1.4 S 11-'91, blauw/groen met., 6000 km, normale prijs
ƒ30.000,- nu/26.000,Croma SX 10-'90, antraciet, 54.000 km, LPG. ƒ29.500,Tipo 20 GT 1-'91, blauw met., 16.000 km, / 28.500,Tipo 1.6 4-'89, wit, 32.000 km / 23.500,Tipo 1.7 Diesel, 11-'90, l.blauw met., 24.000 km ƒ24.500,Ritmo 60 CL 9-'86, wit, 120.000 km ƒ4.750,Panda 4X 4 6-'88, wit, 29.000 km, dubbelsunroof ƒ 14.750,Seat Marbella GL 4-'89, zwart, 35.000 km, sportuitvoering
ƒ11.750,Peugeot 405 GR 1-'89, wit, 69.000 km ƒ 19.750,Sierra 1.8 7-'89, mercury grey, 37.000 km, getint glas, schuif/kanteldak ƒ 21.750,Tevens keus uit ± 50 andere occasions.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezil zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in all? Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Info: 020 - 6594859

Gebr. HAAKER B.V.
Off. FIAT-DEALER in BADHOEVEDORP

Nissan Sunny, st. van, 4-'89,
46.000 km. 1e eig. ƒ8950.Centrum Auto's. 020-6250096.
T.k. Nissan Bluebird Turbo D
station, als nw, b.j. '85 / 7650.
Tel.: 02982-7085 na 18.00 uur.

+ 25 Auto's .v.a. ƒ 1000.- tot
ƒ25.000.-, Alle auto's met
Autoverhuur
nieuwe APK. Inruil gar. financ,
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
Tel.: 02990-37825.
Skoda 130, m '87. APK, als
Bij
v.d. Madeweg 23,
nieuw. Rijdt perfect, ƒ2450.
±
50
auto's,
APK
gek.
Den
A'dam - 020-6686146.
Tel.: 020-6105478.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
AUTOBOULEVARD
Haarlernmerweg, bij molen.
niet duur!!!
• „SHOWROOM",
T.k. Seat Fura 9001 8/85 ƒ 3650.
020-6844079. Tevens INKOOP.
Studenten 10% korting.
de autorubriek in
APK 11/92, nwe bnd„ radio, in
- auto-ambulance & oprijauto
Het Parool en Weekmedia.
+ 15 auto's van ƒ 300 tot ƒ 1000 - 9-pers. bussen en pick-up's
perf. st. 02940-19672.
met APK, Zuiderakerweg 83
- Nu ook Chrysler Voyager
(Oranjehek)
A'dam-Osdorp
Subaru
Avond- en nachttar.:
Tel.: 020-6105478.
bestelwagen afhalen na 17,30
± 30 auto's van ƒ 1000 tot uur en de volgende morgen
ƒ2000 met nieuwe APK, Zulom 8.00 uur retour
derakerweg 83 (Oranjehek)
tegen 4 uur-tarief.
De grootste Subaru-dealer
A'dam-Osdorp. 020-6105478.
020-6794842, 020-6908683.

Seat

Skoda

Ouke Baas

Let op! Speciale voorjaarsaktie
ƒ1500,- accessoires kado

T.k. Nissan Sunny 1.3, 3 drs,
trekhaak, rood/grijs, bj '89,
APK lebr. '93, 26.000 km,
i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 14.000.
Tel. 02940-19197 na 17.00 uur.

BIJ IEDERE NIEUWE MINI JUMBO

Reeds v.a. ƒ170,- p.m.
RIJDT U IN EEN NIEUWE MINI JUMBO
Ceintuurbaan 225. Tel. 020-6719154 (do.av. koopavond)

EEN SUBARU KOOF JE BIJ HEERE
Opel
MOOY EN ZOON

020-665 86 86
BMW

Asmoco

ihgdijk

Hartgerink en Klomp

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Van Vloten
Amsterdam

Postcode + Plaats:

NU IN ONZE SHOWROOM
Verder div. gebruikte Rovers

.

Telefoonnummer:

Minor
Motorcars

. Handtekening:

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.
~•

"H
"

j

i

l

!i
Ti

Auto's in

.

Sloterkade 40-44
Amsterdam 020-6177975

27,56

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42, A'dam-Sl.dijk, 6131375
Ook voor A'dam-Noord

i
!

r

<

•

.

prijs incl.
6°: B.T.W.

~T i
:
]

-

prijs excl.
6% B.T.W.

i!j
"t

_ l._L-

26,00
37,50

39,75

49,00

51,94

60,50

64,13

72,00

76,32

83,50

88,51

95,00
106,50

100,70
112,89

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam ol alyeven bij Het Parool. Wibautstraat 131
Amsterdam. Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemslelstyn, Laan der Helende Meesters 421B
Purmerend. Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraal 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort. Gasthiusplein 12.

Saab
SAAB 900 C, 2 drs.,'89,1e eig.,
35.000 km, SaabJorritsma, Wagenweg 10,
Purmerend. 02990-23741.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk
Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!
Hoofddorp. 02503-14097

Autosloperijen

Algemeen
T.k. inruilauto's: Ford Escort
1.3 L, 3-drs., 10-'83, ƒ4250.
Kadett 1.3 S, 8-'84, LPG, 3 drs.
ƒ4250. Mitsubishi 2.0 GLS Automaat, LPG, 1-'85, ƒ4950.
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
;
6 tot 12 maanden garantie. BMW728I, LPG, 9- 84, ƒ8950.
Ford Sierra 2.3 GL, LPG, 5-drs.,
LADA Samara 1.3, 5-drs. 8-'85, ƒ5750. Honda Accord,
'89
ƒ11.250,- 4-drs., 6-'82, ƒ3500. Ford
LADA 2105 1.5, '86 . ƒ 2.950,- Granada 2.3 GL, 8-'83, ƒ4250.
LADA 1200 S, '87 . .ƒ 3.750,- BEREBEIT, Amsteldijk 25,
SUBARU Mini Jumbo DL, 4- Amsterdam. Tel. 020-6627777.
cyl., '90
ƒ 10.500,SUBARU Coupé 1.6GL, LPG,
op !, Wagenpark Johan
'86
ƒ 10.950,-' Let
Boom, Zuider Akerweg 83
SUBARU Justy 1.0,
Osdorp, oranje hek.
'88
ƒ 9.850,- A.'dam
± 100 Auto's v.a. ƒ 600.- tot
HONDA Accord Aero-deck 2.0
ƒ 10.000.- met nwe APK. V.a.
EX, LPG, '88
ƒ 19.750,ƒ 1000.- Garantie + omruilTALBOT Horizon 1.5,
garantie. Door grote omzet
'85
ƒ 3.250,stuntprijzen.
Goedkoopste
BMW 320, '82
ƒ 4.750,adres van Nederland.

AUTO SERVICE
WETTER
Subaru-Lada dealer

Zwanenburgerdijk
503
Zwanenburg
Tel.: 02907-6572

Hoge inruil, Financ. mogelijk.
Tel. 020-6105478.
Dagelijks geopend van 9 tot 19
uur. Donderdag koopavond.

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Accessoires en Onderdelen

Centerparts

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrijwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Ruilstarters en dynamo's.
02999-278, Jisperweg 39-40.
Valkenburgerstraat 134.
De enige off. SUBARU DEATel. 020-6240748.
LER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
02999-278, Jisperweq 39-40.
merken, alle bouwjaren.
• De autorubriek
RAVENSTIJN, 02502-45435.
„SHOWROOM" heeft
Lid Nevar.
een oplage van 750.000 ex.

HH. h., tegen inruilprijs: Opel v h Museum autobedrijven
Omega 2.0I LS, 8-'8B, ƒ 14.750.
MOOY EN ZOON:
Opel Vectra 1.8S5-drs., LPG,
al 17 jaar uw dealer
3-'89, v.a. ƒ 17.500. 4x Opel
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
in PRIJS gelijk,
Kadett 16001, 3-drs„ LPG,
3 regels
ƒ 26,in SERVICE beter!
5-'89, v.a. ƒ 13.750. Opel KaVoor elke extra regel ƒ 11,50
SPECIALE LENTE ACTIE
dett 1.61, LPG, 6-'90, ƒ 16.000.
mm-prijs
ƒ 5,91
Opel Kadett 1600i, LPG, 6-'88,
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Info: 020-6623167/6732853
ƒ12.750. Kadett 1.6 LS Diesel
3-drs. Station, 3-'88, ƒ 12.500.
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Kadett 1.6 LS Diesel 3-drs.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Station, 9-'87, ƒ9750. Kadett
Suzuki
Fiat Uno 45 S, 5-bak, rood,
Ford
1.3 LS 5-drs. Station, LPG,
Voor meer informatie of advies, bel
68.000 km. m. '88, in nw. st.
6-'86, ƒ9750. Kadett 1,3 LS,
ƒ6950.-. Tel.: 020-6250096.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
ESCORT 1.6 inj., kat., '87, div.LPG, schuifd., 6-'87, ƒ 10.500.
extra's, apk 12 '92, ƒ 14.500. Kadett 1.3 LS, LPG, 3-'84,
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. Tel.: 020-6881498.
ƒ4250. Prijzen incl. BTW. Auto- Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Escort Laser, 6-'86,5-bak, Apk: bedrijf BEREBEIT, Amsteldijk Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581
Tel. 02975-62020.
3-'93, in nieuw staat: ƒ 8950- 25. Amsterdam. Tel. 020 Van Deinum : Suzuki-Dealer
Centrum Auto's. 020-6250096. 6627777 b.g.g. 020-6627797.
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Fiësta 1.4i CLX Nieuwste mod. Opel Corsa, '88, 24.000 km.
Honda
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
BMW 3161, 2 drs., wit, LPG,
AUTOBEDRIJF
JAN
WALS
'90. 32.000 km, 5 drs., meest
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk. Tel.: 020-6148933
9/88, ƒ17.950, leaseprijs 420
kompl. uitv., met boekjes Tel.: 02902-1697/1981.
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;
p/m. BMW 320I, 4 drs., schuif- Van part. HONDA ACCORD, bj
ƒ16.950. Tel.: 020-6978354.
Off. BMW-dealer
dak, groen met., 8/88, ƒ 23.450, '83, 3 d., blauw, APK, pr.
Opel Kadett 1.3 l, 4 drs., SeBOOIJ
ZAANSTAD, SUZUKI DEALER
ƒ2250,-:
020-6303708
kant.u.
1e Ringdijkstraat 39
Ford Capri (sport) APK gek. in dan, rood, l.m. velgen, 5/89,
leaseprijs 530 p/m. Inr. fin.
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Amsterdam-Oost
zr goede staat, b.j.'81. Pr. ƒ 16.950, leaseprijs 390 p/m.,
mog. Car Trade Holland B.V.
Correcte serviee-inruil-financiëring.
ƒ3000. Tel.:020-6370193.
Badhoevedorp, 020-6010680.
Kadett 16 D, 4drs., Sedan, wit,
Lada
Occasions
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;
'86,
ƒ9.950,
leaseprijs
241
Ford Escort 1.3.L, '83, APK
3-, 5-, 6-, en 7-serie
BOOIJ ZAANSTAD, SUZUKI DEALER
T.k. Lada Niva 1987, nw. staat, 3-3'93, met.grijs, pioneer, radio, p/m., Omega 1.8, zwart met.,
bj. '83 t/m '91
BMW 1502, b.j. '76, APK, oranl.m. velgen, 6/88, ƒ 19.950, leagrijs kent., bulbar,
ƒ
3450.
Tel.:
02990-36809.
Zuideinde 44 Koog a.d. Zaan 075-164692.
Inruil/leasing/financiering
je, spr. vlg., i.z.g.st. ƒ2950.
seprijs 435 p/m., Omega 2.0 l,
nw. banden, L.P.G., APK. Pr. Ford Granada V6, '82.
Correcte service-inruil-financiëring.
Tel.: 020-6105478.
grijs
met.,
LPG,
'88,
ƒ
17.950,
020-6943093
ƒ5250,-. Tel.:02550-13502.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
leaseprijs 420 p/m. Inr. fin.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
T.k. Lada Samara 13 '87 Tel.: 02902-1697/1981.
mog. Car Trade Holland B.V.
voor A'dam Noord e.o.
Chevrolet
ƒ4400. APK '93, in perf.st.v. 1e Sierra, b.j. '84, Sportvlg., Badhoevedorp. 020-6010680.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
.eig. Radio-cass. 020.6968216.
blauwmet. ƒ 4950.-. Expocar Opel Kadett 1.6 Diesel, '84,
IMPORT USA CARS
WESTDORP
Trading. Tel.: 020-6153933
LUYKX B.V.
APK 3-3-'93, weinig km, mooi
Volkswagen
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;
De nieuwe Samara DIVA
T.k. Ford Escort 1.3'81 ƒ2450. en goed ƒ3450. 02990-36809.
Off.
Suzukidealer
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
uit voorraad leverbaar
V.W.- en AUDI-specialist
5-deurs nieuw model, APK Opel Record 20'S, Caravan, 5
Tevens luxe wagens o.a.:
met 2 jaar volledige garantie.
biedt aan:
BAAS
10/92 in perf.st. 020-6968216. drs., (Stationcar), brons met.,
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Ruime keus uit nieuwe
Voor nieuwe en gebr. auto's
SUZUKI SAMURAI de luxe,
'84,
ƒ
7.450,.
Inr.
fin.
mog.
Volledige garantie, service en onderhoud.
en jonge Lada's
Jacob van Lennepkade 295
'89, 23.000 km. ƒ 18.500
Car Trade Holland B.V.
met BOVAG-garantie
Lotus
Tel.: 020-6183855.
SUZUKI SWIFT 1.3GTI wit '91,
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.
Badhoevedorp.
020-6010680.
100% financieren of leasen
20.000 km. ƒ 26.250
T.k. GOLF GLS automaat '78,
OCCASION VAN DE WEEK: LOTUS ELITE
T.k. Opel Ascona 1,6 s, m.'83. SUZUKI SWIFT GTI wit, '90
APK tot mrt 1993, ƒ2250. Tel.
Citroen
Lada 2104 stat.car '86 ƒ 6.000 4-cilinder Chapman, '76,
ƒ2950. Nwe bnd.+uitlaat, APK 46.000 km. ƒ23.750
020-6964249.
ADRES VERKOOP
motor gereviseerd, als nieuw. 10/92, perf.st. 020-6968216.
SUZUKI SAMURAI Rhino '91,
T.k. Kever 1300, Bleu metallic,
2 x Visa '85 en '87, in zeer
Adm. de Ruyterweg 396-398, AUTOBEDRIJF JAN WALS
18.000 km. gr. met. ƒ23.950
goede staat ƒ 4750.- en ƒ 5950.A'dam, tel. 020-6825983.
Tel.: 02902-1697/1981.
SUZUKI SWIFT 1.0 GO gr. met. in nieuw st., APK, nw. band.
Expocar Trading. 020-6153933
Vr.pr. ƒ 2950: 02550-13502.
'89, 44.000 km. ƒ 16.250
Peugeot
SUZUKI 1300 GS bl. '89,
BX 16 TZI, 36.000 km, ƒ 17.500,T.k. VW Golf 1.3. C, juni '86
Mazda
60.000 km. ƒ 17.750
Inruil en garantie mogelijk.
i.z.g.st. kl. rood, ƒ12.500. Tel.
OBUSSEN
SUZUKI SWIFT 1.3 GL grijs, 020-6380537.
Tel.: 075 - 163008.
sinds I930
Haarlemmermeers grootste
autoverhuur
mrt. '90, 23.000 km. ƒ 17.500
BX 16 TRI '86, st. bekracht.
PEUGEOT
SUZUKI ALTO GL, autom. wit, VW POLO '86,80.000 km, APK,
Occasioncentrum
groen met., hele'mooie auto.
75.000 km, z.g.a.n. ƒ9750,205 Accent, '85 rood ƒ 7.500 '89, 50.000 km. ƒ11.750
Tel.: 075-163008.
205 Accent, '88 wit. .ƒ 12.450 SUZUKI ALTO GA, rood. '87 AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.
""-205 Accent, '89 blw. .ƒ13.950 36.000 km. ƒ 7950.
Visa 17 RD '87, bl. Besl. nw.
ƒ 55,- per dag
205 XL 1.1 '89 rood .ƒ14.850 SUZUKI ALTO GL, blauw '88 V.W. Polo C., m. '84, Auto is
Vr.pr. ƒ8.750. 075-163008.
Biedt
u
keuze
uit
+
100
gebruikte
auto's,w.o.
50
Mazda's
incl. BTW en verzekering
106 XR 1.1 '91
ƒ22.600 29.000 km. ƒ 9500
splinternieuw. Centrum Auto's.
TIMO DE BRUYN
en o.a. BX en ZX
Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
405 GLi 1.6'90 gr.m. ƒ25.750
Tel. 020-6250096.
LUYKX BV
Voor occasions en reparaties:
Tel. 020-6932750
605
SV
3.0
'90
ƒ49.500
(Industrieterrein Noord)
VW Polo Coupé p.3, 2 deurs.
van BX, Visa en 2CV6.
S. Stevinstraat I2a, A'dam
Swammerdamstraat 1
en nog vele andere b.v.
Telefonische informatie 02503-20129/36644
APK klaarmaken tegen gered,
Badhoevedorp, 020-6594330 11e mnd. 86, gr. met. 80000 km
•
„SHOWROOM"
verschijnt
Fiat
Panda
1000
CL
'86/
5.900
prijz. Verk. van losse onderd.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
huis aan huis in geheel
Mazda 626 2.0 GLX, diesel, 5 Mazda 't Amsterdamrnertje,
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.300 Te koop:
tel.: 02902-1697/1981.
Te! 020-6680820 en'075-702625
Amsterdam en omgeving.
SUZUKI
GS
500E
drs., blauw met., '87, ƒ 10.950, Amstel 340, t.o. Carré.
3 - 1 2 maanden garantie, inruil
Van part. 1e eig. BX.14E, wit,
bj.
okt.
1990
leaseprijs 262 p/m. Mazda 626 Tel. 020-6236491.
„SHOWROOM"
en financ. en verz. mogelijk
'88 apk, onderh. boekje aanw.,
km.st. ± 12.000
2.0 LX, diesel, 4 drs., grijs met., Van maandag t/m vrijdag van
Postbus 156,
Hyundai
COBUSSEN
ƒ9500. Tel.: 020-6101372.
Tel. 02290-46690
'88, ƒ14.950, Leaseprijs 335 8.00 tot 18.00 uur.
1000 AD Amsterdam
Baarsjesweg 249-253, direkt
p/m. Mazda 626 1.8 GLX, 5
Visa Leader, m. '88, G.T.I.-uitv.
Over garantie gesproken
bereikbaar v.a. Postjesweg
drs., H.B. Ferrari, rood, LPG,
in nieuw st. ƒ6950.- Centrum
Toyota
AMSTERDAM • 020-6121824
HYUNDAI OCCASIONS
10/88, ƒ 15.950, leaseprijs 375
Mitsubishi
Auto's. Tel. 020-6250096.
2 jaar garantie alleen bij:
p/m. Mazda RX 7, Coupé, alle
Peugeot 205 XL-diesel rood, bj.
AUTOKROOY
opties, brons met., 1987,
GOLDCAR AMSTELVEEN
4-'88 nw. APK Div. extra's.
T.T. Vasumweg 32
ƒ 32.950. Inr. fin. mog. Car Tra-Keuze uit 15 gouden Mitsubishi ƒ 12.500. Tel. 02990-48855.
Chrysler
(a/d Klaprozenweg A'dam-N) de Holland B.V. Badhoeve- occasions. Tel. 020-6433733.
020-6310615.
dorp, tel.: 020-6010680.
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
ZUIDWIJK MINERVALAAN
Voyager, 4 cil. autom., geel
Mitsubishi Spacewagon 2000
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
PEUGEOT-DEALER
kenteken, airco, cruis constr., Hyundai Pony, bouwjr '81, APK Mazda F323 1.6 i, bj 17-01-91,
GLXI, 1991, 20.000 km, beige
AMSTERDAM • ZUID
brons met., '86, ƒ 23.950, lease- tot okt. '92, ƒ 1050. Tel. grijs metall. 14500 km ƒ 25.000
metal, ƒ 36.750,1e eig. Mitsubi- 205 Junior '86
ƒ 8.950 Toyota Carolla, b.j. '85, 4 drs,Toyota Celicc 2000 Liftback st.
prijs 571 p/m. Inr. fin. mog. Car 02979-89164.
020-6962894 na 1600 uur.
shi-dealer Jorritsma,
205 Accent '87 . . . .ƒ 9.950 Sed., rijdt perfect, i.z.g.st. m. '81 APK rijdt perfect, ƒ 1750.
Trade Holland B.V. BadhoeveWagenweg 10, Purmerend, 205 Accent Inj.'90 .ƒ17.500 ƒ5950. Telefoon: 020-6105478. Tel.: 020-6105478.
dorp, tel.: 020-6010680.
02990-23741.
Meer Garage
205 Accent Inj.'91 .ƒ19.500 Toyota Carina, b.j. '81, 4 drs,
Mini
• „SHOWROOM" verschijnt
205 GE 1.1 '88 ... .ƒ10.750 i.z.g.st. Rijdt perfect.
HYUNDAI DEALER,
huis aan huis in geheel
Daihatsu
'.- '.Óók voor.'uw',: ,.;
205
XR
1.4
Cachet
'87f
12.750
Amsterdam en omgeving.
Tel.: 020-6105478.
Mini 1000 bj '83 rood APK '93
Porsche
• OCCASIONS ';
205 GR 1.4 '87
ƒ10.950
rijdt perfect i.z.g.st. ƒ 3450.
T.k. Daihatsu CHARADE
Lirinaeuskade 5-7,.
205 XL Diesel 1.8 '91 ƒ20.850
Tel.: 020-6105478.
Ronda Porsche uitv., 6-87, 205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 18.750
.. ;\•.:- Amsterdam. .''..Volvo
diesel, kl. rood, km.st. 70.000,
Mini-Metro, m. 86, wit, ƒ 46.000 60.000 km., Apk. 2-'93 ƒ 6950.- 405 GLD '89
bj. jan. '89. Vr.pr. ƒ 11.500. Tel.
ƒ21.500
020-6929548
k.m., nw. staat. 02520-15234. Centrum Auto's. 020-6250096. Citroen AX 11 RE '87 ƒ 7.950 T.k. v. part. VOLVO 740 GL,
03240-35792.
Volvo-ôccasions
Opel Kad. Stat. Diesel '84 juni '90, d.rd, prima staat,
±
35 in voorraad
ƒ33.900. Tel. 020-6902944.
ƒ 6.750
Renault 5 GTX 1.7 '89/15.750 Volvo 340 GL autom. 1987, le- o.a.:
Volvo 740 GL stationcar,
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
ren bekleding, 55.000 km,
bj. okt '89, 103.000 km., donverz. mogelijk.
ƒ11.500. Tel.:02908-5794.
kerblauw
ƒ37.500,Minervalaan 86, 020-6629517.
Volvo 440 GTL, 5 drs., zwart Volvo 740 GL stationcar, grijs,
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
met., l.m. velgen, LPG, '89,m. airco., LPG, okt. '89,42.500,ƒ18.950, leaseprijs 445 p/m. Volvo 740 GLT 16 V, Autm.,
Antra M., b.j. '89, . . . 33.500,Inr. fin. mog.
Renault
Volvo 740 GL Antra M., b.j. '90,
Car Trade Holland B.V.
59.900 km
ƒ35.950,Badhoevedorp. 020-6010680.
R4
F6
'80
v.
d-h-zelver
mot.
in
Van
Weesp
tot
Waterland.
Van
Zaanstad
tot
Zandvoort.
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
Volvo 740 GL, Automaat, grijs
orde, ziet er niet uit. Geen APK, Volvo 66, autom. b.j. '79, m., okt. '87, LPG, ... 19.950,In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
ƒ 500, 020-6204332.
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
ƒ 1500.-. Expocar Trading.
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.
Tel.: 020-6153933
RENAULT AMSTERDAM
exemplaren.
Top occasions met 1 jaar
garantie
Volvo Nierop
Wibautstraat 224
OOK voor uw VOLVO-occasion
Geef nu uw advertentie
:e bon
020 - 561 96 11
Uw volvo-dealer
VANCOUVERSTRAAT 2-12
In 4 dagen zo'n 752.500'
Meeuwenlaan 128
AMSTERDAM-WEST
Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
vonkende verkoopTel. 020-6369222
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
(bij Jan v. Galenstraat)
Rover
contacten.
Amsterdam-Noord,
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
020-6183951
Naam:
De nieuwe Rover 800
Adres:

Bel 020-6416607. Vergelijkt
Voordeel kan zijn WA ƒ200,WA+ ƒ400,-, All Risks ƒ700,-.
Verlies in 1e 36 maanden tot
ƒ8000,-. Gratis auto tijdens
reparatie. Celie alle verz., geldleningen en hypotheken.

SUBARU- HEERE B.V.

Fiat 132 2000, b.j. '78, grijs GOUDSMIT FIAT Amstelveen
met., 1e eig., tr.haak, APK
Keuze uit 50 gouden Fiat22/10T92, goede auto. Rijdt occasions. Tel.: 020-6470909
perfekt, ƒ 1250: 020-6362796. Panda 34, rood. Moet gezien
Fiat Panda 1000 L.i.E. 1-'90.worden ! ƒ 3950.-. Centrum
Rad. cass., Dance uitv. ƒ 9800. Auto's. Tel: 020-6250096.
Tel. 020 • 695 36 98.
Panda, b.j. '86, zwart, stereo,
Fiat Tipo DGT, 10'88, 47.000 in nw. st. ƒ5750.-. Expocar
km, antr. met., vr.pr. ƒ 13.950. Trading. 020-6153933
020-6477812, (na 18.00 uur).

AX

Autofinanciering
en verzekering

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel. 020-6980639.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Auto's te koop
gevraagd

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
DE HOOGSTE PRIJS
Loop, sloop en schadeauto's
elk merk auto a contant met m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBRijscholen
pr., snelle afw. a contant m.
vrijw. bew., def. geen bezw. 1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
Tel. 020-6108280/6149352.
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Koop- of VERKOOPPLAN- Michel geeft les in div. talen
NEN? Bel dan snel Nationale 020-6853683, b.g.g. 6181775,
03240-21238 en 02990-34768.
Occasionlijn. 023-365206
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

Te koop gevraagd loop-, sloopen schadeauto's, a contant
met vrijwaring. 020-6340798
ook 's-avonds.

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

Bedrijfsauto's

Celie 1e 10 lessen ƒ 42,50 p.u.
Spoedcursus ƒ 1565,-. Theorie
proefex. gratis. 020-6416607.

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

Verkeerschool VERONICA
Bovag erkend. Les auto +
motor ƒ32 per 45 min.; per 60
min. ƒ 42,50. 020-6656955.

FOTO BOOMGAARD
Giröte Krocht 26, Zandvoort, teL 13529

Uw kleurenfilm

Ontwikkelen
en afdrukken
van negatief

uur
ONTWIKKELD EN
AFGEDRUKT

Hierbij waardebon
voor ƒ 5,50 korting op
nieuwe film/
(bij 12 opnamen
ƒ 4,-korting)

13x18
15X21

20x28
30x40

Dit weekend

BOSBESSENTAARTJE
ter introductie
van 8.75 voor

MUESLIBROOB
van 3.10 voor

2.60

\
-ekte bakker
HOGEWEG 28, TEL 12989

ROCK 'n ROLL?
JAREN 60?
ELVIS P.?
LIVE?
OUDERWETS SWINGEN?

DIT MAG U NIET MISSEN!
VRIJDAG 27 MAART (morgen dus) om
21.00 u. treedt voor u op in La Bastille een
band van ongekende wereldklasse.

THE MEANMACHINE
kortom:

IK ZIE JE IN LA BASTILLE

Het Zandvoorts Nieuwsblad?
Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het is natuurlijk een te gekke krant
die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel
goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws te
melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over
onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen
aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts
Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind trouwens dat ze het in alles goed
doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze niks wijs te maken en ik
mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol
ben:op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te
hebben. Was ik er even mooi op tijd bij geweest.
Dank zij mijn krant.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt
u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De
krant die schrijft over de plaats waar u woont.

bon
die krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik Het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar/12,-.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats:.
Telefoon:
. (i.v.m. controle bezorging) \VK
,
Al
Giro/Banknr.: —
Daarna word ik abonnee en betaal per
Q kwartaal ƒ16,Q halfjaar ƒ29,- O jaar ƒ52,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

ALLÉÉN

ÏEXTBA

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv."2075.-

1395.PHILIPS 70 CM KTV

AFSTANDBEDIENING .

F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbedlend, var. sluitertijd. '2550.-

1979.

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY CAMCORDER

F250; Kompakt, autofocus.
Inkl. accessoires. Adv.*2220.-

Type W1 200WDOJ ; Voorlader,
centrifugegang 1200trn/min.,
Geen twee deurs koelkast rvs trommel EN kuip. '1399.maar een echte 280 liter
BOSCH VW PS2100
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "oogIjTlfr.»
m ~ï J"» *•
hoogte". Adviesprijs'979.- 1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom- BAUKNECHT VW 3PR
i-fïfïf
£1 f Jjj • mel EN kuip roestvrijstaal!

1379.-

QCQ
un3

1295.-

Nederlandse Philips garantie.

1275.- TOPMERKCAMCORDER
1095.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

895.385.-

37 CM AFSTANDBED.
37 CM KLEUREN-TV

7
&

ra-JTFr 899

ZANUSSI K/V (OJ) "

pTgij 7"7Q
imft f /ïf."

E10; (Sony) 8mm systeem, 4
lux, 6x zoom, HiR stereo. '2799.-

MIELE VW G521

HOLL 1000 TOEREN

PHILIPS /WHIRLPOOL

1195.- SONY CAMCORDER
1779.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

6 programma's, 1 2 couverts en l
geruisarm: Adviesprijs*1099.-

KOEL/VRIES KOMBI

63 CM TELETEKST

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESITD310WF
LUXE VAATWASSER

OH^ QTQ
uw? Of ÏS."

1499.-

ZANUSSI 400 TOEREN

MIELE KOEL/VRIES

TR45W; Handycam super
kompakt, 6x zoom, autofocus, Hi-Fi. Adviesprijs'2220.-

STUNT! 550 TOEREN

1469

BAUKNECHT K/V

979

JVC CAMCORDER
GR60; Van de uitvinders! VHSC super kompakt. Adv.*2419.-

MAGNETRON OVEN
INDESIT PROMOTIE

Snel ontdooien en verwarmen. |

Type 2596; Adv.*799.-

SAMSUNG RE570

1669.-

PHILIPS CAMCORDER

SHARP MAGNETRON

6843; VHS-C, autofocus.
Adviesprijs '2095.-

1349.-

MOULINEX FM1115

iteletekstj
280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; "Best" getest! VHSHQ, Hi-Fi stereo geluid. Ned.
Philips garantie. Adv. '1599.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief uitstekende koeler/vriezer. Adviesprijs *848.-

1049.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST HITACHI HI-FI VIDEO

395.

Flat en Square Black Trinit- VT570; VHS-HQ, stereo, 8 uur
ron beeldbuis, euroscart, ste- longplay, 5 koppen. "1899.reo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs'2550.-

1899,
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1499.

JVC 63 CM AVS250
STEREO TELETEKST
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1399.-

1099.-

JVC HI-FI VIDEO

INDESIT 2-DEURS

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

495.595.-

tijde

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. *1899.-

ZANUSSI 2-DEURS

1199.-

WASOROOGKOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

695.- AEG LAVAMAT RVS
775.BOSCH 2-DEURS
BAUKNECHT 2304

1249.-

PANASONIC HI-FI

F65; 4koppen, VHS-HQ. '1894.-

1399.

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1199.-

1499.

PHILIPS 800 TOEREN

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER
130 LTR. KOELKAST Type AWG089; Opvolger van
Oerdegelijke tabletop. Zeer de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering met formica PHILIPS GC1000, echter met
bovenblad. Officiële garantie. REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. *1495.-

2SB01; VHS-HQ, inkl.afstandbediening. Adv.*1095.-

255.-

649.-

Coolcraft 145 liter, 2-sterren.
Formica bovenblad. Garantie.

PHILIPS VHS VIDEO

345.-

579.-

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

Inkl. afstandbediening!

479.-

1398,

1198.ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1098.-

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

999.1199.

1000 TOEREN RVS BL

ZANUSS1140 LITER

455.-

JVC VHS-HQ VIDEO

679.HITACHI VHS VIDEO

VIDEOCASSETTES

^

M720; LCD-afstandbed. *999.

.

AGFA
SONY
SONY

679.-

HITACHI VHS VIDEO

.

E-180GX18.E-240DX 25.'P5-90
36.-

AUDIOCASSETTES
ï
MAXELLXLII-90 33.TDK
SA-90
36.SONY
UX90WM32.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.
Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

BAUKNECHT 160LTR.

595.-

898.-

ATAG ELEKTRISCH

EFF225/234/275.Adv.*1445.- l

M730;HQ, 3 koppen. '1299.

ZANUSSI WASDROGER

799.-

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

498.

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed.+leespen. "1445.

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vinden is. Adviesprijs.*595.-

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed.+leespen '1157.

BAUKN./BOSCH/AEG

nr?^

CQQ

INDESIT 120 LITER

ARISTONA KTV
55CM TELETEKST

TypeAFB095; Adv.*665.-

U'JIvT

KB.Ta?^

*•J'JlL-9

tj^SmJ

SIEMENS CONDENS

™

498.598.- taak? l lïlil."
498.169.-

Type52KV2525.
Adviesprijs. *1475.-

BOSCH VRIESKAST

1398.-

mtifiii'9
LuifrT
v.a v•"••'^i
w w •••
PHILIPS /WHIRLPOOL

348.- pTWii CQQ
448.- CONDENSDROGER*
PHILIPS VRIESKAST rT?ik QQQ

879.-

1098.-1

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

RVS REVERSEREND

799.PANASONIC VIDEO

528
598.-

ETNA FORNUIS 14.00

698.-

545.575.-

BLAUPUNKT VIDEO
ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

Type K5400; Adviesprijs*799.-

K5406; Gas-elektro. *1049.-

PHILIPS 160 LITER

Van de uitvinders! '1099.-

INDESIT l \
FORNUIS «=^=

INDESIT G/E FORNUIS

BOSCH KTF1540J

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST
GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

Inclusief aparte 2800-toeren centrifuge. Adv.*1375.-

395.-

VHS VIDEO-SPELER

\•\

AEG TURNETTE

PHILIPS 140 LITER

STUNT! VHS HQ-VIDEO

BCC, waar men no
u heeft! ; : . :
:,

899.-

145 LTR. KOELKAST

6290; Afstandbediend. *1195.-

1298.-

749

GRUNDIG VHS VIDEO

679.ARISTONA VHS VIDEO

1598,

RQQ -

VVWB

795.-

VS700; LCD-afstandbed. *1239.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
+ héle-lucht oven + grill.

BAUKNECHT WA6500

799
GRUNDIG VHS VIDEO

70KV9717; Adviesprijs*2275,

c A (i

~ i^^L^nl

Buur, jog-shuttle, ab. *1990.-

VS510; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST. *1549.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

BROTHER ER7341

De grote AEG kollektie bij
SHARP 3 IN 1 KOMBI
BCC te bewonderen! Wat
R81 80; 750 Watt +draaiplateau.
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? *1549.-

STEREO TELETEKST

899

24 liter, 850 Watt vermogen en l
draaiplateau. Adviesprijs*989.-

29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau.Adviesprijs*899.- 1

PHILIPS/WHIRLPOOL

BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT

SIEMENS WM3380

Type 2023; Tweedeurs 4- 1000 toeren. AdviesprijsM 878.sterren kombikast. Adv.*899.-

SONY 55 CM KVM2131 SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,
SUPER TELETEKST

1149.SAMSUNG 55 CM 5312

PHILIPS /WHIRLPOOL I
AVM610; 20 liter, Adv. *769.-

MIELE 1150TOEREN

Type GSD1311; Adv. *848.-

MIELE DROGER
pTg«i 1-fQQ

VRIESKIST 140 LTR

MERKCENTRIFUGE

ATAG KOOKPLAAT
GKF334;4-pits. Adv. *445.'

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

128.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
Uw aanvraaa-folder Hot.klaar in onze winkels

Rivièradreef 37

BEVERWIJK
^
••;••• ^
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16(alleen witgoed)

l AiyiSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

l pEW HAAG 2OETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM
l MAARSENBROEK

l 'AdviespMisslechts referentie
l zoals aangegeven door officiële
l
importeur of fabrikant

Baïho^edorp^r^dag f..""!:."°7^STu'r
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag...... 7 tot 9 uur

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 500.000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 2 april 1992

Los nummer ƒ 1,75

Oplage: 5.150

52e jaargang nummer 14

Strandpachters doen nieuw voorstel

Minimale schade
door bevoorrading
met vrachtwagens'

'Ik ben beslist geen Don OuiQ
chot'. Dat zegt de Zand<&
voortse kunstenaar Edo van Tetterode, wijd en zijd bekend om zijn
vele plannetjes en initiatieven. 'Het
moet wel haalbaar zijn'. Morgenavond wordt in het Cultureel Centrum Zandvoort een tentoonstelling
geopend over Van Tetterodes bekendste grap: Loeres.

ZANDVOORT - Bevoorradingsverkeer zwaarder dan vijf ton
hoeft nauwelijks schade te veroorzaken aan de boulevard. Bojvendien blijft de overlast voor omwonenden tot een minimum
geperkt. Dat zegt de Vereniging van Strandpachters Zandvoort
jin
een nieuw voorstel aan de gemeenteraad. Daarmee bestrijdt
!
zij de nieuwe bepaling van de gemeente, dat vrachtwagens
zwaarder dan vijf ton niet over de boulevard mogen rijden. Als
;deze maatregel niet wordt ingetrokken, verliezen de pachters
mogelijk een aantal leveranciers. Wethouder Van Caspel voelt
echter weinig voor een nieuw gesprek met de Strandpachters.
Het aantal plaatsen waar het bevoorradend verkeer over de siertegels van de boulevard moet rijden, is
tot een minimum beperkt. Dat zegt
voorzitter Jaap Paap van de strandpachtersvereniging in het nieuwe
voorstel van de vereniging. Daarin
staat onder meer, dat de strandpaviljoens rond de Rotonde vanaf de
Seinpostweg kunnen worden bevoorraad. Langs het Casino ligt immers al een stevig stuk met klinkers.
Voor het overige kan er gereden
worden over de tegels die toch moeten worden verwijderd als de nieuwbouw naast het casino wordt gerealiseerd. Het bevoorradend verkeer
langs het Schuitengat mag de boulevard alleen in de kortste lijn oversteken, dat geldt ook bij de ingang op
het parkeerterreintje naast het Palace Hotel.

Video
Paap stelt voor de proef op de som
te nemen en de situatie na het seizoen opnieuw te bekijken. Hij bet wij feit dat er enige schade wordt
aangebracht aan de tegels. „We willen de situatie nu best op video opnemen, zodat we het aan 't eind van het
seizoen precies kunnen controleren". De pachters twijfelen echter
nog wel aan de kwaliteit van de sier(ADVERTENTIE)

Café Papiüon
Kerksteeg 2

gaat a.s. vrijdag
weer open!
vanaf 20.00 uur
Gaslucht
ZANDVOORT - Onlangs werd er
een gaslucht waargenomen op het
Raadhuisplein. Een onderzoek van
de politie wees uit dat de kachel van
een restaurantbedrijf onvoldoende
functioneerde, waardoor koolmonoxide vrij kwam. Het energiebedrijf
aeeft daarop de kachel buiten werking gesteld.

Tent waait om
ZANDVOORT - Een tent waarin
enige race-wagens stonden werd op
28 maart om drie uur 's nachts geveld door de wind. De brandweer
heeft hem opgeruimd, omdat het
omgewaaide doek een gevaar was
voor de omgeving. De race-auto's
bleven onbeschadigd.

DïcB-at
De wetswinkel in Zandvoort,
n
voor gratis juridisch en aan- O
verwant advies, gaat deze maand
definitief dicht.

Ac frite r trt oe Bc
De Achterhoek doet een Q
gooi naar de nationale milieu*3
prijs, meldt de Streek VVV. Honderden kilometers fietsen langs tientallen kastelen.
Op de ATV-pagina deze week.

bestrating op de Rotonde en aan de
Boulevard de Favauge, waar na een
paar maanden al een groot aantal
tegels stuk was. De siertaestrating op
de Boulevard Barnaart, aangelegd
door een andere aannemer, is na
twee jaar nog vrijwel geheel in tact.
Ook daar rijdt bevoorradend verkeer over de sierbestrating.

Bezorging:
Advertenties:
Redactie:

Om de tafel
Raadslid Landman, Gemeente Belangen Zandvoort, drong dinsdag in
de gemeenteraadsvergadering aan
op nieuwe onderhandelingen tussen • Om de vijver moet een stevig hek komen, vinden vrijwel alle ouders in de nieuwbouwwijk De Meeuwen. Vier moeders boden wethouder Van Caspel deze
gemeente en Strandpachters. Wét- week een petitie en tweehonderd handtekeningen aan.
Foto Bram Slijnen
houder Van Caspel voelt er echter
weinig voor nog met de pachters om
de tafel te gaan zitten. „Wij hebben
maanden met hen gesproken en al
het nodige water bij de wijn gedaan.
De pachters schikken niet op, dat
doet alleen de gemeente".
Naar aanleiding van een gesprek
met voorzitter Van der Laan van Ondernemers Vereniging Zandvoort en
twee Strandpachters heeft de geZANDVOORT - De gemeente deeltelijk wordt afgeschermd met meter diep boven een rand van 75 ouders daarop. Van de vier kinderen
meente een maximum gewicht van zal onderzoeken of de vijver in struiken. Maar dat is niet voldoende centimeter breed.
die in de vijver zijn gevallen, kwa5000 kilo vastgesteld, in plaats van de nieuwbouwwijk De Meeu- vinden de ouders: er moet een hek
men drie kinderen op de 'piasberm'
3500 kilo. Volgens de Strandpachters wen gevaarlijk is voor kinde- komen. Een aantal van hen is al beterecht. De vierde ging naast de
Kopje
onder
gebeurde dat, nadat zij hadden gewe- ren. Dat zei wethouder Van reid gevonden een - kleine - financiëbetonnen rand kopje onder, maar
zen op het gewicht van het 'beroemle bijdrage te doen. Volgens wethou„Zelfs op die diepte kan een kind kon er nog juist op tijd uitgehaald
Caspel
deze
week
tegen
vier
de veegwagentje'. Deze wagen, waarder Van Caspel kost dat echter han- al verdrinken", reageert een van de worden.
mee gemeentereiniging de boule- verontruste moeders uit deze den vol geld, vertelde hij, toen hij devard schoon houdt, weegt leeg al wijk. In een week tijd waren er handtekeningen in ontvangst nam.
4500 kilo.
vier kinderen in de 2,20 meter
„We zullen de zaak onderzoeken
De strandpachtersvereniging zegt diepe vijver gevallen. De moe- en u zo snel mogelijk antwoord gein haar brief aan de gemeente: 'De ders, die tweehonderd handte- ven", aldus de wethouder. Datzelfde
enige concessie die wij van de ge- keningen hebben opgehaald, zei hij dinsdagavond in de gemeentemëente willen hebTbèn, is! geen maxi- vinden dat er een stevig hek' raadsvergadering, waar D66 en VVD
maal gewicht voor verzorgend ver- omheen moet komen. Van Cas- vragen stelden over de situatie. Takeer'. Het bestuur zou niet op de
tes (WD) wil uiterlijk begin mei een
hoogte geweest zijn van het laatste pel wilde dat nog niet beloven. duidelijk antwoord.
ZANDVOORT - Het vertrek van programmamakers van de
gesprek. „Ik zelf was toen op vakanZandvoortse Omroep Organisatie gaat door. Nadat vorige week
tie", aldus voorzitter Paap.
Een aantal ouders uit de nieuwA. Geels van 'Uit de veren, in de kleren' is opgestapt, heeft deze
bouwwijk - op de voormalige voet- Mensenleven
balvelden - en naaste omgeving is
Een mensenleven is meer waard week ook presentator Stefan de Roo zijn werkzaamheden neerDiepvriescircuit
doodsbenauwd vanwege de vijver. dan een hek, zeggen de vier initia- gelegd. Hij presenteerde tot nu toe het ZFM-radioprogramma
Hij voorziet grote problemen als Er is geen enkele afscheiding tussen tiefneemsters, Zsuzsan Drayer, Zandvoortse Zaken dat op de woensdagavond werd uitgezonde maatregel niet wordt terugge- het water en de grond eromheen. In Magda Molina, Dimphy Visser en den. Aanleiding voor beide medewerkers was het 'ontslag' van
draaid. Zo heeft bijvoorbeeld een tegendeel zelfs is er een aflopende Carla Wendelgelst: „De veiligheid hun collega's die het gelijknamige zaterdagochtendprogramma
aantal van de leveranciers gedreigd kant naar de vijver. „Als spelende van onze kinderen moet de gemeen- verzorgen. De gemeente wil meezoeken naar een oplossing.
niet meer te komen, als zij moeten kinderen hier met hun fietsje op te- te toch ook aan het hart gaan?" Zij
Stefan de Roo heeft zijn medewer- sentatrice Sigrid Schopman. Zij zijn
overgaan op kleinere wagens, of op rechtkomen, rijden ze bijna vanzelf zijn vorige week al naar een van de king aan de Zandvoortse Omroep volgens hem 'zonder ook maar één
wagens die over het strand moeten het water in", aldus een van de moe- ambtenaren gestapt. Die zou het col- Organisatie (ZOO) voor onbepaalde gesprek of onderhandelingspoging'
kunnen rijden. Bovendien verbiedt ders. Hun angst wordt nog eens ver- lege eventueel een negatief advies tijd opgezegd. Net als Geels is hij het ontslagen. Voor zover het uiteraard
de Keuringsdienst van Waren een groot doordat de gemeente pal naast geven, liet hij weten: volgens hem niet eens met de manier waarop het mogelijk is, om vrijwilligers te 'ontonderbroken 'diepvriescircuit' ver- de vijver een speelterreintje wil aan- past een hek daar niet. De vijver, die bestuur van de lokale omroep is om- slaan'.
der dan 25 meter. Daarnaast is het leggen.
is aangelegd om overtollig regenwa- gegaan met de collega's van het pro'Het wegvallen van de samenweronverantwoord volgens de pachters
ter te kunnen verwerken, heeft langs gramma Zandvoortse Zaken dat op king tussen deze medewerkers en
om de paviljoens via een druk Struiken
de kant een zogenaamde 'piasberm': de zaterdagochtend werd uitgezon- mij, zowel bij de nieuwsgaring als bij
strand te bevoorraden.
De bedoeling is dat de vijver ge- een 'veiligheidszone' van 25 centi- den: Rob Staats, Cor Draijer en pre- de presentatie daarvan, heeft mij gedemotiveerd', zegt Stefan de Roo.
'Zodanig, dat ik tot mijn spijt voor
onbepaalde tijd zal moeten stoppen
met de samenstelling en presentatie
van de woensdag-editie van Zandvoortse Zaken.

Verontruste ouders uit De Meeuwen dringen aan op maatregelen

'Vijver gevaarlijk voor kinderen'

Houten palen 'levensgevaarlijk'

Contacten
Voortvloeiend daaruit zal ik ook
voor onbepaalde tijd mijn medewerking moeten staken aan de programma's 'Trampzalig' en 'Zoek je lens',
aldus de presentator. De contacten
die hij heeft opgebouwd met betrekking met sponsoring en redaktie,
zullen eveneens op de hoogte gebracht worden.
De Roo heeft het bestuur dinsdag
schriftelijk op de hoogte gebracht

ZANDVOORT - Een cd-speler en
een onbekend bedrag aan geld werden buitgemaakt tijdens een inbraak
in een flat aan de Lorentzstraat op 27
maart. De daders konden de flat betreden na verbreking van een boveni'aampje.

Uw krant niet

5 apr
67 apr
apr
8 apr
9 apr
10 apr
Vaanstanden:
NM vrijd. 3 apr. 08.03 u.
Springtij 5 apr. 17.47 u. NAP+105cm

Gemeenteraad
Dinsdag in de gemeenteraad hebben Methorst (VVD) en Sandbergen
(D66) aangedrongen op stappen van
het college. De raad heeft zo'n twee
jaar geleden gekozen voor de ZOO en
voelt zich dus verantwoordelijk
voor een zo breed mogelijk programma-aanbod. Er wordt op bepaalde punten niet meer voldaan
aan de statuten en bepaalde voorschriften van de Mediawet. „Ik
neem aan dat het aanvangsproblemen zijn", zegt cultuurwethouder
Termes. „De zo breed mogelijke opzet is nog niet bereikt". Hij is bereid
financiële en andere verslagen van
de ZOO op te vragen. Mogelijk zullen ook Methorst en Sandbergen
hun hulp aanbieden, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ook
een driemanschap van de Programmaraad, onder leiding van Rini Cappel, is daar al mee bezig.

i i i
J l l L
J
l l... l
Naam: (m/v) L
J L
Adres: l i i
J L
Postcode/Plaats: i i i i
l
l
l l (i.v.m. contrnk' hi'znnjinii)
Telefoon: i i i i i i i
J L
Giro/Banknr.: i i i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ16,00 D half jaar ƒ29,00 D jaar ƒ52,00

Waterstanden
LW HW LW
00.00 16.0811.50
00.30 16.4612.15
00.50 17.16 12.55
01.14 17.47 13.34
01.50 18.2514.04
02.15.19.0613.35
02.54 19.45 15.09
03.46 20.35 16.06
04.36 21.56 16.54

van zijn besluit. Daarvóór al heeft
hij de bestuursleden mondeling op
zijn besluit 'voorbereid'. Tevens
heeft hij geadviseerd te gaan praten
met het team van het zaterdagochtendprogramma en het ontslag ongedaan te maken. „Daarop heb ik
nog niets gehoord", aldus De Roo.
Verder commentaar wil hij niet geven op deze zaak. Hij hoopt dat 'de
rust in onze watertoren spoedig zal
terugkeren, zodat weer gewoon goede programma's voor en over Zandvoort kunnen worden gemaakt'.

13 weken voor maar ƒ 12,00

17166
HW
03.59
04.29
04.58
05.32
06.07
06.43
07.18
08.05
08.55

ZANDVOORT - De Rotary Zandvoort heeft een bedrag van 7500 gulden beschikbaar gesteld voor het ouderenwerk in deze gemeente. Het
bedrag werd vorige week vrijdag
door penningmeester Zorge overgedragen aan de heer Wijnbeek, bestuurslid van de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort. De stichting
houdt zich onder andere bezig met
voorlichting en hulp aan ouderen,
plus de organisatie en/of begeleiding
van diverse projecten voor vijfenvijftig-plussers. „We kunnen het geld
heel goed gebruiken", zegt coördinator Nathalie Lindeboom, die erg blij
is met de gift. Waaraan het geld besteed wordt, weet zij nog niet. Daarover moeten bestuur en coördinator
nog overleggen.

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

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Datum

Rotary schenkt
geld aan S WOZ

Leegloop bij de omroep houdt aan

CD-speler weg

« apr
a
apr
^ apr

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

ZANDVOORT - De laatste tijd verschijnen op het strand ter hoogte van het
Elysee Beach Hotel regelmatig oude houten palen die nog uit de Tweede
Wereldoorlog stammen.
Bij zeer laag water vallen zij bijna droog en steken zij zo'n twintig a dertig
centimeter boven het zand uit. De Zandvoorter N. Bos, die bovenstaande
foto heeft gemaakt, telde pas geleden 27 palen. Normaliter gaan die
schuil onder het wateroppervlak. „Het zijn, bijvoorbeeld voor watersporters, levensgevaarlijke dingen", aldus Bos.

Langs het Zandvoortse strand is indertijd een groot aantal van deze palen
geplaatst, om er prikkeldraad en mijnen aan te bevestigen. Zo moesten
landingen van de geallieerden tegengegaan worden. Later zijn er zoveel
mogelijk weggehaald. Bij een aantal palen bleek dat een te lastig karwei,
een deel brak af, andere werden vlak boven de grond afgezaagd. Bos
vermoedt dat de palen weer boven het zand uitkomen als gevolg van de
strandafkalving, sinds het verlengen van de pier. Rijkswaterstaat ziet
geen aanleiding om de palen weg te halen.
Foto N. BOS
^:i7JlïIKXCTE13$CTB»m*!yKK!II«KHBIÏCr.Trr3T5rc.WCTÏBffK^^
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' Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN
Wij zijn vol verdriet over het plotselinge heengaan van mijn zorgzame zoon en mijn fijne broer

Pieter Rikkert
15 oktober 1929 - 25 maart 1992
C. W. C. G. Rikkert-van Reekum
Evert D. W. Rikkert
Kostverlorenstraat 55
2012 PB Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Met ontsteltenis en verdriet moesten wij vernemen dat op woensdag 25 maart geheel onverwacht van ons is heengegaan onze vriend en collega

Piet Rikkert
Niet alleen wij, maar ook de velen aan wie hij jarenlang geheel belangeloos hulp verleende, zullen hem erg missen.
Zijn familie wensen wij' veel sterkte.
Bestuur, medewerkers en
coördinator van de stichting
Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening

Heden is van ons heengegaan mij'n lieve man en
onze lieve vader en opa

Dirk de Jong
echtgenoot van Rosalia Gorjup
op de leeftijd van 83 jaar.
Zandvoort:
R. de Jong-Gorjup
Thea en Dick Jansen-de Jong
Jan en Corrie Paap
Alois en Mary Paap
Gulpen:
Kees de Jong
Annemieke Boon
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 28 maart 1992
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan l - 207
2042 PM Zandvoort
De crematie heeft op woensdag l april plaatsgevonden.

Thea en Ap
gefeliciteerd met jullie winkeltje
Nathalie
Ik ben verhuisd
Na 50 jaar mijn benen onder andermans
tafel gestoken te hebben, zit ik nu op m'n
ei^cn plek. Dank zij de hulp van mijn
vrienden en familie zit ik nu riant.
Héél veel dank aan:
Henk en Coby van Soest
mijn zuster An Schoo
Han en Corrie van Soest
Eugenie en Joot de Jong
Monique en Erwin Hilbers
Frank en Joke Dörr
Co en Nicolien Koper
Marcel Meijer
Zij regelden het behang-, schilder- en
witwerk, stofferen, schoonmaken,
aanleggen van apparatuur, vervoer en het
timmerwerk.
Mijn nieuwe adres is:
Persbureau Zandvoort
Kostverlorenstraat 14.
2042 PG Zandvoort
telefoon 16629

Bram Stijnen

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bij\ oorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren
U betaalt daarvoor slechts f 32,- excl 6'7r BTW
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel 02975-40041

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week In het Raadhuis:
dinsdag 7 apnl 1992
20.00 uur
Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 8 apnl 1992 19.00 uur
Cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 9 april 1992 20.00 uur
Cie Ruimtelijke Ordening
N.B. Let op gewijzigde aanvangstijd commissie bestuurlijke Zaken!

:A.

In!. 12164
Gasthuisplein

023-315855

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Extra openbare raadsvergadering!

r^ ASSOCIATIE UirVAARTVERZCWGINC
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Op woensdag 8 april 1992, 20.30 uur (aansluitend op de commissievergadering Bestuurlijke Zaken) zal een extra raadsvergadering worden
gehouden in het Raadhuis.
Op de agenda staat: afscheid gemeentesecretaris.

Inspraakavond ontwerpnota
Ouderenbeleid 1992

LA BONBONNIERE!

Studeren in

In het kader van de inspraaktermijn wordt op
maandag 6 april 1992 om 20.00 uur
een inspraakavond gehouden
in het Raadhuis, Swaluëstraat 2.

Doetinchem?

echt iets voor jullie,
zei men.

In de Tuin van Nederland
staat een Hogeschool die
beroemd is m haar soort De
Pedagogische Hogeschool
leraar basisschool
leraar speciaal onderwijs

ADVERTENTIES

'u mm f m

De ontwerpnota ligt tot 11 april 1992 ter inzage bij bureau Voorlichting. Tot
deze datum kan men schriftelijke reacties sturen aan het college van
burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort, onder vermelding van 'Ouderenbeleid'.

Uitwerking bestemmingsplan

openbaar, pc en
rk nchtingen
kamerpnjzen
125.-lager dan m grote
steden
extra kijkdag
28 apnl 1992
900-1400

MAAR ZEKER OOK
IETS VOOR U!

Burgemeesteren wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van de
realisering van een tweetal gebouwen op het perceel Zandvoortselaan 165
(Nieuw Unicum) het bestemmingsplan nader uit te werken. Zulks overeenkomstlg het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Vanaf l april.

Het ontwerpbesluit, het bouwplan en het uitwerkingsplan liggen vanaf 6 april
veertien dagen ter visie bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplein 4. Openingstijden: maandag f/m vrijdag 9.0012.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij
burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

opgeven? 0834023406

Aangevraagde bouwvergunningen

Pedagogische Hogeschool
Oost Gelderland

Thea en Ap Lammers

041B92 Burg. van Fenemaplein 2
042B92 Burg. van Fenemaplein 2
043B92 J. van Heemskerckstraat 19
044B92 A.J. v.d. Moolenstraat 15

t
Iedereen keert uiteindelijk terug
in zijn eigen thuishaven.
Na een laatste, moeilijke levensfase heeft de
Here zich ontfermd over

Johanna Constance Maria Husken
23-2-1912

27-3-1992
Kinderen en kleinkinderen,
zusters en zwager
Correspondentieadres:
Th. F. M. van Hemert,
Flemingstraat 350
2041 VT Zandvoort
De crematie heeft op woensdag l april plaatsgevonden.

Smits
1992

Reclame-Advies & Servicebureau N.V.

Het leukste en meest gerenommeerde reclamebureau
van de jaren zestig houdt na 10 jaar stilte weer een
grote reunie. „Deja-vu met u" verwacht alle Smitsers
op 26 mei a s weer bij elkaar te zien Neem contact op
met Helene Cox, Weenahof 21. 1083 JE AMSTERDAM. tel nr (na zessen) 646 27 80 of met Nol van
Kampen tel nr (na zessen) 075-28 08 85

Op 8 april vieren onze ouders

Klaas Koper (de Bul)
en

Bep Koper-Gerritsen
hun 55-jarig huwelijksfeest.
Gelegenheid om te feliciteren is
van 14.30-16.30 in
Geb „de Krocht"
Grote Krocht 41
Zandvoort
Namens hun dankbare kinderen en kleinkind:
Ria-Ton-Aksel
Keesomstraat 149
2041 XG

(De Gulle, I-oine

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VASTE PLANTEN,
VIOLEN, BOMEN EN
STRUIKEN
Vanaf 1 april zijn wij
weer de gehele week
open

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932
Maandag gesloten.
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.
Voor uw kopje koffie e.d.

DAG en NACHT bereikbaar

21ste verjaardag
Michael

Daddy
50 jaar
Van harte gefeliciteerd!
Liefs
Edgar en Ilse

Ze is sportief, slank en ze ziet er
jong uit.
Maar vandaag wordt m'n zus

Ria van Schaagen
50 jaar
„Josefien"

Begrafèiiissëif
en er éihatie&l
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
;
terecht yopr:
.r^vt v ' . -'•/••
'~" • inschrijvingen ;
Uitvaartverzekering
Niyp-PQLIS
* een NaturaP uitvaartovereenkomst ?f =
• V r a a g rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

ÜïTYA^RTVERZQRGrER.
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort;
tel. 02507-17244

Papa en mama

Weekmedia op microfiche,

héél veel succes met
jullie paleisje.

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Mare en Diane

Verleende bouwvergunningen
021B92 M. v. St. Aldegondestraat 15
031B92 Zandvoortselaan 20a
040B92 Van Lennepweg 65-18

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

2 april 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Dit weekend

FRAISE SCHNITT

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

(aardbei-slagroom)

NOTEN-ROZIJNEN
ONTBIJTKOEK
van 4,30 voor

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

- plaatsen dakverdieping
- plaatsen erker
- plaatsen schuurtje

Rectificatie verleende bouwvergunningen d.d. 5 maart 1992
115B91 Diaconiestraat 1
- verbouwen horeca-/woonruimte
moet zijn:
115B91 Diaconiestraat 1
- verbouwen tot kantoorVwoonruimte

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRI
Of OU

Tel. 02507-13278

gefeliciteerd met je

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Raquel

Kwekerij P. van KLEEFF

- vergroten entree
- vergroten hotellobby/restaurant
- verbreden muuropening woonkamer/slaapkamer
- plaatsen dakkapel

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

-Gekte ^Bakker
HOGEWEG 28, TEL. 12989

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Nic. Beetslaan 6 bov., huur ƒ 401,83 per maand.
3-kamerbovenwoning met c v
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens. Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max ƒ 2.665,-zijn.
2. Lorentzstraat 165, huur ƒ685,08 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met c v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4 235,- zijn.
3. Garage Lorentzstraat P, huur ƒ 98,89 per maand. Toewijzing aan huurders van
de woningen aan de Lorentzstraat 301 t/m 387. Toewijzing zal geschieden op
basis van het lidmaatschapnummer. BIJ het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen
Reacties uiterlijk dinsdag a s vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daaropvolgende vrijdag om 12.00 uur m het gevelkastje
ten kantore van EMM
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
RUILRUBRIEK
1. Gerenoveerde 3-kamerwoning. Gasthuishofje, huur ƒ 358,89 per maand. Gevraagd- 3-kamer benedenwonmg in rustige omgeving (geen centrum).
2. 4-kamerwoning, Keesomstraat, 2e etage met lift, huur ƒ 657,94 per maand (excl.
stookkosten) Gevraagd: ééngezinswoning, liefst Noord.
3. 3-kamer flatwoning, De Schelp, 3e etage, huur ƒ 624,93 per maand (excl. stookkosten) Gevraagd. 3 of 4-kamerflat met lift en gesloten keuken. Niet in Nw
Noord.
4. 3-kamer benedenwoning, Hulsmanstraat, huur ƒ 434,89 per maand.
Gevraagd 3 of 4-kamerwoning. Niet m Noord.
5. Gerenoveerde 3-kamerééngezinswoning, Hobbemastraat, huur ƒ333,19 per
maand. Gevraagd: 4-kamer ééngezinswoning, liefst Oud-Noord.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 30 april a.s bij EMM.

Te huur:
2 kam. app. m.
keuken. Incl.
gebr. d.t.
675,- all in.
Tel.
02507-12150.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS
UIT DUITSLAND:
fahwrlijk.

voordeliger!!

LANQÊZrïïERDAG
:4ABRIU992 ; ".

geopend van 9.00-16.00 uur
Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd
voor de
|

1-4Wkm
Vraag naar:
Q Onze katalogus
Q Gratis bezoek thuis+offerte
O Gratis en vrijblijvende offerte volgens
bijgaande tekening (s.v p merk vermelden)
Naam
Adres .
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Stuur deze bon naar Postbus 733,7600 AS Almelo

kopen.

MOB EL=WI LKEN
Möbel
Beter kan
Wilken
het
nietl
WERLTE
levert alle
bekende topmerken. Boven-,
Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), of bel rechtstrei
dien leveren we
met onze Nederlandse afd. 09-49595120818 - Fax 09-4959512!
keukens uit eigen
fabriek!
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Bewoners flat Schuitengat:

Spreekuur houden loont niet meer de moeite

Na zeventien jaar een
einde aan de Wetswinkel
ZANDVOORT - De Wetswinkel zal vanaf
mei geen maandelijkse zittingen meer nouden. Hiermee komt na zeventien jaar een einde aan de maandelijkse activiteiten van de
Wetswinkel. Voorzitter Gielen van de stichting zegt: „Het is jammer dat de Wetswinkel
verdwijnt, maar er kwamen te weinig mensen. Het loonde niet meer de moeite".
Op 21 mei 1975 werd de Wetswinkel in Zandvoort
opgericht. Een team van juristen, deurwaarders, advocaten, notarissen en andere juridische adviseurs
gaven gratis informatie aan Zandvoorters met problemen. „In de jaren zeventig en tachtig was de belangstelling voor de Wetswinkel bijzonder groot", vertelt
notaris Gielen, voorzitter van de Stichting Wetswinkel Zandvoort. „De mensen kwamen met vragen over
hoe ze verder moesten na een echtscheiding, over het
oplossen van conflicten met schuldeisers etcetera.
Maar de laatste jaren nam de interesse voor de activiteiten van de Zandvoortse Wetswinkel terug. Tot voor
kort hielden we het spreekuur in ere, want er kwamen
toch nog zo'n tien h twintig mensen per maand. Die
wilden we niet teleurstellen. Daarom halveerden we
het aantal spreekuren, van twee naar een per maand.
Maar als er nu vier mensen op het spreekuur komen
is dat veel. En de mensen die komen willen vooral
advies dat ze eerder elders ingewonnen nog eens bevestigd zien. De juridisch adviseurs doen het werk
geheel vrijwillig, zonder kostenvergoeding. Je kan
niet van ze verwachten dat ze voor zo weinig mensen
zoveel tijd investeren".
De huur van de ruimte in het gemeenschapshuis

voor het spreekuur van de wetswinkel werd betaald
door de gemeente, evenals het inschrijvingsgeld van
de Kamer van Koophandel.
De reden van het afnemen van belangstelling voor
het spreekuur is volgens voorzitter Gielen gelegen in
het feit dat de rechtshulp in Nederland tegenwoordig
gefinancierd wordt en dat de Zandvoorters dagelijks
terecht kunnen bij het Buro voor Rechtshulp aan de
Wilhelminastraat 9 in Haarlem.
Mieke Diederik van het Buro voor Rechtshulp
Haarlem bevestigt dat er veel Zandvoorters naar het
Haarlemse bureau komen. „Het aantal Zandvoorters
dat hier langs komt varieert, de ene week komt er niet
een en de andere week komen er vijf". Diederik wist
niet van het bestaan van een Zandvoortse wetswinkel
af en verwacht dan ook geen extra toeloop van Zandvoorters. Het verbaast Gielen niet dat de Wetswinkel
onbekend is bij het bureau in Haarlem: „Bijna alle
wetswinkels in Nederland zijn al opgeheven. Onze
wetswinkel was eigenlijk uniek".
Gielen zelf is in 1988 gestopt met het verstrekken
van juridische adviezen. Gielen: „Toen werd ik notaris en dat bracht me in de positie dat ik mensen naar
mijn eigen bureau, of naar dat van de concurrent zou
moeten verwijzen en dat kan natuurlijk niet." Hij
bleef wel achter de schermen werkzaam als voorzitter. Bij het bureau in Haarlem kunnen mensen terecht met vragen op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, advies op gebied
van studiefinanciering en vreemdelingenrecht.
De wetswinkel in Zandvoort hield elke woensdag
van de maand tussen half zes en half spreekuur.
Gisteren, op l april, vond het laatste spreekuur plaats.

ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zantlvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere mwoner van Zandvoort,, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueêl Geweld: tel.
023-329393" op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

j Kerkdiensten
Duijves
Zondag 10.30 uur: mw. B. Bleijs en
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe- mw. M. Wassenaar (woord- en
lijke Geref./Herv. dienst in Gerefor- comm. dienst)
meerde Kerk. Voorganger ds. J.A. Nieuw Unicum:
van Leeuwen. Kollekte Algemene Zaterdag 10.45 uur, dienst verzorgd
Diakonale Doeleinden.
door NPB, ds. S. v.d. Meer
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe- Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
lijke Geref./Herv. dienst in Gerefor- Haarlem):
meerde Kerk. Voorganger ds. J.A. Zondag 10.30 uur: Morgendienst
i van Leeuwen. Kollekte Algemene Zondag 19.00 uur: Avonddienst
Diakonale Doeleinden.
Weekend: 4/5 april 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:

' Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

Jehova's Getuigen:

Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
|1 Zondag 10.30 uur: ds. J.H. Marwitz, Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
uit Heemstede
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
, Roomskatholieke Kerk:
< Zaterdag 19.00 uur: Pastor Th.W. Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand B
Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout Uitgave Weekmedia BV Hoofdred
J M Pekelhanng Hoofd commercie J F
Sas
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507-18648 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 0206451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj
chef), Joan Kurpershoek,Ivar Dobber
Advertentieverkoop: Gasthuisplem 12,
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Faxnummer 02507-30497 Kantoor geopend maandag 13-16 u , dinsdag 10-13. 14-16 u,
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 1317 u .vrijdag 9-12 u
Regiokantoor- Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn Faxnummer 02975-61095 Micro-advertenties tel
020 - 562 6271
Verkoopmanager M Chnstiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers / 1,75
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad
1941

is opgericht m

ZANDVOORT - Door auto's die de boulevard op en af rijden, is
een erg gevaarlijke situatie ontstaan aan het Schuitengat. Met
name personenauto's racen regelmatig met grote snelheid over
het trottoir naar de oprit tussen de gelijknamige flat en het
Favaugeplein. Dat zeggen bewoners in een brief aan het gemeentebestuur. Volgens hen worden de paaltjes die de toegang moeten afsluiten, nauwelijks gebruikt. Daardoor kan in feite iedereen met een auto de boulevard oprijden.

Inbraak

door Joan Kurpcrshock
Volgens woordvoerder Scheeren
is een 'zeer gevaarlijke situatie ontstaan'. 'Aangezien de heren vooral m
hun luxe auto met verhoogde snelheid de hoeken afsnijden en plotseling op het korte stuk van het Schuitengat opduiken om de boulevard te
verlaten". Dit gedrag 'verrast de onschuldige passanten die zich al wandelend naar de boulevard begeven,
volledig'. Volgens Scheeren heeft
het reeds tot gevaarlijke en pamekerige vluchtsituaties geleid.

Stelselmatig
Daarnaast klagen de bewoners
over overlast, speciaal voor degenen
die hun entree of uitgang direct aan
het Schuitengat hebben. Een en ander is mogelijk verergerd omdat vrijwel iedereen de boulevard op zou
kunnen rijden. De vier paaltjes die
de toegang voor derden moeten afsluiten, zouden sinds de plaatsing
nauwelijks gebruikt zijn.
Wethouder Van Caspel bevestigde

ZANDVOORT - Volgens een der
tigjangc Hecmstedenaar tuiden
agenten niet s>oed op tal) een aunnj
Daarom schold hij ze maar uit
hoogte van Stella Mans Daardoor is ding
nazi'b en bracht hl] de hitlei
een doorgaande route ontstaan, van voor
groet uit
het Schuitengat naar het Casino.
Het incident gebeurde op 30 maart
'b nachts rond half vier op het Sta
tionsplem De man wat> ovengenb
Logischer
niet betrokken bi) het ongeval
Als het aan bewoner Scheeien lag, zelf
hem is proces-verbaal opgidan was het 'logischer' om de oprit Tegen
te verplaatsen naar de ruimte tussen maakt
het Palace Hotel en het voormalige
dolfinarium Die plek zou oveizichtelijker en daardoor veiliger zijn BoBENTVELD Uit een woning in
vendien zou daarmee minder over Bentveld
de Theums Bloemlaan
last voor omwonenden ontstaan In wei den opaan
24 maart bi] een inbraak
dat verband worden 'geluidstnllin- enige zilveren
voorwerpen en geld
gen door zwaar vrachtverkeei' ge- weggenomen De
kwamen de
noemd Volgens Scheeren kan nu al woning binnen nadaders
vei nieling van een
de conclusie getrokken worden, dat raam De hele woning
dooi
de - beperkte • openstelling van het zocht De politie stelt eenwerd
onderzoek
Schuitengat zo snel mogelijk onge m naar de daders
daan gemaakt moet wolden

dat afgelopen dinsdag tijdens de
raadsvergadering. Volgens hem ligt
het aan een aantal strandpachters,
dat de regels stelselmatig met voeten treedt: „Sommigen houden zich
buitengewoon slecht aan de afspra
ken".
Strandpachtersvoorzitter
Jaap
Paap bevestigt dat er een gevaarlijke
situatie is ontstaan bij het Schuitengat. Dat ligt volgens hem echter aan
de richting van het verkeer en de
wijze waarop de oprit is ingericht.
„Wij hebben naar de gemeente een
voorstel gedaan om de situatie te
veranderen", aldus Paap „De mensen moeten zo mm mogelijk last van
ons hebben". De gemeente voelt echter mets voor die wijzigingen
De pachters zeggen onder andere,
dat de palen bij de opgang zo zijn
geplaatst, dat een voertuig 'gedwongen wordt om eerst m de richting
van de flat Schuitengat te rijden, om
vervolgens naar een afgang te gaan'
Bovendien ontbreekt de afzetting
van de Boulevard de Favauge, ter

Zandvoortse deelnemer talentenjacht:

'De meesteemotie zit
in mijn gitaarspel9

u A c h t e r de s c h e r m e n

j Weekenddiensten
Weekend:
4/5 april 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is met nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openmgstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
" weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
'Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Verem-

Auto's scheuren op trottoir

Hitlergroet

Periode:
24 - 30 maart 1992
Ondertrouwd:

Vink, Paul en Heemskerk, Anna Ehsabeth Maria
Geboren:

Prancine Karlijn, dochtervan: Roos,
Bernard en Vreeken, Caroline Ida
Overleden:

Goossens, Petrus Cornehs, oud 64
jaar, Rikkert, Pieter, oud 62 jaar
Brand, Jan, oud 77 jaar
De Jong, Dirk, oud 83 jaar

Automobilist
onder invloed
ZANDVOORT - Een 53-jarige man
uit Zandvoort werd op 26 maart aangehouden op het Burgemeester van
Penemaplein omdat hij onder in
vloed van alcohol een auto bestuurde. De man reed met de auto onzeker over de weg en negeerde een
stopteken. Nadat de man uiteindelijk toch zijn voertuig tot stilstand
had gebracht, bleek hij te veel acoholische drank te hebben genuttig.
De politie heeft zijn rijbewijs mgevorderd.

Edo van
Tetterode

• „Vroeger speelde ik wel acht tot veertien uur gitaar op een dag," zegt
Douwe Wijnalda.

• Edo van
Tetterode heeft
nog een
kleinere, houten
versie van
Loeres
gemaakt. „Die
is tenminste nog
te tillen".
Foto Bram Stijnen

6

Ik ben geen Don Quichot'

ZANDVOORT - „Ik loop bij gevelstenen die her en der in het
wijze van spreken wel eens dorp te vinden zijn. Of de vliegerachter 'molentjes' aan, maar wedstrijden die hier jarenlang wergehouden door het Vliegerconik ben zeker geen Don Qui- den
Fly Away. Edo, oprichter
chot". Dat zegt de bekende sortmm
voorzitter, wilde hiermee zelfs
Zandvoortse kunstenaar Edo en
als eerste de Olympische Kampivan Tetterode over zijn vele oenschappen Vliegeren organiseinitiatieven en plannetjes van ren. Daarnaast waren er plannen
de afgelopen decennia. De voor 'World Wide Kite Games'.
mens stond daarbij altijd een- „Een stuk of zeven landen hebben
traal, door middel van humor zich hiervoor aangemeld, maar in
of door het aan de kaak stel- eigen land kreeg ik daarvoor onvolsteun", aldus Van Tetterolen van kwaad en geweld. Er doende
Momenteel is het consortium
is altijd een belangrijk ver- de.
slaap gesust', tot de voorzitter
schil geweest met de legenda- 'm
het tijd vindt om opnieuw in actie
rische Spaanse ridder uit de te komen. Hij is geduldig, zegt hij.
roman van Cervantes: „Voor „Voor sommige dingen is de tijd
mij moet elk plan wel haalbaar zijn, anders ga ik er niet
achteraan", aldus Van TetteIn de rubriek 'Achter de
rode.
Schermen' gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de
door Joan Kurpershoek
'mens' achter bekende
personen in deze
gemeente.

E

DO VAN TETTERODE, die
hier in 1936 als klem jongetje
kwam wonen, heeft letterlijk
en figuurlijk zijn stempel op Zandvoort gedrukt. De voorbeelden zijn
makkelijk te vinden, zoals het bekende Loeresbeeld aan de Boulevard Paulus Loot, waarover vanaf
morgen m het Cultureel Centrum
Zandvoort een tentoonstelling
wordt gehouden. Zandvoort bereikte de landelijke kranten toen
Loeres rond l april 1962 op het
strand werd gevonden. De badplaats bleef dagenlang in het
nieuws door deze grap, die door
Van Tetterode was bedacht en met
hulp van vrienden en kennissen
was uitgevoerd. „Dat is de beste
reclame die je kunt hebben", aldus
de beeldhouwer.

Ere-Loeres
Loeres bleef daarna aanleiding
voor opmerkelijke acties. Het
I-April Genootschap werd opgericht en bijna dertig keer werden er
ere-Loeressen uitgereikt aan bekende, humoristische Nederlanders.
Een ander voorbeeld van Van
Tetterodes activiteiten vormen de
tien • merendeels humoristische -

Deze week kunstenaar
Edo van Tetterode.

kennelijk niet rijp. Dan moetje geduldig zijn en gewoon wachten".
Dat geldt volgens hem ook voor het
gedenkteken op de plek waar tot
aan de Tweede Wereldoorlog een
Joodse synagoge heeft gestaan. Als
bestuurslid van de stichting Joods
Monument Zandvoort heeft hij
lang gepleit voor een waardig monument. Het gedenkteken dat vorigjaar is onthuld, is volgens hem
met meer dan een 'televisiekastje'.
„Het is aardig als aanduiding.
Kennelijk was er op dat moment
politiek met méér te verwezenlijken. Dus moeten we onze tijd afwachten, de deur staat wat ons betreft nog open. En nogmaals: het
gaat niet om mij, het gaat om die
mensen". „Dat wachten heb ik geleerd m Indonesië", verklaart hij
Daar was Van Tetterode officier in
het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL), een spannende
tijd met ontmoetingen met tijgers
en het eten van slangen m de jun-

gle. Naast de dreiging van de vijand
uiteraard. „Ik ben blij dat ik nooit
iemand heb hoeven neer te schieten, maar dat lag ook aan een bepaalde uitstraling die ik heb. Ik
heb een 'derde oog', zeggen de Indonesiers. Hij wijst naar zijn voorhoofd: „Als ik kwaad wordt, krijg
ik daar een ronde punt". Hij hield
veel herinneringen aan deze tijd
over. „En vrienden", zegt hij met
nadruk, „vrienden voor het leven"

Verdraagzaamheid
Zijn aandacht voor de medemens kwam in 1989 nog duidelijk
naar voren in zijn 'Monument van
Verdraagzaamheid', voor de Stichtmg Michael Poyé. Deze is genoemd naar de 23 jarige jongen uit
Huizen die in 1986 in Hilversum
door skinheads om het leven werd
gebracht. Het monument werd
door Prinses Irene onthuld. „En
tot de burgemeestersvrouw zei ik:
Let wel wat u m huis haalt. Er zal
een golfvloed van verdraagzaamheid over heel Europa komen", aldus Van Tetterode. „Kort daarna
viel de Berlijnse muur".
Heel wat vrienden heeft Van Tetterode in Nederland overgehouden
aan al zijn activiteiten. De eerste
daarvan stammen al van vele jaren
terug. Zo verwierf hij al in bepaalde kringen bekendheid als regisseur, toen hij in 1958 een film
maakte over en mét de schilder
Karel Appel. „Voor die film heeft
Appel zelfs onder een helikopter
gehangen". Ook over acteren wist
Van Tetterode het een en ander,
aangezien hij zelf nog op de planken heeft gestaan.
Eigenlijk heeft hij van alles gedaan. Hoewel... bijna alles. Want
op het Paaseiland is hij nog niet
geweest, ofschoon zijn creatie 'Loeres', een Paaseilandbeeld' anders
zou doen vermoeden Hij werd er
toe geïnspireerd door een boekje
van de Noorse onderzoeker Thor
Heyerdahl. „Ik zou graag eens mee
gaan met zo'n onderzoeksreis",
zegt hij. Toch heeft hij wel iets weg
van zijn mede-steenhouwers op
het eiland. Zoals een kennis van
hem zei: 'Van Tetterode is m staat
een stuk steen in het nieuws te
brengen, én in het nieuws te houden'. Wellicht goed voor een Ere-Loeres.

Foto Andre Librrom

ZANDVOORT - „De meeste emotie zit vaak in mijn gitaarspel," zegt de 36-jarige Zandvoortse zanger/gitarist Douwe Wijnalda. Na tien jaar Rythm & Blues begon hij twee jaar geleden
aan een andere stijl te werken. Het resultaat is vanavond in
Circus Zandvoort te horen. Daar komt hij uit in de halve finale
van de talentenjacht, van Produktiebureau Luuk Hasselman en
het Zandvoorts Nieuwsblad
Douwe Wijnalda heeft eerst ongeveer tien jaar lang m verschillende
Rythm & Blues bandjes gespeeld, waaronder Kmme uit Zandvoort en
Rita's Kitchen. Zo trad hij onder andere op tijdens Jazz Behind the Beach
in deze gemeente en op festivals m de Haarlemmerhout. Enkele keren zelfs
met de bekende saxofonist Hans Dulfer aan zijn zijde.
„Eenjaar of twee geleden ben ik gekapt met het spelen in bands, omdat ]e
altijd in het zelfde circuit blijft zitten ' Douwe trok zich terug m zijn
bescheiden studio thuis om zich toe te leggen op het maken van nieuwe
muziek en teksten. En wel Nederlandstalig „Ik heb nu zo'n vijftig a zestig
Nederlandstalige nummers " Hiermee hoopt hij de Nederlandse markt op
te kunnen gaan.
De stijl die hij gebruikt, is sterk uiteenlopend, maar een vergelijking met
bijvoorbeeld J.J. Cale, Ene Clapton en Dire Straits wordt al snel getrokken
„Mijn teksten varieren sterk," zegt hij „Ik probeer er veel humor in te
verwerken, maar natuurlijk ook diepgang. Ik probeer er zoveel mogelijk
mensen mee te raken Maar de meeste emotie zit vaak m mijn gitaarspel
Dat heeft bij mij altijd voorop gestaan. Vroeger speelde ik wel acht tot
veertien uur gitaar per dag. Nu heb ik daar geen tijd meer voor," aldus
Douwe, die ook nog vier dagen in de week bij Gran Dorado werkt.

Opnames
Sinds een half jaar stuurt hij wat van zijn muziek rond in Nederland,
waarop hij - volgens eigen zeggen - goede reacties krijgt Hij heeft echter
maar drie opnames van hoogstaande kwaliteit, omdat het werken m een
echte studio erg duur is. Voor een goede promotie-actie is dat eigenlijk te
weinig „Daarom hoop ik dat ik ooit de kans krijg om professionele opnames te maken voor een CD Daarom hoop ik ook dat ik niet de eerste prijs
win met de talentenjacht, maar de tweede twee dagen opnames maken m
een zestien sporen studio "
Tijdens de halve finale vanavond kan men zien of Douwe inderdaad
dooi dringt tot de finale en dan een kans maakt op een van de drie prijzen
De finale is op donderdag 16 apiil Naast Douwe zijn er nog dertien andere
kandidaten die vanavond meedingen naar een plaats m de finale, te weten
Marko Marie, Ron van Vliet, Michel Exel, Dmeka, Terry Schaap, Armand
Fuchs, Reckless, Billy Holly, Aldert v.d Heide, Dick Kiezenberg, John Slot
(Gentleman's son), Pucksons en Nathalie van Duin
De jury bestaat vanavond uit een medewerker van het Zandvoorfi,
Nieuwsblad, Cor Draaijer en Johan de Graaf (professioneel disc-jockey. o a
bekend van club Juliana, Hilton Amsterdam)
In samenwerking met het Zandvoorts Nieuwsblad wordt er ondor de
toeschouwers van de Talentenshow een publieksprijs verloot Degene die
op één van de avonden onderstaande bon volledig inlevert, maakt kans op
een cd-bon ter waarde van tweehondc i d gulden, aangeboden door de Zanclvoortse winkel Idee-CD Tijdens de finale-avond wordt de prijswinnaar
bekend gemaakt
Kaartjes voor de Talentenshow zijn veiknjgbaar, voor vijf gulden, bi] de
kassa van het Circus Zandvoort Voor meei informatie kan men tei echt bi)
Luuk Hasselman Produkties, tel 020 G390Ü32

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow m
het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam
Adres _
Postcode

Woonplaats

geeff u meer!
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Bakkerij PAAP

HEIERMAN
SCHOONMAAKBEDRIJF

OFFERfTton
Opgericht in 1965, groeide Offerman van de kleine regionale grossier tot de
organisatie die zij thans is: fabrikant, importeur en groothandel in
levensmiddelen met landelijke betekenis. Tot het produktenpakket behoren
onder meer salades, kaas, vleeswarenspecialiteiten en kleinverpakkingen.

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

vraagt:

Oproep/invalkrachten

Wij zoeken voor onze vestiging in Aalsmeer:

min. 8 uur p.d.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Fiscaal nr. vereist. Inl. tel. 19292

WEEKEND AANBIEDING

ONDERHOUDSMONTEUR
De voornaamste taak zal zijn het met grote mate van zelfstandigheid
verhelpen van storingen en het uitvoeren van periodiek onderhoud aan onze
geavanceerde snij- en verpakkingslijnen.
Functie-eisen:
- MTS-diploma (bij voorkeur WTB/elektro) of een LTS-diploma aangevuld
met relevante kursussen en/of werkervaring.
- Probleemgericht kunnen denken.
- Zelfstandig en akkuraat kunnen werken.
- Een enthousiaste en flexibele werkhouding.
Arbeidsvoorwaarden:
Afhankelijk van funktie, leeftijd en ervaring, maar zonder meer een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Belangstellenden (m/v) verzoeken wij kontakt op te nemen met, of een brief
te schrijven aan, de afdeling Personeelszaken.

Offerman
Postbus 1095
1430 BB Aalsmeer
Tel. 02977-21356

*»

Swaluestraat 26d:
Driekamermaisonnettein centrum. Bouwj. 1984.
Ind. 1e et. hal, woonk. met balkon, keuken, toilet, trapkast, 2e et. badk. met douche, toilet en
wastafel, 2 slaapk., c.v. Serv.k. '/55,-p.m.
Vr.pr. / 142.500,-k.k.

Paasproefstolletje

o o_
3f9u

Appeltaartje

5f75

Hogeweg 22/1:
Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (v/h 2) op 1e
et. Ruim balkon west. Ind. hal, toilet, wopnk. met
spiegelwand, luxe open keuken met inb.app.,
slaapk. met vaste spiegel/kastenwand, badk.
met bad/douche en dubbele wastafel. Serv.k.
ƒ 137,- p.m.
Vr.pr. ƒ 215.000,--k.k.

Back to the sixties
Soc. De Manege Zandvoort
heeft a.s. zat. wegens groot succes
wederom een sfeervolle
dansavond met jaren 60 muziek.

Brederodestraat 54:

Karakteristieke twee onder een kap woning met
voor- en achtertuin. Ind. hal, toilet/douche, keider, woonk. (35 m2), keuken met inb. app., 1e et.
3 slaapk. (v/h 4) met wastafel, balkon, 2e et. zolder. c.v.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Oosterparkstraat 53:
In uitstekende staat van onderh. verkerend
woonhuis. Ind. entree, hal, ruime woonk. met
open haard, luxe open keuken met inb.app., 1e
et. 3 slaapk., badk. met ligbad, wastafel en toilet. Parketvloer door het gehele huis. Zonnige
binnenplaats.
Vr.pr. ƒ 249.000,--k.k.

Live entertainment in de pianobar
en DJ. Rob in de bovenzaal.

Uitsluitend ongebonden mensen
v.a. 25 jaar.
Corr. kleding a.u.b. entree ƒ15,-.
Info 16023.

OPEN HUIS
Cort v.d. Lindestraat 2/30, zat. 4 april van 14.0016.00 uur. Vierkamermaisonnette met balkons
west. Ind. 3e et. hal, gang, toilet, woonk. met
marmeren vloer en open haard, luxe open keuken met inbouwapparatuur. 4e et. 3 slaapk.,
luxe badk. met dub. wastafel, ligbad en apart toilet, serv.k. ƒ417,- p.m. incl. verwarming.
Vr.pr. / 249.000,-- k.k.

Voor onze herenmodezaak
zoeken wij per direkt

een part-time

medewerk(st)er

VAN

Zandvoorts Nieuwsblad
--j—f^\f x/Jvrg% /•f=CLViyy\?nri IA 1 VI- \ \• --f"1^"* r-LK-I

Fa. P. Kleijn

SCHAIK

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

MAKELAAR QG.

20,

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

THE HUNGRY WHALE
is op 2e Paasdag geopend.
Ons Paasmenu bestaat uit:
VOORGERECHT:
Kippesoep of
Ganzeëi omelet
HOOFDGERECHT:
Lamsbout of
Tournedos Rossini
NAGERECHT:
Crêpe Dame Blanche of
Petit Omelet Siberienne
Koffie
Prijs per persoon ƒ 50.-

BOULEVARD BARNAART 18
2041 JA Zandvoort
RESERVEREN GEWENST 02507-30175

HOTEL LAMMY
zoekt

een kamermeisje

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Zandvoort

Haltestr. 9, Zandvoort

AKO

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantién
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

K e r k s t r a a t

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER

ƒ 1,72
ƒ 1,88
ƒ 1,00

SERVICESTATION

VERANTWOORDELIJKHEID WAARVOOR JE
WORDT OPGiUID.
Bij zo'n baan hoort dan ook een uitgebreide allround opleiding. Die begint zodra je in dienst komt en duurt zo'n vier maanden. In die periode leer je alles wat met je vak te maken heeft.
Van het bijspijkeren van je vreemde talen tot en met verkooptechniek en voorlichting. Als basis voor die opleiding geldt overigens een LBO- of MAVO-diploma.
Toch maakt alleen die opleiding je nog niet tot een goede
conducteur of conductrice. Daarvoor moet je zelf het nodige
meebrengen. Flexibiliteit. Maar ook besluitvaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

MAAK'NS f EN AFSPRAAK.
Ben jij tussen de 18 en 45 jaar, heb je de goede vooropleiding en woon je in de regio Amsterdam? Bel dan 020-5578575
of schrijf naar N.V. Nederlandse Spoorwegen, Rayon Service en
Verkoop, Antwoordnummer 3507, 1000 BG Amsterdam.

NS ZOEKT CONDUCTEURS ( fp/«£, j,
'N BAAN OM JE PET VOOR AF TE NEMEN.

InterLanden sprelgroep
CHRIS HARDENDOOD

Huis-aan-huis verspreiding

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Ten behoeve van de verspreiding van:

telefoon 023-385478

Nieuwsblad
Met spoed gevraagd

BEZORGERS/STERS

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

HOGE VERDIENSTE

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Bel: 020-6138444

HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

Als conducteur of conductrice bij NS heb je een afwisselende baan. Niet alleen omdat je elke dag een ander traject rijdt,
maar vooral omdat je elke dag weer andere mensen ontmoet.
En je dus elke dag nieuwe situaties meemaakt. Bovendien ben jij
de baas en verantwoordelijk voor een goed verloop van de reis.

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

voor het aankomende seizoen
voor 20 uur per week
Informatie tel. 13466

KOM'NS
PRATEN OVER
EENALLROUND

DEWIT VERHUIZINGEN

BKENDE
VRHU1ZRS

KOLOSS

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

(bij Palace Holel) ,

++++++++++++++•
+++++++«•++++++ STICHTING RODE KRUIS
»•! fKjL\ 9f

• QHV •

BLOEDBANK KENNEMERLAND
De bloedbank Kennemerland, gevestigd te Haarlem, verzorgt de bloedvoorziening voorde intramurale
instellingen in de Regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Bij de bloedbank staan ca. 13.000 donors
ingeschreven bij wie. na keuring, jaarlijks in totaal ca. 18.500 maal bloed en ca. 3.500 maal alleen
bloedplasma wordt afgenomen.
l.v.m. een functiewijziging binnen de organisatie van het huidige hoofd administratie hebben wij met
onmiddellijke ingang plaats voor een

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

HOOFD ADMINISTRATIE M/V

SINCER

TROELSTRASTRAAT 34

test- en bloedgroepgegevens, produkt en leveringsgegevens. Daarnaast worden de leden- en
donateursbestanden van het Rode Kruis Haarlem en Omstreken gemuteerd.

T/D GARAGE VERSTEEGE

ZANDVOORT

++++++++++++++ De taken van het hoofd administratie zijn:
-H- -f ++++++

1e 5 lessen a ƒ 32.50
Vervolglessen ƒ 45.00
Les met Suzuki 450 cc

Voor eens en altijd

*•*•*•*••*••*.•*..f+++•*.++ draagt
De administratie, bestaande uit 7 administratieve medewerk(st)ers, voor in totaal 2,5 formatieplaatsen,
hoofdzakelijk zorg voor het oproepen van donors en het verwerken van de keuringsgegevens,
-

VOORJAARSAANBIEDING

\

PRINSENfiOFSTRAAT 7

«ZÏ02507-20072
Maandags__gesloterr,

Geeft leiding aan het team van medewerk(st)ers.
Verzamelt en verwerkt gegevens t.b.v. de rapportage, de financiële administratie en derden.
Draagt zorg voor de facturering van geleverde produkten en diensten.
Levert een bijdrage aan het instellingsbeleid.
Draagt zorg voor een goed beheer van het computersysteem.

Dient zich tevens op de hoogte te stellen en te houden van die werkzaamheden van de stafleden
financiën en automatisering, waarvan de kennis noodzakelijk is om de goede vervulling van de dagelijkse gang van zaken bij hunner afwezigheid te waarborgen.
Van de funktionaris wordt verwacht dat hij/zij beschikt over:
- Een administratieve opleiding op SPD-nivo
- Leidinggevende ervaring
- Affiniteit met de gezondheidszorg en automatisering
- Takt, goede sociale vaardigheden, accuratesse en flexibiliteit
- Een leeftijd van 30 tot 50 jaar
++++++*+++++++

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt aanvankelijk voor de duur van één jaar. Na gebleken geschiktheid zal een
1111 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aangegaan.
- - Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden vinden plaats volgens de CAO voor het ziekenhuiswezen.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae, dienen binnen 2 weken na het verschijnen
van de advertentie gericht te worden aan de heer G.H. Kerssens, economisch direkteur van de Stichting
Rode Kruis Bloedbank Kennemerland, Velserstraat 19A. 2023 EA te Haarlem, tel.nr. 023 - 274474.

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

HOE VERKOOPJE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

020-5626283

adverteer in de krant

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 2 APRIL 1992

Ondanks
toch
voor
ZANDVOORT
Zandvoort'75 verspeelde zaterdag
een kostbaar punt in de uitwedstrijd tegen Blauw Wit.
Door het 1-1 gelijkespel raakten de Zandvoorters een punt
achter op ZOB, dat met 3-2
won van Odin. Het gelijkspel
was voor Zandvoort'75 wel voldoende om de tweede periode
winnend af te sluiten.
Vooral in de eerste helft draaide
Zandvoort'75 stroef. Ondanks dat de
combinaties niet liepen bouwde
Zandvoort'75 aan een overwicht.
Daarbij viel een goede poging te noteren van Robin Castien, die echter
geen doel trof. Geheel onverwacht
zou Blauw Wit na vijf minuten de
leiding nemen. De Zandvoortse verdedigers keken elkaar aan na een
door Blauw Wit genomen vrije trap.
De bal verdween zomaar in het doel.
Zandvoort'75 was duidelijk aangeslagen en kwam de klap niet snel te
boven.

Rust
•s in de Opel-Lotus klasse gaven de coureurs elkaar geen duimbreed toe.

Foto Bram Stijnen

e opening raceseizoen
ZANDVOORT - Ondanks het koude weer
en de matige belangstelling van ongeveer 2500
toeschouwers, zorgden
de coureurs voor een
stijlvolle opening van
het raceseizoen. Op het
Circuit Park Zandvoort
waren vooral de races in
de Kqni. Produktiewagen-races de toppers
van de dag

door Aaldert Stobbelaar

Allard Kalff gaf meteen
zijri visitekaartje af door de
zwaar bezette klasse tot
twee liter op zijn naam te
zetten. Als klap op de vuurpijl bleek Kalff even later
ook de beste man in de Formule-race. In de populaire
Produktiewagen klasse had-

Kalf f het vooral aan de stok
met de Haarlemmer Fred
Krab. Krab had een betere
start en vloog met zijn Nissan Sunny langs Kalff. Kalff
herstelde zich en nam de
kop over na een gave inhaalrace. In de laatste ronde
kwam Krab nog naast Kalff,
maar op de streep had de
rijder uit Baambrugge een
halve Alfa Romeo voorsprong. Raymond Coronel
kwam in deze klasse als derde binnen.

meer toe. Nobels rukte nog
wel weer wat op maar meer
dan een vierde plaats, achter
Kreijne en Trappel, zat er
niet in.
In de Formule Ford 1600
race kwam Allard Kalff opnieuw aan de start en wederom zeer succesvol. Na de
herstart nam Kalff direct
een voorsprong. Zijn tegenstanders zagen Kalff steeds
meer afstand nemen, en onbedreigd behaalde hij zijn
tweede dagzege.

Spanning

Succes

De race tot 1400 cc stond
eveneens bol van de spanning. Rob Nobels uit IJmuiden startte vanaf de eerste
startrij, maar kon zich daar
niet handhaven. De Heemstedenaar Egbert Top was
echter uitstekend op dreef.
Vanaf de zesde startplek
raasde hij naar de kop met
zijn Suzuki Swift GTI. Daar
eenmaal aangekomen, stond
"hij de • concurrentie'1 niets

BIOSCOOP PROGRAMMA 3 april t/m 9 april 1992
Clara ontmoet, op reis door een droom,
de moedige Notenkraker prins.

de

DAGELIJKS OM 13.30

DE NOTENKRAKER
Alle leeftijden
Kaarten tot 12 jaar
ƒ 9,—
Volwassenen
ƒ12,50
DAGELIJKS OM
15.30, 19.00 en 21.30 uur
Alle leeftijden
Kaarten tot 12 jaar
ƒ 9,Volwassenen
ƒ12,50

Donderdag 2 april
geen avondfilm
maar de te finale
van de
TALENTENJACHT

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktiel met PCI
Want PCT rijdt 's nachts en levert vóór de ochtend.
Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 • 59900
E X P R E S D I S T R I B U T I E

M E T

tweede plaats veilig. Bij de
technische keuring bleek
echter dat de motor van
Eyckmans onreglementair
was zodat hij werd gediskwalificeerd en Middeldorp
tot winnaar werd uitgeroêpen.
De eerste Citroen AX race
van het seizoen is voor Francoise Loogman een daverend succes geworden. De
huidige 'Ladies Cup' houdster eindigde als derde in het
algemeen klassement en
was tevens de snelste dame
van het veld.
UitslagenrFormuIc Renault Cup:
1. De Vries, 2. Bleekemolen, 3.
Knook. Opel Lotus-klasse: 1. IMiddeldorp, 2. Martini, 3. Calestani.
NK Produktiewagens tot 2000 cc: 1.
Kalff, 2. Krab, 3. Coronel. Squadra
Bianca: 1. Van Vluprt, 2. Tcrmeijtelen, 3. Van de Wilt. Citroen AX
Cup: 1. De Vos, 2. Bastiaans, ï.
Loogman. Opel Ascona Cup: 1. Van
Vegten, 2. Van de Graaf, 3. Van
Lieshout. Formule Ford 1600: 1.
Kalff, 2. Ciapponi, 3. Van Hoof. Produktieagens tot 1400 cc: 1. Top, 2.
Kreijnei 3. Trappel. Produkticwagens boven 2000 cc: 1. Van Dedem,
2. Van Vliet, 3. Langeberg.

I N - N I G H T - S E R V

ZANDVOORT - Louis Dambrink, het succesvolle lid van
de Zandvoortse Schaak Club,
heeft vorige week donderdagavond de aanval geopend om
minimaal een tweede plaats te
bemachtigen. Met de zwarte
stukken slaagde hij erin Lindeman, na een prachtig gevecht,
te verslaan.
Doordat Dennis van der Meijden
remise speelde tegen Mare Kok, leverde hij duidelijk punten in. Mare
Kok had ook nog het voordeel, dat
zijn eerder afgebroken partij uit de
23e ronde tegen Nico Handgraaf
zonder verder te spelen in een overwinning eindigde. Kok is nu gestegen naar de zevende plaats terwijl

present zijn. De opengevallen plaats
wordt ingenomen door Vincent van
Gelderen, die de komende weken
ook het reserve team gaat versterken en daar kan wennen aan de
Zandvoortse omgeving. Fernon Wibier blijft de Zandvoortse kleuren
trouw en zal menig tegenstander tot
het uiterste dwingen, zo niet het onmogelijke.
In het tweede team krijgt Van Gelderen gezelschap van de oude bekenden Sander van Gelder, Petra
Jansen en Karin Moos. Paul van
Geuns van de Stichting Toptennis
Zandvoort ziet het komende seizoen
optimistisch tegemoet. „Het tweede
team moet in de hoofdklasse kunnen blijven. Volgend jaar kunnen we
dan wat eigen kweek uit de jeugdopleiding laten doorstromen zoals de
talentvolle Vlada Stojanovic en Andrea van der Hurk.
Wat het eerste team betreft is de

verwachting, dat meegestreden gaat
worden voor een plaats in de playoffs. ,,Ik hoop dat we de play-offs
weer kunnen halen. Dat is belangrijk omdat je dan, mede door televisie uitzendingen veel publiciteit
krijgt".
Is het seizoen 1992 nog niet begonnen toch denkt en is Paul van Geuns
reeds bezig met het seizoen 1993.
„Dat moetje wel doen, want begin je
daarmee na dit seizoen dan ben je te
laat. In 1993 moeten we het gaan
maken. Dan willen we een serieuze
poging wagen om het Nederlands
kampioenschap te behalen. Dan
moet er echter een grote sponsor
gevonden worden. Misschien vinden
we die wel in onze huidige sponsors
Audio Sonic en Piz Buin of in de
sponsorclub. Dan kan je een topper
zoals bijvoorbeeld Krajicek of Siemerink in huis halen. Daar gaan we
zeker aan werken".

Dambrink valt aan

Van Elk, 7. Mare Kok, 8. Termes, 9.
Franck, 10. Pepijn Paap.

hij vorig jaar nog op een veertiende
plaats eindigde.

Voor de Zandvoortse schaakjeugd
stond er geen competitie wedstrijd
op het programma. Het was overigens wel zwoegen geblazen. De zestien deelnemers aan de gratis
schaaklessen hadden hun vijfde lesavond ter voorbereiding op de examens voor de pionnen-, toren- en
koningsdiploma's, die medio mei afgenomen zullen worden. Volgense
week donderdagavond zal de jeugd
een 'proefexamen' afleggen. Dit om
te zien hoever de schaaklessen van
Dennis van der Meijden en John Ayress bij hen zijn overgekomen. Vanavond speelt de jeugd de 21 ronde van
hun interne competitie. De ranglijst
aanvoerder is nog steeds Florian
van der Moolen.

Uitslagen uit de 25e ronde zijn:
Dave Frederking-Gude 0-1, Ilje Mollerus-Wiggemansen 0-1, Schiltmeijer-Klijn 1-0, Marquenie-Berkhout 01, Gorter-Choi 1-0, Lindeman-Dambrink 0-1, John Ayress-Pepijn Paap
1-0. De partijen tussen HandgraafTermes, Geerts-Van Elk en Dennis
van der Meij den-Mare Kok eindigden in remise. Na verwerking van
alle uitslagen ziet de ranglijst er als
volgt uit. 1. John Ayress, 2. Dennis
van der Meijden, 3. Louis Dambrink,
4. Edward Geerts, 5. Lindeman, G.

19-15,10. Blauw Wit 19-13, 11. Kenne-

merland 19-13, 12. Purmerend 19-12.

dat verder spelen volstrekt zinloos
was. Het tweede punt was voor
Chess Society minstens zo belangrijk daar het gescoord werd door
Kees Koper op het zesde bord. De al
enige tijd uit vorm zijnde Zandvoorter speelde tot zijn opluchting eindelijk weer eens op zijn oude niveau
hetgeen betekende dat zijn tegenstander volledig werd weggespeeld.
Toen eerste bord-speler Ben de
Vries kort daarna zijn tegenstander
versloeg leek er voor Chess bij een 30 voorsporng geen vuiltje meer aan
de lucht. Niets bleek minder waar
want op het vijfde bord verloor Hans
In de strijd tegen Santpoort ont- Drost, terwijl op het zevende bord
stond op de topborden al snel licht Simon Bosma zich in de nesten had
voordeel voor de Zandvoorters. Ech- gewerkt. De hoop was gevestigd op
ter op het vijfde bord gaf de, dit jaar de overige borden waar Hans van
zo goed scorende voorzitter Hans Brakel en Peter van der Beek gezonDrost, zijn partij uit handen. Het de remise-stellingen hadden verworeerste punt werd binnen gahaald ven, terwijl Olaf Cliteur een groot
door Ton van Kempen, die op het voordeel had.
vierde bord de tegenstander in dusNet voor de tijdcontrole bezweek
danige moeilijkheden had gebracht de tegenstander van Cliteur dan ook

• De voorzitter van de tennisvereniging, uitgedost in folkloristische kleding, spreekt zijn ploeg toe.
Foto Bram stijnen

Jeugd/opleiding

19-19, 6. Zwaluwen'30 19-18, 7. KMVZ
19-17, S. VEW 19-17, 9. Jong Holland

ZANDVOORT - Dankzij een
5-3 overwinning op de reserves
van Santpoort is de Chess Society vorige week voor het
tweede achtereenvolgende jaar
kampioen geworden. De Zandvoorters moeten het kampioenschap delen met SVS. Om
een klasse' hogerop te komen
(de tweede klasse) zullen de
twee teams elkaar in april in
Zandvoort ontmoeten voor het
spelen van een promotiewedstrijd.

ZANDVOORT - Het weer
van afgelopen zaterdag, een
graad of zeven, deed je niet
denken, dat de zomersporten
er weer aan staan te komen. Bij
de Tennisclub Zandvoort laat
men echter het weer voor wat
het is en zijn de buitenbanen in
bedrijf gesteld. Ze moeten danook wel want op 12 april aanstaande staat voor het tweede
AS/4711 Zandvoort team de
eerste competitie in de hoofdklasse op het programma.
Voorzitter Jur van der Lip liet er
geen twijfel overbestaan in zijn openingswoord, tijdens de geanimeerde
bijeenkomst op het tennispark De
Glee. Hij stelde dat de Zandvoortse
tennisclub vorig jaar uit de anonimiteit was getreden met het topteam,
dat uitkwam op het hoogste landelijk niveau, namelijk de ere-divisie.
Zelfs werd een plaats bemachtigd in
de kruisfinales om het Nederlands
kampioenschap en gezien de voorbereidihgen die de club zich getroost heeft, gaat daar wederom de
jacht op geopend worden.
Om dit jaar opnieuw op hetzelfde
niveau mee te kunnen strijden in de
eredivisie zijn enkele nieuwe spelers
gecontracteerd. Dat moest wel omdat de Belgische Sabine Appelmans
afhaakte, in verband met deelname
aan de Olympische Spelen. De Zandvoortse gelederen wordt echter door
Monique Kiene versterkt. De tweede
vrouw in het topteam blijft Esmir
Hoogendoorn, die reeds vele jaren
uitkomt voor de plaatselijk tennisclub.
Onzekerheid bestaat nog over Michiel Schapers. Schapers die het
graveltennis niet erg ambieert, zal in
noodgevallen waarschijnlijk wel

Stand in de derde klasse KNVB: L
ZOB 19-28. 2. Zandvoort'75 19-27. 3.
DZS 19-26, 4. Odin 19-23, 5. Aalsmeer

Moeizaam weekend
ZHC hockeyteams '
ZANDVOORT - Zowel de dames als de heren van de Zandvoortsche Hockey Club kenden een moeilijk weekend. Dé
dames bleven steken op 0-0 tegen Her mes, terwijl de heren
met 5-4 verloren van Xenios.
De Zandvoortse dames speelden
een sterke wedstrijd. ZHC had een
groot veldoverwicht en creëerde
vele kansen. Net als in voorgaande
wedstrijden beschikt ZHC niet over
een afmaker, waardoor Hermes de
nul kon vasthouden. Gezien het gróte overwicht had ZHC deze partij
moeten winnen, maar er zat niét
meer in dan 0-0.
De ZHC mannen speelden een;
zeer zwakke eerste helft. Die zwakke
eerste helft werd de Zandvoorters'
ook noodlottig. Na een half uur hox>.
keyen keek ZHC tegen een 5-1 achterstand aan. Xenios overklaste,
ZHC in het eerste gedeelte volkomen. Mare Meyer slaagde er in bij.
een 4-0 achterstand tegen te scoren.
Een donderspeech van coach Ray-~
mond Leffelaar, in de rust, kreeg uitwerking. De Zandvoorters sjouwden
achter elke bal en zetten een inhaalrace in. Slotemaker, Pare en Kolk
scoorden voor ZHC waardoor de
stand op 5-4 kwam.

Gedeelde eerste plaats Chess

TC Zandvoort startklaar
voor de tenniscompetitie

CINEMA CIRCUS

j

In de Formule Opel-Lotus
klasse maakte Oscar Middeldorp een voortreffelijk
debuut. Deze wedstrijd telde
niet voor het nationale kampioenschap, maar toch was
een groot en sterk internationaal veld naar de badplaats gekomen. Middeldorp startte snel en bond
langdurig de strijd aan met
een Italiaans duo. De Belg
Eyckmans profiteerde van
dat gevecht, nam de kop en
liep ver weg van het strijdgewoel achter zich.

Het nieuwe Whirpool
Quality Team heeft in de eerste race om de Renault Cup
voor groot succes gezorgd.
De rijders Hendrik-Jan de
Vries en Michael Bleekemolen toonden zoveel kwaliteit
dat na twintig ronden de eerste plaatsen werden bezet,
waarbij de 23-jarige De Vries
zijn rentree in de Formule
Renault met een ? overwin- Middeldorp hield het
ning bekroonde. In deze hoofd koel en stelde zijn

(ADVERTENTIE)

CHRISTINA APPLEGATE ;

klasse profiteerde Michael
Bleekerholen van de pech
die de talentvolle Alex Veenman ondervond. Veenman
was als snelste weg maar
moest na twee ronden opgeven wegens motorpech. Achter het duo De Vries/Bleekemolen rukte Rob Knook op
naar een fraaie derde plaats.

Naar mate de wedstrijd vorderde
kreeg zandvoort'75 meer grip op de
strijd. Paul Longayroux zag een koptaal gestopt worden en de aktieve
Dennis Keuning zette zijn voorwaartsen herhaaldelijk aan het
werk. Longayroux en Castien kónden echter niet voor de gewenste af-

werking zorgen.
In de rust kwam het bericht dat
concurrent ZOB met 0-2 achter
stond en probeerde trainer Gerard
Nijkamp zijn spelers nog meer te
activeren. Het ging dan ook een stuk
beter dan in de eerste helft. De zwaar
bewaakte Paul Longayroux wist
zich toch vrij te spelen maar het
leverde niets op. Na een kwartier
voetballen ontstond de gelijkmaker.
Robin Castien haalde onverwacht
en onhoudbaar uit. Direct daarop
leek Zandvoort'75 een voorsprong te
nemen, doch het zat Paul Longayroux niet mee.
In het team werden Mario van
Meelen en Robin Luiten vervangen
door Alex Verhoeven c>n Johan van
Marie. Behoudens een afstandsschot, die door doelman Pierre Visser knap werd gestopt, was er van
Blauw Wit niet veel meer te duchten. Met kunst en vliegwerk en met
behulp van paal en lat bleef de thuisclub overeind. Ook een inzet van Robin Castien leverde niets meer op
dan een in de rnaagstrek getroffen
doelman. Die ging wel k.o. maar zijn
team bleef dus overeind. Aanstaande zaterdag komt VEW op bezoek.
Aanvang 15.00 uur.

mede doordat hij in hevige tijdnood
was geraakt. Dankzij dit punt op het
tweede bord werd de voorsprong uitgebouwd tot 4-0. De overige partijen
werden nog wel afgebroken maar
Van Brakel en Bosma stonden duidelijk op remise waartoe ook taesloten werd. Daardoor konden Drost en
Bosma de partijen aan hun tegenstanders laten omdat de 5-3 overwihning een feit was.
Voor de promotie naar de tweede
klasse zal er echter een beslissingswedstrijd volgen tegen het Schalkwijkse SVS, dat net als Chess maar
liefst dertien punten uit zeven wedstrijden scoorde. Daar Chess Society in de competitie reeds op bezoek
is geweest bij de Schalkwijkers mag
het de beslissingswedstrijd in eigen
huis spelen, hetgeen niet ongunstig
is voor de Zandvoortse schaakvereniging. Het duel wordt vastgesteld
op een vrijdagavond in de maand
april.

zijn
O 0

ZANDVOORT - In een tumultueuze partij voetbal behaalde het zaterdagteam van
Zandyoortmeeuwen een belangrijk punt. De ploeg, van de
naar DSC'74 vertrekkende trainer Alex Heesemans, boog in
de tweede helft met tien man,
een 1-3 achterstand om in een
3-3 gelijkspel.
In de eerste helft legde Zandvoortmeeuwen een slaapverwekkend
spelletje voetbal op de grasmat. Castricum troefde de Zandvoorters volledig af. De gasten hadden veel meer
inzet en wonnen vrijwel alle duels.
Doordat Zandvoortmeeuwen zo slap
voetbalde verbaasde het niemand
dat Castricum een 0-2 voorsprong
nam. Nog voor de pauze had Zandvoortmeeuwen tegen kunnen scoren
maar zelfs vanaf de elf meter stip
werd gefaald. Williarn Rubeling liet
dit buitenkansje onbenut.
In de rust moest trainer Heesemans zijn spelers op het belang van
de strijd wijzen. Hij eiste meer inzet.
En de instelling was danook geheel
anders. Barry Paap viel in voor de
geblesseerde Bob Brune. Deze Paap
mocht het ook proberen vanaf elf
meter. Hij liet zien hoe het wel
moest en bracht Zandvoortmeeuwen terug in de strijd. De strijd werd
feller en Zandvoortmeeuwen ging
op zoek naar de gelijkmaker. Het
was daarom jammer 'dat de Meeuwen even later een strafschop tegen
kregen. Oscar Vos sloeg de bal met
de hand uit het doel hetgeen^de
scheidsrechter niet was ontgaan.
Strafschop en Vos mocht gaan douchen. Castricum benutte de strafschop (1-3).
Met tien man leek de strijd voor de
Zandvoorters gestreden. Toch sloeg
de vlam in de pan. Met veel inzet
trok Zandvoortmeeuwen ten aanval.
Daarbij raakten de gemoederen verhit toen een Castricum speler zwaar

geblesseerd het veld af moest.
Scheidsrechter Scheen laste toen
een afkoelingsperiode in van een
klein kwartier. De strijd werd hervat
met een vrije trap voor Zandvoortmeeuwen. Die werd hard en laag ingebracht door Rob van der Bergh,
waarna Chris Kuin het laatste tikje
aan de bal gaf, 2-3.
De Zandvoorters roken de gelijkmaker. Castricum was totaal van
slag en moest toezien hoe Rob van
der Bergh de gelijkmaker scoorde.
Voor de Castricummers leek het alsnog geheel mis te gaan toen Ferry
van Rhee vlak voor tijd scoorde. Op
advies van de grensrechter werd dit
doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. Door het gelijkespel behaalde Zandvoortmeeuwen een belang:,
rijk punt in de strijd tegen degradatie. Aanstaande zaterdag staat de bèlangrijke uitwedstrijd tegen rode
lantaarndrager RCH, in Heemstede,
op het programma.
Stand vierde klasse KNVB: 1. N AS 18-25, 2.
Altius 18-24. 3. DSC'7-1 1!)-!M, 4. C.IVV lil-23. 3.
Castricum li)-23. G. Vclsrnnord 111-18, ~. SC\V
HI-18, 8. Hoofddorp 1!MB. [). Zandvoortmeeuwi-n lil-15. 1(1. S1ZO lil-14. 11. S1MS ül-14, 12.
RCH 18-12.

Video-opnamen ZVM;
ZANDVOORT - Op vrijdagavond"
10 april aanstaande vertoont ZancK
voortmeeuwen een historisch videofilm over het oude voetbalcomplex-,
aan de Vondellaan. De film gemaajit"•
door Jellc Attoma duurt opgeveer;
veertig minuten. Op de band staat;
onder andere opnamen van voetbal-wedstrijden, de afbraak van het"
complex en de verhuizing naar hetnieuwe complex. Het bestuur van.'
Zandvoortmeeuwen heeft reeds een"
aantal uitnodigingen de deur uit ge- :
daan, maar hoopt met deze publica-:
tie nog meer belangstellenden te be-:;
reiken. De toegang is gratis en de;
film start om acht uur en wordt vér-;
toont in het nieuwe clubhuis in het"
voormalige circuitterrein.
- -' ^
B)\VcckllKdl;i/JH

v. d. Mey (ZVM-zon)
c

?.?tien..!Zv:75)
: (Zv.75)

van Rhee (ZVM-zat)

Tibboel (ZVM-zon)
5
10
15
20
;;;•
Op de ranglijst van de meest produktieve voetballer van Zandvoort kwam.'i
nauwelijks verandering. Paul Longayroux is van de eerste plaats verzekerd,:.'
terwijl Robin Castien, die eenmaal scoorde als tweede zal eindigen. De overige:.
Zandvoortse voetballers zijn er nog steeds niet ingeslaagd de dubbele cijfersltè:.
halen.
"-•'-
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Dit mag u niet missen!

of 30.per maand

'n Grandioos en zeer uitgebreid
assortiment Telefunken
kwaliteitsprodukten staan deze
week in 't zonnetje tijdens onze
Telefunken show Onder andere
isdel6-9breedbeeldTVte
bewonderen, hécTV-nieuws van
dit moment En... natuurlek hebben
wij speciale showprijien voor u.
Kom NU langs, onze vakkundige

649.TELETEKST

medewerkers staan klaar om u er
alles over te vertellen

Telefunken kleuren TV

Telefunken kleuren TV
Telefunken kleuren TV

ST295 *72 cm "black matrix" beeldbuis *hi-fi stereo
*geheugen voor 40 voorkeuzezenders *teletekst met
geheugen voor 4 pagina's *99 minuten sleeptimer
*kinderslot *ind. afstandsbediening.

/

S255 *63 cm "black matrix" beeldbuis *hi-fi stereo
*geheugen voor 40 voorkeuzezenders *teletekst met
geheugen voor 4 pagina's *99 minuten sleeptimer
*ind. afstandsbediening.

MP143 TXT *37 cm portable
monitorlook *geheugen voor
40 voorkeuzezenders *teletekst met
geheugen voor 4 pagina's '90 minuten
sleeptimer *ind. afstandsbediening.
of JO.-

SÏEREO

1899.-

Telefunken kleuren TV
ST2SO *63 cm "super planar" beeldbuis
*hi-fi stereo *teletekst 8 pagina's geheugen
*40 voorkeuzezenders *2x20 watt.

of 60.- per maand

of 65.- per maand

Telefunken kleuren TV
MP163 TXT *42 cm portable
monitorlook *teletekst met geheugen
voor 4 pagina's *geheugen voor
40 voorkeuzezenders *5 Watt
muziekvermogen *ind.
afstandsbediening.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 1 1 april 1992,
zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden.

u

Posfcocfe Loterij &n Hïthtngo: 1 "i 5.853 winnaars!

Winnaars van ƒ 25.000,7721
8032
8111
9251
.9977

25-02
De Nationale Postcode Loterij heeft het voorjaar een
feestelijk tintje gegeven met de trekking van het
Lentemiljoen. De deelnemer met lot 6834 CG 07 mag
zich voortaan miljonair noemen! Ook de ton werd
getrokken: deze viel op lot 2986 GD 18. De 23 leden in
Vasteland te Rotterdam krijgen elk de PostcodeStraatprijs van ƒ 3.000,- omdat in hun straat de
meeste prijswinnaars van deze trekking vielen. Daarnaast verblijdde de Postcode Loterij vele deelnemers
met nog eens duizenden prijzen.

Opnamen Hitbingo!
Bent u deelnemer van de Postcode
Loterij? Heeft u de postcodec/yfers 1115
(Duivendrecht), 3956 (Leersum) of 7701
(Dedemsvaart)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen
van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens
kantooruren 02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! B

Dag van de Nationale
Bomen Mars
Op zaterdag 11 april om 4 uur 's middags
zullen duizenden muzikanten, van Delfzijl tot
Zierikzee, de Nationale Bomen Mars spelen.
Ook zetten zij zich die dag in voor het realiseren van natuurprojecten in alle twaalf
provincies.

Op zaterdagavond gaat het feest dóór op de
televisie. Dan zendt RTL 4 een Extra
Hitbingo uit, gepresenteerd door Carlo
Boszhard en Irene Moors, en een heel
speciale Sterren Playback Show met
natuurlijk Henny Huisman als gastheer.
Lees er alles over in het blad Buitenkans,
dat volgende week ook bij u in de bus valt,
compleet met een nieuwe set Hitbingokaarten!

UITSLAG TREKKING MAART: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 26 maart 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van maart verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
KM 7000,LP
25,70,EJ
25,VL 700,HB
25,AB
25,TX
25,BS
25,WC 700,CB 7000,70,EN
25,EN
50,XN
25,70,GJ
50,CP
50,ES
25,70,70,VW 25,RL 700,NE
25,LN
50,70,70,VH 700,70,PT 7000,TW
50,DG
50,NS
25,ER
50,LV
25,70,EJ 700,70,CX 700,XB
25,AT
50,VG
50,70,JH
50,BW 25,MD 500,GN
25,VE 700,BC 700,RE
25,BJ
25,HB
50,70,BA
25,70,XK
50,E J 700,SH
25,70,CJ
50,EW
50,E W 50,-

1944
1946
1951
1963
2033
2034

JA
KH
BZ
DM

25,70,25,25,25,70,-

2678
2678
2712
2716
2717
2726

BL
HM

25,50,70,25,25,70,-

CN
BZ

3011 B J
POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ3.000,-

2034
2064
2102
2105
2132
2202
2202
2202
2231
2261
2264
2274
2274
2281
2284
2286
2315
2315
2331
2381
2401
2402
2481
2512
2526
2545
2547
2547
2551
2551
2551
2551
2552
2553
2572
2572
2595
2595
2614
2623
2628
2641

AS
25,KB 700,GV 500,SP 500,GG 50,70,BV
50,TA
50,ZZ
50,70,70,AP
50,TE
50,CB
25,AZ
25,XA
25,LH
50,VZ
50,GA
25,70,BS
50,CZ 700,AJ
50,DD
50,DH
50,70,ER 700,TA
25,70,70,GM 700,WH 700,VN 700,TB 700,70,ER
50,EJ
25,WJ
25,EH 700,XC
50,EL
25,70,-

2726
2727
2728
2802
2806
2811
2811
2903
2922
3021
3026
3028
3033
3043
3066
3067
3067
3068
3075
3079
3079
3082
3086
3112
3117
3118
3119
3131
3131
3135
3137
3137
3161
3161
3181
3181
3192
3192
3201
3204
3204
3205

RS
25,BC
25,BS
25,NE
25,ZE 500,VG 500,XR
25,70,AL
25,NS
25,SK
50,XA
25,CM 25,JM
50,NS 500,AE
50,TP
25,CR
25,70,DG 700,NK 700,W
50,HJ
50,70,EH 500,GB 700,NN
25,HB 700,HP
25,70,70,BB
25,LE
25,VR 700,70,DS 700,AK 700,NC
25,SC
25,70,GW 25,EN 7000,-

Gran Dorado Prijzen
1082 ER 01
3552 XV 05
1946 RP 04
9205 CM 05
3211 XM 01 '2*^
.
^ j f

l

.

L ( 1

l 1 N < "• {* '

W ''

^

*'

*

3206
3206
3232
3241
3245
3295
3295
331 1
3312
3313
3314
3328
3328
3332
3334
3334
3401
3402
3436
3437
3461

70,SH
50,CH 500,CW 25,TN
50,. 70,GB
25,70,LN 700,GN 700,70,DR
25,ML
25,ED
25,70,VE
25,AE
25,ED
25,BW 7000,PL
25,70,-

4384
4385
4388
4481
4551
4631
4651
4706
4708
4731
4735
4812
4813
4817
4841
4854
4861
4871
4881
4901
5022

AP
SB
CE
BA
ED
MV
JZ
PK
NG
VH
AE
ZC
EL
EC
CA

70,25,25,700,25,25,700,70,70,700,10,25,25,70,25,70,50,50,7000,25,25,-

2986 GD 18

HOOFDPRIJS

ƒ100.000,en voor iedere
deelnemer in de
postcode 2986 GD een
troostprijs van ƒ 1 .000,3481
3526
3533
3534
3566
3607
3702
3721
3721
3723
3752
3772
3815
3833
3862
3882
3901
3904
3905
3941
3961
3971
3972
4143
4241
4273
4381

GK 7000,TH
25,SZ
25,RA
50,MH 50,CN
25,BR
25,JL 500,KP
25,EX 500,NG 50,XD
25,10,10,TD
25,VB
50,JE
50,PS
50,WN 50,"
DD 700,EK
50,HP
50,VC
50,EG
25,70,10,KC 700,-

5022
5025
5061
5062
5081
5144

GD
LE
LM
PP
GH

50,25,70,25,700,50,-

5482
5501
5505
5521
5571
5582
5583
5627
5627
5628
5628
5629
5632
5642
5643
5644
5664
5673
5706
5711
5721
5801
5915
5991
6001
6002
6005
6021
6051
6063
6093
6164
6222
6269
6291
6301
6413
6432
6436
6447

EX
CT
NA
CP

CR
WD
AR
WV
GE
CB
EW
AW
CH
PV
CK
AN
DB
NV
XA

RC
AT
CA
CZ
AK
BR
XG
WD
CD
JH

CE

500,700,70,50,25,10,25,70,700,25,25,50,25,700,50,50,25,70,25,700,700,70,70,25,25,70,700,70,25,25,50,25,25,70,700,25,25,25,70,500,-

6834 CG O7

LENTE
HOOFDPRIJS

ƒ1.000.000,en voor iedere deelnemer in
de postcode 6834 CG
een troostprijs van ƒ 3.000,6461
6463
6521
6522
6535
6535
6544
6545
6546
6546
6551
6562
6562
6566
6578
6653
6661
6666
6684
6721
6826

CH
25,CK
25,NS
50,HS
50,LB
50,RG 50,TW 500,EH
50,DK
50,JE 500,ZN
50,70,ME 50,EK
25,BX
25,AH
25,70,CP
25,DG 25,JW
25,KK
25,-

6833
6834
6836
6843
6844
6902
6903
6904
6921
6974
7001
7121
7121
7136
7251
7271
7311
7328
7331
7331
7333

BR
25,CE
50,DT
50,BM 50,AS
25,PH
50,BJ
25,MB 700,LV
50,70,AT
25,CZ
25,WS 25,MH 25,LK
25,EZ
50,GN
25,VT
25,BM 700,H R 25,BH 700,-

7333
7396
7413
7437
7441
7523
7545
7572
7586
7609
7609
7641
7679
7679
7742
7776
7787
7811
7812
7815
7884

GV
CC

25,25,70,XN
50,KE
25,AJ
25,70,TR 7000,BK
25,AT 700,GV
25,EL
25,W
25,WC 25,XH 500,70,EJ
50,HB 700,LJ
25,PA
50,TM
25,-

7991
8012
8014
8014
8023
8032
8032
8051
8064
8172
8232
8232
8232
8255
8261
8261
8331
8332
8391
8441
8517
8574
8601
8605
8701
8711
8731
8802
8921
8922
8923
8926
8933
8933
9001
9204
9204
9222
9231
9254
9301

E! ififiBflS^KÏIi fl^B •'-.'•*' .''-''••• .'^^«•••^'•'' ^»' .' ' ''••^•H^'M ••'••^•J^^M' W-' "•'••' •m-/W'^^'f^i^: ir*'' '• •^•'•PB-'- 'Bï

:

:

l

:

1102
2012
2102
2332
2585
2685
2924
3082
3122
3235
3295
3333
3991
4003
4101
4431
4501
4611
5037
5143
5161
5632
6125
6721
7161
7323

AK
DW

50,25,70,70,WR 50,70,70,70,AG
25,CS
25,70,AR 7000,NJ
50,AW 25,XB
25,XC
25,WD 50,KR
25,CE
25,AL
50,HB
50,SV
25,EP
50,BR
50,XE
25,CE
50,CW 50,70,GM 700,CH
50,AB 700,RA
25,70,GA
50,BH
50,70,JV 700,LD
50,BT 700,70,HG 7000,-

HR
EC
EK
PP
AG
DA
DA
HD
NG
HM
HR
DS
XP
KD
BE
BP
GR

02
02
12
10
04
04
10
08
07
14
04
32
10
12
06
04
23

ZS
NJ
ZG
JX
SZ
XT
AN
PZ
VE
EE
GG
LB
HC
GK
WK
DE
AA
JX
MS
GS
VG
TW
AE
RS
MR
GA

06
12
13
11
05

10-03
1078
-1785
1951
2202
3086
3553
3583
3761
3817
' 3882
3911
3972
4132
4254
4817
4824
4876
5061
5345
5373
5741
6002
6512
6533
6544
6826
6852
7635
8765
9074

07-03

^èïy^ÉïïsJS^

1017
1018
1021
1021
1021
1024
1033
1035
1053
1055
1057
1058
1058
1058
1058
1061
1069
1074
1074
1075
1075
1075
1078
1097
1098
1102
1107
1161
1181
1181
1186
1188
1211
1214
1216
1221
1241
1272
1333
1421
1424
1431
1433
1433
1441
1445
1446
1541
1551
1616
1622
1624
1628
1647
1703
1782
1783
1784
1825
1827
1911
1943

1063
1065
1551
1787
2394
3069
4411
4535
5321
5341
5421
5626
6101
6845
7007
7544
8265

WZ
GP
BV
BJ
PK

18
03
10
06
03
05
08
08
18
08
02
19
07
04
04
19
04
01
09
08
03
11
01
09
03
09

HZ
ED
KA
DD
SG
CG
GE
CG
RL
SM
CD
HG
BL
ES
PM
CN
EH
ZL
VP
EC
SX
WP
CC
TL
NL
ET
KD
NJ
LL
BZ

NC
AB
VS
TG
11
KP
AH
BK

08
09
10
06
06
03
09
13

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Q dhr. Q mevr.

• ^UEl^^^ES 2

i ^^ÊKM^E J^KA ?rKiJ'ZEN' ^G&^DE' M 1 mS^KA \
tffijmj*
LEZERS VAN ONS BLAD t jl^El
5231
5266
5271
5343
5344
5345
5345
5345
5345
5348
5351
5408
5421
5427
5431
5432

PJ

25,70,50,50,500,70,BB
50,LZ
50,RM 500,AX
50,HB
25,XD
50,JX
50,JC
25,LM
50,.
EJ
25,-

AL
VN
SP

1012
1013
1013
1015
1023
1034
1052
1053
1054
1058
1058
1059
1059
1063
1069

PD
CL
RR
AL
AV
MT
EW
MA
JV
JW
VP
TB
ES

50,25,100,50.25,10C,100,25,25,25,50,10,25,10,100,-

1079
1081 GN
25,1083
10,1103 EK
50,1107 WV 100,1108 ER
50,1112 PE 100,1115 VM 100,1182 EB
25,1183
10,1185 TW
50,1186
10,1186 KJ
25,1313 JP
25,1314
10,-

10,-

9671 JK
50,1323 NV 9732
50.70,1324 PV
25,- 9736 AR
50,1353 PL
25,- 9742 NV
25,1398 CV
25,9742 SV 700,1424
10,9742 VD
25,1431 KV 100,- 9933 BM 700,1441 LZ
25,- 9951
70,1507 HH.
25,1531 WJ
50,1541 VC 100,1566 JG
100,zetiouten
2144 KG
50,voorbehouden
2181 XM 100,-

max. 99 loten
- per postcode

1011
1601
1645
2351
2401
2614
2953
3028
3037
3063
3402
4281
4461
4543
4851
4908
5102
5231
5621
5643
5931
5993
6137
6214
6824
6961
7641
7671
7722
8072
9055
9643
9654

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen.
., Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande
7 rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij Impliceert aanvaarding van
het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Q1 lot (ƒ10,-) per maand O

AD
XM
BA
NJ
CC
BC

01
02
02
11
18
15

24-03
07
22
12
02
06
08
03
02
04
12
06
09
10
08
13
05
04
14
13
03
09
11
02
12
11
10
02
04
02
02

17-03
1338
1352
1791
2252
Üb14
3332
4814
5683

58"13
6658
7331
8225
9601
9611

NATIONALE
1111 L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

GZ 15
EK 07
RG 06
NT 26
JE 11
JG 16
XG 15
GZ 12
PA 12
GB 10
BM 14
NJ 21
EW 11
AS 11
TE 07
CR 07
ZE .09
SG i 01
HS 21
DK ; 05
LE 16
CW'12
VA 05
XX 14
AM 04
XV 02
HW 13
GV 19
LX 12
JS 08
MK 02
GG 16
PP 13
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PromotieBridgeclub

Blijspel Caroline blijkt lange zit'
ZANDVOORT - „Een ingetogen stuk met veel kwaliteit", zo omschreef Pieter Joustra, voorzitter van Toneelvereniging 'Wim Hildering',
het toneelspel dat afgelopen
weekend in gebouw De
Krocht werd opgevoerd. Veel
publiek was een andere mening toegedaan. Het blijspel
'Caroline' van de schrijver Somerset Maugham bleek een
aanslag op het zitvlees. In oeverloze dialogen deed de 'cast'
verwoede pogingen de toeschouwers uit hun slaap te
houden. Dankzij hun knap toneelspel lukte dit gedeeltelijk.
Sommige bezoekers haakten
echter vroegtijdig af, zodra
het licht aanging voor de pauze, zochten zij een goed heenkomen naar de kroeg.
door Bram Stijnen
De Zandvoortse toneelvereniging
blijkt de laatste jaren moeite te
hebben met het kiezen van haar
repertoir. De oorzaken blijken verschillend: de krappe ruimte achter
het toneel laat niet toe dat er stukken worden gespeeld met meer dan
één decor; ondanks haar vrij grote
ledenbestand blijken de mannen
zwaar onderbezet; de keuze van de
toeschouwers laat niet toe dat alle
stukken uit het repertoir gespeeld
kunnen worden. De Zandvoorter
wil in het weekend ontspanning,
dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Dat daarbij gelachen moet
worden, staat voor de meeste donateurs buiten kijf.

Handicap
Voor een bestuur van een amateurvereniging blijkt dat een grote
handicap. Na klaterende deienkletJsers als 'Drie is teveel' en aanver,'wante stukken, werd nu gekozen
voor een stuk op 'niveau'. Inhoudelijk: in een krantenbericht wordt
gemeld dat de echtgenoot van Caroline Ashley is overleden. Hij heeft
zo'n tien jaar geleden'de vlucht genomen naar Afrika. Terwijl Steven
onder de klapperboom zijn leven
enige zin trachtte te geven, leefde
Caroline er in Engeland lustig op

Zandvoorts
Nieuwsblad
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o Dankzij het toneelspel van 'Hildering' bleek 'Caroline' voor de ware toneelliefhebber toch nog een alleszins
aanvaardbaar kijkspel. Al hadden sommigen moeite met de 'lange zit'.
Foto Bram stijnen
los. Aan minnaars geen gebrek. Het
overlijdensbericht doet bij hen de
hoop toenemen op korte termijn
met haar te kunnen trouwen.
Hun verhevigde avances worden
echter niet door haar beantwoord.
Gedurende de drie bedrijven geeft
zij te kennen, dat het leventje, zoals
voorheen geleden, haar nog het beste bevalt. Voor de verliefde advocaat Robert Oldman een niet te verteren zaak. Ook playboy Rex, inclusief sportwagen, wordt aan het lijntje gehouden.

uur 'kijkplezier' komt Steven weer
tot 'leven' en is men weer terug bij
het eerste bedrijf. Kortom, de wispelturige Caroline kan rustig doorgaan met haar losbandige leventje.
Een verhaal dus, van dertien in
het dozijn. Voor de spelers van 'Hildering' dan ook de moeilijke taak
de avond nog enigszins op niveau te
brengen. Met name de hoofdrol van
Caroline werd door Gonnie Heierman op sublieme wijze voor het
voetlicht gebracht. Haar rolkennis
en ingetogen spel wekte de bewondering van het publiek. Ook Lucie
Peet, in de rol van vriendin Maude
Bemoeiziek
Fulton, bleek een verrassing. VoorHaar twee bemoeizieke vriendin- al haar mimiek was een lust om
nen Isabelle en Maude stellen alles naar te kijken.
in het werk om de weduwe op andere gedachten te brengen. Zelfs haar
huisarts Dr. Cornisch komt opdra- Geloofwaardig
ven om het geheel nog 'onoverzichPaul Olieslagers bleek een geloofterlijker' te maken. Na zo'n twee waardige jurist Robert Oldman,

Koffieconcert

Ria Driehuizen een aandoenlijk
tuttige vriendin Isabelle en ook
Wim van Duijn bleek over voldoende kwaliteiten te beschikken om
zijn rol van Dr. Cornisch geloofwaardig over te laten komen. Ook
voor de zestienjarige speelster Jenny Molenaar niets dan lof. Haar
vertolking van het dienstmeisje
Cooper was levensecht.
Voor de donateurs van 'Hildering' daagt er nog hoop achter de
horizon. Joustra heeft al aangekondigd dat aan het einde van dit jaar
weer een lachstuk op de planken
gebracht gaat worden. 'Patasch en.
Perlemoer in textiel' wordt nu al
gefluisterd.
'Caroline' werd gezien in 'Gebouw De Krocht'. Regie: Ed Fransen; souffleur en grime: Betty Van
der Kar; rekwisieten: Sylvia Holsteijn; licht: Ger Piers; decor: Arie
Kerkman.

ZANDVOORT - De leden van de
Zandvoortse Bridgeclub speelden
vorige week de laatste wedstrijd in
de vierde competitie. Dat betekende
ook nu weer promoties en degradaties van- en naar de diverse lijnen. In
de competitie behaalde de taridgeclub een fraai succes door te promoveren naar de eerste klasse.
Zo speelde het echtpaar Smink in
deze wedstrijd een goede partij in de
A-lijn. Met een score van 60,36 procent werden zij knap eerste. Door
die prestatie ontkwamen zij aan degradatie. Tweede in deze wedstrijd
werden mevrouw De Leeuw en de
heer Braun. Mevrouw Spiers en de
heer Emmen bleven aan de leiding,
gevolgd door mevrouw De Leeuw en
de heer Braun, terwijl mevrouw Molenaar en de heer Koning een derde
plaats bezetten. Gedegradeerd naar
de B-lijn zijn de heren Spiers/Veldhuizen, Bakker/Brandse en de dames Van Ackooij/Drenth.
In de B-lijn was het een stuk spannender want diverse paren konden
nog degraderen. In deze laatste wedstrijd zou de beslissing vallen. Als
eerste eindigde het echtpaar Van
Gellekom en tweede werden de heren Overzier en Van der Staak. Gepromoveerd naar de naar de A-lijn
zijn de heren O verzier/Van der
Staak, het echtpaar Van der Meulen,
de dames Fokkens/Klinkhouwers
en het echtpaar Van Gellekom. Degradatie was er uiteindelijk voor de
dames Kiveron/Mens, mevrouw
Menks en de heer Van Eeden, de
heren Boom/Verburg en de dames
Berkhemer/Verhage.
In de C-lijn zetten de dames Rudenko/Rudolphus een ware eindsprint in. Met een score van 55,36
procent werden zij eerste en klommen daarmee naar een derde plek in
deze lijn. Tweede werden de dames
Koning/Rooijmans met 54,91 procent, waarmee zij ontsnapten aan
degradatie. Gepromoveerd naar de
B-lijn zijn mevrouw De Vries en de
heer Saueressig, de dames Roest/Voolstra en Rudenko/Rudolphus.
Degradatie was er voor de dames
Havinga/Van der Meer, het echtpaar
Ovaa en mevrouw Hagen.
De dames Van Duijn en Veldhuizen haalden in de D-lijn flink uit.
Met een score van 62,95 procent verstevigden zij hun koppositie. Tweede werden de heren Bakker en De
Vries. Door de resultaten promoveren naar de C-lijn de dames Van
Duijn/Veldhuizen, Van Leeuwen/Slegers en mevrouw Lemmens en de

heer Van der Meer.
In de districtsviertallen-competitie zorgde het eerste Zandvoortse
viertal, bestaande uit mevrouw De
Leeuw met de heer Braun, en mevrouw Spiers en de heer Emmen,
voor een groot succes. Zij zagen
kans te promoveren naar de eerste
klasse van het district. Dit is de
Zandvoortse Bridgeclub nog niet
eerder gelukt in haar 45-jarig bestaan. Inlichtingen over de taridgeclub zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleider de heer Emmen, telefoon 18570, (alleen 's avonds).

ZANDVOORT - Helaas kun-

ncn wij de lezers deze week geen
rubriek 'Met oog en oor de baclplaats door' aanbieden. Onze
medewerker
Bram
Stijncn

moest afgelopen dagen het bed
houden. „Fk ben door een hardnekkig virus geveld", verklaarde
hij woensdagochtend. De redac-

tie wenst hem spoedig béterschap en voor de lezers hopelijk
volgende week weer een 'Met
oog en oor...'

(ADVERTENTIE)

Maak uw keuze en ga overal heen!
Bij Waaijenberg kunt u alle j
denkbare vervoermiddelen \
en hulpmiddelen vergelij-1
ken en testen. Speciale •.«« ** icigjBiEDf*
aanpassingen kunnen IW.XilJErJBEKw

zonder beperkingen gerealiseerd worden. Servicepunten
in heel Nederland.
Showroom
open u^
op werkonuvuuuni upcn
«m»
dagen van 9.00-17.00 uur

Postbus 142,3900 AC Veenendaal, (Wiltonstraat 26), telefoon 08385-11251

ZANDVOORT - Op woensdag 8 april is het 55 jaar geleden
dat het huwelijk werd voltrokken tussen Klaas Koper (zoon
van Jan 'De Bul' en Marijtje Koper) en Bep Gerritsen. Het
feest wordt in familiekring gevierd.
Bep kwam uit Amsterdam al als vijfjarig meisje logeren bij de familie
Molenaar, in 1929 vestigde het gezin zich hier definitief. Uit het huwelijk tussen Bep en Klaas werd op 4 mei 1938 een dochter geboren, Ria.
Klaas is in Zandvoort beter bekend als melkman. Dat beroep heeft hij
vanaf zijn veertiende uitgeoefend. In 1923 kwam hij in dienst van de
firma Warmerdam. Tot de oorlogsjaren begonnen. In die tijd woonde
het gezin eerst in Amsterdam, later in Heemstede. Klaas werkte op
Schiphol en later bij de Hoogovens.
In 1947 kwamen zij weer terug in Zandvoort, waarna Klaas als
melkman in dienst kon treden bij de familie Van der Mije. Tot 1970. In
dat jaar werd hun kleinzoon Aksel geboren, waarmee Klaas toen
dagelijks langs de weg liep, in plaats van met melk.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De Zandvoortse
bariton Jan Peter Versteege en mezzo-sopraan Carla Vermeer zijn de
vaste kern van vier koffieconcerten,
komend jaar in Orangerie Elswout.
Het eerste concert is aanstaande
zondag 5 april, aanvang 12.00 uur.
Elke keer worden een of meer gasten uitgenodigd, de programmering
betreft zowel populaire als klassieke
muziek. Voor 5 april - met medewerking van pianiste Abigail Lumsden
uit Lisse - staan onder andere op het
programma: een selectie uit Les Miserables en andere musicals, lichtvoetige stukjes opera en aria's uit • Carla Vermeer en de Zandvoorter Jan Peter Versteege, komende zonPorgy and Bess.
dag te horen in de Orangerie Elswout.

Aanslag OGB enigszins veranderd
ZANDVOORT - In de aanslag Onroerend Goed Belasting (OGB) is dit jaar een en
ander veranderd. De meeste
bewoners hebben afgelopen
week een aanslag ontvangen.
Met ingang van het belastingjaar
1992 ontvangt men rechtstreeks van
de gemeente Zandvoort het aanslagbiljet onroerend-goedbelastingen.
Ook de betaling(en) van de aanslag(en) dient men voortaan te doen
aan de gemeente Zandvoort. Dus
niet meer aan de belastingdienst te
Apeldoorn, pp de achterzijde van
het aanslagbiljet staat aangegeven
waar men met eventuele vragen over
enerzijds de aanslag (en) en anderzijds de betaling (en) terecht kan.
Men heeft alleen nog met de gemeente Zandvoort en niet meer met
de Rijskbelastingdienst te maken.

slag voor 1992 wordt opgelegd aan
degene die op l januari 1992 gebruiker en/of eigenaar was van een onroerende zaak. Elke wijziging in de
eigendomssituatie en/of gebruikssituatie die na l januari 1992 heeft
plaatsgevonden, is derhalve niet van
invloed op de aanslag OGB voor dit
jaar. Het is overigens gebruikelijk
dat een notaris bij verkoop van een
onroerende zaak een evenredig deel
van de eigenaarslasten verrekent
met de koper.
Zoals hiervoor staat vermeld is
per l januari 1992 de inning van de
Onroerend Goed Belastingen een
taak van de gemeente geworden. Op
de achterzijde van het aanslagbiljet
staat duidelijk aangegeven op welke

wijze men kan betalen.
Ook de kwijtscheldingsregeling is
veranderd. De kwijtschelding van
Onroerend Goed Belastingen is nu
een zaak geworden die wordt beoordeeld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Hiervoor zijn door het rijk
echter (strenge) normen vastgesteld
waaraan de gemeente zich moet
houden.
Voor nadere inlichtingen en verzoekformulieren
kwijtschelding:
sector Middelen, afdeling Financieel
Beleid. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur op het Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Telefoon
02507-61414.

Ambtenaren op voorste plan

Burgerlijk Wetboek
Door de inwerkingtreding op l januari 1992 van het nieuw Burgerlijk
Wetboek is het begrip 'onroerende
goederen' vervangen door 'onroerende zaken'. Verder is het begrip
'zakelijk recht' vervangen door 'eigendom, bezit of beperkt recht'.
Overigens blijft de benaming van de
aanslag (aanslag onroerend goed belastingen) ongewijzigd.
De hoogte van de aanslag hangt af
van twee zaken: de getaxeerde waarde van de onroerende zaak en de
tarieven die de gemeente heeft vastgesteld. De aanslag is gebaseerd op
de waarde van de onroerende zaak
op l januari 1991. De gehanteerde
heffingsgrondslag is de waarde van
de onroerende zaak als deze op die
datum leeg en zonder verdere lasten
zou kunnen worden verkocht. Met
een eventuele stijging of daling van
de prijzen van de onroerende zaken
na l januari 1991 wordt geen rekening gehouden. De waarde wordt
jaarlijks vastgesteld door een onafhankelijk taxatiebureau.
De gemeenteraad van Zandvoort
heeft bij de begrotingsbehandeling
van 1992 besloten de tarieven voor
de OGB 1992 alleen trendmatig te
verhogen met 3,3 procent. Deze verhoging is gebaseerd op de stijging
van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie voor werknemers
over de periode l juni 1990 tot l juni
1991. Bewoners betalen voor dit jaar
ƒ3,98 pet 3000 gulden getaxeerde
waarde.
Voor eigenaren komt het tarief op
74,89 per 3000 gulden getaxeerde
waarde. Een eigenaar/bewoner betaalt beide tarieven = ƒ 8,87 per 3000
gulden getaxeerde waarde. De aan-

Geld lenen, makkelijker dan u denkt!

• Dat ambtenaren ook wel eens actief zijn werd maar weer eens bewezen.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Aan de vijfde
Nederlandse Veldloopkampioenschappen voor gemeenteambtenaren gehouden in Gemert, namen voor Zandvoort
een aantal ambtenaren deel.
En dat gingen de hardlopende
ambtenaren goed af.
Zo'n
kleine zeventienhonderd
deelnemers tro?s dit zeer geslaagde
evenement. De organisatie had een
fraai parcours uitgezet in de bosrijke omgeving van Gemert. De Zandvoortse ambtenaren toonden zich

van hun goede zijde door de twaalf
kilometer keurig te volbrengen en in
prima tijden. In de dames veteranen
klasse, die ongeveer 5,5 kilometer
voor de boeg hadden behaalde Elly
Sandbergen, uitkomende voor de gemeente Haarlemmermeer, een
fraaie tweede plaats.
Beste bij de mannen was Johan
Sandbergen die de twaalf kilometer
aflegde in een knappe tijd van vierenveertig minuten. Ook Willem
Minkman en Gerrit Halderman
kwalificeerden zich prima en de
voorste gelederen. De rest van de
Zandvoortse delegatie volbracht de
zware tocht binnen het uur.

'Als Cliëntenadviseur merk ik dat veel mensen er tegen op zien een lening af te
sluiten. Dat hoeft echt niet zo te zijn, wanneer het maar op een verantwoorde
manier gebeurt. Samen met u zoeken wij naar de meest geschikte en voordeligste
lening. Geld lenen is soms noodzakelijk wanneer bijvoorbeeld uw wasauton iaat
het plotseling begeeft. Maar lenen wordt prettig, wanneer u uw wensdroom in
vervulling laat gaan door de aanschaf van die 'fraaie
bolide' die u altijd al had willen hebben!
Er zijn heel wat leenvormen. Daarom is het zaak de
plus- en minpunten op een rijtje te krijgen. Bij de
Verenigde Spaarbank bent u daarvoor op het goede
adres. We geven het juiste advies, zodat uw lening is
afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het is ook
prettig om te weten dat u vervroegd kunt aflossen
zónder boeterente. Bovendien is de rente die u betaalt
fiscaal aftrekbaar. Graag tot ziens!'
Mevrouw J.M.M. Broertjes-Kriek, Cliëntenadviseur
Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507) 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.
Ook op het gebied van lenen.

verenigde
spaarbank
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Leren met een doel is met plezier
aan de toeKomst werKen

eunopa
coilebe

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Sector techniek Amsterdam

KIES
VOOR
TECHNIEK
KIES
VOOR
BOUWKUNDE

EEN
GOED
FUNDAMENT

Vereniging

OPEN - AVOND

Bouwbedrijven

ALUMINIUM PLAFONDS

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

18.30-21.30 uur

woensdag 8 april 1992

vestiging Meer en Vaart 5, tel. 020-6190251
BOUWKUNDE
Korte opleiding (KMBO) Middenkaderopleiding (MTS)
WERKTUIGBOUWKUNDE
Korte opleiding (KMBO) Middenkaderopleiding (MTS)
Lange vakopleiding i.s.m. de Streekschool
vestiging Vlaardingenlaan 25, tel. 020-6154354
ELEKTRONICA
Middenkaderopleiding (MTS)
Korte opleiding (KMBO) Lange vakopleiding i.s.m. de Streekschool
ENERGIETECHNIEK
TECHNISCHE COMPUTERKUNDE
ELEKTROTECHNIEK
Middenkaderopleiding (MTS)
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
Na de MTS Elektra/Werktuigbouw
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
Met richting Natuur en Techniek
HAVO-MBO
Netwerkbeheerder
1-JARIGE OPLEIDING
Afd. Opleiding voor Volwassenen vestiging Vlaardingenlaan 25, tel. 020-6152479
BOUWKUNDE
Middenkaderopleiding (avond-MTS)
ELEKTRONICA
Middenkaderopleiding (avond-MTS)
ENERGIETECHNIEK
Middenkaderopleiding (avond-MTS)
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
Na de MTS (Elektra/Werktuigbouw (avond-MTS)
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
WERKTUIGBOUWKUNDE
Middenkaderopleiding (avond-MTS)
Ook deelstudies zijn mogelijk o.a.
- Wiskunde voor MTS-examen
- Natuurkunde voor MTS-examen
- Certificaten voor diploma

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Amsterdamse

B

KAMERBREDE PANELEN

DECOR PANELEN

\ï$*ERfe$$
l ^/ÖÖFTTiECHNiËi^ ËISI ËGbKïÖMIE

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

KASTENWAND-SYSTEMEN

de£3ra
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

even
GRATIS RADIO!

Een gratis walkman!
Je gelooft je eigen oren
niet! Maar het is echt
waar!
Je laat je ouders
gewoon even bij Sanders
Meubelstad binnenlopen.
Keuze volop.
En de prijzen?
Om mee weg te lopen.

Wanneeru tussen de f3.000,- en
f3.999,- aan meubelen bij Sanders Meubelstad
koopt, krijgt u deze schitterende Stipertech
portable radio/ka-ssetteageler met dubbel
kassettedek gratis!^dHHÉMJ-w-v- f99,95").

GRATIS MINI-TOREN!
Wanneeru vanaf f 4.000,-aan meubelen
bij Sanders Meubelstad koopt, krijgt u deze
unieke mini-toren met CD-speler en boxen
gratis! (T. w. v. f299,-'). Of naar keuze een
magnetron.
v

oor

SANDERS
DOET 'T ANDERS.
(Maar vooral beter.)

7
STOEL

KONSUMENTEN ZEKERHEEDVANHET
WAARBORGFONDS.
(Wij zijn er al jaren lid van.)
GRATIS THUISBEZORGEN.
(We leveren door heel Nederland.)
GRATIS KREDIET.
(Met Pasen kopen, in september
betalen.)
SERVICE DOOR HEEL
NEDERLAND.
(Voor tevreden klanten doen wij
alles.)
SNELLE LEVERING.
(Alle standaardartikelen leveren
wij meestal binnen 4 weken).

GRATIS WALKMAN!
Wanneer u bij Sanders Meubelstad tussen de
f2.000,- en f 2.999,-aan meubelen koopt, isdeze
Sharp walkman voor u. Gratis. Voor niets!
(T.w.v. f 69,95')-

,

UTRECHT, WOONBOULEVARD UTRECHT, WINTHONTLAAN 4, HOEK EUROPALAAN.TEL 030-889144.
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, EIGEN PARKEERGARAGE, TEL. 020-6184733/6830551.
BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD, PARALLELWEG 120, TEL 02510-20816/17.

Daar vind je het wel!

Wekelijkse Weekmedia-pagma gewijd aan nieuws en activiteiten pp net gebied van vrije tijd

Onderzoekers:
reinig goede
jrituurpannen
EDERLANDERS houden wel
van gefrituurde gerechten.
Jaarlijks worden zo'n drieinderdduizend frltuurpannen vericht en In circa één op de twee
lishoudens is Inmiddels een frilurpan aanwezig. Uit een onder,ek van de Stichting VWO blijkt
'liter dat er nog steeds het een en
ider mankeert aan elektrische friiiirpannen: de kwaliteit van het triiren valt tegen en op het gebrulks•mak Is nogal wat aan te merken.
i echt s tien van de 39 onderzochte
innen krijgen het eindoordeel
joed'.
)or Gerrit Jan Bel
De andere worden als 'matig' tot
;elijk' beoordeeld. De geteste
cemplaren vallen in de prijsklasse
m ƒ 90 tot ƒ 350. De maximale venhoud ligt rond de 2,5 liter met
ikele uitschieters naar boven (4,5
;er) en naar beneden (l liter). De
ituurpannen krijgen steeds meer
nufjes, maar bieden niet altijd de
oordelen die de consument ervan
aag verwachten.
\ In het onderzoek werden de frimrproeven uitgevoerd met diepiriespatat, omdat dit het lastigste
jrecht is om te frituren. Gaat het
iermee goed, dan gaat het zeker
Ded met andere snacks als verse
iet, bitterballen, loempia's etc. Bij
fen portie van honderd gram friet
r liter vet leveren de meeste pann redelijke tot goede friet af, maar
ij tweehonderd gram friet was de
Iwaliteit van de helft van de pannen
nvoldoende: slappe, natte en taaie
riet. Het blijkt dat fabrikanten vaak
rotere porties opgeven dan voor het
[ituren van kwalitatief goede friet
ogelrjk is.
Op het gebruikersgemak valt nogwat aan te merken. Lang niet alle
lannen hebben handgrepen met een
pede grip. Er zijn frituurmandjes
[aaraan steeds een losse handgreep
poet worden vastgehaakt; soms is
"e bevestiging zo klungelig uitgeierd dat het mandje er bij het legen
kan vallen. Het uitgieten van het
it gaat bij ronde pannen niet zoner morsen.
Bij veel pannen worden de deksel-,
land- en pangrepen en de buitenant van de pan warm. Soms zo
|arm dat u zich daaraan flink kunt
pnden, terwijl er bij het openen
'n de deksel een reëel gevaar beaat voor het verbranden van hand,
Dis of onderarm door de ontsnapjnde hitte. En reukloos frituren?
jergeet het maar. Geen enkele pan
~n u dat comfort bieden. Wie smalijk en veilig wil frituren doet met
Tefal 76800 (f 130) de beste koop.
eeft u voldoende aan een kleine
dan is de Tefal 7122 (f 90) een
iordelige keus.

Achterhoek doet gooi naar milieuprijs
Redacticadrcs ATV: Wcckmcdia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse
• Mallumsche watermolen in Eibergen

• De IJssel vormt de grens van de Graafschap

Foto Streek-WV Achterhoek

Foto Streek VVV Achterhoek

ET IS een misverstand. De Achterhoek zit niet met kranten
dichtgeplakt, zegt Erwin Akkerman (34). „Laatst kreeg ik iemand uit
de Randstad aan de lijn die oprecht
verbaasd was dat je over de snelweg
hier kon komen." Akkerman, directie-assistent van de Streek-VW in Zutphen, komt uit Spijkenisse maar werkt
intussen al twaalf jaar in de Achterhoek: „Het is hier een vrij rustig gebied
met veel bos en fraaie landgoederen."
Dat blijkt geen obligaat VW-verhaaltje.

win Akkerman speciaal de pannekoeken
noemt. Steden als Zutphen (ruim dertigduizend inwoners) en Doetinchem (veertigduizend) hebben een regionale functie. Dat blijkt
uit de vele winkelstraten en uit de grote markten. Zutphen is een oud en vriendelijk stadje
met, nieuwsgierig makende, bochtige steegjes.
Doetinchem is in de Tweede Wereldoorlog
verwoest en kent een strakkere, meer moderne, opzet. Hier wordt op dinsdagochtend
vroeg de nationale veemarkt (koeien vooral)
gehouden met aansluitend een warenmarkt.
Kleinste stad van ons land is Brinkhorst
met 160 inwoners, dat heel pittoresk te bereiken is via de pont over de IJssel. Geen Volendamse toestanden, zegt Akkerman, maar
kleinschalige bezienswaardigheden, zoals een
Dickens museum en rariteitenwinkel, kaasmakerij en een silhouettenknipster.

H

door Jan Maarten Pekelharing
De Achterhoek is niet geschikt voor jongeren die de discodreunen zoeken, maar ideaal
voor ouders met jonge kinderen en anderen
die een week of enkele dagen rustige ontspanning wensen. Akkerman: „Men is hier niet
stug, men is vriendelijk en behulpzaam tegenover de toerist."
„De Achterhoek staat bekend om zijn kastelen. Het zijn er zo'n zeventig. En dan moet je
niet denken aan kastelen als het Muiderslot,
maar aan de buitens zoals je die aan de Vecht
ziet. De meeste kastelen worden door particulieren bewoond en zijn niet voor het publiek
toegankelijk. Maar er zijn uitzonderingen, zoals de gemeentehuizen van Vorden en Ruurlo
die in de zomer op bepaalde tijden te bezichtigen zijn. Eén van de meest stijlvolle attracties
vind ik Huis Bergh, dat behoort tot de grootste kastelen in ons land, gelegen bij 's-Heerenberg."
Het landschap van de Achterhoek is vriendelijk. Zacht glooiend bouwland, weiland, heide en bosjes. Hier en daar een groot bos. Met
veel wandel- en fietspaden. En aardige verrassingen. Tegen het middaguur rijdend ten zuiden van Winterswijk, passeerde ik een schilderachtige watermolen waarin een klein res-

Kasteel Onstein in Vorden

Foto Streek-VW Achterhoek

taurant was ondergebracht. Dat noodde tot
een stop. Er blijken meer van dergelijke charmante 'pleisterplaatsen' in de Achterhoek te
zijn.
De Streek-VW heeft een fietsroute langs
alle kastelen uitgezet over een lengte van 350
kilometer. Dat is een beetje veel voor één dag
en daarom biedt men sinds vorig jaar de mogeiykheid om een arrangement te boeken
waarin overnachtingen onderweg zijn op- genomen. Bovendien
zijn er, aansluitend
aan de kastelenroute,
nog
verschillende
dagtochten voor fiet- •
sers uitgestippeld.
„Ons 'Hotel met chauffeur' is iets nieuws,"
vertelt Akkerman enthousiast. Met 25 Achterhoekse hotels, de VW, de NS en de busmaatschappij GSM is een 'milieuvriendelijk arrangement' ontwikkeld. Wie voor minimaal twee
nachten boekt bij één van de 25 deelnemende
hotels, kan voor ƒ 69,25 per persoon 'gratis'
met de trein van elk station in Nederland naar

de gewenste plaats in de Achterhoek, drie dagkaarten voor bus of trein in de Achterhoek
zitten in het bedrag begrepen, evenals de nodige informatie in de vorm van brochures e.d..
De hotels liggen bij een station of bushalte. De
terugreis valt ook onder de regeling. Akkerman: „We doen hiermee een gooi naar de nationale milieuprijs."
Nieuw is ook dat de riviertjes Oude IJssel en
Berkel voor kano- tochten geschikt worden gemaakt. Er komen aanlegsteigers
en bij stuwen bouwt
men voorzieningen
••••••••^^•^^•"M om kano's, bijvoorbeeld met een glijgoot, gemakkelijk over te halen. In mei brengt
de Streek-WV hier een aparte brochure over
uit.

Fietsroute (350 km)
langs alle kastelen

Mosterdfabriek

Geen g^ote pretparken, uitgestrekte bungalowterreinen tref je evenmin in de Achterhoek
aan. Het gebied leent zich
meer voor kleinschalig
toeristisch vermaak. Interessante (kleine) musea
zijn er in overvloed, waarvan de Mosterdfabriek
met de oude ambachten
(De Gildehof) in Doesburg
Om de Achterhoek een grotere
een van de grootste attracbekendheid te geven, houden 36
ties is. Een openluchtmucampings op 11 en 12 april een
seum op Achterhoeks for'open dag'. Iedereen kan er een
maat vind je bij Lievelde:
kijkje komen nemen. Wie er dat
de Erve Kots met karakteweekeinde meteen wil overnachristiekeboerderijen en een
ten, hoeft van de drie nachten
rosoliemolen. Benevens
(vrijdag, zaterdag en zondag)
een herberg waarvan Erslechts één te betalen. Op de terreinen worden tal van evenementen gehouden, zoals een gezamenlijke koffietafel,
speurtocht, huifkarrit, klootschieten of
sportwedstrijden en caravankeuringen. Voor informatie over de
deelnemende kampeerbedrijven:
Streek-VW Achterhoek, tel.
05750-19355.

Campings houden
'open dag'

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op
istbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
laag en onder vermelding van 'elektrische
Ituurpannen'.

• De Achterhoek is ideaal voor fietsers

Pa in keuken
Ook de hotels in de Achterhoek hebben een
bescheiden omvang, maar zijn daarom niet
minder comfortabel, betoogt Akkerman. Het
gaat'in de meeste gevallen familiebedrijven,
met pa in de keuken. In het najaar trekken
velen uit het Westen van ons land naar het
gebied achter de IJssel om er wild te eten. Na
de copieuze maaltijd blijven de gasten in het
algemeen overnachten, want ook in dit geval
zijn er meerdaagse arrangementen in de aanbieding.
„De Achterhoek is van oorsprong een onherbergzaam veengebied. Het moeras is echter
sinds de Middeleeuwen gecultiveerd en alleen
bij het Vragender Veen en Korenburger Veen,
tussen Winterswijk en Lichtenvoorde, zie je
het gebied nog in zijn oorspronkelijke vorm,"
vertelt Akkerman, 's Zomers verzorgen gidsen
wandeltochten (laarzen aan!) door het gebied
waarin je, als je de weg niet weet, kans loopt
weg te zakken.
In de zomermaanden „barst het hier van de
evenementen. Je moet dan denken aan boerenbruiloften, fietstochten, braderieën, dansavonden, trekkerwedstrijden, tochten met
oude koetsen in Vorden..." Akkerman valt
nauwelijks te stuiten in zijn opsomming. Hij
is enthousiast over zijn werkgebied. „De Achterhoek is dichter bij dan men denkt. Zutphen
heeft een goede treinverbinding. Snelwegen
leiden naar de Achterhoek. De afstand valt
echt mee." Inderdaad, van de benzinepomp in
Lievelde (nogal achter in de Achterhoek) naar
Amsterdam was zo'n honderdvijf tig kilometer.
In de brochure Achterhoek en Liemers van de
Streek-VW staat zeer uitgebreid wat er wanneer waar te
doen Is. Kosten vier gulden, excl. verzendkosten. Aan te
vragen bij Streek-VW, tel. 05750 - 19355 (postbus 230,
7200 AE Zutphen). Ook over rietsarrangementen e.d. kan
de VW Informeren.

ïehakt

' EERLIJK OM in het
voorjaar langs de wegen
en zandpaden in dé
streek, tussen Didam, Win.terswijk en Zutphen te zwerven. Dit; deel van Nederland;
waar het landschap al''-heel
voorzichtig richting Duitsland begint te.golven; bestaat
uit één gedetailleerd mozaïek
van weiland en bos. Tussen
de ruggen van het'aah de opperylakte komende dekzand
stroomt , hier" en • daar- een
beek. Dorpjes met een krans
van akkertjes~op de~voedselarme zandgronden wisselen
het landschap af:
-.

Autoradio's
Hoe goed is de ontvangst van een
wtoradio die nog geen ƒ 400 kost,
roegAutoWeek (nr. 13) zich af. Men
'eed de proef op de som met twaalf
adio's, van mono tot stereo, van
naloog tot digitaal. De prestaties
'telen niet tegen, maar er zijn toch
Uidelijke verschillen. Van de JVC
•S-R400 <ƒ 300) en de Philips DC 510
399) werd de prijs/prestatiever'Uding met 'zeer goed' beoordeeld.
'ok aan de autoluidsprekers be'teedde AutoWeek aandacht: er werveertien systemen getest.

Kruiswoordpuzzel
Welk woord kunt u maken worst; 65 gezichtseinder; 66 vrl. dier;
met de opgegeven letters: 32 - 67 band.
23-52-38-48-46-61-7-15-37- VERTICAAL: l vatenmaker; 2
14 - 62 - 4 - 13?
nauwe opening; 3 vogel; 4 voegw.; 5

door Bram Wolthoorn
Het dak van het voor de Achterhoek kenmerkende Eiken-Haagbeukbos wordt gevormd door hpge
zomereiken en .beuken. Het voorjaar is aan deze bomen nog voorbij
gegaan. De hazelaars hebben hun
stuifmeelrijke katjes reeds verloren, de sleedoorn staat in april' in
volle' bloei en de, meidoorn Volgt
een maandje later. In het voorjaar
valt het meeste, te zien langs de
paden, waar één rijke vegetatie volop proüteertVan het vele licht dat
door de afwezigheid van blad aan
de bomen ongehinderd de bodem
bereikt. Ronduit spectaculair is
het bloementaprjt dat zich tussen
de bomen kan uitstrekken:
Verscholen in een verdichte
kraidlaag langs dé oever van een
beek vindt men - heel soms- de
slanke sleutelbloem met haar lichtgele buisvormige kelkjes op de lange steeiy es, wiegend op de nog winterfrisse aprilwind. Tussen de eironde bladeren van de zwartblauwe rapunzel steken in mei de'donker • gekleurde
aarvormige
bloemkronen omhoog. Geel zijn de
hoog op de steeltjes gestoken
bloempjes van;de bosanemoon.
Samen met het geelbloeiende
speenkruid kunnen deze kruipende
plantjes velden van bloemen vormen. Het donkerspong bosviooUje
bloeit met donkerblauwe kelkjes
bescheiden óp de achtergrond. De
• slanke sleutelbloem, de zwartblauwe rapunzel en het donkersporig

Slag om Arnhem
De geneeskundige verzorging van
vriend en vijand tijdens de Slag om
Arnhem staat centraal op een tentoonstelling in het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek. De
eerste Britse Airborne divisie deed
tussen 17 en 25 september 1944 een
vergeefse poging de Rijnbrug bij
Arnhem te veroveren. In die dagen
behandelde het Royal Army Medical
Corps veel gewonden, tweeduizend
Britten en een onbekend aantal
Duitsers en burgers. Hotels, schoolgebouwen en woningen werden als
veldhospitalen ingericht. Nadat de
Britse parachutisten in de nacht van
25 september de Rijn waren overgestoken, bleven de gewonden met medisch personeel en geestelijke verzorgers achter.
De expositie toont welke inspanningen de Britse geneeskundige
troepen tijdens de Slag om Arnhem
moesten verrichten. Omdat de Rijnbrug niet veroverd kon worden,
moesten gewonden in noodhospitalen worden verpleegd. Medisch ma-,
teriaal, van Britse en Duitse zijde,
wordt ook getoond op de expositie
die tot en met 12 april duurt.
Het Airborne Museum Hartenstein In Oosterbeck Is geopend van ma. t/m za. van elf tot
vijf uur; op zon- en feestdagen van twaalf tot
vijf uur. Nadere Info: Airborne Museum, tel.
085-337710.

Postzegels uit oorlog
Het Bevrijdingsmuseum 1944 aan
de Wylerbaan in Groesbeek besteedt
nog tot en met 17 mei aandacht aan
postzegels en brieven uit de jaren
van oorlog en bevrijding. Te zien zijn
ruim honderd kaders met exclusieve zegels uit de Tweede Wereldoorlog. Het PTT-museum (Den Haag)
heeft in Groesbeek een stand ingericht met ontwerpen voorpostzegels
uit de bezettingstijd en daarna. De
wisselexpositie is samengesteld
door de stichting Filex WO II. Op 26
april verzorgt de stichting een lezing
over het onderwerp, dan is er ook
gelegenheid om zegels en aanverwante zaken te ruilen.

'Revolutionaire'
stoel voor buiten

H

j Slechts de helft van de Nederlandse slagers levert onberispelijk runSer- of kalfsgehakt. Dit blijkt uit een
test van de Consumentenbond. Veel
gehakt is al onfris als het over de
toonbank gaat. Sommige slagers
aken zich aan regelrecht bedrog
«huldig en voegen aan runder- of
.Ifsgehakt goedkoper vlees toe,
constateren de onderzoekers. Zelfstandige slagers knoeien vaker met
nun gehakt dan hun vakbroeders in
'Upermarktvestigingen. Van de onerzochte porties kalfsgehakt was
fenderde vermengd met paarde- of
yarkensvlees. Eén slager verkocht
fcalfsgehakt dat maar liefst voor 95
procent uit varkensgehakt bestond.
| Duidelijk werd dat merkvlees nog
geen goed vlees hoeft te zijn. Van de
|5 partijen onder merknaam ver|ocht gehakt blijven er dertien onöer de maat. Van de vijftien porties
Limousin konder er slechts acht als
foed worden beoordeeld. De prijzen
joor een kilo gehakt varieerden nog|1: van ƒ 7 tot ƒ 20 voor rundergehakt
p ƒ 9 tot ƒ 27 voor kalfsgehakt. Uit
yet onderzoek blijkt ook dat goed
gehakt niet duur hoeft te zijn.
i In totaal werden bijna tweehonrd slagers bezocht. Een complete
st hiervan en het oordeel over hun
Sehakt zijn in de Consumentengids
april) opgenomen.

De Achterhoek behoort tot
de provincie Gelderland, waar
deze weken in verschillende
musea tijdelijke tentoonstel-,
lingen te zien zijn die zich kunnen lenen voor een bezoek. Al
dan niet gekoppeld aan een uitstapje naar gene zijde van de
IJssel.

Museum geopend ma. t/m za. van tien tot
vijf; op zondag van twaalf tot vijf uur. Nadere
info: Bevrijdingsmuseum 1944, tel. 0889174404.

Foto Streek-VW Achterhoek

Bostuiavan
Nederland

Foto: Tefal

Exposities in
Gelderse musea

* Al vroeg in het voorjaar is het glinsterend geel van het speenkruid
langs beek en watergang in het bos zichtbaar
Tekening: c. wathoom
viooltje behoren tot de bedreigde vorm van hagen en doorkijkjes
en daarom beschermde planten. weer terug in de tuinontwerpen. In
de twintigste eeuw werden vooral
de ruimtelijke aspecten van de buiBuitenplaatsen
tenplaats benadrukt door het geDe Achterhoek telt enkele fraaie, bruik vanboomgroepen, glooiende
buitenplaatsen: een eenheid van gazons en vijvers..
huis en hof als middelpunt van een
uitgestrekt landgoed. Enkele zijn
.particulier bezit en sommige zijn De Wiersse
ten dele voor het publiek opengeDe Wiersse behoort tot een van
steld. De meeste buitenplaatsen de fraaiste buitenplaatsen van de
zijn reeds een paar eeuwen oud en Achterhoek. Het landgoed, dat zeshet is op deze landerijen dat veel tien hectaren groot is, ligt tussen
van de oorspronkelijke tuinaanleg een tweetal beken. De uitgestrekte
bewaard is gebleven.
tuinen van de Wiersse vertonen
< Aanvankelijk werd de tuin rond- een grote verscheidenheid. Strakom de woning zuiver geometrisch ke lijnen contrasteren met romanopgezet, in de achttiende eeuw ging tLsche waterpartijen en schildermen over op de landschapsstijl of achtige bruggen. Besloten tuinen
•Engels werk'. Dit hield tuinaanleg worden afgewisseld door wrjdse
in N gebaseerd op het Italiaanse vergezichten.
landschap met waterpartijen en , Het geheel is aangekleed met
grillig "gevormde paden langs beelden en fonteinen. In mei bloeikunstmatig gevormde heuvels. en de grote groepen rododendrons
Het schilderachtige karakter,van uitbundig. De tuinen van De Wiersde landschapstuin werd onder- se worden een paar keer per jaar
streept door de introductie van de voor het publiek geopend.'
rode beuk en de Italiaanse popuHet park van De Wiersse is open op Hclier, die de slanke cypres moest melvaartsdag
28 mei. Pinksteren 7 en S
vervangen. Treurwilgen en diverse
nl, 13 en 13 juli van tien tot zes uur;
exotische naaldbomen deden hun
" ; ƒ5,-, kinderen'tot zes Jaar,
lersse ligt 6K km na Vorden
intrede, in het Hollandse , landde rijksweg Vorden-Ruurlo; borden
schap.
i van de weg geven de Ingang aan. De
• Aan het einde van de negentien- Wiersse Is ook bereikbaar met GSM-UJn 50
de eeuw kwam de geometrie in de (route Zntphen-Groenlo).

HORIZONTAAL: l grondstamper;
6 plant; 11 splitsingsprodukt; 12
oude lap; 14 Europeaan; 15 gedachte; 17 vuurwapen; 19 talent; 21 vogel;
22 beklemd; 23 oude lengtemaat; 24
bevel; 26 zangnoot; 27 houten pin; 29
knaagdier; 30 nog eens; 32 mannelijk
beroep; 34 muziekinstrument; 36
nachtroofvogel; 37 schuldige; 38 telwoord; 39 oude vlaktemaat; 41 soort
erwt; 44 duivenhok; 45 slaapplaats;
47 stapel; 49 ofschoon; 51 geestelijke;
53 pers. vnw.; 54 leiding; 56 toren; 58
zijrivier van Donau; 59 kluisvak; 61
grote steen; 62 opening; 64 hans-

hemellichaam; 7 vogelprodukt; 8
kleurlinge; 9 nauwsluitend; 10 pi.
aan de Vecht; 12 achter; 13 kunstmens; 16 laagte; 17 wig; 18 Nederlands; 20 afgelegen; 25 schurk; 27
verfbordje; 28 makker; 30 hoofddeksel; 31 rijtuig; 32 spie; 33 bedorven;
34 mop; 35 grondsoort; 40 wind; 42
zangvogel; 43 hokje; 45 adellijk persoon; 46 zijrivier van de Dijle; 48
kwetsuur; 50 onderricht; 51 vaatwerk; 52 tocht; 53 stoot; 55 volksoverlevering; 57 lichaam; 60 oogholte;
63 chem. symbool, 65 boksterm.
Oplossing vorige week: Paardans

(ADVERTENTIE)

fluping is géén chinese munt...
De kritische en goed geïnformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter.
Toch is Auping een waardevolle investering. En dat Auping
gezond slapen betekent behoeft geen betoog. Informeert
u maar eens bij Van Reeuwijk,
ze weten er alles van.

vanieeuwijk
Sniep 7, Tel.:020-6994111,
Meubelboulevard Diemen.

'In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

'Een revolutionaire nieuwkomer' noemt de firma Hartman
de nieuwe tuinstoel die zij in het
assortiment heeft opgenomen.
Het is een fauteuil die zich kenmerkt door een apart design en
een aantal kleurencombinaties
zoals: jade/wit, terra/wit, platinum/grafiet en wit/wit.
De zetel heeft een onderscheiding voor het 'Produkt des Jahres 1992' gekregen van het Fachverband Kunstoff-Konsumwaren, gevestigd in Aken. De stoel
kost in de twee kleurencombinatie ƒ 95,- en voor de kleur wit
betaalt men ƒ 85,-- De zetel is te
koop bij de Hartman-dealers.

Slagroomsoesjes
in de diepvries
De firma Koopmans heeft iets
nieuws in haar diepvries-assortiment voor de lekkerbek. Zestien slagroomsoesjes zitten verpakt in een doosje van tweehon- ,
derd gram. Uit dat doosje kan je
net zoveel soesjes pakken als je
nodig hebt. Na drie kwartier
ontdooien bij karnertemperatuur zijn de soesjes voor gebruik gereed. De verpakking is dusdanig ontworpen dat ze weinig ruimte inneemt in de vriezer j'
en eenvoudig opnieuw te sluiten
is. De consumentenadviesprijs
bedraagt ƒ 3,59.

ZOEK DE M I S L U K T E

Radio/tv/video

MiCRO

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Mirio-,i<lirrll'llllrs umi /llkminnn en |>,uliculirr kunnen
\s(m!cii gr/cl mi'i ! ol - kolommen luccdlf in tiivfr^c
Irltt'igniutlri).
l'.miPiilicirn UTwij/cn «ij na.ir <lc' .S|H.ri.i]i' bon o|i cliIMgiii.1 „MICIUJ'S".

* Aangeboden KTV 63 cm
ƒ 75. Oosterparkstr. 83, Zandvoort. Tel.:
02507-14007/
14043. Spelend te zien.
Best geteste CD! c/g april:
YAMAHA CDX 450: ƒ 499 bij
CARIDAX HiR, Adm. de Ruy131, Asd. 020-6837362.

l'l.i.itsini; is mogelijk in de tolguiuj? fililic1:
/ANDVOOHTS NIKU\\SIILAI) ƒ 0 . 4 2 |ICT millinu-lrr.
SliMiingMijil: (linsilaf; 15.00 nnr.
li knul uu ti'ksl icli'foiiischi' opüiAcii: 02507-17166 of
.tff;i'U'M//l'll<lcll ajlIK

* /..uickocirls N i f i i n i h l i i f l . C,isiliuK|>li>in 12.
2012 JM X.indioml:
* Wi'rkim'diu Uilhooni. Sl.ili»iiv<ii.i,ii 70,
Postbus 22:13. 1420AIC Uilhooin.
1'l.i.iNnif; is ook mogelijk in dr luiende combinatie:
'/.. X:ui(Knnils Nieuwsblad, AnisleUecns Weekblad, UitIIOOMISICourant,
De lioniU' Vener. Aalsmeerder Couianl, alle edities
v.in bel Amsteid.ims St.idsblad. IV Nieuwe Wfcspi'i.
/ 6.67 |>er niillimetei.
Sluitingstijd: nuiandiig 15.00 uni.
* Infonn.itii' o\ei un/i- o\enge a.iullekkelijke .id\ertentii'eoinbnialies in de Micro's /iju op aainraag op on/e
k.inloien lelkrijgbaar.
* Vooi brieven onder minimer uoidt l legel e\tra in
rekening gelji.iehl. .dsiiiede j 6.00 adm.koslen.
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bevujsnunimers
\eisluiiid. Op MM/oek uuull aan adierleeiders, builen
liet xeispreidmgsgebied een klant u'islmiul. llienoor
woidt l l-.OO in lekening gebiaelil.
U kunt de tekst van u» Mieio-adverlentieeonibinalie '/.
telefomseli opgeven:

iWMlfstVXSï&yf
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on'l teil her

m
suspicion
Gity Slickens

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

ADRES PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
Dij je langs ze geven zelf hun
AEROBICS
eigen adres en telefoonnumo.l.v. Anja v.d. Voort.
mer. 06-9685. ƒ 1/pm.
Bel v. info: 19701 of 12215.
ADRESSEN ( n i e u w ! ) van
dames én heren privé, clubs
Onroerende
en escorts! Ze vertellen zélf
wat ze te bieden hebben en
goederen te koop
geven hun adres + telnr. 06gevraagd
9559 (75 cpm).
Als je houdt van jong, bel dan
GARAGE
Bianca en Petra (18 jr.) 06TE KOOP GEVRAAGD
320.324.33
(75c/m)
Tel. 02507-14534
BETTY'S ESCORT
E KOOP GEVR.: GARAGE,
First Class, Na 19.00 uur
o dicht mogelijk bij rotonde,
020 - 6340507 - 6328686.
el. 023-312122.
BI-SEX voor TWEE , direkt
apart met een heet meisje of
Financiën en
een lekkere jongen: 06-320.
330.87
(SOcpm).
handelszaken

Lessen en clubs

MATASJA doet het met ^
iele Buurjongens. 06-32[
324.11
(75c/m
Hoor WULPSE Loesje tekeej
gaan met die 18 jarige jon
gens. 06-320.324.44 (75c/m
n haar korte rokje staat MA
RIETJE te liften. 06-320
320.95
(75cpm
Jij met twee wulpse vrou
wen? Bel Tnosexkontakt, 06
320.320.92
(75cpm
Ondeugende Pascale doe
het op de tafel. Keukensei
Bel 06-96.02 (75 cpm).
PARTNERRUIL privelijn, d
rekt apart met vrouwen voc
sexruil. 06-320.330.91
(SOcpm)
Privé/Adressen! Heeft u zin
sex en bent u op zoek naai
échte privé adressen en tele
foonnummers? Wacht dar
niet méar draai: 06-320.320.8t
(75 cpm./boven de 18 jr.).
Ruim 300 gewillige vrouwe
zoeken 'n slippertje. o&
320.321.44
(75c/m

Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
Autoverzekering
06-320.326.66
(SOcpm)
Grote Krocht 41, Zandvoort,
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Prijswinnaars vorige week:
Debbie: de eerste keer op z'n
tel. 02507-15705-18812, voor
blijft toch goedkoper!
Frans. Jeetje dat is lekker. 06H. Weber - Uithoorn
Bel nu: 02507-14534.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
9664
(75cpm)
S. de Haan - Amsterdam
KOFFIETAFELS
C. S. v.d. Broek - Amsterdam
DIREKT apart met een meisje Sabnna, 'n mooie meid, haaVakantie
H. Schephorst - Westerhof - Mijdrecht
of een lekkere jongen, voor eerste trio. 06-320.321
L. van Soest - Diemen
Winkelpersoneel
buitenland
een life heet sexgesprek. 06- (75c/m)
320.330.81
(50cpm)
gevraagd
Schoolmeisjes (18 jaar) willer
'tacaravans t.h. in de Belgi- DUIK in bed met 'n lekkere ervaring opdoen. Dating. Q(j
Deze week kunt u de volgende prijzen
meid! Vraag haar tel.nummer. 320.330.43
sche
Ardennen
al
v.a.
ƒ
190
(SOcpm
Gevr. part-time verkoopster,
p.w. all-in. Inl. 04459-1598. Bel: 06-9511 (75 cpm).
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
ook voor de weekenden.
SEX VOOR 2, direkt kontak'
gesteld door onderstaande AMCODurf jij een kopje suiker te met jonge meiden, huis
Daqqi Mode 02507-20136.
lenen vij de buurvrouw Suzan- vrouwtjes en jongens. 06
Sportartikelen
vakzaken.
(dit numniei i» met umi be/orgklacblen) of /enden aan:
ne? 06-9667
(75cpm) 320.330.46
- een 4 in 1 haarstyler
(50 cpm
Micro's WeeknH'diu
Huishoudelijk
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
Eerst
wilde
EVELIENTJE
niet, SEXAFSPRAAKJE met V
eenhaarföhn(IOOOW)
,
een
zaak
van
vertrouwen
)
* T.k. gevr.: Kickboks hand
personeel
IV sluitingstijden, gelden \oor plaatsing m de/elf<le week.
- een klokradio
schoenen. Tel.: 02507-17994 maar toen ze haar rokje liet meisje. Vraag naar haar tel
gevraagd
VHOI de betaling ontvangt u een aeeeplgirokaarl.
zakken! 06-9530 (75 cpm).
numm. Bel 06-9502 (75 cpm
- een Walkman
Er zijn genoeg meiden die SEXKONTAKT: Hete meisjes
- een set van 4 E180 videobanden
Vaar/surfsport
ook het bed in willen. Luister zoeken heren voor een
Wegens ziekte gevraagd
op 06-9603
(75 c/m) sexafspraakje.
huishoud, hulp ± 40 jr.
Schoonheid en verzorging
* Te koop wetsuit MED,
Tel.: 02507-18079.
(50 c/m
Escort
"The
Rose"
zoekt
met 06-320.330.66
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
als
nieuw
ƒ150. Tel.
HASSING B.V.
spoed representatieve meis- Sex/Kontakt? Trek m een af
02507-17448.
Amstelveen,
Amsterdamseweg
160
jes. Tel. 020-6998317.
schoonheidssalon
Horecapersoneel
spraakje met een huisvrouw
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
STOK B.V.
tje of meisje, die graag eer
Escort "THE ROSE"
gevraagd
MOERENBURG
Rijwielen,
Amsterdam, Kinkerstraat 244
middag of avondje met de
ook voor dames en/of
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
motoren,
echtparen. Tel. 020-6998317. (B...)bloot gaan?
evens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Gevr.: man/vr., snel en zelf06-320. 320.87 (75 cpm./bo
Amsterdam, Olympiaplein 125
BUSHOFF
bromfietsen
GAY-PRIVE: Wil jij een dis- ven de 18 jr.).
el. 02507-16123.
standig kunnen werken, met
Amsterdam,
Nieuwendammerstraat
4
FRANSE
creet
afspraakje
maken?
Of
erv. voor het runnen van
Slippertjeslijn, meisjes zoe
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
VAN LEEK
keuken annex snackbar.
'e koop aangeboden: Yama- heb je zin in een lekker geOnroerend goed en woonruimte
ken
sexkontakt
06-320
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Tel.: 02507-31070.
ha XTZ 750 cc super-teneé sprek? 06-320.322.61. Samen 320.36
NUISB.V.
(75 cpm
direkt apart (50 cpm).
te huur aangeboden
89.
Heeft
pas
grote
beurt
geHoofddorp,
Kruisweg
1061
ELSENGA
ELECTRO
Gevr.: part-time OPROEPlad + 2 nwe banden. Voor Gewillige meisjes, 18 jr, en Tessa is zo'n lekker opge
KRACHTEN voor bediening
Volendam, Kathammerstraat 23-25
DE BOER
nfo: 02507-31221.
huisvrouwtjes willen alles met wonden tienermeisje (18 jaar
op terras. Tel.: 02507-31070,
Wormerveer, Wandelweg 41/b
RENAUD
06-320.324.22
(75c/m
na 12.00 uur.
r T.k. kinderfietsje 2-6 jr. jou doen. Vraag naar hun
45. Tel.: 02507-18235, na tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!! UITDAGEND huisvrouwtje
Bel 06-320.330.45
(75c/m) zo opgewonden.
06-320
18.00 uur.
(75c/m
Heet huisvrouwtje is op zoek 330.97
Oproepen
Woninginrichting
Schoonmaakpersoneel gevraagd
naar 'n avontuurtje. Bel nu 06- Vanavond al 'n afspraakje! Al
Mededelingen
Auto's en
nwonen bij een reclamebureau en toch een eigen entree.
9663
(75 c/m) tijd succes als je op zoek
200 m2 Bureauruimte in Amstelveen.
auto-accessoires
Lijsten op maat
Weber's schoonmaakbedrijf
Het TELEBORDEEL! Meisjes bent naar 'n leuke vriendfinj
Gestoffeerd (en gemeubileerd). Medegebruik van DOKA
Bart, je weet nu waar
vertellen hoe ze er uit zien en 06-9533 (75 cpm).
vraagt VROUWELIJKE HULP
bij
met geavanceerde reprocamera. Bel 020-6255572.
Abraham de mosterd haalt,
.k. FIAT Panda Bjr. '84 APK wat ze te bieden hebben en Vluggertje: Ondeugende Kim
voor de ochtenduren. Tel.: 14764.
r
an
harte
gefeliciteerd,
Foto
Boomgaard
•
Rubrieksadvertentie?
Zie
<amer voor werkende huur/m Febr. '93. Vr.pr. ƒ2950,-. geven daarna hun privé tel. beleeft 'n hoogtepunt. Bel 06
'eter, Ingrid, Dennis.
der, eigen d.k.t. ƒ 425 p. mnd. voor adres en/of telefoonnr.
HONDA MB 5, bjr. '89 ƒ 1850. nummer aan je door!
Grote Krocht 26
9662
(75 c/m,
de
colofon
in
deze
krant.
'el.' 12510.
""el.: 02507-12180.
Bel 14158 dan hebben zij
06-320.320.85 (75 cpm./boHobby's en verzamelingen
Voor BI-SEX afspraakjes be
Jlezier op 7 april echt waar.
ven
de
18
jr.).
T.k. Opel Ascona 1.6 S 1979,
3an zijn Hans en Ciska al 25 Te koop 1 grote leren fauteuil motor is goed, geen APK, Hete MEISJES willen sexkon- 06-320.325.01 (75cpm). Nil
Divers personeel gevraagd
aar een paar. Proficiat,
gecapitonneerd bruin. Tel. vr.pr. ƒ500. Tel. 075-283580. takt. Nu met nummer. Bel nu ook voor trio-sex!
MODELTREINENBEURS te DIEMEN: zaterdag 4 april 10.00- )e Gangmakers.
16262.
06-9665
(75c/m) VRIJE meiden hebben zin ir
16.00 uur. Ruilen, kopen en verkopen. Tevens taxatie oude
een nummertje..! 06-320
* Bram, van harte hoor.
*
Te
koop
1
Queen
Anne
sa
HOMO: Waar gebeurd, knul 320.55
Voor ƒ 1650 bepaal je je eigen inkomen! treinen met bemiddeling van verkoop. De Schakel, Burg. Je zit nu naar je zin, maar 'n
Rijles auto's
(75 cpm
lontafel
(wortelnoot),
massie'
len onder elkaar, 06-320
Word nu rij-instrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned Bickerstraat 46, Diemen, Amsterdam Zuidoost, Centrum <ado zit er voor jou van mij
en motoren
Wie
durft
een
stripspel
te spe
ƒ100.
Tel.:
02507-12141
327.01
(75c/m
Evt. met werkgarantie. MICHEL: 020-6853057/070-6291546. (achter postkantoor). Entree ƒ2,50 • kinderen ƒ1. niet meer in. Je hebt al gelen met CAROLIENTJE OJ
Te
koop
bankst.,
br.
leer
op
Homo: Zoek je 'n hete boy 350.222.41
noeg gebietst.
(SOcpm
Alblas Verkeersscholen
*Verz. zkt. uniformen, helhout, 2+1 + 1, i.z.g.st. Prijs
Schoonmaakbedrijf
voor 'n sex-afspraakje? 06
DAGJE
UIT
men,
medailles,
insignes,
raZE
KOMT...
n.o.t.k.
Tel.:
02507-12694.
'CLEAN" vraagt voor de ochin 5 dagen
320.330.18
(SOcpm
VERGADERING
GRATIS
bij jou of jij bij haar, ze geef'
dio apparatuur, verrekijker,
:enduren dl. en vrij., jongen of
UW RIJBEWIJS
* Te koop bruin rib bankste
Homojongens onder elkaar haar adres en telefoonnum
RECEPTIE
uitrusting
stukken.
Periode
30 + om het huisvuil bij div.
Woninggids van Zandvoort
Nieuwkoop,
01724-8361.
3,2,1
zits
losse
kussens.
Prijs
Hoor ze heet TEKEER gaan mer. 06-320.322.23. ƒ 1/pm
BEGRAFENIS
1939-1945. Tel.: 02507-17357.
l. geb. buiten te zetten.
ƒ 250, luxaflex lichtblauw 245
06-320.330.91
(50c/m
belegde broodjes
Voor info tel.: 075-161851.
X
145
ƒ
50.
Tel.:02507-13175
CEfl/E makelaars o.g.
'Diverse clubs
HOMOKONTAKT
•
Wij
behouden
ons
het
gesorteerd
op
schaal
bij
u
Strandpaviljoen 17 zkt. nog
Diversen
Zoek je een lekkere boy?
recht voor zonder opgave van thuisbezorgd.
BROODJE * Te koop vierkante salonta
keukenhulp en bedienend
fel 1.05 m. travertinblad en
NVM
06-320.330.95
(SOcpm
redenen
teksten
te
wijzigen
BURGER.
Tel.
02507-18789.
Tel. 02507-12614
personeel.
02507-18200/
ÜAXELAAK
poot ƒ 150. Tel.:02507-15235 MEEGENIETEN: meisjes on
of niet op te nemen.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen er
strand 17930.
* De Game-boy blijft hier.
der de hete douche. 06 Onderdanige jongens, 18 jr,
* T.k. 2 stevige kasten,
bellen met strenge meesters, kamerverhuizingen. Voll. verz
320.324.99
(75c/m
*Gefeliciteerd Brenda
hangkast, 1 linnenkast,
S.M. voor 2 (direkt apart). 06- Dag-nachtserv. 020-6424800
Ap en Thea
samen ƒ 50. Tel. 02507-14570 Meer dan 240 vrije meiden 320.329.99
(50 cpm) Aangeboden feesttent mei
zoeken jongens v.a. 18 voo
na 18.00 uur.
* Gefeliciteerd Nathalie
Uit
ONDEUGENDE
huisvrouw- lekkageverschijnselen.
sex.
Info:
06-9766
(75c/m
Ap en Thea
*T.k. onderschuifbed met
tjes en schoolmeisjes van 1£ stekend geschikt voor ovei
Meisjes willen wat bijverdie zoeken voor straks sexkon- verhitte mensen die verkoe
matras. Tel.: 15515.
*Gefeliciteerd Richard
nen. Sexadressen. 06-320 takt, vraag naar hun telnr. Be ling zoeken. Alleen geopenc
Ap en Thea
330.60
(75cpm nu 06-9661
(75 c/m) bij regenachtig weer.
MuziekSerard, Jan, Jan-Willem,
Mark, Marco, Pieter, Tony, Riinstrumenten
chard en Ronald. Ik ben trots
op jullie. Zien jullie nou dat het
niet aan de broekjes ligt. De Gevr. voor vereniging piano
wasvrouw.
en accordeon. Tel. 02507* Hans en Cis... Dat is niet 17462 na 19.00 uur.
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
mis, na 25 jaar nog steeds
een paar. 7 april is de dag
geplaatst onder de
Dieren en
dient er rekening méé te houden dat bij uw
dat je het vieren mag.
navolgende voorwaarden:
dierenopgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
Gefeliciteerd, De Plakkers.

De Krocht

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

ctmco

Buitenkansje voor DTP
of grafische studio

LllÏÏl

II

Juflgement

Tel. 13529

f Human shield

i The Hitman

voor de particulier

T

,

-

.

.-

• - . -

• . ••

•IÜMBCÏ-'

5 regels
Gratis !

• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) « aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer ée'n
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

*Lieve Herke bedankt voor
de afgelopen 10 jaar! In vooren tegenspoed. Je bent een
lieverd, Beer. Liefs, Lyanne.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

pAGELIJKS VAN
|l3.00-21.00 UUR

ed. 22
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
S
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 5,34
ƒ 6,68
ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. C"o BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

* Lieve Marcel was de chocolade lekker? Om in te bijten
nietwaar? Loes, volgend jaar
is wat voor jou, pakkerdje van
J. en kusje C.
* Lieve Oma Tiny en Op:
Wimmy, hele fijne vakantie en
berebruin terugkomen!
Heel veel liefs, Kevin, Kelly
Nick en Robin xxxxxxxxx.
* Marijke, nog geen week
40. Wat tekent dat snel hé 39
*Vaak gebaald toch ge
khaald. Na 25 jaar nog bij el
kaar. Hans en Ciska.

Voor trouwfoto's

Zandvoorts Nieuwsblad

•

benodigdheden

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u' Vlaltezer leeuwtjes en min
Inl.: tel. 02907-5235.
Yorshire terriërs. 08385-51003
* Lief "Oompje" van harte • Rubrieksadvertentie op
met je nieuwe huis. We hopen geven? Zie voor adres en/o
dat je het er erg naar je zin telefoonnummer de colofon
hebt en er gelukkig mee bent. in deze krant.
Jan, Jannie, Priscilla.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel.

13529

Te koop
gevraagd
diversen
*Gevr. niet te laag nacht
kastje op ladenkastje. Tel
17382.
* Gevraagd: keukenbuffet
kast, wit of/en blauw, mo
dern. Tel.: 02507-18829.
VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN, heden inbreng van
goederen, Frans Halslaan 33
Tel. 020-6473004, ma. gesl.

Te koop
aangeboden
diversen
* Te koop 1 herenfiets ƒ 50.
City-bike ƒ 50 en 1 kinderf iet
ƒ35. Tel. 16252.
Te koop inbouw AEG afwas
machine. Tel.: 17994.

* Wat niemand had verwach
Hans en Ciska toch 25 jaa * Te koop schrijfmachin
met koffer, merk Triump
volbracht.
ƒ150. Tel.: 02507-13781.
* T.k. beige toiletpot me
Verloren en
buitenbocht en platte stor
gevonden
bak, geheel compleet. Prij
ƒ50. Tel.: 02507-13952.
Wie heeft j.l. 27 maart mijn * T.k. kinderwagen, rie
sleutel op de Prinsesseweg hoog model, uitneembaa
gevonden? 02507-15834.
ƒ75, rugzak met draagste
merk Freetime ƒ75, klein
rugzak ƒ25. 02507-15369.
Foto - Film
*T.k. tafelbiljart nieuw
doos 137 x 73 cm. ƒ200
Sjoelbak 200 cm lang nieuv
Foto Boomgaard
ƒ50. Tel.: 17862.
ook voor
T.k.a. vloerbedekking katoe
portretfoto's,
merk „Besouw" 1 pers. lec
pasfoto's,
kant, salontafel, verpleegled
receptiefoto's,
kant, radio-pickup + boxen,
groepsfoto's aan huis.
pits gaskomfor, geyser + di
Grote Krocht 26.
Inl. 02507-20188.
Tal

•i

NU OOK JACKPOT BIJ
mode, Grote Krocht 23
Tel. 02507-18412 ook zondag geopend
DE ENIGE ECHTE SPECIALSHOP IN ZANDVOORT

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21 -22
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A X 1 1 T R E , bj. '87, 80.000 km,
ƒ9.500,-

Tel.: 075-163008

Fiat

•Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
Daihatsu Cuore b.j. '83, nw. Mini-Metro, m. 86, wit, ƒ 46.000 resultaat.
APK, blauw, rijdt perf. ƒ2950. k.m., nw. staat. 02520-15234.
Tel.: 020-6105478.

Daihatsu

r

iat Docato 9 pers.-bus
Turbo diesel 6/89, wit
Toyota Brouwer
Tel.' 020-6360401

Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia i,w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Dienier Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaosperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Couronl, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland luilgave
Noordhollands Dagblad!, De Zaanse Ge^msbode
(uilgave Noorderpers) en het Wille Weekblad luilgave
Van Groenigenl.
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst m Het Parool.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zondvoort, Gasthuisplem 12.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
ƒ 26,ƒ l 1,50
ƒ 5,91
ƒ 6,34
aanvraag.
bel

Honda

Hyundai

020-665 86 86
Austin

Asmoco

Austin Maestro, bouwjaar '84
zilvermet. APK 1-'93. l.g.st.
Tel. 020-6432578.

Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie
bj. '83 t/m '91
Inruil/leasing/financiering

BMW

020-6943093

Lada

Meer Garage

LADA 1500 station, APK-gek.,
bj. '84, ƒ1.850,Tel.: 075-163008

HYUNDAI DEALER
Ook voor uw :
:OCCASIQNS
Ünnaeuskade 5-7,
;
Amsterdam :

BMW 1802 b.j. '73, APK dec. BMW 316 nw. mod. '84, Lada Samara 1.3, '87, 4400-,
'92, okergeel, vr.pr. ƒ 4500. Erg i.z.g.st., puntgaaf ƒ 8950. Inruil, APK '93, in perf. st. v. 1e eig.,
gar., fine. Tel.: 02990-37825.
mooi, tel.: 02503-16151.
radio-cass. Tel. 020-6968216.
BMW 315 '83, wit, mooi en BMW 320 i, nw. mod. '84
goed, APK, ƒ5250,-. Tel.: i.z.g.st. ƒ 9950. Inruil, gar., fine
020-6365662.
Tel.: 02990-37825.

020-6929548

Mercedes-Benz

Lotus

BMW 316, 1.8, bj '84, LPG, BMW3231 2-'86, sp.velg., LPG LOTUS ELITE
i.z.g.st.
Pr. ƒ8500.
Tel. i.nw.st., ƒ 14.950.
4-cilinder Chapman, 76,
Centrum Auto's: 020-6250096. motor gereviseerd, compleet
02990-60849.
gerestaureerd, als nieuw.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Tevens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Rfth Weels
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen
Visa Leader GTI uitv. 4-1987 Citroen BX 19 GT '85, sportie
silv.met. 4 drs in n.st. ƒ6950. ve, luxe, mooie auto, APK
Centrum Auto's: 020-6250096. ƒ7750,-. Tel.:020-6365662.
XM Diesel '90, nw. motor, Citroen Axel bj. '89, als nw., kl
ƒ37.500. XM Turbo D., '90, rood, nw. APK ƒ4950.
ƒ39.500. XM20 Amb., 11-'89, Tel.: 020-6105478.
ƒ29.500. CX20RE, '89, LPG,
TIMO DE BRUYN
sch.d., ƒ 17.500. CX 22 TRS,
'88, sch.d., ƒ 14.900. BX Turbo Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
break D, '90, ƒ29.500. BX RD
break, '89, ƒ18.500. BX 19 APK klaarmaken tegen gered,
TZD, '90, ƒ 19.900. BX 19 TRD, prijz. Verk. van losse onderd.
'89, ƒ 17.500. BX 19 TRD, '88, Tel 020-6680820 en 075-702625
ƒ 13.500. BX 19 TRD, aut., 10'88, ƒ14.500. BX 19 D, '89,
ƒ13.500. BX 19 D,'85, ƒ 4.500.
BX 16 TRI, LPG, '89, ƒ 15.500.
BX19GTI, '87, ƒ 11.500. BX 14
RE, '89, LPG, ƒ 13.500. BX 14
'89, LPG, ƒ 12.500. BX 14 RE,
'88, ƒ11.500. AX 11 TRE, '87,
ƒ7.950. C 25 D,'88, ƒ 8.500 ex.
VISA GARAGE
Houtmankade 37, Amsterdam
Tel. 020-6278410
BX 19 TRS '88, 60.000km.
Centr. vergr., elekt. ramen,
serv.boekje. tel. 02977-28144.

Mercedes 190 E verlaagd,
sportvelg. b.j. '85, ƒ 17.950. Inruil, gar., fine. Tel.: 02990-37825
Mercedes 300 Diesel b.j. '83,
APK, alarm, i.z.g.st. ƒ7950.
Tel.: 020-6105478.

ingdijk
autoverhuur

MOOY EN ZOON:
al 17 jaar uw dealer
in PRIJS gelijk,
m SERVICE beter'

45.000
34.500
37.630
35.100
57.100
67.400
42.800
46.000
68.000
37.370
34.600
71.000
28.700
27.000
85.000
120.000
115.000
75.000
55.000
96.000
13.000
110.000
39.000
32.000
26.000
110.000
112.000

AX
ƒ 55,- per dag
incl. BTW en verzekering
en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat I2a, A'dam

Nissan

Mitsubishi

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die m Groot Amsterdam worden
verspreid. Totale oplage 761540 exemplaren.

bon
In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoopcontacten.

Postcode + Plaats:
Handtekening' _

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfeis, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost
1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' '

_ r s exc|
g0/(, g j\/\/

prijs incl
6% BTW

'

2
26,00

27,56

4

37,50

39,75

5

f£3
6
l7

49,00

51,94

60,50

64,13

72,00

8

83,50

76,32
88,51

95,00

100,70

106,50 L 112,89

invliegen de deur uit!

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, PostSus 156, 1000 AD Amsterdam ol afgeven bij Het Parool.
Wibautstraat 131. Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren- Amstelveen. Gebouw Aemstelstyn. Laan der
Helende Meesters 421B Uithoorn. Stationsstraat 70. Weesp. Nieuwstraat 33, Zandvoort. Gasthuisplein 12

Ruysdaelkade 75 A'dam-0.2.
,ln(o: 020-6623167/6732853

Autofinanciering
en verzekering
Bel 020-6416607. Vergelijk'
Voordeel kan zijn WA ƒ 200,-,
WA+ ƒ400,-, All Risks ƒ700,Verlies in 1e 36 maanden tot
ƒ8000,- Gratis auto tijdens
reparatie Celie alle verz , geldleningen en hypotheken.

Suzuki

0189
0887
0490
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
08.90
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
0188
06.89 Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt), 020-6799100
Showroom/werkpl./magz Minervalaan 85,020-6793249/6713581
01.90
04.89
Van Deinum - Suzuki-Dealer
01.89
Diverse Suzuki oceasions in voorraad
02.90
1
09.89 Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg
Jarmuiden
29,
Amsterdam
Sloterdijk
Tel.:
020-6148933
04.87
07.90
Voor een goede SUZUKI-occassion naar,
01.90
Booij
Zaanstad Suzuki-Dealer
01.88
Zuidemde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
02.89
Correcte service; inruil en financiering.
01.89
0690
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
04.89
voor A'dam Noord e.o.
01.87
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
03.90
03.87 Suzuki Alto bj. '83, APK, nette
03.86 auto, rijdt nieuw, ƒ2750. Tel/ Te koop SUZUKI ALTO, rood,
11.87 020-6105478.
bj. '85, i.g.st., slechts 67.000
12.88
Suzuki pers.bus, CARRY 1000, km, ƒ4.500. Tel 02979-11472
01.87
na 18 uur.
11.86 APK sept. '92, ƒ 4250, prima m
orde. Tel. 020-6333247.

Toyota

BROUWER t'irf>J fA

T.k. Volvo 343 1.4, groen, '82, Volvo 244 DL, bj. '80, LPG,
slechts 98000 km., APK 7/92, mooi en rood. Vraagprijs
ƒ2250. Tel.: 020-6735080.
tel. 020-6415080

PEUGEOT - DEALER

Adres

Auto's in

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

Volvo

Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

Naam:

9

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
Halte Sneltram: ,,Zonnestein"

Hartgerink en Klomp

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

10

Opel Kadett m '88 i.z.g.st. stationcar ƒ 10.950. Inruil, gar.,
fine. Tel.. 02990-37825.

RIJDT U IN EEN NIEUWE MINI JUMBO
Ceintuurbaan 225. Tel. 020-6719154 (do.av koopavond)

Koudijs Autobedrijf B.V.

Peugeot:
205 Accent '85, '86, '87, '89
Diverse kleuren v.a. ƒ 7.600.
309 11 GL, bruin met. '86
km. 38.000
ƒ 8.900.
Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's 405 GL 1.61, kat. d.grs. met.'90
Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
km. 38.000
ƒ22.600.
106 XR 1.1, groen met. getint
(Industrieterrein Noord)
glas, radio, 1 jaar garantie
Telefonische informatie 02503-20129/36644
nw.pri. ƒ 26.000.-Nu ƒ 22.600.Mazda 626 nw. mod. '88 diesel T.k. Mazda 626, b.j. '87, kl. wit en nog vele andere b.v.:
i.z.g.st. ƒ 9950, inruil, gar., fine. met vijfde deur, vr.pr. ƒ 11.750. Rat Panda 1000 cl '86 ƒ 5.900.Tel.: 02990-45757 na 6 uur.
Tel.: 02990-37825.
Ford Escort 1.3 '83, ƒ 5.300.Mazda 626 diesel m. '86, nw. Volledige garantie, inruil,
Mazda 't Amsterdammertje,
APK, kleur wit, rijdt nw. ƒ 6950. financ. en verzek. mogelijk
Amstel 340, t.o. Carré.
Tel.: 020-6105478.
Tel. 020-6236491.
COBUSSEN
Van maandag t/m vrijdag van
Sinds 1930
8.00 tot 18.00 uur.
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v.a. Postjesweg
Bluebird 1.8, 3-'85, 4 drs., afst. AMSTERDAM - 020-6121824
alarm, 5 bak, sp.velg. i.z.g.st. Peug. 205 GR '84, 5 drs, 1.3
Galant, GLS, 12-'85, 5-bak,
ƒ7950.
92000 km. mei. rad./cass., APK
LPG, 4-drs. ƒ6950,-. Expocar
Centrum Auto's: 020-6250096. 1-'93 ƒ 5000. Tel. 020-6188609.
Trading. Tel.: 020-6153933

Geef nu uw advertentie

OJ

Reeds v.a, ƒ 170,- p.m.
OPEL CORSA Joy Sport 1.6
b.] '91, rood, 20.000 km.
ANWB dagwaarde ± ƒ 20.000.
Vr.pr. ƒ18.500. Tel.' 0703475200.

Porsche

T.k.
Peugeot 205 Accent
bouwj. okt 1988, J<m 77000,
prijs ƒ 10.750, Tel. 03240-29232
na 18.00 uur.

VOLVO
AMSTERDAM
OCCASIONS

T.k.: Peugeot 305 GT, '85, 4
drs., LPG, APK-'93, i.z.g.st.,
ƒ4500, tel.:020-6712799.

340 '87-v.a. ƒ 9.950,340 '88-v.a. ƒ 10.500,340 '89-v.a. ƒ11.500,340 aut.-v.a. ƒ11.250,440-v.a. ƒ 18.750,KOLLENBERGWEG 13
Amsterdam-Z.O.

T.k. Peugeot 405 GLD 1.9, '89,
wit, perfekte st. Vr.pr. ƒ 17.500.
Tel.: 02998-1925.
ZUIDWIJK MINERVALAAN
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent Inj. '90 ..ƒ17.500
205 Accent Inj. '91 . .ƒ 19.500
205 GE 1.1 '88
ƒ10.750
205 GE 1.1 5-d '89 ..ƒ13.850
205 XR 1.4 Cachet '87/12.750
205 XR 1.4'89
ƒ14.950
205 GR 1.4 '87
ƒ10.950
205 XL Diesel 1.8 '91 ƒ20.850
205 XR Diesel 18 '90 ƒ 18.750
405 GLD '89
ƒ21.500
Citroen AX 11 RE '87 ƒ 7.950
Opel Kad. Stat. Diesel '84
ƒ 6.750
Renault 5 GTX 1.7 '89/15.750
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mogelijk.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Te koop PORSCHE 924, kleur
Ferranrood, b.j. 1976 (één van
de eersten). Vraagprijs ƒ 8950.
Tel. na 19.00 uur: 05765-2904,
b.g.g. 075-356013.
SAAB900 C, 2 drs., '89,1e eig.
35.000 km, SaabJorntsma, Wagenweg 10,
Purmerend. 02990-23741.
Mitsubishi Colt m. '86 diesel, Sunny 1.3GL2drs., 92.000 km,
grijs kenteken ƒ4950. Tel.: i.z.g.st., 6-1985, ƒ6950.
SAAB SERVICE
Centrum Auto's: 020-6250096. Renault 5 TD, diesel, '88, mooi,
020-6105478.
goed en zeer zuinig, ƒ 11.750,-.
MOLENAAR
Tel.: 020-6365662.
onderh., rep., apk
RENAULT AMSTERDAM
Nieuwe
Top occasions met 1 jaar
Royal Class Saab's
garantie
v.a. ƒ20.500,-!!
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
Hoofddorp, 02503-14097
T.k. pracht Renault Fuego GTL,
4/'84, ƒ5450, met LPG, sunroof, APK '93. 020-6968216.

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers.

3

BIJ IEDERE NIEUWE MINI JUMBO

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. Toyota Canna II, b.j. dec.'87,.
Adverteren in
„SHOWROOM"
met.gtijs, APK mrt. '93, trekh.,
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Tel 020 - 665 86.86
prijs n.o.t.k. 02503-11470.

COBUSSEN

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Telefoonnummer:

De grootste Subaru-dealer
Let op! Speciale voorjaarsaktie
ƒ1500,- accessoires kado

Opel Corsa, '88, 24.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Mazda

Cherry, 1.7 diesel '83,
GOLDCAR AMSTELVEEN
motor heeft onderdruk ƒ 1250.l Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Tel.: 020-6153933
occasions. Tel. 020-6433733.
Cherry, '85, beige met., i.z.g.st.
Mitsubishi Spacewagon 2000 ƒ5900.-. Expocar Trading. Tel.:
GLXI, 1991, 20.000 km, beige
020-6153933.
metal, ƒ 36.750,1e eig. MitsubiNissan Laurel 2.8D, autom.,
shi-dealer Jorritsma,
Wagenweg 10, Purmerend, '85, ƒ3950, veel acces. Tel,
02990-60849.
02990-23741.

Algemeen

SUBARU- HEERE B.V.

Opel

Ford

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaaist en de volgende
week in alle Weekmediakranten en m Onze Krant
Waterland, De Zaonse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Metro, m. '87, siervlg.. get. gl.,
blauw met., i.z.g.st. ƒ5900.-.
Expocar Trading: 020-6153933

Subaru

Peugeot

Afgeven kon ook: Hel Parool, Wibautslraat l 31
Amsterdam.

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-pri|s met vignet
Alle prijzen zi|n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op
Voor meer informatie of advies,

Mini

Escort 1.8 D Bravo, '89, 77.000 Opell Kadett 1.3, m. '87, 3 drs,
km., rood, open dak, 1e eig., mooie auto ƒ 8950.
Tel.. 020-6105478.
Fiat Uno 1.5, aut., b.j. juli '91,1e ƒ 16.200. Tel. 02903-3750.
eig.,
i.z.g.st., 13.000 km,
Escort Laser 6-1986, 5 bak, m Div. Opel Kadett's bj. '80 tot '83
ƒ 19250. Tel: 02990-31439.
v.a. ƒ 1950 tot ƒ3950.
nw.st., 90.000 km ƒ7950.
Fiat Uno 60 S b.j. '86, puntgaaf Centrum Auto's: 020-6250096. Tel.: 020-6105478.
ƒ5950. Inruil, gar., fine. Tel.:
Ford Escort 1.3,1931, ƒ 2450,5- MANTA hatchb., autm. inj., TT,
02990-37825.
drs, nieuw model, APK 10/'92, ecom, get. glas, APK '93, reg.
onderd., m z.g.st. 02963-3218.
FIAT VERMEY B.V.
in perf. st. 020-6968216.
<euze uit ruim 35 occasions.
W. invalid. v. part. REKORD
Ford Escort 1.3 L, '83, APK
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
3-3-'93, met.gnjs, pioneer, ra- 2.0.I, gr. met., 5-86, 103.000 k.,
Tel. 02975-62020.
dio, ƒ3450. Tel. 02990-36809. vr.pr. ƒ 9.750, 08389-17262.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Ford Escort 1.6 i CL m. '88,
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909 puntgaaf, ƒ 10.950. Inruil, gar.,
fine. Tel.: 02990-37825.
Panda 2-1984, rood, in nieuw
Ford Resta, 1300 S, 1979, APK
staat, ƒ 3950.
Centrum Auto's: 020-6250096. 3-'93, perfecte auto, ƒ1450.
Tel.: 02990-36809.
Van part. PANDA 1000 CL i.e.
22.600 km! bj. aug. '90, zwart, 5 Ford Granada V6, '82.
bak, rek. ter inz. 02979-86555. AUTOBEDRIJF JAN WALS
205 XE Accent, rood
Tel.: 02902-1697/1981.
205 XE Accent, wit
Wegens lease: Fiat Panda
205 XE Accent, blauw
1000CLi.e„ 1989, kleur: zwart, FORD SIERRA COMBI 1.6,
205 GTI 1.9, groen met
APKtotapr. '93. Prijs: ƒ7600, 10-'83, rood met., trekhaak.
AUTOBEDRIJF
JAN
WALS
205 GE Junior, wit
tel. 020-6257629.
Tel.: 02902-1697/1981
205 XE Accent, rood
Sierra 2.0 CL LPG ong. 70.000 205 XR 1.4, rood
FSO
km, 3 drs., v. extr. 6-'87 ƒ 9950 309 XR, rood . . :
Centrum Auto's: 020-6250096. 309 XRD. d. grijs met
309 XL Profil wit
T.k. FSO, prima, 1.5SLX, LPG,
SUBLIEME ford Scorpio, 28 309 GL Profil wit
bj. 7-89, 56000 km., wit, 5-dr.,
GLI v. part. Alle extra's: onderh. 309 GL 1.3, rood
trekh., ƒ8.250, 02996-1336.
bkj. aanw. ƒ 12.000. Alle keur. 405 GL 1.6i, grijs met
akk. Tel.: 023-386091.
405 GL, wit
405 GR 1.6, bruin met
405 SR 1.9 wit
405 GRD blauw
Honda Prelude LPG nw. mod.
405 GRD blauw met
'85 i.z.g.st. ƒ8950. Inruil, gar.,
fine. Tel.: 02990-37825.
De Scoupé staat in alle kleuren 505 GR 2.2 inj., grijs met
Opel Kadett 1.3, wit
l.v.m. auto v.d. zaak t.k.a. Hon- in onze Showroom en is uit Lancia Yio Fire, grijs met
da Civic 1.31. 16 kleppen rood, voorraad leverbaar
Ford Escort, grijs met., Ipg
nicotine vrij 01/89, 60000 km Grote keus sportvelgen
Citroen Visa 11 RE, grijs met
AUTOKROOY vr.pr. ƒ 14.000. 02982-5739.
Renault 5 GTS, blauw,
.'
T.T. Vasumweg 32
Fiat Panda 750, groen
W. invalid. v. part., CIVIC, 1.3L,
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
aut., 5d„ 4-85, beige, 38000
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
Tel: 020-6310615.
km, vr.pr. ƒ 6.500,08389-17262.
Volvo 360 GLT, grijs met

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

21-13

Saab

Renault

020-6966811.

Volvo-occasions
± 35 in voorraad

Volvo 244 GL aut., '80, LPG,
trekhaak, APK dec., ƒ2.200.
Tel 02977-24794.

Volvo Nierop
OOK voor uw VOLVO-occasion
VANCOUVERSTRAAT 2-12
AMSTERDAM-WEST
(bij Jan v. Galenstraat)

020-6183951
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Autosloperijen

o.a.:
Volvo 740 GL stationcar,
Autosloperij A de Liede
bj. okt '89, 103.000 km., donNeem geen risico: ong.
kerblauw
ƒ37.500,PTT-vnjwaring RDW
Volvo 740 GL stationcar, grijs,
(s)loopauto's
m. airco., LPG, okt. '89,42.500,HOOGSTE PRIJS
Volvo 740 GLT 16 V, Autm.,
Tel. 020-6198691
Antra M., b.j. '89, ... 33.500,Volvo 740 GL Antra M , b.j. '90,
Centerparts
59.900 km
ƒ35.950,vraagt sloop- en schadewaVolvo 740 GL, Automaat, grijs gens. Origineel R.D.W.-vrijwam., okt. '87, LPG, . . . 19.950,nng. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

Het HOOGSTE BOD?'? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

WIJ VIEREN

15-jarig jubileum
DE MOOISTE UITVOERINGEN
VOOR ZÉÉR AANTREKKELIJKE PRIJZEN!!
PAK UW KANS!! ALLEEN DEZE MAAND!!
Alfa 164 30 V6 rood, verlaagd, alle opties
.
90 ƒ32.950
Alfa 75 1 8 lE inj. Savali uitv i rood,
.
90 ƒ22950
Alfa 75 2000 Ferranrood alles electr specvelg. .87 ƒ 12.950
Alfa 33 1 3 S Station, diam.zwart, electr. ramen 90 ƒ 17950
Audi 100 23 E Serret CD-Uitv., nw model, alle opt 89 ƒ22.950
Audi 100 23 E A u t , Corps. DiplomJ alle opties .84 ƒ 9.950
Audi 80 1 8 S Aut Petr blauw, LPG (Onderbouw) 90 ƒ 26.950
Audi 80 1 8 S Zenderuitv » Sportv. spoil, 5-versn 89 ƒ 18950
Audi 80 diesel, rookzilv , schuifdak, 5-versn
90 ƒ22950
BMW 730 inj aut anthr, sportv ABS alarm
88 ƒ 32 950
BMW 730 inj aut sportv Pullman, Alarm, doorlockSS ƒ 29950
BMW 535 inj. petrol green, airco Pullman, ABS, alarm90 ƒ 48 950
BMW 535 inj diam zwart, zwart leer, alle opties 89 ƒ 44.950
BMW 530 inj anthr met electr. schuifdak
. 90 ƒ44.950
BMW 524 TD Turbo Diesel, rauchsilber, alle extra's91 ƒ49950
3MW 524 TD Turbo Diesel, zwart met, Pullman, 90 ƒ 44 950
BMW 524 TD Turbo Diesel Automaat, alle opties 90 ƒ44950
BMW 527i Alpina, 17 inch Alpma velg., verlaagd etc90 ƒ 49 950
BMW 318 i S. brons met. schuifd. 5-versn doorlock89 ƒ22.950
BMW 318 i spierwit sportv sch.dak
85 ƒ 9.950
BMW 316, spierwit, getint glas, 1e eig , bijz mooi 86 ƒ 9.950
hevrolet Camaro Z28, Iroc. Z n Zeer spec uitv. 88 ƒ29.950
itroen XM 20 i Comfort, Lpg, Zeer compl.
. .91 ƒ29.950
Ford Scorpio 2400 i Ghia aut. Sedan " Alle opties 90 ƒ29.950
Ford Scorpio 24001 GL-uitv" Aut. Stuurbekr. schuifd 90 ƒ 22.950
Ford Scorpio 2000 GLi LPG-inst. brons met. schuifd 89 ƒ 17.950
~ord Sierra 2000 CLX Special" 4-drs sedan!' LPG.90 ƒ 18.950
Ford Sierra 2000 i S Sport Specvelg 2-drs.Coupe87 ƒ 9950
Jaguar 4 O Sovereign Auberg.rood, leer int. alle opt.91 ƒ 79.500
Lancia Thema V6 inj. 2.8 Itr. leer int .sportvlg . 90 ƒ28.950
Lancia Thema lE inj Van 1e eig. Bijzonder mooi 90 ƒ22.950
Lancia Thema lE. Van Ie eigenaar Uniek mooi i 89 ƒ 15.950
Lancia Thema 2 5 Turbo Diesel donk.blauw, alles el.88 ƒ 15 950
Maserati Bi-turbo 2 drs uitv bronsgnjsmet. zr.compl 86 ƒ 29.950
Mazda 626 20 GLX coupe 12 V , LPG, anthr met.91 ƒ22.950
Mazda 626 2.0 GLX Hatchback, aut. Petr.blauw LPG86 ƒ 6 950
Merc. 560 SEL aut. d blauw, grijs leer, airco . 88/69500
Merc 500 SL, aut zwart, zw. leer, alle denkb. extra's.91 249.000
Merc. 380 SE aut. 1e eig. blauwmet. zeer compl. 85 ƒ26.950
Merc. 380 SE AMG ferranrood 17 inch vlg, airco 83 ƒ22.950
Merc 250 TD Stationcar, diesel, diam. zwart, airco87 ƒ 34.950
Merc 250 diesel, autom., zilver met. ABS, doorlock87 ƒ32.950
Merc. 230 E bronsmet. AHS velgen schuifdak etc.87 ƒ29.950
Merc. 230 E aut. petrolblauw LPG mst. ABS alarm 87 ƒ26.950
Merc. 200 4 cil diepzw. get.gl. ABS sportvlg, LPG90 ƒ36950
Merc. 230 TE stat.car saffiermet, alle opties . . 84 ƒ 12.950
Merc 200 D l.blauwmet., sportv.schuifd.doorlock 87/24.950
Merc. 190 D allernieuwste mod. anthr.met. 5 bak 90 ƒ39.950
Merc. 190 2.5 D 5 cyl. saffiermet, zeer compl. . .88 ƒ32.950
Merc 190 D donkerbl. sportv. 5 versn. doorlock .88 ƒ27.950
Merc. 190 D spierwit Borbet sportv. doorlock . .87 ƒ24.950
Mitsubishi Galant 2.0 GLS inj. LPG Hb roodmet. 90 ƒ 22.950
Nissan Prairie 20E SLX 7prs allernieuwste model 90 ƒ 28.950
Opel Senator 2.5 E CD-uitv. autom. diam.zwart .90 ƒ28.950
Opel Omega 2400 Gü inj. LPG bl.met. nw. mod. 91 ƒ27.950
Opel Omega 1800 GL stuurbekr. LPG schuifd. .91 ƒ22.950
Opel Omega 1800 GL.-uttv., LPG, get. glas, 5-versn.88 ƒ 12950
Opel Omega 2300 GLD, diesel, blauw, bijz. mooi '88 ƒ 12.950
Opel Vectra 1700 GLS D luxe, Pullman 5 versn. .90 ƒ22.950
Opel Kadett 1800 S Hb LPG mst. 1e eig 5 versn.89 ƒ 12.950
Opel Kadett 1 3 LS 4-drs, Sedan, Maroonrood . . 87 ƒ 7.950
Peugeot 505 GTi Autom. petrolblauw, alle opties 89 ƒ 15.950
Peugeot 505 Familiales GL-uitv. ! LPG (onderb.) 89 ƒ 15.950
Peugeot 405 1.9 GLD D, diamantzwart, 5 versn. 90 ƒ 17.950
Peugeot 205 GTI 105 pk ferranrood Necam LPG 90 ƒ24950
Porsche 924 allernieuwste model, anthr. sportv. 86 ƒ 24.950
Renault 25 Turbo D zilvermet., radio ren etc. . . 90 ƒ24.950
Renault 25 GTD D petrolgr.met. stuurbekr. el.ram. 90 ƒ 22.950
Renault 25 V 6 Turbo, 1e eig. Zeef CompIJ! . . .89 ƒ19.950
Renault 25 TX 2.2 inj. petr. met., alle denkb. opties90 ƒ 18.950
Renault 5 GT Turbo nieuw modeli spierwit . . . .89 ƒ17.950
Renault 5 GT Turbo petroblauwmet., alle opties . 88 ƒ 15.950
Renault 5 GTD D donkerbl.met. 5 versn. Pullman 89 ƒ 12.950
Saab 9000 i 16 klepper anthr.met. Pullman . . . .90 ƒ28.950
Saab 900 i 3 d. Hb Necam LPG, nwste mod. . .89 ƒ22.950
Saab 900 c LPG mst. 4 drs. Sedan, auberginemet.90 ƒ 22.950
Toyota Celica 1600 ST Hb BBS velgen alle opties 89 ƒ22.950
VW Golf Cabriolet, spierwit, spec. velg. nw. mode!90 ƒ 34.950
VW Golf GTI 16 klepper speciale vlg, verl, ferranrd90 ƒ29.950
Volvo 740 GLE black-line zilv.met. alle opties . .91 ƒ29.950
Volvo 745 GLE black-line stat.car, petrolgr.met. . 89 ƒ 32.950
Volvo 745 GL anthr.met. inruil 1e eig. bijz.mooi .87 ƒ 18.950
Volvo 244 GL Gr. Luxe, LPG, blauw met. Alle opties84 ƒ 5.950
Volvo 760 GLE Turbo D anthr.met., leennt
85 ƒ 12.950

Vlotte financiering of lease mogelijk
eventueel 2 jaar garantie
Alle auto's grondig nagekeken en gekeurd.
Met originele kilometers en afgeleverd
met Nationale Autopas

Fred Hehl Autobedrijven
Kruisweg 1493, Hoofddorp
Verbinding Hoofddorp en Heemstede, bi| Schiphol

Tel 023 - 292400
Elke dag geopend van 9 tot 7 uur.
Donderdag en vrijdag koopavond
± 50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.
AUTO SERVICE WETTER
SUBARU-LADA DEALER
Al onze occ boven ƒ 3.000,-:
6 tot 12 maanden garantie.
LADA Samara 1.3, '90/ 12.500,LADA Samara 1.3, 5-drs.

'89

ƒ11.250,-

Let op1 Oranje Hek Wagenpark
Johan Boom, Zuider Akerweg
83 A'dam Osdorp
± 100 Auto's v.a. ƒ 300 tot
ƒ10000. Meeste auto's nw
APK en let op garantie al v.a
ƒ 1000
met
omruilgarantie.
Door onze grote omzet en kleine winst scherpe prijzen.
Goedkoopste adres van Nederland met prima service
Tel. 020-6105478
Dagelijks geopend van 9 tot 19
uur Donderdag koopavond.

LADA 2105 1.5, '86 . ƒ 2.950AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN LADA 1200 S, '87 . .ƒ 3.750van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
SUBARU
Mini
Jumbo
VAKGARAGE BEEKS
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
'87
ƒ 7.750,- Daihatsu Charade 1 6 TXI '89
V.W.- en AUDI-specialist
RAVENSTIJN,
02502-45435.
Valkenburgerstraat
134.
SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG, ƒ114.750. VW Polo Avance SeBAAS
Lid Nevar.
Tel. 020-6240748.
'86
ƒ10950,-" dan, '87 ƒ 9.950 Toyota Corolla
nieuwe en gebr. auto's
De nieuwe Rover 800 Voor
Jacob van Lennepkade 295 BLOKSMA
RADIATEUREN- • Gezellig snuffelen tussen TALBOT Horizon 1.5,
1.3 Station LPG, '87 ƒ 10.250
NU IN ONZE SHOWROOM
ƒ 3.250,- Lancia Thema Ie, '86 ƒ 10.950
Tel.: 020-6183855.
warmtewisselaars, Kapoeas- de 1 in 3 MINI's op zoek naar '85
Verder div. gebruikte Rovers
BMW 320, '82 .
ƒ 4 750,- Opel Kadett 1 6 GT LPG, '86
VW Passat m. '80, 5 drs., APK, weg 17, A'dam, 020-6148385. een koopje
o.a.: Rover 820 E Fastback,
Zwanenburgerdyk 503
ƒ11.950. Peugeot 205 XL, '89
rijdt perfect, ƒ 1250.
10-'89, met LPG, ƒ 19.850,Zwanenburg, tel 02907-6572 ƒ14.250 Mitsubishi Colt, LPG
Rover 114 GTI, 16V M.P.I, Tel.: 020-6105478
• De advertentie-afdeling be- '82 ƒ2.500 Mini Ritz, '85
14.000 km., 10-'91 ƒ24.500,T.k. Scirocco GTI, '80, mooi en
houdt zich het recht voor ad- ƒ5.250. Daihatsu Charade TS
snel, i.z.g.st. ƒ4800. Tel.:
vertenties eventueel zonder '89 ƒ13.250, Mitsubishi Colt
02990-46712 na 22.00 u.
opgaaf van redenen te weige- nw. mod. '89, ƒ 14.250 Rover
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.VW Golf 1300, mod. '88, als
ren. (Art. 16 regelen voor het 213 S ƒ 13.500 Plein 13,
DIESELSERVICE;
Wormerveer. Tel. 075-280208
nieuw, rad./cass., ƒ12.500, brandstofpompen; verstuivers;
advertentiewezen).
niet
duur!!!
Sloterkade 40-44
Tel.: 020-6365662.
cil.koppen vlakken. Garage/
Amsterdam 020-6177975
Studenten 10% korting
motorenrevisie FEENSTRA,
VW JETTA 1600, wit, trekhaak
Industneweg 27, Duivendrecht, - auto-ambulance & opnjauto
Off. ROVER DEALER:
115.000 km., '85
- 9-pers. bussen en pick-up's
Tel. 020-6980639.
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg AUTOBEDRIJF JAN WALS
- Nu ook Chrysler Voyager
40-42, A'dam-Sl.dijk, 6131375 tel.: 02902-1697/1981.
Avonden nachttar..
Ook voor A.'dam-Noord
VW Golf m. '85, grijs met. nw
bestelwagen afhalen na 17 30
APK in nw. st. ƒ6950. Tel.
uur en de volgende morgen
Record voor Rover 020-6105478.
om 8.00 uur retour
Maestro 1.6 Mayfair . . . .1-'87
tegen 4 uur-tarief
Rover 3500 v.d. Plas . . . 1-'85
DE HOOGSTE PRIJS
020-6794842, 020-6908683
Rover 820 l, div. extra's ,4-'87
elk merk auto a contant met
Rover 114 GTI
6-'91
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478.
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
demo speciale prijs
• Helaas ontvangen wij nog
INKOOP AUTO'S, ± ANWB veel MINI-advertentie
Introductiecursus over wijsheid, over het
MOTORrijlessen
a
ƒ
25
per
les,
020-6949266
Michel geeft les in div. talen pr, snelle afw. a contant m. opdrachten te laat door fouleven,
over uzelf. Twaalf lessen gebaseerd
020-6853683, b.g.g. 6181775, vrijw. bew., def. geen bezw tieve adressering.
Adverteren in
op
oosterse en westerse tradities.
Tel.
020-6108280/6149352.
03240-21238
en
02990-34768.
Wij
maken
u
er
op
attent
dat
„SHOWROOM"
Diepgaand en toch heel praktisch.
FAX: 020 - 665.63.21
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET Koop- of VERKOOPPLAN de snelste manier om uw
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. NEN? Bel dan snel Nationale schriftelijke opdrachten aan
Aanvang in de week van 13 april. Op ma,
ons te doen toekomen is, als
Occasionlijn. 023-365206
Gratis halen en brengen.
u deze als volgt adresseert:
di, wo. of do. van 20.00-22.30 uur, of op
Tel. A'dam: 020-6942145.
Te koop gevr. Peugeots 404,
AFDELING
za.
van 10.00-12.30 uur. J.J. Viottastraat 34,
504,505, J5,604 TD. Schade of 1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Autorijschool Ferry
sloop.
Autocommerce
Amsterdam.
Lesgeld /150,-. Inschrijven
v.d. Madeweg 23,
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
POSTBUS 1518
023-338895.
A'dam 020-6686146.
Tel.: 020-6932074.
half uur voor aanvang.
1000 BM AMSTERDAM
AUTOBOULEVARD
Te koop gevraagd loop-, sloopVerkeerschool VERONICA
Bel voor de folder: 020 - 664 11 20/664 76 27.
en schadeauto's, a contanl
T.k. Seat Fura 900 L, 8/85 Bovag erkend. Les auto +
3650-, APK 1/92, nwe bnd, ra- motor ƒ32 per 45 mm.; per 60 met vrijwaring 020-6340798 • Wie niet plaatst, wie niet
Stichting SCHOOL voor FILOSOFIE
wint. Plaats een 1 m 3 MINI.
dio, m perf. st. 02940-19672.
ook 's-avonds.
mm. ƒ42,50. 020-6656955.

Volkswagen

Rover

Service en
Reparatie

Minor
Motorcars

BIJ

Ouke Baas

Auto's te koop
gevraagd

Rijscholen

Seat

Autoverhuur

Filosofie in uw
dagelijks leven

ONS FILIAAL

teletekst

HAARLEM SCHALKWIJK
is wegens een ingrijpende verbouwing
tot 17 april gesloten, maar...

PHILIPS 63 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type 25GR9760; Platte 63cm FSQ beeldbuis
met rechte hoeken, CTI-techniek voor meer
kontrast en betere kleurscheidmg, teletekst
met geheugen voor 3 pagina's, 60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
groene toets voor persoonlijke instelling van
beeld en geluid, On Screen Display, 2x20 Watt
stereo luidsprekerboxen en inklusief infrarood
afstandbediening. Adviesprijs*2075.-

VERKOOP
GAAT
DÓÓR
wij "doden" de tijd met
BAUKNECHT VAATWASSER

Type GSF2120; Luxe afwasautomaat geschikt
voor 12 standaard couverts, variabele servieskorf, 3 programma's met programmaverloop aanduiding, boven en onder sproeiarm,
zeerzuinig en doorzelfreinigende binnenkant
weinig onderhoud. Adviesprijs*1199.-

799.

GRUNDIG 63 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
ST63-555; Luxe 63 cm Flat Square beeldbuis,
l teletekst, 2x20 Watt stereo luidsprekerboxen,
| en infrarood afstandbediening. Adv. *2179.-

$ UNIEKE

BLAUPUNKT70CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

Type IS70-39; Donkere 70cm Flat Square beeldbuis, 50 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst, 2x15 Watt stereo
luidsprekerboxen, euro-AV-aansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*2195.-

elstskst

PRIJZEN SPEKTAKEL!
BELT 020-6476219/6474939

man maanciag t/m zaterdag tus

ZANUSSI KOEL /
VRIES KOMBINATIE

Type Z918/8rs; Een echte koel/vries kombinatie
van 230 litertotaalinhoud. Op "ooghoogte"de koelruimte met automatische ontdooiing en beneden
het 4-sterren vriesgedeelte. Adviesprijs*1179.-

WIJ BEZORGEN GRATIS!!!
SONY HI-FI STEREO
VHS-HQ VIDEORECORDER

SLV615VP; 4 DA-PRO koppen voor perfekte beeldkwaliteit, Long Play (max. 8uur!), Dual Mode Shuttle, optimaal bedieningsgemak, digitale tracking,
8 programma-timertot 1 maand vooruit, 60 voorkeuzestations, VPS, hifi stereo geluid, Audio Dubbing. Programmeerbare afstandbediening met
LCD-display en Shuttle. Adviesprijs *1990.-

JVC 63CM KLEUREN-STEREO TELETEKST
Type AVS250; 63cm Flat Square Beeldbuis,
48 voorkeuzezenders, 24-uur timer, dubbele
scart-aansluiting, teletekst met geheugen,
stereo 2-weg luidsprekerboxen en inklusief in| frarood afstandbediening. Adv. *1979.-

1479.-

SONY MIDI-SYSTEEM
inkl. CD-SPELER EN BOXEN PHILIPS MIDI-SET INKL.
NEWS-D305; 'Beste koop'consumenten- BOXEN EN CD-WISSELAAR

SONY VHS-HQ 3 KOPPEN VIDEO gids Nov.'91!

SLV315VP; Perfekt stilstaand beeld, Slow Motion, High-Speed Rewind, eenvoudige en snelle bediening, Dual Mode Shuttle, On Screen Display, digitale tracking, autom. koppenreiniger,
VPS, 8 programmatimer. Afstandbediening met
LCD-display. Adviesprijs*1220.-

Versterker 2x75 Watt, 7 bands AH416; CD-speler met carrousel voor 5 CD's,
equalizer met spectrum analyzer; Digitale tu- 50 nummers programmeerbaar Shuffle Play;
ner met 30 voorkeuzezenders; Dubbel cas- Versterker 2x30 Watt, 3 bands equalizer, Bass
settedeck, 2x reverse, dolby-B, high-speed dub- Boost; Digitale tuner met 20 voorkeuzezenbing; CD-speler, 1 Bit, Shuffle Play, 12 direkt ders; Dubbel cassettedeck, dolby-B; Luidkeuze toetsen; Luidsprekerboxen 3-weg sys- sprekerboxen, 2-weg systeem. Elektronische
teem. Infrarood afstandbediening. Adv. *1440.- bronkeuze. Afstandbediening. Adviesprijs*1025.-

1169.VHS-HQ VIDEORECORDER
MET DUBBELE SPEELDUUR

Type 21GR2554/1OB; 55cm Flat Square beeldbuis, automatisch zenderzoeksysteem, 60
voorkeuzezenders, On Screen Display, teletekst met geheugen voor 3 opeen volgende
pagina's, groene toets voor persoonlijke instelling van beeld en geluid, sleeptimer en inklusief infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1475.-

PHILIPS VHS-HQ3KOPPENVIDEO

679.BOSE LUIDSPREKERBÖXEN

's werelds meest gekozen luidspreker! Uniek Direct
Reflecting Systeem voor stereo in de hele kamer,
diepe basweergave, ruimtelijkgeluid. 3 luidsprekers,
speciaal ontwikkeld Dual Frequency Crossover
Networkvoorperfektegeluidsweergave.Adv.*574.-

PIONEER HI-FI MINI-SET INKL
CD-SPELER EN BOXEN

Perfekt beeldkwaliteit met Super Slow-Motion
en stilstaand beeld, stap voorstap, reverse weergave, tuner voor 6 programma's binnen 31 dagen, OTR, GO-TO. Volledig elektronische, microprocessor gekontroleerde bediening, afstandbediening met LCD-display. Adv *1145.-

Type W820WD; 800 toeren wasautomaat,
trommel roestvrijstaal, 17 wasprogramma's,
regelbare centrifugegang, halve wasknop, optimaal bedieningsgemak en formica bovenblad.
Adviesprijs*999.-

Type 301

Max. Suuronafgebroken opnemen/weergeven op één
band! Ideaal om alle evenementen (EK-voetbal, Olympische spelen etc.) in 1992 vast te leggen, 40 voorkeuzezenders, kabeltuner, stilstaand beeld, timer voor
8 programma's tot één jaar vooruit, afstandbediening met LCD-display en 'Easy-Programmer'.

PHILIPS 55CM KLEUREN-TV
INKLUSIEF TELETEKST

INDESIT 800 TOEREN
WASAUTOMAAT

N30;'Beste koop'consumentengidsNov.'91.
Superieure kwaliteit en kompakte top-moderne vormgeving. Versterker 2x20 Watt, Sound
Field Control; Digitale tuner; Dubbel-auto reverse-cassettedeck; Programmeerbare timer;
CD-speler, 1-Bit; Luidsprekerboxen 3-weg
systeem; Smart operation. Afstandbediening.
Adviesprijs*1199.-

379-

per stuk W ff *%& B

SONYCOMPACT-DISCSP. CDP591

Opvolger van de CDP590; 'Beste koop'consumentengids mrt-'91! 1 Bit Pulse principe met 4D/A
convertersvoorsuperieuregeluidskwaliteitzonderruis
en vervorming! 20 Direct Select keys, Multi-disc program, muziekkalender, Shuffle Play. Afstandbediend
metvolume regeling. Leverbaar in zilver of zwart. *550.-

MOULINEX KOMBI
MAGNETRON
INKL GRILL EN DRAAISPIT

Type FM 2945GSB; Luxe kombi magnetron,
24 liter- inhoud, 850 Watt vermogen, draaiplateau,
1300 Watt GRILL, grill-funktie simultaan met
magnetron te gebruiken, DRAAISPIT met lekbak, RVS binnenwand, binnenverlichting, veiligheidsvergrendeling, grillrooster, witte deur
en gratis receptenboek. Adviesprijs*989.-

949.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
1
1
1
1
1'HAARLEM':;,
:V^:;V ->"" ^'v
Winkelcentrum Schalkwijk ;

Nu uyv favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand.
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.
:

Rivièradreef 37 •;•. {,:•:,,•::; ;•'..•.:.. •;.-;

I

BEVERWIJK
.
Winkelcentrum De Béyerhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM j
MAARSENBROEK

"Adwiesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door off iciële
importeur of fabrikant

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...................l tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .............. 9 tot 5.30 uur ;
zaterdag
...9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag i
. 7 tot 9 uur
Maarssehbroek vrijdag •
...7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

Zandvoort
leuws

500.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 9 april 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 15

\Nog te vroeg voor besprekingen'

Oplage: 5.150

Reddingspost gesloopt

oedhartschool
ijst fusie af

VVD
De VVD afdeling Zandvoort
«7
heeft een nieuw bestuur Dat
l
kan zowel m haar voordeel als in
haar nadeel werken

Kolenkit

ZANDVOORT - De kans is groot dat de Plesmanschool en de
an Heuven Gpedhartschool moeten fuseren. Dat zou de enige
logelijkheid zijn, om sluiten van de scholen te voorkomen. Het
;emeentebestuur trekt die - voorlopige - conclusie aan de hand
an de leerlingenaantallen. Het college wil hierover dan ook
esprekingen gaan voeren. Maar de Van Heuven Gpedhartchopl wil nog niets van een samengaan weten. „Op basis van de
luidige gegevens wijzen wij de fusie af", aldus directeur Gerard
an der Laar.

Het college van burgemeester en
vvethouders noemt de situatie van
Ie Plesmanschool 'precair', omdat
aj al enige tijd onder de opheffingslorm zit. De norm is nu nog mininaai vijftig leerlingen maar de
staatssecretaris heeft voorgesteld
leze te verhogen tot 77. De Plesman,chool had op l januari 1991 in toaal 76 leerlingen, op l oktober wa•en dat er 68. De nieuwe 'peildatum'
s l augustus 1993.
Vóór die datum wil het college, als
jestuur van het openbaar onderwijs
'n Zandvoort, duidelijkheid hebben

Mtotorracer gewond
ZANDVOORT - Op het circuit
raakte zondag een 37-jarige motorrijder uit Oldenzaal ernstig gewond
toen hij viel met zijn voertuig. Tijdens het rijden liep hij een klapband
op en viel op de grond. Hij werd
opgenomen in het Kennemer Gastluis (voorheen Johannes de Deo)
met een gebroken sleutelbeen en
.ongletsel.

Autokraak
ZANDVOORT - De politie hield zaterdag twee negentienjarige jongens
uit De Zilk aan, nadat getuigen hadden gezien dat ze uit een auto op het
parkeerterrein van Gran Dorado
;oederen hadden gestolen. Het onderzoek van de Hermandad leverde
de wetenschap op dat de 'heren' ook
nog een diefstal in Heemstede en een
.n Noordwijk hadden gepleegd. In
alle gevallen bestond de buit uit ge.uidsapparatuur. De jongens zijn in
de cel gezet.

Hui7en als kolenkitten, gebogen bouwblokken, vrouw
vriendelijke huizen De Bouw RAI
krijgt een interessant Flevolands
buitengedeelte Hierover bericht de
ATV-pagina Verder rabarber en Ar
ti-tufting

9

over de mogelijkheden om te fuseren.
Een eventuele fusie zou voor l augustus 1996 moeten plaatsvinden. In
dat geval wordt de nieuwe school
gehuisvest in de Van Heuven Goedhartschool in Zandvoort-Nieuw-Noord. Het gemeentebestuur wil
daardoor twee locaties met openbaar onderwijs in Zandvoort handhaven. Behalve de school in Nieuw-Noord, blijft dan ook de Hannie
Schaftschool, in het centrum van
het dorp, bestaan.
De Plesmanschool lijkt zich in dit
stadium neer te leggen bij het idee,
al is dat niet van harte. „Een schooi
in deze woonomgeving heeft zeker
bestaansrecht", zegt directeur Gerda Weidema. Zij wijst daarbij op de
nieuwbouw van woningen, die de
laatste jaren in de naaste omgeving
is gepleegd. Daar komt binnenkort
nog een groot aantal woningen bij,
op de voormalige velden van Zandvoortmeeuwen tussen Vondellaan
en Van Speykstraat.

Leegstand
De mogelijkheid om de school in
stand te houden, wordt echter mede
onmogelijk gemaakt door de leegstand in andere scholen. Deze bevinden zich binnen een straal van twee
kilometer, een grens die door het
Rijk wordt gehanteerd. „Maar in
zo'n omgeving is er dan geen enkele
school meer!", aldus Gerda Weidema, die dat maar moeilijk kan accepteren. Zij blijft hopen op een mogelijkheid om aan fusie te ontsnappen.
Vervolg op pagina 3

(ADVERTENTIE)

: KEUKENARCHITEKTÜÜR
HILVERSUM 2eLOSWAL12 1216 8C TEL 035 211575
AMSTEPDAMPi1\4S$US.VÈGn!0"DG IEL 020 ô')!:35
Foto Ronald Vos

• De oude ZRB-reddingspost 'Ernst Brokmeier' werd in een paar uur omver
gehaald. In juni moet de nieuwe post gereed zijn.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddings Brigade krijgt binnenkort
een nieuwe reddingpost op het zuidstrand, aan de Boulevard Paulus
Loot. De oude post, gebouwd in 1956,
was hard aan vervanging toe en
werd afgelopen zaterdag helemaal
gesloopt. Het karwei werd uitgevoerd door een aantal vrijwilligers,
om de kosten te drukken. Daarom
wordt ook de bouw van de nieuwe
post door de ZRB zelf uitgevoerd.
„Die zal waarschijnlijk rond l juni

Zandvoorters pakken de bus tijdens spoorwegstaking

klaar zijn", voorspelt ZRB-bestuurslid Torn de Roode. „Daarvoor moeten er nog heel wat handen uit de
mouwen gestoken worden. Maar de
teamgeest is goed". De komst van de
nieuwe post maakt het feest compleet. Dit jaar is het namelijk zeventig jaar geleden dat de Zandvoortse
Reddings Brigade werd opgericht.
De naam van één van de grondleggers, Ernst Brokmeier, zal ook met
ZANDVOORT - De treinsta- gehad. De bussen zaten niet de bushaltes als gevolg van de stade nieuwe reddingspost in ere wor- king heeft weinig merkbare • _>- veel voller dan anders. De bus king 'overbevolkt' zullen zijn, heeft
den gehouden. .
volgen voor de Zandvoorters heeft bij veel Zandvoorters al- het mis. Bij het busstation in het
centrum is het rustig. De bus is wat
tijd al de voorkeur gehad. De- vroeg
en staat te wachten op meer
genen die normaal toch met de reizigers.
Chauffeur Bakker zegt:
trein rijden, pakken nu de „Het is hier
inderdaad niet druk.
auto, of rijden met iemand Maar dit is het beginpunt van de
mee, zo wordt verondersteld. bus. Eenmaal in de Tempeliersstraat m Haarlem aangekomen, kun
Lokettiste Monique Noort zit rus- je de mensen je bus zelfs niet meer
tig te handwerken in het verlaten in stouwen."
NS-station. Het is dinsdagmiddag
Eigenaar Hoejenbos van het cafeZANDVOORT - Tineke kunstenaar Edo van Tetterode was tien voor half negen. Normaal is het taria bij het busstation zegt ook:
Schouten en Lex Goudsmit vervaardigd. Met behulp van enkele op deze tijd vrij druk op het station, „Het lijkt zelfs wel rustiger dan op
kregen deze week allebei een vrienden had hij het 's nachts langs nu is er vrijwel niemand te zien. „Ik andere dagen. Volgens mij rijden de
vloedlijn gelegd.
heb tot nu toe twee mensen te woord mensen met elkaar mee." Dat de
Loeres uitgereikt, uit handen deDe
Ed Fransen werd gestaan, die met de trein wilden", treinen staken, merkt hij vooral aan
van het bestuur van het Natio- in hetZandvoorter
complot betrokken. Hij 'vond' vertelt de lokettiste. Beiden waren die enkele boze reiziger, of die paar
naal l April Genootschap. het beeld
's morgens vroeg bij het Zandvoorters die op de hoogte wadie met grote koffers op de
Voor het enthousiaste publiek uitlaten van zijn honden. De lande- ren van de treinstaking. „Maar giste- toeristen
halte posteren.
in 'Le Berry' aan het Gasthuis- lijke pers werd erbij gehaald en bin- ren kwamen er toch nog een paar In de Gerkestraat staat een half
plein bleek dit tweetal een goe- nen de kortste tijd stroomde Zand- treinen, dus die mensen hadden een uur later een tiental mensen te
de keuze als winnaars van de voort vol nieuwsgierigen. De grap stille hoop dat ze toevallig toch mee- wachten op de bus. Deze is laat en de
van Van Tetterode sloeg in als een konden", aldus Monique Noort.
reizigers zijn boos. Een van de wachPrix de Joke.
bom en wordt momenteel herdacht
Zij zelf staakt met. Om twee rede- tenden pakt normaliter de trein. „Ik
met een tentoonstelling in het Cultu- nen. „Ten eerste vind ik het klan- vind dat makkelijker", zegt M. van
In een 'uitverkocht huis' werden reel Centrum Zandvoort aan het t-onvriendelijk en ten tweede is de de Werf. „De trein gaat ook sneller
afgelopen maandag de twee nationa- Gasthuisplem. In verband daarmee inzet van de staking niet zo van be- en komt meestal op tijd. De bus had
le artiesten Tineke Schouten en Lex is het Paaseilandbeeld tijdelijk ver- lang voor de lokettisten".
hier al lang moeten zijn." Voor de
Goudsmit ontvangen. Zij toonden plaatst naar dit plein.
De staking is door de vakbonden treinstaking heeft ze geen goed
zich bijzonder ingenomen met hun
(FNV, CNV en de spoorwegbond woord over: „Ik vmd dat waardePrix de Joke. „De Loeres betekent
FSV)
afgekondigd, omdat de NS loos. De reizigers zijn weer de dupe."
een kroon op mijn werk en een er- Lach
door flexibele werktijden de concurkenning van mij eigen theaterproNaar aanleiding van de gebeurte- rentiepositie wil verhogen. De NS
De andere passagiers gaan altijd al
gramma", verklaarde Tineke Schou- ms is destijds het l April Genoot- wil bijvoorbeeld de rustpauze tus- met de bus. Sommigen delen de meten na afloop. De 79-jarige Goudsmit schap ingesteld, dat jaarlijks 'Loe- sen de nachtdienst en de volgende ning van Van de Werf niet: „De bus
moest even nadenken alvorens hij ressen' uitreikt aan personen die dienst inkorten. Bijvoorbeeld voor gaat sneller dan de trein en is goedcommentaar wilde geven. „Weet je zich hebben ingezet voor de 'lach'. werknemers in de onderhoudsploe- koper". Voorlichter Luuk Jacobs
wat het voordeel is van humor? Wie Zo gingen er afgelopen dertig jaar gen die nachtdiensten draaien. Het van de NZH bevestigt dat bepaalde
zich doodlacht leeft het langst". De onderscheidingen naar onder ande- NS-personeel voelt daar niet veel gebieden minder last hebben van de
lach van de ras-Amsterdammer was re Toon Hermans, Herman van voor.
treinstaking, dan andere. „Maar
tot voorbij het Raadhuisplein te ho- Veen, André van Duin De Mounties
over het algemeen zaten de bussen
ren.
en John Kraaykamp.
De lokettiste zal het niet erg druk flink vol." De busmaatschappij
hebben vandaag. „Ik heb daarom heeft geen extra bussen ingezet: „In
Dit jaar is er gekozen voor een maar wat meegenomen om mezelf de spits rijden we al met ons volledig
Grap
nieuwe opzet. Er kwam een nieuw bezig te houden: m'n handwerkje en wagenpark, dus we hebben geen exDe uitreiking van de Loeres is een bestuur, de organisatie werd gecoor- een paar boeken". Wie verwacht dat tra bussen om in te zetten."
gevolg van een l april grap, dertig dineerd door Simon Paagman van
jaar geleden, die Zandvoort een Zandvoort Promotie. Van Tetterode
hoop publiciteit bezorgde. Op het werd secretaris-generaal en droeg de
strand was een groot stenen beeld voorzittershamer over aan comité'aangespoeld', dat afkomstig leek lid Boskamp, Erna Meyer en Peter
van het Paaseiland. Niemand wist Smits werden sekretaris en pendat het beeld door de Zandvoortse ningmeester.

Lokettiste vult dag vooral
met handwerken en lezen

Loeres voor artiesten
Goudsmit en Schouten

lm
IIP-

Het 'Paaseilandbeeld' Loeres werd afgelopen week naar het Cultureel Centrum overgebracht.
(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Iji-'TËGËLHAL,

l ilMEESTEirSMEETS'
DIVERSE

WANDTEGELSp m* v a
PLAVUIZEN

hardheid 4,2 kl 33x33 cm

IMITATIE MARMER

30x30 cm p m2 v a

MOZAÏEK
2 kleuren wit/grijs

18,-

Natuurlijk., dieOmdatkrantikmoetgraagik hebben
wil weten \\:u /ich m mijn

(gratis paszagen)

omgeving afspeelt Te'r kennismaking ontvang ik het Zand\ooru> Nieuu.sblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

BADKAMERSHOW
keuze uit o.m 11 kompleet
opgestelde badkamers
p'feDe Wittenstraat 150, Amsterdam
^ipl: Teï. 020:6827620 • 6841305
'||j'; Parkeren is geen probleem.

Waterstanden

Nieuwsblad
B

'atum
HW
LW HW LW
apr
08.05 03.46 20.35 16.06
0 apr
08.55 04.36 21 56 16.54
1 apr
10.36 05.36 23.15 18.20
2 apr
-.- 06.50 11.5520.10
3 apr
00.46 08.14 13.09 21.25
't apr
01.46 09.23 14.09 22.25
5 apr
02.35 10.36 14.5923.00
6 apr
03.21 11.15 15.41 23.36
7 apr
04.02
-.- 16.26 12.00
Vaanstanden:
-K vrijd. 10 apr. 10.06 u.
Joodtij 11 apr. 23.15 u. NAP+45cm

1

Naam (m/O i i l i i
Adres l i l i i i i
J_
_L
Postcode/Plaats
J 1 l (M m uHilruli
Telefoon i i i
(iiro/Banknr L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29,00 D jaar ƒ52,00

VOLGENDE WEEK
IN DEZE KRANT:

GROTE PAASPRIJSVRAAG
DOE MEE!

\

_L

bunruini;) \\ K

* Voor postabonnccs gelden andere tarieven.

• Tineke Schouten en Lex Goudsmit, omringd door bestuursleden van het 1
April Genootschap, tonen trots hun Loeres.
Folo s Bram Slijnen

l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeu'n (U0-(i68 13 00.
Stuur de/e hou m een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam l hoeft geen post/egel te plakken
8"710371"017003

L.
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Vrij plotseling is van ons heengegaan mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader, grootvader
en overgrootvader
Cornelis Schut
geboren 25 augustus 1920 overleden 3 april 1992
Hij heeft eindelijk y.ijn rust gevonden.
Henny Schut-Koper
Joke
Ellen en Paul
Jaap en Olga
Wim en Elis
Kleinkinderen en
achterkleinkind
van Speijkstraat 25,
20'! l KM Zandvoort.
De begrafenis heeft op dinsdag 7 april plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

liet laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
liet kaarsje is thans opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie het aangaat is het niet erg,
:ij heeft een heel verleden.
Wél voor hen die zij achterliet,
vaarwel en wees tevreden.
Op ruim 90-jarige leeftijd is maandag 6 april
1992 overleden onze goede moeder, groot- en
overgrootmoeder
Sijtje Hoogendijk-Paap
(geboren 8 december 1901)
weduwe sinds 2 maart 1968 van
Jasper Hoogendijk
P. Hoogendijk
E. Hoogendijk-Paap
A. Jansen-Hoogendijk
C. Weber-Hoogendijk
M. Weber
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Onze dank gaat uit naar directie en personeel
van „Het Huis in het Kostverloren", alwaar zij
lange tijd mocht vertoeven.
Correspondentieadres:
M. Weber,
Voltastraat 26
2041 'CK Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de aula van het
„Huis in het Kostverloren", alwaar bezoek is op
donderdag 9 april van 19.00 tot 19.30 uur en vrijdag 10 april van 10.00 tot 10.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
10 april om 11.00 op de algemene begraafplaats
Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

TE HUUR

Jim, je wordt 25 jaar.

LOODSRUIMTE

Van harte: Ingrid, Mam,
Ramon, Mark en Maureen.

± 175 m2

Handig om te weten nietwaar?

mmnmi

Tel. 18954

Op Goede Vrijdag 17 april en maandag 20 april (Tweede Paasdag) zijn alle
afdelingen gesloten.

Kwekerij P. van KLEEFF

Op Goede Vrijdag 17 april zal wel In de gebruike wijken het huisvuil
worden opgehaald.
Op dinsdag 21 april wordt het huisvuil van de maandagwljk opgehaald.

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VASTE PLANTEN,
VIOLEN, BOMEN EN
STRUIKEN

^

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

training
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

OPEN COMMUNICATIE

Aalsmeerderweg 527,
1437 EG Rozenburg (N.H.).
Telefoon 020-6533779

Installatiebedrijven

N

ROMMELMARKT OP
KONINGINNEDAG

ADVERTENTIES

70 Kramen. Huur: ƒ 35,-. Inschrijving op
14, 15 en 16 april van 15.00 tot 17.00
uur in de hal van het gemeentehuis.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 16 april 1992,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4

Fax: 020-6533975
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Ten behoeve van de verspreiding van:

Met spoed gevraagd

BEZORGERS/STERS

kippenhok

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305

t.e.a.b.
Tel. 17784
b.g.g.
023-422224

Drogeristerij Ton Goossens

Gevraagd

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

BEDEENEND
PERSONEEL

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

^p^^^^^lfê^w^i^^l'

ig

Haltestraat 21
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LA BONBONNIERE

Strandpaviljoen 21

Tel. 15524

ƒ 1,72
ƒ 1,88'
ƒ l ,0ó

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Emm

- oprichten woning
- oprichten woning
-oprichten berging

De bouwplannen liggen met Ingang van 10 april 1992 gedurende veertien
dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen tegen deze bouwplannen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders,
postbus 2,2040 M Zandvoort.

Verleende bouwvergunning
061B91 Zandvoortselaan 130

- plaatsen vogelkijkhut

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

(art. 22, lid 2 WRO)
.
De gemeenteraad heeft op 31 maart 1992 besloten, dat op grond van artikel
21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestemmingsplannen worden
voorbereid voon
- het perceel Van Spijkstraat 19
- de percelen Max Euwestraat 18 en 20
- het perceel Kostveriorenstraat 58.
De besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met een rode
omlijning de desbetreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein
4 te Zandvoort. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur.

Smlt's
1992

Reclame-Advies & Servicebureau N.V.

Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

Voorgenomen bouwvergunningen
(art. 19WRO)
- Max Euwestraat 18
- Max Euwestraat 20
- Van Speijkstraat 19

g

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
HETZELFDE PRODUKT

Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebled, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Voorbereidingsbesluiten

Thea en Ap Lammers,
Haltestraat 39A
Tel. 15584

Tel. 02507-13278
SW-?^««*"féfrw'^

ORIENTAL RUMOURS

Uw belangstelling op l april
was grandioos! Dank U wel!
Komt u ook even naar onze leuke
paaseieren en -geschenken van
Leonidas!

Bek 02507-17166

Tante Ger

Ifl
in

Vrijdag 10 april is het
restaurant gesloten vanwege
een besloten feest.

HOGE VERDIENSTE

Te koop

Indonesisch Restaurant

I3l3l3l3l3l3l3l3l3l3l3l3l3l3igi3

Nieuwsblad

aan de familie en kennissen
voor de hulp en de belangstelling,
na het ongeval

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

9.00 tot 15.00 uur.

HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN.

Huis-aan-huis verspreiding

Héél hartelijk dank

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week In het Raadhuis:
- maandag 13 april 1992 20.00 uur
commissie Financiën

te Zandvoort a.d. Prinsesseweg van

13
in

HARTELIJK
GEFELICITEERD!

bestrijdingsmiddelen
afgewerkte olie
afvalglas (geen vlakglas)
oud papier.

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur In.
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale Inzamelingsroute, of
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Carmen de Haan: 023-26.11.44

De Lange totaalinstallateur

Willy Fransen-Hennis

Dat jullie samen, lang mogen genieten van al
ivat jullie lief is, in goede gezondheid.
Namens de kinderen en kleinkinderen.

-

assertiviteit - tactvol confronteren - om kunnen
gaan met kritiek - doelen stellen.

Erkend
Uneio
Beueiligmgs
Installateur

De gemeentereiniging haalt zaterdag 11 april 1992 klein chemisch afval, glas
en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt
opgehaald.

- cosmetica

In 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in:

EIECTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES
ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGEN
TELEKOMMUNIKATIE INSTALLATIES
SANITAIRE INSTALLATIES
ONDERHOUDSVRIJE DAKBEDEKKING
24-uur service

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemlcaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers

Kosten ƒ 250,00 inclusief lesmateriaal.

50 jaar getrouwd!

oud-makelaar, o.g. taxateur, restaurateur

Zaterdag 11 april:

Zijlweg 183 fel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Vanaf 1 april zijn wij
weer de gehele week
open

Op 13 april U.H. zijn onze ouders, schoon- en
grootouders

Ed Fransen

Nadere informatie: telefoon 02507-61492.

023-315 855

) ASSOCIATIE UnVMRTVERZORGING

IntErLanden sprGlgroGp ig

oud-peuterleidster
en

Sluiting gemeentelijke gebouwen
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.

9 april 1992

Het leukste en meest gerenommeerde reclamebureau
van de jaren zestig houdt na 10 jaar stilte weer een
grote reünie. ,,Déja-vu met u" verwacht alle Smitsers
op 26 mei a.s. weer bij elkaar te zien. Neem contact op
met Helene Cox, Weenahof 21, 1083 JE AMSTERDAM, tel.nr. (na zessen): 646 27 80, of met Nol van
Kampen, tel.nr. (na zessen): 075-28 08 85.

•

GASINO/ZVM

•

organiseert op
ZATERDAG 18 APRIL

een grandioze
paasklaverjas voor koppels

uitvaartverzorging
kennemerlandbv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Aanvang 20.00 uur.
Inschrijven bij G. Seders, tel. 18451;
J. de Jong, tel. 16219
_
H

Kosten ƒ 10,-per koppel;
alleen ƒ 5,-

__
•

PROVINCIE

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Van Lennepweg 61-6, huur ƒ392,90 per maand, 3-kamerflatwoning
zonder C.V. Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ2.525,- zijn.
2. Lorentzstraat 571, huur ƒ482,70 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met C.V. Toewijzing aan alleenstaanden en
2-persoonshuishoudens. Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor
deze woning mag max. ƒ2.970,- zijn.
3. Lorentzstraat 463, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. Het
(gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning-mag max.
ƒ 4.190,-zijn.
4. Lorentzstraat 97, huur ƒ 685,08 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerwoning met C.V. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2-personen. Het
(gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning maq max.
ƒ4.235,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Autorijschool
Phil Waaning
• 60% geslaagd voor het 1e examen
• Slaag je niet voor de 1e keer dan
CBR-examengeld terug
• Senioren training
• Overwinnen verkeersangst (voor
mensen met een rijbewijs)

Kostverlorenstr. 70 Zandvoort Tel 12071
(geldig van 9-4 t/m 31-6)
En natuurlijk staan wij vermeld in de Nationale Rijschoolgids van toprijscholen. (uitgave ANWB-Bovag)

Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

BEKENDMAKING
VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van l O april 1992 tot en met 11 mei 1992 voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van Van Lent Heemstede BV om
ontheffing van de verbodsbepalingen) vervat in artikel 3, eerste
lid, sub a, b, d en f, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor het in gebruik hebben van een
garage met benzinepomp aan de Kamerlingh Onnesstraat 15
te Zandvoort (395/021/O l).
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend worden,
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

DONDERDAG 10 APRIL 1992

'Geen werving goedkope krachten'

Scholieren maken
het strand schoon
ZANDVOORT - De leerlin- het project, maar stelt: „We kunnen
gen van de zeven Zandvoortse er niet al te veel aandacht aan bestebasisscholen gaan vanmiddag den, want we komen om in dit soort
Ik zal eens wat opnochet strand schoonmaken. Het projecten.
men, waar ik deze week mee werd
is een initiatief van de Neder- geconfronteerd:
een project over
landse Vereniging van Stran- energie, waterwinning
en de Kennedexploitanten
Noordzee- merduinen. Daarnaast doen de kinstrand. "We beperken het pro- deren hun theorie van het verkeerject tot een discussie in de klas sexamen en is er het schoolvoetbalen anderhalf uur schoonma- toernooi. Al die activiteiten moeten
ken. Erg veel tijd kunnen we er geïntegreerd worden in de vaste lesniet in steken, want we komen sen."
houdt naast de opruimacom van de projecten", stelt tieNijboer
op het strand zelf een groepsgeHans Nijboer, directeur van de sprek
in de klas. „De kinderen zijn
Hannie Schaftschool.
heel erg betrokken bij het milieu. Ze

Deelnemers en juryleden van de Grote Talentenshow werden na afloop van de halve finale in de bloemetjes gezet.
Foto Bram de Hollander

Grote Talentenshow nadert ontknoping
ZANDVOORT - Voor een goed gevulde zaal haalden afgelopen
donderdag twaalf kandidaten alles 'uit de kast', tijdens de halve
finale van de talentenjacht in Circus Zandvoort. Het door Produktiebureau Luuk Hasselman en het Zandvoorts Nieuwsblad
georganiseerde evenement stond op een hoog niveau.

Weekenddiensten
Weekend:
11/12 april 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voorinfo overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én,tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
•Gombert, Kochstraat 6A, Zandyport, tel. 02507-14437.
rtfiërenarts: Mevrouw Dekker, Thor'beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
j 15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
' Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577., Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Zondag 17.00 uur: Agapé-maaltijd
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Pastor Th.W.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don*tterdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenjftput. Uitgave Weekmedia BV. Hopfdred.:
J.M.
Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer.
"Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
'•Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan>"dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13.17 u.; vrijdag 9-12 u.
"Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-4004!. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020-562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse
ïAbonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
.£;29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bèzorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

De jury had het wel bijzonder
moeilijk om de talenten op hun optreden te beoordelen. De kwaliteit
was dermate hoog, dat het moeilijk
was om een keuze te maken. Toch
moest die er komen. Dat het erg
spannend was, blijkt wel uit het feit
dat niet zes maar zeven deelnemers
naar de finale overgaan. Plaatsgenoot Douwe Wijnalda stelde zijn - in
grote getale - opgekomen fans niet
teleur. Met drie uitstekend gebrach-

te nummers plaatste hij zich voor de
grote finale.

Finale
Albert van der Heide, Billy Holly,
Ron van Vliet, Marco Marie, Dineka
en Nathalie van Duijn zorgden eveneens voor muziek en zang van een
hoog niveau. Zij gaan met Douwe
door naar de finale. De kwaliteit van
deze kandidaten is zo hoog, dat er
een uitermate spannende finale
wordt verwacht.
Deze vindt plaats op donderdag 16
april in het Circus Zandvoort aan
het Gasthuisplein.

6

Periode:
31/3 - 6/4/1992
Ondertrouwd:
Velletri, Marcello en De Groot, Liliane Jolanda
Dijkstra, Michel Willem Hendrik en
Kailola, Lizzy Eleonore
Van der Sloot, Willem Pieter Charles en Van Keulen, Ingeborg
Termaat,- Rocco en Baars, Astrid
Maria
Geboren:
Manus, zoon van: Gori, Abdelhamid
en Zwenne, Linda
Daan, zoon van: De Jong, Henri Cornelis en Smit, Anouk
Erminia Bianca-Rosa, dochter van:
Van Griethuysen, Diederick Sebastian en Giraudi, Bianca Rosa
Katinka, dochter van: Becker, Lambertus Joannes en Oudendijk, Irmgard Astrid
Isaac Sebastiaan, zoon van: Van der
Zwaai, Henry Christiaan en Simons,
Frederika Alexandra
Overleden:
Vossen geb. Van Dijk, Wilhelmina,
oud 76 jaar
Husken, Johanna Constance Maria,
oud 80 jaar
Van Baaien, Peter, oud 80 jaar

„We proberen hiermee een mentaliteitsverandering teweeg te brengen
bij jongeren die opgepakt zijn", aldus politieman Rini Cappel. „Het
Halt-bureau is erg enthousiast over
dit idee, en ook de officier van justitie staat erachter". Het Halt-bureau
zoekt vaak alternatieve straffen voor
jongeren die een klein misdrijf gepleegd hebben. Enerzijds hoopt het
eveneens op mentaliteitsverandering, anderzijds blijven de jongeren
hiermee gevrijwaard van een strafblad. De Ondernemers Vereniging
Zandvoort heeft haar medewerking
toegezegd, één winkelier heeft zich
al bereid verklaard hieraan mee te
werken.
In Zandvoort zijn afgelopen jaar
ongeveer tien jongeren aangegeven
wegens winkeldiefstal. Volgens Cappel is dat slechts twintig procent van
de werkelijke cijfers. Een onderzoekje bij twee grotere zaken in
Zandvoort leverde een aantal reëler
gegevens op. Per bedrijf waren tussen de twintig en dertig gevallen van
winkeldiefstal door jongeren intern
opgelost.

Verzet tegen fusie

Vogels veilig;
brandweer gewond

Ik word overal herkend'

Vreemde slaapplaats

Beatrixschool en Hannie
Schaftschool kampioen

ZANDVOORT - „Ik kan bij-

g

ZANDVOORT - Een aantal
Zandvoortse
ondernemers
gaat misschien jonge winkeldieven tewerkstellen. Dat gebeurt op initiatief van de plaat selijke politie, in overleg met
het bureau Halt.

Achter de schermen 'Tim Immers

Duijves
na niet meer normaal over
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij- straat lopen, overal word ik
ves, m.m.v. kinderkoor en kinderen, herkend". Dat zegt de twintigEerste Communie
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, jarige Tim Immers uit Zandvoort. Sinds januari is hij een
Haarlem):
echte TV-ster aan het worden
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
in de Nederlandse soap Goede
Zondag 19.00 uur: Avonddienst
Tijden, Slechte Tijden op
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te RTL-4. Daar vervult hij de rol
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en van Mark de Moor.
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.
door Joan Kurpershoek

H Burgerlijke stand

Winkeldief mag
poosje werken

Vanmiddag, van half twee tot zullen zelf wel over de brug komen
kwart over drie zullen zo'n 180 leer- met verhalen over olievlekken, chelingen van de Zandvoortse basis- mische vervuiling, kernreactoren en
scholen het plastic, hout en ander dergelijke", verwacht hij. Ook de anvuil van het strand afhalen. Tegelijk dere Zandvoortse basisscholen bewordt ook in andere kustplaatsen steden veel aandacht aan het milieu.
een dergelijke actie gehouden. Het is De Mariaschool hield bijvoorbeeld
de bedoeling dat de hele strand- onlangs een project "Honden in de
strook, van Breskens tot Schier- goot' en ook de Plesmanschool staat
monnikoog, wordt aangepakt. In bekend om haar projecten met taeZandvoort werken de dienst Open- trekking tot de natuur. ,,Dat komt
bare Werken van de gemeente, natuurlijk ook omdat 7gezond gestrandexploitant Paul Zonneveld en drag' een verplicht thema is in het
directeur Hans Nijboer van de Han- basispakket van de scholen", licht
nie Schaftschool met elkaar samen. Nijboer toe.
Het initiatief hiertoe komt van de
In totaal doen 24 kustgemeenten
Nederlandse Vereniging van Stran- mee aan de actie, met ruim tweeduidexploitanten Nederland. Namens zend leerlingen uit het basisonderde vereniging coördineert voorzitter wijs. „Of we willen of niet, we moePaul Zonneveld de actie. „We heb- ten daarom wel meedoen, want de Vervolg van voorpagina
ben wel vaker dit soort acties gehou- Zandvoortse kust kan natuurlijk
Op de Van Heuven Goedhartden. Dan kregen we altijd te horen niet als enige 'vuil' achter blijven",
dat we goedkope krachten wilden stelt Nijboer. „Maar we doen het school klinkt verzet. „Bij een fusie
ga je er vanuit dat beide partijen van
hebben om het strand schoon te ma- graag."
elkaar profiteren", zegt directeur
ken. We willen de kinderen echter
Gerard van der Laar. Hij spreekt nabewust maken van de schoonheid
mens de leerkrachten van zijn
van het strand. Daarom werken we
school, plus de medezeggenschapsnu samen met onder andere de schoraad, waarin de ouders zijn vertelen. En ook daarom organiseren we
de actie vroeg in het seizoen en niet ZANDVOORT - Net als padvinders, genwoordigd. ,,De verwachting is
in het hoogseizoen. Het Zandvoort- verrichten ook brandweermannen echter, dat er wel leerkrachten kose strand is trouwens een van de vaak goede daden. Ze komen bij- men, maar bijna geen leerlingen.
schoonste stranden in Nederland. voorbeeld de kat, die de boom wel in Dat komt neer op een verplaatsing
Hier ruimen de strandpachters hun maar er niet meer uit kan komen, van teams". Verwacht wordt dat kineigen stuk strand op en de 'witte bevrijden. Aan de andere kant zor- deren uit de omgeving van de Plesstukken' doet de gemeente", aldus gen ze ook dat het door die kat zo manschool later niet naar Nieuwfelbegeerde hapje, een nest met bij- -noord zullen komen, maar voor het
Zonneveld.
Hans Nijboer van de Hannie behorende vogel, wordt veilig ge- onderwijs zo dicht mogelijk bij huis
Schaftschool werkt graag mee aan steld. Zo klom een Zandvoortse blijven.
De vrees bestaat dan ook, dat op
spuitgast zaterdagavond rond acht
uur in de ladder om een vogelnestje de nieuwe school een overschot aan
in de Max Euwestraat veilig te stel- personeel ontstaat, waardoor op den
len. Helaas verloor hij door onbe- duur leerkrachten moeten afvloeikende oorzaak zijn evenwicht en viel en. Die maatregel zou met name mevan de ladder. Daarbij raakte hij bui- dewerkers van de Van Heuven
ten kennis. De brandweerman is per Goedhartschool treffen, omdat zij
ambulance naar het Spaarnezieken- over het algemeen een korter diensthuis in Haarlem vervoerd. De vogel- verband hebben dan hun collega's
op de - veel oudere - Plesmanschool.
tjes zijn ongedeerd.
Van der Laar bevestigt dat: „Gezien
de dienstjaren geeft het op termijn
een niet gewenste vervanging van teZANDVOORT - Een 23-jarige Duit- amleden".
ser werd op 5 april slapend aangetroffen in het trappenhuis van een
flatgebouw aan de Passage. De man Fusieregeling
„Wij willen nog op twee dingen
'woonde' al enkele dagen daar. Elders overnachten was voor hem wachten", stelt hij. „Dat zijn de Fuwaarschijnlijk te duur, want hij sieregeling en de Regeling Werkgelebleek geen geld te hebben. Z'n enige genheid na 1996". Beide regelingen
bezit was een sleutel van een van de worden door het Rijk opgesteld. De
flats die hij in een brievenbus had laatste wordt in augustus verwacht,
aangetroffen. De politie heeft de de eerste, de Fusieregeling, had al in
man overgedragen aan de vreemde- maart bekend moeten zijn, maar is
nog niet verschenen.
lingendienst.

Tim Immers is bij een hoop jonge kijkers al een idool. „Ik krijg stapels brieven. Meestal van meisjes van rond de
dertien a veertien jaar".
Foto Luuk Gosewehr

Kerkdiensten
i-Weekend:
lll/12 april 1992
i(Hervormde
'•
Kerk, Kerkplein:
llZondag 10.00 uur: Palmzondag, ds.
ïiJ.A. van Leeuwen m.m.v. Jongerenlikoor, Openbare Geloofsbelijdenis
l i Gereformeerde Kerk:
Bi Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
Bi Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap

Uiteindelijk plaatsten zeven kandidaten, waaronder de Zandvoorter
Douwe Wijnalda, zich voor de finale.
Deze wordt gehouden op donderdag
16 april.

Zandvoorts
Nieuwsblad

T

een aantal papieren in zijn hand: „Ik
moet nog een stuk tekst leren", verklaart hij, terwijl hij weer snel vertrekt. Ook een aantal andere personages uit de serie, 'Miriam', Daniël
en 'Arni', loopt er ogenschijnlijk
enigszins zenuwachtig rond. De opnames gaan de hele dag door, per
dag wordt er een hele aflevering gemaakt.
De camerabeelden zijn overal
rechtstreeks te zien op monitors, zoIn de rubriek Achter de Schermen gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens' achter bekende personen
uit deze gemeente. Deze week de
'kersverse' TV-acteur Tim Immers, uit 'Goede Tijden, Slechte
Tijden.

Of hij geen last van 'plankenkoorts'? „In het begin wél even. In
mijn allereerste scène moest ik met
een handdoek om de kamer in komen lopen. Toen ik zo plotseling in
de schijnwerpers stond, in het middelpunt van de belangstelling en
voor het oog van drie camera's, toen
schrok ik wel eventjes".

Sympathieker
Tim moet de wedstrijdzwemmer
'Mark', het (latere) vriendje van
Dian, zoveel mogelijk karakter geven. Mark is op het eerste gezicht
een joviaal, wat nonchalant type.

IM IMMERS is min of meer
Lijkt Tim er zelf op? „Ik kan er wel
bij toeval bij de serie terechteen hoop dingen van mijzelf in gegekomen. „Annemarie Oster
bruiken", zegt hij. In werkelijkheid
heeft gevraagd of ik een
komt hij echter veel sympathieker
screentest mocht doen. Zij is de
over dan 'Mark'. En jonger. „De
moeder van mijn beste vriend, Janmeeste mensen zien er op TV een
tie Vis. Ze waren al een tijdje op zoek
stuk ouder uit", bevestigt hij.
naar iemand, volgens Annemarie dat iedereen de vorderingen kan volwas ik ervoor 'geknipt'. Dat zei zij gen. Ook in de kleedkamer van Tim,
Desondanks wordt hij op straat
tegen Olga Madsen. Meteen een dag die hij deelt met 'Arni' en 'Peter'. veelvuldig herkend. „Vooral in anna de screentest werd ik al gebeld, „We kunnen goed met elkaar op- dere steden. In Zandvoort kennen ze
met de mededeling dat ik was aange- schieten", vertelt Tim. „We zitten me toch al, daar weten de mensen
nomen". Daarmee kwam voor Tim, zo'n beetje op dezelfde golflengte. toch wel wie je bent. Maar in Amdie al dertien jaar in Zandvoort We hebben veel lol met elkaar. Ei- sterdam kan ik niet zomaar rond
woont, een eind aan een periode van genlijk vormen alle acteurs hier één lopen, zonder dat er omgekeken
allerlei verschillende baantjes. „Ik grote familie".
wordt. Dat is af en toe wel leuk, beheb daarvóór een tijd in de Zandhalve op momenten dat je er net
voortse horeca gewerkt. Onder aneven geen zin in hebt. Het is even
dere bij Scandels, Cecils, Riche en Kik
wennen. Maar het hangt er ook vanhet Elysee Beach Hotel, én op het
De 'rol' van acteur bevalt Tim af hoe je je opstelt. Als je echt om je
strand bij Seagull. Ik wist nog niet best: „Het is een uitdaging en het heen gaat lopen kijken, zullen de
wat ik precies zou gaan doen. Maar geeft je wel een aparte 'kik'. Als de mensen eerder reageren".
ik heb toen niet gedacht: Laat ik mogelijkheden er zijn, ga ik er graag
eens acteur worden".
in verder". Een toneelopleiding
heeft hij niet. „Dat is me voor voorlo- Meisjes
pig
ook afgeraden. Ik kan me beter
Veel van zijn fans zijn huisadres in
Zenuwachtig
eerst een paar maanden alleen op Zandvoort al ontdekt. „Ik krijg dageHet interview vindt plaats in het mijn rol concentreren. Daarna ga ik lijks wel zo'n vier a vijf brieven binstudipcomplex van Joop van den waarschijnlijk les nemen". Het nen. Vaak van meisjes van een jaar
Ende in Aalsmeer. In de 'Groene Ka- blijkt geen baantje om het rustig aan of dertien, veertien". Vaak zijn de
mer'. „Dit is een ruimte waarin de te doen, vaak moeten de acteurs van meisjes 'helemaal in de war' door
acteurs zich even terug kunnen trek- Goede Tijden, Slechte Tijden al om hun gevoelens voor de . jonge
ken", zegt Tim. Op dat moment zeven uur 's morgens aanwezig TV-ster. „Ze krijgen wel allemaal
antwoord", belooft hij.
stapt de 'boze buurman' binnen met zijn".

ZANDVOORT - Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi heeft
opnieuw alles gebacht wat dit
toernooi tot een waar spektakel maakt. Dit keer mochten
de jongens van de Beatrixschool de beker voor een jaar
in de prijzenkast zetten. Bij de
meisjes was het de Hannie
Schaftschool, die in het bezit
kwam van de eerste prijs.
Sportiviteit, fanatisme en spanning waren ook nu de ingredinten,
die het voetbaltoernooi tussen de
Zandvoortse basisscholen, tot een
groot succes maakten. Bij de jongens werd voor het eerst in de geschiedenis van het schoolvoetbal
met zeventallen gespeeld in plaats
van elftallen. Daardoor konden de
Oranje Nassau- en de Beatrixschool
met twee teams deelnemen. De nieuwe opzet bleek bijzonder goed aan te
slaan. Nadat de poules en de kruisfinales waren afgewerkt, troffen de
Oranje Nassauschool en de Beatrixschool elkaar in de finale.

Veel spanning en inzet van de spelers en enthousiasme van de toeschouwers langs de lijnen, waarbij
uiteindelijk de Beatrixschool zich
door een 2-1 winst kampioen van
1992 mocht noemen. De Hannie
Schaftschool kwam goed voor de
dag door de derde plaats op te eisen.
De Van Heuven Goedhartschool
werd met een 4-1 score naar de vierde plaats verwezen.

Meisjes
Al was het voetbalniveau bij de
meisjes van minder gehalte, ook
hier veel voettaalplezier en felle
strijd om de winst. Ook hier een finaleplaats voor de Oranje Nassauschool, maar evenals bij de jongens
verloren de meisjes met 2-1 van een
verrassende, maar terechte kampioen: de Hannie Schaftschool. De
strijd om de derde en vierde plaats
werd beslist na het nemen van straf schoppen. De Plesmanschool bleek
beter te kunnen richten en kaapte de
derde plaats weg voor de Nicolaasschool.
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Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
ANTWOORDCOUPON I

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of.

D Stuurt u mij meer informatie over (s v p Invullen)
D Neemt u konlakt op voor hel maken van een afspraak over
(s v p invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERUAKF-SYSTEEM
O WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
G VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
D INBRAAKVERTRAGENDGLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
\
D SERRE'S
'

VAN DER>
Cornwallstraat 6

:

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Umuiden

02550-30624

Ramen+Deuren

\«^ mm f

\^*f

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

en en bu/

NAAM
ADRES
POSTKODE+PLAATS
U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel
~~ i zenden aan Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

TELEFOON-

ROMY'S

Kerkstraat

vraagt enthousiaste

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

.

Weurvoor

bnn

O

werir G l AS

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

de

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

dames en
meisjes
die enkele uren willen werken.
Werktijden in overleg.

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

Rijschool

Tel. 14920 of 14128.

W. v.d. Veld
Nu ook motorrijlessen
Bel voor info

UITZENDBUREAU

WIJ ZIJN UIT ONS
JASJE GEGROEID:

tel. 02507-19188

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!

GROENESTEIN BV
IS VERHUISD.

Kom snel langs bi] het uitzendburo voor uw toekomst.
Met spoed gevraagd Afdeling administratief
met WP 5 0-5.1

BOEKHOUDER MET MBA +
TYPISTES
Met spoed gevraagd

SPD

Afdeling industrie

INPAKKERS/STERS

Via het U vertrouwde nr
18484 wordt U
rechtstreeks
doorgeschakeld, en zijn wij
zoals gebruikelijk 24 uur
p.d. tot uw beschikking.

(Zaterdag open van 10.00-14.00 uur).
Behalve kantoor Zandvoort
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel
mannen als vrouwen reageren.

Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem,
tel. 023-316250, 329850
Oosterduinplein 26, Umuiden,
tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoori,
tel. 02507-31013
Gebouw 144 Kamer 021 Schiphol-Oost,
tel. 020-6570621

Dit weekend

Frambozen
taartje
Paasproefslofje
van 3,75 voor

5

87

2/5

HOOFDGERECHT:
Lamsbout of
Tournedos Rossini
NAGERECHT:
Crêpe Dame Blanche of
Petit Omelet Siberienne
Koffie
Prijs per persoon ƒ 50.BOULEVARD BARNAART18
2041 JA Zandvoort
RESERVEREN GEWENST 02507-30175

PRIJSPAKKER

sfe»v.ifes.i?^;s^v>i-::; w-

BUSTIER & SLIP

RI C i U l l l RSDW SI RAAT 107 111 020 • 62M321
UIDbFKRUISSlRAAI UÏLl 020-62126(6
Ol'DlBRLCMUC. 2 1 1 1 1 0 2 0 - 6 2 W «
SPUI 6, l LI 020-6218265
dlOI'l \D10T 2 ^ 0 0 l l'R

Voor gewoon, riant tafelen
Boul. Barnaart 14

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantièn
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

Cindu en Nevcin hebben op

zaterdag 11 april 1992open dag.
kijken in je toekomst als operator.
Je wordt het of je bent het al in Uithoorn.

HOGEWEG 28, TEL. 12989

AMSTERDAM

Werktijden in overleg.

Kippesoep of
Ganzeëi omelet

-Qckte

Maat 36-10, 100% polyamide
Heerlijk zacht en super vrouwelijk 1
Verleidelijk bustier met knoopjes en
ptk.mt kleine strmg-tanga
Een compleet setje, ter kennismaking slechts l 20,-' Gemaakt van
/wart glanzend satijn en riant
afgezet met kostbaar ro/enkant
Uitsluitend verkrijgbaar bij
Qinstine Ie Duc.dus kom ^
deze week zeker even
binnenstappen'

full-time/part-time

Tel. 14920 of 14128

VOORGERECHT:

CHAUFFEURS grootrijbewijs

023 - 42 22 24

vraagt enthousiaste
JONGE MEDEWERKERS M/V

Ons Paasmenu bestaat uit:

TEKSTVERWERKERS

HEFTRUCKCHAUFFEURS
Ons nieuwe tel.nr is

is op Ie en 2e Paasdag geopend.

GEROUTINEERDE SECRETARESSES

met erv op WP 4 2-5 0-5 1

Ons nieuwe adres luidt:
Oudeweg 30 2031 CC
Haarlem (Waard.polder)

THE HUNGRY WHALE

BIG MOUSE

Stationsplein 17/22: Modern dnekam.hoekapp. op 5e
et. Ind. entree, hal, woonk. met open keuken, 2
slaapk., toilet, douche met wastafel, balkon op z.o.,
c.v. Serv.k. ƒ 250,- p.m. Eigen parkeerplaats.
Vr.pr. ƒ 149.000,-k.k.
Karel Doormanstraat 10/2:
Onder architectuur verbouwd 4 kamerapp. op 1e et.
van recent gerenoveerd flatgebouw. Uitzicht op zee.
Ind. entree, ruime hal met witte tegelvloer, verlaagd
plafond en mbouwspotjes, grote woonk. met gestucte
wanden en plafonds, 2 slaapk., moderne badk. met
zeer exclusief sanitair en granieten vloer, ruime lichthouten keuken met inb.app., aangrenzende eetkamer,
balkon zuidwest. De verbouwing van het app. is vergevorderd, doch moet nog worden voltooid. Inpandige
garage. Serv.k. ƒ240,- p.m. Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.
Jan Snijerplein 6: Halfvnjst. woonhuis m centrum. Ind.
souteram: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet, woonk.
met open keuken (inb.app.), bijkeuken, terras, 1e et.
badk. met ligbad, toilet, wastafel, 3 slaapk. vliermg.
Tuin zuidoost.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
OPEN HUIS
Swaluestraat 26d: zat. 11 april 1992 van 14.00-16.00
uur. Dnekam. maisonnette op 1e en 2e et. Ind. 1e et.
woonk. met balkon, keuken, toilet, trapkast, 2e et.
badk. met douche, toilet en wastafel, 2 slaapkamers.
Serv.k. ƒ 55,- p.m.
Vr.pr ƒ 142.500,- k.k.
OPEN HUIS
Frans Zwaanstraat 78: zat. 11 april van 12.00-14.00
uur. Uniek gelegen, halfvrijst. villa met prachtig uitzicht over duinen. Ind entree,
hal, gr. zonnige L-vormige
woonk. (opp. 100 m2) met open haard en aluminium
schuifpuien, luxe eikehouten open keuken met bijkeuken en inb.app., toilet, plavuizenvloer over de gehele
begane grond. 1e et. 1 grote atelierkamer met aanslaapruimte, grote slaapkamer met open
§renzende
adkamer, douche, toilet, 2e et. vliermg. Garage met
automatische deuropener. Grondopp. 327 m*.
Vr.pr. ƒ750.000,- k.k.

Een zelfstandige baan als je gevoel hebt
voor techniek!
Ben je technisch ingesteld, maar nog geen operator? En wil je een ingewikkeld technisch proces in goede banen leiden? Dan kun je bij Cindu
Chemicals of Nevcin Polymers in zo'n 2 jaar
werken aan en tegelijk leren voor je vakdiploma (VAPRO A
en/of B). Specifieke
diploma's vooraf zijn
niet verplicht. Het
gaat ons meer om
feeling, instelling en
inzet voor het vak
van operator. Heb je
je VAPRO al op zak
en/of ervaring als
operator, dan kun je
bij wijze van spreken bij ons meteen aan de slag.

Wordt het Cindu of Nevcin?
Voordeel van twee zusterbedrijven is datje kunt
kiezen uit twee werkgevers, maar later ook eventueel kunt overstappen. Verwantschap en deel
uitmaken van Cindu BV, (een houdstermaatschappij met vier werkmaatschappijen), bete-

samenstelling van rubbermengsels in autobanden, profielen, transportbanden en stalmatten.
Cindu Chemicals en Nevcin Polymers zijn alle
twee schoolvoorbeelden van een schone industrie. Op het gebied van zuinig energiebeleid en
-beheer en milieuzorg komen andere bedrijven
bij ons regelmatig een kijkje nemen. Die kans geven we je nu ook. Voor een operator zijn gezonde
arbeidsomstandigheden en een schoon milieu
dus een uitgemaakte zaak.

Je bent bij deze uitgenodigd!
Op 11 april a.s. ben je van harte welkom bij Cindu
Chemicals en Nevcin Polymers aan de Amsteldijk Noord 35 in Uithoorn. Dat is vlakbij het centrum en aan de Amstel. Van 10.00 tot 14.00 uur
kun je met eigen ogen zien wat operator zijn bij
ons inhoudt. Je kunt praten met toekomstige collega's en met medewerkers van Personeelszaken.
Als je komt, kun je alvast bijgaande bon 'operator word je of ben je al' invullen en in een open
envelop zonder postzegel sturen aan Cindu
Chemicals BV/Nevcin Polymers BV, Antwoordnummer506,1420VB Uithoorn. Of bellen met de
afdeling Personeelszaken, telefoon 0297545511.

Wat levert 'operator' bij Cindu of Nevcin op?
Als operator verdien je een goed salaris volgens
onze eigen CAO. Zeker als je daar de ploegentoeslag (tussen de 20 en 28%) bij optelt. Je werkt
afwisselend en volgens dienstrooster in een 3,4
of 5 ploegendienst, van
07.00 tot 15.00 uur, van
kent niet dat beide bedrijven hetzelfde doen.
15.00 tot 23.00 uur of
• Cindu Chemicals is een vooraanstaand fabri- van 23.00-07.00 uur.
Je kunt bij ons kiezen in de procestechniek! kant in de wereld van de steenkoolteerchemie. Voor wat betreft de oveBij Cindu en Nevcin kennen we 2 soorten opera- Steenkoolteer destilleren en raffineren we met rige arbeidsvoorwaarNaam/Voornaam.
tors1 de procesoperator en de mechanisch als resultaat tal van halffabrikaten voor de berei- den kun je rekenen op
operator. Je mag kiezen, al naar gelang je voor- ding van o.a. verf, autobanden, gewasbescher- een goede pensioenAdres.
keur en onze behoefte. De procesoperator re- mmgsprodukten en geneesmiddelen. Maar ook voorziening, een 13e
gelt de procesgang in de installaties met behulp Carbolineum en Creosootolie als houtverduur- maand, 8% vakantiePostcode/Plaats.
van moderne meet- en regelapparatuur. Alles zamingsmiddelen en elektrodenpek, dat dient toeslag, reiskostenverwat zich binnen de gesloten systemen voltrekt, als bindmiddel voor de zogenaamde anode die goeding en minimaal 25
Telefoon.
wordt door hem of haar beheerst, bestuurd en gebruikt wordt bij de staal- en aluminiumfabri- vakantiedagen. En niet
te vergeten de VAPROgecontroleerd. De mechanisch operator bedient, cage.
regelt en controleert installaties waarin natuur- • Nevcin Polymers ontwikkelt, produceert en opleiding (A en/of B)
D Ja, ik kom op de open dag van 11 april 1992.
kundige en/of mechanische processen zich af- verkoopt synthetische koolwaterstofharsen. De waarvan wij het prakspelen. Zijn of haar werk is veel meer handwerk belangrijkste zijn de petroleumharsen. Die ha- tijkdeel op ons nemen
D Nee, ik kom niet, maar wil wel informatie.
en sleutelen, dus onderhoud plegen, reparaties len we via polymerisatie uit aardoliefracties. De en de theorie overlaten
D Nee, ik kom niet, maar solliciteer meteen.
verrichten en een stuk logistiek oppakken. Hoe aldus verkregen halffabrikaten fungeren als aan de Streekschool.
het ook zij, voor beide operators geldt grote ver- bindmiddel in verven, coatings en drukinkten. De studiekosten worantwoordelijkheid en vakmanschap. En dat laat- Behalve een behoorlijke kleefkracht hebben den bovendien door
CINDU CHEMICALS BV
onze harsen ook een positieve invloed op de ons betaald.
ste kun je bij ons leren of aanvullen.

'Operator word je of ben je al'
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Degradatiespook loert
op de teams van ZHC
ZANDVOORT - Voor de ZHC hockeyteams breken een paar gemeend dat de nummer drie van
belangrijke weken aan. Met nog drie wedstrijden te gaan moeten onder nog degradatie wedstrijden
zowel de dames als de heren op hun tellen gaan passen, wat moet spelen, een daarvoor komt nog
aantal teams, waaronder ZHC,
degradtie betreft. De Zandvoortse heren gingen in en tegen een
m
aanmerking.
"We hebben weinig
Hoorn met 2-0 ten onder. De dames boekten wel een 2-0 zege op trek in het spelen
van degradatieKraaijen, maar zijn door een versterkte degradatie maatregel, wedstrijden, dus moeten
we er voor
nog lang niet uit de zorgen.
blijven knokken", aldus Thea van
Het op bezoek zijnde Kraaijen
heeft tegen het ZHC damesteam
geen kans gehad. De Zandvoortsen
hadden deze wedstrijd met veel
meer doelpunten verschil kunnen
winnen. ZHC mist echter een schutter, die de kansen kan afmaken. Niet
alleen in deze wedstrijd mar ook m
voorgaande partijen kwam dat euvel
bij ZHC naar boven. "We oefenen
veel op het benutten van kansen",
stelde coach Thea van Hemert na
afloop. "Het wil echter niet lukken.
Het grote manco blijft het missen
van kansen. Dat mag eigenlijk niet
gebeuren".

Tegen Kraaijen moest gewonnen
worden. Met dat gegeven trok ZHC
, direct fel van leer. Het grote veldoverwicht leverde ZHC enorm veel
kansen op. Ook forceerde ZHC vele
strafcorners, maar ook die waren
aan de Zandvoortsen niet besteed.
In de tweede helft wederom een fel

aanvallend ZHC dat echter ook nu
geen raad wist met de kansen. In de
cirkel gekomen wist ZHC zich geen
raad met de bal. Na een kwartier
spelen eindelijk loon naar werken
voor ZHC. Marjolein Gielen zette
goed door en slaagde er in de bal in
het doel te werken: 1-0. De Zandvoortsen bleven de aanval opzoeken
en kregen ook nu een paar strafcorners, die niets opleverden. Na een
half uur spelen eindelijk meer zekerheid toen Monique van der Staak
een chaotische situatie in de Kraaijen cirkel afstrafte: 2-0.

Hemert.

Mannen

Door een nederlaag tegen Hoorn
moet ZHC alle zeilen bij zetten om
niet te degraderen. De Zandvoorters
bezetten nu de een na onderste
plaats, wat degradatie betekent. "We
moeten volgende week tegen Myra
iets gaan ondernemen", meende
coach Raymond Leffelaar. "Agressief moeten we er tegenaan. Ook tegen Hoorn hebben we er wel voor
gewerkt, maar het zat niet mee. We
Met nog vijf minuten te spelen hoeven niet te degraderen, maar het
sloop er wat paniek in de Zandvoort- ziet er toch echt niet best uit".
se defensie. Doelvrouwe Henny Jansen redde echter fantastisch waarHoorn en ZHC waren vrij aardig
door de 2-0 overwinning niet meer in aan elkaar gewaagd en een gelijkspel
gevaar kwam. Voor de onderste twee had de verhouding beter weer gegeplaatsen, die rechtstreekse degrada- ven. De gastheren wisten echter betie betekenen, komt ZHC niet meer ter raad met de kansen en liepen uit
in aanmerking. De bond heeft echter naar een 2-0 voorsprong. ZHC kreeg

Zandvoortmeeuwen besluit het
seizoen met potje slap voetbal
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft in de laatste
competitie wedstrijd niet aan
klantenbinding gedaan. Voor
de Meeuwen stond niets meer
op het spel. Vooral in de eerste
helft kreeg DSK alle gelegenheid om alsnog via een goed
resultaat de degradatie te ontlopen. De Haarlemmers profiteerden van de te slappe houdjng van de Zandvoorters en
wonnen met 1-2. In de bekercompetitie is Zandvoortmeeuwen nog wel actief.
door Aaldert Stobbelaar
Voor Zandvoortmeeuwen zit de
competitie erop. Vooraf had men
Meel van dit seizoen verwacht maar
het is er met uitgekomen. De laatste
cjonfrontatie van dit seizoen was
v(oor de Zandvoorters een formalit.eit. In de eerste helft speelde Zandyoortmeeuwen dan ook wel erg lusteloos. DSK, toch wel een zwakke
tegenstander, greep de laatste kans
óp behoud aan door de Zandvoortérs af te troeven. De Meeuwen hadden wel een licht overwicht maar
jonden geen enkele kans creren. De
Haarlemmers kregen zelfs de beste
kansen en Marcel Schoorl moest
eenmaal redding brengen op de
doellijn.

De slotfase van de eerste helft zou
Zandvoortmeeuwen noodlottig worden. Een misverstand tusen Rocco
Termaat en doelman Duncan Bloem
werd door de DSK spits eenvoudig
afgestraft: 0-1. Op slag van rust werd
het zelfs 0-2. Willem Keur haalde
geheel onnodig een tegenstander m
het strafschopgebied neer, hetgeen
starfschop betekende, die benut
werd.
In de rust had trainer Piet Keur
kennelijk enige hartige woordjes gesproken, aangezien de Zandvoorters
feller speelden. Niet groots, maar er
werd meer aan gedaan. DSK is totaal niet meer in de buurt van het
Meeuwen doel gekomen. Bij zo'n offensief is het vaak zo, valt een doel-

punt snel, dan is het met de tegnstand gedaan. Nu duurde het echter
ruim twintig minuten eer Gerard
Ramkema uit een hoekschop raak
kopte: 1-2. Eigenlijk nog tijd genoeg
om dit DSK tot opgave te dwingen.
Het heilige vuur ontbrak echter bij
de Meeuwen.
Er waren wel kansen. Zo knalde
Willem van der Kuijl op de lat en zag
Mark van der Berg een inzet net
gestopt worden. DSK verdedigde
vaak met het gehele team en bleef
daardoor overeind.
Eindstand: 1. Hillegom 22-38, 2. Heemstede
22-28,3. Alliance 22-27, 4. Schalkwijk 22-26,5.
Concordia 22-22, 6. Terrasvogels 22-22, 7.
Zandvoortmeeuwen 22-19, 8. Vogelenzang
22-19, 9. DIOS 22-18, 10. EHS 22-17, 11. DSK
22-15, 12. NAS 22-11.

Nanouk Marquenie beste schaakster
ZANDVOORT - De Zandvoortse jongeren doken acher het schaakbord
om aan de interne competitie mee te doen. Op het programnma stond de
21e ronde. Nanouk Marquenie boekte het beste resultaat. Zij won twee
partijen en heeft nu nog maar een half punt achterstand op de nummer
twee van de ranglijst Thomas Hesse.
. ~De ranglijst ziet er als volgt uit: l.:Flonan van der Moolen, 2 Thomas
Hesse, 3. Nanouk Marquenie, 4. Henk Wülemse, 5. Rebecca Willemse, 6.
Bas van der Meij, 7. Bart Timmermans, 8. Niels Faber, 9. Remco de Roode,
10, Martine Botman, 11. Mare Habets, 12. Sandra Beugel, 13. Mariska
Boukes, 14. Jan Koning, 15. Dominic Hoogendijk, 16. Shanna Paap.
Volgende week donderdag zal het eerste proefexamen afgenomen worden. Dan zal voor het eerst blijken of de schaaklessen van Dennis van der
Meijden en John Ayress enig sukses hebben gehad. Op donderdag 21 mei
aanstaande zal het officile examen afgenomen worden.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
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Bioscoop programma 10 t/m 16 april
DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30

BINGO
alle leeftijden, met ondertiteling.
Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00, volwassenen ƒ 12,50
Uit 't Circus Gegooid.
Z'ii Vriendje
Kwijtgeraakt.
Hij is Hip, Cool en
Heel Eigenwijs.

OSS turnsters
presteren opnieuw

Nummer 14 in de slag om de bal

bij die stand een strafbal te nemen, het zijnet (?) in het doel gaan en gal
die benut werd. De scheisrechter daarom geen doelpunt
keek daar echter anders tegen aan.
Ondanks die tegenslag heeft ZHC
Hij zag de bal via de buitenkant van in de laatste tien minuten alles of

ZVM-zaterdag in
degradatie gevaar
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen gaat nog een eneverend competitieslot tegemoet. Door een 3-0 nederlaag tegen het onderaan
staande RCH zijn de Zandvoorters in ernstig degradatiegevaar geraakt.
Door fouten in het Meeuwenteam nam RCH al snel een 2-0
voorsprong en die klap is Zandvoortmeeuwen met meer te boven gekomen. De enige wapenfeiten van de eerste helft waren
een kopbal van Chris Kum en
een schot van Bob Brune, die
echter geen doel troffen. Nog
voor de pauze voerde RCH de
stand op naar 3-0.
In de tweede helft toonde
Zandvoortmeeuwen een betere
werklust, maar speltechmsch
zat het er niet in. De enigen die
een voldoende haalden, Bob.
Brune en Wilham Rubelmg,
probeerden tevergeefs hun medespelers naar een beter niveau
te slepen.
Komende
zaterdag
komt
Hoofddorp op bezoek, aanvang
14.30 uur.
Stand l NAS 19 27, 2 Altius 19-26, 3
CJW 20 25, 4. DSC'74 20 24, 5 Castricum 20-23, 6 SCW 20-20, 7 Velsenoord
20-18, 8 Hoofddorp 20 18,9 Zandvoort
meeuwen 20-15,10 SIZO 20-14,11 SMS
20-14, 12 RCH 20 14

Chess pakt zilver op
snelschaakkampioenschap
ZANDVOORT - Het kampioenschap snelschaken was wederom een groot succes, waarover nog lang zal worden na
gesproken. Op het Noordhollandse snelschaakkampioenschap in Bloemendaal behaalde het viertal De Vries, Cliteur,
Van Brakel en Bosma de tweede plaats in groep B. Daar de
nummer l, het Beverwijkse
Pat Mat, normaal een klasse
hoger uitkomt dan de Zandvoorters, mag Chess Society
Noord Holland vertegenwoordigen tijdens de finale van het
Nederlands Kampioenschap
op 16 mei aanstaande in Beverwijk.
Vooraf werd Chess Society zeker
niet tot de kanshebbers gerekend.
Zes van de tien tegenstanders spelen
m de competitie hoger dan het Zandvoortse schaakteam en een plaats in
de middenmoot leek het hoogst
haalbare. De zaal gonsde echter meteen na de eerste ronde toen Chess
Society, eerste klasser Aartswoud 2
met 4-0 opzij zette. Overmoed was
dan ook waarschijnlijk de oorzaak
dat in de tweede ronde met 1,5 tegen
2,5 verloren werd van het zwakker
geachte Castricum. Toen m de viere
ronde met 4-0 verloren werd van

DSC maatje te groot voor TZB
ZANDVOORT - Ondanks
een goede inzet is TZB er niet
ingeslaagd het hoog geklasseerde DSC'74 te weerstaan.
De Haarlemmers waren iets
beter en drukten dat uit door
vijfmaal te scoren. Daar stond
slechts een treffer van TZB tegenover, zodat de eindstand 1-5
werd.
De Zandvoorters hadden er best
wel zin in tegen DSC'74. De Haarlemmers hadden bij winst nog kans
op de titel, dus er ontstond een behoorlijk goede partij voetbal.
DSC'74 was technisch duidelijk beter, had een veldoverwicht, maar
daar tegenover stond een grote inzet
van TZB. De inzet moest het echter
afleggen tegen het betere voetbal dat
dus van DSC'74 kwam. De Haarlemmers zorgden bij de pauze al voor
een genoeg lijkende 0-2 voorsprong.
In de tweede helft heeft TZB, in
deze stevige maar sportieve strijd,
tevergeefs geprobeerd de achterstand weg te werken. DSC'74 profiteerde van het aanvallende spel van
TZB en voerde de stand op naar 4-0.
In het Zandvoortse team werd toen
'good-old' Willem Koning ingezet en
die slaagde erin de eer te redden: 1-4.

Niet ontevreden
Met nog twintig minuten te gaan
wilde de Boys nog niet van opgeven
weten. De Haarlemmers waren echter een maatje te groot. In de slotfase speelde DSC'74 een aanval goed

DE JOHNSONS
vanaf 12 jaar, kaarten ƒ 12,50

DONDERDAG 16 APRIL GEEN AVONDVOORSTELLING maar
DE FINALE van de GROTE TALENTENSHOW
AANVANG: ZO.OO uur KAARTEN ƒ 5,- p.p.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Het wordt vanavond in Schalkwijk erop of eronder voor de Zandvoortse Schaak Club. De Zandvoorters en de Schaak Vereniging
Schalkwijk kwamen eerder dit seizoen tot een 4-4 gelijkspel en eindigden gezamenlijk op de laatste plaats.
Daardoor moet de beslissingswedstrijd gewonnen worden om niet
naar de vierde klasse af te zakken.
Bij winst zal de schaakclub volgende week donderdagavond in Zandvoort, moeten uitkomen tegen het
Noord-Hollandse Warmenhuizen.

kanshebber VHS 3 stonden de Zandvoorters weer met beide benen op de
grond.
In de vierde ronde stond derde
klasser Kijk Uit op het programma.
Fraaie overwinningen van Ben de
Vries, Olaf Cliteur en Hans van Brakel leidden tot een 3-1 zege. In de
volgende ronde werd, na een zinderend duel, met 2-2 gelijkgespeeld tegen het tweede team van Bloemendaal. Chess Society putte uit dit resultaat dermate veel inspiratie, dat
de volgende tegenstander, het arme
De Uil 3, met 4-0 onder de voet werd
gelopen.
In de daarop volgende ronde nam
Chess vervolgens revanche op Hillegom 2, dat de Zandvoorters in de
bekerronde had gewipt. Nu wonnen
de Zandvoorters na ijzersterk schaken met 3-1. Dankzij vier goede resultaten op rij stonden de kustbewoners ineens m de top vijf van het
klassement Tegen het zwakke
Bloemdaal viel het 2-2 resultaat wat
tegen, maar door een daverende
3,5-0,5 overwinning op eerste klasser
Het Oosten, waren er zeer goede podium kansen. De Zandvoorters hadden in het laatste duel tegen Pat Mat

• TZB kopt de bal uit het gevarenveld

uit en bepaalde de eindstand op 1-5
"Toch ben ik met ontevreden",
zou trainer Ab Bol na de wedstrijd
opmerken. "We hebben best leuke
combinaties laten zien, maar
DSC'74 was gewoon beter. Het voordeel van deze wedstrijd was, dat we
bleven voetballen na een achterstand. In andere wedstrijden was
het vaak zo dat we er mets meer van
maakten en gigantisch werden wég-

Foto Bram SIi|nen

gespeeld. Nu bleven we in ieder geval goed partij geven"
Komende zondag speelt TZB de
laatste thuiswedstrijd tegen VVH
om half drie op het complex aan de
Kennemerweg.
Stand m de tweede klasse HVB l
BSM 20-34, 2 DSC'74 20-32. J SVU
19-24. 4 WH 19-22. 5 THB 20-1 S, 6
Overbos 19-15. 7 TZB 19-ii. S Spaarnevogels 18-5

meenschapshuis aanwezig om aan
de 26e ronde van de interne competitie mee te doen. Louis Dambrink
profiteerde het meest van alle tien
gespeelde partijen. Door zijn winst
op Van Elk kon hij weer belangrijke
punten inlopen op Denms van der
Meijden. Ook Edward Geerts verstevigde zijn vierde plek op de ranglijst

ZANDVOORT - Zandvoort'75
heeft afgelopen zaterdag een
prachtige kans laten liggen om
op gelijke hoogte te komen
met koploper ZOB. ZOB speelde namelijk gelijk, maar ook
de Zandvoorters kwamen niet
verder dan een 2-2 gelijkspel
tegen VEW.

De Zandvoorters herstelden zich
en bouwden een groot veldoverwicht op. Schoten van Dennis Keu
mng en Rob Koning troffen echter
net geen doel. Vijf minuten voor de
rust was het eindelijk raak. Paul
Longayroux pakte de bal van een
VEW speler af en scoorde uit een
moeilijke hoek de gelijkmaker, 1-1
Zandvoort'75 probeerde nog voor de
rust op voorsprong te komen Een
gevaarlijke inzet leek doel te treffen,
doch de bal belandde m het zijnet

Geluk
Meteen na de rust had Zandvoort'75 alle geluk van de wereld
Een vrije trap werd van richting veranderd en ketste, buiten bereik van
doelman Visser, tegen de binnenkant van de paal. Met de schrik vri],
toog Zandvoort'75 ten aanval, op
zoek naar de tweede treffer. Een

door winst op Gorter
Uitslagen uit de 26e tonde Frederkmg-De Oude 0-1, Kli}n-Choz 0-1, Gude-Schelvis 1-0, Gorter-Geerts 0-1,
Berkhout-Mollerus 1-0, Franck-Ayiess
0-1, Termes-Mat queme 1-0, Dambnnk-Van Elk 1-0 Handgraaf-Van der
Meijden remise. Twmt-Lindeman iemise

Klaverjassen bij Clicks/TZB

ZANDVOORT - De softbalveremgmg Clicks/TZB organiseert vrijdagavond de laatste klaverjaswedstrijd van dit seizoen. Na deze wedstrijd
wordt het totaal klassement op gemaakt.
Interne competitie
De opbrengst van de klaverjasavond komt ten goede van de Zandvoortse
Twintig deelnemers waren er vori- vereniging. Ook voor deze avond is het inschrijfgeld bepaald op zeven
ge week donderdagavond in het Ge- gulden en vijftig cent. Aanvang 20 00 uur m de kantine van TZB aan de
Kcnnemcrwer;

aan een gelijkspel genoeg Pat Mat
had eveneens een gelijkspel nodig
om eerste te worden, zodat de vrede
snel getekend was. Een tweede
plaats voor Chess Society Nog nooit
m de schaakgeschiedems m Zand
voort had een schaakteam zo hoog
gescoord. De Vries, Cliteur, Van
Brakel en Bosma scoorden rond de
65 procent, waarbij zeer opvallend
was de score op het vierde bord van
Simon Bosma
Dit stukje in kader

Beslissingswedstrijd
De promotiewedstrijd tegen SVS
zal plaatsvinden op vrijdag 17 april
aanstaande om acht uur 's avonds in
het Gemeenschapshuis Simon Bosma zal echter vrijdag 10 april zijn
partij vooruit spelen tegen de sterke
speler Vos. Ook dit zal geschieden m
het Gemeenschapshuis om acht uur
's avonds Indien Bosma zijn sterke
tegenstander op remise weet te houden, dicht teamleider Cliteur zijn
team goede kansen toe. Mocht dit
duel wederom in een 4-4 eindigen,
dan zullen beide teams elkaar nogmaals ontmoeten.

Z75 gaat spannende
slotfase tegemoet

Na een paar minuten voetballen
moest doelman Pierre Visser zich
languit strekken om een gevaarlijke
VEW aanval onschadelijk te maken.
Daar bleef het wat de gasten betrof
voorlopig bi], want Zandvoort'75
pakte het initiatief en Paul Longayroux werd in schietpositie gebracht
De VEW doelman redde echter
fraai Er was ruim een kwartier gespeeld toen VEW een kans kreeg.
Ten koste van een hoekschop werd
die onschadelijk gemaakt. De hoekschop leverde VEW wel een voorsprong op. Rothert werd geheel vrij
gelaten en kon ongehinderd mkoppen. 0-1.

Uur van de waarheid breekt
voor de ZandvoortseSchaak
DAGELIJKS OM 19.00 EN 21.30

ZANDVOORT - Tijdens de atgelo
pen provinciale Uu n kampioen
schappen van Nooi d Holland in de
Wethouder Vüiheyhal te Amstci
dam hebben de OSS tumstüis zich
opnieuw van hun beste kant laten
zien
Do beste prestatie weid geleveid
dooi Tamara Hannmi;, die m catogo
rie 5 een bronzen plak behaalde Het
scheelde slechts 0,15 punt met de
eeiste plaats Ook de overige Zand
vooi ise deelneemsters kwamen
goed vooi de üue, Tijdens deze slotwedstri]den behaalden zi] de navol
gende icsultaten Romema Daniels
categorie b, 15e plaats Fiancisca
Rubelmg, categorie 3, l Ge plaats
Femke Paap, cdte^one 3, 24e plaats
Joyce Koopman, categorie 2, 32e
plaats Arda Paap, catesone l, 13e
plaats. Gezien het grote dcelnemeis
Folo Bram Stijnen
veld waren ook dit goede resultaten
Het was overigens een succesvol
niets gespeeld Ei werd een groot jaar voor OSS Volgend jaar zijn ei
veldoverwicht opgebouwd maar de opnieuw wedstrijden, waarop de
kleine mogelijkheden, die ontston- turnsters van OSS zich nu al aan het
voorbereiden zijn
den, werden met benut

hoekschop van Robm Luiten leverde een paar kopduels op en tenslotte
was het Philip van den Heuvel die de
bal hard inkopte: 2-1.
De wedstrijd leek gelopen, doch
VEW wenste zich niet zo maar gewonnen te geven. Een misverstand
m de Zandvoortse defensie werd
door Van Egmond afgestraft: 2-2
Met nog ruim twintig minuten te
gaan heeft Zandvoort'75 alles gedaan om de winnende treffer te forceren, maar het zat met mee De
ploeg van trainer Gerard Ni]kamp
kreeg goede mogelijkheden. Zo
stuurde Bas Hemo de snelle Longayroux de ruimte m doch de inzet van
de Zandvoortse topscorer verdween
rakelings naast In de spannende
slotfase was het invaller Johan van
Marie die mee ten aanval trok Ook
Van Marie zag echter geen kans de
winnende treffer binnen te schieten
Aanstaande zaterdag speelt Zand
voort'75 de moeilijke uitwedstrijd
tegen Zwaluwen Die week daarop
zal hoogst waarschijnlijk de beslis
smg gaan vallen als koploper ZOB,
m de laatste competitiewedstrijd, op
bezoek komt
Stand dei de klasse KNVB l ZOB
20-2!), 2 Zandvoort'75 20 2S. 3 DZS
20-26. 4 Odin 20-25, 5 Zwaluwen
20-20, h Aalsmeer 20-20, 7 KMVZ
20-1S. 8 VEW 20-18. 9 Jong Holland
20-16. 10 Kennemerland 20-14, 11
Blauw Wit 20-13, 12 Purrnerend

Bekercompetitie
ZANDVOORT - In de bekercom
petitie staat het Zandvoortse viei tal
op 23 april de wedstrijd te wachten
uit de tweede ronde Op bezoek
komt dan het sterke Hoofddorp
Deze club speelt een klasse hoge)
dan Zandvoort Het zal geen gemak
kehjke party worden, maar mis
schien kan het thuisvoordecl voor
Zandvoort de doorslag geven

Topscorers
v. d. Mey (ZVM-zon)
Castien (Zv.75)
Longayroux (Zv.75)
van Rhee (ZVM-zat)
Tibboel (ZVM-zon)

5

10

15

20

De spanning in de voetbalcompetitie stijgt met nog twee wedstrijden te
gaan. Van spanning op de topscorers ranglijst is al maanden geen sprake
meer. Afgelopen zaterdag voegde Paul Longayroux maar weer eens een
doelpunt aan zijn totaal toe. Met 25 treffers kan de trefzekere spits van
Zandvoort'75 de eerste plaats niet meer ontgaan.
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Commodore C 286 LT Notebook
Commodore SSL 286-16/40
Personal computer m super slimline design met een ongelooflijke pnjs/kwaliteits
verhouding Specificaties: *80286 microprocessor met kloksnelheid van 16 MHz
en 1 Mb RAM geheugen en standaard geïntegreerde VGA kaart (compatible met
EGA. CGA. MDA en Hercules) *3.5 " disdnve (1.44 Mb) *40 Mb harde schijf
(28 ms) *compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands *aansluitingen
voor 2 x serieel, 1 x parallel. 2 AT uitbreidmgsslots *101 AT style toetsenbord
*mei. 14" VGA monochroom monitor,
Meerprys VGA Weurenmomtor type 1930-II

Met zijn compacte behuizing past deze notebook uitstekend m een
attaché koffer. Specificaties: *Intel 80C286 processor *8/12.5 MHz kloksnelheid
*1 Mb Ram geheugen *20 Mb harddisk *3.5" diskdrive (1.44 Mb) *VGA. EGA.
MDA. CGA compatible *super twisted LCD beeldscherm *alle PC kwaliteiten nu m
een compacte, licht hanteerbare vorm *wordt geleverd mcl. MS/DOS 4.01.
GW-Basic. accu, snellaad unit en luxe draagtas.

Commodore SL 386SX-I6/40
AT personal computer met professionele kwaliteiten. Specificaties: *80386 SX
microprocessor *kloksnelheid 16 MHz *1 Mb RAM geheugen *standaard VGA
kaart (compatible, EGA, CGA. MDA en Hercules). *3.5" diskdrive (1.44 Mb)
*40 Mb harde schijf (28 ms)*comp)eet met MS/DOS 5.0 Nederlands en GW-Basic
Nederlands *aansluitingen voor 2x serieel. 1x parallel, 1x PS/2 seriële muis en
serieel 5 uitbreidingsslots: 3 x AT (waarvan Z.vry) en 2 x XT *101 AT style
toetsenbord *mcl. 14" VGA monochroom monitor.
Met 14"VGAkleurenmonitor3299F

Amstelveen (Centrum]
Galerij 110,020-6479466
Ook verkrijgbaar bij Dixons: Almere, Amsterdam,
Purmerend en Zaandam

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 18 april 1992.
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden

Weet u wat u met uw dingetje kunt doen?
Uw keel?
Uw stem?
Uw goede humeur?
Uw kaplaarzen?
Uw leaselaarzen?
Uw dorst?

NEEM MAAR MEE NAAR

LA BASTILLE!

Rakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

LIVE optreden door
DINGETJE
met de aftrap van de RUBBERTOER 1992
IKZIEJEIN LA BA STILLE

11/2 ons paaseitjes 4,35
1
/2 boerencake 5,50
Palmpaashaantjes 1,75
Paasproefstollefje 3,75

vraagt

MEISJES MET ERVARING
voor de bediening
Haltestraat 57, tel. 12690

telefoon 023-385478

11 april: dag van de Nationale Bomen Mars

Postcode Loterij BOMEN MARS
met de muziek mee
f P 3

NATl ONALE

blad van de Nationale Postcode Loterij dat deze week in
uw bus valt. Als u nog geen
deelnemer bent, geef de bon
clan mee. Zo wordt u lid van
de g e z e l l i g s t e l o t e r i j van
Nederland en steunt u projecten ten bate van mens en
natuur. Bent u al deelnemer?
Dan kunt u de bon meegeven
voor extra loten, want: met
meei loten meer kans! Komt
er geen muziekkorps langs bij
u in de buurt'? S t u u r dan de
bon meteen op. Alvast veel
pleziei op zateidag! •

DE MANEGE
Welkom in De Manege. De
sfeervolste soc. voor ongeb.
mensen heeft de maand april een
grandioos programma:
zat.

11 april: 3 zalen geopend
met jaren 60 orkest
en 2 D.J.'s

zat.

18 april: Paasparty met o.a.
allround
dansorkest.

zat.

25 april: Caribbean night met
Zuidamerikaanse
Big-Band 22 man.
Tropisch buffet met tropische
cocktails en Caribbean trio.

KOLOSS

Koffieclub „Priet Praat"

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

WEEKEND AANBIEDING

VRIJDAG 10 april a.s. 20.00 uur:
KOMKIJKENENZING . . . KARAOKEÜ
en
ZATERDAG 11 APRIL a.s.
aanvang 20.00 uur:

CHRIS HARDENDOOD

S.v.p. tijdig reserveren.
Corr. kleding a.u.b. Entree ƒ15,-.

Info: 16023.

Zaterdag 11 april wordt de
dag van de Nationale Bomen
Mars, een dag vol muziek
voor mens on natuur. Op
die dag voeren immers
dui/.enden muzikanten over
het hele land aktie voor het
realiseren van natuurprojecten in a l l e twaalf
provincies.

Straks lopen er meer dan duizend korpsen door heel
Nederland om muziek te maken en uw bonnen op te halen.
In Studio Aahmeer wordt al druk geoefend voor de Nationale Homenman, die ook op de televisie wordt ver\lagen.

Deze week v a l t het
nieuwe nummei van
Buitenkans in uw
bus. Samen met uw
persoonlijke set H i t bmgokaarten voor de
volgende spelronde
plus een extra kaart
voor 11 april.
Lees in B u i t e n k a n s
alles over de Natio-

Daarbij komen zij ook bij u
lanc.s om de W 1 N - E E N MILJOEN-BON op te halen
die bij uw Buitenkans zit, het

Opnamen
Hitbingo!
Stichting
Het Huis in de Duinen
Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort

SINCER
Voor eens en altijd
T/0 GARAGE VERSTEEGE

PRINSENflOFSTRAAT 7

•2?02507-20O72
Maandags_geslot£n__

In ons verzorgingshuis waar wij
143 bewoners verzorgen en de
„eerste hulp"-functie hebben voor
de bewoners y.d. 93 aanleunwoningen zoeken wij voor de dienst keuken:

MEDEWERKENDE
AFWASKEUKEN
11.45 uur tot 14.15 uur
Er wordt om de week het week-end gewerkt.
Voor nadere informatie en voor sollicitatie,
kunt u bellen met dhr. Boon (02507-13141)

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

Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij?
Heeft u de postcodecijfers 2282 (Rijswijk),
3755 (Eemnes) of 6533
(Nijmegen)? Dan kunt u
zich aanmelden voor de
volgende opnamen van
Hitbingo.
Bel op weekdagen
tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

De winnende
Hitbingonummers van
31 maart:
1 8 19 26 33
2 10 20 27 35

Het Huis in de Duinen

4 16 22 29 36

Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort

5 17 24 31 42
6 18 25 32 45

Buitenkans
in de bus
nale Bomen Mars. En
vergeet vooral n i e t
om zateidasavond bij
RTL 4 naaf de Sterren Playback Show
van Henny Huisman
en de Extra Hitbingo
te kijken. Voor u immers k a n s op een
extra 25.000 culden!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
- Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden hel aangegeven bedrag van
'T onderstaande rekeningalteschrijven. Deelnameaan deNationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bi| het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

1 lot (ƒ 10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd
A.u.b, uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:_

U dhr. O mevr.

Adres:
Postcode: i

j Plaats:
150.92.04

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE
I »! ! L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

WEEKMEDIA22

Architectuur
in de natuur
ZANDVOORT/HAARLEM - Architectuur in Natuur, oftewel tekeningen van de Haarlemse architectenfamilie Zocher zijn tot en met 20
april te zien in de Vleeshal op de
Grote Markt in Haarlem. Centraal
op de expositie staat een serie presentatietekeningen van Jan David
Zocher jr. en zijn zoon Louis Paul
Zocher. De serie werd in 1971 teruggevonden door een nazaat van de
Zochers bij het opruimen van het
huis van zijn grootmoeder. De tekeningen waren opgeborgen in een
blikken trommel en zijn uitzonderlijk goed geconserveerd. Behalve
deze serie van 53 architectuurtekeningen, bevatte de trommel reisschetsen, boom- en figuurstudies en
foto's. De presentatietekeningen bestaan uit aquarellen met ontwerpen
voor villa's, tuinpaviljoens, interieurs, bruggen en grafmonumenten
m classicistische of gotische stijl, gelegen in de natuur. In de samenhang
tussen landschap en gebouwen voelden de Zochers zich thuis. De Vleeshal is open op maandag tot en met
zaterdag van elf tot vijf en op zon- en
feestdagen van een tot vijf.
De toegang is gratis.

Wandelen
ZANDVOORT - Wie de ontluikende natuur aan de lijve wil ervaren
kan zich inschrijven voor de bos- en
duinwandeltochten in Noordwijkerhout. Er kunnen afstanden tussen
de vijf en de veertig kilometer gelopen worden. De starttijd is tussen
negen en twee uur. Wie de benen wil
strekken kan zich aanmelden bij cafe-restaurant 'De Duinpoort', Langevelderlaan 22 in Noordwijkerhout,
tegenover jeugdherberg 'De Duinark'. De routes gaan door de Boswachterij Noordwijk, gelegen in het
duindistrict tussen Noordwijk en
Zandvoort. De wandeling gaat door
bos, duin en over het strand. Inschrijven voor de korte afstanden
drie gulden per persoon, voor de afstanden 25 en veertig kilometer vier
gulden per persoon.
Deelnemers ontvangen een medaille met lint.

DONDERDAG 9 APRIL 1992

Tc

o_

i £•• keur OC

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

'De Bomschuit' te gast
bij de modelbouwclub

ZANDVOORT - Een ruim aanbod van telefoonkaarten uit
Nederland en andere landen en modellen van 'De Bomschuit'
zijn onder andere te zien en te koesteren tijdens de verzamelbeurs. De beurs vindt zondag 12 april plaats in het Gemeenschapshuis.
Zondag 12 april wordt er in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat de maandelijkse verzamelbeurs gehouden. Op deze beurs
zijn bekende, maar ook unieke, verzamelobjecten aanwezig. Zoals:
postzegels, munten, prentbriefkaarten, speldjes, grammofoonplaten,
poppen, boeken, oud handwerk, gereedschap, antiek en curiosa.

Snuffelaars
Als speciale attractie is er dit keer
een ruim assortiment telefoonkaarten aanwezig uit Nederland en andere landen. Gast is de Zandvoortse
modelbouwclub 'De Bomschuit'.
Deze club houdt zich bezig met het
bouwen van modellen van historische gebouwen en vissersschepen.
De leden van de club laten enkele
modellen zien en geven tekst en uit-

leg over hoe zij te werk gaan.
Voor de snuffelaars is er een rommelmarkt, waar ook zij wellicht iets
van hun gading kunnen vinden. Wie
wil kan zelf op de buers ruilen, kopen en verkopen. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig,
die gratis taxeren en/of bemiddelen
bij aan- of verkoop.

Rolstoelvriendelijk
De beurs is geopend van tien tot
vijf uur en te bereiken met de buslijnen tachtig of eenentachtig. Uitstappen bij het busstation Zandvoort.
Dat is vlak bij het Gemeenschapshuis. Er is ook ruime parkeergelegenheid aanwezig aldaar.
Het Gemeenschapshuis en de
beurs zijn rolstoelvriendelij k. De
toegang tot de beurs is gratis.

Elektra
HAARLEM - De klassieke voorstelling Elektra is voor liefhebbers
te bewonderen in de Toneelschuur
in de Smedestraat in Haarlem. De
voorstelling wordt gebracht door
Toneelgroep Carrousel. In de Toneelschuur zijn op 14 en 15 april de
try-outs, op 16 april de première en
daarna tot en met 18 april de 'gewone' voorstellingen. Elektra is bijna
vijfentwintighonderd jaar geleden
geschreven door Sofokles. Het gaat • Zowel voor verzamelaars van 'rommel', als van bijvoorbeeld antiek, is er
over Myceeense vorstenkinderen wat te vinden op de beurs in het Gemeenschapshuis.
die hun moeder vermoorden.
Archieffoto Zandvoorts Nieuwsblad

Korte tips
• Verdwaalde vuilniszak - Stel dat je
meest dierbare knuffel bij de vuilnis
wordt gezet. Wat doe je dan? Precies
de route van die zak volgen. Vandaar
dat Niki zelf de vuilnisbak in kroop
en natuurlijk van alles beleefde op
weg naar de vuilnisbelt. De Verdwaalde Vuilniszak is op 12 april te
zien in de Toneelschuur, Smedestraat in Haarlem. Om half drie,
voor kinderen vanaf vier jaar.
• Frankcnstein - Een hartverscheurende voorstelling over de zin van
het leven, zo noemen de schrijvers
van het persbericht van de Toneelschuur de voorstelling Frankenstein. Deze beeldende toneelvoorstelling is tot en met 11 april te zien
in het theater aan de Smedestraat in
Haarlem. Aanvang half negen.
• Overzee - Een Hollandse en een
Indische jongen reizen naar Indonesië. Wat hebben ze elkaar, met verschillende achtergronden, te zeggen? Ontdek dat in de Toneelschuur
in Haarlem tot en met 11 april (9
april première). Om half negen.
• Jazz - Volgende week donderdag
zijn er jazz-workshops bij de Haarlemse Jazzclub aan het Groot Heiligland 37 in Haarlem. Om zeven uur
en om kwart over negen. Wie het
durft aan te horen mag gratis luisteren.
• Louislana Radio - De band Louisiana Radio komt vrijdag 17 april in de
Haarlemse Jazzclub. De band speelt
zompige (wat dat ook moge zijn)
muziek en dansmuziek. Een vrolijke, ongecompliceerde, geinband,
volgens de Jazzclub. Aanvang tien
uur 's avonds. Toegang twaalf gulden.
« Indian Portraits - De schilder
Hooymeijer verbleef in de zomer
van 1990 drie maanden in Hope, een
dorpje in Idaho. En dat zullen we
weten ook. Hij maakte werken met
landschappen, ongerepte wildernissen en portretten van Indianen. Te
zien in gebouw Noord-Holland van
de Provincie, aan het Houtplein in
Haarlem. Vanaf 13 april tot en met
12 mei.
• Geluidsorgie - Psychedelische noiseblues, als een muzikaal moeras
waar heavy geluidsorgieën zijn samengesmolten tot verleidelijke
songs. Muziek als lustobject. Wie
daarvan wil genieten, moet volgens
het Patronaat langskomen op 10
april. Dan staan daar de bands Tar
en Monster Magnet. En zij brengen
het publiek in extase. Aanvang
kwart voor tien, entreeprijs tien gulden. Het Patronaat is te vinden aan
de Zijlsingel 2.
• Dodeneiland - Het Dodeneiland
van Rachmaninov, het derde pianoconcert van Bartok en de Enigma
Variaties van Elgar kunnen op dinsdagavond 14 april beluisterd worden
in het concertgebouw in Haarlem.
Aanvang kwart over acht. Het NPO
voert het uit, onder leiding van Howard Williams. Solist is pianist Gülsin Onay.

Wisseling bij D66
ZANDVOORT - Bij D66 afdeling
Zandvoort heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Wegens vertrek naar Haarlem heeft Joke Lammers haar functie als voorzitter
moeten opgeven. Tijdens een algemene ledenvergadering is Hennie
Oosterbaan benoemd als haar opvolger. Ook Nel Vreugdenhil heeft na
vele jaren het bestuur verlaten. Zij is
opgevolgd door Hans van Brero.
Wethouder Jan Termes en D66-fractievoorzitter Klaas Annema spraken
hun waardering uit voor de vertrekkende bestuursleden.

Restauratie van
de Hervormde Kerk
ZANDVOORT - Over restauratie
van kerkgebouwen m het algemeen
en van de oude Hervormde Kerk m
Zandvoort in het bijzonder, zal architect Jaap Schipper uit Zaandam
op 9 april spreken. De bijeenkomst
wordt georganiseerd door de Kerkvoogdij van de Hervormde kerk.
Schipper is als architect verbonden
aan het bureau Schipper-Verbeek en
Zijlstra te Amsterdam. Hij is belast
met de retauratie van het grafmonument van Paulus Loot in de kerk en
met de vernieuwing van het kerkedak. Aanvang acht uur 's avonds, in
het jeugdhuis achter de kerk.

Kledingbeurs
op Duintjesveld
ZANDVOORT - De Zandvoortsche
Hockey Club biedt aan ieder die dat
wil de mogelijkheid om zomerkleding te kopen en te verkopen. De
kleding kan vandaag nog tot vier uur
worden ingebracht in het clubhuis
op sportpark Duintjesveld in Zandvoort noord. Het gaat om dames- en
kinderkleding. De verkoop is vrijdag
10 april van negen tot twee uur. Kleding die niet verkocht wordt, kan
later worden opgehaald.

Klaverjassen
ZANDVOORT - De ontmoetingsruimte van de St. Agathaparochie,
achter in de kerk, staat vrijdag 10
april weer open voor een klaverjasavond. Deze begint om 20.00 uur. ledereen is welkom.

Man kopt raam in
ZANDVOORT - Letterlijk en figuurlijk stootte hij zijn hoofd, de 29-jarige
Engelsman die op 3 april rond twee
uur de ruit van een bloemenzaak
vernielde. Hij was onder invloed van
drank, had de ruit niet gezien en liep
er met zijn hoofd tegenaan. Door de
botsing was hij een buil rijker en een
schadebedrag voor de ruit armer.

Rust in WD Zandvoort
heeft voor- en nadelen
ZANDVOORT - De VVD afdeling Zandvoort heeft donderdag een aantal nieuwe bestuursleden gekozen. Volgens sommige leden is daarmee de rust weergekeerd, anderen
verwachten
een
gedeeltelijke leegloop.

zal leggen. Dat in tegenstelling tot
het oude bestuur onder leiding
van Couvreur. Hij klaagde erover
dat fractie en wethouder 'niet luisteren' naar de wensen van de partij. Twistpunten waren onder andere de veranderingen aan de
Zandvoortselaan in Bentveld,
plus de plannen om het in- en uitgaand verkeer uit Heemstede
door Joan Kurpershoek
door Zandvoort-zuid om te leiden.
De gemeenteraadsfractie, onder
De VVD heeft J.C. Buijze uit voorzitterschap van Wilfred TaBentveld gekozen als opvolger tes, steunt dit beleid van wethouvoor oud-voorzitter Rien Cou- der Van Caspel.
vreur. De oud-directeur Publieke
Werken van de gemeente Zandvoort Han Wertheim volgt be- Moeizaam
De verkiezing van Han Wertstuurslid Mia Paap op. Ook zij
had, kort na het opstappen van heim betekent een extra versteviCouvreur (waardoor een ruziënde ging voor het standpunt van fracsfeer binnen de WD ontstond), tie en wethouder. Van Caspel en
haar zetel ter beschikking gesteld. Wertheim hebben in hun functies
Verder bestaat het bestuur mo- jarenlang succesvol samengementeel uit secretaris J. van der werkt. De verkiezing van WertDrift, H. Moerman, A. Koper en heim als bestuurslid verliep echter moeizaam. Hij werd gekozen
M.C. Kortekaas.
met 23 stemmen voor en 21 tegen.
Sommige 'insiders' verwachten
dat Buijze een 'gematigd' beleid
Sommige WD-ers verwachten
zal voorstaan. De verwachting is door de nieuwe ontwikkelingen
dan ook, dat de partij haar ge- een gedeeltelijke leegloop van de
meenteraadsfractie en wethouder partij. Volgens hen zullen de 'disVan Caspel weinig nog in de weg sidenten' overstappen naar D66.

ZANDVOORT - Bij de Zandvoortsche Hockey Club is de eerste kampioen
bekend. Na een spannende competitie is het eerste jeugdteam bij de meisjes
kampioen geworden in de eerste categorie. Met nog n wedstrijd voor de boeg,
tegen Bloemendaal aanstaande zaterdag, zijn zij met drie punten voorsprong
onbereikbaar geworden voor do rest van de teams.
Afgelopen zaterdag werd de altijd moeilijke wedstrijd tegen Magnus in Schagen, op gewoon gras, met 2-1 gewonnen. De doelpuntenmaaksters aan de
Zandvoortse kant waren Sabine de Bruin en Willemijn Ackermans.
Op de foto het kampioensteam. Staande van links naar rechts: coach Ruud
Willigers, Sharon Faber, Rebecca Willigers, Hellen Plantanga, Jacqueline Bouman, Sanneke Castien, Willemijn Gielen. Onderste rij van links naar rechts:
Brenda Verburg, Sabine de Bruin, Corine de Muijnck, Willemijn Ackermans en
doelvrouwe Amber Amende. Denise van Duuren en Saskia de Boer staan niet op
de foto, maar hebben zeker meegewerkt aan dit kampioenschap.
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handwerk waar de nodige uurtjes in zijn gaan zitten. Behalve in deze branche, is de Paassfeer ook al volop in tal van
andere winkels te 'proeven'.

Feestelijke evenementen
op Koninginnedag
en Bevrijdingsdag

Op Koninginnedag, 30 april, is er
een rommelmarkt op de Prinsesseweg die om negen uur 's morgens
begint. Vanuit de Pellikaanhal in
Zandvoort-noord vertrekt om kwart
voor tien het muziekkorps Metro
voor een rondwandeling door de
nieuwe wijk en het centrum, met als
einddoel het Raadhuis. Daar wordt
om half elf een aubade gehouden,
met medewerking van verschillende
koren uit Zandvoort. De traditionele
ballonnenwedstrijd zal niet ontbreken.

Bevrijdingsdag
De kleine kinderen kunnen om
half twaalf in het Circus Zandvoort
gratis een theatervoorstelling volgen. Ouderen, vanaf 55 jaar, krijgen
een gezellige middag aangeboden in
gebouw De Krocht, die om twee uur
begint. De feestdag wordt 's avonds
vervolgd met een concert van drie
muziekkorpsen, vanaf kwart voor

acht op de Grote Krocht. De dag
wordt afgesloten met een vuurwerk,
onder auspiciën van de Stichting
Zandvoort Promotie.
Bevrijdingsdag wordt dit jaar
eveneens feestelijk gevierd, na de officiële opening om kwart voor tien
door burgemeester Van der Heijden.
Dat vindt plaats bij de Kleine
Krocht. Op dat moment start ook
een optocht met versierde kinderen andere fietsen, rolstoelen en
steps. Iedereen kan hieraan deelnemen. De voorzitter van het comité,
Jan Brabander, zal om half twaalf
aan de winnaars de prijzen uitreiken.
De feestelijkheden worden vervolgd met een straattekenwedstrijd
op het Raadhuisplein, die om 11.45
uur begint. Oud-onderwijzer Ge
Loogman deelt om 13.00 uur de prijzenuit, in de leeftijdsklassen 4 t/m 6,
7 t/m 10 en 11 t/m 15 jaar. Om twee
uur beginnen allerlei kinderspelen
op het Gasthuisplein. Ook hierbij
zijn prijzen te winnen, Jan Brabander reikt deze om 16.30 uur uit. Deze
dag wordt eveneens - bijna - afgesloten met een openlucht concert op de
Grote Krocht, door de IJmuider
Harmonie, aanvang 19.45 uur. Om
negen uur volgt het allerlaatste evenement: muziek en rad van avontuur in gebouw De Krocht, met medewerking van Pieter Joustra en met
muziek van Trio Dico van Putten.
De entree is gratis.

Foto Bram Sti|nen
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Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Enkele weken geleden las ik in
deze krant, onder de rubriek Micro's een bericht, dat Music All In
zou zijn opgeheven. Daar deze annonce niet was voorzien van een
naam of telefoonnummer, besloot
ik, nieuwsgierig als altijd, mijn
licht op te steken bij de dirigent
Dico van Putten. Evenals mijzelf
toonde ook hij zich verbaast. Om
u uit de droom te helpen: Music
All In bestaat nog steeds. Het
heeft op dit moment twaalf leden.
De zangers en zangeressen zijn
uitstekend bij stem en onder leiding van van Putten kweelt het
koor nog steeds het hoogste lied.
Evenals destijds bij het Zandvoorts Mannenkoor heeft er ook
bij dit ensemble onlangs een natuurlijke selectie plaatsgevonden.
Met andere woorden: enkele leden
hebben hun partituur aan de wilgen gehangen. Hun afscheid is
evenwel niet zonder strubbelmgen gelopen. Volgens van Putten
moet de advertentie dan ook gezien worden als een wraakactie.
Hijzelf zit daar niet mee. „Vervelender wordt het echter, als in dit
dorp de verkeerde geruchten de
ronde doen", meent hij. Vandaar
dat ik u maar even op de hoogte
breng van de werkelijke situatie.
Commentaar hoeft u ditmaal van
mij niet te verwachten. Het enige
dat ik hierover kwijt wil is, dat ik
het niet erg netjes vind, dat een
dergelijk bericht in de krant komt.
Niet alleen omdat het niet waar is,
maar ook dat de schrijver zich verschuilt in de anonimiteit. Zoiets
noem ik laf.

Schitterend
Ciska en Hans Halderman vier-1
den dit weekend hun 25-jarig hu-|
welijksfeest. Gezien het feit dat
vandaag de dag een op de drie huwelijken voortijdig wordt afgebroken is dit op zich al een fenomeen.
Het echtpaar Halderman besloot
er dan ook iets moois van te maken. Bij Gran Dorado werden gedurende dit weekend twee bungalows gehuurd. Samen met de familie en vrienden konden zodoende de bloemetjes eens flink worden buiten gezet. Het moet
gezegd, het werd een schitterend
feest. Ciska zelf is afkomstig uit
Amsterdam. Met deze tweede 'huwelijksreis' sneed het mes voor
haar aan twee kanten. Jaarlijks
houdt haar familie een reunie. Ditmaal was het haar beurt om deze
bijeenkomst te organiseren. Het
nuttige met het aangename kon
zodoende worden verenigd. Voor
de gasten stonden er heel wat activiteiten op het programma. Zo
werd er een bezoek gebracht aan
het casino, werden er wandeltochten in de omgeving georganiseerd
en konden er bezoekjes worden
gebracht op de verschillende lokaties in dit dorp. Zo ziet u maar
weer, dat je van alles iets leuks
kunt maken.

Af en toe schrik ik mij te pletter.
Als fervent scooter-berijder vertoef ik regelmatig langs Zandvoorts dreven. Vooral als het zonnetje schijnt is dit een aangename

ZANDVOORT - Sommige Zandvoortse winkeliers zetten
deze weken weer hun beste beentje voor. Vooral een
aantal bakkers en/of bakkersvrouwen. Met de Paasdagen
in het zicht worden de etalages en/of toonbanken versierd
met prachtige Paaseieren en aanverwante artikelen. Dat
blijkt wel uit deze foto van Bram Stijnen. Veelal is het

'x*A 1f% Tty

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Lolbroeken

ZANDVOORT - Zowel op Kpninginnedag als op Bevrijdingsdag zijn er feestelijke evenementen te verwachten in
Zandvoort. De Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort heeft voor beide dagen een programma opgesteld.
De jeugdspelen zijn verschoven naar Bevrijdingsdag.

ZHC-meisjes kampioen

©og en/oor
de badplaafsllloor

• Winterbekentenissen - De toneelkomedie 'Brutale Winterbekentenissen' is te zien, woensdag 15 april
in de schouwburg in Velsen. Het
stuk is geschreven door Paul Haenen. Spelers zijn Ton Lutz en Ann
Hasekamp. Het draait om een man
die samenwoont met vrouw en ex-vrouw en zijn twee kinderen. Uiteraard staat deze samenstelling garant

bezigheid. Nu kent ook deze badplaats heel wat voorangskrmsmgen. Als weggebruiker weet ik, dat
ook een (brom)fietser op een
voorangsweg het andere wegverkeer voor moet laten gaan. Die zogenaamde 'haaietanden' staan er
immers niet voor mets. Sommige
automobilisten scheppen er blijkbaar een genoegen m om mij en de
andere berijders van een tweewieler het leven eens flink zuur te
maken. Vaak komt het voor, dat
als wij een zijstraat naderen, ei
een onverlaat met grote snelheid
op ons af komt stormen om net op
het laatste moment bovenop zijn
rem te gaan staan. Ik wil deze lolbroeken ook in het belang van
mijn dorpsbewoners bij deze dan
ook vriendelijk verzoeken dergelijke geintjes in het vervolg achterwege te laten. Ook kalmermgsmiddelen zijn duur vandaag de
dag.

Metamorfose
Een compliment aan het adres
van onze Zandvoortse overheid en
ondernemers is zeker op zijn
plaats. Zoals ook u wellicht is opgevallen ziet ons dorp er zo vlak
voor het nieuwe seizoen weer
piekfijn uit. Op enkele plaatsen ib
men nog bezig de zaak in orde te
maken. Met name in de buurt van
de Jan Steenstraat worden op dit
moment nieuwe rioleringen gelegd. De plantsoenendienst is de
afgelopen periode met man en
macht in de weer geweest om de
groenvoorziening op pijl te brengen. Ook de ondernemers heten
zich niet onbetuigd. Een goed
voorbeeld zijn de schitterend opgeknapte panden in de Kerkstraat
en de Haltestraat. 'Club 25' is mmiddels geheel afgebouwd. Dit
Grand Café blijkt nu al een aanwinst voor ons dorp. Ook de
'Scots Inn Bar' aan de Haltestraat
heeft een ware metamorfose oru_
dergaan. Zijn verwarmde terras,
en geheel vernieuwde interieurj
noodt nadrukkelijk uit tot een>
aangenaam verpozen. Ik kan u!
een bezoekje aanbevelen aan de!
voormalige Le Pomme naast Fn-J
tuur d' Anvere. Onder de nieuwe!
naam Papillon doen de nieuwe ei-;
genaren hun best de klanten het;
ook daar naar de zin te maken.;
Restaurant Delicia is nu definitief?
verkocht.
!
i
Zoals ik u al eerder berichtte!
had de firma Bakker uit Amster-j
dam dit pand enkele maanden ge-|
leden overgenomen. Volgens det
belastingdienst voor een te laagj
bedrag. Hij betaalde 'slechts' vijf-!
eneenhalve ton. De eigenaar van!
de kledingzaak Eldert de Boer en;
Joris van Roosmalen van 'Niveau';
beiden uit de Kerkstraat boden en;
betaalden aanzienlijk meer. De ge-;
ruchten gaan zelfs tot meer dan>
een miljoen gulden. Op dit mo-',
ment is men achter de afgeplakteruiten bezig de zaak op te knap-!
pen. Wat er in komt, is op dit mo-l
ment nog niet bekend. Een ding is|
echter zeker. Een restaurant!
komt er niet meer in.
;
Dit was het weer voor deze week;
Blijf gezond, tot de volgende week.^
BRAM STIJNEN',

voor de nodige strubbelingen. Aap
vang kwart over acht. Prijzen tussei
de 28 en 23 gulden. Pas 65 betaalt di
helft.
i
• Cajé - De Canadese schilderes Caji
exposeert vanaf maandag 13 apri
tot en met dinsdag 12 mei in hè
Provinciehuis aan de Dreef 3 n
Haarlem. Het werk is te zien vai
negen tot vijf uur, gratis.

(ADVERTENTIE)

SECEUROP
NEDERLAND
RUIM 33 JAAR
GESPECIALISEERD IN
BEVEILIGEN EN BEWAKEN VAN
VELERLEI SOORTEN
OBJEKTEN IN MET NAME DE
RANDSTAD

Seceurop Nederland B.V.
afd. personeelswerving
Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

De aktiviteiten van Seceurop Nederland B.V. vinden veelal
plaats in en om Amsterdam, vele opdrachtgevers hebben de
specifieke beveiligingstaak aan ons uitbesteed.
Teneinde te kunnen voldoen naar de groeiende vraag aan deze :'
professionele vorm van dienstverlening, willen wij ons team

op korte termijn uitbreiden.
De taak van de beveiligingsbeambte is veelomvattend, te veel
om dit hier te kunnen beschrijven. We willen u graag in een
persoonlijk gesprek hierover informeren en u inlichten omtrent
uw mogelijkheden binnen Seceurop Nederland en onze
wensen ten aanzien van nieuwe medewerkers.
Enkele algemene voorwaarden die wij stellen zijn:
- opleiding op minimaal LBO-C niveau
- leeftijd vanaf 20 jaar
- bereidheid tot het volgen van vakopleiding
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- liefst in het bezit van rijbewijs B
- woonafstand vanaf Amsterdam niet meer dan 35 kilometer
- flexibele instelling
Aanstelling geschiedt in principe op basis van een vaste
arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 40 uur per week, echter
in overleg is part-time aanstelling ook mogelijk.
Wanneer u denkt aan deze eisen te kunnen voldoen en niet
opziet tegen onregelmatige diensten, nodigen wij u uit een kort
briefje te schrijven aan nevenstaand adres, met daarin:
- uw persoonlijke gegevens
- uw opleiding(en) en eventuele werkervaring
- uw motivatie om naar deze funktie te solliciteren
- opgave waar u eventueel telefonisch bereikbaar bent
- een recente pasfoto
Wij zien uw sollicitatie gaarne vóór 15 april tegemoet.
Na ontvangst van uw brief ontvangt u spoedig bericht.
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DONDERDAG 9 APRIL 1992
* Robm en Ulaudia rustig
aan met je ouweheer HIJ kan
niet zoveel hebben meer
Tante
* Sandra veel plezier vrijdag
* 9 april 1983 9 april 1992 avond, maak het niet te bont
met al dat koekgehap, want
Marleen Vink 9 jaar
Lieve, grote dochter van mij zaterdagavond moet je weer
hartelijk gefeliciteerd en een op stap Van harte HLMM
heleboel kusjes, Mamma
Oproepen
Mededelingen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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* Anneke nu al stijf en 30,
april pas 40' Nog even volhou
den1 Granny

Broodjes bestellen?
18789
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Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123
Oppas gevraagd/
aangeboden
Gezellig gastgezin 2 kind van
7~jr en 1'/2 jr biedt zich aan,
kan elke dag, ook vakanties
Tel 02507-13213
Winkelpersoneel
gevraagd
Boetiek Azur zoekt verkoopster, leeftijd 16 t/m 25 jr Voor
info tel 02507 15175
BOETIEK AZUR zoekt
SCHOENENVERKOOPSTER
leeftijd 16 t/m 25 jaar Liefst
met ervaring Tel 02507-1575
Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr zelfst huish hulp, 4 uur
per week Tel 12527 na 1800
Wie wil voor mij wassen en
strijken Bellen voor 1030 uur
Tel 02507-30989.

BROODJE BURGER BELLEN
/ 2,50 bezorgkosten
boven / 25 gratis bezorgd
DANSEN ALS VROEGER?'
Koninginnedag 30 april a s in
"De Boei" aan de Kerklaan te
Vinkeveen tel 02972-1734
* Gangmakers dank zij jullie
hadden wij een geweldig zilveren huwelijksfeest Hans en
Ciska, bedankt

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
VIDEOTHEEK
:ë':nieüwsteïfilm&.
nce Arouhd:;

'

Mprtalj^bughts:/

'
•*• He ouwe, wat tekent het
snel, hè, 50 jaar Groetjes en
gefeliciteerd Claudia, Robm,
Fanny en Rene + Astnd
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres' Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
Weggelopen of
gevonden dieren
* Hoera' Renske kan fietsen
dankzij meester Bothe en
meester Henneman van de
* BELONING1 Vermist omg
Nicolaasschool
Z'vrt nrd, rood katertje, blauw
* In uw agenda nog een leeg bandie Tel 02507-12363
plekje? Bezorg dan ook eens
Tafeltje Dekje Inl bij Welzijn
Woninginrichting
Ouderen, tel 02507-19393
* Mariska zaterdag bijna 16,
taart met kaarsjes misschien, * 4 krukken, blank grenen
slingers, toeters en ballonnen, zitting, z g a n ƒ75
waar zijn we aan begonnen 1 divanbed m polyester matras ƒ50 Tel 13858
Van Harte P M Mi
* Mijn oudste kleinkind Marleen vandaag 9 jaar Een hele
fijne verjaardag met veel cadeautjes Gefeliciteerd, kusje
van Oma Zonneveld

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* Ons grootste nichtje wordt
vandaag 9 jaar
Marleen hartelijk gefeliciteerd * T k aang Sdelig eiken
Schoonmaaken 5 kusjes van Peter, Inge, wandmeubel, i z g s t , pr
personeel
Donen, Melanie, Roei
ƒ250 Tel 02507-19994
gevraagd
* Piet Drommel schrik niet, 't •*• T k dubbel divanbed (onis waar, 11 april 50 jaar Van derschuif) m 2 bmnenvering
matrassen / 150 Tel 13858
Schoonmaakster gevraagd harte, de Drommeltjes
voor 3 ocht per week
•* Piet heel gauw komt nu de * T k Luxaflex, totale breedTel 17084 Jan Filmer
dag dat je met de belbus rei- te 4 mtr, kl oud-rose, ƒ300,
kan ingekort worden 30210
• Rubrieksadvertentie? Zie zen mag De Jonkies
voor adres en/of telefoonnr. * Pieter en Andrea sta er bij Witte eethoek met manoude colofon in deze krant.
stil dat die ouwe Opa worden stoelen + kussens en bijpaswil
sende lamp Vr pr ƒ 750 Tel
Divers personeel
Plakkers bedankt voor het 12731
grandioze feest Hans & Ciska
gevraagd
* Tien met Piet voortaan
Kunst en antiek
langzaam aan, met vlug is het
Schoonmaakbedrijf
"CLEAN" vraagt voor de och- voortaan wel gedaan.
tenduren di en vrij, jongen of De Familie
VEILINGGEBOUW AMSTEL60 -t- om het huisvuil bij div * Vandaag nog 9, morgen VEEN, heden inbreng van
fl geb buiten te zetten
goederen, Frans Halslaan 33,
10 H g Niels, Jan + Ria
Voor info tel 075-161851.
H g grote neef, Jan jr.
Tel 0206473004, ma gesl
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numGRATIS
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Woninggids van Zandvoort
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale OrderCEfl/E makelaars o.g.
L|J
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de beNVM
Tel. 02507-12614
iUKCLAAR
handelinq

Tel. 13529

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
5 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis ! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

Z O E K DE M I S L U K T E

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
bnevenbushchting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
S. Jankie - Hoofddorp
A. v. Willegen - Piet - Aalsmeer
J. Scheep - Amsterdam
M. W. Schenck - Zeeman - Badhoevedorp
C. Voorneveld - Wilnis

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

HASSING B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Radio/tv/video

Zalenverhuur

Foto Boomgaard

VERENIGINGSGEBOUW

STOK B.V.

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
qratis achtergrondmuziek
Computerapparatuur
en software
*T k Nintendo spelcomputer met 3 spelletjes, 1 jr oud,
ƒ200,- Tel 16590
Hobby's en
verzamelingen
Grote verzamelbeurs, zondag
12 april as Jaap Edenhal,
Kruisiaan, Amsterdam-Oost,
van 10-17 uur, tramlijn 9, buslijn 69-169 Verzamelingen op
elk gebied o a munten, postzegels, ansichtkaarten, cunosa enz enz Ned Ver „De
Verzamelaar" 0206423519/
6825259
* Verzamelbeurs Zandvoort
m gemeenschapshuis, zondag 12apr v 10-17 uur Veel
verzamelobjecten Toegang
gratis Inl 02507-14234

films te koop

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Bijna iedereen in
'Zandvoort huurt
zijn videofilms
>bij videotheek

DOMBO
.

Slegersstraat' 2b :
tël:v02507-12070

Te koop
aangeboden
diversen
* Gevr autostoeltje
Tel 02507-15309
* Te koop 1 Queen salontafel, massief mahonie, ƒ125
Tel 02907-12141
* Te koop aang. Mitsubishi
. Lancer wagon-allesdrager, 1x
gebruikt, prijs ƒ 75 Tel
02507-17665

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Gratis Micro's kunnen niet
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
telefonisch worden opgegeven.
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
uitkomen
kantoor:
Gebruik bij het invullen \an uw tekst de coupon
Micro's Weekmedia,
en voor iedere letter, punt. komma of cijfer één
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
lettergrepen
Gasthuisplein 12,
Indien uw ad\ertentie een betaalde Micro is kunt
2041 J M Zandvoort
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
W ij behouden ons het recht voor zonder opgave \an redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

* T k Carmenset 245 ƒ50,
luxaflex 250 breed, gijsgroen
ƒ50, Vaillat geiser, keuken/'
'75 02507-12548

Videotheek

* T k donkerblauwe kinderwagen + boodschappenrek,
ƒ 75, wollen dekens ƒ 25 p st
Tel 12313

5 films
hele week

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcvcradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
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regels
regels
regels
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ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet bo\en ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6"u BTW
Naam:

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
Muziekinstrumenten
Gevr voor vereniging piano
en accordeon Tel 02507
17462 na 1900 uur

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

* T k a z g a n boodschappenwagentje ƒ30, kampeertas ƒ9, koffie-apparaat, luxe,
ƒ30 Inl. 02507-16136.
Te koop
gevraagd
diversen

* Gevraagd kinderstoel.
Tel 02507-15309.
* Heeft nou echt niemand
een wit en/of blauwe moderne keukenbuffet(kast) te
* Gevr Oppas voor mijn koop? Zo ja? Bel 02507-18829
HONDEN 02507 15012
* Te koop gevraagd strand'
* T k prachtige guppies tent Tel 17343
Tel 17385
Wie wil er tegen vergoeding
Onroerende
mijn hondje uitlaten'' Omg
goederen te koop
Karel Doormanstr Tel 15668
gevraagd
Dieren en
dierenbenodigdheden

; Corn^Slëgèrsstraat 2(3 :
Geopend^ dagelijks % van
'
: Altijd| ennieuwste l:
irerniërefilrnsj-;teveris/:
, -veruit. devootste;; ï;
kèuze"in-Zahclvoqrt., '•

Adres:
Postcode:

* T k prima bed 120-190 +
matras + sprei ƒ 100
Philips radio -t- platenspeler +
boxen ƒ40 02507-12548
T k wegens overcompleet
tremretour Amsterdam-Maastncht, 6 en 7 april. T.e a b

;
''Corn.
' Slegëifss|traat
'
'
'
' 2b' •

_

Tel. 02507?12Ö70

Als je houdt van jong, bel dan
Bianca en Petra (18 jr.) 06320.324 33
(75c/m)
BETTY'S ESCORT
Rrst Class Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.
BI-SEX voor TWEE , direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen. 06-320
330.87
(50cpm)
BOYS EN GIRLS Escort
geopend van 18.00 tot 300
uur 's nachts 7 dgn p.w. Tel.
02507-16141
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT
06-320 326 66
(SOcpm)
Debbie. de eerste keer op z'n
Frans. Jeetje dat is lekker. 069664
(75cpm)
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, voor
een hfe heet sexgesprek. 06320.330 81
(SOcpm)
DUIK in bed met 'n lekkere
meidi Vraag haar tel nummer
Bel 06-9511 (75 cpm)
Durf jij een kopje suiker te
lenen vij de buurvrouw Suzanne? 06-9667
(75cpm)
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken! 06-9530 (75 cpm)
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen. Luister
op 06-9603
(75 c/m)
Escort dames gevraagd. Tel.
02507-16141, van 11.00 tot
3 00 uur 's nachts

Stacaravans t.h. in de Belgi- Hete MEISJES willen sexkonsche Ardennen al v.a. ƒ190 takt. Nu met nummer. Bel nu
06-9665
(75c/m)
D.W. all-m. Inl 04459-1598.
HOMO. Waar gebeurd, knullen onder elkaar, 06-320.
Rijwielen,
327.01
(75c/m)
motoren,
Homo:
Zoek
je
'n
hete
boy
bromfietsen
voor 'n sex-afspraakje? 06320.330.18
(SOcpm)
Tk.a. SCOOTER, merk Ben- Homojongens onder elkaar.
nelli + helm + slot Tel. Hoor ze heet TEKEER gaan.
02507-15727.
06-320.330.91
(50c/m)
HOMOKONTAKT
Auto's en
Zoek j'e een lekkere boy9
auto-accessoires
06-320.330.95
(SOcpm)
Hoor WULPSE Loesje tekeer
T k. FORD TAUNUS van Part., gaan met die 18 jarige jonlichte beschadiging, APK gens. 06-320.324.44 (75c/m)
gek mrt '93 B.j. '80. Pr 1300.
IK.
Tel.' 02507-30888
geef je mijn telefoonnummer,
T k a MINI METRO L b j. nov. geef je rnijn adres, vertel wat
'82, rijdt prima, APK 8'92 over mezelf, wacht dat jij me
belt. 06-320.32223. ƒ 1/pm
ƒ 1450,- . Tel.. 19880.

* Te koop Maxi-Cosy 2000,
z g a n, ƒ 125 Tel 18798
T k antieke Henn Deux eettafel en diaprojector met
scherm Tel 12644

Foto - Film

ADRESSEN ( n i e u w ' ) van
dames én heren privé, clubs
en escorts^ Ze vertellen zelf
wat ze te bieden hebben en
even hun adres + telnr 06559 (75 cpm).

GAY-PRIVE: Wil jij een discreet afspraakje maken' Of
heb je zin in een lekker ge2 werk. pers. zkn. (met
spoed) woonruimte, graag re- sprek? 06-320.322.61. Samen
direkt apart (50 cpm).
ageren op tel 023-333104.
Gewillige meisjes, 18 jr, en
huisvrouwtjes willen alles met
Financien en
jou doen Vraag naar hun
handelszaken
tel.nr voor 'n hete vrijpartij!'
Bel 06-320.330.45
(75c/m)
HARD 37,5 cpVam 06Autoverzekering
320.323.13.... Hardlesbi.
V.A ƒ 75 - DORSMAN
320.326.18
Domma 35
blijft toch goedkoper'
320.32434
S&M
Bel nu 02507-14534
320.324.14
Ruig Rijp
320.324.04
Onderdanig
Vakantie
Heet huisvrouwtje is op zoek
buitenland
naar 'n avontuurtje Bel nu 069663
(75 c/m)

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur, v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

jCbrrï; srégërsstraat: 2b
ö 4 tel; )025Q7Tl 207Öïï;v=

UITDAGEND huisvrouwtje is
zo opgewonden
06-320
330 97
(75c/m)
Vanavond al 'n afspraakjei Allijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(m)
06-9533 (75 cpm).
Vluggertje Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt Bel 069662
(75 c/m)
Voor BI-SEX afspraakjes bel
06-320.325 01 (75cpm) Nu
ook voor trio-sex1
VRIJE meiden hebben zin in
«n nummertje, i 06-320
320 55
(75 cpm)

Dombo

Corn. Slegersstraat 2b
:tel. 12070
Geopend dagelijks
•13.00-21.00 uur

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Wie durft een stripspel te spelen met CAROLIENTJE 0635022241
(50cpm)
ZE GEEFT
zichzelf, haar adres en haar
telefoonnummer bloot
06-9685. ƒ 1/pm
Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Diversen
HUWELIJKS-of ander feesP
1
De Boei" in Vinkeveen
Telefoon 02972-1734,
X Y Z B V verhuizingen,, en
kamerverhuizingen Voll ver?
Dag-nachtserv 020-6424800
• ANNULERINGEN van'uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

MOTORRIJSCHOOL

GOEDE
VOORJAARSAANBIEDING

MOTORRIJLES
-1e 5 lessen a ƒ 32.50
- Vervolglessen
ƒ45.00
- Les met Suzuki 450 cc
BEL NU! 02507-14420
TROELSTRASTRAAT 34
ZANDVOORT

Gevr. full-time medewerkster
in ome moderne groente- en
fruïtzaak
E. BOS,
Binnenweg 155 b Heemstede.
Tel. 023-285094 of 02507-19679

B.V. PLAY-IN
zoekt voor haar filiaal in de Kerkstraat een

MONTEUR M/V
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan •

uit:
- Het repareren van onze amusementsautoma-

ten.
- Periodiek onderhoud aan deze machines.
- Overnemen van de kassiersfunctie tijdens zijn/
haar pauze.
- Verrichten van diverse geldhandelingen
FUNCTIE-EISEN
- Leeftijd vanaf 25 jaar.
- MTS-E of gelijkwaardig niveau.
- Kennis van microprocessors strekt tot de aanbeveling.
- Bereidheid tot werken in wisseldiensten.
- Goede sociale vaardigheden.
Bij interesse kunt u telefonisch een sollicitatieformulier aanvragen onder nummer 0250719535, of een sollicitatiebrief schrijven aan:

B.V. Play-ln
t.a.v. mw. l. Pollé, Postbus 446, 2040 AK ZANDVOORT.

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

In haar korte rokje staat MARIETJE te liften
06-320.
320.95
(75cpm)
Jij met twee wulpse vrouwen"? Bel Tnosexkontakt. 06320.320 92
(75cpm)
Live Privé1 37,5 cpVim
EROX
069506
SM
06.32032065
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06 96.09
Alleen met jou'
MEEGENIETEN: meisjes onder de hete douche 06320 324.99
(75c/m)
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens v.a. 18 voor
sex. Info: 06-9766
(75c/m)
Meiden 37,5 cp'/2m. 06-320
327 06
St. Frans/Grieks
326.19
effe vlug!
325.54
Topsex 25+
326.63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex

Meisjes bel 06-320326.17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
Diverse clubs
322.55
Vol v. boven
340.44
Les 35 + 18 jr
Lesbi
NATASJA doet het met 2 328.27
Lekker naakt 37,5 cp'/am.
hete Buurjongens 06-320.
32411
(75c/m) Meisjes willen wat bijverdieOnderdanige jongens, 18 jr, nen Sexadressen. 06-320.
(75cpm)
bellen met strenge meesters. 330.60

S.M voor 2 (direkt apart). 06320 329 99
(50 cpm)
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun telnr. Bel
nu 06-9661
(75 c/m)
Ondeugende Pascale doet
GARAGE
het op de tafel Keukensex.
TE KOOP GEVRAAGD
Bel 06-96.02 (75 cpm).
Tel 02507-14534
TE KOOP GEVR GARAGE PARTNERRUIL pnvelijn, dizo dicht mogelijk bij rotonde rekt apart met vrouwen voor
sexruil. 06-32033091
Tel 023-312122.
(SOcpm)
Ruim 300 gewillige vrouwen
Onroerend goed
zoeken 'n slippertje. 06320.32144
(75c/m)
en woonruimte
Sabnna, 'n mooie meid, haar
te huur
eerste trio
06-320.321.20
aangeboden
(75c/m)
Schoolmeisjes (18 jaar) willen
Th flat, ± 6 mnd, ƒ1600 ervaring opdoen. Datmg. 06320 330.43
(SOcpm)
pmnd Tel 02507-19357

Vrouwen 37,5 cp'/zm 06320 328 99 . Rijpe Vette Vr.
320 327 70
negerin 35+
32032930 .
Verpleegster
320 323 63 .
. Rijpe Ordi
320 324 54 .
.Rijp Chique

SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huisvrouwtjes en jongens. Oo320.330.46
(50 cpm)
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje. Vraag naar haar tel.numm. Bel 06-9502 (75 cpm)
SEXKONTAKT: Hete meisjes
zoeken heren voor een
sexafspraakje.
06-320330.66
(50 c/m)
Slippertjeslijn, meisjes zoeken
sexkontakt
06-320.
320.36
(75 cpm)
Telerotica! 37,5 cp'/zm.
Zapp sex
06.96.92
SM club
06.96.91
Rijpe vrouwen
06 96.94
Frans
06.96.46
Tiener
06.96.40
Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje (18 jaar]
06-320.324.22
(75c/m)

Mooiste rnurnuT. ifruniet i'n
leisteen. Voor wand en vloer
De
urootste
collectie
in
Amsterdam
en
omstreken.
Deskundig
advies
en
voorlichting.
Groothandelsprijzen v.u
/57.-/m-, incl. htw.

ABBES
De Flinesstraat 18 i'ccht ;o Makroi
Amsterdam • OÜO-fi!t 2S ôö5

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst.'
Met spoed gevraagd Afdeling Horeca

SERVEERSTERS
KELNERS
KAMERMEISJES
KOKS
voor diverse relaties in de regio.
(Zaterdag open van 10.00-14.00 uur)
Behalve kantoor Zandvoort
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen
zowei mannen als vrouwen reageren.

Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329850
Oosterduinplein 26, Umuiden, tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013
Gebouw 144 Kamer 021 Schiphol-Oost, tel. 020-6570621

Wekelijkse Weekmedia-pagma gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Openluchtmuseum van modern wonen

Groente van
de barbaren
is rabarber

H

ABARBER, met
zijn
prachtige rode stelen, is
een van de gewassen
waarover veel bakerpraatjes
de ronde doen. „Rabarber is
slecht voor je botten" en „na 21
juni moetje geen rabarber eten
want dan zitten er giftige stoffen in" zijn veelgehoorde opmerkingen, bericht het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.

R

Van oorsprong komt rabarber uit
Aziatisch Rusland (Siberië en Mongolië). De geschiedenis ervan gaat
ver terug. Een Chinees document
uit 2700 voor Christus maakt al meiding van de rabarbercultuur. Rabarber dankt haar naam aan de oude
Grieken. Zij noemden het de groente
van de barbaren die voorbij de rivier
Rha woonden. Rha was de Griekse
naam voor de rivier de Wolga.
In het begin van de zeventiende
eeuw begon de verbouw in Europa
en wel in Italië. In Amerika begon
men een eeuw later, maar het duurde nog tot de negentiende eeuw
voordat het gewas ingeburgerd begon te raken.

Zuur
Alleen de stengel van de rabarber
is eetbaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, een tijd van voedselschaarste, werd aangeraden ook het
blad te eten. Dit leidde tot veel gevallen van voedselvergiftiging, soms
zelfs met dodelijke afloop. Tot op
heden is nog niet precies duidelijk
welke stoffen in het blad daarvoor
verantwoordelijk waren.
Rabarber is een zure groente.
Door krijt toe te voegen wordt de
smaak minder zuur. Op een kilo rabarber wordt een theelepel krijt (te
koop bij de drogist) toegevoegd. Het
geeft wel een smaakverandering die
niet iedereen waardeert. Krijt vermindert ook het 'stroeve-tandengevoel'. Dit stroeve gevoel wordt veroorzaakt door het oxaalzuur, dat
niet alleen in grote hoeveelheden in
rabarber voorkomt, maar ook in
snijbiet en spinazie.
Een ander effect van krijt is dat
minder suiker hoeft te worden toegevoegd. Voor een kilo rabarber is
tweehonderd gram suiker nodig,
met krijt slechts honderd gram. In
het algemeen is het beter suiker pas
toe te voegen wanneer de rabarber is
afgekoeld; dan kan met minder worden volstaan.
Rabarber wordt nooit rauw gegeten. Bij de meeste mensen komt het
in de vorm van moes op tafel. Andere verwerkingsmogelijkheden zijn
rabarbertaart, rabarberjam en rabarberwijn.

Niet schadelijk
Waar het verhaal vandaan komt
dat het eten van rabarber na 21 juni
schadelijk voor de gezondheid zou
zijn, is volgens het Voorlichtingsbureau voor de Voeding moeilijk te
achterhalen. In ieder geval is het
pertinent niet waar. Een verstandige
volkstuinder echter zal vanaf half of
eind juni zijn rabarber met rust laten; de plant is dan toe aan een rustperiode en moet voedingsstoffen
verzamelen voor het volgende seizoen. Wie bij voorbeeld tot eind augustus doorgaat met het oogsten
van rabarber kan de plant voor het
volgende jaar wel afschrijven.
Naarmate de rabarber later wordt
geoogst, wordt de groeten vezeliger
en gaat de smaak achteruit. Late rabarber moet daarom langer worden
gekookt dan vroeger.

Recept
Recept voor twee personen: Rabarbercompôte met Umer: 250 g rabarber, l zakje vanillesuiker, 100 g
Umer.
Was de rabarber en snijd de stengels in stukke van 2 cm. Kook de
rabarber in weinig water in 10 minuten gaar. Roer er van het vuur af de
suiker door. Laat de rabarber afkoelen. Klop de Umer luchtig. Verdeel
de rabarber over 2 coupes en schep
de Umer erop. Per portie: 260 kJ (60
kcal), 5 g eiwit, l g vet, 7 g koolhydraten.
Met aardbeien: Roer 50 g gewassen
en kleingesneden aardbeien door de
rabarber.
Met sinaasappel: Roer l kleingesneden sinaasappeldoor de rabarber.
Met vanillevla: Neem in plaats van
Umer vanille- of blanke vla.

UIZEN ALS kolenkitten
die ten op zichte van elkaar draaien, achteroverhellende onderkomens, gebogen bouwblokken, lichtstrookhuizen, souterraintypes in frisse kleuren, 'woondozen' voor
jongeren, vrouwvriendelijke
huizen en flats als 'vliegers'. Ze
passen allemaal in een stramien van een halve cirkel, de
stedebouwkundige opzet van
openluchtmuseum modern
wonen. Opnieuw krijgt de
theorie van vakbeurs NWRBouw RAI een Flevolands
staartje in de praktijk.

Verhuiswagens

door Yvonnc Mulder
Op loopafstand van het stadshart
van Almere-Stad is vanaf 17 april
tien dagen lang 'op ware grootte' te
bekijken hoe in de toekomst gewoond wordt. Een nieuwe buurt in
Pilmwijk vormt de tweede buitenexpositie, die in samenspraak met de
vakbeurs bouwen en wonen is ontwikkeld door de nationale Woningraad (NWR) en de RAI in Amsterdam. Bezoekers uit binnen- en buitenland kunnen sommige woningen,
er zijn zo'n veertig model-exemplaren, ook van binnen bekijken.
Tienduizenden vergaapten zich al
een keertje eerder aan een buitenexpositie in Almere. Twee jaar geleden
stond een Muziekwijk-buurt model.
De komende expositie is twee keer
zo groot. Op de 'Film-RAI' zijn 580
woningen te zien, verdeeld over 38
projecten. Verder maken een basisschool en een gezondheidscentrum
deel uit van de voorbeeldbuurt. Tesamen geven zij een visie op op bouwen en wonen in de jaren negentig.
Tal van gerenommeerde makers,
waaronder Herman Hertzberger,
Cees Dam, Luzia Hartsuyker en

D

Achteroverhellende woningen in Almere-Filmwijk

Aldo van Eyck
speelden in op
de huidige woonwensen en behoeften van de
consument. Zo
kunnen bewoners bij sommige
ontwerpen «•••••«••-•-••
zelf de indeling
van hun huis bepalen. In enkele proVanzelfsprekend verschillen de
jecten beslisten de bewoners ook onderkomens in prijs. Er zijn zelfs
over de vorm en de kleur van de heel kostbare bij, maar toch is voor
buitenkant van hun woning.
elk wat wils: sociale huur- en koop-

Kwaliteit in bouwen en wonen
staat centraal op beurs in RAI

Bouw RAI georganiseerd wordt,
weet als geen ander dat de consument kwaliteitsbewust is. „Niet voor
niets vertimmerde de doe-het-zelver
De centrale rol die besluitvormers vorig jaar voor ongeveer vijf miljard
spelen met betrekking tot bouwop- aan zijn woning," aldus N. van Veldrachten komt op de Bouw RAI aan zen, directeur van de NWR.
de orde. De complexiteit van de
bouwwereld vereist goede communicatie en de vakbeurs speelt daar Toetsen
goed op in. Onder meer met een opHij stelde onlangs dat de rijksovallend paviljoen genaamd 'Bou- verheid zijn greep op de woningkwawend Nederland', waarbij alle partij- liteit aan. het verliezen is. „Dat hoeft
en die aan de basis staan van de geen bezwaar te zijn als anderen woningbouw betrokken zijn.
zoals gemeenten, architecten en
Bezoekers kunnen er kennis ne- aannemers - zich van hun verantmen van actuele onderwerpen als woordelijkheden bewust zijn en een
omgevingsarchitectuur en kwaliteit op de toekomst gericht kwaliteitsbein de bouw. Bovendien laat een tien- leid ontwikkelen en in praktijk brental gemeenten zien welke bouwmo- gen. Een belangrijke bijdrage aan
gelijkheden binnen hun grenzen lig- het handhaven en verbeteren van de
gen.
kwaliteit in de gebouwde omgeving
Kwaliteit staat tijdens de beurs is het initiatief van de NWR en een
door Everhard Hebly

NWR Bouw RAI 92
zevental andere organisaties om te
komen tot de oprichting van een onafhankelijke stichting voor de certificering van kosten-kwaliteitstoetsen voor gesubsidieerde huur- én
koopwoningen."
Maar de Bouw RAI heeft meer te
bieden dan de kwaliteitsdiscussie alleen. Vanzelfsprekend zijn de leveranciers van bouwmaterialen het
sterkst vertegenwoordigd. De beurs
richt zowel op de commerciële als
non-profit bouwwereld. Het expositieprogramma omvat daarom niet
slechts produkten, materialen en
systemen, maar ook iedere vorm
van dienstverlening: advies, ontwerp, uitvoering, installatie en financiering.

Arti-tufting maakt wand- en
vloerkleden
op
bestelling
1
D

woningen, premiehuur- en premiekoop
en
huur- en koopwoningen in de
vrije sector.
Het standaardgezin is met
^^^••^••••- standaard meer,
vandaar dat onderkomens aangepast zijn aan de
wooncarrière van mensen m verschillende levensfasen. Zo is er een
huisvesting speciaal voor jongeren,

Filmwijk Almere:
vrouwvriendelijke en
onderhoudsarme huizen

E JONGSTE ontwikkelingen in de bouwwereld
worden gepresenteerd op
de NWR Bouw RAI 92 van 13
tot en met 16 april. Kwaliteit is
een van de hoofdthema's van
de vakbeurs. De ondertitel
'Bouwen en Wonen' geeft aan
dat ook tal van andere aspec- centraal. Dat kan ook niet anders,
ten van de woningbouw aan de want de Nationale Woningraad
(NWR), onder wiens auspiciën de
orde komen.

WEEFGETOUWEN in

het atelier van de sociale
werkplaats aan de Amsterdamse Nieuwe Kerkstraat
zijn volop in bedrijf. Er wordt
druk gewerkt aan een wandkleed in opdracht van een
kerk in Utrecht. Tien meter
verderop zit Efrain Offerman,
die voor een andere klant
werkt aan een vloerkleed. Met
een apparaat dat nog het
meest wegheeft van een boormachine, schiet hij kleine
draadjes wol door de strak gespannen basisstof, zodat aan
de voorkant van het kleed
pooltjes ontstaan.

door Johan Moes

Wand- en vloerkleden op bestelling, dus. Dat is de specialiteit van
Arti-tufting, een onderneming die
ruim twintig jaar geleden werd opgericht als één van de sociale werkvoorzieningsprojecten van de gemeente Amsterdam. „En alle mogelijke motieven en afbeeldingen kunMenusuggestie:
Varkensfilet, nen gemaakt worden. Je kunt het zo
sperziebonen, aardappelpuree, ra- gek niet bedenken of het is mogelijk,
barbercompôte met Umer.
zowel voor particulieren als voor instellingen." zegt het hoofd van het
Voor vragen over voeding kunt u op werk- weef- en tufting-bedrijfje, Ciska Hosdagen van half twee tot vijf uur uur de Voe- per.
dlngstelefoon van het Voorlichtingsbureau
„Tuften is een techniek die in de
voor de Voeding raadplegen 070-3510810.
(ADVERTENTIE)

Baxter is géén butler...
De kritische en goed geinformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter
Toch is de Baxter er voor uw
gemak Pure degelijkheid op
een presenteerblaadje Wie
Baxter kiest, kiest kwaliteit.
Informeert u maar eens bij
Van Reeuwijk, ze weten er
alles van.

Sniep 7, Tel.:020-6994111,
Meubelboulevard Diemen.

voor tweeverdieners; ouderen zijn
welkom m een woongemeenschap.
Er zijn vrouwvriendelijke en onderhoudsarme woningen. Het thuiswerk-huis maakt opmars en in diverse projecten wordt 'milieubewust' gebouwd.
'Wonen op stand' in torenachtige
projecten is mogelijk en huizen in
driehoekige flats, in een vlieger, is
ook realiteit in het moderne museum van het vlakke land.

In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

Wat betreft bouwmaterialen volop
aandacht voor renovatie en onderhoud en met name uit de hoek van
de dak- en gevelsector is er een opvallende toename van het aantal
deelnemers. De organisatie heeft er
dit keer naar gestreefd om leveranciers van gelijksoortige produkten
bij elkaar te zetten. En dat is voor de
bezoekers wel zo handig, want de
beurs is zeer overzichtelijk inge-

Bij het woord nieuwbouw heeft iedereen onmiddellijk de voorspelbare rijtjeswoning, en masse uit de
grond gestampt, voor ogen. Dat is
niet verwonderlijk, want jarenlang
stond in de woningbouw kwantiteit
op de eerste plaats. Nu er wat meer
evenwicht is gekomen in vraag en
aanbod denken opdrachtgevers
meer aan de kwaliteit en de visuele
aspecten van onderkomens.
De voorbeelden in het Almeerse
openluchtmuseum zijn realiteit,
geen toekomstdromen, want degene
die de manifestatie bezoekt, treft
geen lege huizen aan. Op het ogenblik rijden verhuiswagen af en aan
in het pretpark van wonen.
Aan de stedebouwkundige opzet
van de wijk ligt de vorm van een
halve cirkel ten grondslag, waardoor
de meeste straten en de bouwblokken gebogen zijn. Nadeel daarvan is
dat de buurt vrij weinig doorkijkjes
heeft naar de open ruimte, zoals
men die gewend is te zien m Almere.
Van binnenuit lijkt de 'Film-RAI'
een volle, vrij gesloten wijk, al is
museum-buurt ruim opgezet met
pleinen en veel groen in de open
lucht.
Tijdens de beurs in de RAI zijn de meeste
woningen in de Almeerse wijk al bewoond,
maar een drietal is opengesteld voor het publick. Deze buitcnexpositle kan van 17 tot en
met 2(1 april bezocht worden en tijdens de
vakbeursdagcn (13 tot en met 16 april).

richt. Overigens staat met alleen het
Europacomplex in het teken van de
bouw. Gelijktijdig worden in de RAI
nog een tweetal vakbeurzen georganiseerd, te weten Intertraffic en Binnenbouw TGB. Eerstgenoemde is de
internationale beurs voor ontwerp,
beheer en onderhoud van verkeersen vervoersinfrastructuren. Binnenbouw TGB is gericht op utihteitsbouw en technisch gebouwenbeheer.
De drie vakbeurzen liggen duidelijk in eikaars verlengde en bezoekers aan de ene beurs hebben automatisch toegang tot de andere twee.
Voor de doorsnee-consument is het
echter het meest aantrekkelijk om
de buitenexpositie in Almere te bezoeken.

Redactieadres ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coördinatie Trudy Steenkamp
Vormgeving Paul Busse

Oldtimer show/veiling
Liefhebbers van antieke auto's kunnen met Pasen hun hart
ophalen in Tiel. Op vrijdag 17
tot en met maandag 20 april zal
het Van der Valk Motel in het
teken staan van de eerste Lowland Classic Car Auction. Minimaal zestig, stuk voor stuk zeer
bijzondere, oldtimers staan vier
dagen lang te kijk en te koop. De
netto opbrengst van deze show
komt geheel ten goede aan het
jubilerende Veilig Verkeer Nederland.
Voorafgaand aan de veiling op
tweede paasdag worden er drie
showdagen gehouden. De ochtend voor de veiling vindt er een
speciaal concours d'élégance
plaats in Tiel: een schouwspel
waarbij alle auto's in stijl geshowd worden en inzittenden
geheel gekleed gaan volgens de
rond het bouwjaar heersende
mode.
De Lowland Classic Car Auction
wordt gehouden op vrijdag 17 en zaterdag 18 april van tien tot zes uur. Zondag
19 april van twaalf tot zes uur. Tweede,
paasdag om elf uur 's morgens: concours d'efégance. Toegangsprijs voor
alle drie de dagen tien gulden. De velling begint om twee uur. Toegang uitsluitend op vertoon van de catalogus
(f25,-, verkrijgbaar bij alle Van der
Valk vestigingen).

Anti-lek fietsband

:

Het Amerikaanse merk voor •
fiets- en fietsaccessoires Specia- >
lized brengt dit voorjaar een
anti-lek binnenband op de,
markt: de Airlock binnenband."
Maar liefst vijfjaar ontwikkeling gaat vooraf aan de introductie van de Airlock zelfdichtende
binnenband, die negentig pro-1 t'
cent van alle voorkomende lek -'
ken vroegtijdig om zeep helpt
In die jaren is koortsachtig ge-'
zocht naar een vloeistof die in :
de binnenband wordt aange-,
bracht en die beschikt over vol-1
doende lek-dichtende eigen-1
schappen.
„:
De Airlock binnenband is in
alle gangbare maten te krijgen^
voor zowel stadsfietsen als,
ATB's en racefietsen. De bandweegt, afhankelijk van de maat/
25 tot 85 gram meer dan een;
conventionele band. ledere'
band die binnen zes maandenlek is gestoten wordt gratis omgeruild. De band kost ƒ 19,50.

Wave-coupe

• Leveranciers van gelijksoortige produkten komen op de Bouw RAI bij
elkaar te staan, wat het geheel voor het publiek overzichtelijker maakt

Kruiswoordpuzzel
Welk woord kunt u maken
VERTICAAL: l veldbloem; 2 laagmet de opgegeven letters: 46,
3 snaarinstrument; 4 Europeaan;
35, 56, 2 28, 45, 58, 43, 4 35,19, l, tij
5 boom; 7 ofschoon; 8 deelgenoot; 9
71, 23, 39
rijstbrandewijn; 10 muzieknoot; 11

HORIZONTAAL: l werkplaats; 6
infectieziekte; 12 versiering; 14 vr.
munt; 15 boksterm; 17 bijwoord; 18
gedwee; 20 kinderuitroep; 21 deel
van de dag; 22 wild zwijn; 24 jaargetijde; 26 grondsoort; 28 snelle loop;
29 loterijbriefje; 30 gewrichtsholte;
32 sleepnet; 33 heer 34 vaartuigje; 35
zoogdier; 37 voorz.; 38 gangtapijt; 39
appelsoort; 41 bakplaats; 42 kleur; 43
roofdier; 47 vat met hengsel; 50 nummer; 52 ongaarne; 53 god van de liefde; 54 laatstleden; 55 geluk; 57 om• Textiel is een tijdje uit de mode geweest, maar dat is snel aan het
slag; 58 zandheuvel; 59 vr. dier; 60
veranderen, constateert men bij Arti-tufting
Foto Bram de Hollander
onsierlijk; 62 rode kleurstof; 64 stop;
65 voorz.; 66 onbep. hoofdtelw., 68
vrij; 69 zuurgraad 70 de dato; 71
tapijtindustrie gebruikt wordt voor steeds meer in de belangstelling zangstuk; 73 vertrek; 75 zonnehet restaureren van tapijt en vloer- komt. Ik denk dat het binnen vijf scherm; 76 Europeaan.
bedekking," vertelt Ciska Hosper. jaar weer helemaal terug is."
„Soms komen mensen hier met
„Je kunt met een tuft-apparaat op
heel kleine oppervlakken heel nauw- een eigen ontwerp, dat hier alleen
keurig werken. In het tuft-apparaat nog maar op ware grootte moet worzit een holle naald waardoor een den nagetekend en daarna kan woraantal wollen draden tegelijk in de den uitgevoerd. Maar het gebeurt
basisstof geschoten kunnen worden. ook wel eens dat iemand alleen
Daardoor kun je bijvoorbeeld heel maar een globaal idee heeft van het
mooie kleurmêleringen maken en is wand- of vloerkleed dat hij wil en
het heel goed mogelijk kleuren in bijvoorbeeld alleen weet welke kleuren erin verwerkt moeten worden.
elkaar te laten overlopen."
In dat geval maken wij een ontwerp,
dat voordat het uitgevoerd wordt,
Zwaar
natuurlijk altijd eerst wordt goedge„Over het algemeen zijn geweven keurd door de klant."
„De prijzen van onze kleden zijn
kleden heel geschikt als wandversiering en zijn getufte kleden meer ge- vooral afhankelijk van het ontwerp.
schikt voor op de vloer. In een getuft In de uitvoering van een ingewikkleed wordt gemiddeld vier kilo wol keld ontwerp gaat meer tijd zitten en
per vierkante meter gebruikt en dat zijn daarom duurder en doorgaans
maakt zo'n kleed nogal zwaar. Daar kost het weven ook meer tijd dan
staat tegenover dat geweven stof tuften zodat een geweven kleed weer
voor meer doeleinden kan worden duurder is dan een getuft kleed. De
gebruikt, bijvoorbeeld voor de be- getufte kleden variëren van zeshonderd tot twaalfhonderd gulden per
kleding van meubels."
Arti-tufting moet het hebben van vierkante meter. Geweven kleden
opdrachten, tot voor kort vooral van kosten per vierkante meter tussen
instellingen en beeldend kunste- de vijftienhonderd en zesduizend
naars, maar steeds vaker van parti- gulden."
culieren. Ciska Hospers: „Textiel is
Arti-tufting is te vinden in de Nieuwe
een tijdje uit de mode geweest, maar Kerkstraat
12<i. Amsterdam, tel. (020)
de laatste tijd merk ik dat het weer G264495.

dagvlinder; 13 bergrug; 16 voorz.; 18
deel van een auto; 19 soort erwt; 21
gasvormig element; 23 voegw.; 24
landstreek; 25 kleur; 27 maanstand;
29 stuk stof; 31 onbep. vnw.; 34
knaagdier; 36 krijgsmacht; 38 Europeaan; 40 korte tijdsduur 44 lijmstof;
45 pi. in N.-Holland; 46 vlaskam; 47
vissersmandje; 48 drietenige struisvogel; 49 doortochtgeld; 51 zuivelprodukt 54 metaal; 56 frekw. modul.;
59 voorz.; 61 slaginstrument; 63
kloosterzuster; 64 tabak; 67 gesteente; 69 duinvallei; 71 titel; 72 voorz., 73
op deze wijze; 74 muzieknoot.

'Wave-collection' is de nieuwe
lijn voor het haar. Het accent
van deze lijn ligt op losse coupes
waar men zich prettig bij voelt
en die makkelijk en snel weer in
model te brengen zijn.
Door de speciale knip- en snijtechniek krijgt het haar een
vlotte en tikje nochalante uitstraling, waarvan het speelse effect extra benadrukt kan worden met natuurlijke deelkleuringen. En als het haar wat
meer beweging nodig heeft, is
een ondersteunende permanent
een onderdeel van de behandeling.
In principe is de 'Wave-collection' geschikt voor elk haartype
en kan ze toegepast worden op
iedere haarlengte, zowel voor de
dames als de heren.

Oplossing puzzel vorige week: Wereldreiziger

Wandelmarkt
Op zondag 12 april, van elf tot
vijf uur, wordt er in de bovenzalen van Marcanti te Amsterdam
een wandelmarkt gehouden.
Tijdens deze informatiemarkt
van wandelaars voor wandelaars zullen veel informatiestands het nieuws melden van
reisorganisaties, buitensportbenodigdheden, gidsen en kaarten. Verder zijn er optredens
met speciale pelgrimsmuziek
en worden er dia's vertoond van
wandelervaringen.
Gebouw Marcanti is te vinden In de
Jan van Galenstiaat 10. De toegang bcdraagt vier gulden, kinderen tot vijf
Jaar gratis, kinderen van vijf tot twaalf
jaar betalen één gulden. Voor meer informatie: 020-637.4455.

Fiat
Fiat Panda 1000 CLIE, ser. T- Panda, bj '86, zwart, stof beuitv, m sp. v, bj 6-'9l, 8500 kled. stereo, in nw st. ƒ 5500 <m V.pr ƒ129500206002496 Tel • 020-6153933 of 6692610
Autorubnok SHOWROOM verschijn! ol\~e week in alle
edities van Weekmedio l w Amsterdams Stadsblad,
Buitonveldortse Courant Diemer Courant De NIPUWC
Bi|lmor Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amsielveens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in On/e Krant Waterland (uitgav;
Noordhollands Dagblad), De Zoanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers] en hè' Wille Weel blad (uitgave
Van Groenigen)
De advertenties ui' de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

mm-pri|S
mm-pri|S met vignet

ƒ
ƒ

5,91
6,34

Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

T.k BMW 320, bj. '79, nette
auto, pr ƒ 3250. 02987-4808

Occasions

•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. L
zult verbaasd staan over hè
resultaat.

020-6943093

Hyundai

Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, blazers,
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o.a •
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Tevens importeur van STARCRAFT
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Rfth Weeli

Biedt u keuze uit + 100 gebruikte auto's, w o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)
Telefonische informatie 02503-20129/36644
Mazda 't Amsterdammertje,
Amstel 340, t.o. Carré.
Tel. 020-6236491.
Van maandag t/m vrijdag van
800 tot 18.00 uur
• „SHOWROOM":
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750000 ex.
Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel 020-6658686

Keurenolein 9, A'dam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.

Citroen

Citroen BX, 6-'87, LPG, 5-bak, 2 x Visa, '85, en '87| van 1e
get. glas, siervlg,.. ƒ7950- eigen. Iz.g.st. v.a.: ƒ4250.Tel. 020-6153933 of 6692610 Tel. 020-6153933 of 6692610
TIMO DE BRUYN
BX 16 TZI, '89, 36000 km,
Voor occasions en reparaties ƒ 18.500,van BX, Visa en 2CV6.
AX GT inj., '89, 25000 km
APK klaarmaken tegen gered ƒ 16.750,pnjz. Verk van losse onderd. AX11TRE, b]. '87, 80 000 km
Tel 020-6680820 en 075-702625 ƒ9500,T k. 2 CV, b], '84, APK 04-'93, Visa D, '87, 100000 km Ascona 1.6,1983, 75 000 km, 2
drs, i.nw.st.
Vr pr. ƒ 2750. Tel. 020-6936359. ƒ8.750,Autobedrijf J. WALST
Centrum Auto's: 020-6250096.
Citroen Visa + Axel div., bj. '84 Tel.. 075-163008
Gave Opel Kadett caravan,
tot '87, met APK
oud model, 5-drs, b.j. '85, v 1e
Tel. 020-6105478.
• Bewijsnummers van een ge
eig. ƒ5000. Tel.. 020-6992636.
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe Kadett 1.2 S, 60.000 km, echt
gezonden als u dat bij de op i.nw.st., ƒ 10.950.
gave van de advertentie ken Centrum Auto's- 020-6250096.
baar maakt. De kosten daar MANTA hatchb , autm. inj., TT,
voor bedragen ƒ3,ecom, get. glas, APK '93, reg.

Mini
Mini-Metro, m. 86, wit, 46000
k.m., nw. staat. 02520-15234.

jingdijk

autoverhuur

onderh., m z.g.st. 02963-3218.

Daihatsu

ƒ55,- per dag
Tel 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam
Visa Leader GTi uitv., 4-'87,
silv. mett., i.nwst., ƒ6950
Centrum Auto's 020-6250096.

COBUSSEN

Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v.a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824
APK -i- grote beurt v.a. ƒ 299 DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
ndustneweg 27, Duivendrecht,
Tel. 020-6980639.

Renault

Autobedrijf OLTHOF BV biedt
aan met 1 vol jaar garantieRenault 5 TR 1.4, rood, 9-'87,
37000 km, ƒ 14.500.
Te koop Datsun Cherry 1200 Isolatorweg 40, A'dam-SloterDe Luxe. B j. '80, i.z.g.st.,
dijk, tel. 020-6823520.
APK tot 02-'92. 02975-67103
RENAULT 5 TL 1981, 2 mnd
zeer betr.baar. ƒ1150.
APK ƒ500 + onwijze stereo
ƒ200. Tel. 02972-4953.

Nissan

Opel

incl BTW en verzekering
en o a BX en ZX

Opel Kadett, '82, apk, 7/92,
nwe startmotor, dynamo, uitlaat, ƒ2750. 020-6890094.
Opel Kadett, b.j. '83, nw. APK,
].z.gst., metallic grijs, ƒ3.950,
inruil mog. Tel.: 02990-37825.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
0 2 0 - 5 6 1 96 11
RONDAY RENAULT
PI. Middenlaan 19-21
BIJ ARTIS
Amsterdam 020-6237247

T.k. mooie Opel Kadetj 1,2 S,
'85, blauw, 5 drs, nw. APK pr 5GTL '82
ƒ 2.500
ƒ6950. Tel. 02908-1343
5 TL '85
ƒ 6.900
Div. Opel Kadetts, bj
ƒ 8.250
tot 5 TL '86
'87, n w APK.
5 Campus dec. '88 . .ƒ 11.500
Tel.- 020-6105478.
S S L '89
ƒ12.500
5 TR 12/88
ƒ 13.000
11 Broadway '86
ƒ 8.250
20 TS automaat '84 ..ƒ 3.750
21 GTD '88
ƒ14.000
25 GTS '84
ƒ 9.750
• „SHOWROOM",
25 TX 11/88, zwart ..ƒ19.500
de autorubriek m
25 TX Aut. '91
ƒ42.500
Het Parool en Weekmedia.
Opel Kadett 1.3 N '88/13.500
Huis aan huis m heel
Ford Orion 1.6 cl '88 .ƒ13.000
Amsterdam en omgeving
Fiat Panda 1000 S '89/ 9.750
Oplage 750 000 ex
Autobianchi A 112 '86f 5750
Tel. 020-6658686
T k. Renault 19 TR, 5 deurs
1989 wit 30.000 km, ƒ 17.250,Tel na 18.00 uur 020-6996189.

Peugeot

Daihatsu Pic up busje, me
open laadbak, b j '86, ƒ 4 95C
Autobedrijf OLTHOF BV biedt
inruil mog Tel: 02990-37825
aan met 1 vol jaar garantieDAlHATSU-dealer
NIERO Peugeot 205 1.4, d.blauw
b.a.: Cuore TG, rood, km 6-'89, 38000 km., ƒ15250,28.000, '89 Charade TS diese Peugeot 205 1.4, wit, 10-'89
grijs/metallic, km 120000, '88 13500 km., ƒ17250,Vancouverstraat 2-12, A'dan Isolatorweg 40, A'dam-Sloterwest, tel. 020-6183951.
dijk, tel. 020-6823520.

v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft9
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort.
m Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren

- Geef nu uw advertentie
Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubnek SHOWROOM Ik sluit een betaal-,
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Adres -

-

__
_ _.

__

bon

-

In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoopcontacten.

_
.

_

Postcode + Plaats
Telefoonnummer

___

-

-

Rover
De nieuwe Rover 800

NU IN ONZE SHOWROOM
Verder div. gebruikte Rover;
o.a.: Rover 820 E Fastback,
10-'89, met LPG, ƒ 19.850,Rover 114 GTI, 16V M.P.
14.000 km, 10-'91, ƒ 24.500,-

Minor
Motorcars

_
_

_

>-"

Off. ROVER DEALER'
Pim v. Rootselaar, Rhônewec
40-42, A'dam-Sl.dijk, 6131375
Ook voor A'dam-Noord

Handtekening

020-6949266

Saab
SAAB 900 C, 2-drs., '89, 1
eig., 35.000 km, SaabJorntsma, Wagenweg 10, Pur
merend. 02990-23741.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk
Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!
Hoofddorp, 02503-14097

SUBARU- HEERE B.V.
De grootste Subaru-dealer
Let op! Speciale voorj'aarsaktie
ƒ1500,- accessoires kado
BIJ IEDERE NIEUWE MINI JUMBO

Reeds v.a. ƒ170,- p.m.

RIJDT U IN EEN NIEUWE MINI JUMBO
Ceintuurbaan 225. Tel. 020-6719154 (do.av. koopavond)

v h Museum autobedrijven

prijs excl

prijs incl
6% BTW

6% BTW
_

26,00

MOOY EN ZOON:
al 17 jaar uw dealer
in PRIJS gelijk,
m SERVICE beter!
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

\_

' 4

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
• De autorubnek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

27,56
39,75"

Suzuki

4900

51,94

60.50

"64,13

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

_
_ 83,50

76,32_
~ 88,51_

95,00"

100,70

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Mmervalaan 85, 020-6793249/6713581

106,50

Auto's in

Volvo

112,89

'n de deur uit!

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam ol algeven bi| Het Parool.
Wibautstraat 131 Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw Aemstelstyn Laan der
Helende Meesters 421B Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 33. Zandvoort Gasthuisplein 12

(s)loopauto's

gevraagd

Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop
Autocommerce,
023-338895.

Van Deinum - Suzuki-Dealer
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdyk. Tel.: 020-6148933
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuidemde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrijwa
ring De hoogste prijs en geen
risico Tel 6107942 of 6107946
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD'?'' Be
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG - erkende rijschool

Speciale spoedcursus
ƒ950 incl examen.
kwaliteitsgarantie
ƒ47,50 per 60 min.
halen en brengen.
Info: 020-6464778

Verkeerschool VERONICA
Bovag erkend. Les auto +
motor ƒ32 per 45 min.; per 60
mm. ƒ 42,50. 020-6656955.

Record voor Rover
Maestro 1.6 Mayfair
1-'ff
Rover 216 SE
4-'88
Rover 216 Vitesse EFI . .5-'8'
Rover 3500 v.d. Plas 1-'85
Rover 820 l, div. extra's 4-'8'
Rover 114 GTI
6-'9
demo speciale prijs

Subaru

MOO Y E N ZOON

1
3

Starlet 1.3 DL bj, '84,
z.g.st. ƒ4200.- Tel, 0206235979 of 6169135
Starlet 1.3 DX aut„ 1e eig„
km. 56000, 12-'86. DAIHATSUNIEROP, 020-6183951.
Tercel, 1.3 SR, 6-'85, blauwgr,
met. spec. uitv. i.z.g.st. ƒ 5900.Tel.' 020-6153933 of 6692610
Toyota Tercel. Autom., m. '84,
nw., APK, punt gaaf, ƒ3.950,
nruil mog Tel.: 02990-37825.

Sloterkade 40-44
Amsterdam 020-6177975

EEN SUBARU KOOF JE BIJ HEEftÉ

\. *

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

2

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
A.P K. KEURINGSSTATION
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478.
Keuren zonder afspraak
INKOOP AUTO'S, ± ANWBFeenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702 pr, snelle afw. a contant m.
vnjw. bew., def. geen bezw.
BLOKSMA
RADIATEUREN Tel. 020-6108280/6149352.
warmtewisselaars, Kapoeas
weg 17, A'dam, 020-6148385. Koop- of VERKOOPPLAN
NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023-365206

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT

_

Autobedrijf BMK

BROUWER

verz. mog. Ook voor inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 1000 - 17.00 uur.

Seat

Naam

op de autoboulevard Hoofddorp bij:

Toyota

Volvo 343, 1.4, wit, + 23.000
km, in zeer goede staat.
Boogschutter 163, A'veen.
De
Scoupé
staat
m
alle
kleuren
Ford
VOLVO-NIEROP b.a. 340 5in onze Showroom en is uit
drs. GL spec. aut., km 07600,
Escort Laser 6-'86, 5 bak, voorraad leverbaar
...
11-'89.340 5-drs GL spec. aut.,
nwstJ8950,- Centrum Au- Grote keus sportvelgen
km. 03000, 01-'92. 240 DL seo's 020-6250096
dan, LPG, km. 90000, '89. 340
Ford Sierra 20 CL, LPG, nw.
1.4 3-drs. 5 speed, km 20000,
T
T.
Vasumweg
32
mod
'88, metallic beige,
10-'89. 440 GL LPG o b., km.
(a/d
Klaprozenweg
A'dam-N)
10.950, inruil gar. fine
80000, '89. 440 GL, km. 43000,
Tel.'
020-6310615.
'el 02990-37825
12-'88.740 GL sedan LPG, km.
Volkswagen
130000, '89. 740 GL Wagon
Sierra bj '84, sportvelgen,
Meer Garage
(grijs kent.) diesel, km. 140000,
blauw metal stereo ƒ 4900-.
i
HYUNDAI
DEALER
V.W.en
AUDI-specialist
11-'86 Spec. aanb. 460 GLE
Tel 020-6153933 of 6692610
Ook voor uw
BAAS
groen/metallic, km. O (dus
.OCCASIONS
f
Voor nieuwe en gebr. auto's nieuw). Vancouverstraat 2-12,
v Lirinaeuskade 5-7,
Lada
Jacob van Lennepkade 295 A'dam-west, 020-6183951.
Amsterdam
, Tel.: 020-6183855.
LADA 1500 station, APK-gek
020-6929548
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Golf 1.3, bl.met., GTi uitv.,
bj '84, ƒ 1850,Volvo-occasions
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg mooiste
van
Nederland,
~el 075-163008
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- ƒ8.950. Centrum Auto's'
+
35 in voorraad
Lotus
Peugeot J5 type 1400, '89,
ende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd 020-6250096.
o.a.:
70000 km, ƒ16000,LOTUS ELITE
Div. VW Golf, bj. '79 tot '84, met VOLVO 460 GL, zilver met., bj.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
075-163008
4-cilmder Chapman, '76,
nw. APK. Tel.: 020-6105478.
'91, 32500 km
ƒ31750,Lada 2104 Comb , m. '86, nw kleur wit, motor gereviseerd,
Polo 1983, rood, 3drs., geen VOLVO 440 GLE, d.rood met.,
APK, rijdt nw, ƒ2750.
compl. gerest., als nieuw
stuurbekr., bj. '89, 35000
tweede zo mooi
"el • 020-6105478
AUTOBEDRIJF JAN WALS
ƒ24.750,Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
tentrum Auto's: 020-6250096 km
Tel:
02902-1697/1981.
VOLVO 440 GLE, blauw met.,
Lada 1200, m '85, i nw.st., een
1183 JG Amstelveen
T
k.
Golf,
b.j.
'79,
bj. '89
ƒ 19.950,plaatje, APK, ƒ1.450
Tel. 020-6455451
APK tot 10/4/92, ƒ250,
VOLVO 440 GL, zilver met., bj.
Tel.' 020-6105478
Halte Sneltram: ,,Zonnestein"
Mercury/Lincoln
Tel: 020-6767508/6276229.
'89, 32000 km
ƒ23950,VW-Golf-GLS '78, groen met. VOLVO 440 GLT, bj. '89, rood,
WESTDORP
Mercury Capri Ghia, aut 6 cyl.
ƒ23500,Zuidwijk Minervalaan APK-mrt'93 in prima staat. 50000 km
De nieuwe Samara DIVA
stereo, siervlg. i.zgst. ƒ2750.
ƒ 1250. Tel. 020-6964249.
uit voorraad leverbaar
Tel 020-6153933 of 6692610 PEUGEOT - DEALER
PEUGEOT-DEALER
met 2 jaar volledige gaiantie
AMSTERDAM - ZUID
D
eugeotRuime keus uit nieuwe
205 Accent Inj. '90 ..ƒ17.500
Autofinanciering
Mitsubishi
Uw volvo-dealer
205 Accent '85, 87, '88 '89
en jonge Lada's
205 Accent Inj. '91 . .ƒ 19.500
Meeuwenlaan 128
en
verzekering
Diverse
kleuren
v.a
ƒ
7.600.
met BOVAG-garantie
205
GE
1.1
5-d
'88
..ƒ10.750
x Mitsubishi Galant, GLX '84, 405 GL 1 61, kat d.grs. met.'90
Tel. 020-6369222
100 % financieren of leasen 2'85,
205
GE
1.1
5-d
'89
..ƒ13.850
i.z g.st v a ƒ 4950.Amsterdam-Noord,
km
38.000
ƒ22.600.
Bel
020-6416607.
Vergelijk'
OCCASION VAN DE WEEK:
205
XR
1.4
'89
ƒ
14.950
Tel 020-6153933 of 6692610
uit de IJtunnel 2 x rechtsaf.
106 XR 1.1, groen met. getint205 GR 1.4 '87
Lada Samara 1 3 7-'89 ƒ 10 500
ƒ10.950 Voordeel kan zijn WA ƒ200,-,
glas, radio, 1 jaar garantie
ADRES VERKOOP
GOLDCAR AMSTELVEEN
205 GTI 1.9+alarm '88/ 21.950 WA+ ƒ400,-, All Risks/700,-.
Adm de Ruyterweg 396-398, Keuze uit 15 gouden Mitsubishi nw pri ƒ 26.000 - Nu ƒ 22.600.- 205 GTI 1.9 '90
ƒ28.500 Verlies in 1e 36 maanden tot
Autosloperijen
A'dam, tel. 020-6825983.
occasions Tel. 020-6433733. en nog vele andere b v..
205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 18750 ƒ8000,- Gratis auto tijdens
ƒ21.500 reparatie. Celie alle verz., geldRat Panda 1000 cl '86 ƒ 5.900.- 405 GLD '89
Autosloperij A. de Liede
Citroen AX 11 RE '87 ƒ 7.950 leningen en hypotheken.
Volledige garantie, inruil,
Mazda
Neem geen risico: ong.
Renault 5 GTX 1.7 '89/15.750
'manc. en verzek mogelijk
PTT-vrijwaring RDW
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Auto's te koop

Chevrolet

AX

0887
04.90
08.90
01.88
06.89
04.89
01.89
02.90
09.89
04.87
07.90
01.90
01.88
02.89
01.89
06.90
04.89
01.87
03.90
03.87
11.87
12.88
01.87
1186

een gigantische show

Amsterdam

BMW 316, 4 deurs, bj. '86
LPG, k) rood, i pr st, sport
velg , ƒ 10950, inruil mog Tel
02990-37825

3-, 5-, 6-, en 7-sene
bj '83 t/m '91
Inruil/leasing/financiermg

34.500
37.630
35.100
57.100
67.400
46000
68.000
37.370
34.600
71.000
28 700
27.000
85000
120.000
115.000
75.000
55.000
. 96.000
13.000
110.000
32.000
26.000
110000
112.000

DE HELE WEEK DOOR

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

COBUSSEN

BMW
Off BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Wegens auto v.d. zaak zwarte
Fiat Uno 1 1 S ie, bouwj.
31 0791, 5000 km, p r n o t . k .
Tel. 020-6610432 na 20.00 uur

05 XE Accent, wit
05 XE Accent, blauw
05 GTI 1.9, groen met
05 GE Junior, wit
05 XE Accent, rood
09 XR, rood
09 XRD. d grijs met
Ï09 XL Profil wit
309 GL Profil wit
Ï09GL 1.3, rood
05 GL 1 6i, grijs met
[05 GL, wit
[05 GR 1.6, bruin met
I05 SR 1.9 wit
I05GRD blauw
405 GRD blauw met
05 GR 2 2 inj., grijs met
Opel Kadett 1.3, wit
.ancia Yio Fire, grijs met
:
ord Escort, grijs met., Ipg
Renault 5 GTS, blauw
Fiat Panda 750, groen
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
Volvo 360 GLT, grijs met

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Koudijs Autobedrijf B.V.

Alle prijzen zi|n excl ó% BTW.

Asmoco

üOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions Tel 0206470909

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Alle opdrachten Uowd telefonische als schriftelijke] die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit ^i|n, worden do
volgende dag in Het p orool geplaatst en de volgende
week in alle Weekrnediakianten en in Orue Krant
Waterland, De Zaanse Gczmsbode en het Wnte
Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

ƒ 26,ƒ l 1,50

Regata 100 S bj. '85, anth met.
striping, 5-bak, siervlg. elec.
ram ƒ4950.- m nw st. Tel
020-6153933 of 6692610

AUTOKROOY

Afgeven kan ook Het Parooi Wibautslraat 1 3 1
Amsterdam
Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|ii Laan van de Helende
Moes'ers 4 2 1 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gaslhuisplem l 2

3 regels
Voor elke extra regel

FIAT VERMEY B V.
<euze uit ruim 35 occasions
A. Philipsweg 13, Uithoorn
el 0297562020

'anda 34, 2-'84, rood, APK
gek , i nw st, ƒ 3 495
"entrum Auto's 020-6250096

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m ^ri ( dog tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 02Q.ÓÓ58686 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon m en /end de^c aan
SHOWROOM Postbus 156. 1000 AD Amsterdam
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WFFKMEDIA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les in div. talen
020-6853683, b g.g. 6181775,
03240-21238 en 0299034768.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

AUTO SERVICE WETTER
SUBARU-LADA DEALER
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:

6 tot 12 maanden garantie.
LADA Samara 13,'90/12.500,LADA Samara 1.3, 5-drs.
'89
ƒ11.250,LADA2105 1.2, '89 . ƒ 5.750,LADA 1200 S, '87 . .ƒ 3750,SUBARU Mini Jumbo,
'87
ƒ 7.750,SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG,

'86

ƒ 10.950,-*

TALBOT Horizon 1.5,
'85
ƒ 3.250,BMW 320, '82
ƒ 4.750,Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
Diverse auto's, met., nw., APK,
v.a. ƒ 1000, inruil gar fine.
Tel.: 02990-37825.
Opel Corsa, '88, 24.000 km.,
grijs met.
Ford Sierra Combi 1.6,
10-'83, rood met., trekhaak
Ford Granada V6, '82, groen
metallic
Mitsubishi Colt 1200 GL aut.,
11-'83, blauw
Opel Corsa 2-drs 1.2S, 03-'84,
wit
Opel Corsa 2-drs 1.2S, 09-'84,
blauw
VW Polo Van, 01-'85, blauw
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.
VAKGARAGE BEEKS
Daihatsu Charade 1.3 TXI '89
ƒ 14.750. VW Polo Avance Sedan, '87 ƒ 9.950. Toyota Corolla
1.3 Station LPG, '87 ƒ8.950.
Lancia Thema Ie, '86 ƒ 9.950.
Opel Kadett 1.6 GT LPG, '86
ƒ 10.950. Peugeot 205 XL, '89
ƒ 13.950. Mitsubishi Colt, LPG,
'82 ƒ2.500. Mini Ritz, '85
ƒ5.250. Daihatsu Charade TS
'89 ƒ13250, Mitsubishi Colt,
nw. mod. '89, ƒ 14.250. Rover
213 S. '89 ƒ 13.500. Plein 13,
Wormerveer. Tel. 075-280208
±15 Auto's van ƒ300 tot
ƒ 1000, met APK, Zuiderakerweg 83 (Oranjehek), A'dam
Osdorp. Tel.: 020-6105478.
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor hel
advertentiewezen).

BMK Hoofddorp
Kruisweg 1531
(verbindingsweg Hoofddorp - Heemstede)

Tel. 023 - 294072
Alle auto's 3 maanden garantie, inruil mogelijk

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN

HAARLEM

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435
Lid Nevar.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV

Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel 020-6240748.

Autoverhuur

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
- auto-ambulance & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.' 020-6932074.
HOERKMUK DIE KOFFIEPOTTEN

Algemeen
± 30 Auto's v. ƒ 10001. ƒ 2000,
met nieuwe APK, Zuiderakerweg 83 (Oranjehek), A'dam
Osdorp. Tel. 020-6105478.

Alfa 164 Turbo Diesel, zwart met, 1e eig
90 ƒ32.950
Audi 100 CD, 5 cyl inj.; rookzilv. 52.000 km. . .89 ƒ 189,50
Audi 100 CS, 5 cyl. inj, rookzilv. 5-bak
88 ƒ 14.95.0
Audi 80 CL Diesel, rookzilv. Autom. get.glas . . 84 ƒ 5.950
BMW 730 i als 735 uitgev blauw met. schuifdk . 88 ƒ 34.950
BMW 635 CSi groen met Pullm. inter. alles elec. 83 ƒ21.950
BMW 535 i staalbl met. schuifdak, verl. 17 inch vlg.89 ƒ44.950
BMW 528 i Alpma uitv., blauw met. schuifdk. verl. 85 ƒ 12.950
3MW 327 Alpma, ferran rood, verlaagd, 'n kanon '84 ƒ 13.950
BMW 325 i blau met. alles elec. schuifdk, 5-bak .87 ƒ27.950
BMW 324 Turbo diesel zwart met. stuurbekr.
.90/32 950
BMW 324 Diesel d.blauw get.glas, 5-bak
88 ƒ 16950
BMW 323 i Hartge, gnjs/bl. met. schuifdak, verl 84 ƒ 13.950
BMW 320 blauw met, 1e eig. abs. nwe staat . .82 ƒ 4.950
BMW 318 i Alpma uitv., Rood, 5-bak, verlaagd. . 85 ƒ 13.950
BMW 316 i antr.gnjs met., LPG, 5-bak, doorlock .89 ƒ 17.950
Chevr. Corvette Stmgray, cabr. aut. wit, nw motor 73 ƒ34.950
Qtroeen CX 25 RD, diesel, blauw met. 5-bak, . .88 ƒ11.950
Daihatsu Charade GTi turbo, rood, verl., zr snel . 90 ƒ 17.950
Fiat Uno 75 SX lE, n.ste mod., rood, 5-bak, 32 000 km91 ƒ 15 950
Ford Sierra Cosworth, 4-drs, sedan, wit, alle opt. 89 ƒ39.950
Ford Scorpio 2 O i GL, 5-bak, schuifd str bekr. zwart89 ƒ 18.950
Ford Scorpio 2.4 i GL, aut l blauw met. alles elec.88 ƒ 16.950
Range Rover, 5-drs., Vogue aut., 1e eig. zwart met. 84 ƒ 19.95U
Mazda 929 3.0 V6, Diplomaat, antr. met. autom. 89 ƒ22.950
Mercedes 280 S, groen met. Pullm. inter. aut. . .84 ƒ 16950
Mitsubishi Cordia, turbo coupé, rood, magn. vlg. 84 ƒ 7.950
Nissan Micra DX, blauw met., stof inter. 3-drs, nwe st.86 ƒ 6.950
Opel Omega 2 3 LS, diesel, zilver met. 5-bak
. 90 ƒ 19.950
Peugeot 505, V6 inj. spierwit, velours int., aut. . . 88 ƒ 15.950
Peugeot 505, GLD diesel, d.blauw, str.bkr. 5-bak 86 ƒ 7.950
Peugeot 205 GT i anthr. met, leder int 5-bak, .91 ƒ 27 950
Peugeot 205 GT i spierwit, sch.dak, 5-bak, . . . 87 ƒ 15.950
Porsche 928, S uitv. anthr. grijs, aut. alle opt.os .81 ƒ35.950
Renault 5 GT Turbo, parelmoerwit, sport inter . 88 ƒ 16.950
Renault 21 GTS anthr. grijs, met. 5-bak, LPG, siervlg.87 ƒ 9.950
Renault 25 GTS zilver met. 5-bak, LPG, alles elec.86 ƒ 8950
Renault 9 GTD, diesel, 4-drs. spierwit, 5-bak, . .88 ƒ 8950
Toyota Camry Turbo Diesel, zilv met. 5-bak, st.bekr.85 ƒ 5.950
VW Golf Diesel, tracer uitgev., spierwit, verlaagd 88 ƒ 14.950
VW Passat Turbo Diesel, d. blauw, 5-bak, 5-drs. . 8 7 / 9 950
VW Golf GL i, cabriolet, rood, leder, airco . . 82 ƒ 16.950
Volvo 760 GLE Turbo, diesel, anthr met. airco, c.c 85 ƒ 13.950
Volvo 66 GL, Autom , rood, zwart stof. inter. . .77 ƒ 2450

KWIJT

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.
Adverteren m „Showroom"
Tel. 020-66586.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

DIE l K ZO VOORDELIG HEB
INGEKOCHT

ZET HET IN
DE KRANT
DAN BEN JE ER ZO
VANAF

't staat in de krant
iedere week weer

geeft u meer!
ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE
Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij Naco een
unieke dagtocht aan over het water en door de bollenvelden
naar de Floriade in Zoetermeer. De tocht met boot en bus
begint om 10.00 uur bij Rederij Naco aan de Ruyterkade
Steiger 7, direct achter het Centraal Station in Amsterdam.
U vaart over het IJ, het Noordzeekanaal en het Spaarne
naar Haarlem, waarna u de reis vervolgt met een bustocht
door de bollenvelden naar de Floriade. U kunt daar ca. 3
uur rondkijken. In de veilingstand ligt een gratis attentie
voor u klaar. Met de bus gaat u weer terug naar Amsterdam. De tocht eindigt rond 17.00 uur aan de Ruyterkade.
U kunt deelnemen aan deze tocht op 13, 15, 16, 17, 19, 21 en
22 april. Deelname is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466 en tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij betaling aan de kassa
bij Rederij Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief vaar- en
bustocht, entreebewijs Floriade t.w.v. ƒ 20,- en een consumptie aan boord van het salonschip van de NACO.
Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 5,- korting en
betaalt u slechts ƒ 42,50 p.p.
Op zondagen dient een toeslag van ƒ 5,- betaald te worden.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de tocht naar de Floriade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze
bon ingevuld in te leveren aan de kassa bij Rederij Naco,
De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 42,50 p.p. (op zondag geldt een toeslag van ƒ 5,- p.p.)
Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:

WIE

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen: —

geeft u meer!

onze
Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant.
En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als vader van een
voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op,
want kritisch zijn ze wel. Maar als het even kan, komt ons nieuws
in de krant.
Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je tenminste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten
en eventueel actie ondernemen. Daarbij is het Zandvoorts Nieuwsblad heel erg actueel. Wat dat betreft lijkt
het wel een dagblad.
Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij
ons in de omgeving onder de aandacht van het
gemeentebestuur te brengen. Mede door een
artikel in de krant is dat toen verder aan
het rollen gebracht en werd er iets
aan gedaan.
Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar
dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven
als het Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de
reden dat ik die krant niet zou willen missen.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een
abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

bon
^e "crant moet ^ hebben. Omdat ik graag wil weten
wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik Het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 12,-.

Nieuwsblad
Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaals:.
Telefoon:
. (i.v.m. controle bezorging) WK
Giro/Banknr.: —
Cl
Daarna word ik abonnee en betaal per
Q kwartaal ƒ16,Q halfjaar / 29,- Q jaar ƒ 52,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt u\v abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00
Stuur cleze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

ONS FILIAAL

teletekst

HAARLEM SCHALKWIJK
is wegens een ingrijpende verbouwing
tot 17 april gesloten, maar...

PHILIPS 63 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

Type 25GR9760; Platte 63cm FSQ beeldbuis
met rechte hoeken, CTI-techniek voor meer
kontrast en betere kleurscheiding, teletekst
met geheugen voor 3 pagina's, 60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
groene toets voor persoonlijke instelling van
beeld en geluid, On Screen Display, 2x20 Watt
stereo luidsprekerboxen en inklusief infrarood
afstandbediening. Adviesprijs*2075.-

DE VERKOOP
GAAT
DÓÓR
wij "doden" de tijd met
BAUKNECHT VAATWASSER

Type GSF2120; Luxe afwasautomaat geschikt l
voor 12 standaard couverts, variabele servieskorf, 3 programma's met programmaverloop aanduiding, boven en onder sproeiarm,
zeer zuinig en door zelfreinigende binnenkant |
weinig onderhoud. Adviesprijs*1199.-

BCC
PRIJS

GRUNDIG 63 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

ST63-555; Luxe 63 cm Flat Square beeldbuis,
teletekst, 2x20 Watt stereo luidsprekerboxen,
en infrarood afstandbediening. Adv. '2179.-

799.-

PROHTEER
S UNIEKE

teletekst

BLAUPUNKT70CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

m

Type IS70-39; Donkere 70cm Flat Square beeldbuis, 50 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst, 2x15 Watt stereo
luidsprekerboxen, euro-AV-aansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*2195.-

PRIJZEN SPEKTAKEL!
U BELT 020-6476219/6474939

Van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 17.30 üür

ZANUSSI KOEL/
VRIES KOMBINATIE

Type Z918/8rs; Een echte koel/vries kombinatiel
van 230 liter totaalinhoud. Op "ooghoogte" de koelruimte met automatische ontdooiing en beneden |
het 4-sterren vriesgedeelte. Adviesprijs*1179.-

749.-

WIJ BEZORGEN GR ATI J!!!

A

n
A

^n

N

teletekst

m
&
N

SONY HI-FI STEREO
VHS-HQ VIDEORECORDER

SLV615VP; 4 DA-PRO koppen voor perfekte beeldkwaliteit, Long Play (max. 8uurl), Dual Mode Shuttle, optimaal bedieningsgemak, digitale tracking,
8 programma-timertot 1 maand vooruit, 60 voorkeuzestations, VPS, hifi stereo geluid, Audio Dubbing. Programmeerbare afstandbediening met
LCD-display en Shuttle. Adviesprijs *1990.-

m
M^
m
A JVC 63CM KLEUREN-TV
ti STEREO TELETEKST

ri Type AVS250; 63cm Flat Square Beeldbuis,
m 48 voorkeuzezenders, 24-uur timer, dubbele

1479.-

NEWS-D305; 'Beste koop'consumentenSONY VHS-HQ 3 KOPPEN VIDEO gids
Nov.'91! Versterker 2x75 Watt, 7 bands

SLV315VP; Perfekt stilstaand beeld, Slow Motion, High-Speed Rewind, eenvoudige en snelle bediening, Dual Mode Shuttle, On Screen Disscart-aansluiting, teletekst met geheugen, play, digitale tracking, autom. koppenreiniger,
stereo 2-weg luidsprekerboxen en inklusief in- VPS, 8 programma timer. Afstandbediening met
frarood afstandbediening. Adv. *1979.LCD-display. Adviesprijs*1220.-

PHILIPS MIDI-SET INKL.
BOXEN EN CD-WISSELAAR

AH416; CD-speler met carrousel voor 5 CD's,
equalizer met spectrum analyzer; Digitale tu- 50 nummers programmeerbaar Shuffle Play;
ner met 30 voorkeuzezenders; Dubbel cas- Versterker 2x30 Watt, 3 bands equalizer, Bass
settedeck, 2x reverse, dolby-B, high-speed dub- Boost; Digitale tuner met 20 voorkeuzezenbing; CD-speler, 1 Bit, Shuffle Play, 12direkt ders; Dubbel cassettedeck, dolby-B; Luidkeuze toetsen; Luidsprekerboxen 3-weg sys- sprekerboxen, 2-weg systeem. Elektronische
teem. Infrarood afstandbediening. Adv. *1440.- bronkeuze. Afstandbediening. Adviesprijs*1025.-

949.-

mM
m

SONY MIDI-SYSTEEM
inkl. CD-SPELER EN BOXEN

1169.-

BCC

679.-

INDESIT 800 TOEREN
WASAUTOMAAT

Type W820WD; 800 toeren wasautomaat, l
trommel roestvrijstaal, 17 wasprogramma's,
regelbare centrifugegang, halve wasknop, optimaal bedieningsgemak en formica bovenblad. [
Adviesprijs*999.-

BCC

669.-

eletekst
VHS-HQ VIDEORECORDER
MET DUBBELE SPEELDUUR

Type 301
BOSE LUIDSPREKERBÜXEN

Max. Suuronafgebroken opnemen/weergeven op één
band! Ideaal om alle evenementen (EK-voetbal, Olympische spelen etc.) in 1992 vast te leggen, 40 voorkeuzezenders, kabeltuner, stilstaand beeld, timer voor
8 programma's tot één jaar vooruit, afstandbediening met LCD-display en 'Easy-Programmer'.

499.-

PHILIPS 55CM KLEUREN-TV
INKLUSIEF TELETEKST

Type 21GR2554/1OB; 55cm Flat Square beeldbuis, automatisch zenderzoeksysteem, 60
voorkeuzezenders, On Screen Display, teletekst met geheugen voor 3 opeen volgende
pagina's, groene toets voor persoonlijke instelling van beeld en geluid, sleeptimer en inklusief infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1475.-

's werelds meest gekozen luidspreker! Uniek Direct
Reflecting Systeem voor stereo in de hele kamer,
diepe basweergave, ruimtelijk geluid. 3 luidsprekers,
speciaal ontwikkeld Dual Frequency Crossover
Network voorperfekte geluidsweergave. Adv. *574.-

PIONEER HI-FI MINI-SET INKL.
CD-SPELER EN BOXEN

N30; 'Beste koop'consumentengidsNov.'91.
PHILIPS VHS-HQ3KOPPENVIDEO Superieure kwaliteit en kompakte top-moderPerfekt beeldkwaliteit met Super Slow-Motion ne vormgeving. Versterker 2x20 Watt, Sound
en stilstaand beeld, stap voor stap, reverse weer- Field Control; Digitale tuner; Dubbel-auto regave, tuner voor 6 programma's binnen 31 da- verse-cassettedeck; Programmeerbare timer;
gen, OTR, GO-TO. Volledig elektronische, mi- CD-speler, 1-Bit;-Luidsprekerboxen 3-weg
croprocessor gekontroleerde bediening, af- systeem; Smart operation. Afstandbediening.
standbediening met LCD-display. Adv *1145.Adviesprijs*1199.-

BCC
%JP B %P •

SONYCOMPACT-DISCSP. CDP591

Opvolger van de CDP590; 'Beste koop'consumentengids mrt-'91! 1 Bit Pulse principe met 4D/A
convertersvoorsuperieure geluidskwaliteit zonderruis
en vervorming! 20 Direct Select keys, Multi-disc program, muziekkalender, Shuffle Play. Afstandbediend
met volume regeling. Leverbaarin zilverof zwart. *550.-

MOULINEX KOMBI
MAGNETRON
INKL GRILL EN DRAAISPIT

i:
Type FM 2945GSB; Luxe kombi magnetron,
24 liter-inhoud, 850 Watt vermogen, draaiplateau, II
1300 Watt GRILL, grill-funktie simultaan met II
magnetron te gebruiken, DRAAISPIT met lekbak, RVS binnenwand, binnenverlichting, vei- H
ligheidsvergrendeling, grillrooster, witte deur
J
en gratis receptenboek. Adviesprijs*989.-

949.499.IDE GROOTSTE ELEKTRO SUPERS IN DE RANDSTAD

799
'iSi^iHI'H""-*1' s«rvic« in- «n buit.n d« girantictijd uïttrlijk de volg.ndo w.rkdag. Bij
'f CC kopen Is ««n v.rad.ming. Vakkundig p*rson««l staat u m«t r»»d«n da»d t.rzijd..
ïïfeMw'«*S't?..V 'M:: V/'!S". BCC, waar m»n nog tijdvoor u h«»ft! • . ' .- • . • ' . • • '.

BCC

BCC

Dichtstbijzijnde geopende filiaal:
BADHOEVEDORP
Nieuwe Meerdijk 41

*Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant
Aanbiedingen
gelden zolang de •
:•
voorraad strekt.

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
Donderdag 16 april 1992

Los nummer ƒ 1,75

Burgemeester over Israëlreis:

'Eleganter' om
raad in te lichten
ZANDVOORT - Het was weilicht 'eleganter' geweest de
commissie Bestuurlijke Zaken
van tevoren op de hoogte te
stellen. Dat standpunt nam
burgemeester Van der Heijden
vorige week in, naar aanleiding
van vragen over zijn reis naar
Israël.
Van der Heijden gaf woensdag in
de commissie Bestuurlijke Zaken
tekst en uitleg over zijn - onverwachte - reis naar Israël. Daar werd eind
vorige maand een congres gehouden
voor burgemeesters uit de hele wereld, met als thema 'Steden in beweging'. De reis, waarvan alleen de
vlucht door de gemeente werd betaald, was tevoren besproken met de
wethouders. Maar Van der Heijden
had er 'geen moment aan gedacht'
om de gemeenteraad op de hoogte te
stellen van deze 'dienstreis'. De burgemeester bedacht nu dat het 'eleganter' was geweest om dat wél te
doen.

Trots
De fractievoorzitters van PvdA, Jeanette van Westerloo, en D66, Klaas
Annema, hadden er tijdens de laatste raadsvergadering op aangedrongen, dat Van der Heijden een verklarmg zou afleggen. Op dat moment

was de burgemeester zelf nog in Israél. Volgens Van der Heijden mag
een burgemeester zijn trots op zijn
gemeente ook over de grenzen uitdragen. Wat dat betreft vervult hij
de rol van 'ambassadeur van Zandvoort'. In dergelijke contacten moet
deze gemeente zich laten leiden
door de 'economische potentie' en
niet door het - in verhouding geringe
- aantal inwoners.
Van der Heijden heeft in Israël
ook voor een uitwisseling van ideeën
gezorgd. Zelf heeft hij onder andere
de belasting op strandstoelen ter
sprake gebracht. Van de burgemeester van Lissabon verwacht hij binnenkort een programma ter bestrijding van de handel in drugs.

52e jaargang nummer 16
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Twintigjarig contract voor circuit
ZANDVOORT - De Stichting Exploitatie Circuit Park
Zandvoort krijgt het circuitterrein waarschijnlijk voor
twintig jaar in gebruik. De gemeente overweegt voor die
periode een erfpachtcontract
af te sluiten. De commissie
voor financiën ging afgelopen maandag al akkoord.
Het voorstel van Gran Dorado om er een golfcourse aan
te leggen, is daarmee van de
baan.

Vooral omdat de toekomst van het
circuit nog onzeker is. Dat geldt
enigszins ook voor de inkomsten.
Als pachtprijs wordt een som van
ruim vier ton voorgesteld, die jaarlijks eventueel verhoogd kan worden, afhankelijk van de inkomsten
van het circuit. Het college van burgemeester en wethouders verwacht
dat die de komende jaren zullen stijgen. Het maximum pachtbedrag zou
een miljoen gulden per jaar zijn.

wordt, is nog steeds niet binnen. En
er moet nog een aantal belangrijke
sponsorcontracten afgesloten worden. Dat laatste was ook de reden
voor de circuitdirectie om een lange
erfpachtperiode aan te vragen. Met
de bestaande - vijf jaar durende huurovereenkomst zijn nauwelijks
sponsors te interesseren. Als het circuit na vijfjaar het veld zou moeten
ruimen, zouden alle investeringen
voor niets geweest zijn.
PvdA, GBZ en D66 voelden maandag meer voor een hoger bedrag, dat
in één keer voldaan zou moeten worden. Bij terugkeer van de Grand Prix
zouden er immers veel meer inkomsten komen, onder andere door de
televisierechten. Wethouder Ingwersen bestreed dat. Een Grand

A-status

De commissie voor financiën was
nog niet helemaal overtuigd van de
De commissie voor financiën inkomstenstijgingen. De A-status,
had maandag de nodige bedenkin- waardoor het circuit de belangrijkgen tegen zo'n lange verbintenis. ste autoracebaan in Nederland

Luisteren

Prix daar moet geld bij, aldus Ingwersen.

Luisteren naar mensen is
«3
een van de belangrijkste ta
Cf
ken van een bestuurder
Dat blijkt uit een interview met Pie
ter Joustra, deze week in de rubriek
'Achter de Schermen'

Alternatief
„Een alternatief voor dit terrein
is er met", zei hij maandagavond.
Dat is helemaal het geval als de
gemeenteraad akkoord gaat met
een contract voor twintig jaar.
Dan is het voorstel van Gran Dorado van de baan. De directie van de
bungalowparken-exploitant wil
het circuitterrem overnemen om
er extra bungalows te plaatsen en
een golfcourse aan te leggen. Volgens directeur Kruijff zou Zandvoort daarmee een flink bedrag
aan onroerend-goed- en toeristenbelasting binnenhalen.

Aan de lijn
Zijn papieren ?akken beter
dan plastic7 Mag een gloeii lamp in de vuilnisbak'' De milieutele
foon krijgt jaarlijks duizenden vra
genstellers aan de lijn Vandaag op
de ATV pagina Verder vijver gra
ven in de tuin en tips voor de vrije
, dagen

'

ZANDVOORT - De leerlingen van
de Nicolaasschool gaan deze week
de deuren langs om klusjes te doen.
Tegen een kleine vergoeding. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de Ronald McDonald Huizen.
Deze staan by grote ziekenhuizen en
maken het mogelijk dat ouders en
andere familieleden in de buurt van
een ziek kind kunnen blijven. Anders moeten sommigen dagelijks
urenlang reizen en/of hoge hotelrekemngen betalen.
Alle leerlingen van de school doen
mee. De streefbedragen zijn 2,50 gulden voor de kleuters, 15 gulden voor
de middenbouw en 25 gulden bij de
oudere kinderen. Er kunnen allerlei
klusjes gedaan worden, van boodschappen doen tot auto's wassen.
- ZANDVOORT - Een Mechelse herder van een inwoner uit Zandvoort is
vorige week kort na een aanrijding
overleden. De hond stak de Burg.
van Alphenstraat onverwacht over.

De commissie heeft zich neergelegd bij de verklaring van Van der
Heijden. Flieringa, Gemeente Belangen Zandvoort, kon zich met het
standpunt verenigen, CDA-fractievoorzitter Bosman ging ervan uit
dat het college - vóór de reis - de
belangen zorgvuldig heeft gewogen.
Annema en Tates (VVD) hopen
voortaan van tevoren op de hoogte
gesteld te worden van dergelijke zaken. Voor Van Westerloo is het echter onduidelijk gebleven, wat het nut
van de reis is geweest.

(ADVERTENTIE)

BEACH-HIM
02507-12841
02507-12309

Voor j aar collectie
Replay
Bleu System
Armani Jeans
Hom - Bolier Speedo (swim wear)
1
Sonneti - Luhta
Salty Dog Torn Tailor

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Leerlingenactie
voor Kinderfonds

Onduidelijk

Kerkstraat 13
Passage 22

Bezorging:
Advertenties:
Redactie:

Honderdtachtig Zandvoortse scholieren hebben donderdag grote stukken strand schoon gemaakt.Foio Bram stynen
(ADVERTENTIE)

Kinderen ruimen drie ton afval op
ZANDVOORT - De leerlingen van de Zandvoortse
basisscholen hebben donderdag op het strand bijna
driedur-"-ic' kilo afval opgeruimd. De kinderen haalden
onder andere flessen, wrakhout, stukken touw en huis'houdelijk afval van schepen weg. De actie werd in 23
gemeenten langs de hele Nederlandse Noordzeekust
gehouden en was een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Strandexploitanten Noordzeestrand. Medewerking werd verleend door de Foundation for Envi-

Cognac gestolen
ZANDVOORT - Uit een restaurant
aan de Boulevard Barnaart is vrijdag
een bedrag van 1500 gulden gestolen.
De toegang tot het bedrijf was verkregen door het inslaan van een ruit.
Behalve het geld zijn ook enkele flessen cognac verdwenen.

ronmental Education in Europe, de organisatie die jaarlijks 'blauwe vlaggen' uitdeelt aan gemeenten met goede
toeristische voorzieningen. De Zandvoortse strandpachter Paul Zonneveld, voorzitter van de NVSN, toonde zich na afloop erg blij met het resultaat van de actie.
Deze vond plaats op de stukken strand zonder strandpaviljoens. In heel Nederland deden er zo'n 35 scholen
mee met in totaal zo'n 2000 leerlingen. In Zandvoort
waren dat er honderdtachtig.

Ruit ingegooid

Zie onze

ZANDVOORT - Op de spoorbaan
is zondag een drieëndertigjarige
man uit Haarlem aangehouden. Hij
had op de Kamerlingh Onnesstraat
een ruit ingegooid. Volgens de politie verkeerde de man in 'depressieve
toestand'.

openingsadv.
elders in deze krant

„DE BODE"
Bodeweg 1, hk. Kerkstraat.

Secretaris Gevers bij afscheid van gemeenteraad:

'Politiek en ambtelijk apparaat niet op elkaar afgestemd'
ZANDVOORT - Politiek
Zandvoort en het ambtelijk apparaat zijn nog niet op elkaar
afgestemd. Dat zei gemeentesecretaris H.J.M. Gevers afgelopen week bij zijn afscheid
van de gemeenteraad. Voor
een zo goed mogelijk functioneren van de gemeente is dat
wel noodzakelijk. Het afstemmen wordt een taak van zijn
opvolger, aldus Gevers.
Gevers gaat weer terug naar zijn
'thuisland', de provincie Brabant,
waar hij opnieuw gemeentesecretaris wordt. De gemeente Veghel
wordt zijn nieuwe werkgever. Ook
daar wacht hem een reorganisatie,
zoals hij in de afgelopen driejaar en
tien maanden in Zandvoort heeft geleid. Al moet er nog wel het een en
ander gebeuren op het raadhuis, zo
het Gevers vorige week weten, in de
raadsvergadering die speciaal voor
zijn afscheid bijeen was geroepen.
„Eén ding dat mij in Zandvoort is
opgevallen - en dan begeef ik mij op

glad ijs omdat het mijn deskundigheid in ieder geval niet is - is het
verschil tussen besturen en politiek", aldus Gevers. „Men heeft mij
verteld dat besturen onder andere
betekent, dat je naar elkaar luistert
en bereid bent compromissen te
sluiten." Politiek Zandvoort is echter teveel bezig met het verwerven
van macht, zo liet hij doorschemeren.

stuur met zich meebracht. „Een te
geringe afstand is denk ik niet goed,
een te grote afstand evenzeer niet.
Maar het verschil in verantwoordelijkheden moet duidelijk zijn. Ambtenaren zitten op de adviesstoel, bestuurders op de beslissingsstoel. Gescheiden
verantwoordelijkheden
waar iedereen zich aan moet nouden. Dat betekent dat het ambtelijk
apparaat wat anders is gaan werken."

Problematiek

Met name zakelijker, aldus de gemeentesecretaris. „Het zit in een
groeiproces in de richting van zakelijk werken." Als het aan hem lag,
zou ook het bestuur van de gemeente een zakelijker aanpak krijgen.
De raadsleden waren 'met de pet
rondgegaan' en hadden voor Gevers
als afscheidscadeau een tuinbankje
gekocht.
Van burgemeester Van der Heijden kreeg de scheidend secretaris
een doosje met Zandvoortse koekjes, bloemen voor zijn vrouw, plus
een kunstwerk, hetzelfde geschenk
als raadsleden bij hun vertrek krijgen.

„Ik denk dat het goed is om die
twee met elkaar congruent te laten
lopen." Het is volgens hem niet goed
voor de voortgang van het besluitvormingsproces, als besturen en
'schuiven met macht' met elkaar
verward worden. „Ik heb de afgelopen jaren in Zandvoort buitengewoon veel geleerd: hoe bepaalde zaken juist wel kunnen, en hoe bepaalde zaken beter met kunnen."

Burgemeester Van der Heijden (I.) overhandigt secretaris Gevers een
kunstwerk, hetzelfde cadeau als raadsleden bij hun afscheid krijgen.

Gemeentebestuur en ambtelijk
apparaat moeten nog op elkaar afge- hand dient te nemen en die zowel
stemd worden, aldus Gevers. „Een bestuur als ambtelijk apparaat
problematiek die mijn opvolger ter groot voordeel kan bieden." Bij het

Zandvoortse Zaken 'terug'

Foto Bram Stijnen

ambtelijk apparaat is afgelopen jaren een cultuurverandering ingezet
die een zekere afstand tot het be-

GROTE
PAASPRIJSVRAAG
zie voor de spelregels de aankondiging op
pagina 2

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk, Omdat
ik graag wil \\eten \\at /ich in mi|n
omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het 2and\oorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Het radioprogramma Zandvoortse Zaken is
vanaf aanstaande zaterdag weer in de lucht, zij het met een
andere presentator. Het wordt - tussen 10.00 en 12.00 uur- uitgezonden.
Het programma is na het vertrek
van presentatrice Sigrid Schopman
en de medewerkers Rob Staats en
Cor Draaijer enkele weken uit de
lucht geweest. Het wordt nu gepresenteerd door bestuurslid Daan
Datum HW
LW
HW
LW
16 apr
03.21 11.15 15.41 23.36 Huying.
„Tot er een duidelijke beslissing is
17 apr
04.02
-.- 16.26 12.00
18 apr
04.43 00.03 17.02 12.35 genomen", zegt woordvoerder Mi19 apr
05.22 01.00 17.45 13.46 chael Reyenga. Programmaraadslid
20 apr
06.00 01.46 18.26 14.24 Rini Cappel probeert nog steeds om
21 apr
06.41 02.35 19.05 15.09 beide partijen weer tot elkaar te
22 apr
07.21 03.16 19.49 15.56 brengen. Het gelijknamige program23 apr
08.05 03.51 20.29 16.05 ma op woensdagavond, voorheen ge24 apr
08.55 04.26 21.25 16.34 presenteerd door Stefan de Roo,
komt op dit moment nog niet terug.
Wel zullen 's avonds in 'MuaiekbouMaanstanden:
levard', van 18 tot 20 uur, ook actuaVM vnjd. 17 apr. 06.43 u.
liteiten aan de orde komen.
Spnngtij 19 apr. 17.45 u. NAP+95cm

Doe mee aan de

montuur met meekleu°P sterkte
geslepen voor maar 99,.. E„

Waterstanden l

"*us uit 750 monturen.
mo
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gelijk in dubbel-

f CUS en

°

varifocus. ,nfor.

naar de voorwaarden,
oogmeting.
f
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[BilGRATIS06-0226776 Max. sterkte van -4 tot + 4 enkelvoudig tot cilinder 2. De aanbieding is geldig t/m 9 mei en
,* fryAmiatftwww) bij inlevering van deze advertentie. Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing.
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Daarna \\ord ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ52,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uu abonnement ook telefonisch aan ons
opge\en 020-6681300
Stuur de/e bon in een open emelop naar
\Veekmedia. Ant\\ooidnummer 10051. 1000 PA

Amsterdam l'hoeft geen post/.egcl te plakken
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FAMILIEBERICHTEN

Papa

PROVINCIE

<

c?
van harte gefeliciteerd $
met je 34ste verjaardag. ^
v

Kusje Ramon y-,
D;uir het onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedankfii, willen wij langs deze weg onze dankbaarheid uitspn'ken, voor de betrokkenheid die u op uw eigen wijze
heeft getoond, bij het overlijden van onze lieve man,
vader en opa

Noord-Iïjo//ejnd

BEKENDMAKING

Sluiting gemeentelijke gebouwen
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Op Goede Vrijdag 17 april en maandag 20 april (Tweede Paasdag), zijn alle
afdelingen gesloten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 17 april 1992 tot en met 18 mei 1992 voor een
ieder ter inzage ligt de verzoeken van:

Op Goede Vrijdag 17 april zal wel in de gebruikelijke wijken het huisvuil
worden opgehaald.
Op dinsdag 21 april wordt het huisvuil van de maandagwijk opgehaald.
Nadere informatie: telefoon 02507-61492.

Verkeersbesluiten

1. J. Driehuizen
2. Stichting Nieuw-Unicum

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben burgemeesteren wethouders besloten:
- tot het opheffen van de gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte
van het perceel De Ruijterstraat 20 te Zandvoort
- tot het creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats aan de
noordzijde van de Dr. C.A. Gerkestraat, voor het perceel Dr. C.A. Gerkestraat 57 te Zandvoort.

om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste lid,
van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland ten behoeve van:

Piet Goossens
Uit aller naam:
A. Goossens-Schouten
Zandvoort. april 1992

ADVERTENTIES

Marjan Schraal
welkom terug in je
dorp met je kinderen.
Jaap, Netty, Kees,
Michel, Sandra en Mark

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk
drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

ô. hercnkopsolon

ad l. het voorhanden hebben en het gebruiken van schadelijke
stoffen en parkeergelegenheden, perceel Max Planckstraat 2
te Zandvoort (395/210/01)
ad 2. het bouwen en het hebben van een woon- en verzorgingscentrum voor lichamelijk gehandicapten, Zandvoortselaan 165
te Zandvoort (395/037/01).
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 17 april 1992 tot en met 18 mei 1992 voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van Stichting Kennemer Sportpark om ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat in artikel 3,
eerste lid, sub a, d, en q, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebiedcn Noord-Holland voor het in gebruik hebben
van sportvelden en een caravanpark aan de Kennêmerweg (395/
261/O l en 395/268/01).
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend worden,
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
RUILRUBRIEK

Voor iets aparts!
Onze paaseieren en
geschenken
van LEONIDAS

even bellen

Parkeren met 24-uurs toezicht

LA BONBONNIERE
Thea en Ap Lammers,
Haltestraat 39A
Tel. 15584

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
WEER VOOR
HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

ƒ 1,72
ƒ 1,88'
ƒ i ,0ó

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

goosscns hercnkopsoionl
Drogisterij
Staatsloten
_ Tabaksartikelen
De drogisterij is ook op maandagmiddag
geopend van 14-00 uur tot 18.00 uur
-

was-,

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel, 02507-13278

Begrafenissen
i . i - ' : ; - W : - : V ; ' K ; ^

spelregels
GROTE PAASPRIJSVRAAG!

HOOFDGERECHT:
Lamsbout of
Tournedos Rossini

Zoek in de advertenties van uw
Zandvoortse detaillisten de
mandjes.
Zet de letter op de aangegeven
plaats en stuur of breng uw
oplossing voor 23 april naar

NAGERECHT:
Crêpe Dame Blanche of
Petit Omelet Siberienne
Koffie
Prijs per persoon ƒ 50.BOULEVARD BARNAART 18
2041 JA Zandvoort
RESERVEREN GEWENST 02507-30175

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
- 110B91 Marisstraat 34
uitbreiden entree woning
- 003B92 Westerparkstraat 25
plaatsen berging
- 043B92 J. van Heemskerckstraat 19 verbreden muuropening.
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde hinderwetvergunningen
Bij burgemeester en wethouders zijn ingekomen de aanvragen om een
vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben
van:
1 een supermarkt gelegen aan de Grote Krocht te Zandvoort
2 een golf & country club gelegen aan de Kennêmerweg 78/80.

Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Degene, die bezwaar heeft gemaaktop de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een
volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om bezwaar te
maken danwei om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
16 april 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJ

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inKoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Gasthuisplein 12
2042 J M Zandvoort

Onder de goede inzenders verloten
wij 21 heerlijke taarten
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Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.

THE HUNGRY WHALE
Ons Paasmenu bestaat uit:
VOORGERECHT:
Kippesoep of
Ganzeëi omelet

Dit is mijn oplossing
Naam:
Adres:
Poscode + woonplaats:

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 mei 1992 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de
stukkenterinzage gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

is op Ie en 2e Paasdag geopend.

Zandvoorts Nieuwsblad

oprichten vijf appartementen
oprichten tijdelijke kantoorruimte.

En natuurlijk staan wij vermeld in de Nationale Rijschoolgids van toprijscholen. (uitgave ANWB-Bovag)

Ruime parkeergelegenheid! ! !

CHRIS HARDENDOOD

Aangevraagde bouwvergunningen
Hogeweg74
Lorentzstraat

De aanvragen en de andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben
liggen met ingang van 16 april t/m 18 mei 1992 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook
ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

(geldig van 9-4 t/m 31-6)

Ook voor:

Het bouwplan ligt met ingang van 21 april 1992 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur. Gedurende voormelde termijn kunnen tegen dit
bouwplan schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

,

• 60% geslaagd voor het 1e examen
• Slaag je niet voor de 1e keer dan
CBR-examengeld terug
• Senioren training
• Overwinnen verkeersangst (voor
mensen met een rijbewijs)
Kostverlorenstr. 70 Zandvoort Tel 12071

Wij zijn geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van art. 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor:
- aanleggen zwembad op perceel Boul. Paulus Loot 23.

- 045B92
- 046B92

Autorijschool
Phii Waaning

Winkelcentrum Noord-Zandvoort

Met ingang van Goede Vrijdag zullen de parkeerterreinen op de Boulevard
Favauge en bij De Zuid, de Watertoren en het station tijdens piekdagen aan
de proef deelnemen.
Voor alle terreinen geldt van 22.00-09.00 uur het vaste tarief van f 10,-.
Voor nadere informatie over precieze data en de deelnemende parkeerterreinen: WV, Schoolplein 1, telefoon 02507-17947 of bureau Voorlichting,
telefoon 02507-61492.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer
en geboortedatum uiterlijk op 30 april a.s. bij EMM.

1.Z3U3

In het kader van de bestrijding van de autocriminaliteit heeft het college in
samenspraak met exploitanten van enkele parkeerterreinen besloten tot het
nemen van een proef met parkeren met 24-uurtoezicht. Dit betekent, dat ook
's nachts toezicht op de geparkeerde auto's zal zijn. Dit geldt van 22.00-09.00
uur.

Voorgenomen bouwvergunning

1.4-kamerwoning, Keesomstraat, huur ƒ613,29 per maand (excl.
stookkosten)
Gevraagd: woning in het centrum.

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur vande Raad vanState,
postbus 20019,2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatie van het
besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

VOOR AL UW:
*
*
*
*
*
*
*

DRUKWERK
RECLAMEBORDEN^^
AUTORECLAME
RAAMBELETTERING
LICHTRECLAME
STICKERS
ZELFKLEVENDE TEKSTEN
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ZANDVOORT 02507-17297
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Van der Heijden: 'Toerisme is de kurk waar de economie op drijft'

Velsen wordt geen concurrent van Zandvoort
ZANDVOORT - Zandvoort is niet bang voor de plannen van de
gemeente Velsen om dat dorp om te toveren tot een badplaats
; van allure. "Het versterkt de kust als speergebied," stelt burgerneester Van der Heijden. Simon Paagman van de Stichting
Zandvoort Promotie zegt: "Zandvoort heeft een eigen karakter,
dus trekt toch een eigen publiek." Wel is de gemeente van plan
om haar eigen sterke punten meer naar voren te halen. In de
Structuurschets die binnenkort uitkomt wordt beschreven hoe.

maakt. Zo moet het ook. Elke
gemeente moet autonoom plannen
ontwikkelen, zodat zij zich blijft
onderscheiden."
De charme van Zandvoort noemt
hij: "Het gezellige centrum, de
kleinschaligheid, de terrassen, het
acht kilometer lange strand met 39
paviljoens. Dat is uniek. En
daarnaast het achterland. Je zit zo
in het duin, Amsterdam en
Haarlem."

door Marianne Timmer
De gemeente Velsen heeft een
plan gepresenteerd om die
badplaats op te krikken. In
augustus komt er een grote
jachthaven 'Seaport IJmuiden', ook
'moet er een luxe-hotel gebouwd
worden en zijn er plannen voor een
promenade met zeventig winkels en
horecagelegenheden.
"Ik moet nog zien dat het er
komt," zegt
Simon
Paagman.
"Waar halen ze
die 75 miljoen
vandaan? Wij
hebben ook al
enige tijd
plannen om een
eiland met een
-m*^-u-~
jachthaven voor
de kust aan te
leggen. Maar wij zijn ook nog steeds
op zoek naar financiering.
Ondertussen hebben we wel al
een Casino, een Gran Dorado en een
Elysée binnengehaald. En Velsen
moet nog beginnen. Laat ze eerst
maar eens de daad bij het woord
voegen."

kust als een totaalproduct
zien. In
het kader van Europa r92 ligt er een
sterkere nadruk op het toerisme.
We moeten dus zien dat iedere
kustplaats zijn eigen identiteit
houdt."

Eigen kracht
Burgemeester Van der Heijden

De sterke punten van Zandplaats
moeten meer naar voren komen.
Hoe dat gaat gebeuren staat in de
Structuurschets, die binnenkort
uitkomt. Van der Heijden: "We
willen de kwaliteit van het dorp
verbeteren, op alle fronten. Niet
alleen voor de toeristen, maar ook
het welzijn van de bevolking. We
gaan het wonen
en recreëren
opwaarderen.
Als dat gelukt is,
of er uit deze
plannen andere
plannen komen,
dan zien we wel
weer verder."
>™-«-«•• Om te komen
tot de
Structuurschets
heeft de gemeente advies
ingewilligd van alle belangenorganisaties van het dorp. Naar
aanleiding hiervan heeft de
stedebouwkundige een plan
opgesteld.

.
,

Mocht het zover komen dan nog
is hij niet bevreesd. 'Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd', is zijn
parool. "We moeten de Nederlandse

Zo kan de gast kiezen." Van der
Heijden verwacht dat de toerist die
Velsen aandoet, ook zo af en toe
naar Zandvoort komt en andersom.
"Ik ben blij dat Velsen die plannen

Weekenddiensten
18/19/20 april 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer 06-11.
Indien géén spoed 023-159500 of - voor
info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen),
Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE
(Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van
Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenirik. Informatie daarover tijdens
weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur,
én tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur
en van 17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa
worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts
bellen.'

geling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is
het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's
avonds, 's nachts en in het weekend te
bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de
Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Gombert,
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging
v.h. welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443.
"Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp
tel. 17373, op alle werkdagen van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort:
(voorheen Dienstencentrum) Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te
kunnen maken, dient men zich 24 uur
van te voren op te geven bij Huis in de
Apotheek:
Zaterdag: Zandvoortse Apotheek, Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
uur. De kosten per persoon bedragen
Zondag/Maandag (Ie + 2e Paasdag): vanaf l juli 1991: ƒ1,50 voor een enkele
Zeestraat Apotheek, J.W, Neutel, tel. rit, ƒ2,- voor een retour.
13073. Openingstijden (alléén voor re- Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort:
cepten): zaterdag 10.00-13.00 en Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
17.00-18.00 uur, zondag en maandag 023-320899 of 320464. Spreekuur op
11.30-12.30 en 17.00-18.00. Buiten' de werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanopeningstijden: informatie over de re- dagavond van 19.00-20.00 uur.

Kerkdiensten
16 t/m 20 april 1992
(Papen)
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Witte Donderdag 19.30 uur: ds. J.A.
van Leeuwen, Viering Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, Viering Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en Fluit-ensemble.
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en
Muziekgroep.
Gereformeerde Kerk:
Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. C. van
de Vate
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate,
viering H.A.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
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postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
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Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd
door eigen leden.
Roomskatholieke Kerk:
Witte donderdag 10.00 uur: Eucharistieviering voor ouderen, Th.W.
Duijves m.m.v. ouderenkoor. Om
19.30 uur: Boeteviering en Eucharistieviering, H.J. Kaandorp m.m.v. dames- en herenkoor
Goede Vrijdag 15.00 uur: meditatieve viering rond woord en kruis,
voorgangers de dames B. Bleijs en
M. Wassenaar
Zaterdag 22.00 uur: Paaswake,
Th.W. Duijves, m.m.v. dames- en herenkoor
Zondag (Eerste Paasdag) 10.30 uur:
Th.W. Duijves, m.m.v. dames- en herenkoor. (Kinderopvang aanwezig).
(Tweede Paasdag geen dienst)
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: drs. I. Clement
(Oecumenische Paasviering)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand B
Periode:
7 - 13 april 1992
Ondertrouwd:
Keur, Edward en Jansen, Anna Henriette Cornelia Maria
Bakker, Ronald Peter en Adams,
Nelly
Geboren:
Jim, zoon van: Zuidam, Hendrik Rudolph en Van Norden, Elisabeth Delphina Eduard Marie
Overleden:
Schut, Cornelis, oud 71 jaar
Hoogendrjk geb. Paap, Sijtje, oud 90
jaar
Teeuwissen, Wim, oud 45 jaar
Castien, Johannes Lodewrjk, oud 51
jaar
Tang geb. Hooft, Catharina, oud 93
jaar

Kurk
Dat is bijgesteld en hieruit is de
uiteindelijke Structuurschets
gerold. Het plan wordt
vermoedelijk volgende maand

'Ambtelijk apparaat
voldoende kwaliteit'
„Het ambtelijk apparaat
heeft voldoende kwaliteit in
huis om - in het algemeen - de
problemen die zich hier voordoen, het hoofd te bieden". Dat
zei gemeentesecretaris Gevers
tijdens zijn afscheid van de gemeen ter aad, 'de eerste en de
laatste keer' dat hij het woord
mocht voeren in de raad.
Gevers heeft tijdens zijn ambtsperiode (een 'record' omdat het zo kort
was, aldus burgemeester Van der
Heijden) veel aandacht geschonken
aan de ambtelijke organisatie. „Daar
is de voornaamste energie in gaan
zitten.
Ik heb geprobeerd om van het
ambtelijk apparaat weer een eenhcid te maken, om voorbereiding en
uitvoering van activiteiten op elkaar
af te stemmen en er samenhang en
coördinatie in te brengen".
Een tweede punt van aandacht is
geweest: „Ook in Zandvoort een
stuk volwaardig medezeggenschap
van de grond te krijgen". Gevers
heeft de medezeggenschap, waarvan
hij eerder deze maand afscheid nam,
zowel in de oude als de nieuwe stijl
meegemaakt.

Simon Paagman: 'Eerst de daad bij
het woord voegen'
reageert in soortgelijke woorden
op de plannen van Velsen. "Elke
omgeving heeft zijn eigen kracht.
De strandgedeelten boven
IJmuiden zijn rustig.
Scheveningen, Zandvoort en
Noordwijk zijn wat bruisender.

Gemeentesecretaris Gevers:
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„Een stuk mondigheid, inbreng en
deskundigheid heeft ertoe bijgedragen, dat datgene dat ik voor ogen
had, een beetje bewaarheid is gewor• Het acht kilometer lange strand, met de 39 standpaviljoens is uniek in Nederland en een van Zandvoorts sterke den".
punten, volgens burgemeester Van der Heijden.
Archiefioto
Toch is daarmee niet alles gezegd.
„Wat ik achterlaat, is een uitermate
behandeld in de commissies.
van de wereld. In tegenstelling tot
probeert de gasten zo lang mogelijk boeiende gemeente waar nog verNet als Paagman verwacht Van
bijvoorbeeld de landbouw zit er nog binnen te houden. "We ontwikkelen schrikkelijk veel te doen valt, ambtelijk en bestuurlijk.
der Heijden dat het toerisme van
niet voor niets steeds meer
groei in deze sector. Het is de kurk
zal toenemen: "Internationaal
seizoenverlengende activiteiten,"
waar de economie op drijft."
En het zal altijd wel zo blijven.
aldus de directeur van de Stichting Voor
gezien is het toerisme de
mij kenmerkt het Zandvoort.
belangrijkste bron van inkomsten
Vandaar ook dat de badplaats
Zandvoort Promotie.
Het staat nooit stil", aldus Gevers.

A c h t e r de s c h e r m e n
Pieter Joustra

Jongeren vernielen
nesten van ganzen

ZANDVOORT - „Het is
puur mijn eigen schuld. Ik
kan geen 'nee' zeggen". Zo reageert Zandvoorter Pieter
Joustra, als blijkt dat hij bij
een 'waslijst' aan activiteiten
betrokken is. In de meeste
gevallen vanuit een bestuursfunctie op politiek of cultureel vlak. Daarin zijn praten
en luisteren heel belangrijk.
Op bepaalde gebieden is hij
nog steeds actief. En als het
moet, schuwt Joustra een
'rauwere' omgeving niet. „Ik
ben wel eens door een politiehond gebeten".

ZANDVOORT - Een aantal
nesten van de ganzen die op
de eilandjes in de meertjes in
het binnencircuit broeden, is
vernield door jongeren. Marcel Meijer is woedend op de
daders en roept de Zandvoorters op, een oogje in het zeil
te houden.

„Ik heb een jaar opgetrokken
met de FC Bunnik Side, destijds
een beruchte supportersgroep van
FC Utrecht. Ik ging mee naar alle
uitwedstrijden en op den duur
werd ik helemaal in de groep opgenomen. Ik werd een van hen. In
die club heb ik nog wel eens
schreeuwende
politiemannen
achter me aan gehad en ben ik
zelfs een keer door een politiehond gebeten".
Zo pleegde Joustra op zijn eigen
manier onderzoek voor het bouwen van een nieuw stadion voor
FC Utrecht. Hij was destijds hoofd
van de afdeling Sportaccommodaties bij Ballast Nedam. Naast dit
'onderzoek' werden nog eens tientallen stadions elders in de wereld
bekeken. Tegenwoordig geeft hij
nog bijna dagelijks advies hierover aan de Fifa, de Uefa en aan
regeringen.
En ook nu reist de zevenenveertigjarige Joustra de wereld af voor
zijn werkgever. Maar tegenwoordig is hij hoofd public relations
van Ballast Nedam Utiliteitsbouw. In die functie organiseert
hij van alles wat een mens kan
bedenken, waaronder congresssen en zelfs een partijtje tennis
tussen ministers en de grote 'bonzen' uit de Nederlandse ondernemerswereld. „Die kunnen elkaar
daar informeel ontmoeten", aldus
Joustra.

• „Het is stilletjes geworden in politiek Zandvoort", zegt oud-politicus
Pieter Joustra (rechts). „En het gevoel van inspraak is voorbij, en dat is
jammer".

'Vooral luisteren is belangrijk'
ren actief in de Zandvoortse politiek
meegedraaid. Op jonge leeftijd
kwam hij bij de WD. „Op een gegeven moment word je gevraagd en
nog eens een keer gevraagd. Tot je
een zwak moment hebt en geen 'nee'
durft te zeggen. En als je ja zegt, dan
moetje het ook goed doen". Het gevolg was, dat hij al heel snel, op zijn
drieëntwintigste, gemeenteraadslid
werd. Daarmee trad hij in het voetspoor van zijn vader Fetze. Tien jaar
lang was Pieter raadslid. „We hebben in die tijd met de WD een gigan-

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens' achter
bekende personen in deze
gemeente. Deze week
Pieter Joustra, onder
andere bekend van allerlei
bestuursfuncties.

Zandvoort
In alle kringen is één ding ontzettend belangrijk, vindt hij: „Het
draait allemaal om de communicatie. En dat geldt ook binnen een
gemeente als Zandvoort". De communicatie zou hier beter kunnen,
stelt Joustra, in bredere kring:
„Soms denk ik wel eens: Zandvoort bestaat uit slechts vijfhonderd mensen. Die mensen kom je
overal tegen en zijn overal voor in.
Als je ze opbelt, zijn ze morgen
bereid je te komen helpen".
Hij wijst op de politiek in Zandvoort. „Praten en vooral veel luisteren zijn heel belangrijk. Op die
manier kun je proberen lastige
problemen op te lossen. Maar dat
gebeurt niet veel meer. Het is stilletjes geworden in politiek Zandvoort. Er is geen overleg meer. Als
iets in je eigen straatje te pas
komt, dan ben je voor. Zo niet, dan
ben je tegen".
„Het gevoel van inspraak is
voorbij, en dat is jammer". Als
voorbeeld noemt hrj de plannen
voor een andere verkeerscirculatie, door Zandvoort-zuid. „In dat
soort gevallen moet er gepraat
worden met alle betrokkenen,
maar dan ook wel oprecht. En dan
niet alleen met de mensen uit
zuid, maar ook met de bewoners
van de Brederodestraat. Wie weet
kom je samen wel tot excellente
oplossingen".
Joustra heeft zelf een aantal ja-

Foto Bram Stijnen

tische groei meegemaakt, we klonv
men van drie naar zeven zetels". Gedurende zes jaar was hij fractievoorzitter. „Door die functie kom je zo in
een tiental commissies. Daardoor
kun je je héél breed oriënteren. En
dat is heel interessant, omdat je er
veel van leert. Door de verschillende
dingen te combineren, kun je een
frisse kijk op de zaken krijgen".
Het 'regelen' blijkt hem met de
paplepel ingegoten. „Ik denk dat ik
het van mijn ouders heb. Dat waren
echte regelaars. Voor de oorlog hadden ze twee grote hotels aan de boulevard, Hotel Seinpost en Hotel
Noordzee. M'n moeder beheerde 't
één, m'n vader 't ander. Zij zaten
overal tussen en in. Dan leer je als
kind dat je aan een half woord genoeg kunt hebben. En je leert improviseren".

Vliegende Schotel
Joustra's reeks bestuursfuncties
begon in feite bij de Vliegende Schotel, een jongerensociëteit die gehuisvest was in het Jeugdhuis achter de
Hervormde kerk. „Ik kwam daar
eindjaren vijftig, toen ik zestien jaar
oud was. Die club telde een paar
honderd leden, tussen de zestien en
zesentwintig jaar. Wij probeerden
ervoor te zorgen, dat er elke avond
wel weer iets anders te beleven viel.
We hadden een eigen cabaretgroep,
een musicalgroep én een filmgroep.

Maar we hadden soms ook zware
discussieavonden". Volgens Joustra is 'half Zandvoort vanuit de
Vliegende Schotel met elkaar getrouwd'.
„Op m'n achttiende werd ik
voorzitter van die club. Toen heb
ik eigenlijk het 'vak' geleerd. Daardoor werd ik gevraagd voor de
Jeugdraad en later als Ouderling.
Behalve met het collectezakje
rondgaan betekende dat ook: op
huisbezoek gaan en naar de mensen luisteren". Dat bleek een van
de sterke kanten van Joustra. „Je
merkt dan ook dat mensen vaak
zelf een oplossing voor hun probleem aandragen, ook al hebben
zij dat niet altijd in de gaten".
Pieter Joustra heeft sindsdien
allerlei bestuursfuncties aangeboden gekregen. En aangenomen,
'omdat het zo moeilijk is om nee
te zeggen'. Maar hij doet het ook
met plezier. Daarnaast wordt hij
gevraagd voor allerlei activiteiten
in het dorp, vaak om de present.atie op zich te nemen. „Het is leuk
om dingen te organiseren; doordat
je een hoop mensen kent, gaat dat
vrij makkelijk. Ik ben geen mens
om stil te zitten. En is het niet
belangrijker om te geven dan te
ontvangen?"

Wim Hildering
Momenteel is Joustra onder andere voorzitter van toneelvereniging Wim Hildering en regio-gouverneur van Lions International.
Het voornaamste doel van de
Lions is, kansarme kinderen in de
wereld te helpen. De Zandvoortse
afdeling van de Lionsclub werd 28
jaar geleden nog door Joustra senior opgericht. Toen zijn ouders
overleden waren, werd Pieter benaderd om lid te worden. „Kennelijk heb ik met mijn opvoeding een
visitekaartje meegekregen".
Als het om eer gaat verwijst hij
naar de 'stille werkers' in Zandvoort. „Er zijn zoveel dingen in
deze gemeente die wij als vanzelfsprekend beschouwen. Maar achter de schermen zijn heel veel
mensen actief. Kijk bijvoorbeeld
maar naar al die bloemen in het
dorp, geplant door Publieke Werken. Het lijkt hier wel de Keukenhof. Of bijvoorbeeld de vrrjwilligers van Tafeltje Dek Je, die mensen thuis hun maaltijd bezorgen.
Al die onbekenden, daar drijven
we op in Zandvoort".

"Aan de sporen te zien zijn het
jongeren met crossfietsen geweest, die de nesten vernield hebben en de eieren kapot hebben gegooid," vertelt een teleurgestelde
Marcel Meijer. Hij heeft geconstateerd dat, sinds het schoolvoetbaltoernooi plaatsvond, de eieren van
de broedende vogels kapot gegooid zijn.
Meijer hoorde het nieuws van
zijn zoons. "Die hebben daar in de
buurt een hut en waren ook verontwaardigd. Het allerergste is
dat zij er wellicht de schuld van
krijgen, omdat zij die hut daar
hebben. Daarom loop ik nu ook
regelmatig rond in de buurt van de
nesten. Als ik de daders te pakken
krijg, zal ik ze eens flink aanpakken. Ik hoop ook dat andere mensen een oogje in het zeil houden,
want het vernielen van nesten is
natuurlijk
een
laaghartige
streek."
In de meertjes van het binnencircuit 'wonen' tientallen ganzen,
die rond deze tijd broeden. De meren zijn vrij ondiep en als het niet

al te hard regent, zoals de afgelopen periode, zijn sommige eilandjes in de meren te bereiken te voet,
of zelfs, zoals nu dus is gebeurd,
per crossfiets.

Tweede keer
"Het is al de tweede keer dat de
nesten vernield zijn", meent Meijer. "De eerste keer dat het gebeurde, was vlak na het schoolvoetbaltoernooi en deze week was het opnieuw raak." Nadat de nesten vernield waren, kozen de ganzen aanvankelijk het hazepad, maar
keerden terug op hun stek en begonnen opnieuw te werken aan de
gezinsuitbreiding. "Maar als de
vogels langdurig getreiterd worden, dan zie je ze natuurlijk niet
meer terug", denkt de dierenvriend. Meijer beschouwt de vogels enigszins als zijn 'kinderen':
"Met
onze voetbalclub, Zandvoortmeeuwen, hebben we de dieren 'geadopteerd'. Van de winter
hebben we ze van voedsel voorzien", verklaart hij.
De politie heeft nog geen meiding ontvangen van Zandvoorters
die zich boos maken over de vernielde nesten. "Zolang wij niets gehoord hebben, kunnen we niets
doen. Maar als we een officiële
melding hebben van dit vandalisme, zullen we wat ondernemen",
belooft politievoorlichter Hans
Konijn.

Twee Zandvoorters in
finale Talentenshow
ZANDVOORT - Het wordt
spannend vanavond in het Circus Zandvoort. Twaalf kandidaten, onder wie twee Zandvoorters, strijden in de finale
van de grote Talentenshow om
een platen-perscontract voor
vijfhonderd singles.

Maar liefst vijf juryleden buigen
zich vanavond over de zangkwaliteiten van de deelnemers: Harry Slinger (ex-Drukwerk), Edwin Gitsels
(hoofdredacteur van de Hitkrant),
Johan de Graaf (professioneel diskjockey), Cor Draaijer en Joan Kurpershoek (redacteur Zandvoorts
Nieuwsblad). Aan hen de zware taak
om rond middernacht de verlossende woorden te spreken wie nu uiteindelijk de felbegeerde eerste prijs in
ontvangst mag nemen.
Voor de nummers twee en drie
zijn er overigens ook aardige prijzen
te winnen. Zij krijgen respectievelijk
twee dagen opnamewerk in de studio van Frank Affolter (broer van
Heddy Lester) en duizend full-colour foto's.

teerdin drie voorronden en twee halve finales. Uit een kleine veertig
deelnemers zijn voor de finale gekozen: Private Vices en Douwe Wijnalda (beiden uit Zandvoort), Debby
Schreuder, Frank Williams, John
Darren, Ruud Oudejans, Billy Holly,
Ron van Vliet, Albert v.d. Heijden,
Nathalie van Duin, Marco Marie en
Dineka.

Vanavond is tevens de laatste mogelijkheid om onderstaande bon in
te leveren. In samenwerking met het
Zandvoorts Nieuwsblad wordt er onder de toeschouwers van alle voorgaande wedstrijden die een bon hebben ingeleverd, een prijs verloot. De
finalist van de Talentenshow maakt
aan het eind van de avond bekend
wie de grote publieksprijs, aangeboden door de Zandvoortse zaak IdeeCD, in de wacht sleept. De prijs is
een cd-bon ter waarde van tweehonderd gulden,
Kaartjes voor de grote finale van
vanavond zijn nog verkrijgbaar,
voor vijf gulden, bij de kassa van het
Circus Zandvoort. Voor meer informatie kan men terecht bij Luuk
Selectie
Hasselman Produkties, tel. 020De twaalf kandidaten zijn geselec- 6390932.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon maakt
u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in het Circus
Zandvoort, Gasthuisplein 5. De bon kan donderdagavond tijdens
de finale worden ingeleverd. De prijswinnaar wordt aan het eind
van de finale-avond bekend gemaakt._
„„ „„

Naam:
Adres:
Postcode:
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„BOOM"
Vanaf 17 april kunt u bij ons terecht.
Voor heerlijke vlees- en visgerechten van de
houtskoolgrill of oven- en pangerechten.
Dineren op het strand, met uniek uitzicht over
zee.
Ook voor gezelschappen e.d.
Voor Informatie of
reservering
tel. 02507-17580

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE
Gratis Paaskuiken * UW FOTO'S IN 1 UUR KLAAR
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SPECIALE AANBIEDING

negatieffilm

SöroLAbtK

geldig van 16/4 t/m 15/5-'92

Deze aktie duurt
15-4 tot en met 30-4

en zolang de voorraad strekt.

VERGROTING 20x30

UW KODAK

(alleen van kleinb. negatief)

EXPRESS
HALTESTRAAT 37
TEL. 15810
ZANDVOORT

Heerlijk Texels zuiglam
Mals stukje lende

VOOR SLECHTS

(15 min. braden)

ASies voor: fondue,
gourmette en barbecue

"Haarmode Marjo Fijma

TOPSLAGERIJ

VREEBURG

WINKELCENTRUM
ZANDVOORT-NOORD
Pasteurstraat 12
2041 VA ZANDVOORT
tel. 02507-14866

Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451 - Zandvoort

TOPSLAGER OP Z'N PAASBEST
(Altijd ruime parkeergelegenheid aanwezig)

BIG MOUSE

training

Visrestaurant

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
In 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in:

OPEN COMMUNICATIE

Strandpaviljoen 4

assertiviteit - tactvol confronteren omgaan met kritiek - doelen stellen.
Kosten ƒ 250,00 inclusief lesmateriaal.

Carmen de Haan: 023-26.11.44

PAASMENU
groentesoep

vraagt enthousiaste

JONGE MEDEWERKERS M/V
full-time/part-time
Werktijden in overleg.

'n Bloemetje,
een haas
of een ei
Hef hoort er allemaal bij
PRETTIGE PAASDAGEN

) jj„erica

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Tel. 14920 of 14128

Voor een geslaagd Paasweekend

**
gepocheerde *
tongscharfiletrolletjes
met garnalensaus

Bloemen van:
Bloemenhuis J. Bluys

gebakken tongscharfilet
met garnalensaus
* * -k
Bosbessen Bavarois

De Specialist
in al UW
bloemwerken

ƒ 39550 p.p.

Ha,testraat 65

Zandvoort
Tel. 12060

P. S. o. a. mooie paasstukjes

Voor reserveringen

02507/13431

NIEUW BIJ J. M. Coiffeurs
natuurlijke haarkleuren op plantenbasis

DE
Haltestraat 38
2042 £N 2anüx>anrt
. 02507 - 15000

Versier uu> paastafel^ met een boterlammetje
of leuke gekleurde eieren.
Onze reklame dit weekend:

-

nc

§00 OR. VERSE BQERENBOTER
130 GR. ESERSALAOE
UIT ESGER9 KEUKEN

4,95
A A.
3,25

300 m. PITUGE KAAS

5,95

Kom even kijken naar onze leuke paasgeschenken

DE KAASHOEK
Haltestraat 38
Zandvoort

HAVANA
BAMBOE
RODE
MEIDOORN

Kleuren: de hele dag
omringen ze ons. Ze
zijn ook erg
belangrijk; kleuren
zorgen voor het
accentueren of juist
het kamoufleren van
tal van zaken. Denk
maar aan kleding,
make-up, maar ook
aan de kleur van het
haar.

HERFSTLOOF
TEAK
TARWE
PALISSANDER
Duidelijk is dat steeds
meer mensen bij
haarkleuren 'terug
willen naar de natuur',
waarbij tegelijkertijd
de voordelen van
traditionele
kleurprodukten
behouden moeten
blijven.
IGORA BpTANIC is
de oplossing:
natuurlijke
haarkleuren op .
plantenbasis.

J. M. Coiffeurs
voor mannen en vrouwen
Galery Kerkstraat, Zandvoort, tel. 14040

make friends
Bij aankoop van ƒ 200,- kieding krijgt u een paar leuke
Jackpot of Cottenfield sokken cadeau.

mode, Grote Krocht 23
Tel. 02507-18412 ook zondag geopend
Ook met de Paasdagen geopend.
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Lions bejubelt kampioenen
ZANDVOORT - Voor de basketbalvereniging
The Lions was het zaterdag een ongekend
vreugdevolle avond. Twee teams werden kampioen en in de bloemetjes gezet. Het damesteam, onder leiding van coach Rob Benjamins,
pakte de titel en ook het Zandvoortse kadettenteam werd kampioen. Alleen was het jammer
dat de heren van The Lions nipt verloren, waardoor het degradatiegevaar nog altijd aanwezig
is.
door Aaldert Stobbelaar

Traditioneel worden de Paasraces weer verreden op het circuit

in

Zand-

voort. Aan de
start zullen 25
racewagens verschijnen.

Paasraces op het circuit

ZANDVOORT - De traditonele Paasraces op het Circuit
Park Zandyoort zijn elk jaar
weer sportieve hoogtepunten.
De toeschouwers kunnen op
maandag tweede Paasdag zeer
veel spectaculaire races verwachten.

Zo komen er maar liefst drie Formule-klassen aan de start: Formule
Opel Lotus, Formule Renault en de
Formule Ford 1600. Maar ook alle
categorien van de populaire Koni
Produktiewagens komen op de
baan. Eveneens zijn de verwachtingen hoog gespannen in de strijd om
de'Citroen AX cup en de Renault
Cljo Cup. Aan de start zullen grote
deelnemersvelden
verschijnen.
Startvelden van zo'n vijfentwintig
racewagens. Ook de liefhebbers
vo'pr automobielhistorie komen aan
hun trekken, want de racedag wordt
om twaalf uur geopend door de MG
competitie.
Na de opening komen om tien
over half een de Formule Ford 1600
rijders aan de start. Allard Kalf f zal
ook nu, zoals tijdens de openingsraces, proberen op de hoogste trede
van het erepodium te komen. In de
Kóni-Produktiewagenrace tot 1400
ccj die om tien voor half twee van
start 'gaat zijn het Kees Kreijne en
Egbert Top, die het elkaar lastig
gaari maken.
Om twee uur is het de beurt aan de
Formule Renault coureurs. Voor
deze klasse bestaat veel belangstel-

le Opel Lotus losbreekt. In deze
klasse wordt reikhalzend uitgekeken naar de prestaties van nieuweling Jos Verstappen, maar ook
Frank Eglem behoort tot de favorieten. Om tien over half vijf volgt de
race van de grote toerwagens boven
de twee liter. Het veld wordt in deze
klasse uitgebreid met twee BMW
Nieuweling
325i Coups, met achter het stuur Ger
De Citron AX cup wordt verreden van Krimpen en een Finse gastrijom tien voor half vier terwijl om vier der. De dag wordt om tien voor half
uur de strijd in de Open NK Formu- zes afgesloten met het eerste treffen
ling van uit het buitenland. Allard
Kalf kan om tien over half drie felle
tegenstand verwachten in de produktiewagenrace tot 2000 cc. In de
openingsrace van dit seizoen stuurde Kalf f zijn Alfa 33 naar een prachtige overwinning.

tussen de Renault Clio coureurs. Er
zijn maar liefst 24 wagens aan de
start en zeker de helft daarvan
maakt kans om als eerste door de
finish te gaan.
De toegangsprijzen voor dit race-evenement bedragen vijftien gulden voor een duin/tribune kaart en
vijfendertig gulden voor een paddockkaart. Kinderen tot twaalf jaar
betalen half geld. Verdere informatie
is te verkrijgen via het Circuit Park
Zandvoort, 02507-16004.

Clubschaken erg spannend
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse Schaak Club behaalde
Nico Handgraaf een verrassende overwinning op Louis Dambrink. Daarmee werd de aanval van Dambrink op de tweede plaats afgeslagen, maar er
blijft nog van alles mogelijk in
deze ongemeen spannende
competitie.

-Mollerus 1-0, Choi-Wiggemansen
0-1, De Oude-Gorter 0-1, Marquenie-Franck remise.
Bij de jeugdafdeling van de
schaakclub werden vorige week
maar liefst tien partijen gespeeld.
Evenals vorige week, wist Nanouk
Marquenie het beste resultaat te
scoren. Door twee partijen winnend
af te sluiten is zij Thomas Hesse
gepasseerd eri bezet de tweede
plaats op de ranglijst. In de komenEr werden zes partijen gespeeld in de weken zal de ranglijst best nog
de 27e ronde van de interne schaak- wel verandering ondergaan omdat
competitie. Door de overwinning de rivalen elkaar nog ontmoeten.
van Handgraaf verstevigde hij zijn
Vanavond doen de ruim zestien
negende positie. Bijna zestig punten
kon Handgraaf aan zijn totaal toe- jeugdige schakers een zogenaamd
voegen. De Uitslagen uit deze ronde proef examen" voor de "pionnen- towaren: Klijn-Gude 0-1, Schiltmeijer- ren- en koningsdiploma's. Op don-

der dag 21 mei zal het echte examen
worden afgenomen.

Bekercompetitie
Vanavond treedt een viertal schakers, te weten Edward Geerts, John
Ayress, Dennis van der Meijden en
Jack van Eijk, in de ring in een thuiswedstrijd tegen Hoofddorp. Het is
de tweede ronde van de NHSB-bekercompetitie. De Zandvoorters, die
bij de zestien beste clubs van Noord-Holland zitten, zullen een zware
strijd tegemoet gaan. In de externe
competitie komt Hoofddorp namelijk uit in de tweede klasse. Toch zal
het kwartet schakers er alles aan
doen de punten in Zandvoort te houden.

Het leek in de eerste tien minuten
nergens op. Het damesteam van The
Lions speelde kennelijk met zoveel
zenuwen in de benen dat het tweede
team van KTC zelfs een voorsprong
nam. Na tien minuten keek Lions
tegen een 3-6 achterstand aan. Niets
lukte. Veel vrije worpen werden gemist en ook een zuiver schot ontbeerde Lions. Toen na dertien minuten basketballen eindelijk KTC
werd voorbijgestreefd, kreeg het
spel van Lions een geheel ander aanzien.
Nu plotseling wel vlot lopende
aanvallen, een gesloten defensie en
Lions liep uit naar een 20-9 voorsprong bij de rust. Van zenuwen was
geen sprake meer, waardoor Lions
op weg ging naar de titel. KTC had
niet veel meer in de melk te brokkelen. De Zandvoortse dames voerden
de press goed uit, waardoor veel balbezit werd verkregen. Hiervan werd
nu goed gebruik gemaakt: 26-9.
Vooral Irene van Bruggen, goed
voor tien punten, zorgde er voor dat
Lions de voorsprong uitbouwde. De
dames van KTC zagen het niet meer
zitten en vergaten hun sportieve
plicht te doen. Door het met opzet
maken van persoonlijke fouten bleef
er met nog tien minuten spelen
slechts een speelster over. Daardoor
werd de wedstrijd bij een score van
36-15 afgebroken. De reglementen
bepaalden dat Lions tot winnaar
werd uitgeroepen en het feest kon
beginnen.
"Ik ben zeer tevreden over de
slechts vijftien punten tegen", stelde
coach Benjamins. "Ik wist van te
voren dat het aanvallend moeilijk
zou lopen. Voor de dames was het de
eerste keer dat gestreden' werd om
de titel, dus er was te veel spanning.
Zij hebben zich er later goed over
heen gezet. Ik mag wel zeggen dat
het een goed seizoen is geworden. Er
is veel en hard getraind en de speelsters pikten het goed op. Ik had wel
het gevoel dat het zou gaan lukken."

Kadetten
Door een gave 84-49 zege op Heiloo
konden ook de kadetten van The
Lions feestvieren. "Een verrassend
kampioenschap", zou coach Rob
Benjamins het noemen. "Vier van de
vijf basisspelers vielen weg en moesten aangevuld worden. Als je dan

Beslissing tussen Z'75 enZOB
in de allerlaatste wedstrijd
CINEMA CIRCUS

J

L

BIOSCOOPPROGRAMMA 17 tot en met 23 april
Dagelijks om
13.30 en 15.30 uur BINGO.
Alle leeftijden.
Met ondertiteling.

Dagelijks om 19.00 en 21.30
uur THE ADDAMS FAMILY
vanaf 12 jaar,
kaarten ƒ12,50

Kaarten tot 12 jr. ƒ9,-,
volwassenen ƒ 12,50.

ZANDVOpRT - Door de uiterst moeilijke wedstrijd tegen
Zwaluwen met 0-1 te winnen,
heeft Zandvoort'75 de kansen
op de titel geheel in eigen hand.
Koploper ZOB maakte eveneens geen fout en blijft de
Zandvoorters een punt voorgaan. De laatste competitie
wedstrijd, op zaterdag 25 april
moet de beslissing brengen.
Dan komt ZOB op bezoek in
Zandvoort. Het belooft een uiterst spannend slot van deze
tot nu toe zeer succesvolle
competitie te worden.
De wedstrijd tegen Zwaluwen, die
met vrees tegemoet werd gezien, is
eigenlijk gemakkelijker verlopen
dan verwacht werd. De Zandvoor-

ters kwamen al snel op voorsprong
en hadden de score nadien een beter
aanzien kunnen geven. De kansen
die vooral in de tweede helft werden
georeerd bleven onbenut. Zwaluwen, dat nog kans had op een periodetitel, kon echter doelman Pierre
Visser niet in de problemen brengen.

.;\

De succesvolle kunstzwemsters Saskia Wester en Ingrid Kraaijenoord.

Goede prestatie kunstzwemsters

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Saskia Wester en Ingrid Kraaijenoord hadden zich via voorrondes
geplaatst voor deze finale en moesten zich proberen waar te maken. De
techniek werd niet slecht gezwommen door de twee Zandvoortse dames, gezien het feit dat zij slechts
driemaal per week trainen. Dit vergeleken met de kampioenen van Ne-

Het Lionsdamesteam pakte de titel.

Folo Bram Stijnen

Mannen

Chess Society en SVS
nog steeds in evenwicht
ZANDVOORT - Ook de vooruit gespeelde partij in de promotiewedstrijd tussen SVS en
Chess Society Zandvoort heeft
de balans tussen beide teams
niet kunnen verstoren. Na
slechts 28 zetten kwamen Boer
en Vos remise overeen.

bord gespeeld werd, bediende het
nieuwe Chess-lid zich van de Siciliaanse verdediging. De Haarlemmer kwam wat comfortabeler uit de
opening doch een flinke misrekening leek Chess de zo belangrijke 1-0
voorsprong te bezorgen. Jacob Boer
wilde zijn debuut echter iets teveel
glans geven en wilde de klus 'te
mooi' klaren. Dit gaf zijn opponent
Na veel overwegingen besloot Vos de gelegenheid toch voldoende
team-captain Cliteur afgelopen vrij- spel te krijgen om remise af te dwindag toch te kiezen voor Jacob Boer gen wegens zet-herhaling.
om aan te treden tegen de sterke
speler Jan Vos van SVS. Jacob Boer,
slechts twee maanden lid van de
Chess Society, was ooit een van de Tevreden
talenten in het Nederlands jeugdTeamleider Olaf Cliteur was ech-schaakleven. De inmiddels 47-jarige ter best tevreden over het behaalde
speler schoof het actief wedstrijd- resultaat. "Beide spelers kunnen
schaken zo'n vijfjaar geleden aan de een aardige partij schaken en het
kant om thans weer de draad op te was tenslotte voor ons een partij
pakken bij de enthousiaste Zand- met zwart", aldus Cliteur die aanvoortse schaakvereniging. Bekend staande vrijdagavond om acht uur
was echter dat de met zwart spelen- in het Gemeenschapshuis samen
de Boer een flinke kluif zou hebben met Hans van Brakel, Ton van Kemaan de geroutineerde Haarlemmer pen, Ben de Vries, Peter van der
Beek, Hans Drost en Kees Koper de
Vos.
In deze partij, die op het zevende strijd voort zal zetten tegen SVS.

ZVM buiten nog niet opdreef
Technisch gaat het de Zandvoorters
goed af en werd AOG prima partij
gegeven. AOG wist echter de kansen
beter te benutten. Ruststand 9-6.
In de tweede helft zette Casino-ZVM de achtervolging in, kwam
terug tot 13-10, maar slaagde er niet
in door te drukken. In de slotfase
speelden de Zandvoorters alles of
niets. Het werd niets. Enige keren
balverlies werd door AOG afgestraft:
16-10.
Scores Casino-ZVM: Guido Weidema 5, Menno Trouw 2, Hans Moll 1.
Gerard Damhoff l, Richard Vos 1.

Nihot/Jaap Bloem Sport promoveert

H ij; is; H ip/:-(Cpo";en';:
',-; Heel Eigenwijs, j

In de Paasvakantie gezellig naar de middagfilm
en daarna eten bij MacDonalds (hamburger,
patat en frisdrank) voor maar ƒ 12,50 p.p.
minimaal 6 personen.
Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

De nederlaag van de mannen van
The Lions was nipt en jammerlijk,
maar kon toch de vreugde over de
eerder behaalde kampioenschappen
niet wegnemen. Die vreugde was nog

groter geweest als Lions had gewonnen, maar tegen het hooggeplaatste:
en sterke Racing Beverwijk was do
67-71 nederlaag geen schande. Beide
teams waren gelijkwaardig wat ook
wel taleek uit een 35-35 ruststand.
De eerste veertig seconden van de
tweede helft werden Lions noodlottig. Racing Beverwijk liep toen uil,
naar een 35-44 voorsprong. Lions
heeft geweldig gestreden om de achterstand weg te werken maar het
lukte niet. Bij 67-71 klonk het laatste
fluitsignaal. '
"Het is goed voor de club dat de
dames kampioen zijn geworden",
meende coach van de mannen en
tevens voorzitter The Lions Johan
Beerepoot. "Met het mannenteam
willen we ook graag hoger op, maar
dat zal nog wel even op zich laten
wachten. De wedstrijd tegen Racing
Beverwijk was ongemeen spannend.
De hele ploeg heeft keihard gewerkt
en ook goed gespeeld. We moeten
nog even oppassen dat we wegtalijven van de laatste plaats, maar dat
lukt, denk ik wel."

ZANDVOORT - De handballersZwaluwen drong gelijk wat aan en (sters) hebben inmiddels de zaal
daarbij moest Ivar Steen eenmaal verruild voor het spelen in de openop de doellijn redding brengen. Ook lucht op asfalt. Dat gaat de Casidoelman Pierre Visser moest hande- no-ZVM teams wat resultaten belend optreden, wat hem goed afging. treft nog niet erg goed af. De dames
Toch was Zandvoort'75 het grootste speelden 10-10 gelijk tegen DSOV.
gedeelte van de wedstrijd het meest De heren leden een 16-10 nederlaag
in de zestien meter te vinden van de tegen AOG.
De nederlaag van de Zandvoortse
In de Zandvoortse verdediging tegenstander. Vele hoekschoppen
maakte Jan Willem Luiten zijn ren- werden geforceerd maar de tweede mannen was bijzonder geflatteerd.
Casino-ZVM liet uitstekend veldspel
tree. De libero was gedurende drie treffer bleef uit.
zien, wat tot gevolg had vele kansen.
maanden niet beschikbaar wegens
In de tweede helft heeft Zand- In het benutten van die kansen
een zware knieblessure. De achterhoede kon de terugkeer van Luiten voort'75 de strijd geheel onder con- schiet Casino-ZVM duidelijk te kort.
best gebruiken. Er ging weer veel trole gehouden. Zwaluwen werd niet
meer rust vanuit. Zandvoort'75 meer gevaarlijk, terwijl er kansen
kwam na drie minuten voetballen al genoeg waren voor Zandvoort'75 om
op een 0-1 voorsprong hetgeen later de strijd definitief te beslissen. Het
bleef echter 0-1 hetgeen voldoende
genoeg zou blijken te zijn.
Een door Robin Castien genomen was om in de strijd om de titel te
ZANDVOORT - Door een 1-2
hoekschop werd fraai ingekopt door blijven.
overwinning op 't Gat van Ne-

Uit ''t Circus Gesppid.

ZANDVOORT - Afgelopen
weekend hebben twee kunstzwemsters van de vereniging
'De Zeeschuimers' deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen. Ingrid Kraaijenoord en Saskia Wester leverden daarbij behoorlijk goede
prestaties.

verdediger Bert van Meelen.

opnieuw kampioen wordt, is dat verrassend. Ook bij dit team kwam de
grote traingsintensiteit goed tot uitdrukking."
De Zandvoortse talenten hadden
er duidelijk zin in en in een hoog
tempo werd Heiloo overklast. In defensief oogpunt speelde Patrick
Kors een prima partij terwijl aanvallend Klaas Peereboom met 26 punten goed op dreef was. Heiloo, dat in
de eerste confrontatie met Lions
ook al ruim verslagen werd, was
kansloos. De Zandvoorters speelden
een prachtige partij basketbal wat
tot een 84-49 zege leidde. Robin Keller (17), Maurice Reus (14), Hamilton Caldwell (13) en Menno Vrieland (11) kwamen eveneens in de
dubbele cijfers.

derland, die minstens tweemaal per
dag trainen.
Saskia Wester behaalde een 36e
plaats en haar clubgenote Ingrid
Kraaijenoord eindigde op een 69e
plaats. Bij de uitvoeringen pp muziek moesten Ingrid Kraaijenoord
en Saskia Wester een duet zwemmen. Dit ging heel erg netjes waarmee zij een zeer fraaie 18e plaats
behaalden.
Elk jaar gaat het weer iets beter
met de Zeeschuimers op de Nationale kampioenschappen. Ook volgend
jaar zullen zij weer proberen door de
voorrondes heen te komen, om dan
een eervolle rangschikking te bewerkstelligen tijdens de Nederlandse kampioenschappen.

"We waren weer in oude doen",
stelde trainer Gerard Nijkamp. "We
hebben de laatste weken een terugslag gehad, maar tegen Zwaluwen
hebben we de strijd geheel gecontroleerd. We hebben het nu in eigen
hand. Het wordt een echte finale.
We zijn nu zover dat we het direct
moeten kunnen maken. We hebben
volgende week thuisvoordeel en ik
verwacht toch wel veel publiek. Ik
heb vertrouwen in de ploeg. Als
ploeg zijn we beter dan ZOB, maar
er komen in zo'n wedstrijd altijd andere dingen kijken. Deze beslissende wedstrijd moeten we echter naar
ons toe kunnen trekken".
De wedstrijd tegen ZOB begint op
25 april aanstaande om half drie.
Stand in de derde klasse KNVB: 1.
ZOB 21-31, 2. Zandvoort'75 21-30, 3.
Odin'59 21-27, 4. DZS 21-26, 5. Aalsmeer 21-21, 6. Zwaluwen .21-20, 7.
KMVZ 21-19, 8. VEW 21-19, 9. Jong
Holland 21-16, 10. Kennemerland
21-16,11. Purmerend 21-14,12. Blauw
Wit 21-13.

Louis Bloktoernooi
ZANDVOORT - Op Hemelvaartsdag, donderdag 28 mei aanstaande,
zal de Zandvoortse Schaak Club, alweer voor de twaalfde keer, het landelijk bekende Louis Blok rapidtoernooi organiseren.
In vijf partijen van maximaal vijftig
minuten zullen de deelnemers, ingedeeld op sterkte en per groep van
zes, strijden om de drie prijzen.
Inschrijvingen kunnen nu al aangemeld worden bij de secretaris van
de Zandvoortse Schaak Club, Jack
van Eijk, telefoon 02507-13644 of bij
voorzitter H.Lindeman, telefoon
02507-13224.

derland in Volendam is het
zaalvoetbalteam van Nihot/Jaap Bloem Sport gepromoveerd. Op maandag 27 april
aanstaande kunnen de Zandvoorters het kampioenschap
pakken.

De Zandvoorters hadden nog
nooit gewonnen in Volendam en
kwamen daardoor toch wat nerveus
uit de startblokken. Door een verdedigingsfout
kwam Nihot/Jaap
Bloem Sport al snel op een 1-0 achterstand. De badgasten herstelden
zich en trokken fel ten aanval. De
kansen werden echter vooralsnog
gemist. Bas Heino knalde op de lat
en Rene Paap zag een inzet naast

gaan. Na tien minuten voetballen
kwam toch de verdiende gelijkmaker van de voet van Bas Heino: 1-1.
Een sterker Nihot/Jaap Bloem
Sport kreeg veel kansen en moest
opletten op de counters van 't Gat
van Nederland. Vlak voor de doelwisseling zorgde Edwin Ariesen
voor een Zandvoortse voorsprong:
1-2. In de tweede helft hebben de
Volendammers sterk aangevallen,
maar in het Zandvoortse doel groei
de Jaap Bloem naar ongekende
hoogte. Met fantastische reddingen
sleepte hij zijn ploeg er door heen.
Het team van coach Guus Marcelle
had via counters de kans op meer
doelpunten doch de kansen bleven
ook nu onbenut. Wat 't Gat van Nederland ook probeerde, Jaap Bloem
pakte alles, inclusief de twee punten.

Zware problemen ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het Zandvoortmeeuwen zaterdagteam
zit duidelijk in de hoek waar de
klappen vallen. Door een 0-4
nederlaag tegen Hoofddorp zal
het bijzonder moeilijk worden
degradatie te ontlopen. Het
zondagteam van de Meeuwen
plaatste zich door een 1-4 o verwinning op het zaterdagteam
van Concordia voor de halve
finales om de HVB-beker. De
volgende tegenstander is EHS.
Deze wedstrijd vindt vanavond
plaats in Haarlem.
Tegen Hoofddorp had Zandvoortmeeuwen een van de laatste kansen
om het vege lijf te redden. Echter
door een snel doelpunt van Hoofddorp liep Zandvoortmeeuwen achter de feiten aan. Wat de Zandvoor-

ters ook probeerden de echte spirit
ontbrak.
In de tweede helft ging Zandvoort meeuwen met goede bedoelingen
van start. Het offensief hield een
kwartier aan, zonder tot succes te
komen. Toen een snelle aanval van
Hoofddorp wel doeltreffend werd afgerond (0-2) was het verweer van de
Meeuwen gebroken. In de slotfase
liep Hoofddorp zelfs uit naar een
ruime 0-4 overwinning. Met de uitwedstrijd tegen Altius nog op het
programma zal het voor Zandvoortmeeuwen wel heel erg moeilijk worden de dans te ontspringen.
Stand vierde klasse KNVB: 1. NAS
20-29, 2. Altius 20-28, 3. Castricum
21-25, 4. CJW 21-25, 5. DSC'74 21-24.
6. Velsenoord 21-20, 7. SCW 21-20, S.
Hoofddorp 21-20, 9. SIZO 21-15, 10.
RCH 21-15, 11. Zandvoortmeeuwen
21-15, 12. SMS 21-14.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered,
prijz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625
Auiorubnek SHOWROOM verschi|i» elke weel. in alle
edihes van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad,
Buiicnvcldensc Courant, Diemer Courant Do Niouwe
Bijlmcr Nieuwsblad Gaobperdam De Nieuwe Weosper
Amsielveens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad), De Zoanse Ge^mbbode
luitgave Noorciorpersl en hè' Witte Weekblad (uitgave
Van Groemgen)
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
ui|dag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch von maandag t/m vrijdag russen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-0658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM Pob'bus l 56 l 000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parooi, Wibautstraat 131
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, laan van de Helende
Meeb'ers 421 B Uithoorn. Stationsstraat 70, Weesp
Nieuwstraat 33 Zandvoort, Gasthuisplein 12
Al!e opdrachten (zowel telefonische ols schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dog m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakianten en m Onze Krant
Waterland De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad
Toiale oplage 761 540 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|S
mm-pri|S met vignet

ƒ 26,ƒ l l ,50
ƒ 5,91
ƒ
6,34

Alle prijzen zi|n excl. ó% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
BMW

Asmoco
Off BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-sene
bj '83 t/m '91
Inruil/leasing/financiermg

020-6943093

BMW 316, 4-drs., '87, APK '93,
LPG, 89000 km, LM velgen,
nw. banden, alarm, vele opties,
metal blauw, 02503-36940.
BMW 323, '86, LPG, m nw.st
ƒ14950. Centrum Auto's,
tel. 020-6250096.
BMW 525i aut„ nw mod. '82,
APK 4-'93 ƒ5950,- Tel •
02979-82077 na 1800 uur.
Te koop BMW 316, b.j 5-'85
LPG, APK 8-'92,4-deurs, 5-bak
ƒ9975 Tel.. 020-6458893.

Chevrolet
IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen f uil size, S 10, Blazers;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken
Tevens luxe wagens o a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Tevens importeur van STARCRAFT
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Rfth Weels
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Tel.- 020-6670121
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ingdijk
autoverhuur

AX
ƒ 60,- per dag
incl BTW en verzekering
en o a. BX en ZX
Tel 0206932750
S Stevinstraat 12a, A'dam

Daihatsu

HH. h. tegen mruilpnjs: Opel
Vectra 1 8 GL, 4 drs, zwart
met, 5-'89, ƒ18500. 2x Opel
Kadett 1600i, 3 drs., LPG, 5-'89,
v a ƒ13750 Kadett 1.3LS, 3
drs., LPG, 6-'86, ƒ 7 500. Kadett
16 D, 5 drs., 10-'85, ƒ7500
Kadett
1.6i, LPG, 6-'90,
ƒ15.500. Kadett 1.6i, LPG, 6'88, ƒ12.750. Kadett 1.3 LS,
LPG, 3-'84, ƒ4.250, Kadett 12
S, 4 drs., 5-'84, ƒ4.250 Kadett
1 6 LS Diesel, 3 drs , Stationcar, 3-'88, ƒ 12000, Kadett 1.6
LS Diesel, 5 drs., Stationcar,
FSO
10-'88, ƒ 13.500 Kadett 1.3LS,
5 drs., Stationcar, LPG, 6-'86,
FSO Prima 1 5 SLX i. Celma, ƒ9500. Kadett 1 2 LS, 3 drs.,
bord rood, 20.000 km, 2 jr gar., Stationcar, LPG-o b., 3-'87,
bj 3-91, ƒ12000
ƒ 11.500. Omega 2.0i LS, 8-'88,
Tel. 020-6334748
ƒ 14 750. Prijzen incl BTW. Autobednjf BEREBEIT, Amsteldijk
25, tel.: 020-6627777.

SIERRA 18 L nwmod '86
bl met., 92 000 km, 5 bak, LPG
als nw ƒ 7800.ini. 020-6753081
Sierra bj. '84, sportvelgen
blauw, metal. stereo ƒ 4250.-.
Tel: 020-6153933 of 6692610
Taunus '82, APK 8/'92, 4-d
Prijs ƒ 1500,Tel. 020-6180605.
T k. Ford Fiesta, APK tot 5-'93,
bj 1980. Tel 02990-43768
Prijs ƒ 1.200,-.

Honda

Te koop HONDA JAZZ bj. '85,
Daihatsu Mini Bus 850, grijs APK gek, i z g st Vraagpr
met, nw APK, bj '83, schuif- ƒ3950 Tel. 02507-18667.
dak, 2 schuifd, i z g s t . ,
ƒ3750. Tel 020-6105478.

Hyundai

Fiat
FIAT VERMEY B V
<euze uit ruim 35 occasions
A. Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 02975-62020.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions Tel • 020-6470909
NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN'
Panda 750 CL 10/87 .ƒ 9.250
Panda 750 CL 1/89 .ƒ10.500
Panda 1000 L i.e2/89/ 10.600
Panda 1000 CL 3/87 .ƒ 9.500
Uno459/86
ƒ 9.250
Uno45 üdo 1/89 ...ƒ13250
Uno45 ie. 8/89. . .ƒ13.250
Uno 45 i.e. 3/90
ƒ 15.250
Uno 60 S 3/87
ƒ11.950
Tipo 2.0 GT ie 1/91 ƒ31.950
Regatta 85 S 5/87. .ƒ 8.950
Lancia Delta GT i.e.
2/89
ƒ19.750
Ford Sierra 2.0 CL 1/89/ 19.950
Ford Scorpio 2.0 CL
4/89
ƒ21.950
Citroen BX 16 Montreux
4/89
ƒ19500
Citroen BX 19 TD 5/90/27500
3-12 maanden garantie
*Vraag onze voorwaarden
CASPARUS - FIAT
Casparuslaan 1
WEESP
02940-15108
Panda, bj '86, zwart, stof bekled. stereo, in. nw. st. ƒ 5500.Tel.: 020-6153933 of 6692610
Fiat Uno 60 S, bj.'88, APK, grijs
met, 1e eigen., i.zg.st,
ƒ7.950. Tel.:020-6105478.
T k. aang. FIAT PANDA 4x4
4 wheeldnve 1986, 20.000 km,
prijs n o t k . Tel. 02159-33268
na 1800 uur
T.k. Rat Uno 60 S, b j.'86, LPG,
i.pr.st, rek. ter inzage.
Pr. ƒ 6.000,-. Tel.: 02993-69698.

De Scoupe staat m alle kleuren
m onze Showroom en is uit
voorraad leverbaar
Grote keus sportvelgen

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel. 020-6310615.

Meer Garage

Opel Manta 1.8 S •Autom.,
bj.'85, grijs met,, APK, rijdt perfect,/4950 Tel.'020-6105478.
Kadett 1.2 S, wit, 1987, 3 drs.,
60 000 km, innw. st. ƒ 10.950.
Centrum Auto's: 020-6250096.
Opel Kadett 1.61,3 drs., LPG, 5
versn., 5-'89, ƒ 14.500.
Tel. 075-287733.
OPEL Kadett City '78, APK tot
12-'92, in prima staat ƒ 1650.
Tel. 075-703004, na 19 uur.

Mazda

Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)
Telefonische informatie 02503-20129/36644

2e Paasdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Ceintuurbaan 225. Tel. 020-6719154 (do.av. koopavond)

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE

KIMMAN

HAARLEM

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
RAVENSTIJN, 02502-45435
Valkenburgerstraat 134.
Lid Nevar,
Tel. 020-6240748.

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.
• „SHOWROOM":
Autoverzekeringsmarkt.
De autorubriek voor
DE HOOGSTE PRIJS
Betaal niet rnéér dan nodig.
Amsterdam en omgeving.
elk merk auto a contant met
Celie Inf. 020-6416607.
Oplage 750.000 ex.
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478
Elke week in Het Parool en
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.'
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
De hoogste prijs voor elk merk
lilfo: 020-6623167/6732853
Tel. 020-6658686.
auto a contant, met vrijwar.
bew. Tel.: 02990-37825.
Bi)
INKOOP AUTO'S, ± ANWB
pr., snelle afw. a contant m
vnjw. bew., def. geen bezw
niet duur!!!
Tel. 020-6108280/6149352.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Studenten 10 % korting.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
- auto-ambulance & oprijauto Te koop gevr. Peugeots 404,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100. - 9-pers. bussen en pick-up's 504,505, J5,604 TD. Schade of
Showroom/werkpl./magz, Mmervalaan 85,020-6793249/6713581 - Nu ook Chrysler Voyager
sloop.
Autocommerce,
Avond- en nachttar.: 023-338895.

Autofinanciering
en verzekering

Auto's te koop
gevraagd

Ouke Baas

Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk. Tel: 020-6148933
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;

Peugeot

020-6929548

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

Mini

Let op ! Speciale Paasaktie
V.a. ƒ 170.- p.m.
rijdt u in een nieuwe MINI JUMBO.

Van Deinum - Suzuki-Dealer

V. part. Mazda 323 HB '83, 1e
eig , bijz mooi, nw APK, weinig
km, ƒ3450. Tel.: 02990-36809.

Mercedes-Benz

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover

Suzuki

Hartgerink en Klomp

205 XE Accent, wit
205 XE Accent, blauw
205 GTI 1.9, groen met.
LOTUS ELITE
205 GE Junior, wit . .
4-.cilinder Chapman, '76,
kleur wit, motor gereviseerd, 205 XE Accent, rood .
309 XR, rood
. ..
compl. gerest., als nieuw.
309 XRD. d. grijs met .
AUTOBEDRIJF JAN WALS
309 XL Profil wit
Tel. 02902-1697/1981.
309 GL Profil wit
309 GL 1.3, rood . . .
405 GL 1 6i, grijs met .
Mercedes 300 Dies., bj'83, 405 GL, wit
APK, alarm, i.zg.st, ƒ7.950. 405 GR 1 6, bruin met
405 SR 1.9 wit
Tel. 020-6105478
405 GRD blauw
. .
Mercedes 200D, 6-'82, motor 405 GRD blauw met .
moet
opgeknapt
worden 505 GR 2 2 inj., grijs met .
ƒ2000 Tel 02975-31663
Opel Kadett 1.3, wit
.
Lancia Yio Fire, grijs met. .
Mercury/Lincoln Ford Escort, grijs met., Ipg
Renault 5 GTS, blauw,
Mercury Capn Ghia, aut. 6 cyl Rat Panda 750, groen
stereo, siervlg i.z.g.st. ƒ 2750 Ford Scorpio 20 GL, grijs met
Tel.' 020-6153933 of 6692610 Volvo 360 GLT, grijs met

SUBARU- HEERE B.V.

Autoverhuur

Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

Lotus

Accessoires en Onderdelen

• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
MOOY.EN ZOON
advertentie krijgt u alleen toev h Museum autobedrijven
gezonden als u dat bij de opal 17 jaar uw dealer
gave van de advertentie kenm PRIJS gelijk,
baar maakt. De kosten daarin SERVICE beteri
voor bedragen ƒ3,U rijdt al in een Subaru-Justy
v.a. ƒ 190,- p/m

^HyuNbAi DEALER ;

. : Ook voor uw'.
;T /OCCASIONS :
.: Linnaeuskade 5-7,
••'.
Amsterdam J:

Subaru

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

34.500
37630
35.100
57.100
67.400
46000
68000
37.370
34.600
71.000
28.700
27000
85.000
120000
115.000
75000
55.000
96000
13.000
.110.000
. 32.000
26.000
110.000
112.000

08.87
04.90
08.90
01.88
06.89
04.89
01.89
02.90
09.89
0487
07.90
01.90
01.88
02.89
01.89
0690
04.89
01.87
03.90
0387
11.87
12.88
01.87
11.86

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Zuidemde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
Suzuki SJ 413 OJX Jeep,
m '88, zomer- + winterkap,
LPG, ƒ10750. 020-6105478.

• De autorubnek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

BROUWER tO^'JfA
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Volvo

ROMANTIEK & AVONTUUR ?
Dat kan met onze camper
Te huur v.a. ƒ500.- p.wk.
Adventure Cars - 02993-68281

Diversen
Te koop diverse speedboten,
tevens te koop gevraagd
speedboten en kruisers.
Tel. 02990-37825

Algemeen

Toyota

"orolla Coupé DX, bj. 9-'80,
.zg.st., tr.haak, APK 4-'93,
vaste pr. ƒ 1975: 020-6714222.
Tercel, 1 3 SR, 6-'85, blauwgr.
met. spec. uitv. i z g.st. ƒ 5900.Tel.: 020-6153933 of 6692610
Toyota Celica 20 ST, bj.'S
APK, i.z.g.st., ƒ 1.450.
Tel.. 020-6105478

Campers

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico: ong.
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrywarmg. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Het hoogste bod ?
Loop- sloop en schadeauto's. Gratis opgehaald.
PTT-vrijwaring RDW.
Autosloperij EXCELLENT
Hemig 39, Sloterdijk A'dam
Tel.: 02907-7654

+ 50 auto's, APK gek Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079. Tevens INKOOP.
Let op Oranje Hek Wagenpark,
Johan Boom, Zuiderakerweg
83, A'dam Osdorp. Tel. 0206105478, ±100 auto's, v.a
ƒ300 tot ƒ 1500, v.a. ƒ 1000 al
garantie + omruil garantie.
Goedkoopste adres van Nederland, door grote omzet en
prima service. Inruil fine Dagelijks geop. van 9 tot 19 uur,
donderdag's koopavond, zaterdag's tot 17 uur.
AUTO SERVICE WETTER
SUBARU-LADA DEALER
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
6 tot 12 maanden garantie.
LADASamara 1.3, '90/ 12.500,LADA Samara 1 3, 5-drs.
'89
ƒ11.250,LADA2105 1.2, '89 . ƒ 5.750,LADA 1200 S, '87 . .ƒ 3.750,SUBARU Mini Jumbo,
'87
ƒ 7.750,SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG,
'86
ƒ10950,-*
VOLVO 360 l, LPG,
'87
ƒ10.750,Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
±15 Auto's van ƒ300 tot
ƒ 1000, met APK. ±30 Auto's
van ƒ 1000 tot ƒ 3000, met nw.
APK, voor de kleine beurs, met
gar. (omruil). Zuiderakerweg 83
(Oranjehek-f wimpel), A'dam
Osdorp. Tel.: 020-6105478.

Autobianchi A 112, „Elite",
bj.'83, nw APK, i.zgst.
ƒ3250. Tel.: 020-6105478. "
Opel Corsa, '88, 24000 km.,
grijs met.
Ford Sierra Combi 1.6,
10-'83, rood met., trekhaak.
Ford Granada V6, '82, groen
metallic
Mitsubishi Colt 1200 GL aut,
11-'83, blauw
Opel Corsa 2-drs 1.2S, 03-'84,
wit
Opel Corsa 2-drs 1.2S, 09-'84,
blauw
VW Polo Van, 01-'85, blauw.,"
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.

VAKGARAGE BEEKS •
Te koop Volvo GL 440, 4-'90,
Daihatsu Charade 3 x '88-'89,
11 000 km. Tel.: 020-6592148.
Cuore automaat '90. VW Polo
Te koop Volvo 360 GL 2 L,
Avance '87 ƒ 9.950 Toyota
aug.
'88,
iz.g.st
Vr.pr.:
Corolla 1.3 Station LPG, '87
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen ƒ 16000,- Tel.: 020-6438980.
ƒ8.950. Lancia Thema Ie, '86
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
ƒ9.950 Opel Kadett 1.6 GT
Volvo
244
GL
aut.,
'80,
LPG,
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulLPG, '86 ƒ 10.950. Mitsubishi
trekhaak,
APK
dec.
ƒ1.900,-.
Mitsubishi
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
Colt, nw. mod. '89, ƒ14.250.
Tel. 02977-24794.
Plein 13, Wormerveer. •
2 x Visa, '85, en '87, van 1e Visa Leader GTi uitv., 4-'87, gr, Ford Fiesta 1.1, bj.'86, grijs ken- Colt d'Azur GL, 7/'85, spec. uitDus Leeuwekeur: zeker en beter
VOLVO 340 GL 1.4 aut., katalyTel. 075-280208
eigen, l.z g st. v,a.. ƒ4250met., APK, 4-'93, ƒ6950. Cen- teken, wit, i.z.g.st, rijdt perfect, voenng, i.z.g.st., 2-kleur metalsator, 5 d, rood, bj. 1991,
Tel.: 020-6153933 of 6692610 trum Auto's: 020-6250096
lic,
ƒ6800,020-6908683/
Let
op
± 25 auto's, v.a. ƒ 1000
ƒ 17.500. Tel. 020-6418818.
ƒ5.250. Tel.- 020-6105478.
tot ƒ 15.000. Inruil garantie v.a.
BX 19 RD station, nw.st., '87, XM Diesel, '90, nw. motor, Escort 1.4 CL 3-drs, 7-'87, 02908-3816
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Volvo-Nierop b.a.:
ƒ 1000 Tel.: 02990-37825..
ƒ37500. XM 20 Ambiance, 11- d.gr.met., 5-versn., z.g.st.,
130.000 km, ƒ13750,GOLDCAR AMSTELVEEN
1183 JG Amstelveen
Demo 340 5-drs GL spec. aut,
BX 16 TZI, '89, 36000 km., '89, ƒ29500 CX 20 RE, '89, 71.000 km. 02979-85629.
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Tel. 020-6455451
km. 03200
'92.
LPG, sch d„ ƒ 17 500. CX 22
• Bewijsnummers van een geƒ18500,occasions. Tel. 020-6433733.
Halte Sneltram: „Zonnestein"
340 5-drs. GL spec. aut, km.
plaatste "SHOWROOM"
AX GT inj, '89, 25000 km , TRS, '88, sch.d., ƒ 14.950. BX Fiesta, luxe, bl. met, 6-'86, in
Lancer
5-'85,
4
drs.,
5
bak,
ge07600
1V89.
advertentie krijgt u alleen toeTurbo Break Diesel, '90 nw s t , 64.000 km, ƒ7.950
ƒ16750,340 5-drs. aut., km. 60000, '88
gezonden als u dat bij de opAX11TRE, bj '87, 80 000 km, ƒ27.500. BX Turbo Break Die- Centrum Auto's. 020-6250096. tint glas, zonnedak, ƒ 4900.
Expocar
Trading
020-6153933.
Adverteren
m
„Showroom"
440 GLE Inj., km. 26000, . '89
sel, '89, ƒ 23.500 BX RD Break Ford Escort Laser, '86, n w. st.,
gave van de advertentie kenƒ9.500,Tel.
020
665.86.86
GL, km. 43000
'89
baar maakt. De kosten daarVisa D, '87, 100000 km, '89, ƒ 17 500. BX TRD Break, ƒ 8.950 Centrum Auto's,
PEUGEOT - DEALER Renault 5 GTL, bj. '84, nw., 440
FAX
020
665.63.21
APK, punt gaaf, ƒ 3.950. Inruil 440 GL, LPG, km. 80000, '89
voor bedragen ƒ 3,'89, ƒ 18.500 BX TZD Turbo, tel. 020-6250096
ƒ8.750,Postbus
156,
1000
AD
A'dam
Door inruil hebben wij voor u gar. fine. Tel.: 02990-37825.
340 GL sedan aut., km. 60000,
'90, speed contr., 45000 km ,
Autobednjf J. WALST
'84
ƒ 27 500. BX TZD Turbo, '89, Ford Scorpio 2.4 i CL, LPG, T k. Sunny Ronda 1.7 LX die- diverse Leeuwekeur gebruikte Renault 5 TL, m.'88, i.z.g.st,
Tel.: 075-163008
m.'89, i.zgst., ƒ15.950. Inrui sel, aug '89, rood, 1e eig.
auto's klaar staan.
740 GL sedan, black-lme uit8.950
Inruil
gar.
fine.
Citr. Visa GT 10-82, APK tot '93, ƒ 22 500. BX TZD,'90, ƒ 19.500. gar fine. Tel.' 02990-37825.
onderh.boekje aanw. ANWB Auto's die door en door
jev., km. 110000
11-'87
BXTRD, '89, ƒ 16500 BXTRD,
'el.: 02990-37825.
sportieve uitv, zwart, i.g.st., '88, ƒ13500.
gek 3 mnd. gar Autobedrijf gekontroleerd worden om u
'40 GL sedan, LPG, diverse
Gebruikte
auto
ƒ2500 Tel 020-6130723.
Gerard Tuin. 02207-46467, -als nieuwe eigenaar- weer vele
RENAULT AMSTERDAM
extra's
'89
BX TD, '90, ƒ 17.500
km van dienst te zijn.
b.g.g 02290-38845.
Top occasions met 1 jaar
Citroen BX, 6 '87, LPG, 5-bak, BX Diesel, '89, ƒ 13.500.
460 GLE 18 KPD (nieuw), spec
PROVINCIE
De auto's worden geleverd
garantie
prijs
get glas, siervlg, .
ƒ7950,- BX 19 TZI, '90, LPG, ƒ 19.500
met 100% garantie. Inruil,
Wibautstraat 224
ZONDER AANBETALING
Tel. 020-6153933 of 6692610. BX 19 TRS, '89, LPG, ƒ 16.500
Inruil- TOYOTA 1.3 DX, 12 V
financiering en verzekering
OOK VOOR PARTICULIEREN
020 • 561 96 11
aut, km 56000
12-'86
Citroen BX TRS, LPG, m '85, BX 16 TRI, '89, LPG, ƒ 14.500, V A ƒ282.- PM. INCL BTW.
kunnen
door
ons
snel
en
voorBX
16
TRI,
'88,
LPG,
sch.d
,
Ascona 1.6, 1983, moet gezien
i z.g st, ƒ 4 950 Inruil gar fine
VANCOUVERSTRAAT 2-12,
delig
geregeld
worden
KEUZE
UIT
80
AUTO'S
ƒ12500.
BX
14,
'89,
LPG,
worden, 2 drs., ƒ4950. CenTel 02990-37825
AMSTERDAM-WEST.
ƒ 12 500. BX 14 E,'89, ƒ 12.500
COBUSSEN
trum Auto's: 020-6250096.
BX 14 RE, '88, ƒ11500 Visa
020-6183951
Sinds 1930
Corsa 125, 2 drs., gr. met., 6HH hand tegen inruilpnjs. BX RD Diesel, '85, ƒ3000 GSA
'83, in nieuw staat, ƒ4.950. Baarsjesweg 249-253, direkt
14 TE, wit, 11-'89, ƒ 11 500. BX Special, '84, ƒ 2 250 Peugeot
Centrum Auto's 020-6250096. bereikbaar v.a. Postjesweg
16 RE Montreux, grijs metallic, 305 Break, '84, ƒ3950.
AMSTERDAM - 020-6121824
NIEUWE MEERDIJK 399
l m wielen, zonw glas, LPG- VISA GARAGE
De koffie staat klaar
BADHOEVEDORP
Opel Kadett Station, m. '88,
o b , 6-'89, ƒ 13 500. 8X16 RE, Houtmankade 37, Amsterdam
Polo, 2 drs., Van, 9-'86, boekjes
WIJZIGING VERORDENING WATERKWALITEITSNu in onze
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Kleine man de dupe van melkstaking
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

„'t Wordt niks met de Pasen."
Somber keek Willem naar de
loodzware lucht boven het Raadhuisplein. De gestaag neervallen: de regen had zijn jas doorweekt.
De vette kraag verraadde de afwe: zigheid van een vrouw in huis.
; Willem was vrijgezel. Al jaren. Hij
ging daar prat op. Eens, lang geleden deelde hij zijn sponde met Marie. Vanwege zijn overmatige alcoholgebruik had die, nadat de kin, deren het huis hadden verlaten,
. haar biezen gepakt en was bij een
• ander in gaan wonen. Willem had
daar vrede mee. Met zijn handen
diep in zijn zakken stond hij onder
de luifel van 'Jupiter'. 't Was min
' of meer zijn vaste stek. 's Zomers
". werd die verruild voor een plek
; boven aan de Rotonde. Achter het
' glas en uit de wind kon hij uren
lang zitten mijmeren over de tijden van weleer. Willem was een
somber mens. Hobby's had hij
niet. Zijn enige tijdverdrijf in de
• avonduren was de kroeg. Tot wanhoop van de kastelein overigens.
Willem bemoeide zich altijd met
andermans zaken en dat bracht
hem menigmaal in conflict met
; zijn mededorpsgenoten. Geen
• wonder dan ook dat iedereen hem
; links liet liggen. Dat maakte zijn
• stemming er niet beter op.
Willem had maar één vriend.
Nou ja, vriend ... Jaap sprak wel
eens tegen hem. Geen wonder.
. Jaap was een kankerpit. Lachen
; deed hij zelden. Alleen als iemand
• uitgleed, onder een auto kwam of
van de trap viel wilde zijn gezicht
• nog wel eens een vrolijke uitdruk• king produceren.

boven de plavuizen. „Toe dan
beestjes," kirde ze in opperste dierenliefde. Een duif scheerde rakelings langs haar hoofd. In het
voorbijgaan zeilde een enorme
straal duivenstront naar beneden.
„Da's nou stank voor dank," zei
Jaap en bulderend van het lachen
mepte hij zijn compaan op de
schouders. De vrouw keek boos.
Met haar hand veegde ze de duivenpoep van haar gezicht. Bestraf fend hief ze haar zak omhoog.
„Dat had je nou niet moeten
doen," zei ze tegen het zich van
geen kwaad bewuste dier. Ze
frommelde de zak tot een prop en
stak die in haar zak. „Dit is de
laatste keer geweest. Vanaf vandaag krijg je geen eten meer."
Willem en Jaap rolden bijna onder de bank van het lachen. Kletterend sloegen zij zich op hun dijen. „Foutje," riep Jaap. „Bedankt," hikte Willem. Het oude
mens draaide zich om en sloffend
liep ze terug richting Oranjestraat. „Afschieten moesten ze die
beesten," mompelde ze. Bij de haringkraam van Koper bleef ze
staan. Ze haalde de overbodig geworden plastic tas uit haar zak en
wierp die in de afvalbak. Hoofdschuddend liep ze verder.

Niet thuis

Nadat ze uitgelachen waren gingen Willem en Jaap verder met
hetgeen waarvoor ze gekomen waren. Kankeren op de hele wereld
in het algemeen en op hun woonplaats in het bijzonder. Vooral de
plaatselijke politiek moest het
ontgelden. Jaap wees naar het
raadhuis. „Zie je dat raam links
Foutje
naast die deur," vroeg hij. Willem
't Span hoorde bij elkaar als knikte. „De burgemeester is niet
_ worst in de erwtensoep. Voor de thuis," wist Jaap. „Hoe weet je
' zoveelste maal die middag keek dat?" Willem keek verbaasd. Jaap
| Willem omhoog. De lucht wildekeek of hij een beer geschoten
• maar niet 'breken'. Hij keek naar had. „Als de burgemeester er is,
' de duif in de goot boven de apo- branden de lampen op zijn kamer
: theek. Zijn elleboog raakte die van en dat kun je van hieruit zien."
•'> Jaap. Met weerzin haalde hij een Da's knap dat je dat weet," liet
•\ hand naar buiten en met een prie- Willem weten.
•I: mende vinger wees hij naar de vo„Als Van Caspel er is, kun je dat
; gel die niets vermoedend in zijn dan ook zien?" vroeg hij. „Zeker,"
: kletsnatte veren toerist en plaat- zij Jaap „dan staat zijn auto daar
selijke bevolking in ogenschouw geparkeerd, langs die gele streep."
nam. „Afschieten moesten ze die Willem schudde zijn hoofd.
beesten," zei Willem. Jaap knikte. „Krijgt hij dan geen prent?" vroeg
„Ze schijten waar ze zitten," hij verwonderd. Nu schudde Jaap
merkte Jaap op. De conversatie zijn hoofd. „Nee natuurlijk niet.
Stel je voor. Die hoge heren bijten
stokte.
Vanaf de overkant naderde een elkaar niet." Zoveel onrecht had
oude vrouw. In haar hand droeg Willem in zijn woonplaats niet
ze een plastic zak. Met klepperen- verwacht. Nog somberder dan
de vleugelslag dook de duif naar voorheen keek hij voor zich uit.
beneden. Koerend draaide het
beest rond de voeten van de bejaarde Zandvoortse. „Moet je kij- Belazerd
„We worden belazerd," merkte
ken," zij Jaap. „'t is voedertijd."
Inderdaad, de vrouw keerde de in- hij op. „Neem nou het circuit. Net
houd naar buiten. Gulzig pikte de nu iedereen denkt dat we daar einduif in de broodkorsten. Binnen delijk vanaf zijn omdat Gran Doeen mum van tijd werd het Raad- rado daar wil bouwen, halen ze op
huisplein overspoeld door haar het raadhuis weer een nieuwe
moddervette soortgenoten. „Snap stunt uit." De frons in het voorjij dat nou," vroeg Willem aan hoofd van zijn vriend doet hem
Jaap. Jaap schudde zijn hoofd. besluiten verder te gaan. „Heb je
„Afschieten moeten ze die kren- het nog niet gehoord, het circuit
gen," beaamde Jaap het eerdere krijgt nu een contract voor twintig
advies van Willem. De duiven had- jaar, waarmee ze meteen het geouden inmiddels gezelschap gekre- wehoer over het voortbestaan van
gen van een stel meeuwen en een de racebaan uit de wereld geholzwerm kraaien. Brutaal verjoegen pen hebben." „Da's slim bekedeze laatste diegene waarvoor het ken." „Wat je slim noemt." Wilbrood juist bestemd was.
lem wees op het onverlichte venster links naast de voordeur. „Ons
dorp gaat naar de knoppen. Ik
Rotbeesten
weet het al bijna vier jaar zeker."
„Dat heb je er nou van," zei Dan met een grijns: „Zou hij alJaap. „Nou staat ze die rotbeesten weer op vakantie zijn?"
vol te stoppen. Vertederd keek de Dit was het weer voor deze week.
vrouw naar de zwerm. Haar zak Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN
was leeg. Ze schudde het plastic

ZANDVOORT - Hebben de
supermarkten in het dorp ondanks de staking in de zuivelindustrie nog melk in voorraad, ondernemer Warmerdam van melkerij Mariënbosch is ten einde raad. "Ik
heb melk bij de boer opgehaald
en ben, net zoals vroeger, met
rauwe melk de deuren langs
gegaan." Het Paasweekeinde
ziet de melkman somber tegemoet, omdat er dan voor hem
weinig te verdienen zal zijn.

raad. "Het Paasweekeinde staat
voor het deur. En juist in Zandvoort,
met alle horeca, wordt er dan altijd
veel verkocht. Vooral slagroom."

Grote jongens
De 'grote jongens', zoals Albert
Heijn, Dirck van de Broek en de
Spar ontspringen de dans. Zij hebben nog melk in voorraad. Hoe kan
dat? "Daar laat ik me niet over uit,"
zegt een medewerker van de Spar.
"Zijkanalen?", vraagt de verslaggeefster? "Zijkanalen," bevestigt de
woordvoerder. De Spar ontving
dinsdag
640 liter melk en woensdag
een rplas' van soortgelijke grootte.

"Het is in een woord ellendig," zo
vat ondernemer Warmerdam de perikelen rond de melkstaking samen.
"De vakbonden komen wel op voor
het personeel bij de melkfabrieken,
maar aan ons, de kleine ondernemers, denken ze niet. Wij zijn de
dupe. Ik heb geen brood op de
plank."

Warmerdam is absoluut niet te
spreken over de acties. Behalve dat
hij het betreurt dat zijn portomonnee leeg blijft, vindt hij het ook een
schande dat het milieu verontreinigd wordt als de boeren de melk in
de sloot laten lopen. De ondernemer
heeft alle mogelijke moeite gedaan
om toch aan melk en vooral slagroom te komen. "Ik heb allerlei fa-

Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

Juist meer

• Weliswaar beschikken de supermarkten over een redelijke voorraad
melk, maar ook zij zijn 's middags rond een uur of drie 'los'. Foto Bram stenen

Niet te spreken

DEPERFEKTE

brieken in het land gebeld, tot en
met Apeldoorn aan toe. Ik heb aangeboden zelf de producten op te komen halen, maar het personeel zei:
'Kan niet, de fabriek is besmet gebied'. Hetzelfde verhaal kreeg hij te
horen van werknemers van de grossier in Haarlem, waar hij naartoe
gereden was.
De enige mogelijkheid om aan

melk te komen, was dat van de boer
te betrekken. "Ik ben dus met rauwe
melk de huizen langs gegaan, net
zoals vroeger. Sommige mensen in
de wijk vonden het wel leuk, maar in
de winkel reageerden er veel mensen die rauwe melk maar niets vonden." De melkman is voor een groot
deel afhankelijk van de verkoop van
zuivelproducten en is ten einde

Het lijkt alsof de supermarkten
juist meer melk aangeleverd kregen,
dan anders. "Dat is niet zo," stelt
bedrijfsleider Bosman van Dirck
van de Broek. "We zijn wel degelijk
gekort op onze voorraad." De supermarkten hebben wel geconstateerd
dat er flink gehamsterd wordt met
de melk. "Vanmorgen vroeg zag je al
in elk karretje pakken melk liggen,"
constateerde een medewerker van
Albert Heijn.
De werknemers in de zuivelindustrie staken omdat ze het niet eens
zijn met de cao-voorstellen van de
werkgevers om de werknemers op
termijn per ziektemelding een vrije
dag te laten inleveren.

VANDEFVSJLUGT
Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN'
G Maakt u een afspraaUoor .ntDlijvende offerte
OSluunumiidokumeridiie
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Telefoon

METAMORF
„Zomer in aantocht"
Kleurtje nodig?
Geurtje nodig?
Even bij de GAPER
binnenlopen

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort
Tel. 02507-12513

L'OREAL INNOVEERT:

EQUA

PH

EEN ZUUR PERMANENT SYSTEEM
HET NIEUWE EVENWICHT,
HOUDBAARHEID
EN ZACHTHEID

voor exclusieve

PORTRET
FOTO'S
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
tel. 13526, Zandvoort

EQUA pH is een geheel nieuwe zure permanent met
uitgebalanceerde pH dat op alle typen haar een uitzonderlijk zacht en houdbaar resultaat geeft. Dankzij de speciale
formule met A.C.S. (Verbinding van Cationische Siliconen)
is het produkt perfect afgestemd op de natuurlijke haarstructuur en garandeert spectaculair cosmetische eigenschappen. Het haar wordt zacht, glanzend, veerkrachtig,
natuurlijk krullend en heeft veel volume.
Voor de verzorging thuis zijn er een EQUA pH shampoo, crème en spray met uitgebalanceerde pH. Deze
produkten geven body, energie en zachtheid aan het haar
en houden de EQUA pH permanent luchtig en langer
houdbaar.
_;

foto voor de behandeling

Ontdek deze nieuwe service in onze salon.
Kom langs of bel voor een afspraak.

Zeestraat 56, Zandvoort
Tel. 02507-30838

HAIRWVE

HORLOGES - SIERADEN - MODE
ACCESSOIRES-SPIEGELS-NOUVEAUTÉ'S

JEANS AND GASUALS
OP Z'N PAASBEST
Voor vader, moeder en kind
het adres waar u voor
ieder iets vindt

Kerkstraat 18, Zandvoort

MENINGEN

tel. 02507-19878

Grote Krocht 20 b, Kerkplein 10

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant. Postbus 26. 2040 AA Zandvoort.

Scholieren maken strand schoon
Hulde aan de breinen achter het
initiatief, de kinderen van een aantal
basisscholen in Nederland de vervuilde stranden langs onze kust te
laten schoonmaken. Ook de leerlingen van de Zandvoortse scholen
hebben hun uiterste best gedaan ons
strand te ontdoen van allerlei viezigheden. Dit onder de bezielende leiding van een aantal projectleiders.
Want zo mag men het onderwijzend
personeel zo langzamerhand wel
aanduiden, begrijp ik uit de opmerkingen van het hoofd een der scholen, de heer Nijboer, die 'omkomt
van de projekten'. Er is dus kennelijk een gretige afname van en vraag
naar door jeugdige basisschool-milieu-aktivistjes verrichte arbeid.
Er wordt nauw samengewerkt
met de dienst Openbare Werken en
met de heer Zonneveld, voorzitter
van de Nederlandse Vereniging van
Strandexploitanten. In het kader
van dit geweldige milieu-projekt
maakten de kinderen kennis met de
'schoonheid van het strand', hun
vingers gehuld in plastic wegwerphandschoenen en tot hun ellebogen
in de rotzooi. Een prima aktie. Het
enige nadeel was, dat de scholieren
tevoren werd medegedeeld beslist
geen injektie-naalden of spuiten op
te rapen. Die zijn dus helaas blijven
liggen.
Toch vraag ik mij af, of er echter
geen sprake is van kartelvorming.
Nijboer spreekt immers al van mogelijke interesse van zijn leerlingen
in onderwerpen als olievlekken, chemische vervuiling, kernreactoren,
honden in de goot etc. Is hij ons vast
een beetje aan het voorbereiden op
een volgend projekt? Op zich is er

natuurlijk niets op tegen, want het is
misschien best slim bekeken om
kinderen tijdens de les-uren in te
zetten bij kleine olie-, chemische- en
nucleaire rampjes. Er is vast wel een
sponsor die de plastic wegwerp-bestrijdings-pakjes wil financieren.
Diende in het verleden lesverzuim
te worden aangemeld, dan is daar nu
kennelijk geen sprake meer van.
Projekten effenen ieder obstakel,
hetgeen natuurlijk perspectieven
biedt. Naar mijn mening is het alleen niet fair, dat de gemeente en de
Strandexploitanten, die verplicht
zijn het door hen gepachte stranddeel schoon te houden, al deze potentiële arbeiders voor zichzelf nouden, ledere Zandvoorter zou hierin
moeten kunnen participeren.
Dien dus gerust uw projekten en
ideeën in bij de heren organisatoren,
want wat is het verschil tussen het
strand schoonmaken in het kader
van een milieu-projekt, een uur papierprikken in het centrum ten behoeve van aldaar gevestigde middenstanders, of een dag hondedrollen verzamelen? (Blrj-dat-ik-niet-glij-projekt?) De kinderzegel- en
grote club-aktie zouden dan bijvoorbeeld ook best een projektmatig
plaatsje tijdens de schooluren kunnen krijgen.
Mocht U eventueel een idee hebben, dan kan het misschien even duren voordat dit gerealiseerd kan
worden. Ikzelf heb namelijk vanmiddag snel een groot aantal blikken milieu-vriendelijke tuinbeits gekocht. Daar moet toch een leuk projekt van te maken zijn?
B.R.D. Hanning,
Zandvoort.

Grote Krocht 20b

Nieuwe
voorjaarskolkktie
is binnen,
o.a. Waterland,
Radio Simple and Strong
en natuurlijk ook weer
volop nieuwe lingerie.
foto na de behandeling

• Fitness Dames & Heren
• Fitness 50+
Dames & Heren
• Specifieke krachttraining
t.b.v. andere sporten (b.v. skiën)
• Konditietraining:
Bandhardloopmachine
Traploopmachine
Hometrainers

• Callanetics
• Figuurcorrectie

FITNESS PARADISE

Verstandig bruinen, een goed idee
• snelbruintunnel
1x ƒ15,-, 10x ƒ125,-

• zonnebank lx ƒ10,-, 10x ƒ90,• gezichtskanon (alisun)
lx 15 min. ƒ10,• sauna + Turks bad
• Solgar-vitaminen
(voor extra weerstand)

OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr. 10.00-22.00 uur
za. 10.00-14.00 uur zo. gesloten
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ONS ALTIJD BELLEN. OF KOM GEWOON EVEN LANGS. TOT ZIENS!
Paradijsweg 1, 2042 GC Zandvoort Tel. 02507-17742

Ons metamorfose-model in deze week voor de
Pasen is Netty van Oudgaarden.
Zij is 36 jaar en in Zandvoort een bekend
gezicht. Zij heeft een dochtertje van 3 jaar en
in haar vrije tijd is ze graag creatief bezig.
Het haar van Netty viel zwaar en sluik in haar
gezicht, daarom droeg zij een diadeem.
Hierdoor is gekozen voor een kapsel dat uit het
gezicht valt. Veel volume van boven, de zij- en
achterkant licht opgeknipt.
Het mode is zowel klassiek als sportief te
dragen. Als ondersteuning is een zure
permanent gebruikt i.v.m. met de kleur die al
in Netty's haar zat.
De make-up is Emotion Sud van Lancôme,
verkrijgbaar bij drugstore De Gaper. Het jack
is van Something Else en het truitje van King
Louie, beide van Rosarito.
Om haar lichaam in goede conditie te houden
traint Netty bij Fitness Paradise.
Daar hebben ze een speciaal programma
voor haar opgesteld waarbij kracht-, rek- en
conditie-oefeningen gecombineerd worden
waardoor zij zich lekker in haar vel voelt zitten.
Haar en make-up
Ellen ten Broeke bij Hair Wave
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De nieuwe voorjaarscollectie '92, o.a. de merken:

DEENS
TOPVOER
VOOR ALLE
NEDERLANDSE
HONDEN...

iu \(.(.! |KI|IL
L

V E R K R I J G B A A R BIJ DE B E T E R E
DIERENSPECIAALZAAK.

k ik \CIML
mlptn

D 1 5 kg

ni ijoni K l l
ho

n Ki\< n l
i spt ikti 1 -

111,111.1

ƒ4,50 korting

Ml \

~vz.

NAAM
ADRES

I

I

ü balans

D senior

unboil

DIML /i|n ski. hts "011 L \unpl IFLII

Dl H I X , I O l 106 DIMl
l I N M I K A K I I S M A A I |l

Haltestraat 62 A
2042 LP Zandvoort
tel. 02507-1 65 68
COME TO „PARADISE"
WHEN YOU'RE STILL ALIVE.

VERSTËEGE,
02507-12345

l PEUGEOT

D hght

vanaf het Paasweekend zijn wij alle
dagen geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

I lid

AUTOBEDRIJF
Pakveldstraat 21, Postbus 126, 2040 AC Zandvoort Tel

WOONPL

Du kluikuuk

KL in L i hu i 11 n d is >n uu \ in de.

. IK 1 1 ili

U IL,L l l"'

D 5 kg

ƒ2,50 korting

ü pup

k

in LUI -i hik*. \ t r l „l ( ->0

schoenmaker!) & sleutelservice

J. van Campen & Zn.
uitsluitend voor kwaliteit geen slagzin maar een feit
wij maken alle sleutels voor u
nieuw nieuw nieuw nieuw
abus-plus fietssleutels

D aktief

~,7DfË"R-"PLËZllRT'"

&•V
<?

Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort - Tel 02507-19345

Mode accessoires

en

Badmode
FLEXA COULEUR LOCALE

(jutte, ^Toine

Kado-artikelen

ONTSPANNEN IN DE AMAZONE
KAN GEWOON THUIS

Voor gewoon, riant tafelen
Boul. Barnaart 14
Kerkstraat 6, 2042 JE Zandvoort
Tel. 02507-13539

ultralite autosleutels
onze paasaanbieding
elke 2e sleutel van dezelfde soort voor de helft
van de prijs
van 17-4 t/m 25-4

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel 12932

U kunt ons vinden m de

CORNELIS SLEGERSSTRAAT 2

Maandag gesloten

vlak bij het postkantoor
tel.

SP AR-NOORD /?V
Maandagochtend geopend
Voor de exotische rust van de Amazone hoeft u niet v ~
noodzakelijk ver te gaan Geef uw woonkamer die
natuurlijke sfeer met Flexa Amazone Groen Amazone Groen is een van de
sfeervolle tinten van Flexa Couleur Locale Een scala van kleuren waarmee u de^
sfeer van de plaatsen waarnaar ze vernoemd zijn m huis haalt
Naast Amazone Groen biedt Flexa Couleur Locale Kreta Blauw
Napels Geel Florence Roze Manhattan Grijs
Nairobi Beige en Provence Purper
FLEXA AMAZONE GROEN.
ÉÉN VAN DE SFEERTINTEN
VAN FLEXA COULEUR LOCALE.

<+m^</z

Paradijsweg 2
(to.pottöetouro)
Zanctvoort
tatefoon 02507-156 02

verf / glas / behang / zonwering / interieur

Eieren
klasse II
bruin of wit
met gratis plakplaatjes
doos 10 stuks

298

IJsbergsalade

Malse
Bïefstuk

Schouderfiletroliade

Gebraden
Rosbief

kilo

100 gram

zakje
ca. 200 gram

250 gram

149

598

1198

beker
0,25 liter

EEL

PaasRollades op z'n Best

vanille, walnoot of
cappuccino

pak 600 mi.

400 gram

379

179

149

kilo

890

249
Groot
Frans
Stokbrood

Ola
Viennetta

Slagroom

Goudse Jonge Kaas

1,85

per stuk

198

vers van 't mes

100 gr.

Grote
Franse
Bloemkool

2398

229

FILET

doos
ca. 250 gram

kilo

100 gram

Heerlijke
Tussendoortjes

Spaanse
Aardbeien

%@||ff

199

Stegeman
Slagersachterham

Samen met
Je EigenSlager
maak je een sukses
van Pasen!

Fondue/
Gourmetschotel
„de Luxe"

1

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, Zandvoort, tel. 13529

uw kleurenfilm

in

1uur

Ontwikkelen
en afdrukken
van negatief

13x18

1,95

ONTWIKKELD EN
AFGEDRUKT

15x21

3,95

20x28

4,95

Hierbij waardebon

30x40

9,95

voor ƒ 5,50 korting
op nieuwe film.
(bij 12 opnamen
f 4,- kortingl

Paasstol
polyzak 750 gram
met 120 gram amandelspijs

Ef\C
www

o£°™ PARSBES J
Altijd volop parkeergelegenheid

Mijn
Specialiteit

15449

CELSIUSSTRAAT 102

KORTIN
Sleeptrend Waterbedden viert feest met een geweldige kortingsaktie' Pak bij uw waterbedden-specialist cle Sleeptrend
dobbelsteen en veidien tot t 300,- korting op uw gloednieuwe,
komplete en slaapklare waterbed 1 *
Gooit u 'Bonus', laat u dan verrassen'
Sleeptrend loont u niet trots h i ir
nieuwste modellen en ncessoires Kopen
bij Sleeptrend is kopen bij veruit de grootste
waterbeddtn-speculist in Neclerl UK' \Vü 70
\ertrou\\d'

VAN DEZE WEEK

PASTA-FILET
l

HAARLEM

100 grom l ,85

(DlonderilBleö zijn iocl; nog niet gearriveerd!

' \\\.\\ moclültn Monl BI uu t_n I lm
<.n LVLiilutlt (n inj,t t mhiulmjjLn

Voorkom verloren uren Bet) n de werkdag produktit.! met PCT Want PCT ri|dt
s mchls in Icvtrt voor de ochlcnd Bel voor informatie 0 3 4 0 2
59900

E X P R E S D I S T R I B U T I E

M E T

IN

N I G H T

Kruisweg 51 023-318329
Op 100 m. van het NS station
+ parkeergarage

S E R V I C E

WATERBEDDEN

Onderzoek zet
vraagtekens bij
laminaatvloeren

.Wekelijkse Weekmecha-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op Het gebied van vrije tijd

Milieuteleföon beantwoordt
jaarlijks duizenden vragen

OLGENS de folders kun
je je geen betere vloerbedekking voorstellen dan
laminaat Goed gelegd valt het
uiterlijk van deze parketachtige kunststofvloer inderdaad
bij velen zeer in de smaak. Lammaat is er in hout-, tegel- en
fantasiedessins. De oppervlakkige beschouwer zal het verschil met echt hout of steen
vaak met eens opvallen, want
houtnerven en de structuur
van steen lijken op het eerste
gezicht net echt.

V

Z

IJN PAPIEREN zakken
minder belastend voor het
milieu dan plastic
zakken? Kan ik een gloeilamp
in de vuilnisbak gooien? Wat
voor schoonmaakmiddelen en
wasmiddelen kan ik het beste
gebruiken en hoort een
melkpak bij het oud papier of
in de prullebak? Mensen die
rekening willen houden met
het milieu staan vaak voor
moeilijke keuzes. Gelukkig
bestaat er voor het
beantwoorden van vragen over
het milieu een speciale
organisatie: de Milieutelefoon.
Een gesprek met de
enthousiaste medewerkers
Hugo Nieuwenhuizen en Arja
Hagendoorn.

door Gerrit Jan Bel
Maar bij sommige merken slijt de
schijn van glanzende kunststof snel
weg en komen er witte plekken in de
vloer Bovendien dames op naaldhakken die m de reclamefolders op
puntgave vloeren paraderen kunnen
laminaat wel degelijk ruïneren Dat
wijst de test uit die de Stichting Verqehjkend Warenonderzoek deed bij
veertien laminaatvloeren Daarbij
was keuze genoeg, sommige merken
hebben wel vijftien of meer soorten
'Laminaat' houdt in dat de vloer
een gelaagde opbouw heeft De dikste laag is de 'drager', die is afge
werkt met een toplaag en een onderlaag Onder een shjtlaag van doorzichtig kunsthars ligt een met dessin bedrukte laag papier Met lijm
en/of kunsthars zijn de lagen tot één
geheel samengeperst
Bestellen onderzoek ƒ 4,50 overmaken op
Postbanknummcr 14773211 n v SVWO, Den
Haag en onder vermelding van 'laminaat
v loerbedekklng'

Test computers
Het aanbod op de computermarkt
is zo groot, dat wie dit adequaat wil
bijhouden vrijwel dag in dag uit aan
het testen is Personal Computer Magazme liet zien dit werk niet te schuwen en presenteert m het aprilnum
mer een massatest van maar liefst
38 80386 computers Een prachtige
gelegenheid voor de consument zich
nu in één klap te laten bijpraten over
het aanbod in de markt van dit mmiddels meest populaire type pc De
prijzen lopen uiteen van ƒ3200 tot
ƒ 11540, met een groot aanbod tussen de ƒ 3000 en ƒ4500
Geld lenen
Het april nummer van De Woon
consument staat voor een belangrijk
deel m het teken van het onderwerp
geld lenen In samenwerking met de
Consumentenbond heeft men on
derzoek verricht en dat resulteerde
in drie artikelen Het eerste gaat m
op de mogelijkheden om via een per
soonhjke lening of de hypotheek een
grote uitgave te financieren Lenen
via de hypotheek is vaak het goed
koopst, zo blijkt, mits men daarvoor
geen notaris hoeft in te schakelen
Artikel twee behandelt het financieren van een verbouwing met geld uit
de hypotheek ('hoge notariskosten
vaak breekpunt') en het derde artikel gaat verder m op de persoonlijke
lening of het doorlopend krediet
Bestellen De Woonconsument ƒ 4,70 over
maken op Postbanknummer 2665588 t.nv
'vereniging eigen huls', Amersfoort

Luidsprekers
Luidsprekertests zijn niets bijzon
ders In HiFi Video Test van deze
maand worden bijvoorbeeld weer
zeven geluidsboxen onder de loep
genomen Wel bijzonder is het als
iets nieuws van B&O kan worden
besproken Dat is dit keer het geval
met de Beolab 8000 en daaraan heeft
men dan ook een apart artikel ge
wijd Zoals van B&O kon worden
verwacht is ook dit produkt op een
bijzondere wijze vormgegeven de
luidsprekers zien er uit als grote alu
minium orgelpijpen of potloden
HiFi Video Test
vindt de Beoloab
8000 een produkt
dat bewondering
en respect af
dwingt Perfect
ontworpen
en
goed afgewerkt
Het
prrjsje
(ƒ5995) zal de
echte B&O-bewonderaar voor
hef
nemen
Daarvoor krijgt
hij niet alleen
een paar fraaie
luidsprekers,
maar ook nog
eens vier eindversterkers en
een elektromsche cross over,
ofwel een compleet luidsprekersysteem
EN VERDER InAutoWeek (nr 15)
worden tien goedgekeurde kinderstoeltjes op een rrj gezet Makkelijk
voor degenen die net aan deze infor
matie behoefte hebben en met eerst
een hele dag winkels willen aflopen
HiFi Video Test (april) testte drie
moderne LCD kleurentelevisies (Casio, Citizen, Philips) die in de bin
nenzak passen

door Michcl Bijpost
De Milieutelefoon is vijfjaar gele
den opgericht als onderdeel van de
Vereniging Milieudefensie en voor
ziet sindsdien in een duidelijke be
hoefte De afgelopen jaren hebben
de medewerkers van de Miheutele
foon namelijk ruim vijftigduizend
telefonische vragen beantwoord
Hugo Nieuwenhuizen „De aan
dacht van de consument voor het
milieu wordt ieder jaar groter
Steeds meer mensen worden zich
bewust van de noodzaak van een
schoon milieu De alarmerende be
richten over luchtvervuiling, het gat
in de ozonlaag, het broeikaseffect en
de groeiende afvalberg, vormen wat
dat betreft ongetwijfeld een extra stimulans "
Bij veel consumenten bestaat gro
te onduidelijkheid over de vraag wat
je moet doen om het milieu zoveel
mogelijk te sparen Arja Hagen
doorn „Er komen bijvoorbeeld veel
• Arja Hagendoorn en Hugo Nieuwenhuizen: 'Veel vragen over gescheiden vragen binnen over het gescheiden
inzamelen van afval'
Foto Bram de Hollander
inzamelen van afval Hoort een ven

Tips voor uitstapje en vakantie
T TAKANTIES ZIJN niet
Y meer seizoensgebonden.
* Het gehele jaar door
wordt er voor kortere of
langere tijd gereisd. In deze
rubriek wat dicht bij huis-tips
en wat suggesties voor verder
weg.

bewuster met het milieu om te gaan
De Milieutelefoon bedient een rela
tief kleine groep mensen Om ook
het grote publiek te bereiken, 01 ga
niseert de Vereniging Miheudefen
sie, waar de Milieutelefoon onder
deel van uitmaakt, regelmatig lande
hjke campagnes De acties tegen het
gebruik van PVC en CFK's, allebei
stoffen die schadelijk zijn voor het
milieu, vormen daar een goed voor
beeld
van
Plastic bekers
Maar ook op het gebied van voed
Het zijn overigens niet alleen con sel en milieu zijn Milieudefensie en
sumenten die naar de Müieutele de Milieutelefoon actief Zo dringen
foon bellen Ook bedrijven en scho zij er bij de consument op aan om
len vragen regelmatig advies aan de onbespoten groenten en fruit te ko
Milieutelefoon Dikwi]ls gaat het pen, omdat daar geen schadelijke
daarbij om vragen over het vervan bestrijdingsmiddelen voor gebruikt
gen van plastic bekertjes door duur worden Daarnaast trachten zij de
zaam serviesgoed, maar ook vragen consument te overtuigen van de
over het gebruik van miheuvriende noodzaak om, m verband met het
hjker bouwmaterialen of milieu mestoverschot, minder vlees te gaan
vriendelijke verf worden veel ge eten
steld
De Mllieutclcfnon Is hcrcikbiar op werk
De mensen die naar de Miheutele
foon bellen, zijn duidelijk bereid om dagen van negen tot t\ue uur tel 1)20

,Wat is goed voor 't milieu?
Bij de Milieutelefoon komen tal
van vragen binnen over milieu
vriendelijke en milieuvervuilende
produkten
De medewerkers
Hugo Nieuwenhuis en Arja Ha
gendoorn geven een opsomming
van de vragen die het meest ge
steld worden
Is een papieren tas beter voor het
milieu dan een plastic tas9
Arja „Papier is beter dan plastic,
maar een ouderwetse stevige
boodschappentas is natuurlijk het
beste"
Wat voor wasmiddel kan ik het
beste gebruiken'
Hugo „Vloeibare wasmiddelen
zijn bijzonder slecht voor het milieu Bovendien is uit een test van
de Consumentenbond gebleken
dat deze middelen lang met zo
goed wassen als wel wordt beweerd Een gewoon waspoeder, en
vooral de zogenaamde compact
poeders, zonder fosfaat en sulfaat,
wassen minstens zo schoon en
zijn veel minder schadelijk Het
allerbeste zijn echter waspoeders
die gemaakt zijn op basis van
plantaardige grondstoffen Het

nadeel is echter dat deze poeders
alleen verkrijgbaar zijn bij natuur
en reformzaken"
Welke schoonmaakmiddelen zijn
het meest milieuvriendelijk''
Hugo „Synthetische schoon
maakmiddelen zijn over het alge
meen slechter voor het milieu,
omdat ze moeilijk afbreekbaar
zijn Bovendien kan ieder huis
houden makkelijk zonder al die
middeltjes Wij adviseren dan ook
om voor schoonmaakklusjes ge
woon groene zeep te gebruiken
En met soda, spiritus en huis
houd azijn kom je ook een heel
eind"
Wat is nu milieuvriendelijker,
een statiegeld/les van glas
of een
statiegeldfles van plastic9
Arja „Het invoeren van plastic
statiegeldflessen is op zich een
goede ontwikkeling, maar het ma
ken van deze flessen kost wel bij
zonder veel energie Bovendien
worden deze plastic flessen dik
wijls niet opnieuw schoonge
maakt en bijgevuld, maar direct
weer gerecycled Wat dat betreft is
de glazen statiegeldfles nog steeds
beter"

Kc.dicticidn.s ATV Wcckrntdn,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2S40 (illccn 's morgens)
Coördinatie, l rudy Steenkamp
Vormgeving Piul Bussc

Eieren in Artis
Op tweede paasdag, maandag 20
april, mogen alle dierentumbe
zoekertjes weer eieien zoeken
in Artis Kleurig geschilderde ei
eren zijn verstopt in verschillen
de dierverblijven Bij één van de
twee paashazen in het Artis res
taurant kunnen de kinderen
tussen elf en één uur een deelna
meformulier halen en daarna
naar de eieren gaan zoeken Om
twee uur 's middags zullen m
aanwezigheid van beide paasha
zen de prijzen uitgereikt wor
den Voor iedere deelnemer is er
een aardigheidje
In het Kleine Zoogdierenhuis
is bovendien tot en met 26 april
een kleurrijke expositie te bezichtigen met als titel 'Versier
de eieren'
Museumweekend
In het weekend van 25 en 26
april zetten honderden grote en
kleine musea voor de twaalfde
keer hun deuren wrjd open voor
het Nationaal Museumweekend
1992 Het Museumweekend, ge
orgamseerd door de Stichting
Museumjaarkaart, is vooral bedoeld om mensen die in het dagelrjks leven met zo snel een
museum binnenstappen, over
de drempel heen te helpen
De musea die meedoen aan
dit speciale weekend, zijn te her
kennen aan een speciale vlag
Bovendien kan de plaatselijke
VW belangstellenden helpen
aan een lijst van deelnemende
musea
Tevens kan men bij deze VWkantoren een museumjaarkaart
aanschaffen Er zijn drie verschillende catgoneen, afhanke
lijk van de leeftijd van de gebruiker
Voor meer Informatie over de Museumjaarkaart en musea. Stichting Miiseumjaarkaart, tel 071133265

door Leni Paul
EIFEL Dichtbij de steden Keu
len, Tner en Aken ligt de Eifel, een
landschappelijk schitterend gebied
Binnen enkele uren bereikt men
deze streek waarin zowel wande
laars, fietsers als liefhebbers van
oude stadjes aan hun trekken komen Voor amateurgeologen en ste
nenzoekers is de Eifel een dorado
Er is onderdak m diverse pnjsklassen Wie echt eens verwend wil
worden kiest het Donnt Sporthotel
Sudeifel, gelegen in het Duits-Lu
xemburgse Natuurpark Voor volwassenen zijn er alle mogelijke
sportfaciliteiten Ik zag er de leukste
voorzieningen voor de kinderen m
de speelruimte (waaronder minifornuisjes, verrukkelijk speelgoed,
poppenhuizen, enz) en betreurde
het dat mijn kinderjaren ver achter
mij liggen Inf Donnt Hotel, tel
09 49 6569/99 O
TREIN Dezer dagen verscheen
Er-Op-Uit' 1992, een 256 pagina's tel
lend boekje, van de N S 71 dagtoch
ten, 53 fiets- en 36 wandeltochten,

E1

[EN PLASJE water in de
tuin weerspiegelt het
blauw van de hemel en
kaatst het zonlicht speels in
alle richtingen. Een
metallicgroene libelle
patrouilleert vlak boven het
water. Een vijver, hoe klein
ook, is een aanwinst. Enig
inzicht, wat energie en een
beetje geduld brengen water in
de tuin binnen ieders bereik.

Foto Kurverwaltung Manderscheid

honderden tips en vanwege het the
ma Nederland-Bloemenland ook
een fleurig jaaroverzicht Voor ƒ 4,50
te koop op stations, postkantoren,
WV kantoren en in de boekhandel
EIERJACHT Op 19 en 20 april
kan er naar tienduizend eieren wor
den gezocht in het park van kasteel
Beloeil, naar men zegt het mooiste
van heel België In de tijd dat de
kinderen naar de verstopte eieren
zoeken, kunnen pa en ma per mini
trein naar het kasteel waar men
wordt rondgeleid Inf over deze eierjacht in Henegouwen Belg Verkeersbureau, tel 020 6245953 of
rechtstreeks 09 32 689426
SPEURTOCHT Ook leuk voor
kinderen van acht tot elf jaar een
speurtocht door Maastricht Formulier met vragen, opdrachten en tekemngen voor ƒ 1,50 verkrijgbaar brj
de VW Maastricht Voor jeugd tot
vijftien jaar een archeologische
tocht op zondagmiddag en een gevelstenenwandeling voor volwassenen
Inf VW Maastricht
SCHILDEREN Een originele
trip tekenen, aquarelleren en schil
deren op de klipper de Johanna Ma

Heolux is géén jaloezie...
De kritische en goed geinfor
meerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter
j Toch haalt u met Leolux het
zonnetje in huis en maakt van
iedere woonkamer een plaatje
Informeert u maar eens bij
Van Reeuwijk ze weten er
alles van

van eeuwijk
In Diemen vertellen wi] u er graag meer over

-vil
plo.nt.mqnr/jr

Vijver is
aanwinst
voor tuin

Restanten van een imposant kasteel m de Eifel

(ADVERTENTIE)

Sniep? Tel 0206994111
Meubelboulevard Diemen

ster enveloppe bij het oud papier9
(ja), kan de kattebakvulhng bij het
groente , fruit en tuin afval9 (nee,
maar wel in de vuilnisbak), wat
moet ik doen met een kapotte gloei
lamp > dn de vuilnisbak deponeren)
of met een kapotte TL buis (naar het
klem chemisch afval depot brengen)
en waar laat ik mijn koffiefilters en
theezakjes (bij het GFT afval)"

ria richting Waddeneilanden of
Friesland Dit kan als u vijftigplus
ser bent en ook als u geen zeil of
schilderervarmg hebt, steekt u er
iets van op, zegt Marije Horjus, te
kendocente en leidster van deze ex
peditie die van 24 27 mei wordt ge
houden Fraaie luchten, sfeervolle
havenplaatjes en weerspiegelende
wolken worden vastgelegd Fotogra
feren mag ook Inf 020-6948815
VERRE OOSTEN Thailand en
Indonesië genieten nog steeds meer
belangstelling van de Nederlanders
dan Maleisië, maar langzamerhand
wordt ook dit Aziatische land popa
lair Terecht, want het is schoon,
tachtig procent van de Maleisiers
spreekt Engels en het oerwoud is
vanaf de hoofdstad Kuala Lumpur
in korte trjd bereikbaar Het hele

jaar door veel culturule festiviteiten
en tradities en wie alles daarover wil
weten kan de Evenementenkalen
der aanvragen bij het Maleisisch
Toeristenbureau, tel 020 6381146
KASTEEL Al bijna 22 jaar bestaat
de Ver Ned Landgoed en Kasteel
Campings Zij zet zich in voor kampeerders die van de rust en ruimte
houden die andere kampeerterrei
nen vaak met bieden De LKC zoals
de vereniging afgekort heet liet een
aardige gids verschijnen met daarin
twintig kampeerterreinen op land
goederen en bij kastelen en om als
kasteel of landgoed te worden aange
duid zijn onder meer de architectonische, historische of landschappe
hjke waarde van belang Prijs van de
gids ƒ3,50 en meer inf tel 055558844

' /'
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V grond.

• Doorsnede van vijver. De diepte maakt aanwezigheid van vis mogelijk. De
ondiepten geven houvast aan planten
Tekening c woitnoom

vijver Het bekleden van de binnen
zijde van de Vijverfolie met een laag
je mortel, onttrekt de zwarte folie
aan het gezicht en geeft de mogelijk
heid tot het afwerken van de vijver
rand met steen of houten vlonders
Een voorgevormde vijver van
kunststof wordt in het uitgegraven
gat geplaatst, wat zand op de bodem
vangt eventuele oneffenheden op
Sproeiers of fonteintjes verleven
door Bram Wolthoorn
digen weliswaar de vijver, maar een
te krachtige straal brengt het water
In een kleine stedelijke tuin is een sterk in beweging, waardoor in be
natuurstenen bak of een ingegraven weging gekomen bodemvuil het wa
houten ton met waterplanten (dot ter vertroebelt Bovendien kunnen
terbloem, krabbescheer en water waterplanten de afwisseling tussen
noot) op eenvoudige wijze om te to stilstaand en sterk wervelend water
veren tot een aantrekkelijk vijvertje bij een m of uitgeschakelde pomp
Het aanleggen van iets grotere vij slecht verdragen
vers vereist meer energie Veel
grond moet verzet worden (De aar
de, die is uitgegraven, kan gebruikt
worden om bestaande borders op te
hogen)
Een typische klus voor in het
vroege voorjaar, als de natuui tijd
Beplanting tegen de oever van de
genoeg heeft om de onvermijdelijke
schade te herstellen, die wordt ver vijver geeft een natuurlijk aanzien
oorzaakt door het grondtransport Kies evenwel planten die niet te uit
bundig groeien Is de aanschaf van
aan vaste planten en heesteis
Vijverfolie, gelegd in een zandbed die supergroeiers (oeverplanten als
met een menging van zand en ce kalmoes, pijlkruid en lisdodde) on
ment, laat de tuinier vrij in het kie vermijdehjk, plant deze dan in rui
zen van de voi m en de grootte van de me potten, zodat de hoeveelheid

tuinieren

voedsel begrensd is Jaarlijks ver
potten in nieuwe aarde is dan wel
noodzakelijk
Let in de zomer op de waterstand
zonrewarmte en dorstig plantmate
naai doen het watervolume snel
minderen De beste plaats voor een
vijver is in de halfschaduw en ver
weg van de plek waar m de herfst het
meeste blad valt
Water oefent een sterke aantrek
kingskracht uit op peuters en kleu
ters Leg over de vijver een mat van
gevlochten betonijzer (vraag het de
plaatselijke aannemer), niet mooi
maar wel preventief
Afgestorven waterplanten, geval
len blad en overleden kikkers moe
ten regelmatig verwijderd worden
om te voorkomen dat het dode mate
naai het water vertroebelt of doet
stinken Natuurstenen bakken en in
gegraven tonnen moeten, om vorst
schade te voorkomen voor de win
ter worden leeggemaakt
Tijdens perioden met vorst dient
het wateroppervlak met rieten mat
ten afgedekt te worden Een hoekje
van het wateroppervlak wordt door
middel van een bundel in het water
gestoken riet of een op het opper
vlak drijvende bal opengehouden en
geeft de eventueel aanwezige vis
lucht

(ADVERTENTIE)

Kruiswoordraadsel

WELTERUSTEN

Wat is het woord dat u kunt vormen met de
letters uit de vakjes van de nummers 48 - 67 - 20
-35-1-11-7-54-55?
HORIZONTAAL l Europeaan, 6 bindmatenaal, 12
deel v h gezicht, 14 los neerhangend, 15 heen en terug,
17 oude lengtemaat, 18 deel v e toga, 20 met name, 21
uiting van kou, 22 bezieldheid, 24 nevelachtig, 26 deel
v h gezicht, 28 jongensnaam, 29 café, 30 bewoner v h
Hoge Noorden, 32 knaagdier, 33 motorrace, 34 bood
schapper, 35 deelbaar door twee, 37 op het ogenblik, 38
projectiel, 39 symptoom, 41 twaalf dozijn, 42 muziekm
strument, 43 naam v e boek, 47 vr munt, 50 bolgewas,
52 volksoverlevering, 53 stad in Duitsland, 54 uitroep, 55
elektr geladen deeltje, 57 schrijfgerei, 58 weldoorvoed
59 dumvallei, 60 niet sterk, 62 inhoudsmaat, 64 straf
werktuig, 65 en andere, 66 voorzetsel, 68 kreet, 69 kinderuitroep, 70 dat is, 71 bedrag, 73 vis, 75 opvliegend, 76
episch dichtstuk
VERTICAAL l telwoord, 2 voorzetsel, 3 deel v d voet,
4 goedzak, 5 boom, 7 overblijfsel, 8 luchtvaartmrj, 9
gevechtswagen, 10 voorzetsel, 11 beroep, 13 hoofddeksel, 16 zonder hapering, 18 hoofddeksel, 19 uitgesneden
reep, 21 circuit, 23 onbep hoofdtelw, 24 trekvisnet, 25
talent, 27 paardeslee, 29 mann dier, 31 kleverige stof, 34
grondslag, 36 telwoord, 38 bedorven, 40 hoogste punt, 44
draaibare stop, 45 stekelhuidig dier, 46 buigzaam, 47
stuk land, 48 aardsoort, 49 hoofddeksel, 51 staat in de

/^/CLnc{

VS, 54 karakter, 56 voorzetsel, 59 per adres, 61 hengsel
mand, 63 metaal, 64 kale streep in weefsels, 67 hoop
hooi, 69 laagte, 71 Griekse letter, 72 muzieknoot, 73
uitroep, 74 dierengeluid
Oplossing puzzel vorige week: referentiekader

het Westen ffs
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

/L^T
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Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/685489T
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WEEKMEDIA 22

EEN GRATIS RADIO?
NAAR SANDERS TOE!

MAMMA MIA . . . WAT EEN
OVERHEERLIJKE PIZZA'S!
VERS VAN AART VEER
Groente en Fruit
Grote Krocht 25 - Zandvoort

Ligt het aankoopbedrag
Vanaf f 4.000,- staat er een
tussen de f2.000,- en f2.999,- mini toren met CO-speler voor
dan ontvangt u een Sharp walk- u klaar. (T.w.v. f299,-'). Of een
man gratis. (T.w.v. f 69,95').
magnetron naar keuze.

Drogisterij „BOUWMAN"

Wij vragen

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

voor full-time of part-time

2EPAASDAG
OPEN

CAFÉ - BILLARD

en voor ZATERDAG

't Is
echt waar!
Wanneer u
N
hi j Sanders
Meubelstad
tussen de f 3.000,* en de f 3.999,-aan
meubels koopt, is deze
Supertech radio cassettespeler met dubbel
cassettedeck GRATIS
'vooru! (T.w.v. f99,95').

KERKHOVEN
Zeestraat 46
Zandvoort

voor algemeen werk

.5
•=
<
c

MEUBELSTAD

Daar vind je het wel!
UTRECHT WOONBOULEVARD UTRECHT, WINTHONTLAAN -4,
HOEK EUROPALAAN, TEL. 030-889144.
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, EIGEN PARKEERGARAGE, TEL. 020-6184733/6830551. <BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD, PARALLELWEG 120, TEL 02510-20816/17.

2e PAASDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.

Dagelijks open van 12.00-03.00 uur

VREEBURG & Zn

*

gezellige sfeer

HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT
TEL. 12451

*

billards

^ Chinees
^ Restaurant

jzj^

vrijdag en zaterdag

Koop nooit een ei uit de
legbatterij!
Kies voor hef scharrelei!

HAPPY HOUR

* Geheel vernieuwd
* Sfeervolle entourage

van 17.00-19.00 uur

* Sam Sin menu
(afhalen)

34.50

Barbara Farber
Pointer/Yell
Kneeltje
Mexx-Teens
Mexx-Kids
Absorba
Chicco
Babymini
Jean-Bourget
Osh Kosh
Mini Club Kindermode
Buurewegl-3
Cattemini
2042 HH Zandvoort
Patch a Go Go

* aparte afhaalingang
(Zeestraat)

ATTENTIE!

Begin met Pasen!

Te huur gevraagd

mini
club

* Haltestraat 69

woonruimte

*Tel. 17897

voor echtpaar met baby
tot 1000,- p.m.

Telefoon 02507-16580

Br. ond. nr. 304384

D
- -^
dierenbescherming

LnterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorte
l Nieuwsblad

Jonge kaas, rauwe ham, gek. worst, tartaar, lever, pekel, half om bal, oude kaas,
leverworst, osseworst, bacon, hamburger, saté van de haas, cheeseburger, yin
yang tomatensoep, pizza, rosbief, fricandeau, warm vlees, hamburger, taco, kippesoep, leidse kaas, filet, crabsalade, geb. bacon, sla-tomaat-eisalade, vleessalade, zalmsalade, uitsmijter, saté burger, bacon-burger, omelet, tostie, trio uitsmijter, tostie osseworst, wateroverlast, yoghurtshake, huzarensalade, yoghurt,
vruchten, tostie gezond, kipkerrie salade, warme stokbroodjes met allerlei beleg,
hagelslag, pindakaas, loempia, kroket, bonenschotel, tostada, chorizo, taco, mexicaanse hamburger, salami, bacon & eggs, brie, tostie pindasaus, br. gezond,
boerenham, ei, borrelhapjes, soesjes, gevulde eitjes, paté, koffie, thee, melk, fris,
shakes, ijsjes, snoep, yam-yam, saus, knakworst, ei-tomaat, warm vlees, enz.,
enz., enz.

Gevr. ervaren niet.
zo jonge

VERHUIZEN?

hulp in de
huish.

Verhuizen is vakwerk!

Wat hebben we
eigenlijk niet?

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

voor donderdagochtend.
V.a. 9.00 uur.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Tel. 19100.

DE WIT VERHUIZINGEN

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

BROODJE BURGER

Met spoed gevraagd

Schoolstraat 4, tel. 18789, Zandvoort
Geopend
dgl's 11.00 uur 's morgens - 1.00 uur 's nachts
vrij. + za. 11.00 's morgens - 2.45 uur 's nachts
dinsdags gesloten

BEZORGERS/STERS
Bel: 02507-17166

Hartman stoel 'Master'
Club, 5 standen,
hoogglans, wit

ij P. van KLEEFF

Tafel Tavolo', 90 cm.,
AAM. kunststof

VffiHUIZKS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 0404

JUPITER

Bij PARFUMERIE MOERENBURG

Raadhuisplein 15

zeer speciale Biofherm presentatie

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

op 18 - 24 EN 25 APRIL
U kunt ook reserveren voor een
GRATIS huidadvies

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VASTE PLANTEN,
VIOLEN, BOMEN_EN
STRUIKEN
zijn wij
weer de gehele week
open

BV

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

ra

ZANDVOORT

UdNVM

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

TE KOOP

ZANDVOORT

TE KOOP

ZANDVOORT

TE KOOP

Hogeweg

Tjerk Hiddesstraat

Tweekamer-app./ruim balkon op
zuiden, eigen parkeerplaats.
Ind.: entree/hal met werkkast,
woonk./open
keuken, slaapk.,
badk., douche en wastafel, apart
toilet met font. Eigen c.v., hardhouten kozijnen/dubbel glas.
Vraagprijs ƒ125.000,- k.k.

Driekamer-app., 1e etage, uitzicht
over duinen. Eigen parkeerterrein.
Ind.: hal, woonk./eetk., moderne
keuken incl. inb.app., ruim balkon,
bakd./douche en wastafel, ruime
slaapk., toilet met font.

Passage
Gezellig ruim tweekamer-hoekappartement op 50 meter van het
strand. Ind.: ruime hal, woonkamer/half open keuken, slaapkamer,
badkamer/ligbad en wastafel, toilet
balkon op het zuiden.

Vraagprijs ƒ149.000,- k.k.

Vraagprijs ƒ165.000,- k.k.

ZANDVOORT

TE KOOP

Schuitengat 73
Verbouwd hoekapp., 4e etage,
ruim zonnebalkon op het zuiden.
Ind.: entree, ruime woonk./open
keuken (wit)/inb.app. en balkon, 2
slaapk., inp. berging, toilet met
font., mod. badk. met ligbad en
wastafel. App. wordt gestoff. aangeboden.

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

ZANDVOORT

TE KOOP

Burg. v. Fenemaplein 2 14A1
Voll. gestoft, en gemeub. driekamer-hoekapp. met balkon aan
land- en zeezijde.
Ind.: entree, hal, woonk./eetk. en
half open keuken met inb.app.,
slaapkamer, badkamer (marmer)
met ligbad/wastafel en een gescheiden toilet.
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Sony camcorder
CCD F 385 *8 x motorzoom/rnacro
*min. lichtsterkte 3 lux *datum/tijd/age
insert *auto iris en autowitbalans
*instelbare viewflnder met tekstinfo
incl. accesoire set en infrarood
afstandsbediening.

°f6o..Per maand
"""""""~"

13

Akai C60
audiocassettes
S-pak.

4«99T-,
inruil-/-100.-

Canon compactcamera
Autozoom *38-60 mm zoomobjectief
*continu zoomsysteem *close-up
voorziening *intelligente automatische
belichting *autofocus.

Akai C90
audiocassettes

of 100.
per maand

rightAT
personal computer

5-pak.

Specificaties *80286 processor met
een Woksnelheidvan 16 MHz *1 MB Ram
geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB)
*40 MB harde schijf (19 ms) *3.5" diskdrive (1.44 Mb) en 5.25" diskdrive
(1 .2 Mb) *super VGA kleurenmonitor
met maximale resolutie (non-interlaced)
1024x768 *incl. MS DOS 5.0 en Geoworks Ensemble beiden Nederlandstalig
*software reeds geinstaleerd.

Minolta reflexcamera
5000 i Body inclusief AF 35-80
objectief *ingebouwde flitser *intelligente sturing van de automatische
scherpstelling *automatische
belichtingsregeling *automatisch
filmtransport *datadisplay voor diverse
functie indicaties *uit te breiden met
creatieve chipkaart *compleet met A/S
chipcard en brede riem.

j

J"e^en inlevering ^a"n "déze

l
Dixons fotorolletje
36 opnamen.

l

Bright 386 SX
of 1 45.- per maand

Star printer

Bright 386/40 DX

Greatest Opera Collection.
lOCD-Box.

LC 20 *IBM compatible *dot matrix
*9 naalds *printsnelheid 180 karakters
per sec. *4 Kb printerbuffer
*incl. Nederlandse gebruiksaanwijzing.

S999r-voor
of 1 80.- per maand

Sony Walkman
WMEX33 *dubbel megabass
*auto reverse *ind. hoofdtelefoon.

BlHaH^H^H^^HKHHBHHH^^H^H^^H^Bi^BHHgiMH^D^HHmaBWa«HBflaU«mH«BIMBlll

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 25 april 1992,
zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden.

je komt ogen en oren

TV C, van der Schelde
Aparte lingerie en badmode.Haltestraat 7 > .

UU l

Almere Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.

Feestelijke opening van

Het verzorgingshuis

Huis in het Kostverloren
met 97 bewoners en 57 aanleunwoningen
In de verzorgingssector ontstaat per 1 juni
1992 een vacature voor:

'EVEEY
-BODY'
fits our fashion!

Bejaardenverpieegkundige
of ziekenverzorgende

Vanaf zaterdag 18 april t/m
2e Paasdag
houden wij Open Huis
Op een
unieke lokatie van
2
150m verkopen wij alles voor
in en om het huis en trendy
kado's
Ons adres is Bodeweg 1
Zandvoort (hoek Kerkstraat)

Openingstijden
13.00 tot 18.00 uur

Ma.

dins. tot vrij. 09.00 tot 18.00 uur"
10.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 17.00 uur

za.
zo.

Moet in staat zijn in voorkomende gevallen
leiding te geven aan de verzorgende medewerkers
Werktijden: vroege of late dagdiensten in
wisselend rooster.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO Bejaardentehuizen
Inlichtingen te verkrijgen bij
het hoofd verzorging/huishouding:
mevr. M. Potgiesser-Zwemmer
Sollicitaties te richten aan:
mevr. B. C. C. M. van Dril,
directrice
Huis in het Kostverloren
Burg. Nawijnlaan 1
2042 PM Zandvoort
tel: 02507-16945

Bij ,,De Bode" wordt wonen ontdekken

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

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

- Tveséaurant

il
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'onnehoek

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280
•gFINN
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karelia

Zojuist gearriveerd de nieuwe

Voorjaarscollectie
van
Karelia
Eindeloos combineren met blouses,
rokken en pantalons van de alom
gewaardeerde Finse materialen met
super draagcomfort in de
maten 38 t/m 48.

LUNCH of DINER
met uitzicht op zee
Komt u eens genieten van het
unieke uitzicht over de
Noordzee vanuit ons
restaurant.
In onze uitgebreide
lunchkaart of de
specialiteitenkaart met vele
vis- en vleesgerechten vindt u
zeker iets naar uw smaak.
Tevens presenteren wij
3-gangen

KEUZEMENU'S

wiet 'n
Grote Krocht 19, ZANDVOORT

a ƒ 29,50 en ƒ 39,50
Onze keuken is alle dagen
geopend vanaf 10.00 uur.

ai zocht
Kelner/serveerster m/v
Voor verschillende grote hotels in Zandvoort zoeken wij
kelners/serveersters, die over enige ervaring en zwart/wit
kleding beschikken. Zowel ontbijt- als avonddiensten zijn
mogelijk, full-time en part-time.
Informatie bij Elsbeth den Otter, tel. 023-29 19 39.

Meer dan 50 jaar geleden ontwikkelde Bausch & Lomb een
klassiek geworden zonnebril voor jachtvliegers: de Ray-Ban.
Een combinatie van perfect zicht en perfecte vormgeving, die aan de basis stond van een collectie die nu al
uit meer dan 250 modellen bestaat.
Stuk voor stuk even stijlvol uitgevoerd, in verguld metaal,
zwart chroom of hoogwaardig kunststof. Sommigen zelfs
geraffineerd afgewerkt met Engels leer.
Uiteraard draagt elk montuur het beste glas, waardoor
een ideale kleurweergave gewaarborgd is. Welk model u
ook kiest: Ray-Ban laat u stijlvol zien en stijlvol gezien worden.
Neem bijvoorbeeld de Ray-Ban Gatsby. Een kleine,
modieuze kunststof zonnebril, met of zonder metalen brug
verkrijgbaar in de kleuren zwart en bruin.
Kom eens rustig kijken welke Ray-Ban bij u past. Onze
complete collectie ligt voor u klaar.

Werken als kok (m/v) in de
keuken van een 4-sterrenhotel?
Dat kan in Zandvoort! Voor jonge enthousiaste mensen die of
enige ervaring hebben of graag het koksvak willen leren,
hebben wij direct werk voor lange tijd.
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39.
THE WORLD'S FINEST SUNGLASSES
Heemstede, Binnenweg 49.

De uitzend-CAO
SLINGER OPTIEK

In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

Gediplomeerd opticien, pptometrist o.v.,
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20 A - Zandvoort - Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.

-ir randstad uitzendbureau
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„STADSPOST HAARLEM"

PASEN in DE MANEGE!
,,,
en PINKSTEREN in PARIJS"!

Zoekt bezorgers voor het dagelijks
bezorgen van de Stadspost in uw
eigen omgeving.

•Kom dan a.s. zaterdag naar de sociëteit voor
ongebonden mensen en

Wij zoeken bezorgers voor de regio: Haarlem-Schalkwijk - Bennebroek - Vogelenzang - Heemstede -Velsen-Z. - Umuiden Santpoort -Zandvoort.

WIN 2 DAGEN PARIJS
voor 4 personen

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen of
langs komen naar:

Live music entertainment en DJ
Corr. kleding, v.a. 25 jaar

ZATERDAG 25 APRIL
CARIBBEAN NIGHT

HET WINKELCENTRUM VOOR
WONEN EN DOE-HET-ZELF

Stadspost & Pakketdienst
Kennemerland
Theemsplein 42
Haarlem Tel: 023-247700

ENTREE 15,-fe
INFO 16023

Reserveren hiervoor gewenst.

Ontdek Europa'92

ALS UW KINDEREN DIT LEZEN,
België/Doornik BENT U PAASMAANDAG 'T HAASJE.
Elke maand een ander Europees vakantieland
voor u geselecteerd.
Deze maand exclusief bij uw Toerkoop Reisburo

*

PAASBOTER (de echte boter!)
Nu per pakje
-l QQ
250 gr.
l «

Lang weekend met de Jong Intra Vakanties
Vertrekdata in mei en juni. Per pers. v.a.

20

* BOEREN
CAMEMBERT

Woonwinkelen kan heel
gezellig zijn!
•
Zeker als u 17, 18 of 20 april
a.s. eens bij Doe Mere langs

PAASMAANDAG
D

•;•'•;-.u' 'komt!

(de echte uit Normandië)
per doosje

300 gr.

GOEDE

DE THOMP WINKEL

^VL Ontdek het bij

^TOERKOOP l Reisburo

ZON VAART
Wij zijn beide Paasdagen
van 9.00 tot 17.00 uur geopend

Grote Krocht 3-5 tel. 02507-19058

Grote Krocht 20
tel. 12560

VRIJDAG GÉÉN
KOOPAVOND!
DIT WORDT DE
DONDERDAG
ERVOOR

NOG
NOOIT
VERTOOND
BALLONNEN-FESTIVAL

Jöerkqop Holland Groep, méér dqh 100 betrouwbare réisburo's

Prins Willem-Alexander als dirigent

Nationale Bomen Mars
werd natuurfestijn BOMEN MARS
NAT! O N A L E

Dé grote verrassing was het optreden van
ZKH Prins Willem-Alexander. Tot grote
vreugde van de Postcode Loterij was de prins
bereid het muzikale startsein te geven voor de
Nationale Bomen Mars.

Meer dan duizend muziekveremgingen hebben afgelopen zaterdag meegedaan
aan deze dag voor de naluur. Overal m Nederland
hebben zij voor de Postcode Loterij WIN-EENMILJOEN-BONNEN
opgehaald. Met de opbrengst
van deze actie gaat Natuurmonumenten 12 extra projecien realiseren; één in elke
provincie.

Actie
Daar staat de N a t i o n a l e
Postcode Loterij immers
ook voor. Dankzij uw bijdiage en die van vele, vele
anderen kan de Postcode
Loterij vele goede doelen
steunen. U k u n t hierover
lezen in deze krant. En ze zijn
ook te zien bij RTL 4.
Daaiom voert de Postcode
Lotenj ook zoveel actie,
want de zorg voor mens en

p

.si:

•••••

l heemarr's

natuur gaat ons toch allemaal aan.

Herkansing
Heeft u afgelopen zaterdag
uw kaart niet kunnen meegeven en wilt u toch deelnemer worden? Stuur dan
gewoon de WIN-EENMILJOEN-BON van deze
pagina op. Zo kunt u het
werk van de Postcode Lotenj steunen, en maakt u
tegelijk kans op vorstelijke
prijzen. Elke week Hitbingoprijzen van 25.000 gulden. Elke maand een trekking met prijzen van een
tientje tot een ton. En elk
kwartaal de Grote Prijs van
liefst één miljoen gulden. En
dat alles voor slechts één
tientje per maand. Al die
kansen kunt u toch niet laten
liggen? Stuur de bon op en u
mist ze niet meei! H

k

*'"Srbedcki'ng

31 lot (ƒ 10,-) per maand -1_

keuken s/kaïten /

verhmloMikelon

PRUSVRAM.

icmiGnÏGi'
Als de muziekverenigingen het record halen,
komt ook Prins Willern-Atcxander ah dirigent
in liet Guinnew Book of Records te slaan!

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden Iegelijk geïnd
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen mei blokletters

Naam:_

Een schitterend, nog nooit vertoond ballonnen-festival zet Doe
mere in pracht en praal. Spectaculaire ballonnen-decoraties zullen u, maar zeker ook uw kinderen, van de ene in de andere
verbazing doen vallen! Kom gezellig naar Doe mere in AlmereBuiten en zie met eigen ogen
waarom Doe Mere zo'n bijzondere plaats in Nederlands
woon-wereld inneemt. Op
meer dan 24.000 m2 vindt u
zo'n 28 ondernemers op
woon-en doe-het-zelf-gebied.
Op pakweg een half uurtje
autorijden naar hartelust
kijken en vergelijken.
Uw
uitje naar Doe Mere
/bruynzeel/
levert u ongetwijfeld
tal van ideeën op.
verhuiswinkel

BAD,?
j
/BOUTIQUE/I WITTEVEEN
verhuizingen en verhut

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hilbmgo en kans maken op een van de vele prijzen.
. Ik machtig u hierbij lot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'T onderstaande rekening af te schrijven. Deelnameaande Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

O dhr. ü mevr.

Adres:
Postcode:

Infonr.
03240-23378
Openingstijden: •;.'•
Ma. 13.00-18.00 u,
Di, Wó.-i Do., 9.00 18.00 u. Vr. van
9-00^21.0qü.
Za. 9.00-17:00 u.
eif en behang

Plaats:

Opnamen
n Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 3171
(Poortugaal),4371(Koudekerke) of 6039 (Stramproy)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga ee_n
gezellig tv-dagje uit!

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

De winnende
Hitbingo-

NATIONALE

nummers van
1
7 april:

•l L O T E R I J

3 16 25 30 36

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

BREZAN

AUTOMATERIALEN

PREMAIAL
Zowako

LUNCF
DoemenPM^MHBMMH.

Galerie,

VERBOOM l
vloeren van paikel lamctt l
kurk Lnnaluursli.cn
l

I

van BRUG

~ i LEENBAKXER

Welke historische figuur riep volgens overlevering
"Dan liever de lucht in...!"
Naam:
Adres:

,

Postcode/Plaats:
Telefoon:

ALMERS BUITEN

NIJKERK
HARDERWIJK

5 17 26 31 39
10 18 27 32 41
11 19 28 33 42
15 20 29 35 44

Als ónze ballonnen van het festival u niet groot
genoeg zijn; kunt u daar nu iets aan doen.
Want Doe Mere verloot onder 5 goede inzenders
op onderstaande prijsvraag een BallbriBon voor
een tochtje met een echte hetelucht ballon van Rob Wiegers uit Hilversum!
.Vul onderstaande bon in en lever deze in bij
één van de Doe Mere-ónderrtemers.
Sluitingsdatum 25 apri|.

koz |nen Schuifpuien
deuien

150 92 04
Postbanknummer:

• Doe Mere is Paasmaandag open :
• ' " ;' ,, /.••"• van 11 - 17 uur. . ;:.>.' : - . " •;•'.•'••
Alleen op Paasmaandag GRATIS
busverbinding Doe-Mere - NWR-BpuwRAf
buitenexpositie v.v.
• LET OP! In verband met Góéde
;
Vrijdag houden wij deze week
dohderdag koopavond! ;

IN ALMERE BUITEN

Opsturen mag ook.
Wel frankeren!
Doe Mere
New Yorkweg 73
1334NAAImere-Buiten
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DUIK in bed met n lekkere
noid van 18 j r ' Vraag haar
el nr Bel 069511 75c p/m
Durf jij een kopie suiker te
onon bij de buurvrouw
~u?anne? 06 9667 75c p'm
Eerst wilde EVELIENTJE niet
maar toen 70 haar rokje liet
zakken i 06 9530 75c p/m
Er zijn genoeg meiden die
ook hot bed m willen
Luister op 06 9603 75c p m
iAY PRIVÉ Ben je op zoek
naar n sex afspraakje mot n
ekkere jongen 18? Bol 06
320 322 61 Direkt n gayboy
aan de lijn 50c p'm

Z O E K DE M I S L U K T E

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
l'l.mlsing is innerlijk in dr Mil^rndr rdlllr:

/\M>\OOUIS Ml-.l)\\ Mil.M) / 0.12 pc
Muiini((sii|d: dinsd.in 15.00 MUI.
l

Ilimrlci.

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500.
MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 Amsterdam, tel 0206125558

knul nu Irksl Irlrlmilsilif iipf.r\ri> 02,r)()7-l 7 l (>f> nl

,llj(r»ril//rildlMI

* /..llllKiioils NirllUslil.iil. (•.Islliinsplrlll 12.
2012 JM /.iniUcKiil.
•k \\ rrkllli'di.i Ullhnnlll. Sl.itloiisstlii.ll 70.
l ' l l s l h l l s 22.i.'i.

l 120 \ l .

UlllKHMII.

l' klllll df Irksl v.in uu Miuo-.ldM'ltrnllrtnillhllullc /
trliliillhill opl-l'U-ir

020-5626271

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

Dr sliiiliii^stijdcn. gulden vooi pla.ilsin^ in (kvclldc urck.

ISINGER
NAAIMACHINES

VIDEOTHEEK

DOMBO

J. B. Ezink - Aalsmeer
E. Buskermolen - Kudelstaart
A. Post - Amsterdam
D. Bijkerk - Amstelveen

PRINSENHOFSTRAAT, 7 •2S02507-20O72
T/O GARAGE VERSTEEGE
Maandags gesloten

P.E.M. Stokman
reparatie alle merken

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN

Oproepen - Mededelingen
Grote TREINBEURS te Koog a/d Zaan op ma 20 april (2e
Paasdag) in „DE VUISTER", Molenwerf 44 Showbaan met |
rijdende treinen, video, ruilen In- en verkoop

Verloren en
gevonden

•*• Wie o'wie heeft mijn gouden schakel-armbandje gevonden a u b Terugbezorgen
* Wie kan mij bij treinstaking bij Milly Zantvoort
Tel
een lift naar Rijswijk/Den
02507-12658
Haag geven9 Uiteraard tegen
betaling Tel 02507-31208

Tel. 13529

Zoekt u rust?
Dat vindt u bij de St Raphael,
gevestigd in klooster bij Cuyk
Folder op aanvraag Tel
08850-20862
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
;of niet op te nemen

Weggelopen of
gevonden dieren

* Vermist omg Meeuwenveld lapjespoes
Tel 02507-17612
* Weggevlogen Wie heeft
onze groene parkiet gevonden' Lijkt op een agapornis
Tel 02507-15792

een zaak van vertrouwen

u ook?
VIDOTHEEK

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. O25O7-12O7O

Kunst en antiek
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, heden inbreng voor
veiling 27 en 28 april Frans
Halslaan
33
Tel 0206473004, ma gesl

STOK B.V
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

* Te koop rode markies 2'/2
X 2 '/2 ƒ300,- 02507-30819
* Te koop witte kommode
en ledikantje ƒ 295
Tel 02507 19509
* Tk
aquarium,
geheel
compleet, een jaar oud, ƒ 125
Te
koop
eethoekbankje + staande schemerlamp ƒ 25
z g s t ƒ300, autost ƒ100 + draadloze telefoon, ƒ 150
Tel 02507-16017
Tel 02507-15663
Te
koop
luchtgekoelde • Wij behouden ons het
broodtrommel + 2-pits
recht voor zonder opgave van
rjaatjespan, dicht model
redenen teksten te wijzigen
nl overbodig
of niet op te nemen
* Te koop aangeboden bolderwagen bekleed met stootkussen ƒ300 02507-16193
Te koop Bose Sub
systeem, 6 mnd oud 42 j r ,
gar, was ƒ1198,- nu 500
Tel 02507-31197

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfü E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

NVM

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Te koop
gevraagd
diversen

Financien en
handelszaken

Autoverzekering

V A ƒ75 - DORSMAN
* Gevraagd bol of restant
blijft toch goedkoper'
breigaren Katia Hit, zwart,
Bel nu 02507-14534
lekocht
Haltestraat
Tel
Computerapparatuur 12507-15230
en software
Divers personeel gevraagd
* Gevraagd oude televisies
Vakantie
voor hobby, kom ze bij u thuis
buitenland
op
halen,
hoeven
het
niet
te
* T k Nintendo spelcompu•:PRIMA BIJVERDIENSTEN
doen Tel 02507-16017
•Beschikt u over een goede telefoonstem, commerciële instel- ter met 3 spelletjes, 1 jr oud,
Te koop gevr meubeltjes Stacaravans t h in de Beli_
Xing, en kunt u 's avonds vanaf 19 00 uur tot circa 21 30 uur ƒ 200 Tel 02507 16590
sche Ardennen al v a ƒ 190
uit grootmoederstijd
Anige avonden per week, vanuit uw eigen huis, telefonische
p w all-m Inl 04459-1598
Tel 070-3461076
jverkoop doen' Occasion Data Centrale 020-659 51 34
Foto - Film
* T k. gevr keukenblok ±
Rijles auto's
100 cm breed, electr 2 pits
Schoonheid en verzorging
Foto Boomgaard kookplaat Tel 02507-13197
en motoren
ook voor
portretfoto's,
schoonheidssalon
Onroerend
Alblas Verkeersscholen
pasfoto's,
:•:
MOERENBURG
goed te koop
receptiefoto's,
in 5 dagen
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
groepsfoto's aan huis
aangeboden
UW RIJBEWIJS
" tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Grote Krocht 26
Nieuwkoop, 01724-8361
Tel 0250716123
Tel 13529
GARAGE TE KOOP
Van Galenstraat
MuziekTel 020-6041544, na 18 00 u

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

ADRESSEN
Ze geven hun adres en telefoonnummer vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt 0632032223
ƒ 1/pm
ADRESSEN ( n i e u w ' ) van
dames en heren privé, clubs
en escorts' Ze vertellen zelf
wat ze te bieden hebben en
even hun adres -r telnr 06
559 (75 cpm)
Als het klikt willen deze
meiden vaker sexkontakt1
06-320 320 55 75c p/m

E

VIDEOTHEEK

Dieren en
dierenbenodigdheden

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534
TE KOOP GEVR GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde
middenslag Tel 023-312122
Aangeb
SCHNAUTZERS P&Z met
stamboom Te bevragen
Onroerend goed
tel 04243-1281
en woonruimte
Maltezer leeuMjes ing /ontw
te huur gevraagd
Vader aanw 08385-51003
* T k Cavalier King Charlespups, stamboom, ontwormd Gezocht MOTORSTALLING
en ingeënt 02507-30522
HIJ past naast uw auto in de
garage in de buurt van de
Lorentzstraat, tegen vergoeLessen en clubs
dmg 02507-31221, na 20 uur
Jong werk stel zoekt 2-kaAEROBICS
mer-app v a mei Zandvoort
o l v Anja v d Voort
na 18 00 01650-42783
Bel v info 19701 of 12215

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Sportartikelen

In haar korte rokje staat MARIETJE te liften
06 320 320 95 75c p/m
Jij met twee wulpse vrou
wen9 Bel Tnosexkontakt
06-320 320 92 75c p/m
Live Privé' 37,5 cp'/am
EROX
06 95 06
SM
06 320 320 65
18 jr box
069636
Rijp Privé
069609
Alleen met |ou'
MEEGENIETEN meisjes van
18 onder de hete douche
06-320 324 99 75c p/m
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex
Info 06 9766 75c p/m
Meiden 37,5 cp1/2m 06-320
32706
St Frans/Grieks
326 19
effe vlug1
325 54
Topsex 25+
326 63
Ordi/Grof
32677
Ruige Sex
Meisjes bel 06 32032617
Straatmeid
327 47
,
Onschuldig
32255
Vol v boven
34044
Les 35 + 18 jr
328 27
Lesbi
Lekker naakt 37,5 cp'/zm
Meisjes van 18 willen wat bij
verdienen Sexadressen
06 320 330 60 75c p/m

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Toercaravan HOBBY Prestige
400 T, bwjr. april '87 Geh
•* Te koop 2 skipakken aan 2 compl
ingericht
Vr prijs
kanten te dragen, mt 38-40 ƒ11500 Inl na 1800 u
ƒ200 Tel 02507-15230
02290 38753

:Ö>iG^''..'3;:i;C^^v
MVIE
• :»!^g|

IfirLITTLE f OKSÖ
&'$^^^^
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' City
' ' Slickers
'
' '

ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkon
takt, vraag naar hun tel nr
Bel nu 069661 75c p/m
Ondeugende Pascale doet
het op de tafel Keukensex
Bel 06 9602 75c p/m
PARTNERRUIL pnvehjn di
rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06 320 330 88 50c p/m
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje
0632032144 75c p/m
Sabrina n mooie meid, haar
eerste trio
0632032120 75c p/m
Schoolmeisjes van 18 willen
ervaring opdoen Daling
06 320 330 43 75c p/m
SEX VOOR 2 direkt kontakt
met jonge meiden van 18,
huisvrouwtjes en jongens
06 320 330 46 50c p/m
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje van 18 jr Vraag naar
haar tel nr 06 9502 75c p/m
Slippertjeslijn meisjes van
18 zoeken sexkontakt
06 320 320 36 75c p/m

Vanavond al n afspraakje'Al
tijd succes als je op ?oek
bent naar 'n leuke vriend(m)
06 9533 75c p m
Vluggertje Ondeugende Kim
beleeft n hoogtepunt
Bel 069662 75c p'm
Voor B1 SEX afspraakjes bel
0632032501 75c p'm
Nu ook voor trio sex'
Vrouwen 37,5 cp'/?m 06
320 328 99
Rijpe Vette Vr
32032770
negerin 35 +
320 329 30
Verpleegster
320 323 63
Rijpe Ordi
320 324 54
Rijp Chique
Wie durft een stripspel te spe
len met CAROLIENTJE
06-35022241 50c p, m
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur Telefoon
02507 16141
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam
Zoek jij tel nrs van echte hete
meiden v a 189 Gewoon voor
n opwindende sexafspraak'
06 320 330 42 75c p/m

Telerotica' 37,5 cptem
Zapp sex
069692
SM club
069691 NATASJA doet het met 2
Rijpe vrouwen
06 96 94 hete buurjongens
Frans
06 96 46 ^-320 324 11 75c p/m
Tiener
06 96 40
Tessa
is
zo'n
lekker
opgeWegens enorme drukte, met
Diversen
spoed DAMES/MEISJES ge- wonden tienermeisje van 18
vraagd voor escort en/of club 06-320 324 22 75c p/m
Haarlem Bel tussen 13 00 en UITDAGEND huisvrouwtje is X Y Z B V verhuizingen en
2200 uur 02507-16141 of
kamerverhuizingen Voll verz
zo opgewonden
Dag-nachtserv 020 6424800
023400130
06-320 330 97 75e p/m

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICKO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden ®
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik • het
aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen

Of afgeven bij:

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien u\\ advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

- Huub de Jong Mode en Textiel,
Waterlandplein 28-30
Amsterdam-Nieu\vendam,
- Plann Schoenen, Ankerpias -12*
- Geuzebroek Dierenspeciaalzaak,
Buikslotermeerplem 82',
- Veninga Sigarenmagazijn, .Mosplein 2',
- Sigarenmagazijn Hans Nauta,
Dorpsstraat 25, Landsmeer.

Brieven onder nummer kosten ƒ 0,36 extra (u
'dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur v.d. blad als l
regel hij u\\ tekst meegerekend wordt).

- 's Maandags gefloten, a.inle\eren van uw bon
op vrijdag tol 14.00 uur.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

DE*BEÉSTOAGENjïI^^

5 films een
hele week

Zandvoorts Nieuwsblad

Woningruil
Aangeb
in Hrl 2 kam f l ,
geen lift Hr ƒ488,- p mnd
Gevr mm 3 kam won in Hrl
en omstr 023-318798/255798

;pREMIÊRË:V--.:''.-:':---;:-,-:.-;
•F|LMS/'';:>.:;r;'P..;pXG;;

Diverse clubs

instrumenten

Gevr voor vereniging piano
en accordeon Tel 0250717462 na 1900 uur

HOMOKONTAKT Zoek je
een lekkere boy9
0632033095 50c p; m
Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die jongens
0632032444 75c p/m

Als je houdt van jong, v a 18
3el dan Bianca en Petra
06-320 324 33 75c p/m
BETTY S ESCORT
First Class Na 19 00 uur
Te koop Mitsubishi Colt 1200
020 - 6340507 - 6328686
6-'86, 75 000 km in nw s t ,
BI-SEX
voor TWEE, direkt
zuinig gebruik, APK 1-93
apart met een heet meisje of
ƒ 7950,- Tel 02507 15567
een lekkere jongen v a 18
06-32033087 50c p/m
Rijwielen,
Dames die zich overdag vermotoren,
velen, zoeken SEXKONTAKT
06 320 326 66 50c p/m
bromfietsen
Debbie de eerste keer op z n
Te koop Dames City Bike Frans Jeetje dat is lekker
ƒ325 , crossfiets BMX 100,- 069664 75c p/m
Tel 02507-15347
DIREKT apart met een meisje
* Te koop fietskinderzitje of een lekkere jongen, v a 18,
merk
Pakzit, ƒ25
Tel voor een live heet sexgesprek
06-32033081 50c p/m
02507-13083
Onderdanige
jongens van 18
Te koop Heren racefiets Ra
Dellen met strenge meesters
leigh, 10 versn ƒ250,M voor 2 (direkt apart)
aluminium prof 2-dlg ladder
2 x 1 7 TR 8 meter ƒ350 06-320 330 99 75c p/m
02507 14353, na 18 uur
ZE VERTELT
haar telefoonnummer iets
Te koop race-fiets Gitane,
10 versn Tel 02507-15178 over zichzelf, haar adres,
vraagt of je langs komt of bij
T k Mountainbike Speciali ou mag komen 06-9685
zed, z g a n P n o t k
ƒ 1/pm
Tel 02507-16183
* T k witte sportfiets
Motobecane 8/13 jr moet
worden opgeknapt ƒ 35,-,
kinderfiets Kiddy 5/8 jr ƒ 50,Tel 02507-13197

Auto's en
auto-accessoires

Lessen en clubs

Corn. Slegersstraat 2b, Zandvoort
i:- '.;:;Tel..02507-12070.:^$ï'^'M

HOMO Waar gebeurd,
<nullen onder elkaar
0632032701 75c p/m
Homo Zoek |e n hete boy
voor n sex afspraakje 7
06 320 330 18 50c p/m
Homojongens onder elkaar
Hoor 70 heet TEKEER gaan
06 320 330 88 50c p/m

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden
Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
: Hoofddorp, Kruisweg 1061

HASSINGBV

DOMBO

* Sjoerd, ik krijg nog ƒ 19,50 * 27 MC wordt weer leuk in
van je voor mijn spatborden Zandvoort' Terug van weggeGroeten, E
weest zijn Loeres, SchorreStichting EEN HART VOOR kop Lobo, Dilaila, Baretta,
9
POLEN Op 5 augustus a s Skorpid, Sierra Wie volgt
komt weer een bus met kin- * 27 mensen doen het al1
deren uit Chorzow Reis- en U ook'? RIJ eens wat maaltijWoninginrichting
verzekeringskosten ƒ 7500 den rond voor Tafeltje Dekje
Wij staan op koninginnedag Inl bij Welzijn Ouderen, tel
op de markt Heeft u nog 02507-19393
•*• Koopje 4 eetkamerstoelen
boeken, snuisterijen e d'
chroom, bruin leer ƒ 60
* Bert en Raymond gaan
Graag bellen vanaf 21 april
jullie zaterdagavond niet te Tel 02507-15416
naar Anneke Couvreur, tel veel uit jullie dak
Lijsten op maat
02507-15004
Ook een kleine gift op gironr * Help de Polen. Stuur eens
bijeen voedselpakket' Geen
60 1 85 is erg welkom'
adres9 Dat hebben wij voor u'
Foto
Boomgaard
Voor onze MOOI OPGEInl tel 02907-5235
MAAKTE SCHALEN hoeft u
Grote Krocht 26
zelf geen boodschappen * Lift gevraagd dagelijks
Tel. 13529
meer in huis te halen (ma-vr) naar Halfweg
Vertrek tussen 7 45 8 00 u
BROODJE BURGER
Te koop donker lila nieuwe
uit Zandv
Heleen, Tel Tielsa keuken L-vorm 2 20 bij
Schoofstraat 4
02507-19824
Tel 02507-18789
1 70 van ƒ 9000,- voor ƒ 3500,Tel 09-49231103861

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

ewillige meisjes van 18 en
luisvrouwtjes willen alles met
ou doen Vraag naar hun
el nr voor n hete vrijpartij 1
Bel 0632033045 75c p, m
HARD 375 cp'/>m 06
320 323 13
Hardlesbi
320 326 18
Domina 35
320 324 34
S&M
320 324 14
Ruig Rijp
320 324 04
Onderdanig
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar n avontuurtje
Bol nu 06 9663 75c p'm
Hete MEISJES van 18 jr wil
en sexkontakt Nu met num
mer Bel nu 06-9665 75c p/m

Prijswinnaars vorige week.

dl' htl.lllllg *IlllVilllgt U (Til ( 1L( (.'ptgllukiMll.

l.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespon
deerd worden

(dil imnimci !•> uu-t vuoi hivoi^kl.u hlcn) of /c-ndi n .UMI
Micro's VtVrkiiH'diu
Pnsihus 156 - 1000 AI) Anistonlum
\IKII

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbushchting naar de

VIDEOTHEEK

Copn,
Slegensstraat 2b
Zandvoort

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 5,22
ƒ 5,22
ƒ 5,22
ƒ 6,95
ƒ 8,69

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ10,43
ƒ12,17
ƒ13,91
ƒ15,65
ƒ17,38

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaa.s niet
opnemen. Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamun niet hoven ƒ300) k u n t u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. C"» BTW
Naam:

02507-1Z070

1
2
3
4
5

Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:

AANGEBODEN ONROEREND GOED
• 11

l'*i'

!#»-« «m^i MOMP

TROMPSTRAAT 21 FLAT 7
Royaal 4 kamerappartement luxe verbouwd op 4e
en tevens hoogste verdieping met schitterend uitzicht
over boulevard strand en zee Indeling entree/gang
ruime woonkamer (v h 2 kamers) met open haard en
toegang balkon zuidwest 1 ruime slaapkamer met
balkon noord oost 1 kleinere kamer met modern
wandmeubel luxe keuken met app w o halogeen
kookplaat moderne badkamer m douche en toilet
Geheel kunststof kozijnen en dubb glas luxe
stoffering event garage te huur
Servicekosten ƒ250 p mnd
ƒ215000,--

IR FRIEDHOFFPLEIN 13
Royale uitstekende onderh villa m 2 garages en
zonneterassen Soust provisiekelder stookkelder en
hobbyruimte Incl stoffering Begr gr entree
vestibule gang met toilet/douche woonkamer met
open haard en schuifpui moderne keuken en
eetkamer met kastenwand leverd overloop 1 grote
slaapkamer met balkon en wastafel 2 slaapkamers
met wastafels ruime studeerkamer aparte
douche/toilet badkamer met ligbad Grote vlienng
over het hele huis Het pand is grotendeels v v dubbele
beglazing C V gas (ketel 1984) grondopp 620 m*
ƒ 845 000,--

CORT V D LINDENSTRAAT 2
Maisonettes m gebouw DUINZICHT gelegen aan de
zuidkant van Zandvoort met schitterend uitzicht over
de duinen Lift
Nr 19 4 kamermaisonette 3e verd woonkamer met
open haard balkon mod keuken met apparatuur 4e
verd 3 slaapkamers balkon 2e toilet luxe
badkamer
ƒ 264 000,-Nr 9 5 kamermaisonette 2e verd woonkamer met
open haard balkon en terras keuken m appar 1e
verd gr slaapkam m terras zijkam 2e toilet
badkam m ligbad kastenkamer en 2 slaapkam met
eigen entree Event garage te koop / 395 QOO -

TJERK HIDDESSTRAAT 161
Fraai gelegen 2 kamerappartement op de 10e en
hoogste verdieping van goed onderhouden gebouw
DUINWIJCK met lift en parkeermogelijkheid op
eigen terrein
Indeling entree gang woonkamer (24 m2) met zonnig
balkon zuid oost en open keuken badkamer met
douche en toilet slaapkamer (11 m2) Fraai uitzicht
over zee duinen en dorp Direkt te aanvaarden
Voorschotbijdrage ƒ 275 p m mcl c v

PARNASSIALAAN 4
Vrijstaande bungalow zonnig gelegen m rustige
groene omgeving Rondom tuin inpandige garage
Indeling entree hal L vormige living met parketvloer
en aluminium schuifpui naar terras op het zuiden met
open haard Ruime woonkamer met berging 2
slaapkamers met inbouwkasten Badkamer met bad
toilet bidet en wastafels Grote bevloerde vlienng
Gedeeltelijk voorzien
van dubbele beglazing C V gas
Grondopp 581 m2

BURG V ALPHENSTR. 61/26
Royaal 4 kamerappartement (thans 3 kamers) op de
6e verdieping gelegen van gebouw Santhorst met
uitzicht over zee en duinen
Indeling entree gang toilet moderne badkamer met
ligbad keuken met toegang
tot balkon op het zuiden
ruime woonkamer (32 m2) en 2 royale slaapkamers
waarvan 1 met toegang tot balkon op het oosten
De flat is eventueel ook tijdelijk te huur Berging m het
souterrain Servicekosten ƒ 355 - mcl c v

ƒ115000,--

f 550 000,--

DE RUYTERSTRAAT
Aan de boulevard gelegen zonnig flatgebouw goed
onderhouden met lift
nr 86 2 kamerflat op 3e verd Entree (centraal naast
lift) hal woonkamer met zeezicht ruime slaapkamer
aparte keuken badkam met douche toilet

ƒ115000,-nr 56 4 kamerhoekflat op 1e verd Zonnige ligging op
Z O hoek met balkon en dakterras L vorm
woonkam (v h 2kam) 2slaapkamers keuken toilet
badkamer met douche

WEIMARWEG 7
Halfvnjstaand woonhuis met aan drie zijden tuin rustig
gelegen in het groene deel van Zandvoort Ruime
dubbele garage (c v verwarmd)
Indeling beg gr hal gang toilet L vormige
woonkamer met openslaande deuren naar achtertuin
keuken bijkeuken leverd overloop 3 slaapkamers
badkamer met ligbad apart 2e toilet balkon 2e verd
overloop zolderkamer zolderberging Rondom
dubbele
beglazing C V -gas (combiketel) grondopp
509 m2

ƒ179.000,--

ƒ 395 000,--

STATIONSSTRAAT 13
Luxe gerenoveerd woonhuis in centrum dorp nabij zee
en station
Indeling beg gr entree gang met toilet trapkast
L vormige woonkamer met lichte plavuizenvloer
zonnige erker zeer luxe woonkeuken met moderne
apparatuur berging keldertje achterplaats leverd
3 slaapkamers toilet badkamer met ligbad berging
2e verd modern gerenoveerd 2 kam appartement
met L vorm woonkamer m open keuken slaapkam
douche balkon Kunststof kozijnen en dubb glas zijn
aanwezig dienen door koper te worden2 geplaatst
C V gas combiketel Grondopp 101 m

PASSAGE 3 FLAT 40
Ruime 3 kamerappartement op 8e verdieping gelegen
m goed onderhouden gebouw op steenworpafstand
van station zee en supermarkt Inbraak ongevoelige
flat i v m doodlopende balkons
Entree royale hal woonkamer met schitterend uitzicht
over dorp en duinen luxe keuken met inbouw
apparatuur 2 ruime slaapkamers moderne badkamer
met ligbad en wasmach aansluiting apart toilet
Berging op de begane grond Servicekosten
ƒ 380 - mcl c v en water Eventueel garage te koop

VAN SPEIJKSTRAAT 10A
Royale bovenwoning vlak bi| NS station en op
loopafstand van zee Ind entree trap hal L vormige
woonkamer met parketvloer moderne open keuken 2
slaapkamers met vaste wastafels toilet badkamer
met ligbad en aparte douche en wasmachine
aansluiting Balkon op het oosten met aluminium
schuifpui met dubbel glas en balkon op het westen
C V -gas warm water via de c v

-

BOULEVARD PAULUS LOOT 43
Zeer royale vrijstaande villa met 2 garages aan
zuidboulevard event geschikt voor dubbele
bewoning Soust archiefkamer stookkelder
gastenverblijf met 2 slaapkamers keuken douche
toilet en woonkamer Beg gr entree/hal toilet kamer
(56 m2) schuifpui naar zonnig terras sip kam (25 m2)
badkam m ligbad Miele keuken met app 2
bijkeuken leverd hal toilet Lwoonk (56 m ) met
zonnig balkon en perfect zeezicht
Bulthaup keuken
met app ruime sip k (25 m2) badk ligbad 2e verd
parketvloer
2
sip
kamers
bergruimten
Inhoud ca
1100 m3 Kunststof kozijnen met dubb glas C V gas
Opp 703 m2
ƒ 975 000,-

DR C A. GERKESTRAAT 30 RD
Royale bovenwoning vlak bij het centrum gelegen
Indeling entree trap leverd hal kamer en suite
voorzijkamer achterkamer keuken toilet badkamer
met ligbad en wastafel balkon 2e verd 1 kamer
grote zolder met mogelijkheid voor een kamer De 1e
verd heeft gaskachelverwarmmg Op de 2e verd is
een c v installatie gecombineerd met warm water
aangelegd

ƒ 175 000,--

TROMPSTRAAT
Ruime 4 kamerflats met schitterend uitzicht over zee
Nr 7/5 op 3e verdieping Ruime L-vorm living (v h 2
kamers) met balkon en zeezicht badkamer met ligbad
en wastafel apart toil 2 slaapkamers w v 1 met
balkon
ƒ165000,-nr 7/8 op 4e tevens hoogste verdieping Royale
L vormige woonkamer (v h 2 kam ) badkamer met
lidbad toilet keuken 2 balkons

ƒ149.000,--

ƒ 169.000,--

ƒ15000-

285.000,-

eURG V. ALPHENSTRAAT 55/57
Zonnig gelegen flatgebouw met lift Uitzicht over zee
dorp en duinen
nr 57/10 3 kamerflat op 4e verd woonkamer 2
slaapkamers 2 balkons moderne keuken met appar
badkamer met douche toilet en wastafel Flat geheel
v v dubbele beglazing
ƒ139000,-nr 57/9 4-kamerhoekflat op 3e verd ruirne L-vorm
woonkamer (v h 2 kam ) 2 slaapkamers keuken
toilet badkamer met douche 2 balk ƒ159000,-nr 55/19 3 kamerflat op 7e verd Doorzonkamer (v h
2 kamers) mod keuken met appar 1 slaapkamer
mod witte badkamer 2 balkons
ƒ159000

TJERK HIDDESSTRAAT 22
2-kamerflat aan de Noord Boulevard met uitzicht op
zee
Indeling entree toilet woonkamer met plavuizenvloer
(4 60 x 6 00) keuken (2 60 x 1 90) slaapkamer (2 55 x
2 50) badkamer met douche C V gas
(blokverwarmmg) Bijdrage Vereniging van Eigenaars
ƒ 220 - per maand Incl voorschot verwarming

ƒ219000,--

THORBECKESTRAAT 3 FLAT 8
Ruime maisonette m centrum dorp tegenover Casino
gelegen met zeezicht
Indeling 1e verd entree/hal toilet woonkamer met
balkon keuken 2e verd 2 slaapkamers badkamer
met douche en wastafel vaste kasten 3e verd
zolderberging mogelijkheid voor een kamer te
bereiken via vliezotrap
De woning verkeert m originele staat en v v
gaskachelverwarmmg Voorschotbijdrage ƒ 180 - p
mnd

KOSTVERLORENSTRAAT 89
Vrijstaande villa met praktijkruimte op gezellig punt
fraai aangelegde tuin fietsenschuur
Indeling beg gr hal toilet ruime praktijkruimte 2
keuken met eethoek bijkeuken woonkamer (35 m )
met parket en open haard zonneterras 1e verd 4
slaapkamers luxe badkam met bad/bidet/2e
toilet/dubb wast/douche Zolderberging Dubbele
beglazing Het pand verkeert in uitstekende
staat van
onderhoud C V gas Grondopp 436 m2

ƒ198000,--

ƒ498000,--

STATIONSPLEIN 17/21
2 kamerfl 5e etage in uitstekend onderhouden
flatgebouw LA MER Voorzien van lift Mooi uitzicht
over duinen en zee Centraal gelegen tegenover
station en nabij strand
Indeling entree toilet woonkamer m moderne open
keuken met mbouwapparatuur slaapkamer
badkamer met douche balkon Berging i h
sousterrain Eigen c v gas gecombineerd met warm
water
Servicekosten ƒ 250 per maand

BREDERODESTRAAT 24
Halfvrijstaande ruim herenhuis m goede buurt gelegen
Ged kunststof kozijnen met dubb glas Indeling
beg gr entree met marmer gang
toilet diepe
kelderkast ruime living (40 m2) met erker open haard
en parketvloer keuken bijkeuken en berging leverd
3 slaapkamers met inbouwkasten badkamer met
douche toilet en ruim balkon 2e verd 2 kamers
berging2 3e verd ruime vlienng C V gas Grondopp
110 m

DR C A GERKESTRAAT 16 ZW
Benedenwonmg vlak bij het centrum gelegen
Indeling entree/gang hal royale doorzonkamer (9 40
x 3 20) moderne keuken 2 slaapkamers badkamer
met douche toilet en wasmachmeaansluiting Zonnige
achtertuin met 2 schuren achterom
Overname mogelijk2 van gaskachels en zonwering
Grondopp 269 m

SCHUITENGAT NR 37
In RESIDENCE D ORANGE goed onderhouden zeer
ruime 3 kamer hoekflat met royaal balkon op het
zuiden op 2e verdieping m gebouw met lift
Indeling entree moderne keuken L-vormige
woonkamer (40 m2) badkamer met ligbad apart toilet
ruime lichte slaapkamer (41 x 2 7)
Centraal gelegen 50 meter van zee en winkels
Oplevering m overleg Berging m het sousterram
Voorschotbijdrage ca ƒ 500 - per maand

TJERK HIDDESTRAAT 10/1
3 kamer hoekflat thans 2 kamerflat met balkon op 1e
verdieping gelegen met berging m het sousterram
(wasm aansluiting)
Indeling entree hal keuken slaapkamer met vaste
kastenwand moderne badkamer met ligbad toilet
royale woonkamer 40 m2) met balkon
De flat wordt gestoffeerd aangeboden en is
gedeeltelijk voorzien van dubbel glas Servicekosten
ƒ304 mcl voorschot verwarming

PARADIJSWEG 18
Royaal pand geschikt als pension
Indeling entree/gang toilet woonkamer met serre 2
slaapkamers openslaande deuren naar patio toilet
ruime woonkeuken grote kelder strijkkamer 2
douchekamers 3 kamers badkamer/ligbad/toilet 1e
verd overloop toilet/douche kamer met keukenblok
en openslaande deuren naar zeer royaal en zonnig
dakterras 4 kamers 2 balkons voor Totaal 12
kamers 4 badkamers en 2 toiletten
Huidige jaaropbrengst ca 50000 -per jaar CV gas
en 2 gasboilers Grondopp 240 m2

ƒ135000,--

ƒ265.000,--

ƒ 165.000,--

ƒ195.000,--

ƒ139000,--

ƒ375.000,--

STATIONSPLEIN 9/11
Luxe 3 kamerappartement 100 m2 met eigen
parkeerplaats in het souterrain video door entry
systeem m modern flatgebouw uit 1988 op 5e
verdieping met ruim balkon/terras west
Indeling entree gang ruime living met uitzicht zee
luxe open keuken met inbouw apparatuur bijkeuken
2 royale slaapkamers luxe badkamer met ligbad
aparte douche wastafel Rondom hardhouten
kozijnen met dubbel glas Eigen c v combiketel
Berging m het sousterram
Voorschotbijdrage ca / 250 p m Direkt te
aanvaarden
ƒ 359 000,--

BURG V FENEMAPLEIN 22/11
Royaal 4 kamerappartement op de 6e verdieping met
lift Fraai uitzicht over zee en dorp balkon oost en
balkon west centraal gelegen
t o v station en centrum
dorp Bruto opp 130 m2
Indeling hal zonnige woonkamer rret open haard 3
royale slaapkamers keuken met apparatuur
badkamer met wastafel en ligbad apart toilet
Berging m het sousterram Voorschotbijdrage
ƒ 425 p m mcl verwarming en water

WILLEMSTRAAT 8
Een gezellig goed onderhouden woonhuis m rustige
straat m centrum dorp
Indeling entree/hal royale woonkamer (4 60 x 7 30)
met open haard moderne keuken nieuwe badkamer
met douche wastafel en toilet Zonnige achterplaats
achterom 1e verd 2 slaapkamers met wastafels
kleine vlienng C V gas (combi ketel 1989)

HAARLEMMERSTRAAT 90A
Halfvnjstaand woonhuis met voor- en achtertuin
fietsenschuur
Indeling beg gr gang voorkamer keuken
douche/toilet achterkamer 1e verd gang
voorkamer keuken douche/toilet achterkamer met
balkon 2e verd overloop voorzolder badkamer
achterkamer
N B de begane grond is 2verhuurd voor ƒ 375 - per
maand Grondopp 82 m

BREDERODESTRAAT 31
Kantoorruimte op goede stand nabij centrum
Indeling centraal entree kantoor 50 m2 op 1e
verdieping gebruik van kitchenette geheel
gestoffeerd Telefoonaansluitingen aanwezig Direkt
beschikbaar
Huurprijs ƒ 675 - per maand exclusief energie
Huurtijd 1 of 2 jaar

ƒ 249 000,--

ƒ 169.000,--

ƒ 195.000,--

ƒ 675,-- p/m

FRANS ZWAANSTRAAT 64
Zeer zonnig gelegen VRIJSTAANDE
SEMI BUNGALOW met riant uitzicht over de
zuidduinen en over het Zwanenmeer
Indeling hal ruime entree toilet keuken met
mbouwapparatuur en wasmachmeaansluiting
bijkeuken alles met marmeren tegels kelder Royale
woonkamer met open haard schuifpui naar tuin
praktijkruimte (voorheen garage)
1e verd 2 grote en 2 kleine slaapkamers badkamer
met ligbad en 2e toilet Veel inbouwkasten Begane
grond voorzien van2 thermopane beglazing C V gas
Grondopp 464 m
ƒ545.000,--

HOGEWEG 22 FLAT 5
3-kamerhoekflat op 1e verd van het gebouw
Westerduin gelegen m het centrum dorp en vlakbij
zee Het gebouw is voorzien van een lift
Indeling entree/hal toilet woonkamer met open
keuken met apparatuur (t w koelkast
4 pitskookplaat afzuigkap) balkon o h westen 2
slaapkamers badkamer met ligbad en
wasmachmeaansluitmg Berging o d beg gr Eigen
c v installatie Warm water via de c v
Voorschotbijdrage ƒ137 p mnd

THORBECKESTRAAT 54
ZUIDBOULEVARD 4 kamermaisonetle met 2
balcons en schitterend uitzicht op strand en zee
Indeling 1e verd entree/hal toilet woonkamer met
mogelijkh voor open haard balkon west met
PERFECT zeezicht keuken met mbouwapparatuur
2e verd 1 ruime slaapkamer aan zeezijde met balcon
west 2 slaapkamers badkamer met ligbad Het
appartement is voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas Servicekosten ca ƒ 450 - p m mcl
voorschot c v

KOSTVERLORENSTRAAT 96
Vrijstaande villa gelegen m het groene deel van
Zandvoort zomerhuis m de achtertuin Indel beg gr
entree hal woonkamer met openslaande deuren
open haard erker voorzijde erker zijkant half open
keuken bijkeuken berging 1e verd overloop 3
slaapkamers ieder met een balkon badkamer met 2e
toilet ligbad aparte douche bidet en wastafel 2e
verd 2 slaapkamers en berging Zomerhs
woonkamer open keuken slaapkamer douche toilet
Zeer diepe achtertuin C V gas met2 warm
watervoorziening grondopp 826 m

BREDERODESTRAAT 61
Vrijstaande villa vlak bij zee gelegen m goede staat van
onderhoud Royale zonnige tuin
Indeling beg gr entree/hal gang provisiekelder
toilet/douche ruime living met open
haard erker en
serre voor en achter (tot 75 m2) ruime keuken
kantoorruimte 1e verd 2 woonumts met elk twee
kamers en keuken 1 douche/toilet 2 balkons 2e
verd L vormige kamer met keukenblok 23 kamers
toilet/douche Garage Grondopp 601 m

ZANDVOORTSELAAN 117 A
Uniek Zandvoorts woonhuis (een gedeelte van een
oude duinboerderij) oorspronkelijk gebouwd
omstreeks 1830 en m 1976 geheel gerenoveerd
Indeling entree toilet moderne keuken kamer met
vaste kast en wasm aansluiting zonnige woonkamer
met grenen vloer kelder 1e verd 1 ruime
slaapkamer bergkast moderne badkamer met
douche bergvliermg boven keuken Zonnige tuin van
ca 10 meter diep C V-gas 1980 combiketel
dakisolatie en dubb glas

ƒ172500,--

ƒ249000,--

Prijs n.o.t.k.

ƒ595.000,--

ƒ159.000,--

WI] WENSEN

U VROLIJKE PAASDAGEN

CEQ/E

makelaar/ o.g.

a/yurantiën

NVM

MAKELAAR

2042 PR Zandvoort
Jhr P N Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614
Fax 02507-20184
Ons kantoor is op vrijdag 17 april a s gesloten
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LENTE-SHOW van 14 t/m 25 april
Van Lent - OPEL - ZANDVOORT
STAP NU BINNEN VOOR
EXTRA VOORDEEL
Als u goed zaken wilt doen, dan
heeft u daarvoor het juiste moment
uitgekozen Want vanaf 14 t/m 25
april staat onze showroom m het
teken van business
En dat betekent profiteren
Profiteren van een ruime keus, van
professioneel advies, van perfekte
garantie en vooral
van scherpe
prijzen

ZOVEEL KEUS ZAG U
NOG NOOIT BIJ ELKAAR
Kijken en vergelijken Dat geldt
natuurlijk vooral bij de aanschaf van
een auto Wel, wat dat betreft kunt u
uw ogen uitkijken bij ons Tijdens de
Opel Swing Show staat het
komplete
Opel-modellenprogramma voor u
klaar Inclusief de sportieve Corsa,
de spectaculaire Calibra, de Vectra,
de Omega en natuurlijk niet te
vergeten de veelbesproken Astra
Speciale aandacht tijdens de show
echter voor de Corsa Swmg+, de

Astra GL 3-deurs en de Vectra
Fnsco We laten u even
voorgenieten De Corsa Swmg+
beschikt standaard o a over getint
glas, een intervalschakelaar op de
ruitewisser voor en achter,
stereo-inbouwset met 4 speakers
en antenne en van binnen uit
verstelbare buitenspiegels
De ruime Astra GL 3-deurs biedt u
o a een
inteneur-luchtrecirculatiesysteem
met mikrofilters, het
Dual-Function-display en een
stereo-mbouwset met antenne en 6
speakers
De Vectra Fnsco ten slotte heeft
centrale deurvergrendeling met
anti-diefstalsysteem, buitenspiegels
in de kleur van de karrosserie, een m
delen neerklapbare achterbank,
speciale antracietkleurige bekleding
en nog veel en veel meer

EEN AANBOD DAT
KLINKT ALS EEN KLOK9

U dacht dat u alles had gehad
Maarer is nog meer Het is niet voor

Kamerlmgh Onnesstraat 23

2041 CB ZANDVOORT
Tel 02507-14580 FAX 02507-17434

Geopend maandag t/m vrijdag 7 30 tot 17 00 uur

niets busmess-time Als u tijdens
onze show uw auto laat taxeren,
geheel vrijblijvend uiteraard, dan
ontvangt u van ons de swingende
muziekcassette „There's no
business like showbusmess"
Helemaal gratis, maar wel zolang de
voorraad strekt Moet u zich even
voorstellen, die swingende sound
rechtstreeks uit de speakers van uw
nieuwe Corsa, uw Vectra of uw
Astra Neemt u van ons aan dat
klinkt als een klok

OPEL-FINANCIERING?
ZO GEREGELD!
Opel-financienng is net als een Opel
Op maat voor u gemaakt Of u nu
koopt of least, voor een Corsa of
een Vectra kiest Hoeveel
kilometers per jaar u ook rijdt, wij
doen u een aanbod dat u
gewoonweg niet kunt laten lopen
Maar ja, het is dan ook maar een
keer busmess-time Kom daarom
vanaf 14 april naar onze showroom
en laat uw huidige auto taxeren
Tien tegen een dat we daarna zaken
doen

Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7 30 tot 17 00 uur

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.

DRIE MILJOEN AUDI'S 100:
Leusden, 3 april 1992 - De vierde
generatie Audi 100 werd begin 1991
op de Nederlandse markt
geïntroduceerd en realiseerde
onmiddellijk de steilste
aanloopcurve in de geschiedenis
van de Audi-fabrieken Sinds het
begin van de Audi-100 produktie 24
jaar geleden, verlieten inmiddels
meer dan drie miljoen Audi's 100 de
fabriek te Neckarsulm De
jubileum-auto, een Audi 100 quattro
in kristalzilver metallic en voorzien
van een sterke V6-motor met een
vermogen van 128 kW (174 pk)
werd op 17 maart 1992 gebouwd
Na de voorstelling van de eerste
Audi 100 m 1968 met een motor met
naar keuze 59 kW (80 pk), 66 kW
(90 pk), of 74 kW (100 pk),

FORD SCORPIO
DOORDACHT EN VERANTWOORD ONTWERP
Doordacht ontwerp. Ingebouwd in
elke nieuwe Scorpio.
Met een hoge mate van veiligheid
door kreukelzones voor en achter,
schokbestendige bumpers,
stuurwiel met schokabsorberende
vulling en een brandstofpomp met
een veiligheidsschakelaar die de
brandstoftoevoer stopt m geval van
een aanrijding (alleen
benzinemodellen)
De zekerheid van Ford's
geavanceerde electronische
anti-blokkeer remsysteem en
stuurbekrachtiging is standaard op
de Scorpio Standaard op Ghia en
optie op GLX is de elektrische

kunststof en andere materialen
zoals recyclebare metalen, textiel en
plastics Alle kunststoffen componenten van meer dan 100 gram kunnen worden hergebruikt In totaal
kan ongeveer 83% van het eigen gewicht van de nieuwe Scorpio efficient worden hergebruikt Het doel is
om dit percentage nog verder te verhogen
Onze zorg voor het milieu is ook
merkbaar m onze produktie
faciliteiten, waar we er alles aan
doen om schadelijke effecten terug
te dringen Wij hergebruiken bij
voorbeeld aluminiumafval en vijlsel
dat ontstaat bij het bewerken en

presenteerde Audi AG al een jaar
later tijdens de l A A in Frankfurt,
de Audi 100 Coupe S Dit was een
elegante, sportieve auto met een
motorvermogen van 85 kW (115 pk)
en een topsnelheid van 185 km/u
In augustus 1976 toonde Audi m
Luxemburg de tweede generatie
Audi 100
Van de voorganger, model 'C1 in
fabriekstermen, had men tot op dat
moment al meer dan 800 000 stuks
geproduceerd
In de 'nieuwe' Audi 100
presenteerde men een
bijzonderheid de eerste vijfcilmder
benzinemotor (met een vermogen
van 101 kW/136 pk)

voorruitverwarming en mistlampen
voor Nog meer veiligheid door het
grafische controlepaneel op GLX en
Ghia en een waarschuwingszoemer
voor nog brandende verlichting
Ten slotte is elke Scorpio voorzien
van centrale portiervergrendelmg,
met als nieuwe functie dubbele
vergrendeling Hierdoor kan de deur
niet meer van binnen worden
geopend nadat de ruit is ingeslagen
Een alarmsysteem met
volumedetectie (optie op CLX)
wordt geactiveerd als de auto wordt
afgesloten
Verantwoord ontwerp, gaat verder
dan de veiligheid die zo
kenmerkend is voor de Scorpio.
Daarom besteedt Ford zoveel
aandacht aan autorecycling.
De nieuwe Scorpio bestaat voor
45% uit staal, 19% gegoten ijzeren
delen, 4% aluminium, 4% elektrische
Tiotoren en bedradingen, 6% recyclebare vloeistoffen en 22%

Bij
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gieten van de componenten, en
hebben een biologisch
reinigingssysteem geïnstalleerd
voor afvalwater m onze fabriek m
Bordeaux
Het vulmateriaal voor de stoelen m
de Scorpio is volledig CFK vrij en wij
hebben een proces ontwikkeld om
CO2 te onttrekken aan de
atmosfeer en te gebruiken als
vulgas bij de fabricage van de
zitelementen Alle hulpvloeistoffen
die gebruikt worden bij het m de
vorm persen van de zitelementen
zijn op waterbasis De
hitteschermen zijn gewijzigd en
bestaan nu uit een geheel aluminium
constructie die 100% kan worden
hergebruikt, in tegenstelling tot de
voorheen toegepaste systemen van
glas en ceramische fibers, waarbij
het heel moeilijk was het aluminium
terug te winnen
De nieuwe Scorpio, een
doordachte en verantwoorde
keuze.

'

DE

In het kader van de april aktiviteiten
van Peugeot wordt, naast een
aantal bestaande speciale modellen
van de 205,309 en 405, de Peugeot
106 m DIXIE uitvoering op de markt
gebracht Het betreft een
gelimiteerde serie van 700 stuks
Als basis voor de DIXIE werd de 106
XN gekozen De auto heeft een 1 1
liter benzme-mjektie motor van 60
DIN pk (44,1 CEE kw) met drie-weg
katalysator en Lambda-sonde die
naar keuze gekoppeld kan worden
aan een 4- of een 5-versnelhngsbak
De DIXIE wordt standaard uitgerust
met een geluidsinstallatie bestaande
uit een Blaupunkt Melbourne
radiocassettespeler met KeyCard
beveiliging, antenne, 'wee
luidspeakers en complete
bedrading
Verder is de DIXIE, in vergelijking
met de XN-uitvoenng, voorzien van
brede stootstrips op de flanken en
een set luxe vloermatten
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Het DIXIE logo is terug te vinden op
de portieren, de achterklep en op de
velours matten voor
De prijs van de DIXIE is dezelfde als
die van de XN t w ƒ21 150,-voorde
4-bak en ƒ 21 650,- voor de 5-bak,
en biedt de cliënt een voordeel van
ƒ 1 000,-

v - v • - / ' :j>^' • ; / ' ' , :.:

AUTOBEDRIJF

Wie met de
paasdagen een
kentekenklare Fiat
koopt, betaalt pas in
1993. Vraagt u even naar
de gunstige vootwaarden?
AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT B.V.

ZANDVOORT B.V.

ZANDVOORT B.V.

Kam. Onnesstraat 23
tel. 14580

Kam. Onnesstraat 23
tel. 14580

Kam. Onnesstraat 23
tel. 14580

BÜEIB

In 1977 rolde de eerste Audi 100
Avant van de band en nog in
hetzelfde jaar werd de miljoenste
Audi 100 geproduceerd, een Audi
100 Avant 5E Na talrijke
modelwijzigingen presenteerde Audi
m augustus 1982 een volledig
nieuwe Audi 100-generatie Deze
serie viel vooral op door een
luchtweerstandsnorm van 0,3, lage
verbruikscijfers en de toepassing
van roestbestendige en
gewichtbesparende materialen
In oktober 1984 vierde Audi het
jubileum van de twee miljoenste
Audi 100 en m september 1985 kon
Audi opn euw tijdens de l A A een
belangrijke produktontwikkeling
openbaren de volledig verzinkte
carrosserie voor de Audi 100, Audi
100 Avant en Audi 200 BIJ deze
modellen pasten Audi ingenieurs
voor het eerst in sene-produktie
carrosserieën toe die bestonden uit
aan beide zijden elektrolytisch
verzinkt, of gegalvaniseerd
plaatstaal
Met deze maatregel werd een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
verlenging van de levensduur van de
auto Voor de kopers van een
dergelijke Audi 100 of Audi 200 werd
een garantie van tien jaar tegen het
doorroesten van de carrosserie van
binnenuit doorgevoerd
Eind 1990 begon Audi, met de
persintroductie van de nieuwe Audi
100, met een complete
transformatie van het Audi
modelprogramma Vanaf dat
moment zijn in Neckarsulm behalve
de Audi 100, ook de sportieve Audi
S4 en de Audi V8 gemaakt In de
fabriek te Neckarsulm heeft Audi
totaal m 1991 zo'n 144300 Audi's
geproduceerd, waaronder zo'n
140 900 Audi 100 s In 1991 werden
nog eens 25 300 Audi's 100 in de
andere Audifabriek m Ingolstadt
gebouwd

1/TVERSTEEGE.
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Pakveldstraat 21,
Postbus 126
2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

21 van lent opel
Kam Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort
Telefoon 02507-15346

Audi

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT BOBO
Als u met Pasen
bij ons uw huidige
auto laat taxeren,
krijgt u een feestelijk
chocolade-ei cadeau.

Deze noviteit in de motorenproduktie viel op door een verbeterde motorloop en een relatief gering brandstofverbruik

DIXIE EEN PEUGEOT 106 MET EEN VROLIJKE NOOT

Y\ & £i cV^i I^TY^TI

Aan de kinderen
hebt u geen kind,
deze Pasen, want ook de
paashaas is bij ons van de
partij. Dat wordt eieren
zoeken!
AUTOBEDRIJF

uw Peugeot dealer:

trendsetter in de bescherming tegen roest

Bi) elke occasion
die u nu koopt, krijgt
u maar liefst één heel
jaar garantie!
We vertellen u graag alles
over de voorwaarden.

ZANDVOORT B.V.

AUTOBEDRIJF

Voos1 alle
kopers
van een
Peugeot
106/2057
309/4057
605
een KADO-

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort
tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJVEN
RINKO

CHEQUE
t.w.v. 500,

van Vroom

RENAULT

en

Dreesmann

Kam. Onnesstraat 23
tel. 14580

KADO

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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Burg. van Alphenstraat 57/23: Goed onderh. tweekam.app.
op 8e et., balkon zuid/oost. Ind. entree, ha, woonk. met
parketvloer, slaapk., douche/toilet, moderne keuken met
inb.app., serv.k. ƒ200,- p.m. Vr.pr. ƒ125.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 7/2: Driekam.app. (vh 4) op 1e et. Ind.
entree, hal, toilet, L-vormige woonk., 2 slaapk., keuken, badk.
Serv.k. ƒ425,- p.m. Vr.pr. ƒ205.000,- k.k.

Stationsstraat 10a, Bovenwoning in centrum. Ind. entree,
gang, woonk. (28 m2), 2 slaapk., moderne keuken, badk. met
ligbad en wastafel, apart toilet, c.v. Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 19/2: Vierkam.app. op 1e et. uitzicht
op zee. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open haard, keuken,
3 slaapk., badk. met ligbd en wastafel. Serv.k. ƒ425,- p.m.
Vr.pr. ƒ210.000,- k.k.

Patrijzenstraat: Driekam.app. op 2e etage. Uitzicht over
duinen. Ind. ruime hal, toilet, eetkeuken met inb.app., woonk.
met balkon zuid, 2 slaapk., balkon noord, badk. met douche en
wastafel. Grotendeels v.v. thermopane begl. en kunststof
kozijnen, c.v. Serv.k. ƒ307,- p.m. Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

Hogeweg 22/1: Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (vh 3) op 1e
et. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open
keuken met inb. app., badk. met bad/douche en dubbele
wastafel, slaapkamer, c.v. Serv.k. ƒ137,- p.m. Vr.pr.
ƒ215.000,- k.k.

Diaconiehuisstraat 38 l: Appartement met tuin zuid. Ind.
souterrain: kamer met keukenblok, douche, toilet, trap naar
tuin. Beg.gr. entree, hal, slaapk., woonk. met open haard,
keuken, badk. met wastafel, douche en toilet, c.v. Vr.pr.
ƒ133.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 16/3: Driekam.app. (vh 4) op 2e et.,
uitzicht op zee, balkon oost en west. Ind. entree, hal, L-vqrmige
woonk., 2 slaapk., toilet, badk. met ligbad, moderne witte
keuken met inb.app. Serv.k. ƒ 425,- p.m. Vr.pr. ƒ 242.000,- k.k.

Hogeweg 62/13: Tweekamerapp op 3e en 4e et. Eigen
parkeerplaats. Ind. 3e et. entree, hal, toilet, woonk. met
moderne open keuken, 4e et. slaapk., bergkast, badkamer,
balkon, serv.k. ƒ109,- p.m. Vr.pr. ƒ139.000,- k.k.

De Favaugeplein 21/27: Schitterend gelegen 2 kam.app. op 5e
et. met uitzicht op zee. Balkon zuid. Ind. entree, hal met
marmeren vloer, slaapk., badk. met douche, toilet, wastafel,
woonk. open keuken met inb.app. Het appartement is luxe
verbouwd. Serv.k. ƒ350,- p.m. Vr.pr. ƒ245.000,- k.k.

Swaluestraat 26d: Driekam. maisonnette op 1e en 2e et. Ind.
1e et. woonk. met balkon, keuken, toilet, trapkast. 2e et. badk.
met douche, toilet en wastafel, 2 slaapk., c.v. Serv.k. ƒ 55,- p.m.
Vr.pr. ƒ142.500,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 145: Driekam. op 9e et. (thans 2-kam.app.).
Uitzicht over zee en duinen. Ind. entree, hal, toilet, gr. L-vormige
woonk. met kunststof schuifpui, balkon zuidoost, open keuken
met eetbar, badk. met ligbad en wastafel, slaapk. Vr.pr.
ƒ149.000,-k.k.
Burg. van Alphenstraat 61/2: Luxe driekamperapp. (vh4) op 1
et. Ind. hal, gang, toilet, woonk. moderne keuken met inb.app.,
2 slaapk., badk. met ligbad en wastafel. Serv.k. ƒ334,- p.m.
Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.
Leeuwerikenstraat 14/4: Driekamerapp. (vh 4) op 4e et. met
groot balkon op zuiden. Ind. hal, woonk., 2 slaapk. met vaste
kasten, keuken met inb.app., toilet, badk. met douche en
wastafel, c.v., keuken met inb.app., toillet, badk. met douche en
wastafel, c.v, serv.k. ƒ 425,- p.m. Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k. Garage
ƒ 15.000,-k.k. ,

Cort. van de Lindenstraat 2/30: Vierkamermaisonnette op 3e
en 4e et. balkons aan westzijde. Ind. 3e et. hal, gang, toilet,
woonk. met marmeren vloer en open haard, luxe open keuken
met inb.app., 4e et. 3 slaapk., luxe badk. met dubb. wastafel,
ligbad en apart toilet, c.v. serv.k. ƒ417,- p.m.
Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.
Thorbeckestraat 3/2: Luxe verbouwde maisonnette. Ind. 1e et.
entree, doorzonkamer met marmeren vloer en spiegelwand,
open haard, vloerverwarming, open keuken met inb.app., toilet,
2e et. 2 slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet, zolder: via
vlizotrap zolderk. met kastenwand, dakterras. Serv.k. ƒ185,p.m. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.
Stationsplein 15/1: Driekam.app. op 1e et. in luxe
app.complex. Inpandige garage en bergingen, ind. entree , hal,
gang, toilet, 2 slaapk., woonk. met open luxe keuken (60 m2),
badk. met ligbad en wastafel. Ruim terras op westen (16 m2),
balkon oost. Serv.k. ƒ231,- p.m. Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

VAN

Stationsplein 17/22: Driekam.app. op 5e et., balkon oost. Ind.
entree, hal, woonk., open keuken met inb.app., 2 slaapk., toilet,
badk. met douche en wastafel, c.v. Serv.k. ƒ 250,- p.m. Privé
parkeerpl. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.
Karel Doormanstraat 10/2: Onder architectuur verbouwd
vierkam.app. op 1e et. van recent gerenoveerd flatgebouw.
Uitzicht op zee. Ind. entree, ruime hal, grote woonk., 2 slaapk.,
moderne badk. met zeer excl. sanitair, licht houten keuken met
granieten aanrecht en inb.app., aangrenzende eetkamer,
balkon zuid-west. De verbouwing v .h. app. is vergevorderd
doch moet nog worden voltooid. Inpandige garage. Serv.k.
ƒ 240,- p.m. Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiên
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944 */Fax 02507-17596
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Paradijsweg 2A: Vrijst. karakteristieke woning. Ind. entree, hal,
toilet, woonk. met open haard, open keuken met inb.app. 1e et.
slaapk., badk. met ligbad en tweede toilet, yliering, c.v. De
woning is geschikt voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Vr.pr.
ƒ 195.000,-k.k.
Brederodestraat 54: Karakteristieke twee onder een
kapwoning. Ind. hal, toilet/douche, woonkamer (30 m2), keuken
met inb.app., 1e et. 3 slaapk. met wastafel, 2e et. zolder, c.v.
Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.
Jan Snijerplein 6: Halfvrijst. woonhuis in centrum. Bouwjaar
1978. Ind. souterrain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet,
woonk. met open keuken (inb.app.), bijkeuken, terras.
Plavuizenvloer over gehele beg. grond. Ie et. badk. met ligbad,
toilet en wastafel, 3 slaapk., vliering, c.v. tuin zuidoost. Vr.pr.
ƒ295.000,- k.k.
Thorbeckestraat 42: Ruime tussenwoning nabij strand,
geschikt voor zomerverhuur. Ind. beg.gr. 3 slaapk. met
wastafel, badk. met douche en toilet. 2e toilet. 1e et. hal, gang,
toilet, woonk. met open haard en parket, luxe keuken met
inb.app., balkon voor en achter. 2e et. gang, 3 slaapk. .met
wastafel, badk. met douche en toilet, balkon voor en achter. 3e
et. 2 slaapk. met wastafel. Parkeergelegenheid voor 3 auto's.
Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.
Hogeweg 58: Vrijst. karakteristiek woonhuis met garage.
Geschikt voor verhuur. Ind. souterrain: hal, gang, toilet, woonk.,
eetkeuken, 3 slaapk., badk. met douche en bad. Beg.' gr. hal,
gang, toilet, woonk., eetkeuken, 3 slaapk., badk. met douche,
2e et. zolder (10x14 m). Vr.pr. ƒ350.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 6: Twee-onder-een-kapwoning met serre
en garage. Ind. beg. gr. hal, woonk. met open haard (60m2),
zitkamer, keuken met inb.app., souterrain: hal, slaapk., toilet,
stookhok, keuken, hobbyruimte, douche. 1e et. badk. met bad,
douche en wastafel, toilet, 3 slaapk., c.v. Tuin zuid, 2 balkons.
Vr.pr. ƒ485.000,-k.k.
Kennemerweg 3: Moderne villa met inpandig zwembad.
Dubbele garage. Bouwj. 1974. Opp. 3.735 m2. Ind..et. entree,
hal, garderobe met powder room en toilet, lichte woon-, eet- en
studieruimte die door niveauverschillen van elkaar worden
onderscheiden. Open keuken die door de open haard vrijwel
geheel aan het zicht wordt onttrokken. Totale opp. 130 m2.
Terras op zuiden (80 m2). Vide: slaapruimte (44 m2) met
aangrenzende badkamer en aparte douche/toilet,
garderoberuimte, beg. gr. groot verwarmd zwembad v.v. bar en
open haard, schuifpui naar terras, 2 slaapk., ieder met eigen
badk., wijnkelder, c.v. Vr:pr. ƒ1.350.000,-.

MAKELAAR CXG.

a

Dr. J. G. Mezgerstraat 133: Schitterend penthouse op 3e etage
met 2 garages. Ind. entree, hal, woonk. (6,2x13,1 m) met open
haard, luxe open keuken met inb.app., washok, 3 slaapk., luxe
badk. met ligbad, douche en dubb. wastafel, toilet. Groot
dakterras, c.v. Serv.k. ƒ485,- p.m. Vr.pr. ƒ650.000,- k.k.

•

ij zoeken medewerk(st)ers
e een aardig woordje over de
grens spreken.
Stel u wilt een zakenrelatie in New
York spreken, maar u heeft het telefoonnummer niet. U wilt bellen met
bekenden in het verre buitenland,
maar alle verbindingen zijn plotseling verbroken. Of misschien wilt u, op vakantie in Frankrijk, telefoneren met het
thuisfront en betalen met uw creditcard.
In deze en nog veel meer gevallen komt u terecht bij de
afdeling Teleplus van PTT Telecom. Deze afdeling zorgt
voor telefonische bemiddeling tussen klanten in Nederland
en het buitenland. Maar Teleplus doet meer. Zo kunnen
doven en slechthorenden hier terecht voor gesprekken
met behulp van een beeldtelefoon. Een andere service
die Teleplus biedt, is "Nederland-direct", de zogenaamde
collect-call.
Het is een zeer dynamische afdeling, waar gevolgen van
grote gebeurtenissen in de wereld direct te merken zijn.
Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat het misschien
wel een van de meest internationale afdelingen van PTT
Telecom is. In ieder geval is het een zeer veelzijdige.
Teleplus, gevestigd aan de Spuistraat in Amsterdam, is
24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar (dit jaar zelfs
366 dagen). Overdag zitten er zo'n 90 operators, die de
klanten helpen. In de nacht zijn dat er circa 10; in totaal
telt Teleplus 350 medewerkers.

Part-time operator
bij Teleplus
Gezocht: part-time operators
U behandelt alle aanvragen voor nationale en internationale
telefoongesprekken en brengt, met behulp van geautomatiseerde systemen, de verbindingen tot stand. Daarnaast
geeft u informatie over buitenlandse telefoonnummers en
tarieven en wikkelt u het teksttelefoonverkeer af. Een heel
afwisselende baan, waarin u de ene keer contact heeft
met Tokyo of Santiago, dan weer met Oude Pekela of
Maastricht.
U werkt part-time, 20 uur per week (maximaal 4 uur per
dag). Uw werktijden zijn volgens een vast rooster, waarbij u
ook rekening moet houden met avond-, nacht- en weekend-,
diensten. Uiteraard ontvangt u, naast een aantrekkelijk
salaris, een toeslag voor het werken op onregelmatige tijden.
Service staat bij u centraal
Want op dat gebied heeft PTT Telecom een naam hoog
te houden. Uw opleiding is maximaal op HAVO-/MBO-

niveau met een talenpakket. U spreekt
dan ook een aardig woordje over
de grens: minimaal Frans, Duits en
Engels. Maar wanneer u daarnaast
nog andere talen beheerst, bent u voor ons extra interessant. U kunt goed zelfstandig werken, maar samenwerken
met collega's gaat u ook goed af. Een flinke dosis stressbestendigheid en improvisatietalent zijn verder belangrijk,
evenals een klantgerichte instelling en enige kennis van
automatisering. Uw contactuele vaardigheden zijn uiteraard van hoog niveau.
Interesse? Reageer snel!
Heeft u belangstelling voor een afwisselende part-time
baan met de wereld als werkterrein? Dan kunt u voor
meer informatie bellen met mevrouw P. Beentjes, telefoon (020) 674 32 04.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen, l O dagen richten
aan PTT Telecom district Amsterdam, t.a.v. mevrouw
J.C.M. Overmars, Postbus 50500, 1007 DA Amsterdam.
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'Wie niet horen wil, moet voelen'

Politie pakt de
horeca hard aan
ZANDVOORT - De politie heeft woensdag dertien horeca-exploitanten bekeurd omdat ze hun deuren te lang open hielden.
Café's zonder vergunning moeten om een uur dicht, bij die met
vergunning mag tot drie uur getapt worden.
"Elk jaar gaat de politie de horecagelegenheden langs, om te controleren of de exploitanten in het bezit
zijn van de vereiste papieren", stelt
politievoorlichter Hans Konijn. En
elk jaar is dat bij een aantal zaken
niet in orde. De politie krijgt daar
weieens genoeg van. Vandaar dat we
dit jaar het 'Wie niet horen moet
maar voelen' beleid hanteren."
Volgens de regels moeten de horecagelegenheden om een uur 's
nachts dicht gaan. Echter met vergunning mogen de Zandvoortse etablissementen tot drie uur open blijven. Sommige eigenaars van bars
nemen het hier niet zo nauw mee en
vergeten de vergunning aan te vragen. "Vorig jaar liep de politie constant achter bepaalde eigenaars die
geen vergunning hadden, aan. Dit
jaar zijn we wat strenger. We hebben
de exploitanten wel een week of twee
geleden schriftelijk herinnerd aan
het aanvragen van de vergunning,
maar degenen die woensdag niet in
het bezit waren van de papieren, kregen een boete van vijftig gulden",
aldus Konijn. Behalve een boete ontvingen de ondernemers ook een aanvraagformulier om de vergunning
alsnog aan te vragen.
De ondernemers moeten elk jaar
per l januari een terrasvergunning
en per l april een ontheffingsvergun(ADVERTENTIES)

ning van de sluitingstijd aanvragen.
De meesten gaan hiertoe pas in het
voorjaar over, als de toeristenstroom zich aandient.

Afspraken
Pred Paap, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, zegt over de actie:
"Enerzijds ben ik er blij mee, want
controle moet er zijn. Maar anderzijds verbaast de actie mij, want ik
dacht dat we duidelijke afspraken
gemaakt hadden." Volgens de ondernemer had de horeca met de politie
afgesproken dat de vergunningen
dit jaar automatisch verlengd worden. "We voeren daar al jarenlang
gesprekken over. Dan denk je dat
het automatisch geregeld is, maar
nee hoor. Maar goed, we zullen wel
weer opnieuw om de tafel gaan zitten met de politie," verzucht Paap.
Zelf heeft hij, als eigenaar van café
Koper, maandag pas een verzoek tot
een ontheffingsvergunning ingediend. Paap zegt ook geen schrijven
van de politie te hebben ontvangen,
waarin hij herinnerd werd aan het
verstrijken van zijn vergunning.
Voorlichter Konijn denkt dat 'de
wens van de horeca de vader van de
gedachte was'. "Er is wel gesproken
over het automatisch verlengen van
die vergunning, maar dat is nooit
afgesproken. Het is ook niet te doen.
In de horeca in Zandvoort is een
enorme wisseling. Sommige zaken
bestaan het ene jaar nog wel, het
andere jaar niet meer. En de een wil
het ene jaar dit en het andere jaar
weer dat. Als we de vergunningen
automatisch verlengen, krijgen we
teveel problemen."

Malestripper
„Bij dit werk heb je psycholo*\
gisch inzicht nodig", zegt
O1
Rinny de Malestripper. „Een verle
gen meisje benader je anders dan
een brutale vrouw". Deze week in j
de rubriek Achter de Schermen.
j
• Sommige gasten kozen de
stoep in plaats
van het terras, tijdens het Paasweekeinde. Het is
de vraag of dat
kwam door de
drukte, of doordat ze geen geld
wilden spenderen aan een consumptie. Volgens
Fred Paap was de
koopkracht
dit
jaar minder hoog.

In de lucht
Zeilvliegen is 'vrijen met de
f\
wind'. In de Pyreneeën moet
*3
je echter uitkijken voor adelaars,
waarschuwt Ad den Hollander. Een
rolschaatser of skateboarder staat
dichter bij de grond. Te dicht soms.
Dat leidt lot botbreuken. Meer hierover op de ATV-pagina: niet alleen
voor hoogvliegers.

Bezorging:
i Advertenties:
F Redactie:

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Autokraker
ZANDVOORT - De politie hield in
de nacht van zondag op maandag
een 20-jarige Amsterdammer aan die
zich verdacht ophield bij een open
gebroken auto, rond half vier. Nadere inspectie van de agenten leverde
de wetenschap op dat de verbindingsdraden van het contactslot van
de auto waren doorverbonden. De
Amsterdammer werd in de cel gezet.
Dinsdag konden twee mededaders,
eveneens afkomstig uit Amsterdam,
worden aangehouden. Ook zij werden in de cel gezet.

&••>£«.• öFoto: Bram Stijnen

Zandvoort verwerkt Paasdrukte goed

Mededeling

ZANDVOORT - Zandvoort mag niet klagen over het aantal en bromfietsen en werd er vaker geparkeerd buiten de nieters. We hebben
bezoekers, tijdens het Paasweekeinde. Politie en horeca zijn het dan ook meer bonnen uitgedeeld en wielklemmen aangebracht, dan tijdens
normale dagen", vertelt politievoorlichter Hans Konijn.
eens: het was druk, maar niet te druk.
"We hebben het leuk gehad", zo vat politievoorlichter Hans Konijn de
werkzaamheden van de politie tijdens de Paasdagen samen. Zandvoort liep
behoorlijk vol tijdens de mooie Paasdagen, maar er ontstonden geen zware
incidenten.
Om de drukte op te vangen kreeg de Zandvoortse politie ondersteuning
van collega's vanuit korpsen uit Haarlemmermeer en Heemstede. Overdag
werden er vijf extra mensen aan de buitenwacht toegevoegd en 's nachts en
's avonds twee. De extra drukte was dit jaar goed in de hand te houden. "Er
kwamen geen speciale incidenten voor. Wel was er meer overlast van snor-

In verband met Koninginnedag
verschijnt
het
Zandvoorts
Nieuwsblad in plaats van donderdag 30 april op woensdag 29
april. Wij verzoeken u uw advertentiemateriaal uiterlijk maandag
27 april om 17 uur aan te leveren
en uw redactiekopij uiterlijk maandag 27 april om 15 uur op ons
kantoor in Zandvoort.

Het gevolg van het aanbrengen van die klemmen en het uitschrijven van
boetes is dat de politie ook meer administratieve handelingen te verwerken
kreeg. "Die extra mensen hebben we dan ook nodig", licht Konijn toe. Een
ander aandachtspunt van de politie was en blijft het in de gaten houden van
het inbreken in auto's. Het Zandvoortse politiekorps telt ongeveer vijftig
medewerkers, waarvan er 35 de straat op gaan. Op de drukke dagen wordt
het aantal politieagenten in executieve (= de buitendienst) dienst uitgebreid
met collega's uit andere korpsen.
De horeca is tevreden over het aantal bezoekers. "Het weer was goed en
het was druk. Alleen jammer dat de koopkracht niet erg hoog was", aldus
Fred Paap van café Koper.

Redactie en hoofd
Weekmedia

commercie

KAMPIOEN? Zcmdvoorter Douwe Wijnalda uitstekende tweede

Debby Schreuder wint Talentenshow

ZATERDAG 25
APRILKANHET
GEBEUREN,
14.30 UUR
TERREIN
BINNENCIRCUIT
QÖKÜ BENT
DAARBIJ
UITGENODIGD!

ZANDVOORT - De twintigjarige zangeres Debby Schreuder uit Alphen aan de Rijn is
winnares geworden van de grqte Talentenshow, georganiseerd door Luuk Hasselman
Productions en het Zandvoorts
Nieuwsblad. Tijdens de show
in Circus Zandvoort, vorige
week donderdagavond, werd
de Zandvoortse zanger/gitarist
Douwe Wijnalda tweede. Derde werd zanger Ruud Oudejans uit Purmerend.
Debby trad donderdagavond in
Circus Zandvoort als een van de
laatsten, van de in totaal elf kandidaten, op en maakte meteen veel indruk op het publiek. Na drie zangnummers lag de zaal aan haar voeten. Ook al was de jonge zangeres
nog wat onervaren, de jury was het
helemaal eens met het oordeel van
het publiek. Met name om haar
stemgeluid en techniek. Zonder aarzelen werd Debby gekozen als winnares van de Talentenshow, wat
haar een fraaie beker en een platencontract opleverde. De zangeres was

DE AMSTERDAMSE FEESTREGELS
VOOR KONINGINNEDAG
f De opbouw van de vrijmarkt mag
niet eerder beginnen dan woensdagavond 29 april om 24.00 uur. Donder- :
: dagavo'nd 30 april om 21.00 uur moeten de standplaatsen ontruimd zijn.
Z ledereen mag eten en alcoholvrije
dranken verkopen. Alléén horecabedrijven mogen met vergunning op
straat alcohol verkopen.

delijk dat hij - met tal van fans in de
zaal - een 'thuiswedstrijd' speelde.
Dat gold ook voor de Zandvoortse
band Private Vices, onder leiding
van zanger Guido Weidema. Deze
viel echter nét buiten de prijzen. De
groep eindigde op een fraaie vierde
plaats.

Ingehouden

Terecht

Met een enkel punt verschil eindigde de Zandvoorter Douwe Wijnalda nét achter haar. Maar daar
was hij juist erg blij mee. „Ik ging op
voor de tweede plaats en nou bén ik
ook nog tweede geworden!" jubelde
hij na afloop tegen een van zijn familieleden. „Hij heeft zich bewust iets
ingehouden," veronderstelde jurylid
Harry Slinger, voordat hij Wijnalda
de beker overhandigde. De Zandvoortse artiest had juist zijn zinnen
gezet op de tweede plaats. Die geeft
hem de mogelijkheid om in een professionele studio opnames te maken.
De bomvolle zaal reageerde uitzinnig op zang en gitaarspel van Douwe
Wijnalda, kwalitatief en creatief van
hoog gehalte. Daarnaast was het dui-

De jury bestond donderdag uit
voormalig Drukwerk-zanger Harry
Slinger, 'Hitkrant'-hoofdredacteur
Edwin Gitsels, Stefan de Roo van de
lokale omroep ZFM en Joan Kurpershoek" van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Debby Schreuder was
de terechte winnares, bevestigde
Harry Slinger na afloop. „Maar ze
moet natuurlijk nog wel hard werken, als zij helemaal aan de top wil
komen." De kritiek van de jury was
een enkele keer 'stevig', zei organisator Luuk Hasselman na afloop.
„Maar dat moet ook kunnen. Ik heb
liever dat er stevige, gefundeerde
kritiek wordt gegeven, dan dat de
jury er omheen draait. Daarvan kun
je als artiest nog wat opsteken. En
daarvoor kom je toch ook in de finale terecht?"
Hasselman toonde zich na zes geslaagde avonden in Circus Zandvoort een zeer tevreden man. „Als
het tijdens een finale zo vol is, dat er
zelfs mensen op de trap zitten, dan
zijn we natuurlijk waar we zijn willen. Dat is fantastisch. Normaal zijn
de talentenshows in buurtcafë's en
dergelijke, maar dit is natuurlijk
veel mooier. Als de mensen op een
stoel in de zaal zitten, geven zij ook
de volle aandacht aan de artiesten."

Superfinale

3 ledereen mag pnversterkte muziek
maken. Versterkte muziek maken of
het plaatsen van een podium of tent
mag alleen met een vergunning.
De politie zal letten op
de naleving van deze regels
Meer informatie:
Voorlichtingscentrum
- Gemeente Amsterdam.
(020)62411 II

B Waterstanden

vrijwel sprakeloos. „De nacht ervoor was ik ziek van de zenuwen, ik
kon absoluut niet slapen. En dan is
het natuurlijk wel heel leuk als je
toch nog wint". Het was niet het
eerste succes van Debby. Reeds vier
keer kwam zij in een finale terecht,
alle keren won zij.

g

HW
LW HW
LW
Datum
08.05 03.51 20.29 16.05
23 apr
08.55 04.26 21.25 16.34
24 apr
10.16 04.55 22.24 17.24
25 apr
11.25 05.56 --.-- 18.35
26 apr
00.24 06.54 12.54 20.04
27 apr
01.30 08.14 13.50 21.24
28 apr
02.15 09.35 14.25 22.36
29 apr
02.45 10.25 15.0623.26
30 apr
03.22 11.26 15.3523.54
1 mei
Maanstanden:
LK vrijd. 24 apr. 21.41 u.
Doodtij 25 apr. 22.24 u. NAP+35cm

De toeschouwers die een bon uit
het Zandvoorts Nieuwsblad hadden
ingeleverd, maakten nog kans op
een CD-waardebon van tweehonderd gulden. Deze was beschikbaar
gesteld door ID-CD uit Zandvoort.
De bon werd gewonnen door Elly
Koper-Bluijs. De prijs werd haar
overhandigd door het zangeresje
Debby.
Luuk Hasselman wil graag nog
een keer terugkomen naar Zandvoort. „We zijn hier uitstekend opgevangen. Ik hoop dat we hier nóg een
keer uitgenodigd worden." Als het
aan Circusdirecteur Leo Heino ligt,
gebeurt dat zeker. Hij had de show
de hele avond enthousiast gevolgd.
„Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld een superfinale wordt gehouden, tussen de winnaars van
meerdere Talentenshows," aldus
Heino. „Die zouden we best hier
kunnen houden." Hasselman zal
overwegen of een superfinale haalbaar is. In ieder geval lijkt het vrij• Debby Schreuder (midden) uit Alphen aan de Rijn werd unaniem gekozen wel zeker, dat de Talentenshow over
tot winnares van de Grote Talentenshow, gepresenteerd door Luuk Hassel- enige tijd weer terugkomt naar
man (r.). Elly Koper-Bluijs (links) won de Publieksprijs van het Zandvoorts Zandvoort. Het Zandvoorts NieuiosNieuwsblad.
Foto Bram den Hollander
blad zal er dan opnieuw bij zijn.

„Wij willen onze knikkerpotten terug", aldus een twintigtal kinderen uit de omgeving van de Wilhelminaweg.
Woensdag hielden zij een protestactie.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - „Wij willen
onze knikkerpotten terug".
Een twintigtal kinderen uit het
centrum liet er afgelopen week
geen onduidelijkheid over bestaan. Na twee dagen van voorbereidingen hadden zij hun
vrije woensdagmiddag uitgetrokken om te demonstreren,
met leuzen als 'Potten terug'
en 'U bent toch ook jong geweest?' De kinderen waren
boos op een paar bewoners van
de Wilhelminaweg omdat deze
hun knikker gootjes en -potten
op de stoep met cement hadden dichtgesmeerd.
Dat was vanwege de overlast, zo
luidde de verklaring later. Volgens
de betrokkenen veroorzaken de grote glazen knikkers geluidsoverlast
en schade aan het tuinhek. Volgens
een - regelmatig - weggebruiker zou
het knikkeren zelfs gevaarlijk zijn,
omdat er onvoorzichtig mee omgegaan wordt en er soms stukken glas
op het wegdek liggen. De kinderen
bestrijden dat uiteraard en een van
de ouders verwijst de bezwaren naar
het 'rijk der fabelen'.
De waarheid is 'in het midden blijven liggen'. Ondanks de protestactie
werden beide partijen het niet met
elkaar eens. Hoewel zij een paar
knikkergootjes weer met een hamer
hadden opengehakt, besloten de kinderen maar een andere knikkerplek
te zoeken.

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
f
*. „•, ,t . )• Omdui ik graag wil weten

wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29.00 D jaar ƒ52,0
' Voor postabonnees gelden andere tarieven.
L' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Oproep

Ze is mooier dan verwacht

Laura
20 april 1992

De gelukkige
ouders
Roei en Gitte
v.d. Heuvel
Zandvoort
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Heeft u een
hekel aan
strijken?
TEGEN VERG.
STRIJK IK
VOOR U.

Sluiting gemeentelijke gebouwen
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.

Tel. 19868

Op Koninginnedag donderdag 30 april, vrijdag 1 mei, maandag 4 me! en
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei, zijn alle afdelingen gesloten.
Op maandag 4 mei zal de afdeling Dienstverlening Bevolking van 9.0010.00 uur geopend zijn voor de aangifte van geboorte of overlijden.
Informatie: 02507-61492

Te huur

Strandpaviljoen 11

"BOOM"

v

Voor heerlijke vlees- en visgerechten van de
houtskoolgrill of oven- en pangerechten.

Getrouwd

Wijziging ophalen huisvuil

LOODS

NIEUW

In verband met de feestdagen is het ophaalschema voor huisvuil gewijzigd.
Het huisvuil van donderdag 30 april wordt op woensdag 29 april opgehaald.
Op vrijdag 1 mei wordt het huisvuil in de gebruikelijke wijken opgehaald.
Maandag 4 mei wordt het huisvuil van de maandagwijk en de dinsdag wijk
opgehaald.

geschikt voor vis
Event. m.
overname
inventaris.
Tel. 14628

Informatie: bureau Voorlichting: 61492 of afdeling Reiniging: 61510.

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 28 april 1992,20.00 uur
plaats : raadzaal
agenda:
benoeming lid contactcommissie Regionale Politie Zuid-Kennemerland,
district Kennemertand-Zuid
erfpacht gemeentegrond aan de Stichting Exploitatie Circuit Park Zandvoort
voorbereidingsbesluit Boulevard Paulus Loot 49
krediet vervanging C.V.-ketels diverse gebouwen
krediet jaarlijkse actualisatie wegbeheer voor 1992
krediet aanbrengen slijtlaag op de Zandvoortselaan
krediet aankoop kooimaaimachine met verticuleerunit
- verkoop perceel grond aan woningbouwvereniging EMM
- vervangen parkeermeters door parkeerautomaten
bestuursopdracht 'woonwagenbeleid, ordening beheer kamp(en)
bestuursopdracht 'subsidiebeleid sport'
bestuursopdracht 'sociale vernieuwing'
- subsidie Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort voor aanschaf kantoormeubelen en computer
krediet uitvoering nota Trajectbemiddeling en Heroriëntatie
aanpassen huurovereenkomst met exploitant parkeerterrein 'De Zuid'

Dineren op het strand, met

Patricia Boom
en
Paolo Berganini

uniek uitzicht over zee.

Ook voor gezelschappen e.d.

TAART
MAISON

Voor informatie of
reservering tel. 02507-17580

23 april '92

7.75

FLORIADE BOL
Gevraagd:

VAN 3.75 VOOR

Jonge medewerker m/v
1992

1942

17-18 jaar
Afwisselend werk

24 APRIL

Jupiter/Spectra

HOERA

Tel. 12838

ELI

Nog 10 dagen...

ZIET ABRAHAM

TENTOONSTELLING

ckte bakker ^a

IN ZANDVOORT
t/m 3 mei 1992

PA

Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Aangevraagde bouwvergunningen
047B92
048B92
dakkapel

Oorkonde

Ontdek 't Paaseiland

HARTELIJK GEFELICITEERD

3-ZO

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

1992/1993

ANNEMIEK

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.

IAGER

uitgereikt aan

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

G.l.J^.Jlf. 'Z&ïn
Winkel en produktle ruimten voldoen ruimschoots aan de door de
Je ElgenSlager Organisatie gestelde eisen "norm" 7

Piet de Bruin

Riek
Kim en Rikard
2042 PN Zandvoort,
21 april 1992
Burg. Nawijnlaan 25
Zijn lichaam is ter beschikking gesteld van de
medische wetenschap.

Dag. van 13.30-16.00 uur
geopend
(nationaal museum-weekends
25-26 april - 10.00-17.00 uur)
Tevens dokumentatie
foto/video

30 jaar LOERES (anno 1962)

Liever geen bezoek aan huis.

• Mét leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons erelid en oudvoorzitter de
heer

P. de Bruin
'•••',

Burgemeester en wethouders zijn voornemens, onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, vergunning
ingevolge de Hinderwet te verlenen voor het oprichten en in werking hebben
van:
- een opslagloods voor visverkoopwagen met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen aan de Curiestraat 2K te Zandvoort.
De ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 24 april tot 25 mei 1992 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Cultureel Centrum
Zandvoort

A. M. de Bruin-Uhlenbusch
Eddy
Sonja

; Tijdens zijn jarenlange lidmaatschap heeft
;
heel veel voor onze vereniging betekend.

Voorgenomen hinderwetvergunning

De bedrl|(skeurlng omvat de volgende onderdelen.
• Hygiëne. Orde en Onderhoud
• Produkt en Bedrijfspresentatie
• Bediening en Service
• Kwaliteit en Versheid
• Assortiment en Verpakking

Op 20 april is plotseling overleden op de leeftijd
van 82 jaar, mijn lieve man, onze vader, opa en
overgrootvader

hij

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Haltestraat 12 - wijziging gevelindeling
Zandvoortselaan 204 - uitbr. woning/pl.

De Gaper DRUGSTORE

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot25 mei 1992 schriftelijk worden ingediend
bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

vraagt

LEUKE, VLOTTE KRACHTEN

Tot één week voor de bovengenoemde datum kunnen, als daarom wordt
gevraagd, ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

v. a. 16 jr. voor de zon- en feestdagen
en de vakanties. Werktijden in overleg.

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een
ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt
in een volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om
bezwaar te maken danwei om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State.

Bel voor meer informatie
02507-12513 en vraag naar de heer P. Olieslagers

23 april 1992

Bestuur Zandvoortse Schaakclub
D RIJGSTOR E

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts
afwezig van ma. 27 april t/m vrijdag l mei.
Voor dringende spoedgevallen
tel. 15832

ADVERTENTIES

Alle lieve mensen die op welke wijz<
dan ook belangstelling hebben ge
toond bij ons 55-jarig huwelijksfeest
zeggen wij hierbij mede namens d
kinderen hartelijk dank!
Het was onvergetelijk!

Bep
en
Klaas Koper

feh ci-eihatiës!
: Daar ligt onze belangrijkste
taakren diénstverlénihg.
Daarnaast kunt ü bij ons
terecht ypor:;
jnschrijyïngen
Uitvaartverzekering
NVO-PLlS
{
.
uitvaar^
Vraaig rustig vrijblijvend
allé inlichtingen bij:

Sonja en Gert
altijd haantje de voorste!
Zelfs met oma en opa worden!
Jullie vrienden!

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

Keesomstraat 61, Zandvoort

Autorijschool
Phil Waaning
• 60% geslaagd voor het 1e examen
• Slaag je niet voor de 1e keer dan
CBR-examengeld terug
• Senioren training
• Overwinnen verkeersangst (voor
mensen met een rijbewijs)

Telefoon 02507-15351

TE HUUR

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

LOODSRUIMTE

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen 'gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

± 175 m2
Tel. 18954/15287

Kostverlorenstr. 70 Zandvoort Tel 12071
(geldig van 9-4 t/m 31-6)

Rijschool

En natuurlijk staan wij vermeld in de Nationale Rijschoolgids van toprijscholen. (uitgave ANWB-Bovag)

W. v.d. Veld

Fa. Gansner & Co.
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
tel: 02507-17244

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Keesomstraat 149
2041 XW Zandvoort

GEFELICITEERD

uitvaartverzorging
kennemerlancfbv

DROGISTRU & PARFUMRIE
SPECIAALZAAK

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

020-5626283

Qutte,
Voor gewoon, riant tafelen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

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

Nu ook motorrijlessen
Bel voor info
tel. 02507-19188

WAAROM BETAALT
U BIJEEN ANDER
MEERVOOR
HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

ƒ 1,72
ƒ 1,88
ƒ 1,06

SERVICESTATION
(bij Palace Hoiel) , •
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Scheidend EMM-directeur Gerrit Teunis over toekomst Zandvoort:

'Zoveel mogelijk huurwoningen bouwen'
ZAND VOORT - Op de oude voetbalvelden bij het spoorwegstation moeten zoveel mogelijk huurwoningen gebouwd worden.
Dat geldt ook voor het rangeerterrein van de NS. Dat is de mening van EMM-directeur Gerrit Teunis, die vandaag tussen
16.00 en 18.30 uur met een receptie in Restaurant Riche officieel
afscheid neemt van Zandvoort. Wat de woningbouw betreft,
plus het aanpassen van de woonomgeving, moet er veel aandacht geschonken worden aan de ouderen in deze gemeente.
door Joan Kurpershoek
„Er is in Zandvoort veel vraag
blijft voor sociale woningbouw.
naar huurwoningen. EMM kent die
Teunis pleit ervoor, dat EMM de
vraag. Bovendien zijn er in verhouhuurwoningen mag bouwen, in
ding extreem veel koopwoningen in plaats van een projectontwikkelaar
deze gemeente. Veel meer dan het
van buiten de gemeente. „Wij hebgemiddelde elders. Deze twee feiten ben de deskundigheid om dat te
zouden een duidelijk signaal moedoen. Dat kun je wel zien op de
ten zijn, om iets aan die verhouding oude voetbalvelden aan de Van Lente doen". De scheidend directeur
nepweg. Bovendien weten wij wat
van Eendracht Maakt Macht, Gerrit onze leden willen. Maar een van de
Teunis, die per l mei in dienst
belangrijkste redenen is: het geld
treedt van de Enschedese woningblijft dan tenminste binnen Zandbouwvereniging De Volkswoning,
voort, het blijft beschikbaar voor de
heeft desgevraagd nog wel een paar volkshuisvesting in deze gemeenadviezen voor Zandvoort. Uiteraard te".
op het gebied van de volkshuisvesting.

Ouderen

Onderzoek
Bijvoorbeeld: 'Zoveel mogelijk
huurwoningen bouwen bij het
NS-station'. Volgens Teunis is dat
noodzakelijk. „Ik denk dat het woningmarktonderzoek geen ander
beeld zal geven", zegt hij. De resultaten van dat onderzoek, dat vorig
jaar onder de Zandvoortse bevolking werd gehouden, worden binnenkort bekend gemaakt. „Maar
hoeveel huurwoningen we kunnen
bouwen, hangt natuurlijk mede af
van de onderhandelingen tussen de
gemeente en de NS". De grondprijs
bepaalt mede hoeveel geld er over

Volgens Teunis moet er de komende jaren veel aandacht besteed
worden aan ouderenhuisvesting.
„Het aantal ouderen in Zandvoort is
meer dan het gemiddelde, in vergelijking met andere steden. Daar
moet je in je beleid rekening mee
houden. Maar dat gaat verder dan
alleen woningbouw, dat vereist ook
andere aanpassingen". Daar zou politiek Zandvoort op kunnen letten,
meent hij. Als voorbeeld verwijst
Teunis naar de uitspraak van een
oudere bewoner van een flat aan de
Lorentzstraat in Noord. Die zei:
„Het zou hier prachtig wonen zijn,
mits die busverbinding werd verbe-

Weekenddiensten
Weekend:
25/26 april 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.

• „Het aantal ouderen in Zandvoort is - vergelijking met andere steden - meer dan het gemiddelde", zegt
scheidend EMM-directeur Gerrit Teunis. „Daar moet je in je beleid rekening mee houden".Archieftoto weekmedia

terd".
Moet er een inhaalmanoeuvre komen, wat het bouwen van ouderenhuisvesting betreft? „Je zou het zo
kunnen noemen", aldus Teunis.
„Er zijn zoveel signalen die daar op
duiden. En nogmaals, ik kan mij
nauwelijks voorstellen dat de resultaten van het woningmarkt-onder-

zoek er anders uitzien".
Naast het aanpassen van woningen heeft EMM onder Teunis ook
een duidelijke aanzet gegeven op
het gebied van nieuwbouw. Onder
andere met de twaalf seniorenwoningen aan de Vondellaan. En uiteraard de plannen voor 'Bennoheim',
op de hoek Kostverlorenstraat/Ko-

ZANDVOORT - Aannemer gens woordvoerder Egon Snelders veel. Het risico van bodem- en

ging v.h. welzijn der dieren (02507) Combibouw mag zijn apparte14561,
Vermissingsdienst mentengebouw gaan bouwen
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens aan de Bramenlaan in Bentpension) 02507-13888, Asiel Haarlem veld. De bezwaren van de pro023-244443.

vincie

zijn

ongegrond ver-

zal dat binnenkort ook gaan gebeu- grondwater-verontreiniging
zou
ren.
daardoor te groot worden. Het geCombibouw BV uit Bloemendaal volg was dat er geen ontheffing werd
wil naast de Bodaanstichting een appartementengebouw neerzetten met
tien wooneenheden. Het bedrijf
loopt al meer dan een jaar rond met
de bouwplannen. Die zijn inmiddels
danig gewijzigd, onder andere vanwege bezwaren van omwonenden.
Daardoor is, in vergelijking met de
oorspronkelijke opzet, het aantal
appartementen verminderd en de
totale hoogte met enkele meters teruggebracht.

L

Kerkdiensten

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelhanng Hoofd commercie: J.F.
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u., dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020-562.6271.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166
Zandvoorts
1941.

Nieuwsblad

is

opgericht

in

NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds. L.C.
Blomjous, uit Aerdenhout
Maandag 20.00 uur: Jaarvergadering
Woensdag 14.00 uur: Vrouwengroep
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/communieviering
Zondag 10.30 uur: woord/communieviering mevr. Bleijs/dhr. v.d.
Smaal
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. lal.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

Uit 't Circus Gegooid.
Z'n Vriendje
Kwijtgeraakt.
Hij is Hip, Cool en
Heel Eigenwijs.

B Burgerlijke stand B
Periode:
14 - 20 april 1992
Ondertrouwd: De Droog, Rudolf en
Laane, José Angélique Bol, Jacob en
Spieard, Aafke; Schinning, Petrus
Gerardus en Stevens, Maria Catharina; Keur, Charles en Burger, Jolanda
Geboren: Teddy, dochter van: Wiedeler, Johannes Hendricus Wilhelmus en De Vries, Edith Johanna
Wilma Freiz, dochter van: Geramelak, Gebremedehen en Gebrihiwet,
Gergish.
Overleden: Harkink geb. De Scheemaker, Eugenie Stephanie Adolphine, oud 88 jaar; Soomer, Hendrikus
Adrianus, oud 84 jaar; Gooijer, Arie,
oud 43 jaar; Van der Wal geb. Bitter,
Cornelia Anthonia, oud 84 jaar;Derks, Dirk Frederik, oud 84 jaar.

Eieren

De Paasdagen zijn achter de rug,
menigeen heeft flink wat eieren acher een redelijk aantal kunnen bouwen. Veertien, zoals op Bennoheim, ter de kiezen. Sommigen zoveel, dat
is eigenlijk al te weinig". Een oplos- zij proberen het woord 'eieren' zo
snel mogelijk te vergeten. Bij het gesing kan zijn, aldus Teunis,, om seniorenwoningen te combineren met meentebestuur ligt dat wat anders.
andere woningen.
Daar zal dat 'vergeten' pas na de
eerstkomende
raadsvergadering
(aanstaande dinsdag) gebeuren.
Jongeren
Die avond zal er waarschijnlijk weer
Voor jongeren en andere kleine
uitgebreid gediscussieerd worden
huishoudens zou tamelijk makkeover het twintigjarig pachtcontract
lijk woonruimte gevonden kunnen
worden. Met name door het aanpas- voor het circuit. Je kunt verwachten
dat de gemeenteraad die avond 'eisen van flats m de Lorentzstraat.
Maar dat stuit nog op wat probleeren' voor zijn geld kiest: akkoord
men rond de gemeentelijke woongaan met de erfpacht.
ruimteverordening: vierkamerflats
Dat heeft namelijk verschillende
mogen in principe niet aan eenpervoordelen.Daardoor kan het Circuit
soons-huishoudens verhuurd worZandvoort minstens twintig
den, tenzij de markt daartoe aanlei- Park
ding geeft. „Het zou eigenlijk struc- i aar op deze plek blijven. Dat is belangnjk om sponsors aan te trekken.
tureel moeten worden, dat dat wol
De gemeente krijgt minimaal 425
mag", aldxis Teunis.
duizend gulden pacht per jaar. Als
Afgelopen jaren, sinds de bestuurswissehng bij EMM en - iets
riet circuit winst maakt, wordt dat
later- de aanstelling van Teunis, is
meer.
er al een en ander danig veranderd.
De contacten van de woningbouwHet voorstel van Gran Dorado (extra
vereniging naar'binnen' (deleden)
vakantiehuisjes en een golfbaan op
en naar 'buiten' toe, verlopen soepe- dit
terrein) wordt daarmee afgeweler. Zo vindt Teunis bijvoorbeeld de
zen, ook al zou dit de gemeente
samenwerking met de gemeente
sterk verbeterd. Onder andere door Zandvoort veel meer geld op kunnen
leveren. Vooral door de extra onroehet protocol voor de woonruimteverdeling. Hiermee wordt vooruitrend-goed- en toenstenbelasting.
gelopen op een convenant: nadere
Toch lijkt dit voorstel minder aanafspraken tussen gemeente en
trekkelijk. De gemeente loopt nameEMM over de woonruimteverdelijk een flink risico, als het circuit
ling. De scheidend EMM-directeur
afgebroken om plaats te mapleit ervoor, snel tot een convenant wordt
ken
voor
Gran Dorado.
te komen. Met meer uitvoerende taHet risico bestaat, dat het terrein
ken bij EMM en meer beleidsvordan - van de overheid - niet meei
ming bij de gemeente.
bebouwd mag worden en wordt toe„Het gaat goed", zegt Teunis tenslotte. „We hebben inmiddels al
gevoegd aan het omringende naheel veel bereikt. Toen ik hier
tuurgebied. Maar dan wordt ook
kwam, gingen gemeente en EMM
duidelijk hoe groot de bodemverontzeer voorzichtig met elkaar om. Nu reiniging is, als gevolg van de racegaat dat makkelijker. We hebben nu -activiteiten. De schoonmaakkosten
vertrouwen in elkaar".
zouden wel eens in de miljoenen
kunnen gaan lopen, voor rekening
van de gemeente.
Om die twee redenen zal de gemeenteraad waarschijnlijk kiezen
voor het behoud van het circuit en
verleend van de Verordening Grond- dus akkoord gaan met het twintigwaterbeschermingsgebieden.
Die
beslissing is uiteindelijk teniet ge- jarig contract. De raad kiest dus
eieren voor zijn geld.
-- -•
daan door Gedeputeerde Staten.

Groen licht voor appartementen Bramenlaan

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- klaard. De gemeente Zandlening: Voor informatie, advies en voort is voornemens een verhulp tel. 17373, op alle werkdagen gunning af te geven.
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Het bouwplan was afgekeurd door
Stichting Welzijn Ouderen Zand- de provincie omdat het bouwwerk in
voort: (voorheen Dienstencentrum) een grondwaterbeschermingsgebied
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. geplaatst zou worden. De gemeente
Spreekuur op dinsdag- en donder- Zandvoort is echter tegen deze bedagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. slissing in beroep gegaan en onlangs
Belbus: Om van de belbus (voor be- in het gelijkgesteld door Gedepuwoners van 55 jaar en ouder) ge- teerde Staten van Noord-Holland. Voor de provincie was een
bruik te kunnen maken, dient men Het Zandvoortse college van burge- gebouw met vier appartementen nog
zich 24 uur van te voren op te geven meester en wethouders mag daar- acceptabel, tien appartementen en
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- door een vergunning afgeven. Vol- een parkeerterrein werden echter tesen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
CINEMA CIRCUS
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
J
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagaBIOSCOOPPROGRAMMA 24 tot en met di. 28 april
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Dagelijks om
Dagelijks om 19.00 en 21.30
Woningbouwvereniging EMM:
13.30 en 15.30 uur BINGO.
uur THE ADDAMS FAMILY
Klachtentelefoonnummer
techniAlle leeftijden.
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
vanaf 12 jaar,
Met ondertiteling.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- spreekuur: iedere eerste dinsdag
kaarten ƒ12,50
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Kaarten tot 12 jr. ƒ9,-,
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
15847.
volwassenen ƒ 12,50.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- Taxi: tel. 12600.

25/26 april 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. G.H.N. Germans uit Sassenheim
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. Kr. Smit, uit
Heemstede
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap

ninginneweg. Daar moeten veertien
van deze woningen verrijzen. Het
zal lastig zijn om nog andere geschikte plekjes in het dorp te vinden. „Als je die nog kunt vinden,
dan zijn het meestal kleine plekjes.
Waarschijnlijk te klein voor enkel
seniorenwoningen. Om de huurprijs betaalbaar te houden, moetje

Commentaar

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij
MacDonalds (hamburger, patat en frisdrank)
voor maar ƒ 12,50 p.p. minimaal 6 personen.
Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

A c h t e r de s c h e r m e n
Stripper Rinny

Dansen als beroep, sex als hobby
In de rubriek 'Achter de schermen' gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens' achter bekende personen uit deze gemeente. Deze
week Rinny, de mannelijk
stripper die inmiddels landelij ke bekendheid geniet.

ZANDVOORT - "Ik heb
geen zin. Eigenlijk heb ik een
behoorlijke hekel aan Zandvoort, dus wat moet ik vertellen", stapt Rinny van de Vikingclub het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad binnen. Maar als hij ervan overtuigd is dat hij best kritiek
mag uiten in de krant, stemt
hij uiteindelijk toch in met
het interview.
door Marianne Timmer
"Ze moeten me hier niet", zo vat
de 33-jarige Rinny the Malestripper (zijn werkelijke achternaam
mag niet in de krant: "Vanessa
kennen we ook alleen bij haar artiestennaam") zijn image in Zandvoort samen. Rinny woont zeven
jaar in Zandvoort en al even zo
lang liggen de autoriteiten dwars.
"De politie heeft een jaar mijn rijbewijs ingetrokken, omdat ik een
vrachtwagenchauffeur een klap
op zijn bek had gegeven. Wat ze er
niet bij vertellen is, dat ik die klap
gaf, omdat die kerel me al een tijd
zat te sarren op de weg."
Zonder rijbewijs kon de recalcitrante Zandvoorter zijn zaak, een
zonnecentrum in de Brugstraat,
niet draaiende houden. En ook
het leiden van die zaak ging niet
van een leien dakje. "Ik mocht
geen draaibord voor de deur zetten, want dat zou gevaarlijk zijn
voor kinderen. Maar moet je eens
kijken in de Haltestraat hoeveel
van die borden er staan."
De plaatselijke wijkagent kwam
bij hem informeren, toen hij het
centrum zou starten. "Hij kwam
eerst met smoesjes dat hij gehoord had dat ik er een bordeel, of
een hells angelclubhuis zou vestigen, maar later vroeg hij of ik piercingringen voor zijn vrouw kon
regelen. Ik ben namelijk zes jaar
geleden hells angel geweest en in
die kringen lopen ze nogal eens
met een ring door hun lichaamsdelen. Maar toen was ik al geen
hells angel meer en bovendien leveren ze daar die ringen niet."
Na het zonnecentrum startte de
ondernemer 'Alladins theehuis',
waar behalve thee ook hasj verkocht werd. Met de jongeren en de
vrouwen kan Rinny het dan ook
wel goed vinden. Hij wil voor geen
goud weg uit Zandvoort. "Ik woon
hier heerlijk en trek me gewoon
niets van autoriteiten en jaloerse
mannen aan."

• Rinny: "Sommige vrouwen zijn heel brutaal. Ze gaan soms bovenop me
liggen."

Sinds 3,5 jaar stort de Zandvoorter
zich in het erotisch leven. Hij begon
een felicitatiedienst: tegen betaling
kleedt hij zich voor vrouwen uit, bij
speciale gelegenheden. Daarna begon hij met shows met zijn Vikings:
zeven gespierde mannen die een
stripteaseshow opvoeren. Vooral
dankzij the Chippendales floreert
Rinny's bedrijf. "The Chippendales
maakten het grote publiek warm
voor de mannenstripteaseshows",
aldus de Zandvoorter, die af en toe
met zijn Amerikaanse collega's gaat
stappen.

Foto Bram de HollandPr

bliek bedienen. Homo's en mannelijke partners zijn overigens ook
welkom op de striptease-shows van
The Vikings.

Psychologie

Bij het strippen komt meer kij
ken dan je denkt. Je moet psycholo
gisch inzicht hebben. "Soms voel ik
dat een meisje heel verlegen ifa en
zich met op haar gemak voelt. Dan
stel ik haar gerust. Ik masseer haar
nek, leg mijn handen op de knie en
mijd erotische zones. Of ik houd
afstand. Maar als ik merk dat er
vrouwen zijn die meer willen, dan
Slip aan
kunnen ze dat krijgen. Dan druk ik
Rinny werd ook ontdekt door de ze stevig tegen mijn lichaam."
televisie en maakte vijf shows voor
Erotica. Daarin was hij te zien met
De stripper speelt met de vroueen van zijn zeven tijgerpythons. " wen. Als hij merkt dat hij gebruikt
Vijf van zijn slangen verblijven bij wordt door meiden die een vriendin
hem thuis in een terrarium, twee in te grazen willen nemen, dan pakt
de badkamer, want die passen niet hij degene die hem ingehuurd
meer in het terrarium. "Een inbre- heeft. "Dan ga ik juist diegene verleker bijten en wurgen ze, maar mij gen maken en pal voor haar dandoen ze niets, want ik weet hoe ik sen."
met ze moet omgaan." Ook was RmRinny wordt soms aangerand
ny te gast bij Gert Berg, waar hij m door vrouwen. "Ze gaan bovenop
discussie ging met een woordvoer- me liggen." Ook wordt hij vaak gcder van 'The London knights'. "Die vraagd een nachtje te blijven. Soms,
laten alles zien. The Vikings houden tegen betaling. "Dat doe ik met. Ik
hun slip aan. Het gaat ons om de ben geen gigoio. Maar als ik zin heb
show. Het moet met te plat worden", en ik vind iemand aantrekkelijk,
dan blijf ik slapen."
is de mening van de stripper.
Bespeelt hij nu routinematig de
Zijn act heeft alles te maken met
show en niets met sex, vindt hij. vrouwen, eens was dat anders. De
"Dansen is mijn beroep, sex is mijn Zandvoorter kan zich nog goed 'de
hobby", aldus Rinny. Naast sex heeft eerste keer' herinneren. "Man, toen
hij als hobby motorrijden, fitness, had ik knikkende knieën", vertelt
joggen, varen, zeilen en film kijken. hij. Het was een huiskameroptrcAan de andere kant moet er toch een den voor een paar vrouwen. Maar
'erotische klik' zijn met het slachtof- enger nog was zijn derde optreden.
fer waar hij zich voor uitkleedt. "Voor een zaal van tweehonderd
Voor homo's stript hij bijvoorbeeld vrouwen. Dan voel je je verschnkniet: "Jij kan toch ook niet voor je kelijk klein", aldus de grote, gevader strippen", zo licht hij toe. Er spierde Zandvoortse male-stnpper
zijn wel andere Vikings die dit pu- Rinny.
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CORDE

Amstelveen (Centrum)

Galerij 110,020-6479466

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 2 mei 1992.
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, Zandvoort, tel. 13529

uw kleurenfilm

Ontwikkelen
en afdrukken
van negatief

SPAR SUPERMARKT
vraagt

uur

13x18

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

part-timers voor de zaterdag
en vakantiewerkers.

telefoon 023-385478

Kom langs of maak een afspraak,

tel. 14361.
Vragen naar de Hr. L. Souwens.

in

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

CHRIS HARDENDOOD

1,95

Buitenkans en Hitbingo: antwoorden op veel gehoorde vragen

'Hoe doe ik mee
de Postcode Loterij / BOMEN MARS
> ? U _ - F - P -J

ONTWIKKELD EN
AFGEDRUKT

Hierbij waardebon
voor ƒ 5,50 korting
op nieuwe film.

15x21

3,95

20x28

4,95

30x40

9,95

f bij 12 opnamen
f 4,- kortingl

'^|

Zandvoopts Nieuwsblad
AA^teM^m»n-i-e>ig>^i\i
Fa. P. Kleijn

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

A

tt

collegu 's zijn van luirte

Welkom

l

TT**

A

De telefoon van de Postcode
Loterij stond de/e maand
niet stil! Niet alleen reageerden veel mensen enthousiast
op de Nationale Bomen
Mars. Ook /ij n er veel vragen over Buitenkans en de
Hitbingokaarten. Daarom
hieronder de antwoorden op
de meest gestelde vragen.
Hoc doe ik mee met Ilitbingo?
Als u deelnemer bent van de
Postcode Loterij doel u auto-

l

"W

^_

mat i sch en gratis mee aan I l i t bingo. U krijgt uw pcrsoonlijke set bingokaarten per post
thuisgestuurd, samen met het
blad Buitenkans.
En als ik nt><> qeen deelnemer
hen? Vul dan snel de W I N EEN-MILJOEN-BON
hieronder in. Uw persoonlijke
bingokaart met 14 bingoblokken - voor elke week één krijgt u zo snel mogelijk thuis«estuurd.

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Wij /oekcn voor on/e
groepsver/orgingsa ('delingen
kamervereorgingsafdelinyen
vcrpleeghuisa ('delingen
huiskamerprojekl (invalkracht)
/werlwacht (invalkracht)
enkele

verzorgenden
vp/vz

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

LnterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

S Nieuwsblad
Met spoed gevraagd

BEZORGERS/STERS
HOGE VERDIENSTE
Bel: 02507-17 W6

die met hun kwaliteit, parttime of fulltime onx.e
teams komen versterken en kollegialileil hoog in
het vaandel dragen.
Dal vinden wij in ons huis erg belangrijk.
Ook gediplomeerden die al langere tijd niet meer
werkzaam /ijn in de verzorging kunnen solliciteren.
Waar nodig kunnen /ij bijscholing en hegeleiding
ontvangen. Natuurlijk xijn er voor herintreders
voldoende mogelijkheden.
Bent u geïnteresseerd?
Dan nodigen wij u graag uit voor een sollicitatiegesprek.
Voor informatie: Bel 020 - 6254962, toestel 123,
vraag naar Elly de Wit.
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CA.O. Ziekenhuiswezen.
Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan de afdeling Personeelszaken van:
R.K. Bejaardenver/.orgings- en verpleegtehuis
Sint Jacoh, Plantage Middenlaan 52,
101K DU Amsterdam.

Sint lacob

**O^

NATIONALE

En als ik nr>i> geen nieuwe set
bingokaarten lieh ontvangen?
De Postcode L o t e r i j s t u u r t
haar deelnemers elk kwartaal
via de post een persoonlijke
set bingokaarten, l leeft u niets
ontvangen? Geen nood! Voor
f 2,95 kunt u bij de Postcode
Loterij een d u p l i c a a t uanvragen.

b i n g o v i n d t u in uw huisa a n - h u i s blad en op het
p o s t k a n t o o r . Ook k u n t u
kijken op RTL-text 348/349. •
Ook in Amsterdam stroomden de
mensen toe om de Nationale Hamen
Mars te horen.

Hoe weet ik nu dal ik een
prijs gewonnen heb'.' De uitslasi van de t r c k k i n » en I l i t -

Nationale
Bomen Mars groot succes!

Sint Jacoh is een van de grootste ver/.orgings- en
verpleoghui/en in het cenlum van Amsterdam
met ruim 500 oudere bewoners.

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Maraned

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1132
(Volendam),3998(Schalkwijk) of 7441 (Nijverdal)?
Dan kunt u zich aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit!

ZKII l'riiis Willcm-Alexander geeft aan ruim
34.000 muzikanten het officiële startsein voor
de Nationale Komen Mars.

We kijken nog even terug op
de Nationale Bomen Mars,
een actie waarmee u met /.'n
allen dik 3,7 miljoen gulden
bijeenbracht voor de natuur.

De winnende
Extra Hitbingonummers van
1
11 april:

Een speciale hulde verdienen
toch wel de duizenden muzikanten onder leiding van Z K I I
Prins Willem-Alexander, die
als d i r i g e n t de dag een
'oranje' tintje gat. Natuurmon u m e n t e n kan nu b e g i n n e n
met het r e a l i s e r e n van 12
speciale natuurprojecten. Zo

2
5
7

15
19
21
12 22
14 23

24
25
26
27
28

29
30
r 31
X
34
35

wordt N e d e r l a n d een s t u k
mooier én groener! •

->£

WIN-EEN-M LJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
. Ik machtig u hierbij tol wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
/ f onderstaande rekening af Ie schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Q1 lot (f 10,-) per maand O

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blok/etters

G dhr. Q mevr.

Naam:_
Adres:
Postcode: l

i

l

l

i-l

l

l

Plaats:
150.92.04

De winnende
Hitbingonummers van
14 april:
6 16 26 34 41
10 18 27 36 42
11 22 28 37 44

12 23 29 38 45
14 25 30 40

36
37
41
43
45

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE
III L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Schaak Club gaat
eervol ten onder in
bekercompetitie
ZANDVOORT - Het viertal
spelers van de Zandvoortse
Schaak Club heeft in de tweede
ronde van de Noord-Hollandse
Bekercompetitie eervol met
1,5 tegen 2,5 verloren van
Hoofddorp. In de interne-competitie behield John Ayress,
zonder te spelen, zijn koppositie.

In een toch spannende, tweede
ronde van de bekerstrijd kwam het
verlies niet erg hard aan. De Zandvoorters speelden namelijk tegen
het sterke Hoofddorp, dat normaal
in de tweede klasse van de competitie uitkomt. De Zandvoortse Schaak
Club kon alleen punten pakken op
de borden van Jack van Eijk en Edward Geerts.
In de 28e ronde van de interne-competitie van de schaakclub werden vorige week donderdagavond in
het Gemeenschapshuis acht partij en gespeeld. De klapper van de
avond was de winstpartij van de
jeugdige Pepijn Paap op Piet Termes. Met de witte stukken wist hij,
in een formidabele partij, revanche
te nemen op een eerder dit seizoen
geleden nederlaag. Door deze winst
voegde Paap 43 punten aan zijn totaal toe en steeg een plaats op de
ranglijst. Mare Kok en Louis Damtarink, de nummers 7 en 3, konden
na bijna drie uur spelen, geen eindstand noteren. Zij braken hun partij
af om op een later tijdstip de partij
uit te spelen.
Door zijn winst steeg Van Elk
maar liefst twee plaatsen op de ranglijst. Zijn zege op De Oude bracht

ZANDVOORT - Door een
knappe 1-2 overwinning op
Heerhugowaard hebben de
ZHC hockeyers goede zaken
gedaan in de strijd tegen degradatie. De Zandvoortse dames
waren minder succesvol en
verloren van Alkmaar met 3-0.

heel genomen de betere ploeg. Door
een benutte strafbal van Wouter Slotemaker kwam ZHC op een 0-1 voorsprong. Ook in de tweede helft heeft
ZHC de strijd beheerst. De stand
werd verdubbeld door een treffer
van Wouter Kolk. Heerhugowaard
heeft met een slotoffensief gepoogd
de strijd gelijk te trekken. De ZHC
ZHC speelde in en tegen Heerhu- defensie liet vrijwel niets toe.
gowaard een prima partij hockey. Slechts eenmaal slaagde HeerhugoDe Zandvoorters waren over het ge- waard er in de defensie te verrassen:
1-2.

ZANDVOORT - Schermschool
Ton Hazes in Haarlem start 20 mei
met een cursus schermen voor veertigplussers.
De lestijden zijn op woensdagmorgen van negen uur tot kwart over
tien en van half elf tot kwart voor
twaalf. De kosten zijn 125 gulden,
inclusief gebruik van schermuitrusting. Aanmelden via 023-320508. De
school is gevestigd aan de Lorentzkade 56.

Marilioro

Proefexamen
Bij de jeugdafdeling van de Zandvoortse Schaak Club werd vorige
week geen competitie gespeeld. De
zestien jeugdige schakers moesten
namelijk een proefexamen afleggen
voor de officile pionnen-, toren- en
koningsdiploma's. Op 7 mei aanstaande gaan de instructeurs Dennis
van der Meijden en John Ayress uitgebreid in op deze voorlopige 'proeven van bekwaamheid'. Het examen
wordt op donderdag 23 mei afgenomen door de afgevaardigde van de
NHSB, mevrouw Gerda Schier meier.
Vanavond komt de jeugd in actie
voor de 23e ronde voor het clubkampioenschap. Op dit moment staat
Florian van der Moolen nog steeds
bovenaan. De strijd om de tweede en
derde plaats is echter nog geheel
open. Nanouk Marquenie en Thomas Hesse zullen vanavond moeten
gaan bepalen wie die plek gaat innemen.

De Zandvoortse dames hadden
het erg moeilijk tegen het sterke
Alkmaar. ZHC werd in de defensie
gedrongen en moest na tien minuten
capituleren: 1-0. Alkmaar probeerde
door te drukken, doch de ZHC defensie wist verdere schade te voorkomen. In de tweede helft bleek Alkmaar wederom het beste van het
spel te hebben. Wat ZHC ook probeerdê het lukte niet onder de druk
vandaan te komen. Alkmaar bepaalde in de tweede helft de eindstand op
3-0.

Michael Bleekemolen, winnaar Renault Cup,

TC Zandvoort kwam uit zonder de
in het buitenland verblijvende Sander van Gelder. Hij werd echter vordienstelijk vervangen door Michel
van Beek. De Zandvoorters keken
na de enkelspelen tegen een 3-1 achterstand aan. In de dubbels krabbelde Zandvoort echter terug om alsnog en knappe 4-4 uit het vuur te
slepen. Vooral Kartin Moos was op
dreef. Zij won al haar drie partijen.
Doordat Karin Moos met Michel
van Beek het laatste gemengde dubbel wist te winnen kwam Zandvoort
op 4-4.
Het derde Zandvoortse tennisteam kreeg op sportpark de Glee bezoek van Juliana. Het waren niet
echt zomerse omstandigheden om
een partijtje te tennissen. Kou en
stevige windvlagen maakten het niet
gemakkelijk voor de spelers en
speelsters. Mirjam Groenestein,
Katja Nelis en Michael Dijkstra
zorgden voor winst in de enkelspelen. Invalster Mirjam Groenestein
maakte zeer veel indruk door haar
opponente van de baan te vegen met
Ongeveer tienduizend bezoekers kwamen met Pasen naar net circuit Zandvoort om de races 6-0 en 6-1. De 5-3 overwinning was
te aanschouwen.
een terechte uitslag in Zandvoorts
voordeel.

Gave en spannende Paasraces
ZANDVOORT - Een kleine
tienduizend
toeschouwers
hebben zich, onder een lekker
voorjaarszonnetje, uitstekend
vermaakt bij de traditionele
Paasraces op het Circuit Park
Zandvoort. De mooie tweede
paasdag met schitterende races kreeg echter aan het slot
een zware domper te verwerken, toen het bericht uit Engeland binnen kwam dat de veelbelovende jonge autocoureur
Marcel Albers op Truxton was
omgekomen bij en raceongeval.

In de Citron AX-cup kwam Gert-Jan Drenthe niet als eerste over de
finish maar werd uiteindelijk toch
tot winnaar uitgeroepen. De oorzaak
lag bij Phil Bastiaans, die de snelste
was, maar door de jury werd gediskwalificeerd wegens onsportief rijden jegens zijn teamgenote Chantal
van der Sluis, die daardoor de baan
uit vloog.

Fanatiek

In de Produktiewagenklassen
werd eveneens fanatiek strijd geleverd. In de klasse tot 1400 cc was de
spanning te snijden. Egbert Top,
Amee de Jong en Kees Kreijne streden ronden lang bumper aan bumDe racedag op het Zandvt>ortse per. De rijders gaven elkaar geen
circuit verliep perfect. Opvallend duim breed toe, wat tot gevolg had
was de prestatie van de inmiddels
43-jarige Michael Bleekemolen in de
Formule Renault-race. Vanaf 1984
had deze coureur niet meer weten te
winnen, doch tijdens deze race liet
hij zijn jeugdige tegenstanders nog
eens zien hoe het moest. De jonge
Alex Veenman probeerde diverse keren Bleekemolen te verrassen, doch
deze liet geen gaatje vallen. Veenman werd tweede gevolgd op korte
afstand op een derde plaats door Ursem.

ZANDVOORT - De badminton vereniging Sporting
Club Zandvoort beindigd
vanavond het seizoen met de
traditionele prijsuitreiking.
Onder leiding van Gerrit van
den Nulft zijn de afgelopen
weken de finales tot een goed
einde gebracht.

In de herendubbel finale stond
een tweetal bekende tegenstanders tegenover elkaar. Jaap Enderman en partner Evert Smits
moesten het opnemen tegen het
zeer geroutineerde koppel Richard Kerkman en Kees van
Loon. Uiteindelijk bleek dat de
jeugd, Enderman/Smits, met veel
moeite Kerkman/Van Loon de
baas bleef.
Vanavond vindt de laatste speelavond plaats, waarna de prijsuitreiking is door voorzitter Dirk van
den Nulft, in de Pellikaansporthal.
Het 27ebadmintonseizoen gaat op
de eerste donderdag in september
van start. De club zit bijna vol,
doch er zijn nog een paar plaatsen
voor dames open. Inlichtingen
over de Sporting Club kunnen via
telefoonnummer 13344 verkregen
worden.

Bridge competitie
loopt naar einde
ZANDVOORT - Het bridgeseizoen loopt alweer naar het
einde. De leden van de Zandvoortse Bridgeclub zijn inmiddels aan de laatste competitie
van dit seizoen begonnen.

gendijk. Aan de kop na twee wedstrijden gaan het echtpaar Peeman,
terwijl het echtpaar Heidoorn met
een achterstand van zes procent de
tweede plaats bezet.
In de B-lijn haalden de heren Polak en Potharst aardig uit met een
In de tweede wedstrijd in de A-lijn score van 61,07 procent. Met een
waren het mevrouw Spiers en de kleine achterstand werden de daheer Emmen, die met een 56,70 pro- mes Van Beek en Stocker tweede.
cent score het beste resultaat be- Het echtpaar Potharst voert de
staat Peter van de Beek, na een hero- haalden. Op de gedeelde tweede en B-lijn aan en wordt op de voet gesche strijd, een pionnetje achter wat derde plaats eindigden het gelegen- volgd door de dames Gotte en Kohem best wel eens de partij kan kos- heidspaar van de dames Klinkhou- ning.
ten. Olaf Cliteur compenseert deze wers/Peeman en het echtpaar Hooachterstand echter op het tweede
Goede avond
bord waar hij na een moedige aanval
De dames Meijer en Sikkens hadeen pion buit maakte op zijn tegenden in de C-lijn een bijzonder goede
stander Van Leeuwen.
avond want met een percentage van
maar liefst 62,95 werden zij ruimBlijft nog het achtste bord over.
schoots eerste. Op flinke achterDe nog half zieke Ton van Kempen
ZANDVOORT - Het duivensport- stand volgden mevrouw Van Duyn
speelde een degelijke partij tegen
routinier Kievit. Van Kempen ver- seizoen is weer begonnen. Afgelopen en de heer Van der Meer. De dames
overde op vernuftige wijze een pion weekend werden de duiven van Meijer/Sikkens hebben zich na twee
op zijn tegenstander, doch deze Postduivenvereniging Pleines voor wedstrijden op de eesrte plaats gekreeg hierdoor enige goede velden in de eerste keer vervoerd naar een los- nesteld en de heer Van der Meer, die
handen, waardoor mag worden afge- singsplaats in het Belgische Kapel- zonder vaste partner speelt, staat nu
vraagd op deze partij een winnaar Ie. De duiven moesten een afstand tweede.
afleggen van hemelsbreed ongeveer
In de D-lijn waren de dames Hazal kennen.
113 kilometer. Het weer was niet zo vinga en Van der Meer met een score
Indien de partijen aanstaande vrij- gunstig maai- om 's middags n uur van 63,10 procent, weer danig op
dag foutloos worden uitgespeeld, is werd het sein gegeven de manden te dreef. Tweede werden de dames
Beijer en Rauwerda. Met ruime
het volgens insiders zeer goed moge- openen.
lijk dat er wederom een 4-4 uit de Voor de Zandvoortse vereniging voorsprong staan de dames Havinga
bus zal komen. Of er echter onder werden 307 duiven gelost. De eerste en Van der Meer aan de kop in de
deze druk foutloos zal worden ge- duif arriveerde in Zandvoort om ze- D-lijn. Op een goede tweede plaats
staat het nieuwe koppel, de dames
speeld valt natuurlijk te bezien. ven minuten voor half drie.
Hoogendijk en Windt. Inlichtingen
Mocht het op een gelijkspel uitdraaien dan zullen de kemphanen voor de Uitslag: H.Heiligers l, 15. J. v.d. Wal- over de bridgeclub zijn te verkrijgen
vierde maal tegenover elkaar plaats -Romkes 2, 6. J.Knegt 3. R.Sinnige 4, bij de heer H.Emmen, telefoon
5, 8, 13. E.Paap 7. P.Bol 9, 11. R.Drie- 18570 (alleen 's avonds).
moeten nemen.
huizen 10,12. Comb. Koper 14.

Chess Society houdtkans
op promotie tweede klas

L

de strijd op de finishlijn beslist
werd. Het was uiteindelijk Top die
Kreijne licht voorbleef, terwijl De
Jong als derde eindigde.
In de klasse tot twee liter toonde
Haarlemmer Fred Krab zijn klasse.
Ondanks aandringen van Caron
bleef Krab overeind en boekte zijn
tweede overwinning van dit raceseizqen. Tom Langeberg was veel te
snel voor de concurrentie in de klasse boven twee liter. Met zijn Lotus
bleef hij de Porsche van Proper bijna tien seconden voor.'
Allard Kalff had het enorm aan de
stok met Kouwenberg in de Formule Ford 1600. Kalff hield het hoofd
koel en greep de zege, tevens de
tweede overwinning van dit seizoen.
De strijd om het Formule Opel Benelux-kampioenschap was eveneens

Sporting Club
reikt prijzen uit

• De succesvolle spelers van Chess Society Zandvoort vlak voor het promotie duel tegen SVS.

Reeds na anderhalf uur spelen, bereikten de Schalkwijkers op zowel
het eerste (Van de Beek) als het vijfde bord (Drost) duidelijk voordeel.
Op het tweede- en derde bord trokken respectievelijk Olaf Cliteur en
Ben de Vries fel van leer tegen hun
opponenten. Laatstgenoemde zorgde dan ook spoedig voor een 1,5-0,5
voorsprong. Toen Hans van Brakel
echter onnodig op het zesde bord
verloor van de sterke Asmussen was
de stand weer in evenwicht. Met
deze stand werd de tijdcontrole gehaald. Teamleider Olaf Cliteur zag
direct dat het vijfde bord van voorzitter Hans Drost volstrekt verloren
stond waardoor de stand op 1,5-2,5
Gespannen begonnen Chess So- in het voordeel van SVS kwam.
ciety en SVS afgelopen vrijdagavond
aan het, beladen promotie duel. Beide teams waren in een vrij verras- Beslissing
De vier afgebroken partijen zullen
sende opstelling verschenen. Zo had
teamcaptain Olaf Cliteur, Peter van aanstaande vrijdag dan ook de bede Beek uitgekozen om eerste bord- slissing moeten brengen. Of dit ook
speler Nico Huyboom op te vangen. werkelijk gebeurt, mag worden beDe partij op het zevende bord tussen twijfeld want zoals reeds vermeld,
Jacob Boer en Jan Vos was vorige zal Kees Koper, die overigens een
week al in remise geindigd, dus van zijn beste partijen voor Chess
moest de strijd op de overige zeven speelde, de Zandvoorters op gelijke
hoogte brengen. Op het eerste bord
horden de beslissing brengen.

OSS gymnastiek
ruim in de prijzen

Opvallende prestatie Bleekemolen

Zo was er een prachtige finale te
zien in het gemengde-dubbel. Josefien en Jaap Enderman ondervonden geweldig veel tegenstand
van Mary en Kees van Loon, maar
wisten toch in drie sets de winst te
pakken.
Ook de finale in het damesdubbel
stond op een hoog niveau. Het waren Emke Booiman en Riet Groenendijk, die de winst opeisten. In
twee sets werd het duo Joke van
Looy en Tini van den Nulft teruggewezen.

ZANDVOORT - De strijd om
promotie naar de tweede klasse tussen Chess Society Zandyoort en het Schalkwijkse SVS
is nog steeds niet beslecht. Na
een zenuwslopend duel hebben de Schalkwijkers voorlopig een 1,5 tegen 2,5 voorsprong genomen. De Zandvoorters kan de overwinning
op het vierde bord echter niet
ontgaan. Kees Koper heeft
daar beslissend voordeel waardoor de stand weer in evenwicht wordt gebracht.

ZANDVOORT - In de tenniscompetitie is het reserve team
van tennisclub Zandvoort goed
van start gegaan. Uitkomende
in de hoofdklasse sleepte
Zandvoort een 4-4 gelijkspel
weg bij Tessa Zutphen. Het
derde Zandvoortse team hield
Juliana met 5-3 van zich af.

Marlto

Van Elk op de zesde plaats. Met nog
drie ronden te spelen is het nog
steeds niet duidelijk wie nummer l,
2 of 3 wordt.
Uitslagen uit de 28e ronde: Schelvis-Schiltmeijer 0-1, Choi-Gude 0-1,
Marquenie-Klijn 1-0, Paap-Termes
1-0, Van Eik-De Oude 1-0, Lindeman-Handgraaf 1-0, Gorter-Wiggemansen
remise, Kok-Dambrink afgebroken.
De ranglijst ziet er als volgt uit: 1.
John Ayress, 2. Dennis van der Meijden, 3. Louis Dambrink, 4. Edward
Geerts, 5. Lindeman, 6. Van Elk, 7.
Mare Kok, 8. Termes, 9 en 10. Twint
en Handgraaf.

Nuttige zege ZHC-hockeyers

Schermen

Verdienstelijke
start TC Zandvoort

Foto: Bram Stijnen

Pleines duiven
vliegen weer

van een hoog niveau. Frank Eglem
bleef koploper Jos Verstappen langdurig op de hielen zitten. In de slotfase moest Eglem de snelle Verstappen laten gaan, die met vier seconde
voorsprong als eerste over de finish
flitste. De Haarlemmer Eric Roest
reed een verdienstelijke race, door
zich als derde te plaatsen.
Franqise Loogman gaf de monteurs tijdens de trainingen handen
vol werk. Eerst de motor stuk gedraaid en vervolgens flinke schade
aan de auto. Door keihard werken
slaagden de monteurs erin de auto
startklaar te krijgen. Tijdens de race
ging het een stuk beter. Alleen Sandra van der Sloot moest de Badhoevedorpse voor zich laten gaan in
deze strijd om de Ladies Cup.

ZANDVOORT - Afgelopen zondag
konden 21 meisjes van gymnastiekvereniging OSS via een wedstrijd laten zien wat ze geleerd hadden. Het
ging hier om het recreatieve gymnastiek, de E-lijn.
De familieleden en vrienden, die
in groten getale waren opgekomen
om de gymnasten aan te moedigen,
bleken niet voor niets gekomen te
zijn. Alle meisjes behaalden een
prijs voor de vier onderdelen brug,
balk, sprong en lange-mat. Vanaf 26
punten een derde prijs, vanalZ28."
punten een tweede prijs en vanaf .32
punten een eerste prijs. Vijf meisjes
behaalden een eerste prijs. Dat waren Yvette Lefferts, Joyce van Ëgmond, Alexandra Benning, Babette
Schouten en Chantal van der Mije.
De overige meisjes behaalden vele
malen een tweede of een derde prijs.

Casino-ZVM opent
het tennisseizoen
ZANDVOORT - Volgende
week woensdagavond om zeven uur opent Casino-Zandvoortmeeuwen Handbal, afdeling tennis, officieel het tennisseizoen. Ook dit jaar wordt er
weer gespeeld op de verharde
velden in het voormalig circuitterrein.
Voor het vierde achtereenvolgende jaar is het mogelijk om de tennissport te beoefenen bij de handbalvereniging. Dat dit zeker in een behoefte voorziet mag wel blijken uit
de cijfers. Waren het eerste jaar
slechts 38 lessers ingeschreven, dit
jaar wordt al aan 185 mensen lesgegeven, is er een heus tenniskamp,
zijn er refreshmentcursussen en een
tennis-intensive week.
Dit jaar wordt het tennisseizoen
geopend door de. wethouder van
Sportzaken, de heer Jan Termes.
Tijdens de opening is er gelegenheid
om te meten hoe snel men nu eigen-

lijk een bal serveert. Iets dat eigenlijk alleen tijdens de grote tennistoernooien gedaan wordt. De speciale radarapparatuur, die hiervoor nodig is, heeft de firma Gatso mini-radar uit Overveen ter beschikking gesteld. Alle leden van de vereniging
zijn uiteraard welkom bij de opening.

Slagkracht testen
Ook niet-leden die hun slagkracht
weieens willen testen en andere belangstellenden zijn van harte weikom. Tijdens de opening is tevens
een tennisstand ingericht waar de
leden tegen korting tennisartikelen
kunnen kopen.
De handbalvelden zijn te vinden ••
bij het Duintjesveld in Zandvoort
Nieuw-Noord. Op bepaalde is het
nog mogelijk een baan te huren. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij Riny Cappel, telefoon
02507-18269.

Topscorertrofee
Zandvoorts Nieuwsblad
voor Paul Longayroux
ZANDVOORT - De ene voetbalwedstrijd voor de competitie, die nog gespeeld moet worden, zal geen wijziging meer
brengen in de topscorerslijst. Paul Longayroux is de beste
schutter van Zandvoort geworden met tot nu toe het respectabele aantal van 25 treffers.
Paul Longayroux komt met zijn groot aantal doelpunten in het bezit
van de door het Zandvoorts Nieuwsblad beschikbaar gestelde topscorer
trofee. Aanstaande zaterdag, op het hoofdveld van Zandvoort'75, 'smiddags om twee uur (een half uur voor de cruciale wedstrijd om hetkampioenschap tussen Zandvoort'75 en ZOB) vindt de uitreikingplaats.
•
;'••
Het bestuur van Zandvoort'75 rekent op een grote toeloop van pu-.
bliek om de spelers van de thuisclub een steun in de rug te bezorgen?
Zandvoort'75 moet winnen, terwijl ZOB genoeg heeft aan een gelijkspel. De verliezer wordt 'veroordeeld' tot het spelen van een nacompetitie, waarin alsnog een plaats in de tweede klasse KNVB te verdienen
valt.

Topsco r_er_s_
v. d. Mey (ZVM-zon)
Castien (Zv.75)
Longayroux (Zv.75)
van Rhee (ZVM-zat)
Tibboel (ZVM-zon)

10

15

20

• Robin Castien zal er niet in slagen Paul Longayroux voorbij te
streven, of hij moet zaterdag negen doelpunten scoren.
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Training
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Foto Boomgaard

OPEN COMMUNICATIE
Assertiviteit - tactvol confronteren omgaan met kritiek - doelen stellen.
Kosten ƒ250,- inkl. lesmateriaal.
CARMEN DE HAAN: 023 - 26. 11. 44.

Mirro-jKlvrrk'tilirs VOD r /.iikiMiman on parliculii'r kunnen
wu rik-n gL'/t.'i DUT I of 2 kolommen Im-ccltc in divt-rsr
Irllrrgnmtlrn.
Piirliculii'ivn viTwij/rn wij najir ifr Hpct'inlt.' hun op (lc.1
pagina „MICIKVS".
Plitalsiiifr is mogelijk in de vnl^rndi' ciiilic:
XANDVOOiri'S NIKUWSBLAD ƒ 0.42 per millimeter.
Sliiitinpslijd: maandag 15.00 uur.
U kunt uw Icksl trk'fonisrlie opgeven: 02507-17166 of
afgi'vt'ii/zrmlen aan:
* Zamlvooris Nieuwsblad. Gaslliiiisplein 12.
2042 J M Xamlvuürl:
* \Veekniudia Uithoorn, Slaltmisslrnal 70.
Postbus 22.'Ï3. 1420 AK Uithoorn.
l'lnntsiny is ook mogelijk in d t- volgende combinatie:
X. Xandvoorls Nieuwsblad. Amstelveen^ Weekblad, UitImornse Coiiniiil.De Koude Vener. Aalsmeerder Courant. nlle edities van liet Amslenhims Stadsblad, De
Nieuwe Weesper, ƒ 6.67 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de M iero's /.ij u op aanvraag op
o n/.e kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6.00 ntlin.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsmirnmers verstuurd. Op ver/oek wordt nan adverteerders
buiten het verspreidingsgebied één krant verstuurd.
Hiervoor wordt ƒ4.00 in rekening gebraehl.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentieeombinalie X
telefonisch opgeven:

ZOEK DE M I S L U K T E

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Dansles alleenstaanden
MuziekHuishoudelijk
CHEZ ANDRÉ
instrumenten
Info: 02510-50092
personeel
Op dinsdag 28 apr. is er een
gevraagd
herhalingsles cursus ReaniAlle bekende
matie bij de kruisvr. voor deelmerken
HELP!!
name kunt u bellen: hr. de
Na 12 jaar vertrekt onze hulp, digitale piano's en
Leeuw, tel.: 02507-16085.
wie wil het van haar overne- keybpards, voordeel
aanbiedingen o.a.:
men bij zakengezin in
Verloren en
Bentveld, direct bij bushalte. ROLAND W30 house-sample
Zelfst. hulp, voor maandag en machine nu
ƒ 3995.
gevonden
vrijdag. Tel. na 18.00 uur:Roland R5 drumcomp./ 895.
KAWAI K4R synthesizer023-245166.
* Met Pasen in Zuidduinen
module nu
ƒ 1295.
gevonden 'n leren hondeslipDIRK
WITTE
Woninginrichting
band. Tel.: 02507-16548.
Vijzelstraat 53, A'dam.
Telefoon: 020 - 626 46 55
Weggelopen of
Lijsten op maat Gevr. voor vereniging piano
gevonden dieren
en accordeon. Tel. 02507bij17462 na 19.00 uur.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
H. Kamermans-Rijnders, Weesp
J. Attema, Zandvoort
M. Schwartz-Mijdema, Amsterdam
L. v. Beest-de Jong, Kudelstaart

Foto Boomgaard

020-5626271
(dit nummer is niet voor bezurgklachlen) of /enden aan:
Micro's Wvekmotliu
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde week.
Voor de betaling ontvangt u een aeceptgirokaart.

- l.v.m. koninginedag afwijkende sluittijden
Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *

veilt weer veel echte inboedels op maandag 27 en dinsdag 28
april. Aanvang 19.30 uur. Kijkdagen zaterdag 25 en zondag
26 april van 10-16 uur. Frans Halslaan 33, Amstelveen.
Tel.: 020-6473004.
Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.
Onroerend goed
te koop aangeboden

Bos en Vaartlaan 78
2-Kamerserviceflat i.g.st, met dubb. beglazing, met lift op 4e
verd. Opp. 60 m2, met patio op het Zuiden. Nabij sneltram.
Servicekosten p.m. ƒ 1228 incl. maaltijd voorziening/huismeester. Vr.pr. ƒ 65.000 k.k.

* Vermist sinds 17-4: schuGrote Krocht 26
we, witte .langharige kater,
één blauw en één geel oog.
Tel. 13529
Omg.
ThorbeckeVEngel* T.k. 3-deurs linnenkast
bertsstr. Tel.: 02507-18003.
tweederde leg- éénderde
• Zie de colofon voor opga- hang. Prijs ƒ 50: 02507-17639.
ve van uw rubieksadvertentie. * T.k. 4 eetk.st., wit gemoffeld, riet.rug en zitvl. ƒ80
en luxaflex 90 cm br., 240 cm
Oproepen
l., kl. oud rose ƒ75. Tel.:
Mededelingen
02507-30210.
* T.k. miniset, bovenbl.
* DOUWE, van harte gefeli- blw./wt tegels, eiken rand,
citeerd met je overwinning, je smeedijzer. poten ƒ 75.
Tel.: 02507-17980.
van Soolingen Fans.
* Rink geoefend, nooit ge- * T.k. sal.tafel blank
dacht, toch m'n A-diploma gelakt eiken 60/130 ƒ 150.
boven m'n bed. Wie had dat Tel.: 02507-17980.
ooit verwacht. Dirk Pluis
Maus.
Radio/tv/video
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Foto Boomgaard
Inl.: tel. 02907-5235.
Grote Krocht 26.
Telefoon: .13529.
* Hoera, alle bekenden
UW FILM OP VIDEO
opgelet!
ƒ 1,75 per minuut met
Henriëtte Groenestein ziet
gratis achtergrondmuziek.
"Sarah".
24-4-'92 Proficiat Ineke.
Financiën en
Lieve Kelly, Kevin en Nicky,
handelszaken
wordt "25 april"een
feestelijke dag voor ons???
Oma Tiny en Opa Wimmy.
Autoverzekering
Lieve Mamma-Dicky, 10 lesV.A. ƒ75 - DORSMAN
sen heb je pas gehad en dan
blijft toch goedkoper!
al je A-diploma dat is me
Bel nu: 02507-14534.
maar niet wat. Kusjes van
Christine, Jan en Marion.
Computerapparatuur
Voor trouwfoto's
en software

Foto Boomgaard .
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Van Maarschalkerwaart Mak. o.g. B.V
tel. 020-6644631

* Gevr. bigstick, moet natuurlijk 100 % in orde zijn. Tel.:
02507-18829. PS dus de Joint
is (bijna) ook weer retour.
* Zou Veronica dan ook de Te koop aangeboden:
stap maken om weer 27 MC Nintendo Computer incl. Zapte gaan zenden, 't bloed per met spelletjes Duckhunt
kruipt waar het niet kan gaan, en Mario bros compleet
tot horens ten four.
ƒ150,-. Nintendo spelletjes
• Wij behouden ons het ƒ65,- per stuk. Gradius Casrecht voor zonder opgave van telvania, Snake Rattel en.Roll,
redenen teksten te wijzigen Super Spike (volleybal), Bad
of niet op te nemen.
dudes (karate). 02507-12013.

GRATIS

Woninggids van Zandvoort

Tel. 02507-12614

Foto - Film

in 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in:

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

makelaars o.g.

Lessen en clubs

LHJ
NVM

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.
Tel. 023-312122.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.
Te koop
gevraagd
diversen
* + + + HERHALING + + +
Gevr. buffetkast voor keuken
modern of gel. grenen, hoog.
Tel.: 02507-18829.
* T.k. gevr. meubeltjes uit
grootmoeders tijd.
Tel.: 070-3461076.

. een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.
STOK B.V.

BUSHÖFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Zalenverhuur

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamsewég 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Vakantie
buitenland

Woningruil

Aangeb. in Haarlem 4 kam.
flat m. vrij uitz'. Gevr.:
in Z'vrt: 4 kam.fl. of ben.won.
Te koop
Grote Krocht 41, Zandvoort, Inl.: 023-400722.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, Woningruil: aangeb.:
aangeboden
voor
Badhoevedorp 1 gez. hk.hs.
diversen
BRUILOFTEN - RECEPTIES 2 ond. 1 kap; 4 kam. + ruime
KOFFIETAFELS
zqlderkam. c.v. gar. en ruime
Te koop: Gokkast Powerplay
tuin. Gevr. liefst Z'vrt of omg.
uitbetaler, eenarmige bandiet
4 a 5 kam.won. of flat (bovenOnroerend goed
uitbetaler. Pr. n.o.t.k.
ste et. m. lift en balk. of dubb.
en woonruimte
Sanyo Kassa (belangstelling)
bov. won. Tel.: 020-6594772
te huur gevraagd
na 12.00 uur.
023-263406.
Te koop tapinstallatie met
koeling en toebehoren.
Aangeb. 2-kam.flat, + 6 mnd,
Rijwielen,
Inl.: tel.: 020-6476812.
huur incl. ƒ 1600 p.m. Tel.:
motoren,
02507-19357.
* Te koop Tekentafel inclubromfietsen
sief
tekenmachine
Isis. Te huur kamer, gebr. v. keuVraagprijs
ƒ 150.
Inl. ken, douche/toilet ƒ 500 p.m.
02507-31116 na 13.00 uur.
Tel.: 02507-30888.
•* Te koop City-bike ( kinder)
T.k. commode + ledikant m. Zomerhuis te huur direkt en 20 inch. Prijs ƒ175. Tel.:
toebehoren (zonder scherpe perm. voor werk. alleenstaan- 02507-17361.
hoeken), kl. wit. Pr. n.o.t.k. de. Tel.: 02507-13946.
* T.k. snorfiets, Sparta-met,
Tel.: 02507-19300.
Te huur gevr. appartement of f250: 14240, liefst na 17 uur.
T.k. kinder/wandelw. grijs/- etage voor 2 personen. Tel.:
rnintgroen in z.g.st. ƒ275,-, 043-622114 of 043-637254.
Rijles auto's
zitbad grijs z.g.a.n. ƒ 60,-.
Tel.: 02507-16333.
en motoren
Auto's en
T.k. Philips Whirlpool dr. trom.
auto-accessoires
533 Silent Electr. nw. mod.
Alblas Verkeersscholen
incl. slang, 2 jr oud ƒ800.
T.k. zwarte BMW-320, 6 cil.
Tel.: 02507-12634.
in 5 dagen
autom. '81, open dak nette
UW RIJBEWIJS
* T.k. witte commode en Ie- auto met A.P.K. ƒ3750.-.
Nieuwkoop, 01724-8361.
dikantje ƒ 295: 02507-19509. Tel.: 02507-20034.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v.a. 18.
06-320.330.87. 50c p/m.
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 50c p/m.
Debbie de eerste keer op z'n
Frans. Jeetje dat is lekker.
06-9664. 75c p/m.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, v.a. 18,
voor een live heet sexgesprek
06-320.330.81. 50c p/m.
DUIK in bed met 'n lekkere
meid van 18 jr.! Vraag haar
tel.nr. Bel 06-9511. 75c p/m.
Durf jij een kopje suiker te
lenen bij de buurvrouw
Suzanne? 06-9667. 75c p/m.
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken..! 06-9530. 75c p/m.
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen.
Luister op 06-9603. 75c p/m.
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar 'n sex-afspraakje met 'n
lekkere jongen, 18? Bel 06320.322.61. Direkt 'n gayboy
aan de lijn. 50c p/m.
Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!
Bel 06-320.330.45. 75c p/m.
MEEGENIETEN: meisjes van
18 onder de hete douche.
06-320.324.99. 75c p/m.
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.
Info: 06-9766. 75c p/m.
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663. 75c p/m.
Hete MEISJES van 18 jr. willen sexkontakt. Nu met nummer. Bel nu 06-9665. 75c p/m.
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c p/m.
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?'
06-320.330.18. 50c p/m.
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 50c p/m.
HOMOKONTAKT. Zoek je
een lekkere boy?
06-320.330.95. 50c p/m.
Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die jongens.
06-320.324.44. 75c p/m.
In haar korte rokje staat MARIETJE te liften.
06-320.320.95. 75c p/m.
Jij met twee wulpse vrouwen? Bel Triosexkontakt.
06-320.320.92. 75c p/m.

SM-CONTACTLIJN (75 cpm)
06-340.300.05. Zelf gratis"
inspreken: 010-4610600:'Telerotica! 37,5 cp'/im..
Zapp sex
06.96Ï92
SM club
06.96.91
Rijpe vrouwen
06.96.94
Frans
06.96.46
Tiener
06.96.40
Tessa is zo'n lekker opgèwonden tienermeisje van 18.
06-320.324.22. 75c p/m. ".
UITDAGEND huisvrouwtje. js
zo opgewonden.
.-•
06-320.330.97. 75c p/m. ,v.
Vanavond al 'n afspraakje! 'Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in).
06-9533. 75c p/m.
Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt.
Bel 06-9662. 75c p/m.
Voor BI-SEX afspraakjes bel
06-320.325.01. 75c p/m. ,
Nu ook voor trio-sex!
Vrouwen 37,5 -cp'/fcim. 06- ,;
320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr:
320.327.70
negerin 35+
320.329.30
Verpleegster
320.323.63
Rijpe Ordi
320.324.54
Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor' escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Wie durft een stripspel te spelen met CAROLIENTJE.
06-350.222.41. 50c p/m.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
Zoek jij tel.nrs van echte hete
meiden v.a. 18? Gewoon voor
'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c p/m.
Meiden 37,5 cp'/am. 06-320:
327.06
St. Frans/Grieks
326.19
effe vlug!
325.54
Topsex 25+
326.63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex
Meisjes bel 06-320326.17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
322.55
Vol v. boven
340.44
Les 35 + 18 jr
328.27
Lesbi
Lekker naakt 37,5 cpV4m:
Meisjes van 18 willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330.60. 75c p/m.
NATASJA doet het met 2
hete buurjongens.
06-320.324.11. 75c p/m.
Onderdanige jongens van. 18
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.330.99. 75c p/m.
ONDEUGENDE
huisvrouw-,
tjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun tel.nr.
Bel nu 06-9661. 75c p/m.
Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
:
Bel 06-9602. 75c p/m.
PARTNERRUIL privelijn, ;djrekt apart met vrouwen ' en
mannen .voor sexruil. . 06-320.330.88. 50c p/m. :-•
Ruim.300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44. 75c p/m.
Sabrina, 'n mooie meid, haar
eerste trio.
06-320.321.20. 75c p/m. .

De inschrijving voor de eerste
passagiersvluchten naar de
maan is heden geopend.
Voorwaarde is het bezit van
een bromfietshelm.
Bij uw fietshandelaar liggen
de inschrijvingsformulieren
Stacaravans t.h. in de BelgiHARD 37,5 cp1/2m. 06sche Ardennen al v.a. ƒ 190
320.323.13
Hardlesbi.
p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
320.326.18
.".Domina 35
320.324.34
S&M
Diverse clubs
320.324.14
Ruig Rijp
320.324.04
Onderdanig
Als het klikt willen deze
Live Privé! 37,5 cp'/am.
meiden vaker sexkontakt!
EROX
06.95.06
06-320.320.55. 75c p/m.
SM
06.320.320.65
06.96.36
Als je houdt van jong, v.a. 18; 18 jr box
Rijp Privé
06.96.09
bel dan Bianca en Petra.
Alleen met jou!
06-320.324.33. 75c p/m.
Schoolmeisjes van 18 willen
BEL JE ME
Ik vertel je de pikante dingen ervaring opdoen. Daling.
over mezelf en geef je m'n 06-320.330.43. 75c p/m.
adres en telefoonnummer. SEX VOOR 2, direkt kontakt
06-320.322.23. ƒ 1/pm.
met jonge meiden van 18,
huisvrouwtjes en jongens.
BETTY'S ESCORT
06-320.330.46. 50c p/m.
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686. SEXAFSPRAAKJE -met 'n
meisje van 18 jr. Vraag naar
Diversen
KOM LANGS
mijn adres, mijn telefoonnum- haar tel.nr. 06-9502. 75c p/m.
mer en hoe ik eruit zie, vertel Slippertjeslijn, meisjes van
X.Y.Z. B.V. verhuizingen -,en
ik je als je belt: 06-9685. 18 zoeken sexkontakt.kamerverhuizingen. Voll. verz.
ƒ 1/pm.
06-320.320.36. 75c p/m.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven « verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij u\v tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of' cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is k u n t
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ojis een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
20-11 JM Zandvoort

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres
uiterlijk maandag tot 15.00 uur.
I.V.M, KÖNiiNGlNNEDAÖ ZIJN DE;AANLEVERTIJDÉN GEWIJZIGD;

WANDEN

Zandvoorts Nieuwsblad
•

'

1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
/ 4,01
ƒ 5,34
/ 6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
/ 10,68
ƒ12,02
/ 13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6°„ BTW •
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

de Graaf plafonds
\ T f /

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTE N WAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-mbdern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.
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Robin Hood

ZANDVOORT - Robin Hood, prins
der dieven, over deze held zijn meerdere films gemaakt. Maar er is er
maar een van Kevin Costner, de acteur en regisseur van Dances with
Wolves, die weet hoe je een Edison
in de wacht moet slepen. De avönturenfilm is gemaakt door Kevin Reynolds. Te zien in 't Stekkie aan de
Celsiusstraat 190. Entreeprijs vijf
gulden (korting voor leden en houders van een filmkaart). De film is
aanstaande vrijdag te zien en toegankelijk voor alle leeftijden.

Expositie van
Van Wamelen
ZANDVOORT - Tot en met 29
april exposeert de Zandvoorter
Maarten van Wamelen aquarellen in
de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg 34. Van Wamelen liet
zich vooral inspireren door zijn vorige woonplaats, het aan de Lek gelegen stadje Schoonhoven. Een puur
Hollands, pittoresk stadje. Daarnaast schildert hij weilanden met
knotwilgen en bruggetjes, doorsneden met slootjes en vaarten. Water
loopt als een rode draad door zijn
werk. Wellicht dat hij daarom naar
een dorp aan zee verhuisde. De kunstenaar woont nu bijna een jaar in
Zandvoort. "Ik heb sinds de verhuizing door opknapwerkzaamheden
nog te weinig tijd gehad om de omgeving af te struinen en iets Zandvoorts te schilderen", zegt Maarten.
Maar hij verwacht dat hij vanzelf
geïnspireerd raakt. De aquarellen
zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Postzegels veilen

kust
keur

.• Korte tips •

&

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Poppen- en berenbenrs
ZANDVOORT - Een grote
verscheidenheid aan poppen is
te zien bij de poppen- en berenbeurs in Hotel Gran Dorado
aan de Vondellaan 60 (boulevard) in Zandvoort. De beurs is
van half elf tot vijf uur. Entreegeld vier gulden, kinderen tot
twaalf jaar betalen een gulden.
Wie poppen of beren verzamelt, of
het gewoon leuk vindt om een aantal
bijzondere exemplaren te bewonderen, kan zijn hart ophalen bij de
beurs die de Rotterdamse poppenen speelgoed stichting houdt. Te
zien is een grote verscheidenheid
aan poppen, zoals replica's, tricot-,
harem-, karakter- en kunstlerpop.pen. Daarnaast ook bos- en fantasiefiguren die met de hand gemaakt
zijn.
Replica's zijn kopieën van antieke
poppen. Het beschilderen van de
porseleinen koppen gebeurt ook nu
nog met de hand. Behalve nieuwe
poppen zijn er standhoud(st)ers
met antieke poppen en oud speelgoed, waaronder ook beren. Volgens
de organisatoren ontketenen de beren momenteel een ware rage. Er
zijn er dan ook erg veel te zien. Zowel oude beren, replica's en met de
hand gemaakte beren uit Nederland,
Engeland, Duitsland en Amerika.

ZANDVOORT - Een wilde veiling,
dat staat op het menu van de maandelijkse clubavond van de Zandvoortse Postzegel Club. De avond
vindt vrijdag plaats in de grote zaal
van het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Een wilde veiling, houdt in dat iedereen kavels
kan inbrengen. Voorafgaande aan de
veiling zal er een loterij worden ge- Renaissance
houden. De veiling start om ongeop de beurs zijn de antieveer acht uur. De zaal is vanaf zeven keSpeciaal
poppen, met kleding uit de Reuur al open. Wie meer wil weten naissancetijd.
Zij behoren .tot de
over de club kan Ed Disco bellen via
16061, of Heiny den Duyn via 16456. unieke collectie van Margreet van

• Bart Holt - Kunstenaar Bart Holt
is sterk in portretschilderen. Zijn
werk is in april en mei te zien in de
Spaarne Studio aan Donker Spaarne
2,
na
afspraak
via
023-321190/264267.
• Antieke poppen zijn, evenals beren,
te zien tijdens de beurs in hotel Gran
Dorado aan de boulevard.

den Hoek uit Rotterdam. Wie zelf
een pop of beer wil maken en aankleden, doet er ook goed aan de beurs te
bezoeken. Al het denkbare dat hiervoor nodig is, is te verkrijgen, zoals
klei, poppenkoppen en lijven, pruiken, schoenen, lapjes stof, kant en
band. Ook poppenmeubels, poppenhuisminiaturen- en kleding is aanwezig.
Er worden verschillende demonstraties gegeven en de bezoekers
kunnen gratis een oude pop of beer
laten taxeren. Zieke poppen en beren kunnen terecht op het spreekuur van de poppendokter.

ZAKELIJK BEKEKEN

Naaimachines en fournituren
ZANDVOORT - De Singer-naaimachinehandel aan de
Prinsenhofstraat 7, op de hoek
van de Spoorbuurtstraat, voorziet zeker in een behoefte. Dat
blijkt bij een terugblik op het
eerste jaar na de opening, dat
eigenaar Piet Stokman bijna
achter de rug heeft. Om precies te zijn: op 25 april.
Het bedrijfje is gevestigd in de
voormalige ijsfabriek van Kerkman
(Botje). „Het is niet zo groot, maar
je probeert wel van alles in huis te
hebben", zegt Piet Stokman. Volgens hem is er in Zandvoort een duidelijke behoefte aan een dergelijk
bedrijf, steeds meer mensen gaan
weer zelf dingen maken. „Ik heb de
indruk dat de belangstelling meer en
meer terugkomt", aldus Stokman.
In Zandvoort bestaan ook verschil. lende cursussen voor het zelf maken
van bijvoorbeeld kleding.
• De naaimachines van tegenwoordig bieden een keuze uit allerlei 'steken' en maken alles alleen maar
makkelijker. Er zijn zelfs compleet
computergestuurde machines te
•: koop die allerlei dingen helemaal
; automatisch doen, zoals het maken
van knoopsgaten. Naaimachines
zijn er vanaf 399 gulden, de goedkoopste computer gestuurde kost
1800, de duurste zo'n 3000 gulden.

• The Houdini's - In de Haarlemse
Jazz Club aan het Groot Heiligland
37 is vrijdag een optreden van The
Houdini's. De groep speelt hardbop.
Toegangsprijs twaalf gulden. Aanvang tien uur.
• Acid jazz - Metropolis is een band
die acid jazz speelt. De stijl is populair in de dance-scene in London en
Amsterdam en het is de bedoeling
dat hij nu doorbreekt in Haarlem.
Zaterdag in de Haarlemse Jazz Club
om tien uur.
• De wijze kater - De komedie 'De
wijze kater' is zaterdag te zien in de
stadsschouwburg in Velsen aan de
Groeneweg 71. Alles draait om een
sprekende kater die het hof van de
koning van ongedierte moet zuiveren en het tot opperrechter weet te
schoppen. Prijzen tussen de dertig
en 25 gulden. Aanvang kwart over
acht.
• Repetitie NPO - Het Noordhollands Philharmonisch Orkest houdt
zaterdag een officiële repetitie voor
alle belangstellenden. Om tien uur 's
morgens begint het evenement. Het
eindigt om kwart voor een. Onder
andere wordt er video vertoont en
het werk 'Vier letzte Lieder' ten gehore gebracht. Toegang gratis, in het
concertgebouw aan de Riviervischmarkt in Haarlem.

• Untitled cowboys - Een ruige voorstelling met de kracht van een vuistslag, de geur van zweet, urine en
erotiek. Een mengeling van theater,
dans en muziek, met Western elementen, maar ook house en klassiek. Te zien vanavond en morgen
om half negen in de benedenzaal van
de Toneelschuur in de Smedestraat
23.
• Torquato Tasso - In deze Vlaamse
versie van Goethe's toneelstuk over
de Italiaanse Renaissancedichter
Torquato Tasso staat alleen de tekst
van tevoren vast. Elke voorstelling
is een confrontatie met de sitatie
van het moment. Te zien vanaf vanavond tot en met zaterdag 25 april in
de Toneelschuur. Aanvang half negen.

Geluidhinder leidt
tot steekpartij
ZANDVOORT - Ruzie over te
harde muziek leidde ertoe dat
een 27-jarige Zandvoorter en
een 28-jarige plaatsgenoot elkaar verwonden, tijdens een
steekpartij.
Met een mes en een schaar gingen
een bewoner uit de Lorentzstraat en
diens bovenbuurman elkaar te lijf,
nadat de onderbuurman geklaagd
had over te harde muziek. Het incident vond afgelopen zondag omstreeks zeven uur 's avonds plaats.
De 27-jarige bovenbuurman liep
letsel aan het gezicht en arm op en
werd overgebracht naar het ziekenhuis Joannes de Deo. Daar is hij
dinsdag uit ontslagen. Volgens de
politie is het mogelijk dat hij blijvend letsel aan zijn arm overhoudt.
De 28-jarige man wercl met verwondingen aan zijn gezicht en op de
borst overgebracht naar het politiebureau, waar hij door een arts werd
verzorgd. Beide mannen zijn aangehouden en ondervraagd door de politie.
(ADVERTENTIE)

Computers,
Telefaxen, Printers
Software voor

Va geld
Bijv. 24-naaIds Brother M 1324
matrixprinter

Normale prijs ƒ 990,- ex. BTW

P.R.M.-prijs ƒ 499,- ex. BTW
Gloednieuw incl. printer, kabel,
Ned. handleiding en volledige ga-

rantie.
Aanbieding zolang de voorraad

strekt.

Bel PRM ZANDVOORT
Tel. 02507-31102
Fax 02507-30271
Haarlemmerstraat 14,
2042 NC Zandvoort

Internationale reacties op
sloganwedstrijd Zandvoort
ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie heeft een
dikke vierduizend reacties gekregen naar aanleiding van de
sloganwedstrijd. Directeur Simon Paagman: „Er is bijvoorbeeld een man uit het noorden
van Groningen die meer dan
honderd slogans in heeft gestuurd." De stichting ontving
ook inzendingen uit het buitenland. „Uit België, Duitsland
en zelfs Aruba," aldus een trotse Paagman.

"Al pratend met de ondernemers
hier ontstond spontaan het idee om
een slogan voor Zandvoort te verzinnen om daarmee naar buiten te treden," vertelt Simon Paagman. Enige
tijd later werd een campagneplan
opgesteld en in februari de wedstrijd
uitgeschreven. Tot l april konden de
o Het echtpaar Stokman is eigenaar van de Singer-naaimachinehandel op inzenders meedoen. De stichting
heeft niet te klagen over het aantal
de hoek van de Prinsenhofstraat en de Spoorbuurtstraat.
inzender. Meer dan vierduizend sugMaar er is»nog meer te koop in gesties vielen op de mat.
Speciaal voor Moederdag is er een
nieuw type uitgebracht: de 'Limited deze zaak, met name allerlei fourniDat houdt niet in dat alle vierduituren, zoals garens, knopen, biaisEdition'.
band en ritssluitingen, maar ook zend inzendingen van een deelnenaaidozen, scharen, rokmeters en mer afkomstig zijn. Paagman: „Er is
Fournituren
bijvoorbeeld een man uit het noorpaspoppen.
Stokman is officieel Singer-dealer „We hebben wel een paar honderd den van Groningen die meer dan
en reparateur. Behalve de Singer, verschillende fournituren," aldus honderd slogans heeft opgestuurd."
een merk dat al 140 jaar bestaat, Stokman. De zaak is tijdens de nor- Zijn moeite wordt in ieder geval beverkoopt hij ook andere merken, male winkeltijden geopend, behalve loond. Paagman: „Als hij geen grote
prijs krijgt, komt hij in ieder geval in
maar dat zijn ingeruilde machines. op maandag.
aanmerking voor een beloning voor

de moeite." De stichting looft drie
geldprijzen van respectievelijk duizend, vijfhonderd en 250 gulden uit
en daarnaast wat kleine troostprijzen. De inzendingen voor de wedstrijd kwamen van 'heinde en verre'.
Uit alle delen van het land, maar ook
uit België, Duitsland en zelfs uit
Aruba. Een teken dat Zandvoort
leeft, volgens Paagman.

Over
Belangrijker dan het wedstrijdaspect is dat Zandvoort aan een goede
slogan komt. Paagman: „Als we van
mening zijn dat er niet een slogan
tussen zit waar we mee naar buiten
komen, dan gaat het over. Dan maar
geen slogan." Uiteraard krijgen de
inzenders van de beste slogans, ook
al zijn ze dan niet bruikbaar, wel
prijzen. Volgens de directeur van de
stichting bevinden zich er onder de
vierduizend inzendingen een dikke
twintig die 'nader bekeken' moeten
worden. Volgende week gaat de jury
weer om de tafel zitten om te beoordelen of daar dé slogan tussen zit. In
de jury nemen naast Paagman, burgemeester Van der Heijden, marketingdeskundige H. Lichtenveldt,
Th.J.Hulsebosch van de Kamer van
Koophandel, voorzitter R.S. van de
Laan en penningmeester G.J. Kuyk
van de Ondernemersvereniging
Zandvoort, Peer Sips van de VVV en
Fred Postma van het Haarlems Dagblad.

schot in de roos

De Bode
ZANDVOORT - De Bode, de
nieuwe zaak van Frits Beelen
en Carmen Sweers aan de Bodeweg, blijkt een schot in de
roos. De belangstelling van
(honderden)
Zandvoortse
vrienden en bekenden was
overweldigend afgelopen dagen. De Bode, waar nieuwe en
antieke huisraad plus cadeau-artikelen worden verkocht, is
vrijdagavond geopend.

damse Van Woustraat. De Bode is
genoemd naar de Bodeweg, tussen
Dorpsplein en Kerkstraat. Als kenmerk is - logisch - gekozen voor een
afbeelding van voormalig dorpsomroeper De Puur. Bijzonder detail is,
dat er speciaal voor de winkel van
Beelen een huisnummer gecreëerd
moest worden. Beelen stelde voor er
nummer l van te maken, op het
raadhuis werd echter anders beslist.
De Bode kwam op nummer 2. Het is
het eerste en enige huisnummer in
dit straatje.

„We hebben veel leuke reacties gekregen", zegt Frits Beelen, die de
zaak beheert. Carmen heeft hem terzijde gestaan met de inrichting van
De Bode, maar heeft het verder druk
genoeg met haar winkel in bruidsen cocktailkleding aan de Amster-

Hobby
Het pandje, waar vroeger nog een
drankenhandel van de familie Lefferts was gevestigd, is in de oorspronkelijke, Zandvoortse stijl teruggebracht. Dat spreekt veel

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

De paasdagen zijn weer voorbij.
In tegenstelling tot voorgaande jaren was het weer ons ditmaal goed
gezind. 'De zon is koopman'. Deze
veelgebruikte uitdrukking doet
vooral in Zandvoort nog steeds opgeld. Daarvan getuigden ook nu
weer de overvolle terrassen in het
dorpscentrum en aan het strand.
Er werden dit weekend weer goede zaken gedaan. Ook het circuit
pikte een behoorlijk graantje mee.
Maar liefst tienduizend bezoekers
genoten van een spectaculair raceprogramma.
Circuit-directeur
Hans Ernst kan tevreden zijn.
'Zijn' renbaan krijgt een twintigjarig contract. Volgende week dinsdag 28 april zullen de raadsleden
zich moeten uitspreken over het
voortbestaan van de racepiste. Gezien de reacties tijdens de verschillende commissievergaderingen kunt u gevoegelijk van mij
aannemen dat deze langlopende
verbintenis er komt. Een slimmere zet van ons gemeentebestuur
kan ik mij niet indenken. De discussie over ons circuit raakt zodoende eindelijk verstomd.
Tegenstanders zullen er wel altijd blijven. De geluidsoverlast zal
niet door iedereen op prijs worden
gesteld. Ook de drukte tijdens de
racedagen is menigeen een doorn
in het oog. We wonen in een badplaats. De meesten van ons hebben daarvoor gekozen.

Genieten
Ik kan er niet omheen. Het voorjaar zit in de lucht. Ook in dit dorp
is dit goed te merken. Vorige week
was ik bij de gebroeders van Kleef
aan de van Stolbergweg. Voor natuurliefhebbers een waar eldorado op het gebied van wat groeit en
bloeit. Honderden planten in allerlei soorten en maten vinden
gretig aftrek bij onze bewoners.
Sinds kort ben ik gezegend met
een eigen tuin aan de Kostverlorenstraat. Op dit moment wordt
deze overwoekerd door onkruid
en kaphout. Nu al verheug ik mij
op de aanstaande zomer. In mijn
gedachte heb ik dit stuk grond al
opnieuw ingericht. Er moet een
vijver komen. De inmiddels bruingeworden kerstbomen van de vorige bewoonster zullen worden
verwijderd. Ervoor in de plaats
komen bloemen en vaste planten.
Met de blik gericht op het zuiden
is het nu al goed toeven op mijn
zonneterras. Ik hoor de merel al
fluiten in het struweel naast het
tuinpad. Nee, het leven is nog niet
zo slecht. Laat de toeristen maar
komen. Als het mij te druk wordt,
trek ik mij terug in mijn in twintig
standen te verstellen tuinstoel,
om van daar uit te genieten van de
rust en de bloemenpracht.

Ondingen

geparkeerd worden. Van deze gelegenheid wordt druk gebruik gemaakt, vanwege het nijpend parkeergebrek in ons dorpscentrum.
Voor de buurt vormen deze obstakels voor de deur echter een hoop
narigheid. Het wil nogal eens
voorkomen, dat bij het passeren
de tussenliggende ruimte te klein
is.
Volgens de bewoners hebben
veel voertuigen inmiddels al een
flinke schade opgelopen. Volgens
hen is er maar één oplossing voor
hun probleem. 'Deze paaltjes moeten er weer uit', menen zij. Ik ben
er zelf gaan kijken. De boosheid
van de bewoners lijkt mij terecht.
Hopelijk kan een of andere ambtenaar de moeite nemen om ter
plaatse de zaak in ogenschouw te
nemen. Waarschijnlijk zal die
eveneens tot de conclusie komen,
dat deze ondingen op deze plaats
niet thuis horen.

Vrijheidsboom
Wie herinnert zich nog de 'Vrijheidsboom' op het Raadhuisplein.
Volgens een van mijn dorpstaewqners werd hij in augustus 1945 geplant door de toen 16- jarige Leuny
Koning. Zelf woon ik sinds 1967 in
deze badplaats. Ik kan mij niet.
herinneren dat deze boom er ooit'
heeft gestaan. Wellicht weten de
oudere Zandvoorters nog dat dit1
aandenken ooit werd geplant. Mischien heeft iemand zelfs nog een
foto van deze gebeurtenis. Binnenkort is het 47 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd van de nazi's. Het lijkt mij dan ook een aardige gedachte, dat deze inmiddels
verdwenen boom weer terugkomt.
Het Raadhuisplein zal er beslist
door opfleuren.

Ballet

' '••••

Volgende week zaterdag 2 m'ëï".
geven de pupillen van danslerares '•
Conny Lodewijk weer een leerlingen-uitvoering. Deze wordt in de
schouwburg van Velsen gehouden. De dans- en balletschool uit
de Cornelis Slegersstraat nodigt u
uit, om eens een kijkje te komen
nemen, naar de prestaties van
onze Zandvoortse jeugd. Ik beloof
u al op voorhand een gezellige
avond. Dit gezien de vorige uitvoëringen, die ik in het verleden
mocht meemaken. De avond begint om 19.30 uur. Voor inlichtingen en kaarten kunt u het beste
even contact opnemen met de»
dansschool, onder telefoonnum-:
mer 17789 of 12598. Ik schreef het
al eerder. Zandvoort ontbeert nog.
steeds een fatsoenlijke zalen-accommodatie. Ons gemeentebestuur is inmiddels (?) begonnen^
met een inventarisering van .de'
verschillende locaties, waar op dit
moment onze culturele verenigingen zijn ondergebracht. Hopelijk
zetten onze vroede vaderen haast
achter dit onderzoek, zodat dergelijke uitvoeringen in de toekomst
in ons dorp zelf kunnen worden
gehouden.

De bewoners van de Sandrinastraat zijn boos op ons gemeentebestuur. Onlangs werden er in
hun straat paaltjes geplaatst. Op
zich een goede zaak zou je zo denken. De paaltjes zijn er neergezet
om te voorkomen dat Jan en Alle- Dit was het weer voor deze week.
man er zijn auto neerzet. Het Blijf gezond, tot de volgende week.
straatje zelf is slechts enkele meters breed. Aan één kant mag er
BRAM STIJNEN

Politie 'redt' drie vandalen
ZANDVOORT - Drie Hoofddorpers, met leeftijden van negentien,
twintig en 21 jaar, waren op 17 april
blij dat er een politieauto arriveerde,
nadat zij getracht hadden een vlag te
stelen. De jongens wilden de vlag van
een snackkar aan de Boulevard Bar-

naart afhalen, maar hadden niet gezien dat er zich in de kar mensen
bevonden. En deze lieten de jongens
overduidelijk- voelen dat ze het niet
met hun handelswijze eens waren.
Het incident gebeurde rond half
tien.

plaatsgenoten erg aan, aldus Beelen.
De werkzaamheden hebben ruim
vier maanden geduurd.
De Bode verkoopt nieuwe en antieke 'huisraad', zoals grenen en rieten meubelen, verlichting in verschillende stijlen, glaswerk (onder
andere afkomstig van beurzen in
Duitsland), gipsen beelden (getuige
de buste van Apollo in de hoek van
de zaak) en zo nog veel meer. Veel
spulletjes zijn uitstekend geschikt
als cadeau-artikel. In feite is De
Bode een voortzetting van het winkeltje van Frits Beelen, in een voormalige garage aan het Dorpsplein.
Het begon ooit als een hobby, nu
heeft hij een forse, complete zaak
met een uitgebreid assortiment aan
artikelen. Frits kennende is men er
ook van harte welkom voor alleen
een praatje.

e De Bode aan
de
Bodeweg:
een 'historisch'
pandje hersteld
in oorspronkelijke staat.
Foto's Bram Stijnen

Een foto uit 1963 van de Klimop kleuterschool. Het plaatje werd ingezonden
door Alice Frank. Niet alle namen zijn meer bekend, maar herkend zijn wel Jan
Hobe, Peggy ..., Thijmen de Vries en Trudy van de Meulen, allen staande
achter de juf, mevrouw Bosman (midden). Daarvóór zitten onder andere:

Helene Brand, Inge de Jong, Alice Frank, Ronald Allebes, Evert Spoelder,
René Kilsdonk, Hendrik Jan Bot, Celia Bier, Francoise Offerman, Huib Koel,
• Anneke Dekker, Ronald Zaadnoordijk, Suzanne Ter Brugge en - vooraan - Erik
Ingwersen.
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of 80.- per maand

2399.-

599.-

Philips radiorecorder
met CD-speler

of 30.per maand

AZ8002 *programmeerbare CD-speler
met o.a. music-scan *FM stereo, LG en
KG *4 luidsprekers *Dynamic Bass Boost
*cassettedeck *ingebouwde microfoon.

JVC videorecorder

299r

Sony camcorder

Sharp organizer

TRI 05 *kleinste en lichtste camcorder
(600 gram) *6 x powerzoom en macro
*hi-fi stereo *minimale lichtsterkte 4 lux
*datum/tijd insert *autofocus, auto-iris
en autowitbalans *LCD-panel *incl.
en
2299.- accessoireset
afstandsbediening.

ZQ2450 *nieuwste organizer in de
Sharp lijn *electronische agenda met
64 Kb geheugen *telefoonboek funktie
(3 categoriën) *memo/tekst funktie
*calculator funktie en nog veel meer.

Commodore
Notebook computer

inruil 200.-

C286 Notebook *intel 80C286 processor *1 Mb Ram geheugen 8/12.5 Mhz
kloksnelheid *20 Mb harddisk *3,5" diskdrive (1.44 Mb) *VGA, EGA, MDA. CGA
compatible *LCD beeldscherm *alle PC
kwaliteiten nu in een compacte vorm.
Incl. MS/Dos 4.01. GW Basic. accu.
snelload unit, etc.

Öujcksnap Panorama ^ '
.
•camera tw.v. .' • :--Jkr^f9 .'.••:'/•
: bij
.aankoop
""''"
' ' van
' een cómpactcarriera
''
' ' ';

2099.-

•

legen inlevering van deze"™ ^

(

WAARDEBON '

|

TDKSA-90

'

of 70.- per maand

Multitech kleuren TV

Panasonic
compactcamera

KT8220 *37 cm beeldbuis *30 voorkeuzezenders *automatische zenderzoeker
*teletekst *incl. afstandsbediening.

C525 AF *autofocus compactcamera
voor een ongelooflijke prijs *f3.5-35 mm
objectief *autoflash en DX filmcode
50-1600 ISO.

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 2 mei 1992.
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.

je komt ogen en orentekort.

Caribbean Night
a.s. zaterdagavond in „Soc. De Manege"
Programma:

De keuken is weer open.
Live ondergaande zon

HR-DX20 *8 opnamen/1 jaar programmeerbare timer *48 voorkeuzezenders
*24-uurs instant timer *stilstaand beeld/
pauze/beeld voor beeld *electronisch
kinderslot *incl. afstandsbediening.

20.00-22.00 uur
Aanvang met dj. Rob en onbeperkt
„Tropical cocktails drinken"
22.00 uur pianobar geopend met
het Bermuda trio
22.30 Caribbean zaal .geopend met
Zuidamerikaans showorkest „22 man"
22.00-01.00 uur Tropical koud buffet

Uitsluitend ongebonden mensen v.a. 25 jaar.
Corr. gekleed (verkleed mag ook)
Entree ƒ 25,- all in

RESERVEER TIJDIG S.V.P.

Almeré Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan I82,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VASTE PLANTEN
BOMEN EN STRUIKEN
BEMESTING VOOR
GAZON EN
BORDERS,
BESTRIJDINGSMIDDELEN, OOK
BIOLOGISCH

INFO 02507-16023

IR1SCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

SPAR SUPERMARKT
vraagt

part-timers voor de zaterdag
en vakantiewerkers.
Kom langs of maak een afspraak,'
tel. 14361.
Vragen naar de Hr. L. Souwens.

ATTENTIE!
Te huur gevraagd

woonruimte
voor echtpaar met baby
tot 1000,- p.m.

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Br. ond. nr. 304384

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

E mm

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. De Schelp 115, huur ƒ580,07 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.420,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

H Amsterdam

WEEKEND AANBIEDING

zakje sprifs
8 stuks

't Familie vraagt enthousiaste
medewerkers
voor de
bediening

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
BELANGSTELLING VOOR
EEN HBO-STUDIE?

INTERESSE VOOR

tot ± 25 jr.

NAMENS HET BESTUUR VAN EMM DELEN WIJ MEDE, DAT ONS KANTOOR OP VRIJDAG 1 MEI DE GEHELE DAG GESLOTEN IS.

Tevens

een

HORECA

afwashulp

NIEUW IN ZANDVOORT

ONDERWIJS

DAN IS ER V O O R U DE
PTH D A G O P L E I D I N G

FÏA5FÏ

HORECA

tot ± 23 jr.

RESTAURANT
Kerkstraat

27,

tel. 12537

Voor al uw reclamewerk

BEL NU:

020 - 694 51 43
020 - 692 09 08

PEDAGOGISCH
TECHNISCHE HOGESCHOOL
NEDERLAND

ONTMOETINGSPLAATS VAN

$'flT.'è c h n-af e. k: É',ti O n d e r tv ij s

VOORJAARSAKTIE
Bij aankoop yan ƒ 200,- kleding krijgt u een paar leuke
Jackpot of Cottenfield sokken cadeau.

MODE, Grote Krocht 23
Tel. 02507-18412. Ook zondag geopend
De enige echte special shop in Zandvoort

RECLAMEBORDEN, LICHTBAKKEN,
BELETTERING van o.a.:
AUTO'S, BOTEN, RAMEN etc.
Wij leveren ook plakletters, ± 50 lettertypes
en logo's.
Snelle service!
Ook leveren wij magneetplaten voor auto's
Prinsesseweg 52A, 2042 NH Zandvoort
tel. 02507-30627

Mooiste marmer, uraniet en
leisteen. Voor wand en vloer.
De
grootste
eolleetiu
in
Amsterdam
en
omstreken.
Deskundig
advies
en
voorlichting.
Groothandelsprijzen v.a.
fS7.-/m-, incl. litw.

ABRES
De Flinesstraat IS irwht :.». Makrcn
Amsterdam • liai-ti!) is r,:>5
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MENINGEN

Geert van Tijn: *Ook 50.000 stemmen
vormen een fantastisch stadionkoor'

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26,2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Strand schoonmaken (2)

Het begon driejaar geleden met een openbare zangles in het Vondelpark. En als
het flink uit de hand loopt, want dat is wel de bedoeling, staan er op 16 mei
tachtigduizend mensen in het Olympisch Stadion te zingen. Op 5 mei houden de
Amsterdamse deelnemers aan 'Korenslag 1992' een generale repetitie op het
Museumplein. Nu alvast een gesprek met de drijvende motor achter dit
evenement, Geert van Tijn, in het dagelijks leven muziekleraar van de
Amstelveense Scholengemeenschap Casimir. De Amsterdamse componist Theo
Loevendie legt uit welke grappen je met zo'n mega-koor kunt uithalen.
Geert van Tijn vertelt hoe het idee geen contact meer heb met de men-

I,czer M.W.A. Drayer reageert op de zou mijns inziens dan ook beter zijn
Mricf van B.R.D. Hanning, vorige de zin 'Dit onder de bezielende leiek in het Zandvoorts Nieuwsblad. ding van een aantal projectleiders' te
Drayer is het niet (helemaal) eens vervangen door: 'Dit onder leiding
nit-t Hanning, die min of meer van van een aantal leerkrachten die hiermening was dat leerlingen te makke- in een afsluiting zagen van een goed
ijk worden ingezet voor bepaalde voorbereid en uitgewerkt milieuirojecten. Aanleiding tot zijn brief -project'.
,vas het schoonmaken van het
trand, waaraan 180 Zandvoortsc
Tenslotte een laatste suggestie
Kinderen deelnamen.
voor een idee: Mocht u weer eens
met poep willen gooien, ruimt u die
Geachte heer Hanning. Mijn be- andere drollen dan ook gelijk even
wondering voor uw mening in het op, want dat scheelt de school weer
Zandvoorts
Nieuwsblad d.d. een projekt. En daar gaat het ten16-4-1992. Dat er nog mensen zijn in slotte toch allemaal om, hè meneer
Zandvoort die zo positief kunnen B.R.D. Hanning?
M.W.A. Draijer
denken, doet mij deugd. Alle loftuitingen echter ten goede zijn er in uw
Zandvoort
denken toch wat foutjes geslopen.
Tussen een projectleider en een leerkracht bestaat wat functie betreft
xjch nog een heel verschil. OngetwijNatuurlijk ben ik maar een vrouw,
'eld zult u in staat zijn dit in een die: A-technisch is, geen vooruitzienwoordenboek op te zoeken. Vervol- de blik heeft (autorijden kan ik ook
_;ens haalt u lesverzuim en buiten- al niet) en van politiek en budgete.choolse activiteiten door elkaar. ring weet ik sowieso helemaal niets
Voor dit laatste is n.l. de toestem- af.
ming van de onderwijsinspectie noMaar dan toch... September
dig, terwijl het eerstgenoemde ook jongstleden zat ik op mijn balkonnenog eens te verdelen valt in geoor- tje en bezag het asfalteren van de
.oofd- en ongeoorloofd lesverzuim. Van Lennepweg. Ik vroeg me af, of
Zonder meer geen les geven of krij- dat nou zo verstandig was, terwijl de
;en is dus niet mogelijk.
werkzaamheden van de nieuwe wijk
'De Meeuwen' nog niet af waren.
U hoeft geen angst te hebben dat 'Acht ja', denk je dan, 'ze zullen wel
de kinderen onbeperkt hun taal- en weten wat ze doen'.
rekenlessen inruilen voor een verMaar nu ze voor de vierde keer de
antwoordelijk omgaan met hun mi- weg aan het openbreken zijn, en de
lieu. Bovendien worden deze lessen straat op een 'lapjesdeken' begint te
ondergebracht in het vak wereldo- lijken, word ik zo langzamerhand
riëntatie. Uit eigen onderwijserva- toch echt kwaad. Waar zijn ze toch
ring zult u wel weten wat dit bete- in 'Zandvoorts' naam mee bezig?
kent. Dit vergt veelal heel wat voorK.Y. Kaspers
bereiding binnen de school en het
Zandvoort

ontstond. „Sommige koren zijn een
beetje saai. Een heel jaar werken ze
aan één of twee uitvoeringen. Daar is
op zich niks op tegen, maar het stoot
mensen af. Zo ben ik op het idee
gekomen om in het Vondelpark een
openbare zangles te geven. ledere
passant kon zich daarbij aansluiten,
maar het was wel een echt klassiek
stuk, dat we in 55 minuten instudeerden. Daarna werd het koor opgeheven. Veel mensen willen zich
best wel ergens bij aansluiten," redeneert van Tijn, „maar dan moet het
wel tijdelijk zijn. Ik wil zelf ook best
bij een groep horen, als ik er maar
weer uit kan."
De openbare lessen sloegen aan en
zo ontstond het idee om een koor
van tachtigduizend mensen te vormen en zo in het Guiness Book of
Records te komen. „Het idee is van
mijn zoon. Ik heb het toen een paar
keer geroepen, bij Sonja Barend ondermeer, en op een gegeven moment
kun je niet meer terug."
Als voorbereiding op het 'wereldkoor' dirigeerde Van Tijn op verschillende plaatsen in het land openbare zanglessen, met name in stationshallen. Van Tijn: „Ik vraag
meestal een conducteur met pet om
tijdens de Zuiderzeeballade even
voor opa te spelen. Zo maak je het
een beetje leuk voor het publiek."
Op de vraag wat hem zo aantrekt
in die grote mensenmassa's, zegt hij:
„Het is niet die enorme massa die
me aantrekt, maar de vraag hoe het
gaat klinken. Toen we eind oktober
in het Amstelstation repeteerden,
waar zo'n 1500 mensen op afkwamen, merkte je al dat het geluid van
sopranen en alten een fractie te laat
bij elkaar kwam. Dat het geluid een
beetje ging zwemmen. Dat heb je in
het stadion natuurlijk ook, alleen
kun je het niet oefenen. Je moet namelijk in één keer die verschrikkelijke stap naar tachtigduizend maken.
Ik ben dus reuze benieuwd."

Weg openbreken

Boek over Diaconiehuis
ZANDVOORT - De Zandvoorter G. Deesker heeft een
boekje geschreven in opdracht
van de Stichting Hulsmanhof.
Deesker verhaalt hierin over
de geschiedenis van het vroegere Diaconiehuis aan de
Nieuwstraat, later het Bejaardenhuis en nu het complex woningen Hulsmanhof. Debedoeling is, deze kennis voor het
nageslacht te bewaren.

het aannemen van dit raadsvoorstel,
omdat 'aan twee personen, pastoor
L'Ami en ds. Hulsman, aan wie de
gemeente veel te danken heeft, hulde is gebracht'. Het bejaardenhuis
werd in 1981 gesloten,,als gevolg van
de wet op de bejaardenoorden. De
kamers hadden te weinig oppervlakte. Omdat er maar 22 bewoners waren, had het weinig zin om kamers
samen te voegen: het aantal plaatsen
zou daardoor te laag worden. Sterre Onbetaalbaar
der Zee en het gemeentelijk verzorOf hij wel eens zwetend wakker
gingshuis aan het Gasthuisplein on- wordt? „Nou nee, maar ik maak me
De auteur G. Deesker is voorzitter dergingen een zelfde lot.
wel eens zorgen dat het geluid op het
van het huidige College van Diakelaatste moment wegvalt en dat ik
nen van de Hervormde Gemeente
„Het was een moeilijke tijd", bevan Zandvoort. Hij was benaderd vestigt de heer A. Paap, voorzitter
door het bestuur van de Stichting van de Stichting Hulsmanhof ZandHülsmanhof, dat het zinvol achtte voort. Hij is jarenlang administrade geschiedenis te laten noteren. teur van het bejaardenhuis geweest.
'Wij hopen dat dit boekje vóór allen, „We hebben het toen aan EMM verdie in het verleden op enigerlei wijze kocht met de opzet, dat er beneden
betrokken waren bij Hulsmanhof, woningen voor bejaarden zouden
de herinnering aan dit voormalige komen. Zo konden we toch nog iets
bejaardenhuis levendig zal houden'. doen voor ouderen die in het cenZANDVOORT - De ZandDat zeggen voorzitter A. Paap en se- trum wilden wonen".
voortse Operette Vereniging
cretaris P. Doorhekamp-Terol aan
heeft nog een paar plaatsen
liet eind van het voorwoord.
vrij voor een cultureel reisje

sen. Maar cruciaal is dat alles in de
maat gaat. De koorleden kunnen elkaar niet allemaal horen, maar ze
moeten wel zó gelijk inzetten, dat
het voor de kijker thuis één koor
wordt van tachtigduizend stemmen.
Daar gebruiken we grootbeeldschermen voor. Oorspronkelijk wilden we
1.500 dirigenten een eigen schermpje geven, maar dat bleek onbetaalbaar."
Op dit moment lijkt die tachtigduizend overigens nog heel ver weg.
Van Tijn: „We zitten nu op 25 duizend, dus we moeten er komende
maand nog hard aan trekken. De
meeste mensen wachten blijkbaar
tot het laatste moment. Maar voor
het welslagen van het record, is het
er g belangrij k dat mensen zich nu al
opgeven. Al was het alleen maar
voor de gatering."

Grote klapper
Overigens is het record bij zestigduizend zangers al gebroken. Waarom wil men dan toch doorstoten
naar de tachtigduizend? Van Tijn:
„We hebben uitgerekend wat er in
zou kunnen als we het middenveld
erbij kregen. Maar als we de zestigduizend halen, is dat al prachtig. En
breken we dat record niet, dan
wordt het met vijftigduizend toch
nog een fantastisch stadionkoor."
Overigens kan het op 5 mei al fantast'sch worden, want dan komen de
Am; terdamse deelnemers van Korenilag op het Museumplein bij elkaa: voor een generale repetitie. Gemikt wordt op 13.500 deelnemers.
En 16 mei volgt de grote klapper in
het Olympisch Stadion. „Het lijkt
me fantastisch om al die mensen
zingend het stadion te zien instromen, uit alle hoeken en gaten."
Maar nóg grotere ambities, nee,
die heeft Van Tijn niet. „Na het evenement ga ik weer met m'n orkestje
'Het Salon' spelen, op bruiloften en
partijtje. Leuk strijkje hoor..."

• Theo
Loevendie
componeerde
de muziek voor
'Korenslag '92'
dat op 16 mei
door het
Olympisch
Stadion moet
galmen.

stuk te schrijven voor een stadion van het stadion heen en weer golft,"
vol mensen. Maar het biedt wel on- legt Loevendie uit.
gekende mogelijkheden, vertelt hij.
„Maar de hoofdmoot van het stuk
is een canon, die uit maar liefst 24
„Zoals voetbalsupporters door stemmen bestaat; zes vakken van iemassaal opstaan en zitten een 'wave' der vier stemmen. Dat geluid draait
door het stadion kunnen laten glij- dus het hele stadion rond en dat is
den, bereik je ook huiveringwekken- het summum wat je je aan ruimtelijHet summum
de effecten door het geluid in het ke werking kunt voorstellen."
De compositie duurt om en nabij
Voor de Amsterdamse componist stadion een rondje te laten maken.
Theo Loevendie is het niet bepaald We beginnen met twee spreekkoren, de zes minuten, maar uiteraard
een alledaagse opdracht om een waarbij de tekst tussenbeide helften heeft het componeren iets langer ge-

duurd. Loevendie: „Je moet er ontzettend goed over nadenken, want je
kunt niet zeggen 'oh, het is mislukt,
we doen het volgende week nog een
keertje over'. Maar als het goed gaat,
horen de mensen in de verte voorbij
komen wat ze net gezongen hebben.
Dat zal wel voor de nodige verbijstering zorgen."
Wie met 'Korenslag 1992' mee wil
doen, kan informatie krijgen op.
nummer 020-6248412.
•\'•;."'

Met Zandvoortse Operette CD Dingetje uit de handel genomen
ZANDVOORT - De CD 'RubVereniging naar Duitsland ber,lichten'
gevulde koeken en zwaaivan de Zandvoortse

Oplage

Zuster de Beer
Veel van de historische gegevens
zijn aangedragen door de laatste directrice van het huis, zuster E. de
Beer, met als bron allerlei dagrapporten plus notulen van vergaderingen. Daarnaast heeft auteur Deesker
dankbaar gebruik kunnen maken
van een geschrift dat in de jaren zestig door de Zandvoortse historicus
P. van der Mije KCzn. werd opgesteld. Dat gebeurde toen op verzoek
van het toenmalige college van diakenen. Het werd echter nooit gepubliceerd.
Gerrit Hulsman (1867 - 1958) is
volgens Deesker van grote waarde
geweest voor Zandvoort. Van 1894
tot 1903 was hij predikant van de
Hervormde Gemeente te Zandvoort.
Eén periode waarin hij veel tot stand
wist te brengen, niet alleen voor de
geestelijke maar ook voor de maatschappelijke belangen. Tijdens zijn
ambtsperiode zorgde hij ervoor dat
'Ons huis' (het jeugdgebouw) en het
'Diaconiehuis' (voor bejaarden)
werden gerealiseerd.

Paap is heel blij met het boekje. De
ontwikkelingen rond het huis zijn
hierin uitgebreid te lezen. Het is gedrukt in een oplage van vijfhonderd
stuks, die eerst aangeboden worden
aan de leden van de Hervormde
Kerk in Zandvoort. Als er exemplaren over zijn, komen ook andere belangstellenden hiervoor in aanmerking. Inlichtingen zijn te verkrijgen
bij de heren Deesker, tel. 14810, en
Paap, tel. 14524.

"Hulsmanhof"
van Diaconiehuis
tot Stichting

De ZOV maakt al sinds 1988 van
dergelijke uitstapjes. De nieuwe
reis, voor donateurs en andere belangstellenden, voert naar het
Schaumbergerland waar overnacht
wordt in hotel 'Zum dicken Hein-

Recordopbrengst Hartstichting
ZANDVOORT - De geldinzameling
van de Nederlandse Hartstichting
heeft in Zandvoort en Bentveld een
recordbedrag opgeleverd. Met de
hulp van zo'n zeventig collectanten
en andere medewerkers werd af gelopen weken 16.664 gulden opgehaald,
dat is ruim duizend gulden meer dan
vorig jaar. Het jubilerende comité

taniël heeft na deze stap zijn dreigement ingetrokken. Een duizendtal
CD's is echter al verkocht.

Dronken mannen
bedreigen vrouw
ZANDVOORT - Vier Duitse msJM-v
nen werden op 18 april rond half zes"
aangehouden, nadat zij voor overlast
zorgden in de Swaluestraat. Een van'
de mannen was tegen een stilstaande
auto opgelopen en bedreigde daarna
de bestuurster. De mannen waren
duidelijk onder invloed van drank.
Ze werden ter ontnuchtering in de
cel sezet.

'Vrienden van de Hartstichting', 25
jaar oud, is de inwoners van Zandvoort en Bentveld erg dankbaar. Het
verwacht overigens ongeveer het
zelfde bedrag per giro te ontvangen
Vorig jaar werd uit deze gemeente
nog eens 16.000 gulden op de girore
kening.

Verzekeringsbank in Zandvoort

Hulsmanstraat
Pp 27 oktober 1909 besloot de
Zandvoortse gemeenteraad een
nieuwe straat de naam 'Hulsmanstraat' te geven. Dat gebeurde tegelijkertijd met de L'Amistraat en de
Diaconiedwarsstraat. Het raadslid
•J. Bakkenhoven dankte de raad na

naar de Harz in Duitsland.

rich'. Natuurlijk is er ook een thea- zanger Dingetje, pseudoniem
terbezoek in het programma opge- voor Frank Paardekoper, is
nomen, en wel in de Opera in Hanomaandag uit de handel genover.
De bus vertrekt op 9 mei en het men. Zijn platenmaatschappij
gezelschap komt terug op 14 mei. Polydor heeft daartoe besloten
Deelname aan deze geheel verzorg- na klachten over het nummer
de reis kost - inclusief excursies en 'Joodskapje'.
dergelijke - 530 gulden per persoon.
Voor inlichtingen kan men Gerrit
Die klachten kwamen van R. NafVrees, tel. 14012, of Jan van de Werf f,
taniël, directeur van het Centrum
tel. 13840, bellen.
voor Informatie en Documentatie
Israël. Volgens hem is het nummer
antisemitisch, omdat hierin allerlei

oude vooroordelen tegen Joden bevestigd zouden worden. In het liedje
zijn Joodskapje en familie in het bezit van gestolen goederen. Naftaniël,
die het nummer te horen kreeg tijdens het radioprogramma Avondspits, heeft gedreigd naar de rechter
te stappen.
Een woordvoerder van Dingetje
heeft met stelligheid tegengesproken dat de strekking van het liedje
antisemitisch is. In ieder geval was
het niet de bedoeling dat het zo over
zou komen. Om verdere problemen
te voorkomen heeft Polydor toch besloten de CD, waarop ook de hit 'Kaplaarzen', uit de handel te halen en
alle exemplaren terug te vragen. Naf-

• Het boekje
coniehuis tot
geschiedenis
jaardenhuis.

ZANDVOORT/HAARLEM - De
Sociale Verzekeringsbank districtskantoor Haarlem houdt met ingang
van deze maand regelmatig spreekuur in Zandvoort. Dat vindt plaats
eenmaal per 14 dagen op woensdagochtend van 10 tot 12 uur in het Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17.
Men kan er terecht met vragen over
de Algemene Ouderdomswet, de Al"Hulsmanhof" van Dia- gemene Weduwen- en Wezenwet en
Stichting beschrijft de de Algemene Kinderbijslagwet. Het
van dit voormalig be- is niet noodzakelijk vooraf een afspraak te maken.

De Sociale Verzekeringsbank
heeft één vaste medewerker aangesteld voor dit spreekuur, de heer A.
v.d. Weg. Voor nadere inlichtingen is
hij tijdens kantooruren te bereiken
onder nummer 023 - 319 488.
Men kan er bijvoorbeeld terecht
met vragen over kinderbijslag (Nederland/buitenland/bij echtscheiding), bijverdiensten van kinderen,
samenwonen en AOW,, weduwen-pensioen en ziekenfonds, AOW-pensioen en loonbelasting, invullen van
formulieren, etc.

PRINSENHOFSTRAAT. 7
T/0 GARAGE VERSTEEGE

«ZJ02507-20072.

Maandags gesloten

Als u'ns wist wat Van der Vlugt i
,• . '

•;.•••••.

••"ï-.--"'. . . . • . ,-,-x. • • / . . - . . . . • • . '

/

'•..• - . . . . • ; •

. ;.x. ; ;,..;. •-;.

•.-..•:;

,. . . . : , / : . • . . ; - . ~ • .-.-:• '.•.:"•••': • ' -,.: •"••\.:\.'f^&--

.-••.'.•-. • ' ! • • • . • ,

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE

^
VANDEr\|LUQT
Cornwallstraat 6

Umuiden 02550-30624 '

ANTWOORDCOUPON
O Stuurt u mij meer informatie over (s.v.p. invullen)
O Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s.v.p. invullen)

D SCHUIFPUIEN; VOUWWANDEN; SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
G WERUAKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
G VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D
D
O
D
O
D
D
D

Ramen+Deuren
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• HANDBEDIEND

G SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
NAAM:

POSTKODE+PLAATS:
TELEFOON:
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HORREN
ISOLEREND GLAS
THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
INBRAAKVERTRAGEND GLAS
GELUIDWERENDCLAS
ZONREFLEKTEREND GLAS
DAKKAPELLEN
SERRE'S

ADRES:

waru* GLAS

. . 'mm

.

....
U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
l zenden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB
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WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22
NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
Panda 750 CL 10/87 ƒ 9250
WESTDORP
Panda 750 CL 1/89..ƒ 10500
De nieuwe Samara DIVA
Panda 1000 L i e 2/89 ƒ 10600
n
uit voorraad leverbaar
anda 1000 CL 3/87 . ƒ 9500
Uno 45 9/86
/ 9 250 met 2 jaar volledige garantie.
Ruime keus uit nieuwe
Uno 45 i e. 8/89 . . . . ƒ 13 250
en jonge Lada's
Uno 45 i e. 3/90 .. ƒ 15 250
met BOVAG-garantie
Uno 60 S 3/87 . . . . ƒ 1 1 9 5 0
Regatta 85 S 5/87 . .ƒ 8.950 100 % financieren of leasen
Lancia Delta GT 2/89/19750
Occasion
Ford Sierra 2 O CL 1/89/ 19 950
van de week:
Ford Scorpio 2 O CL
4/89
.
. ƒ21.950 LADA SAMARA Black Beauty
1.37-'89/9500
Wroen BX 16 Montreux
ADRES VERKOOP
4/89
.
. ƒ19500
:itroen BX 19 TD 5/90/ 27 500 Adm de Ruyterweg 396-398,
A'dam, tel. 020-6825983
Honda Aerodeck 2/87 ƒ 15 950
VW Jetta LPG 10/87.ƒ 14250
3-12 maanden garantie
'Vraag onze voorwaarden
CASPARUS • FIAT
Mazda 929 sedan L.T.D. autoCasparuslaan 1
matic, m. '84, als nieuw ƒ 4950.
WEESP
020-6105478.
02940-15108
MAZDA
323
HB
Fiat Panda, b j eind '83, kl. GLX
1.3
1989
zwart, APK tot 11-'92 Vrpr. MAZDA 323 SED GLX
ƒ2200 Tel. 020-6855201
1.5 AUT 1988
MAZDA
323
SED
Fiat Regata '85, bj '85, APK
RIS
1.3
1989
10-'92, i.gst. Vrpr ƒ3850
MAZDA 323 SED
Tel. 020-6478272
15
1989
UNO Lido, bl, 1989, in nw. st, ENSIGN
MAZDA
626
HB
GLX
luxe uitv, ƒ 10.950,'S
2.0
1984
Centrum Auto's 020-6250096
MAZDA
626
HB
LX
1.6
1987
MAZDA
626
HB
LX
1.6
1987
ESCORT LASER '85 en '86, MAZDA
626
HB
XR3 uitvoering, m z.g.st,
LX
18
1989
vanaf ƒ6950,-.
MAZDA 626 SED LX
"entrum Auto's 020-6250096.
2.0 AUT 1989
626
COUPE
FIESTA luxe bl.met, 6-'86, in. MAZDA
GLX
2.0
1985
nw st, 64000 km, ƒ7950,-.
Centrum Auto's 020-6250096. CITROEN BX 5 DEURS TRS
1.6 AUT 1986
Gebruikte auto
VW
GOLF
3
DEURS
CL
1.6
1985
OPEL CORSA 5 DEURS
LS
1.3
1988
ZONDER AANBETALING
OOK VOOR PARTICULIEREN OPEL KADETT 3 DEURS
1.6
1986
V.A. ƒ 282.- P.M. INCL. BTW. LS
FORD FIESTA 3 DEURS
KEUZE UIT 80 AUTO'S
CL
11
1987
FORD ESCORT 5 DEURS
CL
1.4
1987
PEUGEOT
205 LACOSTE
XR
1.3
1986
NIEUWE MEERDIJK 399
MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
BADHOEVEDORP
SLIJPERWEG 18
TELEF 020-6010680/6010674 AMSTERDAM-N, 020-6320202
FAX 020-6041367

Auiorubnek SHOWROOM verschijn! elke week in allo
edities van Weekmedia ' w Amsterdams Stadsblad
Buitenveldortbo Courant Diemer Courant. De Nieuwe
Bi|lnier Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Ambtekeens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in On^e Krant Waterland luitgave
Noorahollands Dagblad! De Zaanse Gtvinsbode
luitguvo Noorderpers) en hè' Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl
De advertenties uit de rubnei SHOWROOM woraen op
vrndag ook geplaatst in He' Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch jan maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658086 Fax 020-6656321
Schnlteli|t Vul de bon in en ^end de^o aan
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Mazda

Algeven kan ook Het Parooi, Wibautstraat 1 3 1
Ams f erdam
Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Ams'elvocn, Gebouw Acmstolsli|n, Laan van de Helende
Meeb'ers 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33, Zondvoort, Gasthuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schn(teli|kel die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediaktanten en m Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|S
mm-pri|5 mei vignet

Ford

ƒ 26,ƒ l 1,50
ƒ 5,91
ƒ
6,34

Alle pri|zen zi|n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Audi

leasing

Citroen

Audi 80 L diesel, bj '81, 4 drs. Citroen BX 14E, 7-'87, 5-bak,
sed , groenmet APK, rijdt per- rood, verk. in ABS nw. st
fect ƒ 1950 020-6105478
ƒ8750 Tel. 02975-84629
CITROEN OLTHOF biedt aan
met 3 tot 12 mnd garantie.
BX 16 RS, 6-'86, bord.rood,
108.500 km. AX 11 TGE, 1-'90,
wit, 57.500 km. Visa 11 RE 5635 CSI, 1985, leer, airco, auto- '88, rood, 41.000 km. Visa 11
maat, m nw st ƒ27.950,RE, 5-'88, wit, 59000 km. Visa
Centrum Auto's: 020-6250096. 14 S, 5-'85, wit, 115000 km.
Renault 5 TR 1.4 9-'89, rood,
37 000 km. Peugeot 205 1.4, 3d , 6-'89, d.blauw, 38.000 km,
Off. BMW-dealer
Peugeot 205 1.4, 5-d, 10-'89,
1e Ringdijkstraat 39
wit, 13500 km Showroom.
Amsterdam-Oost
Isolatorweg 40, A'dam-Sloterdijk, tel 020-6823520
Occasions

BMW

Asmoco

CITROEN VISA GT, b.j '83, in
perf st (kl. defect), vr.pr
ƒ2450 Tel 075-163008

3-, 5-, 6-, en 7-sene
bj. '83 t/m '91
Inruil/leasing/fmanciering

Car Trade
Holland BV.

Mercedes-Benz

Scorpio 25 diesel, rood, 1988,
130.000 km, in.st. ƒ 13950,-.
Centrum Auto's 020-6250096

190 Automaat, 1986, sch.dak,
Sierra 2-84, 1 6 benz. ƒ 3.950 arm l, m nw. s t , ƒ24.950,-.
Sierra Diesel 12-86 Laser,
Centrum Auto's: 020-6250096
5-drs
ƒ7.950
280 S, 1985, alle opties, bl.met,
Expocar Trading
in nw st ƒ 19.950,Tel.. 020-6153933 of 6692610 Centrum Auto's: 020-6250096
2e Paasdag geopend.
Mercedes 280 S, m. '81, l.gnjsTe koop Ford Taunus Bravo b j. met, nw. type, LPG, sportvlg
'82, in redelijke staat. ƒ650,-. i.zg.st. ƒ9950. 020-6105478.
Tel.: 02979-82076
Mooie 200 D, mei '83, APK 4'93 1e eig motor 100%, bmnenslaper ƒ 6500. Tel. 020-6327505

Rode 2 CV 6 Club, i.pr.st, b.j.
'82. APK jun-'92 ƒ 1950 Tel:
BMW3164deurs'87, ±67000 020-6127687.
km, met alarm m zeer goede
TIMO DE BRUYN
staat ƒ 13.000. 020-6424070
Voor occasions en reparaties' T.k. Ovic 1.3, bj. '84, APK tot
5/'93, zilver met. m z g.st.
T k.- BMW 315 paars/zwart, cdvan BX, Visa en 2CV6.
speler, verlaagd, sportvelgen, APK klaarmaken tegen gered, Tel. 020-6999294 na 17 uur.
GOLDCAR AMSTELVEEN
enz , nieuwe APK. 075-163658. prijz. Verk. van losse onderd.
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Tel
020-6680820
en
075-702625
Van 1e eig. BMW315, '83, nieuoccasions. Tel. 020-6433733.
we APK, zeer mooi, weinig km, Visa 6-85
ƒ3950.De
Scoupé
staat
in
alle
kleuren
Mitsubishi
Colt GL, 3 drs, bj.
ƒ3450,- Tel 02990-36809.
Visa7-87, 1e eig
ƒ5.950
8 X 7 - 8 7 , 5 bak LPG ..ƒ7750 in onze Showroom en is uit '82, nw. APK, een plaatje
voorraad leverbaar
ƒ2250. 020-6105478.
Expocar Trading
Grote keus sportvelgen
Lancer 5-'85, 4 drs, 5 bak, geTel.' 020-6153933 of 6692610
tint glas, zonnedak, ƒ4750.
2e Paasdag geopend.
Pajero '86, grijs kent, longboDaihatsu Cuore, bj. '83, nw VISA leader GTI uitv., 4-'87,
T.T. Vasumweg 32
dy, ƒ 17.750,APK, blauw, rijdt perf ƒ 2950 gr met, APK 4-'93, ƒ6950,-.
(a/d Klaprozenweg A'dam-N) Expocar
Trading
020-6105478
Tel. 020-6310615.
Centrum Auto's: 020-6250096.
020-6153933/6692610
2e Paasdag geopend

020-6943093

Honda

Mitsubishi

Hyundai

Daihatsu

AUTOKROOY

Chevrolet

Meer Garage

Nissan

• HYUNDAI DEALER:
Ook voor uw
OCCASIONS
ünnaèuskade 5T7,
Amsterdam.

IMPORT USA CARS

BLUEBIRD bronsmet, 1985, afst.alarm, er. contr, sp.velg,
i.n.st ƒ7950,-.
Centrum Auto's 020-6250096.

Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.
020-6929548
Tevens luxe wagens o.a..
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Tevens importeur van STARCRAFT.
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels Lancia Bèta 2000, '82, 4 drs
z.g.st, ƒ2950.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel' 020-6670121.
Tel.: 020-6313427.

Cherry, '85, beige met, stereo,
i.z.g.st./4950.Expocar
Trading
Tel.
020-6153933/6692610.
2e Paasdag geopend

Lancia

Fiat

SUNNY, bronsmet, 1985, in
nw. st, APK 4-'93, ƒ6950,-.
Centrum Auto's: 020-6250096.

Lotus

SUNNY VAN, 1989, station,
T k aang. FIAT PANDA 4x4,
RAT VERMEY B.V
bl.met, i.z g.st, 1e eig, ƒ 8950,4 wheeldnve 1986, 20.000 km, Keuze uit ruim 35 occasions. LOTUS ELITE
Centrum Auto's: 020-6250096.
4-cilmder Chapman, '76,
prijs n.o.t k. Tel • 02159-33268 A Philipsweg 13, Uithoorn.
kleur
wit,
motor
gereviseerd
na 1800 uur
Tel. 02975-62020.
Adverteren m „Showroom"
compl. gerest, als nieuw.
UNO 55 S, gr met, 1985, get. GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Tel 020 - 665.86.86
gl 5-bak, m nw st, ƒ 5950,Autobedrijf Jan Wals
FAX 020 - 665.63.21
Keuze uit 50 gouden FiatCentrum Auto's. 020-6250096. occasions. Tel. 020-6470909 Tel. 02902-1697/1981
Postbus 156, 1000 AD A'dam

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'
Een advertentie m Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met z o n 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort.
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die m Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren

Geef nu uw advertentie

In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoopcontacten.

Opel Kadett LS 1.6 diesel, bj.
'85, rood, get. glas, APK,
ƒ 6950. 020-6105478.

ASCONA 1 6 1983, moet ge- KADETT 1.2 S, wit, 1987,3-drs.,
60.000 km, m nw. st., ƒ 10.950,-.
ien worden, 2-drs., ƒ4950,-.
Centrum Auto's: 020-6250096. Centrum Auto's. 020-6250096.
ASCONA 1.6S 1985, gr.met., KADETT 1.2S, 1983, i.z.g.st.,
rood, 3-drs., ƒ4950,-.
PG, in nw st., ƒ7950,-.
lentrum Auto's: 020-6250096. Centrum Auto's: 020-6250096.

JUMBO !!!
v.a. ƒ

170,- p.m.

GROTE
PAAS-OCCASIONSHOW
2e Paasdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Ceintuurbaan 225. Tel. 020-6719154 (do.av. koopavond}

iScona 1.6S tech/mot. uitst., Opel Kadett City '78, APK tot
27.000, schade vrij, APK 1/93, 12-'92, in prima staat, ƒ 1200.
ij '78, ƒ 950. Tel. 02503-43443 Tel.: 075-703004, na 19 uur.

EEN SUBARU KOOPJE BIJ HEERE

kSCona20Saut„'81 LPG APK T.k. mooie Opel Kadett 1,2 S,
-'93 Vrpr. ƒ3250 Antr.gnjs '85, blauw, 5 drs, nw. APK, pr.
ƒ6750. Tel.: 02908-1343.
'el 02977-41332.

Suzuki

ORSA 12S, 2-drs., gr.met., 6J3, m nieuw staat, ƒ4950,-.
Centrum Auto's: 020-6250096.

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

Peugeot

Van Deinum - Suzuki-Dealer

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot
205 XE Accent, wit
205 XE Accent, blauw
205 GTI 1.9, groen met
205 GE Junior, wit
205 XE Accent, rood
309 XR, rood
309 XRD. d grijs met
309 XL Profil wit
309 GL Profil wit
309 GL 1.3, rood
405 GL 1 6i, grijs met
405 GL, wit
405 GR 1.6, bruin met
405 SR 1.9 wit
405 GRD blauw
405 GRD blauw met
505 GR 2.2 inj., grijs met
Opel Kadett 1.3, wit
.ancia Yio Fire, grijs met
Ford Escort,-grijs met., Ipg
Renault 5 GTS, blauw
Fiat Panda 750, groen
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
Volvo 360 GLT, grijs met

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
ihowroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
ihowroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581

34 500
37.630
35.100
57.100
67.400
46.000
68.000
37.370
34.600
71.000
~. . 28.700
27.000
85.000
120.000
115.000
75.000
55.000
96.000
13.000
110.000
32.000
26.000
110.000
112.000

Diverse Suzuki occasions m voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk. Tel.: 020-6148933
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

Paasweek !!
Gigantische Paasshow, 2e Paasdag ope

Fred Hehl Autobedrijven
Bekend om zijn zeer aantrekkelijke prijzer
zijn goede service en zijn 5 sterren garanti<
Alfa 164 30 V6 rood, verlaagd, alle opties . . .90 ƒ32.9!
Alfa 75 1.8. lE inj. Savah uitv. rood, 2x
90 ƒ22.9!
Alfa 75 2000 Ferranrood alles electr. spec.velg. .87 ƒ 12.9!
Alfa 33 1.3 S Station, diam.zwart, electr ramen .90 ƒ 17.9!
Audi 100 23 E Serret CD-Uitv., nw. model, alle opt.89 ƒ22.9!
Audi 100 23 E Aut., Corps. DiplomJ alle opties .84 ƒ 9.9!
Audi 80 1.8 S Aut. Petr.blauw, LPG, (Onderbouw) 90/269!
3MW 535 inj. diam. zwart, zwart leer, alle opties 89 ƒ44,9!
BMW 535 inj. petr.green, airco Pullman ABS, alarm.90/44,9!
BMW 530 inj. anthr. met. electr. schuifdak . . . .90 ƒ44.9!
BMW 524 TD Turbo Diesel, zwart met., Pullman, 90 ƒ44.9!
BMW 524 TD Turbo Diesel Aut., alle opties . . . 90 ƒ 44.9!
BMW 318 i, 4-drs„ 5 versn., shadowline antr. . .90 ƒ229!
BMW 318 i, spierwit sportv. sch.dak
85 ƒ '9'.9!
Chevrolet Camaro Z28, Iroc. Z !! Zeer spec. uitv. 88 ƒ29.9!
:itroen CX 2.5 aut. limousine ! Alle opties . . . 90 ƒ 24.9!
:itroen BX 1.9 TRD Dsl Stationc. Van 1e eig. . .88 ƒ 12.9!
Ford Scorpio 2900i Ghia 4x4, alle opties
91 ƒ 39.9!
Ford Scorpio 2900i Ghia aut., aico etc
89 ƒ 19.9!
Ford Scorpio 2400i Ghia aut., Lpg, diam.zwart . .90 ƒ22.9!
Ford Scorpio 2500 GLD blauw, stuurb., schuifd. . 90 ƒ 22.9!
Ford Scorpio 2500 GLD blauw, stuurb., schuifd. . 89 ƒ 19.9!
Ford Scorpio 2000 GLi LPG-inst. brons met. schuifd.89 ƒ 17.9!
Ford Sierra 2000 CLX Special!! 4-drs. sedan'! LPG.90 ƒ 18.9!
Ford Escort 1600 GTI, zwart, Lpg, alle extra's . .91 ƒ18.9!
Honda Legend 2500 V6 inj. aut., zéér compl.! . .89 ƒ 19.9!
Jaguar 4.0 Sovereign Auberg.rood, leer int. alle opt.91 ƒ 79.5I
Jaguar 4.2 Sov., zwart, leer, alle opties
89 ƒ 14.9
Lancia Thema V6 inj. 2.8 Itr. leer int. .sportvlg. . . 90 ƒ24.9!
.ancia Thema lE inj. Van 1e eig. Bijzonder moot 90 ƒ22.9
vlaserati Bi-turbo 2 drs. uitv. bronsgrijsmet. zr.compl.86 ƒ 29.9
Mazda 626 2.0 GLX coupe 12 V., LPG, anthr.met 91 ƒ22.9
vlerc. 280 S aut., nieuw model !, metall., etc. . . 83 ƒ 14.9
vlerc. 260 E AMG, airco, leer, schuifd. etc
89 ƒ39.9:
vlerc. 250 TD Stationcar, diesel, diam. zwart, airco87 ƒ 34.9!
Merc. 250 D, 5 versn., rood, sportvlg
86 ƒ29.9!
Merc. 230 E bronsmet. AHS velgen schuifdak etc. 87 ƒ26.9!
Merc. 200 4 cil. diepzw. get.gl. ABS sportvlg, LPG90 ƒ36.9!
Merc. 230 TE stat.car saffiermet, alle opties . . . 84 ƒ 12.9!
vlerc. 200 D, impalamet., stuurbekr., alarm . . . .90 ƒ38.9!
vlerc. 190 D allernieuwste mod. anthr.met. 5 bak 90 ƒ39.9
Merc. 190 2.5 D 5 cyl. saffiermet, zeer compl. . .88 ƒ32.9!
Merc. 190 D AMG, Borbet sportv. doorlock
. . .87 ƒ24.9
Mitsubishi Galant 2 O GLS inj. LPG Hb roodmet. 90 ƒ 22.9
Opel Senator 2.5 E CD-uitv. autom. diam.zwart .90 ƒ28.9
Opel Omega 3000 inj., Necam LPG, leer, zwart, .90 ƒ29.9
Opel Omega 2000 inj., LPG, blauw, bijz. mooi . . 89 ƒ 14.9!
Opel Omega 1800 GL stuurbekr. LPG schuifd. .91 ƒ22.9!
Opel Omega 1800 GL.-uitv., LPG, get. glas, 5-versn.88 ƒ 12.9!
Opel Vectra 1700 GLS D luxe, Pullman 5 versn. .90 ƒ22.9!
Opel Kadett 1800 S Hb LPG inst. 1e eig. 5 versn.89 ƒ 12.9!
Peugeot 505 GTi Autom. petrolblauw, alle opties 89 ƒ 15.9!
Peugeot 205 GTI 105 pk ferrarirood Necam LPG 90 ƒ24.9!
Porsche 924 allernieuwste model, anthr. sportv. . 86 ƒ 24.9!
Renault 25 GTD D petrolgr.met. stuurbekr. el.ram. 90 ƒ 22.9!
Renault 25 V 6 Turbo, 1e eig. Zeef Compl.!! . . .89 ƒ 19.9!
Renault 5 GT Turbo nieuw model! spierwit . . . .89 ƒ 17.9!
Renault 5 GT Turbo petroblauwmet, alle opties . 88 ƒ 15.9!
Saab 900 i 3 d. Hb Necam LPG, nwste mod. . .89 ƒ22.9!
Saab 900 c LPG inst. 4 drs. Sedan, auberginemet.90 ƒ 19.9!
Toyota Celica 1600 ST Hb BBS velgen alle opties 89 ƒ22.9!
VW Passat 1800 CL, 5-bak, LPG, rood, zwart int., 91 ƒ24.9:
VW Golf GTI 16 klepper speciale vlg, verl, ferrarird90 ƒ29.9:
Volvo 740 GLE black-line zilv.met alle opties . . 91 ƒ 29.9!
Volvo 745 GLE black-line stat.car, petrolgr.met. . 89 ƒ 32.9!
Volvo 244 GL Gr. Luxe, LPG, blauw met. Alle opties84 ƒ 5.9!
Volvo 440 GL, rood, origineel 23.000 km
91 ƒ 18.9!

08.87
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692
04.90
Correcte service; inruil en financiering.
08.90
01.88
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
06.89
voor A'dam Noord e.o
04.89
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
0189
02.90
09.89
04.87
07.90
01.90
01.88
02.89 Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
01.89
06.90
Toyota
Starlet 1.3 DX 3 drs.
04.89
automaat, bj. '86, brummet,
01.87
03.90 ijdt perf. ƒ6950. 020-6105478.
Goed, mooi & zuinig: CUORE,
0387
ercel, 1.3 SR, 6-'85, blauwgr. rood, km 28.000, '89. NIEROP11.87
met. spec. uitv. i.z.g.st. ƒ 5900.- DAIHATSU, 020-6183951.
12.88
• " . : 020-6153933 of 6692610
01.87
Te koop: Volvo 240 GL bj. '81
2e Paasdag geopend.
11.86
aut. LPG, i.g st, APK april '93
ƒ2250,-. Tel.:02979-82076.
'oyota Corolla DX, '85, LPG
4 dr., zeer fijne auto, ƒ 5250,- VOLVO-NIEROP b.a.: 240 DL
020-6843178/05202-28747.
sedan LPG, km. 90000, '89.340
GL 5-drs. aut., km. 3500, '92.
340 GL 5-drs. aut., km. 6700,
m.'90. 340 5-drs aut, km.
60000, '88. 340 1.4 3-drs DL,
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen GOLF GLI cabriolet, 1989, USA '86.340 1.4 3-drs,'85.360 GLS
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
mport, in nw. st., airco, sedan, '85. 440 GL v.a. '88 t/m
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- st.bekr., er. contr., nw. pr. '90. 740 GL Bl.hne uitv, 10-'87.
ende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
65.000,- nu ƒ 34.950,Vancouverstraat 2-12, AmsterCentrum Auto's: 020-6250096. dam-west, 020-6183951.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
JETTA 1984, LPG, bronsmet.,
Volvo-occasions
open dak, nw. mod., ƒ7950,-.
Centrum Auto's: 020-6250096.
+ 35 in voorraad
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
o.a:
'ASSAT diesel, 1985, gr.met., Volvo 240 GL LPG, wit, bj. '88,
1183 JG Amstelveen
4-drs., APK, 4-'93, ƒ7950,Tel. 020-6455451
81000 km
ƒ25.950,~:entrum Auto's. 020-6250096 Volvo 244 GLT, grijs met,
Halte Sneltram' „Zonnestem"
ƒ24.500,POLO 2-drs. van, 9-'86, boek- bj.'88
505 Turbo Diesel, m. '85/ 5.700
Volvo 244 GL, blauw met,
es t.i., i.z.g.st, ƒ5950,-.
505 Station Diesel, 3-'86,
"entrum Auto's: 020-6250096 bj '87, 76000 km, . .ƒ 18.950,Vlotte financiering of lease mogelijk
stereo
ƒ7500
Volvo 440 GL, zilver met,
T.k. wegens lease-auto VW bj.'89, 32400 km, ..ƒ22.950,- Alle auto's grondig nagekeken en gekeur(
Expocar Trading
Door inruil hebben wij voor u "iolf 1.3 C, juni '86 iz.g.st., kl. Volvo 340 BJ, rood, bj.'89,
Tel.: 020-6153933 of 6692610
Kruisweg 1493, Hoofddorp
diverse Leeuwekeur gebruikte ROOD, ƒ 11.250. 020-6380537. 52000 km
ƒ14950,2e Paasdag geopend.
Verbinding Hoofddorp en Heemstede, bij Schiphol
auto's klaar staan.
VW KEVERS 1200, 1300, 1303,
Auto's die door en door
NU KOPEN,
1303S alle in nieuwstaat. Onze
VOLGEND JAAR BETALEN* gekontroleerd worden om u
showroom is 2E PAASDAG ge.205 Accent 6/88.. ƒ 13.750 als nieuwe eigenaar- weer vele opend van 11.00 tot 16.00 uur.
205 XE 1.1 6/90 ..ƒ 17.950 (m van dienst te zijn.
Elke dag geopend van 9 tot 7 uur.
Ruska Automobielen, LaurierUw volvo-dealer
. 205 GR 1.4 2/90.. ƒ 19.900 De auto's worden geleverd gracht 115-127 A'dam.
Donderdag en vrijdag koopavond
Meeuwenlaan 128
. 2 0 5 X 3 2/88
ƒ15950 met 100% garantie. Inruil,
Tel. 020-6369222
.205 GTI 194/91 ..ƒ33.950 inanciering en verzekering VW Passat m. '80, 5 drs., APK,
perfect,
ƒ 1250.
Amsterdam-Noord,
P. 205 XLD 8/89 . . . . ƒ 17.950 kunnen door ons snel en voor- rijdt
020-6105478.
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
~'. 205 GL 10/88 . ..ƒ13.950 delig geregeld worden
COBUSSEN
'. 309 GL Allure 4/87/13.250
Onderdelen voor: Austin-Rover'. 309 XR 5/88
ƒ 16.500
Sinds 1930
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
'.309 XLD 7/88 ....ƒ16.250 Baarsjesweg 249-253, direkt
'.305 GR Br 1.63/87/14.750 bereikbaar v.a. Postjesweg
KIMMAN
HAARLEM
405 GL 1.6 10/89 .ƒ20.500 AMSTERDAM - 020-6121824
IN 24 UUR GELEVERD
'. 405GLBr. 1.64/89/23.950
De koffie staat klaar
Renault 5 GTX '88 ..ƒ 14.750
3-12 maanden garantie
bij Centrum Auto's
*Vraag onze voorwaarden
Fiesta 1.1 luxe, bl.met.
1986 ƒ 7.950,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
VAN DER POUW PEUGEOT
Escort 1.1 laser 2 drs.
1986 ƒ 7.950,
Klaar terwijl u wacht.
De
nieuwe
Rover
800
Amstellandlaan 1
Escort 1.6 laser 4 drs. LPG, nw. mod.
1986 ƒ 9.950,
Ruilstarters en dynamo's.
NU IN ONZE SHOWROOM
WEESP
Escort 1.3 laser 4 drs. LPG
1985 ƒ 6.950,
Valkenburgerstraat 134.
Autosloperij A. de Liede
Verder div. gebruikte Rovers
02940-15110
Scorpio 2.5 CL diesel, rood
1988 ƒ 13.950,
Tel 020-6240748.
Neem geen risico: orig.'
o.a.: Rover 820 E Fastback,
Polo 1.1 van wit
1986 ƒ 5.950,
PTT-vrijwanng RDW
10-'89, met LPG, ƒ 19.850,Passat 1.6 diesel 4 drs.
1985 ƒ 7.950, Grote sortering ONDERDELEN
(s)loopauto's
Rover 114 GTI, 16V M.P.I, Jetta 1.3 LPG, bronsmet.
1984 ƒ 7.950, van schade-auto's, alle
14000 km, 10-'91, ƒ 24.500,HOOGSTE PRIJS ,
Golf 1.8 GLI cabriolet, nw.pr. ƒ65000,1989 ƒ34.950, merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Tel. 020-6198691
Corsa 1.2STR 2 drs, i.nw.st.
1983 ƒ4.950,
Lid Nevar.
Kadett 1.2 S 3 drs, rood
1983 ƒ 4.950,
PEUGEOT-DEALER
Centerparts
Kadett 1 2 S 3 drs, 60.000 km
1987 ƒ 10.950,
AMSTERDAM - ZUID
vraagt sloop- en schadew
Ascona 1.6 S 2 drs, br.met.
1983 ƒ 4.950,
106 XR 1.1 '91
ƒ21.950
gens. Origineel R.D.W.-vrijw
Ascona 1.6 S 4 drs, gr.met.
1985 ƒ 7.950,
205 Accent Inj. '90 . .ƒ 17.500 Sloterkade 40-44, Amsterdam 280 S automaat, alle extra's
ring. De hoogste prijs en gei
1985 ƒ 19.950,
205 Accent Inj. '91 ..ƒ19500
risico. Tel. 6107942 of 610794
190 automaat, veel extra's
1986 ƒ24.950,
205 GE 1.1 5-d '88 ..ƒ10750
635 CSI automaat, alle extra's
1985 ƒ27.950, Citroen DS type ID20, 1970, Grote sortering ONDERDELE
205 GE 1.1 5-d '89 ..ƒ13.850
Visa 1.1 leader GTI uitv.
1987 ƒ 6.950, rood, i.g.st, tax.rapp. aanw., van alle schade-auto's, a
205 XR 1.4'89
ƒ14950
Sunny 1.3 bronsmet.
1985 ƒ 6950, ƒ 13.500. Tel.: 020-6980949.
merken, alle bouwjaren.
205 GR 1.4'87
ƒ10950
Sunny 1.3 station van
1989 ƒ 8950,
Ravenstijn, 02502-5435.
205 GTI 1.9+alarm'88/21.950
Bluebird 1 8 bronsmet, alle extra's
1985 ƒ 7.950,
Het HOOGSTE BOD?' . E
205 GTI 1.9 '90
ƒ28.500
Uno 55 S gr.met, 5 bak, get. gl.
1985 ƒ 5.950,
voor vrijblijvende pnjsopgaal
5-'85 Uno lido sp. uitv, blauw
205 XR Diesel 1 8 '90/18.750 Metro 1.0 LS
1989 ƒ10.950,Loop, sloop en schadeautc
309 GR 1.6+schd. '89/15950 Maestro 1.6 Mayfair . . . 1-'87
m. vrijwaring. Tel. 020-67541S
4-'88 AUTO VAN DE WEEK
405 GLD '89
ƒ21.500 Rover 216 SE
Rat 500 L 1973
1-'85
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Renault 5 GTX 1.7 '89/15750 Rover 3500 v.d. Plas
Het hoogste bod ?
Rover 820 l, div. extra's ,4-'87 Geopend
DIESELSERVICE;
1e Paasdag van 12 uur tot 17 uur
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Loop- sloop en schadeRover
114
GTI
6-'91
brandstofpompen;
verstuivers;
2e Paasdag van 11 uur tot 18 uur
auto's. Gratis opgehaald.
verz mog Ook voor inkoop.
cil.koppen vlakken Garage/
Minervalaan 86, 020-6629517. demo speciale prijs
PTT-vrijwaring RDW.
motorenrevisie
FEENSTRA,
financiering mogelijk • aanvullende garantiezekerheid
Autosloperij EXCELLENT
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Industrieweg
27,
Duivendrecht,
tot 1 jaar mogelijk • omruilgarantie • inkoop
Heinig 39, Sloterdijk A'da
Tel.: 020-6980639.
Tel.: 02907-7654
Westerstraat 103-105
1015 LX Amsterdam
Renault 4 GTL bj. '82, nw. APK,
020-6250096
i.z.g.st., rijdt nw. ƒ 1750.
SAAB SERVICE
020-6105478.
BLOKSMA
RADIATEURENMOLENAAR
+ 50 auto's, APK gek. Den
warmtewisselaars, KapoeasVakgarage
onderh., rep., apk
Renault 19 TR, 5 drs. 1989,
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
weg 17, A'dam, 020-6148385.
DE HOOGSTE PRIJS
rood, 67.000 km, ƒ 14.500. Tel.
Haarlemmerweg, bij molen.
elk merk auto a contant m
Nieuwe
na 18.00 u. 020-6997714.
020-6844079. Tevens INKOOP.
vrijw.bewijs. Tel. 020-610547
Royal Class Saab's
Daihatsu Charade 4x '87, '88
Renault 5TL, bj. 1983, zonder
AUTO SERVICE WETTER
v.a./20.500.-I!
'89, v.a. ƒ 9.750.INKOOP AUTO'S, ± ANW
APK, loopt prima, v.pr. ƒ 1000.
SUBARU-LADA DEALER
Cuore automaat '90. ƒ 11.950.
pr., snelle afw. a contant i
Tel. na 18.00 u.: 020-6314796.
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-: VW Polo Avance '87 ƒ9.950.1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
Hoofddorp, 02503-14097
vnjw. bew., def. geen bez
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les. Tel. 020-6108280/6149352.
RENAULT AMSTERDAM
6 tot 12 maanden garantie. Toyota Corolla 1.3 Station
Michel geeft les in div. talen
Top occasions met 1 jaar
LADA Samara 1.3, '90/ 12.500,- LPG, '87/8.950.Te koop gevr. Peugeots 4C
garantie
LADA Samara 1 3, 5-drs.
Lancia Thema Ie, '86 ƒ 9.950. 020-6853683, b.g.g. 6181775, 504,505, J5,604TD. Schade
03240-21238
en
02990-34768.
Wibautstraat 224
'89
ƒ11.250,- Opel Kadett 1.6 GT LPG,
sloop.
Autocommerc
SEAT AUTOCENTRUM APC
020 - 561 96 11
LADA2105 1.2, '89 . ƒ 5.750,- '86 ƒ 10.950.AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' 023-338895.
••
2e Schinkelstraat 18-28
LADA
1200
S,
'87
.
.ƒ
3.750,Mitsubishi Colt, nieuw model.
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
RONDAY RENAULT
A'dam, tel.: 020-6763335
SUBARU Mini Jumbo,
'89, ƒ 14.250.Gratis halen en brengen.
PI. Middenlaan 19-21
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
'87
ƒ 7.750,Plem 13, Wormerveer.
Tel. A'darn: 020-6942145.
BIJ ARTIS
v.d. Madeweg 23,
SUBARU Coupé 1.6GL, LPG,
Amsterdam 020-6237247
Tel.: 075-280208
AUTORIJSCHOOL NOVA
'86
ƒ 10.950,A'dam - 020-6686146.
5 GTL '82
ƒ 2.500
BOVAG - erkende rijschool
Bij
PEUGEOT
205 D 1.8, '88
VOLVO
360
l,
LPG,
AUTOBOULEVARD
5 TL '87
ƒ 8.950
Speciale spoedcursus
'87
ƒ 10.750,- ƒ13.750. FORD Escort 1.4 C
5 TL '86
ƒ 8.250
ƒ950 mcl. examen.
kat, '88, ƒ 12.750. BMW 318
CITROEN 14 BX Toulouse,
5 Campus dec. '88 . .ƒ 11.500
kwaliteitsgarantie
12-'90
ƒ 18.500,- '85, ƒ12.950. MITSUBISHI
niet duur!!! •
5 SL '89
ƒ 12.500
ƒ47,50 per 60 mm.
Galant TD, '86, ƒ6.500.
Zwanenburgerdijk 503
Studenten 10 % korting.
5 T R 12/88
ƒ13.000
halen en brengen.
PEUGEOT
305
TD,
'86,
ƒ
6.500
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
- auto-ambulance & oprijau
9 TL '83
ƒ 3.750
Info: 020-6464778
MOOY EN ZOON
OPEL Ascona HB, 5-drs, '83
• 9-pers. bussen en pick-up
OPEL CORSA, '88, 24.000 km, ƒ3.950. PORSCHE 924, '84
21 GTL nov.'89 ... .f 17.000 v h Museum autobedrijven
Autorijschool Ferry
- Nu ook Chrysler Voyage
11 Broadway '86 . . . . ƒ 8.250
grijs met.
ƒ 17.500. MAZDA 323 HB Aut
1e 5 lessen voor ƒ147,50
FORD SIERRA Combi 1.6,
11 GTL'85
ƒ 7.250
'81, ƒ2.500. OPEL
Avond- en nachttaj
Tel.: 020-6932074.
MOOY
EN
ZOON:
20 TS automaat '84 .ƒ 3.750
10-'83, rood met, trekhaak.
Record 2.0S Berlma, '84
bestelwagen afhalen na 17j;
al 17 jaar uw dealer
FORD GRANADA V6, '82, ƒ5.850. SUBARU Justy 5-bal Verkeerschool VERONICA
21 GTD '88
ƒ 14.000
uur en de volgende morge
m
PRIJS
gelijk,
Bovag erkend. Les auto +
groen metallic
25 GTS '84
ƒ 9.750
kat, '86, / 6.800.
om 8.00 uur retour "''.
in SERVICE beter'
motor ƒ32 per 45 min.; per 60
MITSUBISHI COLT 1200 GL
25 TX 11/88, zwart ..ƒ19.500
VAN OSTADE GARAGE
tegen 4 uur-tarief. • *
min. ƒ42,50. 020-6656955.
25 TX Aut. '91
ƒ42.500 U rijdt al in een Subaru-Justy aut, 11-'83, blauw
van Ostadestraat 182
020-6794842, 020-6908683!
v.a. ƒ 190,- p/m
Fiat Panda 1000 S '89/ 9.750
OPEL CORSA 2-drs 1.2S, 03Amsterdam, 020-6625428
Diverse Justy-occasions!
'84, wit
maandag t/m vrijdag
Weg. sterfgev. RENAULT 5 TL
Occasion van de week:
OPEL CORSA 2-drs 1.2S, 09'82, 70.000 km, APK 4-'93, pr.
•
De
advertentie-a'deling be
'84, blauw
Justy aut. ECVT
ƒ3.100,-. Tel.' 02993-67017.
VW POLO VAN, 01-'85, blauw houdt zich het recht voor ad
ROMANTIEK & AVONTUUR
1989, ƒ 14.500,vertenties eventueel zonde
• De autorubriek
Dat kan met onze camper
Autobedrijf Jan Wals: opgaaf van redenen te weige Autoverzekeringsmarkt.
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
„SHOWROOM" heeft
ren. (Art. 16 regelen voor hè Betaal niet méér dan nodig. Te huur v.a. ƒ500.- p.wk.
Info: 020-6623167/6732853
02902-1697/1981
een oplage van 750.000 ex.
Celie Inf. 020-6416607.
Adventure Cars • 02993-682
advertentiewezen).

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Toyota

Volvo

Volkswagen

Koudijs Autobedrijf B.V.

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER

Van Vloten
Amsterdam

Tel 023 - 292400
Accessoires en Onderdelen

Algemeen

Paasshow

Rover

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Autosloperijen

Zuidwijk
Minervalaan

Minor
Motorcars

Klassiekers
en Oldtimers

020-6177975

Record voor
Rover

Service en
Reparatie

020-6949266

Renault

Saab

Bedrijfsauto's

Auto's te koop
gevraagd

Rijscholen

Seat

Naam
Adres

_

Postcode + Plaats
Telefoonnummer

'k.a. Opel City, autom.,
i.j. '79, Prijs ƒ 800. APK tot
ikt. '92. Tel: 02993-71785.

BEEKS

>ze bon

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/
ourocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

SUBARU- HEERE B.V.

Opel

Lada

__

_
_

_

_

'*•'.'*
._

>°"

Handtekening

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

Autoverhuur

prijs excl
6% BTW

prijs mcl
6% BTW

1

A
^\
?s\
7[
10070"
112,89"

Auto's in

Ouke Baas

Subaru

2

n de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool
Wibautstraat 131. Amsterdam Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn Laan der
Helende Meesters 421B Uithoorn. Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 33. Zandvoort. Gasthuisplem 12

Autofinanciering
en verzekering

Campers

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

vo
a veilig om met
ees, kip en wild
AARLIJKS worden ongeveer tienduizend gevallen
van vpedselinfectie of
sdselvergiftiging
bekend.
" neemt aan dat dit slechts
tot vijf procent van het to1 is, zodat het totale aantal
u worden geschat op hon•dduizend gevallen per jaar.
n waarschuwing van het
orlichtingsbureau voor de
eding.

Kccücuc.ulro, ATV: Wceknicciia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
te! 020 - 562 2H40 (alleen 's morgens)
Coörditune: Tnidy Steenkamp
Vorm,, -ving: F.iul Btisse

Stadsmuseum toont
Kunst en Zitwerk

;en van de oorzaken van voedseectie is het verkeerd bewaren en
eiden van vlees. Hetzelfde geldt
,r kip, ander gevogelte en wild. •
lees is een prima voedingsbo11 voor allerlei bacteriën. Rauw
-s is bij de slacht al besmet, voorarkensvlees en kip bevatten vrijaltijd de ziekteverwekkende salnellabacteriën.
'ussen de vijftien tot veertig grai Celsius groeit een bacterie in
3 uur uit tot enkele miljoenen! Bij
r graden, bijvoorbeeld in de koelt komt het in dezelfde tijd tot een
[r honderd.
loor rauw vlees koel te bewaren
ft het aantal bacteriën dus bekt, maar zelfs in de koelkast is
niet langer dan twee dagen goed
idbaar.

cpvriezer
de diepvriezer kunt u rauw
es enkele maanden bewaren. Om
iteriegroei tijdens het ontdooien
eel mogelijk tegen te gaan, moet
33 in de koelkast ontdooien.
es of gevogelte even snel ontdooionder warm water geeft de bacteeen optimale kans om zich super1 te vermeerderen. Moet er snel
es worden ontdooid, doe dit dan
iier koud stromend water. Het
irt wat langer, maar de bacterieei blijft dan beperkt,
iacteriën laten zich ook niet van
es afwassen. De enige manier om
kwijt te raken is door ze te doden.
3t gebeurt tijdens koken, bakken
ftaraden, waarbij een temperatuur
boven tachtig graden Celsius
rdt bereikt, ook binnenin het
3S. Bereidt u vlees, wild en gevo:e direct na aankoop en verhit u
dan door en door (alleen even
ibraden is onvoldoende), dan
ft het in de koelkast zeker drie
en goed. Buiten de koelkast is
doorgaans niet langer dan een
a|; te bewaren, ook niet onder de
of onder vet.

•uisbesmetting
a het bereiden van vlees kan
uisbesmetting' optreden. U kunt
es namelijk opnieuw besmetten
ar het even op een schaal of snijnk te leggen waar eerder rauw
ées of kip op heeft gelegen. Snijden
It een mes waarmee daarvoor
i|iw vlees is gesneden, geeft hetzelfrisico op besmetting; voorkom
!:, zeker als u nog een rest vlees wil
EI varen.
JTitgebreide informatie over bewavan bederfelijke voedingsmiddestaat in het 'Bewaarboekje'. Ook
oorzaken van veranderingen die
lens het bewaren kunnen optrestaan daarin beschreven. Deze
gave van het Voorlichtingsureau
>r de Voeding kunt u bestellen
ior ƒ 6,20 over te maken op giro nr.
«700 van het Voorlichtingsbu^u voor de Voeding onder vermelig van 'Bewaarboekje'.
pecept voor twee personen: Kippeuten uit de braadzak.
kleine ui, stukje prei, 100 g cham,nons, 3 tomaten, peper, zout, pakapoeder, l eetlepel tomatenpu| , l dl bouillon (tablet)
Varm de oven voor op 225 graden
k
sius. Maak de ui schoon en snijd
i klein. Maak de prei schoon en
ijd hem in dunne ringen. Maak de
mpignons schoon en snijd ze in
kken. Verwijder het vel van de
ipebouten en bestrooi ze met pezout en paprikapoeder. Bestrijk
kip met tomatenpuree. Doe de
ipebouten in de braadzak en leg
groente erop. Giet de bouillon in
zak en maak hem met een katoedraadje goed dicht. Prik een
i itje in de zak, zet hem in een vuur[>te ovenschaal en zet hem 45 miten midden in de oven. Doe de kip
een ovenvaste schaal en giet de
Jis er over.
'er portie: 640 kj, (150 kcal), 26 g
'it, 2 g vet, 8 g koolhydraten.
Uenusuggestie: kippebouten uit de
ïpdzak, ratatouille, macaroni,
ocoladevla.
oor vragen over voeding kunt u op werken van half twee tot vijf uur de Voedlngs'foon van het Voorlichtingsbureau voor
Voeding raadplegen: 070-3510810.

• Ad den Hollander boven de Maasvlakte: 'Nog altijd geen rechten in
het luchtruim'

Zeilvliegen is 'vrijen met de wind'

Z

EILVLIEGEN. Dat is
volgens de kenners vrijen
met de wind, één worden
met de natuur en vooral
buiten jezelf geraken. Bij
gebrek aan bergen doen ze het
in Nederland vanaf
duintoppen of laten ze zich
lieren. Het enige probleem is
dat de Rijksluchtvaartdienst
ze nog niet als vliegtuig wil
erkennen.
door Everhard Hebly

De geschiedenis van het zeilvliegen, Drachenfliegen, hanggliding of
vol libre is er een die teruggaat naar
lang vervlogen tijden. Het verlangen
om te vliegen als een vogeltje schijnt
de mens aangeboren te zijn. Bekend
is het verhaal van Icarus, die met
zijn vader Daedalus uit gevangenschap ontsnapte door vleugels van
was te maken. Icarus kwam echter
te dicht bij de zon, de was smolt en
hij stortte onverbiddelijk neer.
De eerste die het vliegen wetenschappelijk bestudeerde was Leonardo da Vinci, die vliegmachines
tekende waarvan alleen kinderen
nóg geloven dat ze ook vliegen konden.
Hebben we ook nog het verhaal
over ene Sir George Cayley, die als
eerste een soort zeilvlieger maakte
volgens aerodynamische principes.
Om zelf geen risico's te nemen,
kreeg zijn koetsier opdracht het
ding eens uit te testen. De man vloog
inderdaad een korte afstand, maar
nam na afloop direct ontslag.

Uiteindelijk werd het idee in Australië min of meer bij toeval verder
ontwikkeld door waterskiërs. Ze lieten zich met zeil voortslepen achter
een speedboot. Toen het vaartuig
eens op een zandbank vastliep,
bleek de vlieger gewoon door te kunnen vliegen. Vandaag de dag is het
zeilvliegen een populair tijdverdrijf
geworden met wereldwijd beoefenaars die zodra de wind goed staat
het luchtruim kiezen. Nederland
telt naar schatting zevenhonderd actieve zeilvliegers.

Ad den Hollander, bestuurslid van
de afdeling Zeilvliegen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging
voor Luchtvaart (KNVVL) en pionier van het eerste uur, vliegt zelf als
het even kan vanaf Noordwijk en
brengt vakanties steevast door in
bergachtige streken. De hoogte, de
stilte en het urenlange vliegen zijn
een sensatie. In de Pyreneeën echter
wel uitkijken voor adelaars, die
soms op drie meter afstand met je
meevliegen, maar ook weieens kunnen aanvallen.

Weddenschap
„Ik ben twaalf jaar geleden na een
weddenschap tijdens een feestje
hiermee begonnen en het heeft mijn
leven veranderd. Het stond toen nog
in de kinderschoenen. We konden
nauwelijks vliegen of sprongen al
van een berg of duin af. Tegenwoordig is alles goed geregeld en kun je
gedegen trainingen volgen. Het
mooiste is te vliegen in de bergen,
dan kun je soms uren in de lucht
zijn. In Nederland wordt vanaf

Er wordt in Esperanto gedacht

/CIRKEL houdt zich al jaren
l , bezig met vakanties voor
^•^ jongeren. Voor de
liefhebbers voor een vakantie
in Italië is er een fraai
boekwerkje op de markt. In
een ander boekje informatie
over 's werelds grootste steden.
Tot slot nog iets over
Esperanto.
door Leni Paul

CIRKEL. Sinds zeven jaar organiseert de stichting Cirkel vakanties
voor kinderen en jongeren van acht
tot en met twintig jaar. Het accent
bij Cirkel ligt op kwaliteit en een
team van enthousiaste begeleiders
zorgt voor een afwisselend programma variërend van een bootzwerftocht door Nederland, een actieve
bergstrandvakantie in Zuid-Frankrijk en nog veel meer. Informatief en
educatief en een herinnering voor
het leven, zo lijkt mij. Inf. tel. 083482300.
ITALIË. Gratis per briefkaart te
bestellen of af te halen bij het Italiaans Verkeersburau (Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam)
het dit jaar voor het eerst in een

kleurig jasje gestoken boekje 'Tot
ziens in Italië'. 178 bladzijden met de
meest uiteenlopende informatie van
bijvoorbeeld kuurplaatsen, busverbindingen, dierentuinen en treinen
voor gehandicapten.
CITYBREAKS. 24 interessante
steden waaronder New York en
Hong Kong staan vermeld in het
boekje Citybreaks Zomer 1992 van
Evenements Reizen. Wie boekt
krijgt tevens een gratis diskette zodat op de homecomputer vast verlekkerd naar vakantiebeelden kan
worden gekeken. Programma's verkrijgbaar bij reisbureaus.
ESPERANTO. Wie geen Engels,
Frans, Duits, Italiaans, Spaans en
Japans spreekt, behoeft niet te wanhopen als hij het Skipton Castle in
North Yorkshire bezoekt. Het is
naar mijn weten het enige slot waar
men in het Esperanto alle informatie ontvangt. Skipton ligt ca. 350 km.
ten noorden van Londen en het
rechtstreekse telefoonnummer van
het kasteel is 09 44 756 792442.

Noordwijk, de Maasvlakte en Zoute- wil niet erkennen dat wij vliegtuigen
lande gevlogen, het zijn de bekende zijn en daarom hebben we nog altijd
soarstekken aan het strand."
geen rechten in het luchtruim. Terwijl een zweefvliegtuig wel erkend
In Umuiden is het zeilvliegen aan is. In alle andere landen om ons
banden gelegd in verband met de heen is het zeilvliegen erkend, behalplannen voor een jachthaven en de ve in Nederland. We zijn er nu voor
aanwezigheid van een natuurgebied. aan het vechten bij de RLD en er is
Hoger dan honderd meter kom (of goede hoop dat hier binnen afzienmag) je echter aan het strand niet, bare tijd verandering in komt."
terwijl voor de zeilvlieger geldt: hoe
hoger, hoe beter. Ze vliegen dus
noodgedwongen vrijwel altijd het- Ultra Light
zelfde traject. Een andere oplossing
Het is tevens de bedoeling dat dan
die laaglanders tot hun beschikking het Ultra Light vliegtuig (ULV) erstaat, is het lieren, waarbij je met kend wordt. De ULV is min of meer
behulp van een lier naar thermiek- een gemotoriseerd zeilvliegtoestel.
rijke plekken gebracht wordt. Als de „Het is de lekkerste start om je door
kabel maar lang genoeg is, is een een ULV te laten slepen. Bij een lierhoogte van één of meer kilometer start is je stijghoek namelijk vrij
geen uitzondering.
groot. Het voordeel is dat de ULVpiloot je midden in een thermiekbel
Probleem in Nederland is dat je kan afzetten. Hij vliegt je naar een
vaak niet te hoog mag met een zeil- berg of wolk en zet je daar gewoon
vlieger. „De Rijksluchtvaartdienst af. In Nederland mag dit helaas nog

niet. Het is ideaal, zeker als je ergens
noodgedwongen moet landen. Zonder ULV moet je maar zien hoe je
weer thuis komt."
„Maar ook in de bergen is de ULV
een uitkomst, want je sjouwt je soms
wezenloos met die ongeveer 38 kilo
voor je op een goede startplaats
bent. We overwegen er één te kopen
met een paar vrienden. Om beurten
zal een van ons zich dan moeten
opofferen om een dagje te slepen. Bij
een ULV ben je nauwelijks afhankelijk van de wind en kun je leuk aan
sightseeing doen, maar de lol is er
gauw af."
Zeilvliegen kun je leren bij door de
KNVVL erkende zeilvliegscholen.
Zolang je aan de kust blijft vliegen
zijn de kosten te overzien. Er zijn
goede tweedehands toestellen verkrijgbaar voor redelijke prijzen.
Voor Informatie: KN WL-afdeling Zeiivlicgen, Jozef Israelsplcin 8, 2596 AS Den Haag,
070-3245457.

Valtechniek voorkomt botbreuken
M'
OOI WEER op komst. De
rolschaatsen
(rollerskates) en het
skate-board zullen binnenkort
weer uit de kast gehaald
worden. Beide 'sporten' zijn de
laatste jaren steeds
populairder geworden. Meer
en meer mensen, jong en oud,
begeven zich rollend voort op
straat en rond het huis. Een
waarschuwing van de
Stichting Consument en
Veiligheid.

Enig nadeel van het rolschaatsen
en skaten is het aantal ongelukken
dat er mee gebeurt. Per jaar komen
door het rolschaatsen zo'n tweeduizend mensen met gebroken polsen,
onderarmen en enkels in het ziekenhuis terecht. Bij skaters zijn dat er
zo'n 3.500.
Waardoor gebeuren al deze ongelukken? Rolschaatsen vraagt behendigheid die aangeleerd moet worden. Een ongeoefende rolschaatser
kan bij een hoge snelheid nog niet
uitwijken of afremmen en verliest
daardoor snel het evenwicht. Een
flinke smak is het gevolg.
Je hebt ook onveilige rolschaatsen: te veel speling in de wielen bijvoorbeeld, te slappe schoenen of
slechte lagers en wielen. Verkeerd
af gestelde trucks (wielstellen), losse
moeren, slecht onderhoud en verkeerde wielkeuze kunnen ook valpartijen veroorzaken.
Daarnaast zijn een onveilige ondergrond (bijvoorbeeld onregelmatige trottoirs of onverharde wegen)
en een onveilige omgeving (veel verkeer en obstakels) vaak de grote
boosdoeners. Je hebt bovendien de
kans op letsel zelf in de hand door
wel of geen beschermingsmiddelen
of onvoldoende kleding te dragen.
Tot slot, negentig procent van de

ongelukken gebeurt door vallen.
Door een 'goede valtechniek aan te
leren, voorkom je veel botbreuken.
Voor ongelukken bij skaters gelden ongeveer dezelfde oorzaken als
voor rolschaatsers. Maar bij skaten
is het vooral belangrijk om altijd beschermingsmaterialen (helm, goede
knie-, pols- en elleboogschermers) te
dragen. En het onderhoud van het
skate-board komt er nauw op aan.
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Wilt u meer weten over het
voorkomen van ongelukken bij rolschaatsen en skaten? Stichting Consument en Veiligheid kan u verder
helpen. Voor onderhouds-, koop- en
gebruikstips bij rolschaatsen heeft
ze de gratis folder 'Rolschaatsen' in
voorraad. Voor skaters is er een leuke poster 'Get Rad (with the right
protection)'.
Deze poster is bovendien leerzaam, want op de achterzijde geven
twee van de vijf beste skaters in Nederland allerlei informatie en tips
over goed, en veilig, skaten.

Illustratie Stichting Consument en Veiligheid

Men kan folder en poster aanvragen door
een briefje (zonder postzegel) te sturen naar:
Stichting Consument en Veiligheid, Ant-

woordnummer 17035, 1000 SL Amsterdam.
Of door gratis te bellen met de Advies- en
klachtenlijn: 06-0220220.

'Kunst en zitwerk' is een tentoonstelling voor kinderen in
het Stadsmuseum te Woerden.
De expositie bestaat uit een
drieluik, waarvan elk deel een
eigen kijk geeft op het thema
'zitten'. Het onderdeel 'Kunst
en zitwerk' laat gewone, alledaagse, stoelen zien die een
nieuw leven hebben gekregen.
Het tweede deel van de tentoonstelling heet 'Met je kont in
een kunstwerk'. Acht strandstoelen zijn door de kunstenaar
Ascon de Nijs beschilderd met
voorwerpen die met bakken en
braden te maken hebben. Het
derde onderdeel 'Openbaar zitwerk' laat openbare zitwerken
in de gemeente Woerden zien.
De tentoonstelling wordt aangevuld met werkstukken van basisschool-leerlingen.
De tentoonstelling is lot en met 26
april te bezichtigen In liet Stadsmuseum te Woerden. Kerkplein 6, tel.
03480-28415. Het museum is dagelijks
geopend van twee tot vijf uur maar is op
feestdagen gesloten.

Fietsen rond de Amstel
In het landelijk gebied rond
de Amstel is het leuk fietsen. Dit
kan nu ook aan de hand van de
brochure 'Fietsen door Amstelland, route rond de Amstel'. De
brochure bevat een gedetailleerde routebeschrijving en een routekaart. De fietsroute is zeventien kilometer lang.
In het boekje wordt beschreven hoe het landschap van Amstelland is ontstaan en hoe het
veranderde sinds de eerste boeren zich in het gebied vestigden.
De brochure Is voor ƒ 7,50 (excl. porto) onder andere te koop bij de VVV
Amstel- en Meerlanden, Plein 1960 in
Amstelveen en het Groengebied Amstelland, Amsteldljk-Noord 55,1183 TE
Amstelveen, tel. 02963-5056.

Oldtimershow
In het weekend van 25 en 26
april is in de Margriethal te
Schiedam een onderdelenbeurs
met een royaal aanbod van motpronderdelen en motorfietsen
die al jaren uit de handel zijn.
Geen 'high tech' maar wel veel
'British Steel' als B.S.A., Norton, Triumph en andere legendarische merken.
Verscheidene motorclubs en
particulieren met interessante
collecties zullen acte de présence geven waaronder de Arielclub, Oltimerclub Oud maar
Sterk en de Rijwiel Hulpmotor
Club Nederland. Een trotse bezitter van maar liefst 62 scooters zal zijn meest unieke exemplaren tentoonstellen. Ook te
zien is een pas (her)ontdekte
motorfiets uit 1904, de Succes,
gefabriceerd door Kip-caravans
en het klapstuk van de motorshow is een zelfgebouwde replica van de 'Reitwagen' (1885) van
Daimler en Maybach.
De onderdelenbeurs is geopend zaterdag van tien tot zes uur en zondag van
tien tot vijf uur. Voor nadere inlichtingen: tel. 01608-20840 of 01882-15%.

Knerpend grind kondigt gast aan
1IEjaareenof huis
van vijftig
ouder bezit dat

w

ook nog in de wat oudere buitenwijk staat, kent het
begrip 'grind'. Grind, een partij
kiezels, wordt gewonnen uit diluviale gronden en rivierbeddingen.
door Bram Wolthoorn

Kruiswoordraadsel
Wat is het woord dat u kunt
vormen met de letters uit de
vakjes van de nummers 47 - 6 36 - 81 - 35 - 48 - 80 - 27 - 20?

VERTICAAL; l orgaan; 2 muzieknoot; 3 raadgeving; 4 toespraak; 5
voegwoord; 6 bolgewas; 7 vogel; 8
afgelegen; 9 hoewel, ofschoon; 10
kist; 12 strafwerktuig; 14 loods; 16
heilige schrift; 19 jachtvliegtuig; 21
mann. schaap; 23 nachtroofvogel; 24
boomloot; 25 mann. dier; 27 vochtig;
29 familielid; 31 snel, vlug; 32 inhoudsmaat; 33 landbouwwerktuig;
34 krachtig, fel; 36 nijdige kerel; 39
lofdicht; 41 gehoororgaan; 46 veldgewas; 47 hoofddeksel; 48 omslag; 50
verachtelijk; 41 uitgesneden reep; 53
insekt; 55 kledingstuk; 56 vaartuig;
58 slaapplaats; 60 bezieldheid; 62 geleedpotig dier; 63 deel v.e. uurwerk;
65 struisvogel; 67 aardsoort; 69 insnijding; 71 halsdoek; 73 gewricht; 75
chem. symbool; 76 lengtemaat; 77
pers. vnw.; 78 bijwoord.

Vroeger was grind het verhardingsmiddel bij uitstek voor paden
en opritten. Een pad van grind is
betrekkelijk goedkoop in aanschaf,
oogt minder strak dan een tegelpad
en is schoner en sterker dan een pad
van gras. Nadelen zijn het wegzakken van het grond in de ondergrond
en het onvermijdelijke voorkomen
ervan in border en gazon als gevolg
van met grind spelende kinderen.

HORIZONTAAL; l zoogdier; 4 figuurraadsel; 8 roofvogel; 11 vertrouwelijk; 13 net; 15 religie; 17 smalle
• Een goede afscheiding tussen het grindpad en de border houdt de
weg; 18 Europeaan; 19 bevestiging;
Grind heeft een impopulaire pe- kiezels bij de planten weg. Het hondsviooltje met z'n hoog op de stelen
20 insekt; 22 mann. dier; 24 pi. o.d.
riode gekend: flagstones, biels en op gestoken bloempjes zaait zich graag uit op een rustig plekje tussen de
Veluwe; 25 slaghout; 26 omtrek; 28
beton gevangen grind (gewassen kiezels. Het behoort tot die weinige welkome gasten op het grind die men
splitsingsprodukt; 30 etensbak; 32
Tekcnmg C Wolllioorn
grindtegel) verdrongen dit prakti- niet aan heeft horen komen
lastdier; 33 eensklaps; 35 stad in
j#>
sche, oerhollandse produkt. In comDuitsland; 37 voorzetsel; 38 doorbinatie met andere verhardingsma- dikke laag steenslag, bedekt met vijf bloemen willen nog wel eens spontochtgeld; 42 file; 43 onverstandig; 44
terialen is grind heel goed in te pas- centimeter grof grind. Op deze on- taan opkomen in het wat oudere
omroepvereniging; 45 eerstkomensen in een ontwerp voor een natuur- derlagen, die goed aangerold moeten grindbed. Door deze ongenode gasde; 47 sprookjesfiguur; 49 lichaamslijke tuin. Grote oppervlakken van zijn, wordt het uiteindelijke grind ten eruit te trekken, wordt het uitdeel; 51 muzieknoot; 52 stad in Itaéén soort materiaal werken vaak gestort. Sluit het grind aan weerszij- stoelen ervan voorkomen.
lië; 54 adellijke titel; 57 vogel; 59
monotoon. Het samenvoegen van den op tussen kops geplaatste klinkleur; 61 grootvader; 62 vlug; 63 tenGrind tegen de gevel rondom het
statische verhardingsmaterialen als kers of gedeeltelijk ingegraven biels.
nisterm; 64 Ned. rivier; 66 deel v.e.
tegels, houten vloerdelen of beton- Het aanbrengen van een antiwortelf- huis houdt de gevels schoon (geen
tabaksprjp; 68 scheepsvloer; 70 de
onbekende; 71 opwerping; 72 water- Oplossing puzzel vorige week: om- nen platen met het beweeglijke olie onder het pad voorkomt de opspattende aarde bij hevige regen)
en maakt vensters bereikbaar. Het
groei van ongewenste plantjes.
grind verlevendigt het geheel.
koud; 74 voorzetsel; 75 uiteinde v.e. mezwaai
onheilspellend knerpen van het
ra; 77 legerafdeling; 79 zuivelproRegelmatig harken van het grind, grind kondigt elke bezoeker aan; aldukt; 80 vat met hengsel; 81 lekkerOnderlaag
waarbij de oppervlakte geëgaliseerd leen bij strenge vorst, als de kiezels
nij.
Grindpaden kunnen het beste ge- wordt, houdt het grindoppervlak aaneengevroren zijn, is het mogelijk
legd worden op een tien centimeter vlak en netjes. Grassen en paarde- om het grind onhoorbaar te belopen.
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VHS-HQ 8UURS VIDEORECORDER
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SONY CAMCORDER

F450, Topper 1 3 lux. 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend.var sluitertijd '2550-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

1799.-

1379.

ti SONY 63 CM KVX25TD
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1979.-

Flat en Square Black Trimt- SONY CAMCORDER
ron beeldbuis, euroscart, ste- F250, Kompakt, autofocus Inreo, teletekst en afstandbe- kl accessoires. Adv'2220 diening Adviesprus"255n -

KLEUREN-TELEVISIE; 55 cm Flat Square beeldbuis, 30
voorkeuzezenders, teletekst, S-tuner, automatisch
zenderzoeksysteem, 2x10 Watt stereo luidsprekerboxen,
On Screen Display, euro-scartaansluitmg en infrarood
afstandbediening.
VIDEORECORDER; Max. 8 uur onafgebroken opnemen
/weergeven op één band! Ideaal om alle evenementen (EKvoetbal, Olympische spelen etc.) in 1992 vast te leggen, 40
voorkeuzezenders, kabeltuner, stilstaandbeeld, timer voor 8
programma's tot één jaar vooruit, afstandbediening met
LCD-display en 'Easy-Programmer'.
Totaal adviesprijs *1999.-
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STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SAMSUNG RE570

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert 280 LITER 2-DEURS
tot 1100 toeren p/m;buiten- LUXE KOELKAST
mantel tweezijdig geëmail- Ondanks grote inhoud komleerd. Adviesprijs *2199.pakte afmetingen. Kwalitatief
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs *848.-

SIEMENS WM3380
1000 toeren. Adviesprijs* 1878.-

JVC 63 CM AVS250
STEREO TELETEKST

1385

TOPMERKCAMCORDER

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1699.-

SONY CAMCORDER

TR45W, Handycam Hi-Fi, 6x
zoom, autofocus. '2220 -

m 495.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u m één machine:

KÜE^REN-TV EN
DEÖRËCORÖEB

m 595.-

ZANUSSI 2-DEURS

1485.

AEG LAVAMAT RVS

SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST
PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS /WHIRLPOOL

349.-

MOULINEX KOMBI "
GRILL + DRAAISPIT

24 liter, 850 Watt vermogen
en draaiplateau. Adv. *989.-

499.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

m 645.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adv. *1549.-

BAUKNECHT 2304

PHILIPS 800 TOEREN

BOSCH 2-DEURS

m 745.-

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening
en draaiplateau. Adv. *899.-

549.-

KOMBI MAGNETRON

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1199.- STUNT" 3 m 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

VR502, VHS 'High Quahty',
8 timers, Hi-Fi stereo geluid
Ned Philips garantie.'1599 -

599.-

BAUKNECHTWA6500

^1049.-

795.-

HITACHI HI-FI VIDEO

SIEMENS KS2648

895

VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur
longplay, 5 koppen ' 1 8 9 9 -

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

299.-

MOULINEX FM1115
pTgii OOP
Lijft? O/tSH"

Type 2023; Tweedeurs 4- AVM610; 20 liter. Adv. *769.sterren kombikast. Adv.*899.-

WAS/DROOGKOMBINAT1E
PHILC0103RVS1000T

E10, (Sony) 8mm systeem, 4
lux,6xzoom, HiFi stereo '2799-

m 445.-

INDESIT 2-DEURS

249.-

SHARP MAGNETRON

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180.750 Watt + draaiplateau.

699.-

1099.-

Type 25GR5760, 63cm flat JVC HI-FI VIDEO
square, m-lme, quikstart beeld- 830, TOPKLASSE! VHS-HQ,
buis, stereo, teletekst en af- Hi-Fi stereo geluid '1899standbedienmg Adv "2075.-

1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1245.-

63 CM TELETEKST

1199.-

BLAUPUNKT HI-FI "

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095 -

INDESIT1200TOEREN
Type W1200WDOJ; Voorlader,
centrifugegang 1200trn/min.,
rvs trommel EN kuip. *1399.-

1249.-

ncn
30*1.™

PANASONIC HI-FI

Nederlandse Philips garantie. F65;4koppen, VHS-HQ '1894-

~~ 1195.PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1145.-

1399.- 5SS*i*«22

1000 TOEREN RVS

KOEL/VRIES KOMBI

Nederlands topmerk. TrommelEN kuip roestvnjstaali

SONY VHS-HQ VIDEO

HOLL. 1000 TOEREN

een twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter 2deurs koel/vries kombinatie.
<oelruimte op "ooghoogte".
Adviespnjs'979.

ZANUSSI

ZANUSSI K/V (OJ)

STUNT! 550 TOEREN

PHILIPS/ WHIRLPOOL

SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,
8uur,jog-shuttle,ab. '1990 -

479.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1095.- GRUND]G VHS VIDEO

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

845.375.365.-

VS510; HQ Super Vision, mgebouwde TELETEKST. * 1549

799.-

liüSftl 549.-

37 CM AFSTANDBED. GRUNDIG VHS VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

:arbte.;attlkel«o

679.649.-

INDESIT G/E FORNUIS

779.-

PHILIPS VHS VIDEO

&MS=-/'I"Ö

898.-

899.-

^^

BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adv.*1375.-

999.-

JVC VHS-HQ VIDEC

1000 TOEREN RVS BL

Van de uitvinders 1 *1099.-

579.679.

HITACHI VHS VIDEO

^H ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING
K
ft

M

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

1398.-

M720; LCD-afstandbed *999 -

ZANUSS1 140 LITER

PTgij ylKC
ulifw 4au.

769.-

BOSCH KTF1540J

HTg%
I^JfAf

SONY VHS-HQ VIDEO

V210,afstandbediend *1110-

ECK
UUU.

PHILIPS 160 LITER

749.-

R ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
^
BLAUPUNKT VIDEO
M GRUNDIG 51 CM
H TELETEKST STUNT
«

ATAG INFRA TURBO

Coolcraft 145 liter, 2-sterren. KFF452; Luxe gas-elektro
Formica bovenblad. Garantie. fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs*1735.-

PHILIPS 140 LITER

M730, HQ, 3 koppen. *1 299 •

1198.-

145 LTR. KOELKAST

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

HITACHI VHS VIDEO
GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

1098.-

AEGTURNETTE

70KV9717; Adviesprijs'2275 -

f^
«
n
^in

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

41OIV; Gas-elektro fornuis. InType AWG089; Opvolger van
kl.grill, draaispit en mixed
de nu reeds legendarische
grill-set. Adviesprijs*1425.- v
PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- 130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
stuurd, eco-knop. *1495.ATAG ELEKTRISCH
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie. EFF225/234/275. Adv.*1445.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

1398

698.-

850
TOEREN
BOVENLADER

Inkl. afstandbediening
bediening'

1498.-

K5406; Gas-elektro. *1049.-

PHILIPS

549.479.

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

ETNA FORNUIS 14.00

2SB01; VHS-HQ, mkl.afstandbedienmg Adv'1095-

4SHQ-VIDE
STUNT! VHS
HQ-VIDEO

n

"^ 528.678.-

499.-

ARISTONA VHS VIDEO

6290; Afstandbediend. *1195.-

'fi

Type K5400; Adviespnjs*799.-

Type 2596; Adv.*799.-

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg *1295-

f\

INDESIT
FORNUIS

INDESIT PROMOTIE

VS700; LCD-afstandbed. *1239 -

PHILIPS VHS-HQVIDEO

n <lerdMlv«n«
i",-,
r. r::vtia9:erom';:v-:' - .

779.-

BAUKNECHT 160LTR.

Mii]üipiniHM.ai«liEni3a

RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed+leespen '1445.-

MAXELL XLII-90
TDK
SA-90

799.-

SONY

38.- i
40.

595.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviespnjs*649.-

UX90WM32.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

198.ATAG WASEMKAP
OWA425AN; 3 standen. *380.-

168.-

BLAUPUNKT VIDEO

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,
8uur, LCD-afstandbed *1695

899.-

\ RVS REVERSEREND

MOULINEX]
B56 OVEN !

m 499.-

PANASONIC VIDEO

I BAUKN./BOSCH/AEG

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed +leespen*1157 -

OPZETVRIESKASTJE

n
*K
A

f5
?!

PHILIPS/WHIRLPOOL

Philips 37 cm
kleuren tv
Type 14 GR 1021 Adv. *715.-

m

mm

6 programma's, 1 2 couverts
en geruisarm: Adv. *1099.-

CONDENSDROGER

SIEMENS CONDENS

BAUKNECHT VW 3PR
PHILIPS VRIESKAST

49.95

Type AFB095; Adv.*665.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.

648.-

169.

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM
:
Winkelcentrum Schalkwijk
. Rivièradreef 37; :•••'.'•'•.., -

I

BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

7QQ
M ^ml^^U
BOSCH VW PS2100*

MIELE DROGER

MERKCENTRIFUGE

Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30v - per maand.
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

INDESIT 120 LITER

fëcgmp.

(a*

(teem!*

*
H

'fi
fl
f
?
%

1000W'

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. '595.-

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM
'-•:

DEN HAAG ZOETERWOUDE
IdJtKiHïlq^

MAARSENBROEK

\C^TJ% 1^
J^% l £A m M
m
-^^
'.^mm^
•
..
..
.

MIELE VW G521

1499.-

HHBBMHiBI

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag..—............1 tot 5.30 uur
• - ' •• • .- . dinsdag l/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
. . . . . . . . - • zaterdag .............9 tot 5 uur.KOOPAVOND:

*Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

Badhoevedorp vrijdag ...."......,... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Bescheiden
'lintjesregen' |
ZANDVOORT - Ook dit
jaar vindt in Zandvoort een
bescheiden
'lintjesregen'
plaats, in verband met Koninginnedag. Burgemeester Van der Heijden heeft
vandaag enkele koninklijke onderscheidingen kunnen uitreiken. Daarvan
was er een voor gemeenteambtenaar J.G. Pannekeet, :
een ander voor de architect
W. Ingwersen. Over even-:
tuele andere onderscheidingen kon - in verband
met het vroege verschijningsuur van deze krant nog niets bekend gemaakt
worden. De gewoonte is immers, dat de onderscheiding een verrassing moet
zijn.

J.G. Pannekeet
Johannes Gerardus Pannekeet
(57) kreeg zijn onderscheiding
als vanochtend vroeg. Hij werd
onderscheiden met de Eremedaille in goud, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau. Pannekeet is in september veertig
jaar werkzaam als gemeenteambtenaar. Tegelijk met dat jubileum wil hij afscheid nemen
van de gemeente Zandvoort,
waar hij tot volle tevredenheid
van het bestuur heeft gewerkt.
Pannekeet trad op l september 1952 in dienst van de Gemeente Heemstede, afdeling archief. Sinds 16 juni 1954 werkt
hij bij de Gemeente Zandvoort.
Hier begon hij zijn loopbaan als
registrateur, vervolgens werd
hij kassier, controleur vermakelijkhedenbelasting en tweede
plaatsvervanger van de gemeenteontvanger. Later werd hij
ambtenaar Onderwijs en Personeelszaken (OPZ) van de secretarie, plus ambtenaar jeugd- en
sportzaken.
Vanaf l juni 1983 was Pannekeet chef van de afdeling OPZ,
tot l april 1990 toen hij benoemd
werd tot hoofd van de afdeling
Welzijn, Onderwijs en Cultuur
van de sector Bewonerszaken.
Die functie vervult hij nog
steeds, terwijl hij ook als plaatsvervangend sectorhoofd optreedt.Pannekeet had naast zijn
werk nog een aantal nevenfuncties: toezichthouder van de gemeentelijke campings De Branding en De Zeereep, secretaris
Sportraad Zandvoort,, kaartverkoper bij de CENAV B.V. (circuit) en administrateur van de
stichting R.K. Lagere Scholen
Zandvoort.

W. Ingwersen
Wouter Ingwersen (65), reeds
veertig jaar architect, werd vanochtend benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Hij
begon zijn loopbaan in 1952 bij
het bureau Pietersen in Aerdenhout, dat hij in 1955 verwisselde
voor Van der Bom in Amsterdam, waar hij zich in 1967 associeerde. Sinds 1972 zet hij het
architectenbureau Van der
Bom en Ingwersen alleen voort.
Hij heeft zich op een groot
aantal terreinen verdienstelijk
getoond, aldus burgemeester
Van der Heijden. Hij was lid van
de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Zandvoort, als
voorzitter van 1973 tot 1977 en
van 1982 tot 1987. Tweemaal was
hij voorzitter van de beroepscommissie bij vervulling van de
predikantsvakatures. De verbouw, renovatie en restauratie
van kerkgebouwen, onder andere in Dalfsen en Zandvoort, is
mede onder zijn leiding tot
stand gekomen.
Hij was ook betrokken bij het
protestants christelijk onderwijs. In de jaren zestig en zeventig was hrj lange tijd bestuurslid
van de Julianaschool, het Christelijk Lyceum in Haarlem en de
Christelijke MAVO in Zandvoort. Bij de oprichting van de
MAVO in 1958 en tijdens de beginjaren heeft hij een grote stimulerende rol gespeeld.
Van 1961 tot 1971 maakte hij
deel uit van de Zandvoortse reservepolitie. Daarnaast was Ingwersen 31 jaar bestuurslid van
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht. In die
functie heeft hij een belangrijke
bijgedrage geleverd aan de sociale woningbouw in Zandvoort.

ga

ZANDVOORT/BENTVELD - Een
bouwvergunning voor'zes vrijstaande
woningen is bij inwoners van Bentveld
in het verkeerde keelgat geschoten.
Voor de woningen moet een stuk bos
van het landgoed Groot Bentveld gekapt worden. Volgens omwonenden betekent de bouw een ernstige aantasting
van het landgoed. Zij hebben besloten
opnieuw bezwaar in te dienen tegen de
vergunning omdat er een procedurefout zou zijn gemaakt. Bovendien vragen zij ook de gemeenteraad om stappen te ondernemen.

wezen omdat er een openbare weg ontbrak. gepast, waardoor de bouwvergunning alsnog
Dat gebeurde na een uitgebreide discussie in afgegeven kon worden".
de raadzaal. 'Deze weigering wettigde de stellige verwachting dat het bos dus het bos zou
Procedurefout
blijven', aldus het stichtingsbestuur.
Het stichtingsbestuur zegt dat de omwonenden die destijds bezwaar hebben aangetekend,
'Regeling'
nooit zijn gehoord. Het spreekt dan ook van
Het gaat ervan uit, dat degeen die de vergun- een 'onbegrijpelijke procedurefout, die zal
ning heeft aangevraagd, de gemeente 'een re- moeten worden hersteld'.
geling heeft afgedwongen'. Dat zou neerkoEen woordvoerder van de gemeente bevesmen op een soort doorgang aan de Merellaan, tigt een en ander. „Om die reden zou het
naast het toegangshek van het landgoed. De college toch geen vergunning afgeven. Daarstichting verbaast zich erover, dat na deze om is er gezegd, dat het niet nodig was om
regeling de bouwaanvraag niet herhaald is..
bezwaren in te dienen.

De 'Stichting tot behoud en instandhouding
van het landgoed Groot Bentveld' heeft met
'verbijstering en verontrusting' gereageerd op
het verlenen van de vergunning. Met name
omdat de bouwaanvraag in 1990 al werd af ge-

Dit keer werd onmiddellijk een vergunning
verleend. Volgens een gemeenteambtenaar
was het echter niet nodig de bouwaanvraag te
herhalen: „De aanvrager is na de afwijzing in
beroep gegaan. Het plan is toen enigszins aan-

3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
1 1 ici
" mei

LW

22.36
23.26
23.54
11.54
12.44
13.25
14.04
14.40
15.04

Maanstanden:

NM zat. 2 mei 19.46 u.
Springtij 4 mei 17.47 u. NAP+105cm

Mensen
„Ik heb het liefst met menn
sen te maken" Dat zegt de
n3
voorzitter van de Stichting Viering
Nationale Feestdagen Zandvoort,
Jan Brabander HIJ heeft de voorbereidingen voor de viering van Konin
ginnedag en Bevrijdingsdag ge
coordmeerd Deze week in de ru
briek 'Achter de Schermen'

ken worden bij de beoordeling, was het toen te
laat. „Het was netter geweest om de omwonenden hiervan op de hoogte te stellen", aldus
de woordvoerder. „Maar bij de gemeente was
alleen de stichting bekend, geen individuen.

Uniek bos
De vergunning is vorige maand verleend, tot
vorige week was het mogelijk om bezwaren in
te dienen op grond van de wet AROB. Hoeveel
mensen daarvan gebruik hebben gemaakt, is
nog niet bekend. De stichting, volgens eigen
zeggen gesteund door circa vijfenzeventig omwonenden van het landgoed, heeft wel aangekondigd bezwaar aan te tekenen tegen deze
'onzorgvuldige procedure'. Om het 'unieke
bmnenduinbos' te behouden, hebben de Bentvelders de gemeenteraad gevraagd om een
nieuw 'voorbereidingsbesluit' te nemen, gevolgd door een bestemmingsplan.

Wennen aan kunst
Ria Westera is hoofd particuliere uitleen van de SBK te
Amsterdam Zij vertelt op de ATV-pagina hoe de SBK werkt Verder
kinderkleding en een bijzondere
muziekreis

9
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Stille Tocht gaat
ook dit jaar door
ZANDVOORT - De Stille
Tocht in verband met Dodenherdenking gaat dit jaar gewoon door.
De tocht is dit jaar zonder meer
opgenomen in het gemeentelijke
programma van de Nationale Herdenkingssamenkomst. Dat in tegenstelling tot vorig jaar, toen het orgamserende comité voornemens was
de tocht af te blazen, wegens mogelijk vervelend gedrag van derden. Na
veel protest ging de tocht toen alsnog door en verliep rustig, zij het
onder veel belangstelling van de nationale pers.
De Stille Tocht vindt plaats na de
samenkomst op maandagavond 4
mei in de Hervormde Kerk aan het
Kerkplein, die om 19.00 uur begint.
Op het programma staan samenzang met orgelspel van G. van Zwieten de Blom, een declamatie door
mevrouw G. Heierman, een optreden van het koor Zamor en een toespraak van burgemeester M.R. van
der Heijden. De Stille Tocht begint
om 19.30 uur en gaat van de Hervormde Kerk naar het monument.
De kerkklokken luiden van 19.45 tot
dertig seconden voor 20.00 uur.
Daarna volgen twee minuten stilte.
Vervolgens wordt de vlag gehesen
en kunnen bloemen worden neergelegd. Medewerking wordt verleend
door trompettist W. Lekkerkerker.

ZANDVOORT - Het experiment met een van de flats in de
Lprentzstraat is een nieuw stadium ingegaan.

De bewoners van de experimentele flat in de Lorentzstraat moeten hun vuilniszakken nu buiten in containers gooien.

neden, aan het eind van de koker,
regelmatig zakken stuk. Daardoor
vlogen vuil en stof de ambtenaren af
en toe om de oren. Tot de maatregelen is besloten, na langdurig overleg

tussen gemeente, EMM en bewonerscommissie. „We hebben er veel
vertrouwen in", zegt Peter Kramer
na de start van het experiment. Hij
is hoofd technische dienst van de

woningbouwvereniging.
EMM
hoopt met deze manier van vuilophalen eindelijk ook de etages schoon
te kunnen houden. Dat zou goed
aansluiten op de overige maatrege-

Folo Bram Stijnen

len in de flat. Zo zijn bijvoorbeeld
het trappenhuis, dat alleen nog toegankelijk is voor bewoners en hun
gasten, plus de hal helemaal opgeknapt en opnieuw geverfd.

ZOO bestuur wil programmamakers niet terug
ZANDVOORT - Het bestuur van de
Zandvoortse Omroep Organisatie wil onder geen enkel beding de ontslagen programmamakers terugnemen. Dat is de
boodschap die zaterdag 25 april werd
overgebracht aan programmaraadslid
Rini Cappel. Hij had geprobeerd beide
partijen weer nader tot elkaar te brengen.
Tevergeefs, blijkt nu. De programmaraad
moet beslissen over eventuele nieuwe
stappen.
„Ik ga hier niet mee door", zegt Rini Cappel,
programmaraadslid namens Casino Zandvoortmeeuwen (Tennis). Na meerdere bemiddelingspogingen legde hij dit weekend het bijltje erbij
neer.
Het bestuur van de ZOO had hem zaterdag te
kennen gegeven, de programmamakers Sigrid
Schopman, Rob Staats en Cor Draaijer niet meer
terug te nemen.
Deze vrijwillige medewerkers, die het zaterdagochtend-programma Zandvoortse Zaken presenteerden, hadden enige weken geleden hun
werkzaamheden neergelegdDe bedoeling was, een gesprek af te dwingen
met het bestuur, omdat zij het op bepaalde punten niet eens waren met het beleid. Bestuurslid-

(ADVERTENTIE)

Daan Huying nam afgelopen week de presentatie gemaakt. Dus zowel bij de programmaraad, het
van het programma over.
bestuur en de programmamakers. Dus werd besloten om alles terug te draaien tot de dag voor de
bewuste en gewraakte uitzending".

Functioneren

De bemiddelingspogingen zijn verricht door de
programmaraadsleden De Vries, Hilbers en Cap- Definitief
pel. Daarnaast probeerden ook de gemeenteSindsdien konden verschillende geplande verraadsleden Methorst (WD) en Sandbergen (D66) gaderingen niet doorgaan. Afgelopen zaterdag
het bestuur over te halen, het gesprek te openen. maakten de bestuursleden hun definitieve standpunt duidelijk. Het bestuur zou de drie medewerOorzaak van het conflict is een verschil van kers niet meer in dienst willen nemen, met als
mening over de vraag hoe een lokale omroep argument dat er anders dertig medewerkers zoumoet functioneren. Daarna kwamen er andere den opstappen. „Ik betreur het ten zeerste dat het
problemen. In een laatste uitzending van Zand- besluit van het bestuur zo vast staat", aldus Rini
voortse Zaken werd de luisteraars duidelijk ge- Cappel.
maakt dat er problemen waren. Het bestuur heeft
dit de programmamakers tot nu toe niet vergeOver de ontslagen medewerkers zegt hij: „Juist
ven.
met deze mensen kan er gebouwd gaan worden
Op 13 april zou een eerste gesprek hierover aan een zender die het waard is om door alle
plaatsvinden tussen bestuur, programmama- lagen van de Zandvoortse bevolking beluisterd te
kers, twee sympathiserende medewerkers en een worden". Medio mei/juni wordt er een nieuwe
afvaardiging van de programmaraad.
Algemene Maatregel van Bestuur afgekondigd.
Het bestuur zei echter af. „De vijf programmamakers waren wel op deze vergadering aanwezig", zegt Cappel achteraf. „De eindconclusie van
de delegatie was, dat deze mensen stonden te
trappelen om te helpen weer een goede zender op
poten te zetten. Over en weer waren vele fouten

10 MEI
MOEDERDAG

Over een tijdje moet vijftig procent van de zendtijd gebruikt worden voor informatieve, educatieve en culturele programma's. „Daarvoor zijn
goed opgeleide en gemotiveerde krachten hard
nodig". Hetbestuur van de ZOO kon niet meer op
tijd bereikt worden voor commentaar.

Gemeente in laatste 'confrontatie' met Tennis
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht heeft afgelopen
week op feestelijke wijze afscheid genomen van haar directeur Gerrit Teunis.

----•

LW HW
HW
02.15 09.35 14.25
02.45 10.25 15.06
03.22 11.26 15.35
03.55
16.16
04.27 00.24 16.47
05.05 01.05 17.27
05.42 01.35 18.07
06.22 02.10 18.51
07.05 02,50 19.39

De aanvrager van de bouwvergunning is
echter in beroep gegaan en is door de beroepsschriften commissie in het gelijk gesteld.
Daarom moest de vergunning alsnog verleend
worden". Voor bezwaarschriften, die betrok-

DEZiïWËËK

Vuilniszak
voortaan in
container
Enkele dagen geleden zijn op de
etages de opslagruimtes voor huisvuil afgesloten. De bewoners moeten nu hun vuilniszak zelf naar beneden brengen, naar een betonnen
bak buiten naast de flat.
Voor de vuilniszakken staan naast
de flat containers, weggewerkt inbetonnen bakken. De containers worden door de gemeente geleegd. Deze
wijze van vuilophalen is een stuk
aangenamer voor de gemeenteambtenaren, dan de oude manier die nog
in de andere flats wordt gehanteerd.
De onhygiënische omstandigheden waren de voornaamste reden
voor deze verandering. De huisvuilzakken moesten door een stortkoker naar beneden worden gegooid,
waarna zij een vuilniswagen inrolden. De stortkoker was vaak echter
onbereikbaar door de hoog opgestapelde zakken plus grof vuil. De mannen van de reinigingsdienst moesten
regelmatig over hoge stapels heen
klimmen. Bovendien gingen er be-

Oplage: 5.150
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'Procedurefout rond bouwplan Bentveld'

l
Waterstanden
H
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Datum
29apr
30apr
1 mei
2 mei
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Hij vertrekt komende maand naar
een andere woningbouwvereniging,
in Enschede. Het afscheid nam bijna twee dagen in beslag en begon
donderdag met een receptie in restaurant Riche.
Vrijdagavond werden de feestelijkheden afgesloten met een etentje,
waarbij de loopbaan van Teunis in
Zandvoort de revue passeerde. Inclusief onder andere een quiz, plus
een optreden van het Zandvoorts
Mannenkoor.
Die middag was ook al in actie
gekomen, tijdens een zaalvoetbalwedstrijd in de Pellikaan sporthal.
Een 'gemengd' team van EMM
moest het opnemen tegen enkele
ambtenaren.

De woningbouwvereniging, langs
de kant zingend aangespoord door
een aantal eigen 'cheerleaders', won
deze confrontatie met de gemeente
met 10-8.
Directeur Gerrit Teunis ging na
afsloop op de schouders, hij scoorde
zelf enkele van de doelpunten van
EMM. Na afloop kregen de ambtenaren toch een beker mee naar het
• Door toedoen van zijn medewerkers en bestuursleden, werd EMM-directeur Gerrit Teunis vlak voor zijn vertrek raadhuis, met als opschrift: 'Op één
nog even 'de pisang'.
Foto Bram stenen na de beste'.

krant moet ik hebben
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich m mijn
omge\m;.> afspoelt. Ter kennismaking ontvang ik hel Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd delen wij u mede, dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man,
on/e zorgzame vader, schoonvader en fijne opa

Gerard Nijkamp
musicus
* 11 augustus 1917
( 2 2 april 1992
C. A. Nijkamp-Paap
H. Nijkamp
M. Wobma-Nijkamp
H. Wobma
Ellen
Aldo
2012 CJ Zandvoort, april 1992
Lijsterstraat 2-3-1
De crematie heeft 27 april plaatsgevonden.

Tot over 10 weken

BASHEINO
Veel succes in
Engeland
Direktie en personeel
Chin-Chin

Op 23 april is op een rustige wijze ingeslapen
onze lieve vader en opai

Taeke-Renze Althuisius

„Theo"
weduwnaar van Tineke Bakker
Renske en Jean-Marc Althuisius
Jean-Julien en Félix-Pierre
Nelleke Althuisius
Willem Voors
Tim
Correspondentieadres: R. Althuisius
Poststraat 12, 20<!2 HZ Zandvoort
De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden.

„Als leven lijden wordt
is sterven een gewin".
Bedroefd, maar dankbaar dat Rie een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
op 76-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster en schoonzuster
Maria Bernardina Molenaar-van Lent
echtgenote van Arie Molenaar
Zandvoort:
Arie Molenaar
Betty en Jan Wijker
Annelies en Gert-Jan de Roode
Gijs
2042 PN Zandvoort, 25 april 1992
Burg. Nawijnlaan 47
De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
woensdag 29 april op de Alg. begraafplaats te
Zandvoort.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
Sluiting gemeentelijke gebouwen
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.
Op Koninginnedag donderdag 30 april, vrijdag 1 mei, maandag 4 mei en
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei zijn alle afdelingen gesloten.

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

Op maandag 4 mei zal de afdeling Dienstverlening Bevolking van 9.0010.00 uur geopend zijn voor de aangifte van geboorte of overlijden.
Informatie: telefoon 02507-61492.

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met de feestdagen is het ophaalschema voor huisvuil gewijzigd.
Het huisvuil van donderdag 30 april (Koninginnedag) wordt op woensdag
29 april opgehaald.
Op vrijdag 1 mei wordt het huisvuil in de gebruikelijke wijken opgehaald.
Op maandag 4 mei wordt het huisvuil van de maandagwijk en de dinsdagwijk opgehaald.
Informatie: bureau Voorlichting, telefoon61492 of afdeling Reiniging, telefoon
61510.

Sni. 12164
Gasthuisplein

1992

1987

Afsluiting Zeeweg 4 mei

Lieve Daan,
l mei is het de dag dat ik je 5
jaar geleden mijn ja-woord
gaf.
Inmiddels 2 pracht kinderen
rijker en nog steeds
ontzettend gelukkig
kVoor altijd de jouwe _
Nancy

PETRA BOOT
wordt 5 mei 21 jaar

In verband met de herdenking der gevallenen zal op 4 mei de Zeeweg vanaf
18.00 uur tot het einde van de plechtigheid voor het verkeer afgesloten zijn.
Men kan dus tijdens deze afsluiting niet via de Zeeweg van Zandvoort naar
Bloemendaal.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
Te koop bij inschrijving
De gemeente Zandvoort biedt bij inschrijving de woning Marisstraat 7
te koop aan.
Het betreft een karakteristieke eengezinswoning met enig achterstallig
onderhoud, bouwjaar ± 1850.
De woning staat op eigen grond met een
oppervlakte van ± 260 m2.
De naast de woning gelegen opstallen zullen van gemeentewege
worden gesloopt. De mogelijkheid bestaat om op deze grond, onder
nader te stellen voorwaarden, een garage te bouwen.
Het voornemen bestaat de woning op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Inschnjvers dienen in de agglomeratie Zuid-Kennemerland woonachtig en/of werkzaam te zijn, danwei duurzaam buiten het arbeidsproces
te staan. Koper dient de woning zelf te gaan bewonen.
De gemeenteraad zal uiteindelijk besluiten omtrent toewijzing en
verkoop. In principe zal de woning aan de hoogste bieder worden
aangeboden. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien zij
de inschrijvingsbedragen te laag acht, de woning niet toe te wijzen.
De kosten van juridische levering zijn voor rekening van de koper.
Gegadigden kunnen de woning bezichtigen op

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Keesomstraat 353, huur ƒ 672,98 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.220,2. Dr. de Visserstraat 32, huur ƒ 445,09 per maand.
2-kamerwomng met c v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.770,zijn.
3. Garage Keesomstraat M, huur ƒ 69,49 per maand. Toewijzing zal geschieden op
basis van het lidmaatschapnummer. BIJ het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel
1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur m het gevelkastje
ten kantore van EMM.
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

donderdag 7 mei en dinsdag 12 mei
tussen 16.00 en 18.00 uur.

hartelijk gefeliciteerd
Bob en Willem

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 02507-61540.
Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 19 mei een schriftelijk en
ondertekend bericht, onder opgave van het bedrag van inschrijving,
zenden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

DIT WEEKEND

BOSBESSENTAARTJE
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 93jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve
moeder en grootmoeder

Suzanna Clasina Gansner-van den Bos

weduwe van Johannes Martinus Gansner
H. Gansner
A. E. Gansner-Gebe
B. Gansner
H. H. Gansner-Paap
en kleinkinderen
Zandvoort, 26 april 1992
Correspondentieadres:
H. Gansner
Brederodestraat 60
2042 BH Zandvoort
De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
woensdag 29 april op de Alg. begraafplaats te
Zandvoort.

In memoriam
29 april 1982

29 april 1992
Jacob Koning

Jack

After ten years I still feel the miss of you
There is an o/d belief
that on some distant shpre
far from despair and grief
old friends shall meet once more
Ger

29 april 1992

Al 12>/2 jaar is hij
onze steunpilaar

ARIE
Weekrnedia
redaktiekantoor,
Amstelveen:
Dick, Joris, Mariska,
Joke, René, Janna,
Eddie, Hans, Chris,
Henk, Wimco, Eric,
Robbert, Jaap, Jos,
Henny, Marianne,
Ivar, Angeniet, Coby,
Lidy, Luuk, Nelleke,
Marcelle, Farley,
Sylvia

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Sierbestratingsbedrijf HESTRA
Henk Sebregts
Ruim 30 jaar een kei in
sierbestrating.
Tel. 023-293359
voor een vrijblijvende offerte.

Voor de doe het zelver
levering zand, grind,
(grind)tegels, klinkers
enz.

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRI,
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel Komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1e klasse materiaal
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Braun Espresso Master Professional
•

Professionele hogedrukpomp voor
perfekte espresso
\ Uniek turbo
cappuccino
stoompijpje;
voor het
perfekt
opschuimen
van melk voor
cappuccino.
Geeft ook heet
water voor bijv.
thee.

Showterrein aanwezig.
Oude Kruisweg 48, Cruquius.

CHRIS HARDENDOOD

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Namens de familie:
Henny Schut-Koper
Zandvoort, april 1992.

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en N AC PIT bereikbaar

fla^
insch^
Qjiföi^

$($^
ï^g^
j^m^

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Onze haringkraam op
het Raadhuisplein is
dan ook van

:

VERHUIZEN?

Uitneembaar waterreservoir (900 ml.).
Waterniveau-indicator
Uitneembare druppelopvangbak

:

'

1 tot 21 mei
gesloten
Na die datum is de
Hollandse nieuwe
er weer.
U weet het, onze
haring is mals en goed
zoals een haring
wezen moet.
Haringkraam
Arie Koper
Raadhuisplein

Snoeropbergruimte

Demonstratie op:
a.s. zaterdag 2 mei van 11.00 tot 17.00 uur

JUPITER-RAADHUISPLEIN

DEWIT VERHUIZINGEN

VRHUKRS

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

Parfumerie MOERENBURG
Wij zoeken een correcte enthousiaste part-time

verkoopster/koper
voor'zondag en vakanties.
Ervaring niet vereist.
Leeftijd v.a. 16 tot ± 21 jaar.

GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS
UIT DUITSLAND:

behoor!fik voordeliger!!
;

','-.••• 1MEI:GESLOTEN
.LANGE .ZATERDAG 2 ME11992
geopend van 9.00-16.00 uur;
Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd
voor de
\

Inl. 02507-16123
vragen naar Wil of Henry
Secretaris Bosmanstraat 40
2041^ kTvZéhcIvooii/^"---'':'!' f •

BRRun

Zowel met 1- als 2-kops filter

Wij zijn even aan
rustpauze toe.

Tel. 02507-13278

taakvieh
dienstverlening,
^i
' • • ' • '
' ' :

Keesomstraat 61, Zandvoort
- Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

j3akker

VAN HARTE!

Voor uw vele blijken van medeleven ons betoond na hè
zo plotselinge heengaan van mijn lieve man, onze liev
vader, schoonvader en opa

Cornelis Schut

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Moerenburg
drogisterij-parfumerie

schoonheidssalon

Möbel
Wllken
levert alle
bekende top.
merken. Bovendien leveren we
keukens uit eigen
fabriek)

29-4 Wkm
Vraag naar:
O Onze katalogus
O Gratis bezoek thuis+offerte
Q Gratis en vrijblijvende offerte volgens
bijgaande tekening (s.v.p. merk vermelden)
Naam

Adres ,
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Sluur deze bon naar:
Postbus 1265, Industrlaterrein D-4476 WERTLE (0)

M O B EL=WI LK EN
"
WE RITE
"

Showroom: Industrieterrein D 4476 Werite (D), of bel rechtstreek
. met onze Nederlandse afd. 09-49595120818 - Fax 09-49595128
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Programma Koninginnedag enigszins gewijzigd

Koninginnedag en Bevrijdingsdag vol festiviteiten
ZANDVOORT - Het dorp
staat met Koninginnedag en
Bevrijdingsdag 'bol' van de activiteiten. De Stichting Viering
Nationale Feestdagen Zandvoort heeft voor beide dagen
een uitgebreid programma opgesteld. Er zijn zoveel mogelijk
programmaboekjes verspreid
in de gemeente. Het definitieve
programma van Koninginnedag wijkt echter op twee punten af.
De verschillen in het programma
zijn klein. Het muziekkorps 'Metro'
vertrekt op Koninginnedag niet uit
winkelcentrum Noord, maar vanaf
de Pellikaan sporthal. De band loopt
vervolgens langs de pas gebouwde
wijken naar het centrum, waar om
half elf de aubade plaatsvindt. Het
andere verschil is, dat de kindervoorstelling op Koninginnedag in
het Circus Zandvoort pas om half
twaalf begint. Ten opzichte van eerdere jaren is het enige opvallende
dat de jeugdspelen verschoven zijn
van Koninginnedag naar Bevrijdingsdag. "

14.00 uur gezellige middag voor ouderen vanaf 55 jaar in het gebouw De
Krocht. Gelegenheid voor gezelschapsspelen en het nuttigen van
een drankje.
19.45 uur concert op de Grote
Krocht met de drumfanfares Metro,
Laurentius en Triomf. Naast een
aantal voor genodigden zijn er ook
stoelen beschikbaar voor ouderen
en mensen die slecht ter been zijn.
21.30 uur vuurwerk, georganiseerd
door de Stichting Zandvoort Promotie.

Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag (5 mei) wordt dit
jaar eveneens feestelijk gevierd, na
de officiële opening door burgemeester Van der Heijden. Het programma voor deze dag ziet er als
volgt uit:

09.45 uur feestelijke opening door
burgemeester M.R. van der Heijden
bij de Kleine Krocht (bij Raadhuis).
10.00 uur Keuring van versierde fietsen, kinderfietsen, rolstoelen en
steps. Alle leeftijden, iedereen kan
hieraan dus deelnemen. Om 10.00
uur verzamelen bij de Kleine
Krocht, de optocht start om 10.15
uur. De voorzitter van de Stichting
Koninginnedag
Viering Nationale Feestdagen ZandHet programma voor Koninginne- voort, Jan Brabander, zal om half
dag (30 april) ziet er als volgt uit:
twaalf (11.30 uur) aan de winnaars
09.00 tot 15.00 uur rommelmarkt op de prijzen uitreiken.
de Prinsesseweg en naaste omge- 11.45 uur straattekenwedstrijd op
het Raadhuisplein: de stoep voor Juving.
piter en de Hema. In drie leeftijds09.45 uur start Show- en Drumfanfa- groepen:4t/m6jaar,7t/mlOjaar, 11
re Metro vanaf Pellikaan sporthal. t/m 15 jaar. Kleurkrijt is gratis te
10.30 uur aubade op het Raadhuis- verkrijgen. Oud-onderwijzer Ge
plein, met medewerking van fanfa- Loogman deelt om 13.00 uur de prijreband Metro en verschillende zen uit.
Zandvoortse zangkoren. Vlaggen 14.00 uur kinderspelen op het Gasthijsen. Hierna: ballonnenwedstrijd huisplein. Ook hierbij zijn prijzen te
voor de kinderen. Voor mensen die winnen, Jan Brabander reikt deze
slecht ter been zijn, wordt een aantal om 16.30 uur uit.
stoelen geplaatst.
*
19.45 uur openluchtconcert op de
11.30 tot 12.30 uur poppenspel Grote Krocht door de IJmuider Har'Woest zoekt de zon' voor kinderen monie. Naast een aantal voor genotussen 4 en 12 jaar, in Circus Zand- digden, zijn er ook stoelen beschikvoort, entree gratis.
baar voor ouderen en mensen die

en Trio Dico van Putten (muziek).
Prachtige prijzen, de entree is gratis.

Voorbereidingen
De Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort is al enige
maanden geleden begonnen met de
voorbereidingen voor beide feestdagen. Hieraan is onder andere meegewerkt door Jan Brabander (voorzitter), Minke van der Meulen, Dick
Duivenvoorden, Jan Hollander, Sander Koper en Theo Hilbers. Daarnaast is nog een aantal vrijwilligers
bereid te helpen met de uitvoering
van het programma.
Omdat het voor de meeste medewerkers vorig jaar de eerste keer
was, zijn er toen alleen op Komnginnedag festiviteiten georganiseerd.
Dit jaar gebeurt dat op beide feestdagen, mede dankzij de gemeentelijke
subsidie (11.000 gulden) en taijdragen van de inwoners van deze gemeente. Ook dit jaar zijn er weer
• De kinderspelen op het Gasthuisplein worden dit jaar gehouden op
acceptgirokaarten
huis-aan-huis
Bevrijdingsdag.
(Archieffoto)
verspreid. Mede van deze opbrengst
hangt het af, of er volgend jaar op
slecht ter been zijn.
ziek en rad van avontuur in gebouw één of twee dagen, Koninginnedag
21.00 uur: het allerlaatste evenement De Krocht, met medewerking van én Bevrijdingsdag, festiviteiten worvan deze twee feestelijke dagen: mu- Pieter Joustra (Rad van Avontuur) den gehouden.

j Kerkdiensten
2/3 mei 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. D. Schneider
uit Zeist, collecte Noodlijdende Gemeenten en personen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mevr. N. van Keulen-Schaafsma uit Overveen
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap

Zandvoorts
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Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel
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Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,--per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
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ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

A c h t e r de schermen
Jan Brabander

'Ik heb 't liefst met mensen te maken9

17166
Schaken bij ANBO
ZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) afdeling Zandvoort biedt
binnenkort gelegenheid om overdag
de schaaksport te beoefenen. Degenen die hiervoor interesse hebben,
kunnen contact opnemen met de
heer C. van Staveren, tel. 16572, of
met mevrouw Carbaat, tel. 18780.

ZANDVOORT - De Stichting Duinbehoud heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen het twintigjarig erfpachtcontract voor de stichting Exploitatie Circuitpark Zandvoort.
Volgens de stichting is er geen dnngende reden om nu al een nieuw contract af te sluiten, omdat het huidige
pas m 1994 afloopt. Bovendien loopt
de besluitvorming vooruit op de
openbare behandeling en besluitvormmg over het Plan van Aanpak. Dat
geldt ook voor het besternmingsplan, het bij te stellen duinbeheerplan, de vergunning Wet Geluidhinder en de A-status. 'Door de lange
looptijd van het erfpachtcontract
worden toekomstige bestuurderen
en gemeenteraden op onverantwoorde wijze opgezadeld met een zware
erfenis', aldub Duinbehoud.

Vrije busbaan mogelijk
op deel Zandvoortselaan
ZANDVOORT - Tussen station Heemstede en Bentveld
kan vrij gemakkelijk een vrije
busbaan aangelegd worden. Financieel gezien zou dat zelfs
nog dit jaar kunnen gebeuren.
Dat blijkt uit een studie van de
vervoersmaatschappij NZH en
het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng uit Deventer.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOOBT - „Ik moet wat
om handen hebben". Dat zegt
de 56-jarige Jan Brabander,
voorzitter van de Stichting
Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort. Zo verklaart hij
zijn inzet voor de viering van
Koninginnedag en Bevrijdingsdag in deze gemeente. Hij
houdt zich met name graag bezig met de organisatie van allerlei dingen. Dat is ook niet
verwonderlijk: vrijwel zijn hele
loopbaan heeft Brabander leidinggevende posities gehad.
„Ik ben geen mens om mijn
energie in een tuin te stoppen.
Die leg ik het liefst vol met
tegels".

J

AN BRABANDER is twee jaar
geleden door burgemeester
Van der Heijden benaderd, met
de vraag of hij beide vieringen
in Zandvoort wilde organiseren. Dat
kwam op een goed moment. Een
tijdje daarvoor had hij wegens gezondheidsredenen afscheid moeten
nemen van Huis in de Duinen, waar
hij in totaal 12,5 jaar directeur was
geweest. „Ik had plotseling niets
meer te doen". Brabander ging in op
het verzoek van de burgemeester.
„Omdat ik ervoor gevraagd was en
het probleem opgelost moest worden. Maar óók omdat ik het leuk
NPB:
vind om dingen te organiseren. Het
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de Jong is leuk om te kunnen 'sturen' en te
Roomskatholieke Kerk:
motiveren. Vooral als je opnieuw,
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu- van onder af aan, kunt beginnen. En '
nieviering
als je een bepaalde ervaring hebt opZondag 10.30 uur: woord/commu- gedaan, waarom zou je er dan geen
nieviering, pastor Cl. van Polvliet
gebruik van maken?"
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: pastor Th. W.
Duyves (RK)
Psychiatrie
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Die ervaring is rijk en gevarieerd:
vooral in de psychiatrie (hoofd opleiding) en de bejaardenzorg. „Ik
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te heb in Amsterdam een bejaardenHaarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en huis mogen bouwen en de orgamsamaandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. tie kunnen opzetten". Jan Brabanvan Rongen, L. Meeszstraat 14, der had de coördinatie over het perHaarlem, tel. 023-244553.
_

mensen uit Zandvoort. Daardoor
ben ik mij, sinds ik niet meer werk,
méér Zandvoorter gaan voelen".
In de rubriek Achte de
Dat laatste komt ook door zijn lidSchermen gaat het Zandmaatschap van de Rotaryclub Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
voort, een organisatie die regelmatig
naar de 'mens' achter beactie voert voor de minder goed bekende personen uit deze gedeelde medemens. Vorig jaar was hij
meente. Deze week Jan
daarvan voorzitter, een functie die
Brabander, voorzitter van
ieder lid één jaar lang mag bekleden.
„Ik heb nu het secretariaat overgede Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. nomen. En dan gelijk maar voor vijf
jaar, dat is voor iedereen makkelijker". Zijn werkkamer, compleet met
computer en andere kantoorapparatuur, getuigt van drukke werkzaamsoneelsbeleid van tien bejaarden- heden. „Zolang het maar niet te gehuizen. Later werd hij directeur in jaagd hoeft. Want dat wil ik niet
het Huis in de Duinen, waar hij zorg- meer".
de voor een grote renovatie en de
bouw van 36 woningen. Daarnaast
gaf hij de aanzet tot de bouw van 57 Argentinië
Jan Brabander is dus meer thuis
nieuwe aanleunwoningen".
Op doktersadvies ging Brabander te vinden, bij zijn vrouw Coby en de
het twee jaar geleden wat rustiger laatste van de zes kinderen die het
aan doen, zij het met moeite. „Ik ouderlijk huis nog niet verlaten
moet iets om handen hebben. Maar heeft. Meer tijd dus ook voor zijn
ik ben geen man voor de tuin. Die leg hobby's: lezen (o.a. biografieën, werik het liefst vol met tegels, zodat ik ken van Gorbatsjoy en 'alles over de
daarnaar geen omkijken meer heb. oorlog'), zijn favoriete muziek (opeIk heb het liefst met mensen te ma- ra, vooral van Maria Gallas, 'vanwege haar stem en expressie'), en reiken".
zen. Dat laatste leidde jaren geleden
Wat dat laatste betreft, heeft hij tot allerlei kleine privé-acties van
verschillende kansen gekregen, én Jan en zijn vrouw Coby. Op pad met
aangegrepen. Zo werd hij gevraagd een broer van Brabander, die al 32
voor de organisatie van de jaarlijkse jaar priester is in Zuid-Amerika, beOntmoetingsdag, plus de coördina- zochten zij zuster Van de Bosch in
tie van de voorbereidingen voor Ko- de Argentijnse plaats Iguazü. Zij had
ninginnedag en Bevrijdingsdag. er een klein hospitaal. „Maar er
Voor Jan Brabander is dat vooral heerste een verschrikkelijke armoedat laatste iets geheel nieuws. Maar de. Daar wilden we graag iets voor
het verliep vlot. „We hadden een doen".
klein groepje voor de voorbereidinSindsdien houdt het echtpaar algen. Daardoor kun je snel handelerlei kleine inzamelingsacties, van
len".
bijvoorbeeld kinderkleding of, bij
het begin van het schooljaar, pennen
Feestdagen
en schrijfpapier. „We hebben daar„De organisatie van deze feestda- voor een eigen, kleine stichting aan
gen heeft leuke aspecten", zegt hij: huis opgericht", geeft Brabander
„Vooral het zoeken van mensen die toe. Enigszins aarzelend, want hij
mee willen doen plus het bedenken blijft eigenlijk liever bescheiden op
van allerlei nieuwe dingen. En, net de achtergrond: „Voor een gedeelte
als bij de voorbereidingen voor Ont- is het gebruik maken van de goedmoetingsdag, je komt ook hiermee geefsheid van anderen",
in contact met een heleboel andere

Ereburger
Op initiatief van Jan en Coby is er
in Iguazü een klein bejaardenhuisje
van de grond gekomen. Omdat een
aantal verzorgingsbehoeftige ouderen hier naartoe kon verhuizen,
kwamen er in het hospitaal zo'n dertig plaatsen vrij voor zieken. Tijdens
hun vakantie, eind vorig jaar, werd
het hospitaal geopend. „Dat was een
mooi moment", zegt Brabander.
Een dag later werd het echtpaar op
het stadhuis van Iguazü ontboden,
bij burgemeester dr. Carlos Velazquez. Jan en Coby werden tot ereburgers van de stad benoemd.

Burgerlijke stand B
Periode:
21 - 27 april 1992
Ondertrouwd:
Standbrook, Michael Robert en Van
Grol, Diana Gertrude
Gansner, Rob Jan en Winnubst, Nicole Josepha Maria
Geboren:
Kimberley, dochter van: Paap, Edwin André en Holt, Teresa Dawn
Overleden:
De Bruin, Petrus, oud 82 jaar
Van Santen, Joseph, oud 84 jaar
Nrjkamp, Gerard, oud 74 jaar
Althuisius, Taeke Renze, oud 69 jaar
Scheltema Beduin, Petrus, oud 88
jaar
Gansner geb. Van den Bos, Suzanna
Clasina, oud 93 jaar
Molenaar geb. Van Lent, Maria Bernardina, oud 76 jaar

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Duinbehoud tegen
circuit-contract

maken van het pad aan de noordzijde. Op andere stukken kan de voormahge trambaan, nu fietspad, een
oplossing bieden. Dit zal echter op
flink wat - milieutechnische - bezwaren stuiten, zo is de verwachting.
Het onderzoek is een gevolg van
een afspraak tussen de gemeenten
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede
en Zandvoort om samen de verkeersdrukte van en naar de kust aan
te pakken. Het recreatieverkeer
moet in betere banen geleid worden
Niet de gehele verbindingsweg - om de filet, te kunnen rmnimalisedie deels door de gemeente Bloe- ren. De gemeenten hebben zich nog
mendaal loopt - is zonder meer ge- met over het rapport uitgesproken.
schikt voor een busbaan. Het makkelijkst is deze aan te leggen op de
Zandvoortselaan in Heemstede tot Zeeweg
en met de Zandvoorterweg bij de
Inmiddels wordt er een tweede onKoekoekslaan in Bloemendaal. Vol- derzoek gehouden, dat m het najaar
gens de onderzoekers zou dit gedeel- afgerond moet zijn. Dit keer betreft
te ongeveer vijf miljoen gulden kos- het de mogelijkheid om op de Zeeten, terwijl de rijksoverheid er reeds weg een vrije busbaan aan te leggen.
2,9 miljoen voor opzij zou hebben Zo wordt bekeken of het mogelijk is
gezet. De busbaan op dit gedeelte de rijbanen te verdelen in één voor
kan niet breed genoeg zijn voor twee het autoverkeer én één voor het busrichtingverkeer. Dat is echter mak- verkeer.
kelijk op te lossen door de richting
Als de vrije busbaan is gereali• 'Jan Braban- af te laten hangen van de verkeers- seerd, heeft het wellicht zin om pender: „Ik moet wat drukte.
delbussen m te zetten voor de recreom handen hebanten. Ook dit wil de NZH verder
ben. Maar ik ben
onderzoeken, mits het Gewest Zuidgeen man voor Trambaan
-Kennemerland daartoe de opdracht
een tuin".
Bepaalde stukken tussen Heem- verstrekt. De gedachte is, dat autostede en Zandvoort zijn te smal voor mobilisten hun auto aan de oostzijFoto Bram Stijnen
een busbaan. Tussen de Koekoeks- de van Haarlem kunnen neerzetten,
weg en de Bentveldweg zouden bo- waar zij dan door de bus worden
men opgeofferd moeten worden, in opgepikt. De NZH verwacht echter
Bentveld moet wellicht het fietspad dat dit alleen werkt, als het busveraan de zuidzijde verdwijnen. Wielrij- voer een veel kortere reistijd garanders zouden dan gebruik moeten deert.

j Weekenddiensten
Weekend:
2/3 mei 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni-

Uw krant niet
ontvangen?

• Janen Cpby Brabander werden in december tot ereburgers benoemd van

de Argentijnse plaats Iguazü.

De Zandvoortse Agathakerk heeft
nog een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan dit project. Als
het aan Jan en Coby Brabander ligt,
volgen er nog meer. „De armoede is
zo verschrikkelijk, dat wij proberen
die mensen in ieder geval een druppel van al onze Nederlandse rijkdom
te geven. Daarvoor lopen we graag
het vuur uit onze sloffen".

CINEMA CIRCUS

J
BIOSCOOPPROGRAMMA WOENSDAG 29 april t/m 7 ME11992

DE NIEUWE TEKENFILM
.VAN STEVEN SPIELBERG
PAS OP JONGENS,
ER Is EEN NIEUWE Muis
IN DE STAD!

DAMON WAYANÜ
Twee vergeten Helden
slaan tegenover een
misdidig goksyndiciat
In de «port. Niemand
rekent meer op «.
Maar ze slaan op 't
; punt opnieuw te scoren.

HEVEL IN HET
WILDE WESTEN
lAHiDIIBlOÏ
AKÏMUCPJÏ

Dagelijks om

13.30 en 15.30 uur
FIEVEL IN HET WILDE
WESTEN
Alle leeftijden/kindervriendehjk

Kaarten tot 12 jr. ƒ9,-.
Volwassenen ƒ 12,50.

Dagelijks om

19.00 en 21.30 uur
THE LAST BOY SCOUT
Leeftijd vanaf 16 jaar

Kaarten ƒ12,50.

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij
MacDonalds (hamburger, patat en frisdrank)
voor maar ƒ 12,50 p.p. minimaal 6 personen.
Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 J M ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535
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SINCER

ELECTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES
ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGEN
TELEKOMMUNIKATIE INSTALLATIES
SANITAIRE INSTALLATIES
ONDERHOUDSVRIJE DAKBEDEKKING

in ZANDVOORT

Daarom een naaisterschaar cadeau bij aankoop van een nieuwe machine
(al vanaf ƒ399,-). Aktie t/m mei 1992.

Stichting Gezinszorg
Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.
Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgende taken
aan thuiswonende mensen die van hulp afhankelijk zijn.
De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (ouderen) als kortdurend (jonge gezinnen) zijn.

sr

DE SINGER LIMITED EDÏTION
;
f
• Vrije arm /.ij;-/:'K machine
\
l
• 1O praktische steekpaironeii ;
,
\v.<>. tlivèrsc strelcliNicken . , v
• ^
• Automatisch knoopsgaten maken '•'•••l
,•• rk'ttrtmisclif snellieidsrej*elaar
•'Makkelijk pliuliKKendespoel
• vóór.de'naald
•

Beveiligings
Installateur

24-uur service

Voor het rayon Zandvoort vragen wij

De Lange totaalinstallateur
Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

Aalsmeerderweg 527,
1437 EG Rozenburg (N.H.).
Telefoon 020-6533779

MEDEWERKENDEN

Fax: 020-6533975

voor 2 of meer dagdelen per week.

• Mukkclijkc 'draaKf>ree'p
• Schuine naaldsland
• Inclusief .stoliiocs

PRINSENHOFSTRAAT, 7
T/0 GARAGE VERSTEEGE

_

r-20072.

Maandags gesloten

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

BELASTINGVRIJ
BIJVERDIENEN
Dat kan tot een bedrag van
ƒ5.225,- per jaar.

Stoelenjongen

89?,-

Strandpaviljoen 21

<Tome

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.
Tel. 023-213421.

15524
Heeft u belangstelling? Neem dat telefonisch kontakt op met onze
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatie-afspraak.
Telefoon op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, 023-213421.
U kunt ook schriftelijk reageren naar ons adres.

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

THUISZORG,
TREFFEND MENSENWERK.

Tel. 12932
Maandag gesloten.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
WEEKEND AANBIEDING

BOTERKOEK 4.95

alphahelpende in de thuiszorg

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID,

Tel.

Voor gewoon, riant tafelen
Boul. Barnaart 14

Deze bijverdienste is mogelijk als u werkt als
in het rayon ZANDVOORT.
Een alphahulp is in dienst van de klient. Dit zijn
veelal oudere mensen die afhankelijk zijn van
hulp bij huishoudelijke werkzaamheden.
Onze instelling bemiddelt tussen u en de klient.
De werktijden en dagen waarop u wilt werken,
worden in overleg vastgesteld. De verdiensten
zijn per uur:
voor 18- en 19-jarigen
ƒ 9,37
voor 20-jarigen
10,02
voor 21-jarigen
10,94
voor 22-jarigen
11,86
voor 23 jaar en ouder
12,84
Er vinden geen inhoudingen plaats.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen
' met de afd. alphahulp (mw. R. Faber en mw. A.
Lippus).

Wij bieden u onder andere:
- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent
- zinvol werk met en voor mensen
- gunstige werktijden
- (bij)scholingsmogelijkheden
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-dagen)
« arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Gezinsverzorging
- een bruto-uurloon van ƒ13,84 voor 26-jarigen en ouder
- voor gediplomeerden ligt het salaris hoger.

Gevraagd:

••• • • . " • • • : ' i
NORMAAL

Fa. Gansner & Co.

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

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

En de makolaüt weel van
wanten en kranlen

enz.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Kop van Juf

ü

If F

bij

voor 1,- slaan
raak je de bel
gratis pilsje

BACK TO THE SIXTIES

Autorijschool
Phil Waaning

IN SOC. DE MANEGE

Info 16023

(geldig van 9-4 t/m 31-6)
En natuurlijk staan wij vermeld in de Nationale Rijschoolgids van toprijscholen. (uitgave ANWB-Bovag)

En die andere Moeders dan
Dank zij hun Nederlandse vrienden en vriendinnen hebben de
Moeders van het Plaza de Mavoi in Argentinië hun huis voor zieke en
oude alleenstaande Moeders kunnen aankopen. Eindelijk!
Nog dit jaar, waarin zij het vijftienjarig hestaan van hun organisatie
herdenken, zullen de eerste bewoonsters het huis betrekken.
Voor de Moeders, die nog altijd strijden voor opheldering over het lot
van 30.000 mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de militaire
dictatuur zijn verdwenen, betekent dat een nieuwe zorg.
En ook een extra financiële verplichting! Die nieuwe
verantwoordelijkheid komt boven op de zware taken, die zij al op hun
schouders dragen. Zoals: psychische hulp voor kinderen van
verdwenen personen, geldelijke bijstand voor nabestaanden, het
anderen bekend maken met het waaróm van hun niet aflatende strijd

(bij Palace Hotel]

Postcode Loterij keert
55 keer 25.000 sulden uit
De dag van de Nationale
Bomen Mars werd een
geweldig succes. Ook
voor de deelnemers van
de Postcode Loterij werd
, het een leuke dag.
Zo wonnen maar liefst 55
bezitters van een Postlot
tijdens de extra Hitbingo
van 11 april elk 25.000
eulden! De vele nieuwe

deelnemers die zijn toegestroomd maken de prijzenpot steeds groter! Voor
slechts één t i e n t j e per
maand maakt u elke week
weer kans op de Hitbingoprijs van 25.000 gulden.
En elke maand op een van
de meer dan honderdduizend prijzen, van een tientje tot een ton. De klap op
de vuurpijl is natuurlijk het'

Zomer Miljoen, dat in juni
getrokken gaat worden.
Nog seeh Postlot? Stuur
dan d^e WIN-EEN-MILJOEN-BON hieronder op.
Een ton voor een tientje (of
'n miljoen) is geen slechte
kans! Bovendien steunt u
met uw deelname projecten voor mens en natuur.B

Een echte vriendschapsprijs!

Met hun witte hoofddoek|es om lopen de Moeders nog elke
donderdagmiddag rond het Plazo de Mayo in Buenos Aires.
Zo lang de Moeders doorgaan, blijft SAAM hen steunen.

De hoofdprijs van een ton van de laatste trekking
kreeg wel een heel bijzondere bestemming. Twee
vriendinnen die elkaar al 39 jaar kennen, speelden
beide met een Postlot mee. Op één ervan viel de ton.
Waarop de prijswinnares zonder aarzelen besloot
om de hoofdprijs met haar vriendin te delen. Reden
genoeg om beide uit te nodigen de gedeelde prijs in
ontvangst te nemen tijdens de uitzending van
Hitbingo. Op de foto Irene Moors en twee stralende
vriendinnen, die alvast wilden verklappen dat de
prijs bijzonder goed uitkwam; juist op tijd voor nieuwe vloerbedekking en de vervanging van een wastnachine. Proficiat, dames!^

LOT 02 2652

Denk dit jaar op Moederdag ook eens aan die andere Moeders,

Henny Huisman
Uitzendstraat 89

'de 'Dwaze. Moedei^:-.'^
Stort uw bijdrage op giro 91 14 00 t.n. v. SAAM, Amsterdam.

1234 AB Su
£s Ja,ikw*f<n«ed«>n
Postcode Lotwfl «n

Willeke van Ammelrooy
Hedy rj'Ancona
CathérlneAndriessen
RlaBeckers
. ::
TrixBettoni ^
_
; • ' ;;
MiesBouhuys
f ' "•'"..".
Daphne Duljvelshotf
Natasha EmSnuels
Hanske Evenhuls-van Essen
Annemarie Grewel
len van den Heuvel :
Diane van Hulst
'
Letty Kosterman.'.'.-.';.;.': ..'• •'•'.
Aniieke Krijnen ' .••'. i
MayaPejIc •.. .
TrurJy van Ptnxteren
JeanneRoos : . . " ; • . ' •
MadySaks
Loulse van Santen
'
Ageeth Scherphuis ' •
Annie M.G. Schmidt
Dore Smit v :.....
' ;
Hans Snoek
. .
Shineen Stronken . " .

• SleunAanAt^entiinselvioederB

GIRO 311400

ƒ l ,72
ƒ l ,88
ƒ l ,06

SERVICESTATION

De foto's gemaakt tijdens de
Caribbean Night zijn
gratis af te halen.

Kostverlorenstr. 70 Zandvoort Tel 12071

Haltestraat 25

Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

Zaterdagavond voor
ongebonden mensen weer sfeer,
dansen en muziek uit de 60er
jaren, v.a. 25 jaar.
Corr. gekleed. Entree ƒ 15,-

• 60% geslaagd voor het 1 e examen
• Slaag je niet voor de 1e keer dan
CBR-examengeld terug
• Senioren training
• Overwinnen verkeersangst (voor
mensen met een rijbewijs)

aan de bar

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
WIEÉRVOOR
HETZELFDE PRODUKT

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1402
(Bussum), 3328(Dordrecht) of 7213 (Gorssel)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de vqlgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit!

Een lachende Henny Huisman staat voor de allergrootste WIN-EENMILJOEN-BON van het land. Voor slechts l tientje per maand maakt u
straks kans op misschien wel één miljoen gulden.'

- --•i

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
.. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'f onderstaande rekening af Ie schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Met reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

J1 lot (ƒ 10,-) per maand ü

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
dhr.

Naam:_
Adres:

De winnende
Hitbmgonummers van
21 april:

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

8
16
17
18
19

20
21
22
23
24

26
30
31
33
34

35
36
39
40

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten weiden voor drie maanden Iegelijk geïnd.

Volgende week: .
uitslag trekking april!

1
4
5
6
7

Vul snel de bon in
en doemée!

Postcode: |

i

D mevr.

Plaats:
150.92.04

• NATIONALE
III L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Zandvoorf 75 grijpt naast titel
ZANDVOORT - Na een zenuwslopende
partij voetbal is Zandvoort'75 er niet ingeslaagd het kampioenschap van de derde
klasse KNVB te pakken. De Zandvoqrters
hadden de gehele wedstrijd een groot
veldoverwicht maar slaagden er niet in de
ZOB-muur te slechten. ZOB wist eenmaal
uit een vrije trap raak te schieten, won dus
met 0-1, en kon het kampioensfeest gaan
vieren. Voor Zandvoort'75 rest nu een
troostprijs. De badgasten mogen meedoen aan de na-competitie, waarin nog
promotie kan worden behaald.

had weinig moeite met de uitvallen van ZOB, het
middenveld was in Zandvoortse handen en de
voorhoede probeerde aan de felle dekking vandaan te komen. De druk werd zodoende erg groot,
doch ZOB verdedigde met man en macht en keek
niet op een hoekschop meer of minder. Vele
hoekschoppen, vrije trappen maar de Zandvoorters slaagden er niet in een opening te vinden.
Een kopbal van Thomas Schulte had zeker
meer verdiend. Nu ging de bal via de lat over het
doel. Vaak spannende situaties voor het ZOB
doel, dat echter ongeschonden bleef. Na een half
uur spelen kwam ZOB voor het eerste aan een
gevaarlijk actie toe. Doelman Pierre Visser redde
echter bekwaam met de voet. Ongeveer tien minuten voor de rust kreeg ZOB, na een onoverzichtelijke situatie, op de rand van het zestien meter
gebied een vrije trap te nemen.^

De wedstrijd begon een tiental minuten te laat
omdat supporters van ZOB groots vuurwerk a'fstaken. Italiaanse taferelen rond het veld, met
veel toeschouwers. Zo rond de 750 mensen waren
op dit topduel afgekomen.
De badgasten begonnen met een sterk offenOndanks de door Zandvoort'75 opgetrokken
sief. "Probeer snel een doelpunt te maken", was muur, slaagde de aanvoerder van ZOB erin de bal
het parool van trainer Gerard Nijkamp. "En dan uiterst zuiver in de bovenhoek te deponeren. Onde snelheid van Robin Castien en Paul Longay- houdbaar voor Pierre Visser, 0-1. De Zandvoorroux benutten". Dat kwam er niet uit, alhoewel ters waren even van slag, doch probeerden nog
Zandvoort'75 zeker wel mogelijkheden heeft ge- voor de rust de achterstand weg te werken. Het
had op een snel doelpunt. Zo plaatste Bas Heino zat echter niet mee, want zo verdween een vrije
de bal voor de voeten van de vrijstaande Dennis trap van Ivar Steen, via een ZOB-taeen, net naast
Keuning. Zijn keiharde inzet spatte op de vuisten het doel.
van de ZOB doelman.
In de tweede helft verving Rob Koning Dennis
Keuning. De spelsituatie onderging geen wijziging. De Zandvoorters zochten direct weer de
Overwicht
aanval op.
Het overwicht van Zandvoort'75 groeide. De
Na vijf minuten kregen de Zandvoorters het
defensie, met een uitstekende Bert van Meelen, verlies te verwerken van topscorer Paul Longay-

Zaalvoetbaltoernooi
ZVM gaat beginnen
ZANDVOORT - Op dinsdag 5 mei
aanstaande vangt het 22e Zandvoortmeeuwen Zaalvoetbaltoernooi aan.
Vijf weken lang wordt er in diverse
afdelingen gestreden om de ereprijzen. Ook dit jaar wordt er, in de Pellikaanhal.aan de A.J. van der Moolenstraat, veel spanning en sensatie verwacht.
De strijd om de Zandvoortmeeuwen Cup is wat tijd betreft enigszins
aangepast. Om geen concurrentie te
ondervinden van de Europese voetbalkampioenschappen in Zweden,
wordt dit toernooi vroeger gespeeld
dan in voorgaande jaren. Daarom is
het eind van dit toernooi op 12 juni
vastgesteld. Vrijwel elke avond tussen 5 mei en 12 juni wordt er gezaalvoetbald en bovendien zijn er wedstrijden gepland twee zaterdagen. De
avondwedstrijden beginnen om
kwart voor zeven terwijl zo rond elf
uur de lichten van de Pellikaanhal
uitgaan.
Ook dit jaar is de organisatie er in
geslaagd zes afdelingen van acht
teams bijeen te brengen, al leverde
het wat moeilijkheden op. "Bij de
recreanten kan je teams genoeg krijgen", aldus Hans Jongbloed. "De eerste divisie levert de meeste problemen op. Ik denk dat men het liefst
recreatief wil voetballen.
Per avond bedraagt de entree
twee gulden vijftig. Kinderen moeten twee kwartjes neerleggen. Voor
het gehele toernooi is een passepar tout te verkrijgen tegen een vergoeding van vijfentwintig gulden.

roux. De straf gedekte spits moest met een dijbeen blessure het veld afgedragen worden. Johan
van Marie kwam in het veld.

Verhit
De strijd kreeg een verhit karakter. Vele vrije
schoppen maar het leverde niets op. De bal werd
vaak in het strafschopgebied van ZOB gebracht,
maar in een melee van spelers moet die bal dan
goed vallen. Dat gebeurde niet. Ook de verre inworpen van Johan van Marie brachten niet het
gewenste resultaat. ZOB bleef overeind en werd
kampioen. De Zandvoorters mogen proberen alsnog te promoveren naar de tweede klasse. Eerst
wordt een halve competitie afgewerkt met DZS
en Odin. De winnaar treedt dan aan met de winnaar van de na-competitie van de andere derde
klasse.
Een teleurgestelde trainer Gerard Nijkamp
vond dat zijn team in de eerste helft de kansen
heeft laten liggen. "We hebben getracht toen de
strijd open te breken, maar we hebben de kansen
laten liggen. In de tweede helft probeer je de zaak
te forceren, maar dan moet je wat geluk hebben.
We willen nog te veel voetballen in zulke wedstrijden. In zo'n slijtageslag wordt iets extra's gevraagd en dat hadden we niet. De bedoelingen
waren wel goed, maar het lukte niet.
Het eerste doel was om via een kampioenschap
rechtstreeks te promoveren. Dat is niet gelukt,
dus nu moeten we ons maar gaan richten op de
na-competitie".

Knappe zeges van
Casino-ZVM teams
ZANDVOORT - De handbalteams
van Casino-ZVM hebben het afgelopen zondag prima gedaan. Zowel de
dames als de heren kwamen uit tegen Concordia en boekten fraaie • De Zandvoortse topscorer Paul Longayrux moest in de tweede helft met een
overwinningen. De dames met 16-13 dijbeenblessure het veld afgedragen worden
Foto Bram stijnen
en de heren met 25-24.

o Cas Al probeert een vis aan de haak te slaan.

Zandvoortse Visvereniging maakt
geslaagde trip naar Denemarken

ZANDVOORT - Maar liefst
negenentwintig man van de
Zeevisvereniging Zandvoort
ondernamen een vijfdaagse vistrip naar Denemarken. In
Hornbeak, boven Kopenhagen, werden een vijftal bungalows gehuurd. Het werd een
enorm geslaagde trip met goede vangsten. De vissers kijken
nu alweer uit naar volgend
jaar, wanneer Denemarken opnieuw op het programma
staat. '

Direct na aankomst gooiden de
vissers de hengels uit. De meesten
probeerden het vanaf de boot en een
aantal probeerde het vanaf de kust
of vanaf de pieren. Vanaf de boot
werd weinig vis gevangen. Een paar
kabeljouwtjes was de buit. Ernst
Mulder sloeg een knappe kabeljauw
van 54 centimeter met een gewicht
van 1650 gram aan de haak. Van de
pieren werd leuk vis gevangen zoals
schar, bot, gul en zeedonderpad.
Nico Ruygt pakte een horsmakreel
van 36 centimeter.
Voor de tweede dag was een wedstrijd gepland voor iedereen vanaf
de boot. Door een communicatiestoornis bleek er slechts een boot te
zijn, in plaats van de twee bestelde.
De wedstrijd werd daardoor verB ZANDVOORT - De postduivenvereniging Pleines hield afgelopen zaterdag een vlucht vanuit Duffel. De
duiven moesten een afstand afleggen
van ongeveer 143 kilometer.
De uitslag was: Van der Wal/Romkes l, combinatie Koper 2, 4, 11, J.
Harteveld 3, 8, R. Sinnige 5, 7, 10,12,
15, H. Heiligers 6, E. Paap 9, H. Terol
13, P. Bol 14.

Het damesteam van Casino-ZVM
begon de strijd erg stroef. De aanvalsopzet verliep in een te langzaam
tempo waardoor Concordia een 5-3
voorsprong kon nemen. Toen Casino-ZVM het tempo en de nauwkeurigheid opvoerde was het snel gedaan met Concordia. Nog voor de
rust stelde Casino-ZVM orde op zaken, 9-6.
In de tweede helft ontmoette Casino-ZVM felle tegenstand, maar ondanks het aandringen van Concordia bleef de voorsprong gehandhaafd. Door' blessures aan Zandvoortse kant, werd het team aangevuld door een aantal junioren. Deze
konden op een uitstekend debuut
terugzien. Eindstand 16-13.
De Zandvoortse heren speelden,
vooral in de eerste helft, een perfecte
partij handbal. Casino-ZVM domineerde en kon gaan rusten met een
17-13 voorsprong. In de tweede helft
een totaal ander spelbeeld. De regen
kwam toen met bakken uit de hemel, waardoor fatsoenlijk handbal
niet meer mogelijk was. Concordia
had nog het minst last van de slechte
omstandigheden en kroop naderbij.
De Zandvoorters zagen de voor. sprong slinken, doch bleven met 2524 aan de goede kant van de score.

plaatst. Willem Minkman stapte een gaff en Ernst Mulder kreeg duidaarom met een paar metgezellen in zend meter nylon. Tot slot was er
kleine af gehuurde bootjes en zij voor iedere deelnemer een leuke
herinnering, in de vorm van een
haalden veel platvis boven water.
standaardje, aan deze bijzonder geVanaf de boot leek het op een ge- slaagde trip.
weldige dag uit te lopen. Henk Bluijs
ving al snel een reuze kabeljauw van
naar liefst 92 centimeter met een
gewicht van 7000 gram. Dat bleek
echter een toevalstreffer te zijn. Er
werden nog wel een paar kabeljauwen gevangen maar niet meer van
die afmeting. Jan Terol pakte nog
een knappe pollak van 900 gram met
een lengte van 46 centimeter.
ZANDVOORT - In de 29e Paap-v.d.Meijden 0-1, Geerts-Kok 1ronde van de interne schaak- 0, Van Elk-Handgraaf remise, GudeElke dag werd de vangst beter en competitie van de Zandvoortse Wiggemansen afgebroken.
het weer slechter. De derde dag was Schaak Club ging het er weer
koud, winderig en nat. Toch gingen spannend aan toe. Door winst
Jeugd
de vissers hun geluk beproeven.
Vanaf de kant lukte het Ton Haak op Mare Kok steeg Edward
Bij de jeugdafdeling van de Zandeen clubrecord te breken met een Geerts naar een derde positie. voortse Schaak Club werden acht
halve centimeter. Haak ving name- Bij de jeugd blijft Florian van partijen gespeeld. Nanouk Marqueder Moolen de ranglijst -aan- nie verstevigde haar tweede plaats
lijk een bot van 46,5 centimeter.
op de ranglijst door haar rivaal Thovoeren.
mas Hesse te verslaan.
Wedstrijd '
In de competitie speelden de schaZij moet echter de komende week
De vierde dag werd de wedstrijd kers negen partijen. Edward Geerts
gehouden, het bleek tevens ook de trok profijt van de afwezigheid van nog een keer uitkomen tegen Floribeste visdag van de trip te worden. Louis Dambrink door deze voorbij an van der Moolen, die nog steeds
Kabeljauwen van ruim tien pond te streven. Geerts won van Mare bovenaan staat. Ook Mariska Bouwerden uit het water gehaald. Frits Kok, hetgeen goed was voor maar kes had een goede avond. Zij won
twee partijen en neemt nu een neStiekel verschalkte de grootste. Een liefst 51,5 punten.
kabeljauw van 84 centimeter en een
gende plaats in.
gewicht van 6500 gram mag tot de
Dambrink heeft echter nog de mokanjers gerekend worden. Ook de gelijkheid terug te komen, aangeDe ranglijst ziet er op dit moment
kabeljauwen van Ruud Schwegler zien een afgebroken partij met Mare als volgt uit: 1. Florian van der Mool(81 cm.) en Ernst Mulder (77 cm.) Kok nog uitgespeeld dient te wor- en, 2. Nanouk Marquenie, 3. Thomas
den. Dennis van der Meijden verste- Hesse, 4. Rebecca Willemse, 5. Henk
mochten er zijn.
De visfrip werd besloten met de vigde zijn tweede plaats op de rang- Willemse, 6. Bas van der Meij, 7.
Niels Filmer, 8. Bart Timmermans,
uitreiking van de prijzen in de bun- lijst door winst op Pepijn Paap.
galow van organisatoren Cas Al en
9. Mariska Boukes, 10. Mare Habets,
Henk Bluijs. De wisselbokaal voor
De uitslagen waren: Frederking- 11. Sandra Beugel, 12. Remco de
de zwaarste kabeljouw ging naar Marquenie 0-1, Klijn-Gorter 0-1, Roode, 13. Martine Botman, 14. Jan
Henk Bluijs. Frits Stiekel won een Choi-Schiltmeijer 1-0, De Oude- Koning, 15. Shanna Paap, 16. Domifraaie molen, Ruud Schwegler won Berkhout 1-0, Franck-Termes O-!, nic Hoogendijk.

Even voorstellen
Mijn naam is J.W. Van der Voort
en ik ben Directeur van de
Rabobank Heemstede-Zandvoort

Spannende strijd bij de
Zandvoortse Schaak Club

Zandvoorts
Nieuwsblad

Dinsdag: 18.45 uur Café de Kater vet. • NN,
19.30 uur V.d.Heuvel ass. - Bad Zuid, 20.15
uur Auto Versteege - DVS'85,21.45 uur Satara
Griilroom • Deutz MWM, 22.30 uur HB Beveiliging - Sam Sam.
Woensdag: 18.45 uur Café Neuf • Establo.
19.30 uur Lammers Reproproof - Repropartners, 20.15 uur Carr.Snoeks - Kalmthout,
21.00 uur Jaap Bloem vet. - Sekura, 21.45 uur
Play In - Aannemer Winter, 22.30 uur Gratema Nissan - Snackbar Henri.

Geen titel voor nerveus spelend Nihot/Jaap Bloem Sport

Zaalvoetballers ZVMpromoveren
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie
vielen afgelopen week een paar beslissingen. Zo
pakte ZVM/Aannemer Winter de titel, maar
vocht Nihot/Jaap Bloem Sport tevergeefs voor
het kampioenschap. De Zandvoortse Aannemer won met 5-1 van Secura, terwijl Nihot/Jaap
Bloem Sport met 4-7 verloor van FC Rolff.
In de uitwedstrijd tegen Secura moest ZVM/Aannemer Winter twee punten pakken om zodoende kampioen te worden. De Zandvoorters begonnen erg nerveus aan deze lastige klus. Kansen ontstonden er voor
beide teams. Doch die werden niet benut. Na een kwartier voetballen zorgde John Bosman, door te scoren,
voor wat rust in het Zandvoortse team. Vlak voor de
dóelwisseling maakte diezelfde John Bosman er 0-2 van.
De badgasten waren zo goed als binnen en voetbalden
in de tweede helft een klasse beter. Opnieuw was het
Bosman die raak schot, waarna Secura even wat terug
deed, 1-3. ZVM/Aannemer Winter bleef de strijd beheersen en toverde gave combinaties op de sporthalvloer.
Doelpunten konden dan ook niet uitblijven. Oscar Vos
scoorde met een schitterende omhaal • en uitblinker
John Bosman bepaalde de eindstand op 1-5. Door dit
kampioenschap promoveren de Zandvoorters naar de
Hoofdklasse.
Voor een prima bezette Pellikaansporthal speelde Nihot/Jaap Bloem Sport een te nerveuze partij zaalvoetbal. Meestal ging het te gehaast, zo ook in diverse man
meer situaties. De Zandvoorters waren vrijwel de gehele
wedstrijd veel sterker dan het behoudend voetballende
FC Rolff. De counters van dit team waren echter levens-

gevaarlijk. Zo werd doelman Jaap Bloem na vijf minuten kansloos uitgespeeld, 0-1. Nihot/Jaap Bloem Sport
trok fel ten aanval. Vele schoten, doch vooralsnog onzuiver. Na een kwartier voetballen was het de actieve
Bas Heino, die een snelle aanval afrondde. Even later
veroverden de Zandvoorters een 2-1 voorsprong. Bas
Heino onderschepte de bal waarna Rob van den Bergh
tegen de doelman knalde. De rebound was echter voor
Heino die raak schoot.
Door onvoldoende afstand te nemen bij een vrije trap,
moest Bas Heino twee strafminuten uitzitten. FC Rolff
speelde deze situatie knap uit en kwam op gelijke hoogte, 2-2. De Zandvoorters konden van een soortgelijke
situatie niet profiteren. Een FC Rolff speler kreeg vijf
minuten aan de broek terwijl vervolgens nog een speler
kon vertrekken voor twee minuten. Zelfs de toegekende
strafschop wist Nihot/Jaap Bloem Sport niet te verziïveren. Edwin Ariesen schoot naast.
Door diverse misverstanden, kort na het begin van de
tweede helft, kwamen de gasten vrij gemakkelijk aan
een 2-4 voorsprong. Een zeer knappe actie van een der
FC Rolff aanvallers werd even knap afgemaakt, 2-5. De
strijd leek beslist, maar de kustbewoners gooiden er nog
een stevig offensief uit. Bij een toegekende strafschop
aan de Zandvoorters maakte Wim de Jong een voetfout
zodat ook die kans onbenut bleef. Dennis Keuning zorgde voor 3-5 en met nog ruim vijf minuten te gaan scoorde Wim de Jong 4-5. In de slotfase haalde coach Guus
Marcelle doelman Jaap Bloem naar de kant voor een
extra veldspeler. Robin Castien ging nu als vliegende
doelman spelen. Het uitgekookt spelende FC Rolff profiteerde van het opdringen der Zandvoorters en voerde
in de slotminuut de score op naar 4-7.

• Het team van ZVM/Aannemer Winter in de bloemen en promoveert naar de hoofdklasse.

Mijns Inziens;
„Een advertentiecampagne in het Zandvoorts-Nieuwsblad.
Dat lijkt mij een uitstekende manier om u eens nader
te laten kennismaken met de mensen van de Rabobank in uw
omgeving. Het contact met de cliënt is in deze tijd van
automatisering teruggebracht tot het hoogst noodzakelijke.
Geld- en betaalautomaten, telebankieren, allemaal staaltjes
van automatiseren die het er voor u gemakkelijker op maken.
maar die tevens ten koste gaan van het persoonlijk contact.
En dat is jammer, vind ik.
Om de contacten wat aan te halen, stellen medewerkers
van 'onze bank' zich de komende maanden aan u voor.
Tevens riemen zij een 'dienst' van de bank onder de loep.
want^ik denk dat we meer voor u kunnen betekenen
dan u zich in eerste instantie realiseert.
Neem nou pensioenregelingen of fiscale /.aken. Ingewikkelde
materie, waar goed opgeleide adviseurs graag met u over praten.

Bij ons op kantoor of bij u thuis.
Prima hoor. die electronica. Maar contact van mens tot mens geniet
nog altijd mijn voorkeur.
Daarom staan wij voor 100rr achter de titel van deze advertentie.
Om u alvast te laten zien wie wij zijn. komt u ons
dus vanaf vandaag regelmatig tegen in deze krant".

Rabobank C3

Rabobank. Aangenaam.
Grote krocht 30-36. Zandvoorl
Telefoon 02507-16941
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Oproepen - Mededelingen
GROTE MINIATUURTREIN- EN MODELAUTOBEURS te Almerc op zo 3 mei van 10-16 u m sporthal Stedenwijk,
Kampenweg 1, ruim 1250 M2 treinen, automodellen en toebeh Ruilen In- en verkoop Inl 02990-40354

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26
Tel 13529.

* An, het was niet zo'n grote
Videotheek
klus, voor je het weet ben je
40+ JW
* An, je hoeft niet meer te
zeuren Het gaat nu echt geCorn. Slegersstraat 2b
beuren en let op 30 april eens |
tel. 02507-12070
op haar Je gelooft het niet
Geopend dagelijks van
maar zij is dan 40 jaar
13.00-21.00 uur. .
* Anneke je kan niet achter;
Altijd
de niéuwste
blijven, nu hoor je ook bij de
Xpremièrefilms, tevens
oude wijven JW
) veruit de grootste
* Anneke van de Vis wordt
.keuze in Zandvoort.
40 en dat is niet mis BIJ Reus
• . . Verhuur van
zullen ze het weten, daar van
: movieboxen.
ben jij zo versleten Harry
Corn.
Slegersstraat 2b
* Anneke van harte gefeliciZandvoort
teerd met je verjaardag, Milly
tel. 02507-12070
en Mano
DAGJE UIT
* Pappa we zullen je missen'
VERGADERING
Tot over 14 dagen. Liefs en
RECEPTIE
dikke kussen van Robin en
BEGRAFENIS
Nick xxxxx

DOMBO

belegde broodjes

gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd
BROODJE
BURGER Tel 02507-18789
DANSEN ALS VROEGER?'
Zaterdag 9 mei a s
in de De Boei" te Vinkeveen
•*• Gratis weg te halen bétontegels 30 x 30 cm, + 25 m 2
Tel 02507-19559
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u!
Inl tel 02907-5235

Muziekinstrumenten
Gevr. voor vereniging piano
en accordeon. Tel. 0250717462 na 19.00 uur.

Zimmerman
piano's
dik 40%
voordeliger!

De Bechstein Gruppe Berlin
kocht voor de Poppeliers
Groep van de Deutsche Treuhandanstalt exclusief 500
Zimmermann piano's met het
onovertroffen Renner mechaniek
Voor trouwfoto's VOORBEELD
PRIJS ƒ8495,-,
Foto Boomgaard NORMALE
NU SLECHTS ƒ 4 995,-.
Grote Krocht 26 UW VOORDEEL ƒ3500,-.
Inclusief 5 jaar garantie en
een gratis stembeurt bij u
Tel. 13529
thuis Keuze uit diverse kleu* Wie kan niet op de Konm- ren en houtsoorten
ginnemarkt staan en wil mij
Poppeliers
zijn kraam overdoen'' Tel:
02507-15626.
Lisse
Heereweg 152, Lisse.
Wij behouden ons het
Telefoon 02521-19134
recht voor zonder opgave van
Donderdag koopavond.
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Technisch personeel gevraagd

Bijna iedereen in
'Zandvport huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Schoonheid en verzorging

Hansa Garage APK station
Anthony Fokkerweg 8, 1059 CM Amsterdam
vraagt wegens forse uitbreiding van het klantenbestand

twee 1e automonteurs
en

één 2e automonteur

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

• Rubrieksadvertentie'' Zie-}
Voor de gemotiveerde monteur met feeling voor het vak Zin in een gezellige make-up voor
adres en/of telefoonnr
avond (dierproefvnj) bij u
bieden wij
de colofon in deze krant.
thuis? Bel 02507-12771.
• uitstekende beloning
• goede werksfeer m ons vakbekwame team
• reiskostenvergoeding
Lessen en clubs
promotiemogelijkheden

Training
PERSOONLIJKE • EFFECTIVITEIT

Voor sollicitatie en inlichtingen vragen naar
Theo Witmond, tel 020-6177018

Huishoudelijk
personeel

gevraagd
Gevr huishoudelijke hulp, tijd
no.t.k Tel 02507-18954/
15287

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Z O E K DE M I S L U K T E

Foto - Film

m 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in
Assertiviteit - tactvol confronteren omgaan met kritiek - doelen stellen.
Kosten ƒ 250,- inkl. lesmateriaal
CARMEN DE HAAN. 0 2 3 - 2 6 11. 44
AEROBICS
o l v Anja v d. Voort
Bel v info 19701 of 12215

Hobby's en
verzamelingen

• Rubrieksadvertentie'' Zie
Radio/tv/video
Te koop 2- + 3-zits bank, Ie- voor adres en/of telefoonnr.
Grote verzamelbeurs, zondag
der, i s g s t Tel. 02507-12416. de colofon in deze krant
3 mei a s. Jaap Edenhal,
Kruislaan, Amsterdam-Oost,
Foto Boomgaard
van 10-17 uur, tramlijn 9, busGrote Krocht 26
lijn 69-169. Verzamelingen op
Telefoon 13529
GRATIS
elk gebied o.a munten, post" UW FILM OP VIDEO
zegels, ansichtkaarten, curioWoninggids van Zandvoort
ƒ 1,75 per minuut met
sa enz. enz. Ned Ver. ,,De
gratis achtergrondmuziek.
Verzamelaar". 020-6423519/
makelaars
o.g.
* T k a stereotoren in zwarte
6825259
kast, in goede staat, incl. 2
• Rubrieksadvertentie? Zie
NVM
boxen, prijs ƒ200 Tel
Tel. 02507-12614
voor adres en/of telefoonnr.
02507-16237
de colofon in deze krant.

ELSENGA ELECTRO

Hoofddorp, Kruisweg 1061

:, '••'

tel. 02507-12070
Dieren en
dierenTe koop aangeboden
KIPPEN die uitsluitend paaseieren leggen. BIJ goed voer
en warme stal een goede
investering voor 1993. Twee
halen drie betalen.

T.k Cavalier King Charlespups, 1 reu en toch nog 1
teef, ontw , ing , stamb. Tel.:
02507-30522
Wie wordt ons nieuwe
baasje'' ABRICOT DWERGPOEDELTJES met stamboom, moeder afstamming
wereldkampioen, vader
Nederl. Kampioen. Opgegroeid in huiselijke kring.
Evt. thuisgebracht.
072-158597.

.;? Betamax
films te koop

Gebruik bij het in\ uilen van u\\ tekst de coupon
en \oor iedere letter, punt, komma of cijfer één
\ a k j e . Laat na ieder woord, p u n t of' komma een
\akje vrij. Schrijf per regel hele \\oorden of
lettergrepen.

Micro's VVeekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uu a d v e r t e n t i e een betaalde Micro is k u n t
u bij uu tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u o n t v a n g t van
ons een acceptgirokaart.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

\ \ i j zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons hel recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.
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1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder v e r m e l d i n g vraagprijs (artikelen te zinnen niet hoven ./ 300) k u n t u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. (i". BTW
Naam:

SEX VOOR 2, direkt kontakt SEXAFSPRAAKJE met 'n
met jonge meiden van 18, meisje van 18 jr Vraag naar
huisvrouwtjes en jongens
haar tel nr 06-9502 75c p/m.
06-320.330.46 50c p/m.
Slippertjeslijn, meisjes van
Voor BI-SEX afspraakjes bel 18 zoeken sexkontakt.
06-320.325 01 75c p/m.
06-320320.36 75c p/m.
Nu ook voor tno-sex1
GARAGE
SM-CONTACTLIJN (75 cpm)
TE KOOP GEVRAAGD
Vrouwen 37,5 cp'/sm. 0606-340 300.05. Zelf gratis
Tel 02507-14534
320.328 99 . Rijpe Vette Vr
inspreken: 010-4610600.
.negerin 35+
TE KOOP GEVR. GARAGE, 320.327.70.
Telerotica1 37,5 cpVim.
zo dicht mogelijk bij rotonde. 320 329 30 ... Verpleegster Zapp sex
06 96.92
320 323 63
Rijpe Ordi
Tel 023-312122
06.96.91
320324.54
Rijp Chique SM club
Rijpe vrouwen . . .06 96.94
Frans
06 96.46
Onroerend goed
: VIDEOTHEEK JTiener
06.96 40
en woonruimte
Tessa is zo'n lekker opgete huur gevraagd
wonden tienermeisje van 18.
Pe nieuwste fiirhs
06-320 324.22. 75c p/m.
Te huur gevr. appartement of | " ; . ' . ."••• .:•*• •'*-.# . ' . ; • '•'•,'•'• UITDAGEND huisvrouwtje is
etage voor 2 personen. Tel: , Action Jackson dl. 2 . zo opgewonden.
043-622114 of 043-637254.
' : . ' ; • ; . ' • * *\*'.••'..•'••'•' .'., 06-320.330 97 75c p/m.
<• Soap.'Dish :.,;:'• Te huur gevr. woonruimte.
Vanavond al 'n afspraakje1 Al: '.\'•'' * * * .- '". ..:,-'. -.
Tel.: 02507-30022 woensdag.
tijd succes als je op zoek
Meet the Apple gates
bent naar 'n leuke vnend(in).
• ..••••.,;'.; *• .*.• *;. -:•".'. '• 06-9533.
75c p/m.
Financien en
.'••. Irori hart :
• .. .•'[".••b. *•;*:• ', •\:••'•••'• Vluggertje- Ondeugende Kim
handelszaken
beleeft 'n hoogtepunt.
••. Stay the night
Bel 06-9662. 75c p/m.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

POMBQ

Autoverzekering

Postcode:

Plaats:

Tclel'oon:

S.v.p. in rubriek:

* Te koop softbal ds schoenen ƒ45 + ds handschoen
ƒ45,
zgan
Tel
02507-18946

L w huis «p dn formaat in
de krant kost meestal
minder dan et-n maand
hypotheekrente en
v e r k o o p t sneller, uanf

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Rijles auto's
en motoren

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Vakantie
buitenland
Stacaravans t.h in de Belgische Ardennen al v.a. ƒ 190
p.w. all-in. Inl 04459-1598

Diverse clubs
ADRES PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs ze geven zelf hun
eigen adres en telefoonnummer 06-9685. ƒ 1/pm
Als het klikt willen deze
meiden vaker sexkontakti
06-32032055 75c p/m.
Als je houdt van jong, v.a. 18,
bel dan Bianca en Petra.
06-320 324.33. 75c p/m
BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.
Debbie de eerste keer op z'n
Frans. Jeetje dat is lekker.
06-9664 75c p/m.
HARD 37,5 cp%m. 06320323.13.
. . Hardlesbt
320.326.18 . . . Dom ma 35
320 324.34
S&M
320.324.14
Ruig Rijp
320 324 04 . . . . Onderdanig

Videotheek

Dombo
5 films
hele week

Sportartikelen

Adres:

IETS TE VIEREN''
,,De Boei" in Vinkeveen'
Telefoon 02972-1734.
X Y Z . B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll. verz.
Dag-nachtserv 020-6424800

*T k. donzen
slaapzak,
mummiemodel, incl binnenzak ƒ 100, alum koffer afm.
33x44x18 ƒ25; Gaz lamp
Bleuet ƒ 25. Tel. 02507-12314.

in 5 dagen

* OK ik heb het begrepen, ik
ga die mod. of gel. grenen
buffetkast v d keuken wel in
een winkel kopen, is ie tenminste nieuwi 02507-18829.
* Te koop gevr. klem koelkastje. Tel. 02507-16017.
* T k gevr bolderwagen.
Wie gebruikt hem deze zomer toch niet meer'' Tel
02507-17720
* T k gevraagd een kruimeldief met steel' 02907-12141

Diversen

benodigdheden

Alblas Verkeersscholen

Te koop
gevraagd
diversen

DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, va 18,
voor een live heet soxgesprek
06-32033081 50c p/m
DUIK in bed met 'n lekkere
meid van 18 jr.1 Vraag haar
telnr Bel 06-9511. 75c p/m
Durf ji| een kopje suiker te
lenen bij de buurvrouw
Suzanne? 06-9667 75c p/m
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken.! 06-9530 75c p/m.
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed m willen.
Luister op 06-9603 75c p/m
GAY PRIVÉ Ben je op zoek
naar 'n sex-afspraakje met 'n
lekkere jongen, 18'' Bel 0632032261 Direkt 'n gayboy
aan de lijn 50c p/m
Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen Vraag naar hun
tel nr voor 'n hete vrijpartij1
Bel 06-320 330 45 75c p/m
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13 00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Wie durft een stripspel te spelen met CAROLIENTJE
06-35022241 50c p/m
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur Telefoon
02507-16141
ZE KOMT
bij jou of jij bij haar, ze geeft
haar adres en telefoonnummer. 06-32032223 ƒ 1/pm
Zoek jij tel.nrs van
echte hete
meiden v a. 187 Gewoon voor
'n opwindende sexafspraaki
06-320.330.42. 75c p/m
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Tenten en
kampeer-

De Krocht

* Dubbeldeurs koelvnescombinatie, i.g s ƒ 100 Tel.
02507-13291
•*• Te koop 1 centrifuge, ƒ 45.
Tel. 12141
Te koop antieke pnkklok
merk national ƒ 450- Skibox
merk Hapro 200 kleur grijs
ƒ 175,-. Zwart leren stoeltje
van Ikea nw.pnjs ƒ 1049- nu
ƒ 500,-. Voor ml 020-6343380
T k aangeb. halterbank met
gewichten merk Kettler. Prijs
ƒ750 Tel.: 02507-30637.
Tk.a licht met. velgen met
brede banden 195/70/13,
t e.a.b. Tel. 02507-15677.

BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v a 18
06-320 330 87 50c p/m

V A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu 02507-14534.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Te koop
aangeboden
diversen

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 J M Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.

STOK B.V.

.Slegersstraat 2b

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507rl 2070

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

HASSING B.V.

•' :;.. • ,Cpfn.

«óók?

Dombo

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
na\ olgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgege\en • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK

Videotheek

5 regels
Gratis !

Prijswinnaars vorige week:
Th. J. Meijer - de Kwakel
E. M. van Sprew - Amsterdam
l. M. M. Dyrbye Poort - Uithoorn
H. E. Hermans - Amsterdam

PpMBQ

15,-

voor de particulier

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

benodigdheden

OPEN COMMUNICATIE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naarde
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

Heet nuisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663 75c p/m
Hete MEISJES van 18 jr willen sexkontakt. Nu met nurnmer. Bel nu 06-9665. 75c p/m.
HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320 327 01 75c p/m
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraak]e?
06-320330.18. 50c p/m
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320 330 88 50c p/m
HOMOKONTAKT Zoek je
een lekkere boy''
06-320.330.95 50c p/m
Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die jongens
06-320 324.44. 75c p/m.
In haar korte rokje staat MARIETJE te liften.
06-320 320.95. 75c p/m.
Jij met twee wulpse vrouwen'' Bel Triosexkontakt.
06-320.320.92. 75c p/m.
Live Privé1 37,5 cp'/2m.
EROX
0695.06
SM
.
. .06320.320.65
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06
96 09
Alleen met jou1
MEEGENIETEN meisjes van
18 onder de hete douche
06-320.324.99 75c p/m
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex
Info 06-9766 75c p/m
Meiden 37,5 cp'/2m 06-320
327.06
.. .St Frans/Grieks
..effe vlug!
326.19 . . ,
.Topsex 25+
325.54
. Ordi/Grof
326 63 ..
. .Ruige Sex
32677
Meisjes bel 06-320Straatmeid
32617
Onschuldig
327.47
.. Vol v. boven
322.55
34044
. Les 35 + 18 jr
Lesbi
32827
Lekker naakt 37,5-cp'/2m
Meisjes van 18 willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330 60. 75c p/m.
NATASJA doet het met 2
hete buurjongens
06-320324.11. 75c p/m.
Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320 330.99. 75c p/m.
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun tel nr.
Bel nu 06-9661. 75c p/m.
Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-9602. 75c p/m
PARTNERRUIL privelijn, direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06-320 330 88. 50c p/m.'
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
06-320.321 44. 75c p/m.
Sabrma, 'n mooie meid, haar
eerste trio
06-320321.20. 75c p/m
Schoolmeisjes van 18 willen
ervaring opdoen. Dating
06-320 330 43. 75c p/m
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT
06-320 326 66. 50c p/m

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend, dagelijks
13.00-21 .Op uur

BUITENSPEL?
Zit u net lekker tv te kijken, raakt ie ineens geblcsseerd. Dus,, of een verzorger
het veld in of een reserve opgesteld. Maar hoe regel je dat zo gauw? Even
een snelle pass door de krant. Want daarin vindt u altijd wel een goede
verzorger en een volle rcservcbank. In de MICRO advertenties, rubriek
radio, tv en video.

tel: 020-5626271
fax:020-6656321

Ouderen willen
graag laagbouw
ZANDVOORT - Veel Zandvoortse ouderen hebben behoefte aan een 'laagbouwwoning'. Dat blijkt uit het woningmarktonderzoek, dat verricht
is in opdracht van gemeente en
woningbouwvereniging EMM.
Voorts is er - in verschillende leeftijdsgroepen - grote behoefte aan
eengezinswoningen in de huursector
en aan koopwoningen tot 250 duizend gulden. De vraag hiernaar is
veel groter dan het aanbod. Huurwoningen voor ouderen ontbreken bijna geheel in Zandvoort.
'Uit het onderzoek komen ook
[dachten over de woonomgeving
naar voren. Hieraan moet in enkele
delen aandacht aan besteed worden,
verklaart de afdeling Voorlichting
van de gemeente. Het gaat met name
om aandacht voor sociale veiligheid,
groenvoorzieningen en speelgelegenheden.

Prijswinnaars
ZANDVOORT - Op de Paasrebus
van het Zandvoorts Nieuwsblad, in
samenwerking met de plaatselijke
ondernemers, kwamen ruim 250 inzendingen binnen. De goede oplossing luidde: Paasinkopen? Even het
dorp inlopen!
Uit de loting kwamen de volgende
prijswinnaars naar voren: mevrouw
Pennings, Boerlagestraat 7; H. Weber, Gasthuisstraat 1; T.W. Kerkman, Keesomstraat 37; M.M. Zegwaard, Zandvoortselaan 135; Shiba
Borkent, Max Euwestraat 25; P.
Paap, Potgieterstraat 7; A. Zonneveld, Diaconiehuisstraat 21; mevr.
Groen, Hobbemastraat 23; M. Zwemmer-Delies, Flemingstraat 8; M.
Dijkhof, V. Lennepweg 22/3; A. Paap,
Celsiusstraat 91; C. Draijer, Celsiusstraat 48; fam. Kramer, dr. J.G. Mezgerstraat 90; E. Ruhling, Tj. Hiddestraat 2 fl.5; E. Pellerin, Van Lennepweg 9; E. Geerts/Tj. Hiddestraat 45;
C.E.M. Schulte, Van Galenstraat 70;
J.D. Visser, Haarlemmerstraat 13 c;
J.G. Kraaijenoord, Burg. Beekmanstraat 28; J. Gerrits-Zwemmer, Oosterparkstraat 4; M. Koper, Schelpenplein 10.
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ZAKELIJK BEKEKEN

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie van deze krant, Postbus 26,2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

De 'aard' van het strandproject (3)
Deze week nog een - allerlaatste reactie van lezer Hanning, in de discussie over projecten van basisschool-leerlingen. Op zijn eerste brief
volgde vorige week een reactie van
M.W.A. Draijer. Een en ander naar
aanleiding van de actie 'strand
schoonmaken', die eerder deze
maand plaatsvond.
Zonder dit een 'continuing story'
te laten worden, zou ik toch nog enkele kanttekeningen willen plaatsen
met betrekking tot mijn eerder ingezonden brief, en de reactie daarop
van M.W.A. Draijer. Ik vind het jammer, dat de organisatie van het
'Strandprojekt' zo'n schot voor open
doel heeft laten liggen. Had zij mij
en misschien best nog een paar andere Zandvoorters niet duidelijk
kunnen maken, waarom het verkeerd is je kritiek te hebben op een
dergelijk gebeuren? Ook M.W.A.
Draijer is hierin in mijn ogen niet
geslaagd. Als de enige weerlegging
van feiten bestaat in het wel erg letterlijk nemen van een aantal cynische opmerkingen mijnerzijds, dan
komt dat op z'n minst ietwat gefrustreerd over.
'Dank u, ik weet het verschil tussen een projektleider en een leerkracht en het betoog over lesverzuim was ook interessant. Maar de
werkelijke essentie van mijn verhaaltje, die de redaktie van het
Zandvoorts Nieuwsblad overigens
wel in een paar zinnen wist weer te
geven, is u kennelijk geheel ontgaan'.
Daarom hier één concreet voorbeeld. Geruime tijd geleden werd
voor de schooljeugd een projekt georganiseerd m.b.t. vandalisme, graffiti etc. Het projekt hield in, dat kinderen in groepjes door Zandvoort
gingen om daar foto's te nemen van
allerlei vernielingen en beschilderingen. Naderhand werden werkstukken gemaakt en werd het geheel
uitgebreid tentoongesteld in de bi-

bliotheek. Een hartstikke leuk projekt en dat bedoel ik deze keer niet
cynisch, maar welgemeend. Het grote verschil met het 'Strandprojekt'
was, dat in het eerste geval niet werd
gezegd dat de leerlingen de vernielingen moesten herstellen en de
graffiti dienden te verwijderen, terwijl zij nu wél allerlei troep moesten
opruimen.
Dat is nu precies wat mijn bezwaar was en is tegen het 'strandprojekt'. Waar trekken de scholen hun
grenzen bij het inzetten van leerlingen ten behoeve van projekten en/of
instanties? Het gaat mij dus niet om

het dóntal projekten maar om de
&Ó.T& ervan. Da^r ging het dus tenslotte allemaal om en over.
Ik hoop overigens wel dat wereldoriëntatie voor M.W.A. Draijer eenvoudiger is dan tekst-interpretatie,
want als het simpelweg een andere
mening toegedaan zijn, of het hebben van kritiek, wordt bestempeld
als 'gooien met poep', dan is het niet
te hopen, dat Zandvoprtse leerlingen dit op school krijgen voorgeschoteld als de oorzaak van het
mestoverschot in Nederland.
B.R.D. Hanning
Zandvoort

Gemeente kiest 'eieren'
Lezer W.H. de Buyzerd reageert op
het commentaar van de redactie, vorig week (23 april 1992) in het 'Zandvoorts Nieuwsblad'. Dat betroj de discussie bij de gemeente over het twintigjarig contract voor het circuit.
Je wrijft je ogen uit bij het lezen
van onderstaande passage uit het redactionele hoofdartikel 'Eieren' in
de aflevering van het Zandvoorts
Nieuwsblad van jongstleden donderdag:
'De gemeente loopt namelijk een
flink risico, 'als het circuit wordt afgebroken om plaats te maken voor
Gran Dorado. Het risico bestaat dat
het terrein dan - van de overheid niet meer bebouwd mag worden en
wordt toegevoegd aan het omringende natuurgebied. Maar dan wordt
ook duidelijk hoe groot de bodemverontreiniging is, als gevolg van de
race-activiteiten. De schoonmaakkosten zouden wel eens in de miljoenen kunnen gaan lopen, voor rekening van de gemeente.'
De redactie van het nieuwsblad is
dus van mening dat je beter je ogen
kan sluiten en je kop voor de komende kwart eeuw rustig in het zand
steken. Wie dan leeft dan zorgt.

Je kan je slechts bij benadering
voorstellen hoe de situatie is in het
jaar 2017, wanneer het contract met
de exploitant van de racebaan afloopt. De duinen, of wat er nog van
rest, moeten om een milieuramp
van totnogtoe onbekende omvang te
voorkomen, voor een astronomisch
bedrag worden afgegraven, vervoerd
en verwerkt.
Voor rekening van het dankbare
nageslacht.
Wat een verstand.
W.H. de Buyzerd
Zandvoort
Met genoemd Commentaar onder
de titel 'Eieren' heeft de redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad trachten
te achterhalen, wat de motieven zijn
van de gemeente om op dit moment
een twintigjarig contract af te sluiten
met het circuit. De gemeente wil
waarschijnlijk houden wat zij heeft
(vooral niet teveel onkosten) en 'kiest
dus eieren voor haar geld'. De redactie heeft daarover geen rechtstreeks
oordeel uitgesproken. Het commentaar 'Eieren' is indirect echter bedoeld als een kritische noot bij het
voornemen van het gemeentebestuur.

Nieuw beleidsplan
Zandvoort Promotie

ZANDVOORT - De Stichting Zandvoort Promotie hanteert voor 1992
min of meer dezelfde voornemens
als voor 1991. Dat blijkt uit het beleidsplan 1992, dat afgelopen week is
uitgebracht.
Haar voornemens zijn onder andere: nieuwe evenementen ontwikkelen, extra activiteiten ontplooien gericht op verlenging van het seizoen,
inhoudelijke begeleiding en publicitaire steun van bestaande evenementen en nieuwe initiatieven. De stichting streeft ernaar nauwe contacten
te onderhouden met gemeente, regionale VVV, Nederlands Bureau
voor Toerisme, provinciale VVV,
provincie en andere overheden, 'om
zo voortdurend aandacht voor Zandvoort te wekken. Daarnaast zal de
interesse van het bedrijfsleven worden gewekt', aldus directeur Simon
Paagman. Zodra de financiën het
toelaten, zal er een magazine worden
uitgegeven.
De stichting wil regelmatig bijeenkomsten voor de pers organiseren
• Thea en Ap Lammers heffen het glas op hun nieuwe zaak aan de om in informele sfeer aandacht aan
de activiteiten in deze gemeente te
Haltestraat 39 a: La Bonbonnière.
besteden. Paagman verwacht dat dit
zal bijdragen aan een positieve
beeldvorming van Zandvoort. Daarnaast zal de stichting Zandvoort promoten als locatie voor het opnemen
van televisieprogramma's, én zichzelf als aanspreekpunt profileren bij
alle partijen met belangstelling voor
ZANDVOORT - La Boribon- overbekende gebak van Tummers de kustplaats.
nière in de Haltestraat is deze uit Heemstede. Ook de naam Leonimaand in nieuwe handen over- das spreekt uiteraard boekdelen.
De winkel is op bepaalde punten
gegaan. De nieuwe eigenaren, flink
onderhanden genomen, al is
ZANDVOORT - AutosportvereniAp en Thea Lammers, richten het meer
als een grote opknapbeurt. ging
Sandevoerde houdt op Koninzich niet alleen op de vaste De afmetingen
zijn bescheiden geklant die langskomt, ook bui- bleven, maar wat de verkoop betreft ginnedag, 30 april, haar traditionele
Oranjerit. Dit keer een puzzlerit
ten de deur zoeken zij hun zit er mogelijk een flinke groei in. waarbij
gebruik wordt gemaakt van
klandizie.
„Momenteel leveren we al aan enke- foto's. Daardoor
is de rit uitermate
De naam Lammers klinkt bekend. le hotels en restaurants.- Maar we geschikt voor beginners.
Zij moeten
Familie van de bekende Zandvoort- gaan proberen nog meer grote klan- zonder al te veel problemen
het eind
se coureur Jan Lammers? „Ik ben ten te interesseren. En we willen in- kunnen halen.
zijn oudste broer", bevestigt Ap. Hij spelen op bruiloften en partijen".
De rit start vanuit het Palace Hotel
De klant die de winkel aan de Halen zijn vrouw hebben hun specialiteit echter op een wat rustiger vlak testraat 39 a wil opzoeken, blijft ech- aan het Burg. van Fenemaplein 2.
gekozen. Met name dat van allerlei ter van harte welkom. „We houden Aanvang 20.00 uur. Inschrijven vanheerlijkheden: echte Belgische bon- allebei van gezelligheid in de win- af 19.30 uur. Kosten per auto: 12 gulbons, truffels, petit fours, chipolata, kel", aldus Ap Lammers. „Dat den. Rond 22.00 uur worden de deelmini saucijsjes, quiche loraines, fij- neemt bij ons een hele belangrijke nemers weer terugverwacht voor
uitleg en prijsuitreiking.
ne hagelslag, koekjes, zoutjes en het plaats in".

La Bonbonnière richt
zich ook op grote hotels

Oranjerit

Schiphol heeft een nieuwe pier
SCHIPHOL - Bezoekers
kunnen vanaf 6 mei op de Gpier in Schiphol terecht. De
pier biedt plaats aan acht vliegtuigen (waarvan zeven van het
type Boeing 747-400 en één van
het type MD-80).
Op dit moment wankelt de kunstenaar (die een project dat de grenzen van de ons omliggende landen
symboliseert, ophangt), op een ladder om de laatste hand aan zijn
schepping te leggen. De stoelen voor
wachtende reizigers zitten nog in
plastic verpakt, evenals knoppenpanelen en dergelijke. Er wordt nog
druk getimmerd, maar de woordvoerders van de luchthaven zijn er
van overtuigd dat volgende week
woensdag de nieuwe pier gereed is.
Al moet er daarvoor nachten worden
doorgewerkt: „Omdat de electra op
rustige momenten moet worden
aangesloten", verklaart voorlichter
Ruud Wever.
Over de bouw van de pier is bijna
twee jaar gedaan. Met de aanleg van
de pier, inclusief de passagiersbruggen, is een bedrag van 190 miljoen
gemoeid.
Met zijn breedte van 38 meter is de
pier de breedste van de in totaal vijf

Schipholpieren. De pier is 330 meter giers. Het vrije zitgedeelte daarvan
lang en 14,5 meter hoog.
biedt plaats aan 150 reizigers. Bij de
gate voor de MD-80 is er ruimte voor
350 wachtenden, waarvan tweehonAlles dubbel
derd in de afgesloten wachtruimte.
Tot de opening van de uitbreiding
De nieuwe pier is extra beveiligd.
Alle controle-apparatuur is dubbel van het stationsgebouw volgend jaar
uitgevoerd, net als in de F-pier. In mei, zal de G-pier vooral worden geeen later stadium is het mogelijk bruikt voor chartervluchten van
eventueel een derde installatie te Martinair en intercontinentale lijnplaatsen. Ook voor wat betreft ande- vluchten met weinig overstappende
re zaken is nagedacht over de toe- reizigers.
komst: de snelheid van de rolpaden
De luchthaven beschikt deze zois een kwart hoger dan tot nu toe mer in totaal over 114 opstelplaatgebruikelijk. Zo kan Schiphol als zij sen voor vliegtuigen op Schipholmainport geworden is, de minimum Centrum en Schiphol-Zuid. Het aanoverstaptijd van 40 minuten voor tal gates komt door de ingebruikneEuropese- en 50 minuten voor inter- ming van de G-pier op 66. Gelijktijcontinentale vluchten, handhaven. dig met de ingebruikname van deze
De G-pier bestaat uit drie bouwla- pier wordt ook het bufferplatform
gen. Op de begane grond bevinden tegenover deze pier in gebruik genozich onder meer kantoren, magazij- men.
nen, technische ruimten, een koffervisitatieruimte en een tijdelijk busstation. Als het stationsgebouw ver- Ander nummer
De bouw van de nieuwe pier startder wordt uitgebreid, zal dit busstation weer verdwijnen. De passagiers- te onder de naam E-pier. Echter in
afhandeling geschiedt op de eerste verband met de hernummering van
verdieping. De tweede verdieping is alle gate- en opstelplaatsen is de
voor de technische installaties. De naam veranderd in G-pier. De herpier is uitgerust met dubbel glas, om nummering van de andere pieren gebeurt in de nacht van 27 op 28 april.
energie te besparen
De wachtruimten bij de gates voor Schiphol gaat hiertoe over omdat de
de B747-400 toestellen hebben een uitspraak van de A en de E in de
capaciteit van vijfhonderd passa- Engelse taal teveel op elkaar lijken.

Proef met bagagekarren op Schiphol
SCHIPHOL - De luchthaven
Schiphol start in het paasweekeinde bij wijze van proef
met het aanbieden van bagagekarren op de weg voor de vertrekhal.
Het is de bedoeling dat er bij de
vertrekhal permanent vijfhonderd
karren beschikbaar zijn. Als de
proef slaagt, wordt het systeem deze

zomer definitief ingevoerd.
Schiphol Dienstverlening BV is
verantwoordelijk voor de distributie
van de karren en verwerkt eventuele
klachten. Het bedrijf zet in de zomer
vijftig extra medewerkers om garant
te staan voor een goede karrenregulatie. De medewerkers zorgen er
voor dat de gebruikte karren vanuit
de vertrekhal naar buiten worden
gebracht.

Schiphol beschikt deze zomer
over vierduizend bagagekarren, tegen achttienhonderd voorheen. Behalve in de vertrekhal staan de karren ook in parkeergarage P9 en op
parkeerterrein PI.
De oude karren worden stap voor
stap vervangen door nieuwe. Half
mei zijn alle karren vervangen.
De oproepbare kruierservice bij
de vertrekhal blijft bestaan.

Daarom schuiven de letteraanduidingen van de pieren twee plaatsen
op in het alfabet, waardoor de huidige A-pier weer C-pier gaat heten.
Overigens heette in de periode 1967
tot 1975 de A-pier ook al C-pier. De
overige vier pieren worden aangeduid met de letters D tot en met G.
De werkzaamheden voor de overgang op de nieuwe aanduidingen
starten in de week van 20 april met
het aanbrengen van nieuwe borden
op de buitengevels van de pieren. De
hernummering begint in de nacht
van 27 op 28 april om elf uur en moet
om drie uur gereed zijn. Meer dan
honderd werknemers zullen in die
periode alle borden op de aviobruggen, van de lichtbakken en de stickers vervangen.
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Jaarmarkt
ZANDVOORT - In het dorpscentrum wordt aanstaande zondag (3
mei) een voorjaarsmarkt gehouden.
Deze begint om 12 uur en eindigt om
7 uur 's avonds. Volgens de organisaFoto Luchthaven Schiphol
toren is de verscheidenheid van arti- • Begin mei starten de werkzaamheden voor de aanleg van de aankomstpassage.
kelen dit keer veel groter dan in vorige jaren. Met name handambachten,
kunst en vergelijkbare branches zijn
meer vertegenwoordigd. Voor de
kinderen zijn er attracties als een
draaimolen, botsautootjes en een
De werkzaamheden voor de aanleg van de definitieve deze zomer enkele malen wijzigen. De route wordt met
luchtkussen.
aankomstpassage op Schiphol starten begin mei. De borden aangegeven. Na de aanleg van de aankomstpasaanleg is onderdeel van de nieuwe wegenstructuur op sage kan worden begonnen met de bouw van parkeergade luchthaven, die volgend jaar mei gereed zal ^ijn. Het rages op het terrein tussen de terminal en het Hilton
ZANDVOORT - In een grote tent werk aan de aankomstpassage kan beginnen, omdat de hotel.
op het Badhuisplein, naast Casino NS klaar zijn met de aanleg van het gedeelte van de
Het Jan Dellaertplein op Schiphol, het plein voor de
Zandvoort, is afgelopen week de ten- tweede spoortunnel op de luchthaven, waar de nieuwe aankomsthal van de luchthaven en het NS station,
toonstelling Ozeanum geopend. weg overheen loopt.
wordt opgeknapt. Het gedeelte van het plein dat ook na
•Deze gaat onder andere over allerlei
De tijdelijke aankomstpassage, die twee jaar geleden de later dit jaar van start gaande overkapping open
zeedieren uit de verschillende we- werd aangelegd, zal deze zomer stap voor stap plaats blijft, krijgt alvast vorm voor de periode tot 1996.
reldzeeën. Een aantal daarvan is in maken voor de definitieve weg. Deze weg komt dichterlevende lijve te zien, een aantal ande- bij de terminal, vlak langs het huidige NS station te
In mei krijgt het plein een nieuwe indeling. Er komen
re in 'opgezette' vorm. De tentoon- liggen en krijgt in totaal vier rijbanen, twee voor taxi's nieuwe tegels, groenvoorzieningen en banken. De vijver
stelling is dagelijks geopend van en bussen en twee voor particulier verkeer.
en het kunstwerk ter ere van de grondlegger van Schip10.00 tot 22.00 uur. Tot en met 31
De looproute naar PI zal vanwege de werkzaamheden hol, Jan Dellaert, blijven op het plein aanwezig.
augustus.

Start werk aankomstpassage

Ozeanum

Of uit eenzaamheid?
"Ergens in de loop der jaren ben ik de balans
kwijtgeraakt
de balans tussen m'n werk en m'n privclevcn
het werk slokte me op
en het grotere huis en de tweede auto gebruikte
ik als excuus
weet je hoe het dan voelt als je vrouw en k i n d e r e n
je vertellen dat ze l i e v e r op een flatje wonen als ze
mij daar weer mee terugkrijgen
op zo'n moment ga je e i g e n l i j k pas n a d e n k e n over
de zin van hè' leven
of beter... de zin om te leven"
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KËLKE-WEEKHET DAGELIJKS NIEUWS

Nissan

Ford

Autorubriek SHOWROOM verschilt elke week m alle
edities van Weekniedio t w Amsterdams Stadsblad
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant De Nieuwe
Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam De Nieuwe Weesper
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde
Vcnor, Aalsmeerder Courant Zandvoons Nieuwsblad en
bovendien m Oiue Krant Waierland luitgave
Noordhollands Dagblad), De Zaanse Ge^-insbode
luitgave Noorderpersl en hè' Witte Weet blad luitgave
Van Groenigenl
De advertenties uit de rubriet SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri ( dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6650321
Schriftelijk Vul de bon in en /end de^e aan
SHOWROOM, Postbus l 56, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Hel Parool Wibautstraat I3l
Amsterdam

Alle opdrachten (zowel lele'omsche als schnfteli|ke) die
vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakianten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-prt|s
mm-pri|s met vignet

Ford Escort 1 3, 1981, ƒ2750,
5-drs, nieuw model, APK
10/'92, m perf. st. 020-6968216

HH hand, tegen mruilpnjs
Sunny 14 L, 3 drs, wit, 5
'ersn., 1-'89, ƒ 11.750 Bluebird
Ford Escort 16 CL Kombi, 2 O GLD, blauw, stuurbekr,
b j '88, 5 deurs, ƒ 8 950 Inruil 6 '84, ƒ 4950. Autobedrijf
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
mog. Tel 02990-37825
A'dam. Tel 020-6627777
Ford Sierra 2.0 CL Sedan, LPG,
nw model'88, ƒ 10.950 Inruil
mog Tel 02990-37825

ingdijk
autoverhuur

AX

ƒ 26,ƒ 1 1 /50
ƒ 5,91
ƒ
6,34

mcl BTW en verzekering
en o a BX en ZX
Tel 0206932750
S Stevmstraat 12a, A'dam

Opel Kadett LS 16 Diesel,
Opel Kadett Diesel, bj.'82,
b j.'85, rood, get.gls , APK,
rood, APK '93, rijdt perfect
ƒ6950. Tel • 020-6105478
ƒ2950 Tel.:020-6105478
ZONDER AANBETALING
Opel Kadett, b.j/83, i pr.st., nw.
OOK VOOR PARTICULIEREN HH h , tegen inruilpnjs Opel APK, ƒ2.950, metallic grijs.
V A ƒ 282 - P M INCL BTW
Vectra 1 8 GL, 4 drs., zwart Tel 02990-37825
KEUZE UIT 80 AUTO'S
met., 5-'89, ƒ 18.500. Vectra 1.8
GLS, 5 drs, wit, LPG, 12-'89, Opel Kadett HB 1 2S 1981,
ƒ 18.500. 2x Opel Kadett 1600i, APK 7/92, 17.500 km, ƒ1250
3 drs., LPG, 5-'89, v a. ƒ 13 750. Tel 02907-2289
Kadett
1.6i,
LPG, 6-'90, Opel Manta, 2 L. S Berlina, b.j.
ƒ15.500. Kadett 1.6i, LPG, 6- '79, nwe APK, ƒ 1900,-.
NIEUWE MEERDIJK 399
I, ƒ 12.750 Kadett 1 3 LS, Tel. 020-6189270
BADHOEVEDORP
TELEF 020-6010680/6010674 LPG, 3-'84, ƒ4250 Kadett 16 Opel Record station, '85, in priLS Diesel, 3 drs., Stationcar, 3FAX 020-6041367
ma staat, APK 4-'93, ƒ7.000,-.
!, ƒ 12.000. Kadett 1 6, LS,
Sierra 2-84, 1 6 benz .ƒ3.750 Diesel, 5 drs. Stationcar, 10-'88, Tel 020-6109832
Sierra Diesel 12-86 Laser,
ƒ13.500 Kadett 1.3 LS, 5 drs. T.k Opel Corsa i.o., kleur
5-drs
ƒ 7.000 Stationcar, LPG, 6-'86, ƒ9500 zwart, bj. 1984, APK tot febr.
Expocar Trading 020-6153933 Omega20iLS, 8-'88, ƒ 14.750 '93 Prijs ƒ 4950 T. 02972-4272
Prijzen mcl BTW Autobedrijf T k a Opel CITY, autom.,
BEREBEIT, Amsteldijk 25, tel. b j '79, Prijs ƒ800. APK tot
020-6627777.
okt. '92. Tel.- 02993-71785.

leasing

Citroen DS, b j ' 7 3 , perfecte
staat,/12000, APK, alle testen
toegestaan Tel 0206711632

Car Trade
Holland BV.

BX 19 RD station, nw s t , '87,
130000 km, ƒ13750,BX 16 TZI, '89, 36000 km,
AX GT inj, '89, 25000 km,

ƒ16750,AX 11 TRE, bj '87, 80 000 km ,
ƒ9500,Visa D, '87, 100000 km,
ƒ 8 750,-

Autobedrijf J. Walst
Tel.: 075-163008

Hyundai

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties'
van BX, Visa en 2CV6
De Scoupe staat m alle kleuren
APK klaarmaken tegen gered,
m onze Showroom en is uit
pnjz Verk van losse onderd
voorraad leverbaar
Tel 020-6680820 en 075-702625
Grote keus sportvelgen

Alle pri|zen zijn excl. 6% BTW

020-665 86 86

Tel • 020-6310615.

Meer Garage

Lotus

Mazda

020-6943093

Chevrolet

Mercedes-Benz
Mercedes 300 D, b.j.'81, Autorn., bl. met, i.zgst., APK,
rijdt perfect, ƒ4950.
Tel.. 020-6105478.

IMPORT USA CARS

Chevrolet Blazer K 5 Autom ,
Chevycamper, vol. mg., 5 sip., b.j.'78, LPG, nw. APK, zwart,
bwj '73, nw mot. + versn. bak sprt.vlg , verhoogd, 4 w. drive,
i g.st, pr i o. 020-6424618.
ƒ7950 Tel. 020-6105478

Citroen
Visa 6-85
ƒ 3.950
CITROEN VISA GT Visa 7-87, 1e eig. ƒ 5.700
b j. '83, in perf. st. (kl. defect), BX 7-87, 5 bak LPG ƒ 7.750
vr pr. ƒ 2450. Tel 075-163008. BXTRD m. 89, 1e eig./12950
Expocar Trading 020-6153933

Panda 750 CL 10/87 .ƒ 9.250
Panda 750 CL 1/89 ..ƒ 10.500
Panda 1000 L i.e 2/89 ƒ 10.600
Panda 1000 CL 3/87 .ƒ 9.500
Uno 45 9/86
ƒ 9.250
Uno45i.e 8/89
ƒ13.250
Uno 45 i.e. 3/90 . ...ƒ15250
Uno 60 S 3/87 ... .ƒ11.950
Lancia Delta GT 2/89 ƒ 19.750
Ford Sierra 2 O CL 1/89/ 19 950
Ford Scorpio 2 O CL
4/89
ƒ21950
Citroen BX 16 Montreux
4/89
ƒ19500
Citroen BX 19 TD 5/90/27 500
Honda Aerodeck 2/87 ƒ 15 950
VW Jetta LPG 10/87 .ƒ 14250
3-12 maanden garantie
*Vraag onze voorwaarden
CASPARUS - FIAT

Casparuslaan 1
WEESP
02940-15108

Mitsubishi
Mitsubishi Tredia 1400 GL
m'84, 4 drs , nw. APK, i.zg.st
ƒ2950 Tel.: 020-6105478
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubish
occasions. Tel. 020-6433733.
Lancer 5-'85, 4 drs., 5 bak, ge
tint glas, zonnedak, ƒ 3950.
Expocar Trading 020-6153933
Tk.a. COLT, mei '87, 1e eig.
34 000 km, i z.g.st Pr. ƒ 11000
Tel. 020-6320025
• De advertentie-afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonde
opgaaf van redenen te weige
ren (Art 16 regelen voor hè
advertentiewezen)

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
Halte Sneltram: „Zonnestein"

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
P 205 Accent 6/88 ..ƒ 13.750
P. 205 XE 1 1 6/90 ..ƒ17.950
P. 205 GR 1.42/90 ..ƒ19900
P. 205 XS 2/88
ƒ 15.950
P. 205 GTI 1.94/91 ..ƒ33.950
P. 205 XLD 8/89 ....ƒ17.950
P 205 GL 10/88 ....ƒ13950
P. 309 GL Allure 4/87 ƒ 13.250
P. 309 XR 5/88 . . . .ƒ16.500
P. 309 XLD 7/88 ... ƒ16250
P. 305 GR Br. 1.63/87/14.750
P. 405 GL 1.6 10/89 .ƒ20.500
P. 405 GL Br. 1.64/89/23.950
Renault 5 GTX '88 . ƒ 14.750
3 12 maanden garantie
'Vraag onze voorwaarden
VAN DER POUW PEUGEOT
Amstellandlaan 1
WEESP
02940-15110

Zuidwijk Minervalaan
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
106 XR 1.1 demo '91 ƒ21.950
205 Accent Inj. '90 . .ƒ 17.500
205 Accent Inj. demo

'91

ƒ19.500

205 GE 1.1 5-d '88 ..ƒ10.750
205 GE 1.1 5-d '89 ..ƒ13.850
205 XR 1.4 '89
ƒ14.950
205 GR 1 4 '87
ƒ 10.950
205 GTI 1.9 '90
ƒ27.950
205 XR Diesel 18 '90/18.750
309 GR 1 6+schd. '89/ 15.950
405 GLD '89
ƒ21.500
Renault 5 GTX 1.7 '89/15.750
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog. Ook voor inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Door inruil hebben wij voor u
diverse Leeuwekeur gebruikte auto's klaar staan.
Auto's die door en door gekontroleerd worden
om u -als nieuwe eigenaar- weer vele km van dienst te zijn.
De auto's worden geleverd met 100% garantie.
Inruil, financiering en verzekering kunnen door ons snel
en voordelig geregeld worden

COBUSSEN

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid. Totale oplage 761540 exemplaren.

-

In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoopcontacten.

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk m de autorubnek SHOWROOM Ik sluit een betaal-'
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in
Naam
Adres

_ __

Postcode + Plaats .

^
—

Telefoonnummer

l

-

Handtekening

'

. - _-

Schrijf hier m blokletters u'w tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

prijs excl
6% BTW

prijs mcl
6% BTW

1
2
26,00

27,56

37,50

39,75"

l 5
! 6
: 7
8
9

49,00
60,50

51 £4

95,00

88
J^1
"10070"

10

106,50

112,89

3

Auto's in

Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253, direkt bereikbaar v.a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824
De koffie staat klaar

Rijscholen

Fred Hehl Autobedrijven

EU

Bekend om zijn zeer aantrekkelijke prijzen,
zijn goede service en
zijn 5 sterren garantie

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10 % korting
- koelwagen & opnjauto
• 9-pers bussen en pick-up's
• Nu ook Chrysler Voyager

ROMANTIEK & AVONTUUR ? Avond- en nachttar.
Dat kan met onze camper
bestelwagen afhalen na 17.30
'e huur v a. ƒ 500.- p.wk.
uur en de volgende morgen
adventure Cars - 02993-68281
om 8 00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683

Renault

Saab

HH. hand., tegen inruilpnjs:
R25 Monaco, bruin met., elektr.
schuifdak, lederen mter, 1-'87,
14.500. R19 TR, blauw, LPG,
2-'90, / 14.000. R19 GTX, LPG,
"-'90, ƒ 15.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Renault 4 GTL, b.j.'82, nw.
APK, i z.g.st., rijdt nw. ƒ 1750.
~el.: 020-6105478.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
0 2 0 - 5 6 1 96 11
'.k. pracht Renault Fuego GTL,
:/'84, ƒ5450, met LPG, sunoof, APK '93. 020-6968216.

Rover
De nieuwe Rover 800
NU IN ONZE SHOWROOM
Verder div. gebruikte Rovers
o.a.. Rover 820 E Fastback,
0-'89, met LPG, ƒ 19.850,Rover 114 GTI, 16V M.P.I,
4.000 km, 10-'91, ƒ24.500,-

Minor
Motorcars

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep, apk
Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!
Hoofddorp, 02503-14097

Seat
Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N. Tel. 02907-3372.
Seat Fura 900 GL, b.j.'SS, wit
APK, ƒ 2450. Tel.. 020-6105478
SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Subaru
MOOY EN ZOON
v h Muséum autobedrijven

Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

al 17 jaar uw dealer
in PRIJS gelijk,
in SERVICE beter'

Rover 2600S Autom , b.j '83,
APK, bl. met., sprt.vlg., i.z.g.st.,
3450. Tel.: 020-6105478

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

Van Deinum - Suzuki-Dealer
Diverse Suzuki occasions m voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de-nieuwe toegangsweg'
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, Tel 020-6148933
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuidemde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

Auto's te koop
gevraagd

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Toyota

BROUWER ' i'i 4> J V •\
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Toyota Starlet, bj. 7-91, rood
7800 km, ƒ 18.000. Tel. na 18.00
u. 020-6925664.

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Volkswagen
T.k a VW JETTA diesel, b.j. '83 VW Golf 1300, mod. '88, als
nieuw, rad./cass., ƒ12.500,-.
APK tot juli. ƒ4.750 mcl.
Tel.: 020-6365662.
Tel 02993-71785.

Volvo
Volvo-occasions
± 35 in voorraad
o.a.:
Volvo 360 DL 2.0, bj. '88, blauw,
73000 km
ƒ 16.500
Volvo 340 DL 1.7, LPG, bj. '89,
wit, 60200 km
ƒ 16.950
Volvo 340 GL 1.4, bj. '90, rood,
22500 km
ƒ 18.950
Volvo 340 DL 1.4, bj. '86, wit,
89000 km
ƒ 8950
Volvo 340 GL automaat, bj. '89,
blauw m., 57000 km., ƒ 17.950
Volvo 340 special aut., bj. '85,
groen m., 108000 km.,/ 7.950

T.k. Volvo 345 b.j '83 mot. 2L,
121.000 km, schuifdak, kl. wit.
Tel.: 02977-41094.
VOLVO 340 DL, 7-'86, v. part.
i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 6.500.
Tel. 02503-35940.

Uw volvo-dealer

VOLVO-NIEROP b.a.: 340 5drs. GL spec. automaat, km
3200, bj. '92, nw.pr. ƒ30.500,nu ƒ24500. 340 GL spec. 5drs. aut., let op 6700 km.,
m.'90. 340 5-drs. aut., km.
60.000, '88. 340 DL aut., nw.
APK, km. 80.000, '84. 440 GL,
LPG, km. 80.000, '89. 440 GL,
km. 40.000, '89. 240 Sedan,
LPG, tr.haak, km. 90.000, '89.
740 GL Sedan, LPG, km.
130.000, '89.
Vancouverstraat 2-12, Amsterdam-west, 020-6183951.

Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

•Auto te koop9 Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Van Vloten
Amsterdam

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les m div. talen Br. o. nr. 994-31547 v d blad.
020-6853683, b g.g. 6181775, INKOOP AUTO'S, ± ANWB'
036-5321238 en 02990-34768. pr, snelle afw. a contant m,
vrijw. bew., def. geen bezw
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Tel 020-6108280/6149352
Fiesta 1 1 luxe, bl.met.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Escort 1.1 laser 2 drs.
'
DE
HOOGSTE
PRIJS
Gratis halen en brengen.
Escort 1.6 laser 4 drs. LPG, nw. mod.
elk
merk
auto
a
contant
met
Tel A'dam: 020-6942145.
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478. Escort 1.3 laser 4 drs. LPG
Scorpio 2.5 CL diesel, rood
AUTORIJSCHOOL NOVA
De hoogste prijs voor elk merk Polo 1.1 van wit
BOVAG - erkende rijschool
auto a contant met vrij.war- Passat 1.6 diesel 4 drs.
Speciale spoedcursus
.bew. Tel.' 02990-37825.
Jetta 1.3 LPG, bronsmet. '
ƒ950 mcl. examen.
Corsa 1.2S TR 2 drs., i.nw.st.
kwaliteitsgarantie
Te koop gevr Peugeots 404, Kadett 1.2 S 3 drs., rood
ƒ47,50 per 60 mm
504,505, J5,604 TD. Schade ol Kadett 1.2 S 3 drs., 60000 km
halen en brengen.
sloop
Autocommerce
Ascona 1.6 S 2 drs., br.met.
Info- 020-6464778
023-338895
Ascona 1.6 S 4 drs., gr.met.
Autorijschool Ferry
280 S automaat, alle extra's
•
Bewijsnummers
van
een
ge
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
635 CSI automaat, alle extra's
plaatste "SHOWROOM"
Tel.. 020-6932074.
advertentie krijgt u alleen toe Visa 1.1 leader GTI uitv.
Heeft u nog geen rijbewijs''
gezonden als u dat bij de op Sunny 1.3 bronsmet.
Of bent u gezakt"? Binnen 8 gave van de advertentie ken Sunny 1.3 station van
dagen mogelijk op Saba (Ned. baar maakt. De kosten daar Bluebird 1.8 bronsmet., alle extra's
Uno 55 S gr met., 5 bak, get. gl
Ant.). Tel. 020-6643814.
voor bedragen ƒ 3,Uno lido sp. uitv., blauw

Algemeen

ïZebon

Geef nu uw advertentie

Campers

Autoverhuur

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

PEUGEOT - DEALER

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeff
Een advertentie m Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo n 761540 potentiële kopers

.utoverzekeringsmarkt.
etaal niet méér dan nodig.
;elie Inf. 020-6416607.

Koudijs Autobedrijf B.V.

COBUSSEN

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Autofinanciering
en verzekering

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Wegens omst. t.k. Mercedes
200B bj '87 i z.g.st. ƒ25.500, 505 Turbo Diesel, m. '85/ 4 950 Peugeot 305 GL, 5 drs. stationkl. wit, pracht exemplaar.
505 Station Diesel,'86, ƒ6.950 car, '82, LPG, bijz. goed, met
Tel. 02982-1983 na 18 uur
Expocar Trading. 020-6153933 APK, ƒ 2450. Tel. 020-6365662.

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*

Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers,
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.
Tevens luxe wagens o.a
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.
Tevens importeur van STARCRAFT
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Rfth Weels
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Tel.- 020-6670121

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

MAZDA 626 GLX 2.2 mjection
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
sedan, kleur met. grijs. Bw.jr.
1991,
gereden 51000 km, eigen nsiko o geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
trekh , er control, 4 speakers, • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie- • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
vr pr. ƒ 32.500. 035-64221

Haaker
BMW 1600, b.j'86, sportvelgen, LPG, 4 deurs, kl rood,
IN BADHOEVEDORP
i.z.g.st., ƒ 10950.
Regata 70, '87 .. .ƒ 7.950,Tel. 02990-37825.
Regata 85S, '88 . . ƒ 1 0 750,BMW 315 Special, bj '83, APK, Regata 85S, '85 .. ƒ 6.950,lm velgen, vele nieuwe onder- Ritmo 70 CL, '87 .. .ƒ 6.950,Uno 70 SL, '86 . . .ƒ 8.950,delen, in prima staat, ƒ 4750
Tel. 020-6890885 na 19 00 uur Panda 1000 CL, '88 ƒ 8950,Panda 1000 CL, '87 ƒ 7 950,BMW 316, 4-drs., Royal-blue Seat
Ibiza
Van
DSL,
'87, LPG orig., 89.000 km, APK '87
ƒ 6.250,+ gr. beurt, LM-velgen, alarm,
vr.pr. ƒ 15 750 02503-36940
OFF. FIAT DEALER
Info. 020-6594859

Occasions

.

Innocenti

BMW

3-, 5-, 6-, en 7-serie
b j. '83 frm '91
Inruil/leasing/financienng

205 GTI 1.9, groen met.

020-6929548

Austin

08.87
04.90
35.100 08.90
67.400 06.89
46000 04.89
68 000 01.89
." . 37 370 02.90
34.600 09.89
71.000 04.87
28 700 07.90
27.000 01.90
85.000 01.88
120000 02.89
115.000 01.89
75.000 06.90
55.000 04.89
96.000 01.87
13 000 03.90
32 000 1187
26.000 1288
110.000 0187
112000 1186
34.500
37.630

205 XE Accent, rood
309 XR, rood
309 XRD. d. grijs met
309 XL Profil wit
.
.
309 GL Profil wit
309 GL 13, rood
405 GL 1 6i, grijs met
405 GL, wit
405 GR 1 6, bruin met
405 SR 1.9 wit
405 GRD blauw
Innocenti type Mille, b.j. '89, 405 GRD blauw met
APK 6-92, i z . g s t , rst. vrij 505 GR 2.2 inj., grijs met
Vrpr ƒ3000 Tel. 02507-16183. Opel Kadett 1.3, wit
Lancia Yio Fire, grijs met
Renault 5 GTS, blauw
Fiat Panda 750, groen
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
LOTUS ELITE, 4-cilmder
Chapman, '76, kleur wit, motor Volvo 360 GLT, grijs met
gereviseerd, compl gerest,
als nieuw Autobedrijf Jan Wals
Tel-02902-1697/1981.

Fiat Panda 45 CL, donker rood,
b j.'86, pracht auto, ƒ 4 950.
Alfa Romeo Giulia Super, 1600, Audi 80 L, Diesel, b j ' 8 1 , 4 drs, Tel. 02990-37825
bj. '73, in zeer goede staat. sed , groen met, APK, rijdt per- Fiat Ritmo, bj.'84, nw. APK,
fect ƒ 1950. Tel 020-6105478
Motor geheel gereviseerd
i.pr s t , ƒ 2 950, kl blauw.
Vrpr. ƒ 9.500-020-6833402.
T k Audi 80 GLS aut '77, nwe Tel 02990-37825
banden, schokbrekers, roestHH hand , tegen inruilpnjs
Fiat Uno 60 S, bj'86, kl rood,
BX14E, LPG,8-'88,/9950. BX vnj ƒ2750 tel. 02979-81869
puntgaaf, APK gekeurd,
16 RE Montreux, grijs metallic
ƒ5950 Tel: 02990-37825
l.m. wielen, zonw. glas, LPGFIAT VERMEY B V
o b„ 6-'89, ƒ 13.500. BX 16 RE,
Keuze uit ruim 35 occasions.
LPG,
wit, 1-'89, AmsterAustm Montego Estate '88, 7- A. Philipsweg 13, Uithoorn.
daml2500 BX 16 RE, LPGpers., LPG onderb., 5 versn., Tel 02975-62020.
o b , wit 9-'88, ƒ 9950. BX 14 E,
vrpr ƒ11000 075-215587.
1-'88, ƒ8950. BX 14 E, LPG,
Fiat Panda 45 CL, bj.'85,
7-'83, ƒ 3950. Autobedrijf
Adverteren m
blauw, APK, iz.gst., ƒ2950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
„SHOWROOM"
Tel. 020-6105478
Amsterdam. Tel. 020-6627777
FAX: 020 - 665.63 21
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions Tel: 020-6470909

Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

205 XE Accent, wit
205 XE Accent, blauw

HYUNDA! DEALER
Ook voor uw
OCCASIONS
LÏnnaeuskadë 5-7,.
:
Amsterdam '•'.•'

Audi

Asmoco

Peugeot

T T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)

Fiat
Alfa Romeo

Peugeot

AUTOKROOY Meer Waar Voor Uw Geld!

Monteur b a . zijn Charade TS
diesel, bj '88, 1e eig, km.
120000, in nw staat, ƒ10750
Inl via NIEROP-DAIHATSU,
tel 020-6183951

Voor meer informatie of advies, bel

T k. Nissan Cher, puntgaaf,
nov. '85 58 000 km APK t. dec
'92 ƒ 5950,-Tel. 02503-24373.

Gebruikte auto

Daihatsu

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Nissan Cherry Diesel, b.j '84,
nw. APK, grijs met., izg.st.,
ƒ2950. Tel: 0206105478.

Opel

ƒ 60,- per dag

/ 18 500,-

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediat-antoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helenae
Meesters 421 B Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplem l 2

1-15

28/29 APRIL 1992

WFFKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

72,00
83,50

64/13
J76,32_

liegen de deur uit!
*^

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool
Wibautstraat 131 Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw Aemstelstyn Laan der
Helende Meesters 421B Uithoorn. Stationsstraat 70, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12

Centrum Auto's

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

1985
1989
1985
.._
1985

ƒ 13.950,
ƒ 5.950,
ƒ 7.950,
ƒ 7.950,
ƒ 4.950,
ƒ 4.950,
ƒ 10.950,
ƒ 4.950,
ƒ 7.950,
ƒ19.950,
ƒ27.950,
ƒ 6.950,
ƒ 6.950,
ƒ 8.950,
ƒ 7.950.
,
ƒ 5.950,

1989

ƒ 10.950,-

1985
1985
1987

Vlotte financiering of lease mogelijk
Alle auto's grondig nagekeken en gekeurd.
Kruisweg 1493, Hoofddorp
Verbinding Hoofddorp en Heemstede, bij Schiphol

Tel 023 - 292400
Elke dag geopend van 9 tot 7 uur.
Donderdag en vrijdag koopavond
OPEL CORSA, '88, 24.000 km.,
grijs met.
FORD SIERRA Combi 1.6,
10-'83, rood met., trekhaak.
FORD GRANADA V6, '82,
groen metallic
MITSUBISHI COLT 1200 GL
aut., 11-'83, blauw
OPEL CORSA 2-drs 1.2S, 03'84, wit
OPEL CORSA 2-drs 1.2S, 09'84, blauw
VW POLO VAN, 01-'85, blauw
AUTOBEDRIJF JAN WALS:
02902-1697/1981

Let op ± 100 auto's v.a. ƒ 300
tot ƒ 15.000. BIJ wagenpark Johan Boom, Zuiderakerweg 83,
Oranje Hek, A'dam Osdorp
Door onze grote omzet stuntprijzen v.a. ƒ 1000 al garantie +
omruil garantie. Hoge • inruil
fine. mog. Dagelijks geopend
v.a. 9 tot 19 uur. Donderdags
koopavond en zaterdags tot 17
uur. Tel: 020-6105478.

AUTO SERVICE WETTER
SUBARU-LADA DEALER
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-.
6 tot 12 maanden garantie.
PEUGEOT 205 D 1.8, '88,
ƒ13.750. FORD Escort 1.4 Cl LADASamara 1.3, '90/ 12.500,kat., '88, ƒ 12.750. BMW 318i, LADA Samara 1.3, 5-drs.
'85, ƒ12.950. MITSUBISHI
)
ƒ11.250,Galant TD, '86, ƒ6.500.
LADA2105 1.2, '89 . ƒ 5.750,PEUGEOT 305 TD, '86, ƒ 6 500. LADA2105 1.5, '88 . ƒ 6.250,OPEL Ascona HB, 5-drs„ '83, LADA 1200 S, '87 . .ƒ 3.750,ƒ3950. PORSCHE 924, '84, SUBARU Mini Jumbo,
ƒ 7.750,ƒ 17.500. SUBARU Justy 5-bak, '87
SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG,
'86, ƒ 6.800.
VAN OSTADE GARAGE
'86
ƒ 10.950,van Ostadestraat 182
VOLVO 360 l, LPG,
'87
ƒ 10.750,Amsterdam, 020-6625428
CITROEN 14 BX Toulouse,
maandag t/m vrijdag
12-'90
ƒ 18.500,• De autorubriek
Zwanenburgerdijk 503
„SHOWROOM" heeft
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
een oplage van 750.000 ex.

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

1986 ƒ 7.950,
1986 ƒ 7 9 5 0 ,
1986 ƒ 9.950,'"" ƒ ' 6950,
1985

1988
1986
1985
1984
1983
1983
1987
1983
1985

Alfa 164 30 V6 rood, verlaagd, alle opties . . . .90/32950
Alfa 75 1.8. lE inj. Savali uitv. rood, 2x
90 ƒ22.950
Alfa 33 1 3 S Sportwgn., diam.zwart, electr. ramen90 ƒ 17.950
Audi 100 23 E Serret CD-Uitv., nw. model, alle opt.89 ƒ22.950
Audi 100 23 E Aut., Corps. DiplomJ alle opties . 84 ƒ 9.950
Audi 80 1 8 S Aut. Petr.blauw, LPG. (Onderbouw) 90 ƒ26.950
Audi 80 Diesel, rauchsilber, 5 versn. etc
90 ƒ22.950
Audi 80 1.8 S, Zender uitv. Bilstem verl
90 ƒ24.950
Audi 80 1.8 S, 5 versn., petrol met., get.glas etc 90 ƒ22.950
BMW 732 inj. aut., Necam Lpg, Pullman int. . . . 87 ƒ 15.950
BMW 728i autom., alle opties
83 ƒ 5 950
BMW 635 CSi Coupé, van 1e eig. U Alle opties . 83 ƒ22.950
BMW 535 inj diam. zwart, zwart leer, alle opties 89 ƒ44.950
BMW 535 inj. petr.green, airco Pullman ABS, al. . 9 0 / 4 4 950
BMW 530 inj. anthr. met. electr. schuifdak . . . .90 ƒ44.950
BMW 528i autom., Alpina uitv., verlaagd, etc. . . 85 ƒ 12950
BMW 524 TD Turbo Diesel, zwart met., Pullman, 90 ƒ44.950
BMW 524 TD Turbo Diesel Aut., alle opties . . . 90 ƒ44.950
BMW 520 inj., LPG, schuifd. 5 versn., ABS . . . .91 ƒ39.950
BMW 323 inj., sportvlg , schuifd., doorlock, etc. . 85 ƒ 14.950
BMW 318 i, 4-drs., 5 versn., shadowlme antr. . . 90 ƒ22.950
BMW 318 i, spierwit sportv. sch.dak
85 ƒ 9.950
Chevrolet Camaro Z28, Iroc. Z !! Zeer spec. uitv. 88 ƒ 29.950
Citroen CX 2.5 aut. limousine i Alle opties
. . . 90 ƒ24.950
Citroen BX 1.9 TRD Dsl Stationc Van 1e eig. . .88 ƒ12.950
Ford Scorpio 2900i Ghia aut, aico etc
89 ƒ 19.950
Ford Scorpio 2400i Ghia aut., Lpg, diam.zwart . .90 / 22.950
Ford Scorpio 2500 GLD blauw, stuurb., schuifd. . 89 ƒ 19.950
Ford Scorpio 2000 GLi LPG-mst. brons met. schuifd.89 ƒ 17.950
Ford Sierra 2000 CLX Special! 4-drs. sedan! LPG, 90 ƒ17950
Ford Sierra 2000 inj., 4 drs. sedan, auberg.rood . 91 ƒ 19.950
Ford Sierra 1800 CLX Turbo Diesel Stat. alle opties !91 ƒ 27 950
Ford Escort 1600 GTI, zwart, Lpg, alle extra's . . 91 ƒ 18.950
Jaguar 4.0 Sovereign Auberg.rood, leer int. alle opt.91 ƒ79.500
Jaguar Sovereign, champ, metall., leer int., airco etc88 ƒ34.950
Lancia Thema V6 inj. 2.8 Itr. leer mt.,sportvlg. . . 90 ƒ24.950
Lancia Thema lE inj Van 1e eig. Bijzonder mooi 90 ƒ22.950
Lancia Thema i.e., donkerblauw, alle extra's . . .89 ƒ15950
Maserati Bi-turbo 2 drs. uitv bronsgrijsmet. zr.compl.86 ƒ 29.950
Merc. 300 TE autom. Stat. leer, airco, alles elec. 87 ƒ39.950
Merc. 280 S aut, nieuw model !, metall., etc . . 83 ƒ 14.950
Merc. 260 E AMG, airco, leer, schuifd. etc., . . .89 ƒ39.950
Merc. 250 TD Stationcar, diesel, diam. zwart, airco87 ƒ34.950
Merc. 250 D, 5 versn., rood, sportvlg
86 ƒ29.950
Merc. 200 4 cil. diepzw. get.gl. ABS sportvlg, LPG90 ƒ36.950
Merc. 200 Diesel, blauw met., schuifd., ABS, etc. 86 ƒ24.950
Merc. 230 TE stat.car saffiermet, alle opties . . . 84 ƒ 12.950
Merc. 200 D, impalamet., stuurbekr., alarm . . . .90 ƒ38.950
Merc. 190 D allernieuwste mod. anfhr.met. 5 bak 90 ƒ39.950
Merc. 190 2.5 D 5 cyl. saffiermet, zeer compl. . . 88 ƒ32.950
Merc. 190 D AMG, Borbet sportv. doorlock . . . 87 ƒ24.950
Merc. 190, auberg.rood, schuifd. stuurbekr. etc. . 86 ƒ 19.950
Mitsubishi Galant 2.0 GLS inj. LPG Hb roodmet. 90 ƒ22.950
Jissan Sunny 1700 Diesel, Van uitv., 23.000 km .91 ƒ12.950
slissan Sunny 1700 Diesel, bijzonder mooi . . . . 86 ƒ 6.950
Opel Senator 2.5 E CD-uitv. autom. diam.zwart . 90 ƒ 28.950
Opel Omega 3000 inj., Necam LPG, leer, zwart, . 90 ƒ29.950
Opel Omega 1800 GL stuurbekr. LPG schuifd. . 91 ƒ22.950
Opel Omega 1800 GL.-uitv., LPG, get. glas, 5-versn.88 ƒ 12.950
Opel Vectra 1700 GLS D luxe, Pullman 5 versn. . 90 ƒ22.950
Opel Kadett 1800 S Hb LPG inst. 1e eig. 5 versn.89 ƒ 12.950
"•eugeot 505 GTi Autom. petrolblauw, alle opties 89 ƒ 15.950
'eugeot 405 GRi inj., zwart, sportvlg., zeer compleet90 ƒ 18.950
'eugeot 205 GTI 105 pk ferranrood Necam LPG 90 ƒ24.950
Peugeot 205 SR bijzonder mooi ! Van 1e eig.i . . 87 ƒ 7.950
Renault 25 GTD D petrolgr.met. stuurbekr. el.ram. 90 ƒ 22.950
Renault 25 V 6 Turbo, 1e eig. Zeef Compl.li . . . 89 ƒ19.950
Renault 25 GTS, bord.rd., stuurbekr., elec.ramen etc.85 ƒ 6.950
Renault 5 GT Turbo nieuw model! spierwit . . . . 89 ƒ 17.950
Renault 5 GT Turbo petroblauwmet., alle opties . 88 ƒ 15.950
Renault 5 GTD Diesel, 1e eig.! Zr. compleet ! . . 89 ƒ 12.950
Saab 900 c LPG inst. 4 drs. Sedan, aubergmemet.90 ƒ 19.950
'oyota Celica 1600 ST Hb BBS velgen alle opties 89 ƒ22950
'oyota Canna 1600 XLi TC 16V, Station, LPG obw.90 ƒ15.950
VW Passat 1800 CL, 5-bak, LPG, rood, zwart int., 91 ƒ24.950
VW Golf GTI 16 klepper speciale vlg, verl, ferrarird90 ƒ29950
Volvo 740 GLE black-lme zilv.met. alle opties . .91 ƒ29950
Volvo 745 GLE black-lme stat.car, petrolgr.met. . 89 ƒ32.950
Volvo 740 GLE Diesel autom., zwart, zr. compl. i 87 ƒ 12.950

AUTO VAN DE WEEK
Rat 500 L 1973
• financiering mogelijk • aanvullende garantiezekerheid
tot 1 jaar mogelijk • omruilgarantie • inkoop
Westerstraat 103 • 105
1015 LX Amsterdam

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
• ,, SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
en omgeving. Oplage 750.000 ex. Tel. 020-6658686.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburge'rstraat 134.
Tel. 020-6240748.
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Grote sortering ONDERDELEN
Centerparts
van schade-auto's, alle
vraagt sloop- en schadewamerken, alle bouwjaren.
gens. Origineel R.D.W.-vnjwaRAVENSTIJN, 02502-45435.
rmg. De hoogste prijs en geen
Lid Nevar.
risico. Tel. 6107942 of 6107946.

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
020-6250096
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
±50 auto's, APK gek. Den RAAK voor m- en verkoop van
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat div. auto's van ƒ500.- tot Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel.: 020-6980639.
Haarlemmerweg, bij molen. ƒ 5.000.- Z.dam. 075-314618.
020-6844079. Tevens INKOOP. Te koop aangeboden: speedA.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Honda Civic, '83, m. trekh.,
bootjes, tevens te koop geFeenstra & Jimmmk
defecte motor, ƒ700, Renault vraagd, ook kruizers.
Asterweg 24A A'dam 6364702
4, '83, ƒ 1000, 020-6929124
Tel.: 02990-37825.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?' Bc!
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Het hoogste bod ?
Loop- sloop en schadeauto's. Gratis opgehaald.
PTT-vrijwaring RDW.
Autosloperij EXCELLENT
Hemig 39, Sloterdijk A'dam
Tel.: 02907-7654

WekelijkseWeekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activitéiteri' op hetgebied van vrije tijd

Alle garanties voor
tweedehands auto's
op een rij gezet
4-pN NATUURLIJK is er
•*-^ garantie", is een
veelgehoorde kreet voor wie
een gebruikte auto koopt.
Maar die moet wel worden
waargemaakt en dat gebeurt
soms bitter slecht. Tot die .
conclusie kwam Auto Week
(nr. 17) na alle garanties die
door de officiële dealers voor
tweedehandsauto's worden
gebruikt te hebben
vergeleken.
door Gcrrit Jan Bel
Velen zeggen dat zij onvoorwaardelijk garantie geven. Geloof het
niet. Niemand gaat zo ver; iedere garantie kent haar uitsluitingen, al
zijn het maar ruit- en bandenbreuk.
De 'goede naam' die vaak van een
bepaald merk wordt verwacht zegt
daarbij niets. BMW, die nu bijvoorbeeld de garantie voor eigen occasions via STER-spotjes extra onder
de aandacht brengt, kent erg veel
uitsluitingen. Renault komt nog het
dichtst bij een onvoorwaardelijke
garantie.
Het meest bekend is natuurlijk de
Bovag-garantie, maar ook die heeft
haar tekortkomingen. Ook de garanties die veel dealers onder de naam
van het eigen merk geven zijn vaak
Bovag-garanties. Vandaar dat in het
tabeloverzicht over twee pagina's
een verschil wordt gemaakt tussen
de garanties die in feite de naam
Bovag mogen dragen en de aparte
merkgaranties. Als ronduit slecht
komt de A-1-garantie van Ford uit de
bus.

gMKGARANTI

EWIJS

Overigens blijft het zaak altijd
naar garantie te vragen, want deze
wordt zeker niet automatisch gegeven door verkopers. Op de 475.000
gebruikte auto's die daar vorig jaar
voor in aanmerking kwamen werden slechts 250.000 garantiebewijzen
uitgegeven. Naar de redenen waarom kan slechts worden gegist, maar
één daarvan lijkt neer te komen op
een puur Nederlandse mentaliteit
die ons wordt toegeschreven: zuinigheid. Elk Bovag-garantiebewijs kost
bijvoorbeeld een paar gulden en die
schijnt de handelaar graag in z'n zak
te houden.

Kunstuitleen: wennen en sparen

W

IE TIJDELIJK
literaire kunst in huis
wil halen gaat naar
een bibliotheek.
Daarnaast bestaat ook de
mogelijkheid andere soorten
kunst te lenen. In NoordHolland kan dat op twee
manieren: via de Stichting
Beeldende Kunst (SBK) of een
artoteek.

• Ria Westera:
"Een affiche kan
ook heel mooi
zijn, maar kunst
is
toch
iets
aparts. En daar
komen de mensen toch voor."

In het vernieuwde Hollands
Kaasmuseum in Alkmaar kunnen bezoekers de kaasboerin en
de geautomatiseerde wrongelbereider gelijktijdig in actie
zien. Op elf dubbele glazen wanden wordt het beeldverhaal verteld van de kaastaereiding op de
boerderij en in de fabriek. Er
wordt een toelichting gegeven in
vijf talen en er is achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de
verschillende soorten kazen, de
controle en export. Naast deze
moderne expositie bevat het
museum een uitgebreide collectie van werktuigen en voorwerpen die de kaas- en boterbereiding in vorige eeuwen in beeld
brengt.
In de vernieuwde afdeling
met de hedendaagse kaasbereiding toont het museum dit jaar
werk van Mary Koekenbier:
schilderijen van stallen met
koeien en landschappen.
Maar het is heus niet allemaal moderne kunst. Bij ons is ook ruimte
voor de meer traditioneel werkende
kunstenaars. De SBK's werven bij
kunstenaars in het hele land en hier
in Amsterdam hebben we nu zo'n
10.000 werken. Alle soorten en van
goedkoop (plm./ 250) tot duur (plm.
ƒ 10.000)."
De abonnementstarieven variëren
van ƒ 15,- tot ƒ 25,- per maand en
deze prijzen zijn gerelateerd aan de
waarde van het werk dat men kan
meenemen. Voor jongeren, CJPhouders en 65+'ers gelden kortingen. De maximale uitleentijd bedraagt 6 maanden.
Aanzienlijk goedkoper dan de
SBK's zijn de artoteken. Dat zijn er

vijf totaal, allemaal in Amsterdam.
Leden mogen voor ƒ 25,- een jaar
lang een kunstwerk hebben. De minimum leentijd is 3 maanden. Wie
twee kunstwerken wil betaalt ƒ 35,en zo kan het abonnement worden
opgebouwd tot maximaal 10 kunstwerken. Ook hier kortingen: voor
houders van een CJP, Pas 65 of Stadspas. Bij de artoteek wordt geen
spaartegoed opgebouwd, er kan alleen worden geleend. Maar dit zal in
de toekomst veranderen.
Zijn de SBK's ontstaan door een
initiatief vanuit de kunstwereld zelf,
bij de artoteken was het de gemeente Amsterdam die de aanzet gaf.
"Tot een aantal jaren terug gold de
BKR-regeling, een soort subsidie
waarbij de overheid werk kocht van

beeldende kunstenaars", zegt Sjanet
de Beer, hoofd van de artoteek Osdorp. "Om hiermee iets anders te
doen dan alleen maar opslaan werden de artoteken in het leven geroepen. Op die manier kon het publiek
deze kunstwerken lenen. Het gaat
daarbij om alle technieken en formaten en van nieuwe tot oude werken. Want de BKR-regelening bestaat al sind eind jaren '40."

bijvoorbeeld een lopen die laat zien
welke twintig kunstwerken we sinds
de start in 1978 het meest hebben
uitgeleend. Veel mensen kwamen op
die manier in contact met de kunstenaar van het werk waarmee zij in de
loop der jaren een binding hadden
gekregen. En dat gaf weer heel leuke
reacties."

In het totaal lopen er bij de vijf
artoteken nu 9000 abonnementen.
Gemiddeld worden er twee kunstwerken genomen die de mensen dan
wel een jaar in huis houden. "We
organiseren ook regelmatig tentoonstellingen", zegt Sjanet de Beer. "Nu
hebben we er onder de naam Top 20

Amsterdam: BKB-Amsterdam, Overtoom 141,
020-6168666; SBK-Amsterdam, Nieuwezij ds Voorburgwal 325, 020-6239215;
artoteek Oost, 3e Oosterparkstraat
201, 0206681753, artoteek Osdorp,
Osdorpplein
428, 0206196945; artoteek Noord,
Hagedoornplein Ik, 0206321336; artoteek Westerpark, Van Hogendorpplein
104, 020-6811013, artoteek
Zuidoost, Bijlmerdreef 119121, 020-6911322. Amstelveen: SKU Amstelland,
Amsterdamseweg 511, 0206452333. Haarlem: SBKKennemerland, Gedempte
Oudegracht
121, 023327895. Hilversum: SBKKunstuitleen 't Gooi, Luitgardeweg 10, 035-40176;

Vrolijke kinderkleding om in te stoeien
Heel veel kleur, bonte
dessins en grappige prints
zijn de ingrediënten voor
de zomercollectie van de
kinderkleding. Amerika is
een duidelijke inspiratiebron geweest voor de stoere kleding waar deze zomer
de kinderen naar hartelust
kunnen stoeien en spelen.
Frisse kleuren als rood,
geel, groen, hardrose en
blauw, vaak gecombineerd
met helder wit, voeren de
boventoon.
• Gekleurde (capuchon)t-shirts op • Een base-ball pet mag niet ontjeans of onder een salopette
breken bij deze stoere kleding
Foto C&A Nederland

Foto VEM

• Baseball is duidelijk de inspiratiebron voor deze jongenskleding geweest

Vakantie

Philippine
A
C
D

E
F

Het stoomtijdperk van de databases is voorbij, beweert Computer Totaal (april). De programmeerbare
kaartenbak onder DOS speelde een
belangrijke rol, maar nu is er Windows. Een artikel over database-mogelijkheden en - programma's van
vandaag de dag.

Audio & Video Totaal (april)
schenkt uitgebreid aandacht aan allerlei accessoires op audio- en videogebied. Daarnaast worden twee SVHS recorders getest: de Panasonic
NV-FS200 en de Philips VR 813.
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Als u de letters A t/m Z volgens onderstaande betekenis invult, kunt u
aan de hand van de cijfers de gevraagde letters overbrengen naar de
diagrambalk.
De letters A t/m Z zijn de eerste
letters van de gevraagde woorden.
A=puderwets; B=modder; -C=burgerlijk; D=vertier; E^telwoord;
F=hooggeroemd; G=plaats in Lim-
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duo's, trio's, kwartetten of orkesten
verzorgen de optredens.
De reis komt voort uit een mitiatief van prof. Gustav Schmahl, voormalig rector van de Musikhochschule in Leipzig, die de landschappelijke en historische bijzonderheden van de omgeving van Berlijn onder
de aandacht
van het
internationale toerisme wil brengen
en daarbij speciale aandacht geeft
aan de aspecten van de Brandenburgse-Pruissische cultuurhistorie.
De reizen zijn tevens geënt op wandelingen die Theodor Fontane (18191898) in zijn 'Wanderungen durch
die Mark Brandenburg' heeft beschreven.
De reissom bedraagt /' 1.450,-, uitgaande van half pension, twee-persoonskamer te delen met andere
deelnemer, toegang tot een aantal
concerten en deelname aan uitstapjes. Voor sommige excursies moet
apart worden geboekt. De treinreis
(er rijdt een restauratiewagen mee)
naar Berlijn zit ook in de prijs inbegrepen. Alle kamers in het hotel hebben douche en eigen toilet. Vertrek
en terugkeer steeds op zaterdag.
Voor nadere informatie: Stichting
Marco Polo, H. van Borsselenkade
8, 1181 AW, Amstelveen, tel. 0206430077.
Boeken kan met gebruikmaking van
bijgaande bon.
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UNST EN cultuur
vormen het thema van
achtdaagse reizen die de
Amstelveense Stichting Marco
Polo houdt naar het oosten van
Duitsland. Het succes dat dit
arrangement vorig jaar boekte,
leidt tot een vervolg van de
Sanssouci Muziekreizen.

Bon voor onze lezers
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Muziek en natuur staan
centraal bij Duitslandreis

Voor de avonduren staan er concerten op het programma Het gaat
om muziek cue ten gehore wordt gebracht in buitens, concertzalen, kerken of ui de open lucht. Solisten,

S
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Uitvinders gezocht
Het voor de echte fietsliefhebbers belangrijke tijdschrift
'Fiets' bestaat tien jaar. Om dit
jubileum op passende wijze te
vieren, heeft uitgever Robert
Rubinstein een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwikkelen
van een voertuig dat door de
spierkracht van de bestuurder
wordt aangedreven. Bovendien
moet het het gehele jaar praktisch bruikbaar zijn. Het voertuig dient suprieur te zijn aan
het voertuig 'fiets', één en ander
ter beoordeling door een jury op
criteria die in het fietsreglement
zijn aangegeven. De winnaar
van zo'n '365-dagen fiets wordt
ƒ 25.000,- rijker. Bij de beoordeling zal de mogelijkheid van het
vervaardigen in serieproduktie
een rol spelen. De deelname
staat open tot 31 januari 1993.
Het uitvoerige wedstrijdregiement kan worden aangevraagd
bij Uitgeverij Fiets B.V., Postbus 937, 1000 AX Amsterdam,
tel. 020-6221608.

Adressen

Concerten
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CD-spelers

En verder . . .
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Het Hollands Kaasmuseum is gevcstlgd in de Kaaswaag te Alkmaar. Hel is
geopend van tot 31 oktober van maandag tot donderdag tien tot vier uur en
van vrijdag van negen tot vier uur, tel.
072-114284.

Per spoor voert de reis naar het
Berlijnse Bahnhof Zoo, vanwaar
men per bus reist naar een rustig m
de natuur gelegen hotel van het
voorstadje Kleinmachnow, dat niet
ver van Postdam is gesitueerd. Marco Polo werkt voor dit doel samen
met Das Konzert- und Reisebüro
Sanssouci' Tours.
Het programma vermeldt wandelingen naar pittoreske steden en
dorpen, hoewel voor sommige trajecten de bus wordt ingezet. Onderweg is er gelegengheid plaatselijke
bezienswaardigheden die in cultureel opzicht de moeite waard zijn, te
bezoeken. Het blijft niet bij kijken
alleen, want een tuinarchitect geeft
een boeiende toelichting.

Foto C&A Nederland

Ook de voordelige cd-speler biedt
een imposant geluid, is de conclusie
van de Consumentengids. In het
april-nummer een test van 18 spelers in de prijsklasse van ƒ 350 tot ƒ
1300. Hierbij kregen maar liefst 11
het predikaat 'goed/zeer goed'. Beste koop (= goede kwaliteit voor een
redelijke prijs) werd de Yamaha
CDX -150 (J' 500) gevonden.

Ked.iakMdrcs ATV: Weckmctlu, •
postbus 210-), 1000 CC Amsterdam,
cel 020 - 562 2840 (jllecn \ morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Hollands Kaasmuseum
Alkmaar is vernieuwd

"Wij hebben zo'n ruime collectie
dat mensen uit het hele land hier
komen om kunst te lenen", zegt Ria
Westera. Zij is hoofd particuliere
uitleen van de SBK aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam.
De oudste en ook grootste van de in
totaal elf SBK's die de provincie
kent. Het zijn allemaal aparte particuliere stichtingen waar particulieren en bedrijven alle mogelijke vormen van kunst kunnen lenen.
De meeste ideeën ontstaan uit
praktische overwegingen. Zo ook
dit. In 1955 werd het gelanceerd
door de beeldend kunstenaar Pieter
Kooistra, die graag wilde verkopen,
maar merkte dat er bij een groot
deel van het publiek drempelvrees
bestond.
Kunst is niet zomaar een broodje
dat je even nuttigt en zeker voor
moderne kunst geldt dat men vaak
een periode nodig heeft om hieraan
te wennen. En dan kan het mee- of
tegenvallen. Daarom bleek Kpoistra's idee om kunst eerst een tijdje
te lenen en eventueel om te ruilen
voordat werd gekocht goed aan te
slaan.
Dat basisidee geldt nog steeds. "De
bedoeling is dat mensen eerst aan
een kunstwerk kunnen wennen",
zegt Ria Westera. "Het gaat toch ook
vaak om een behoorlijke uitgave die
je verantwoord wil doen. Ons doel is
dus tweeledig: gewenning en sparen."
Sparen is inderdaad een van de
poten waarop de SBK-werkwijze
steunt. 60% Van het abonnementsgeld wordt als spaarbedrag gereserveerd. Want het is wel de bedoeling
dat er kunst wordt gekocht. Op die
manier hebben de kunstenaars een
afzetgebied en kan de collectie regelmatig worden verjongd. Westera:
"Daardoor hebben wij in principe
geen werk dat ouder is dan 10 jaar.

Kamperen

In nummer l van de Consumentenreisgids is een apart katern gewijd aan Frankrijk. Na een algemene inleiding (met onderwerpen als
zon, zee, strand, natuur of cultuur,
overnachten, prijspeil, camping reserveren e.d.) volgen artikelen over
Normandië, Aquitaine, LanguedocRoussillon, de Alpen, Provence en
de Ardèche. Verder in de-Consumentenreisgids Barcelona, Salzburg, Canada en Zuid-Limburg.

atv

door Gerrit Jan Bel

Ook aandacht voor tweedehands
auto's in de Autokampioen (nr. 8).
Behalve de Bovag-garantie komen
hierin aan bod een koopcontract
voor particulieren, de aankoopkeuring, de keuze -tussen een kleine
nieuwe of een grote gebruikte en het
importeren van een tweedehands
auto.

Wie een goede gezinstent zoekt
doet er goed aan eerst het april-nummer van de Kampeer en Caravan
Kampioen te lezen. Hierin een verslag van de Karsten 300 (f 1950),
Baco 3600 (f 2180), Randstad Bunzing (f 2075) en Albatros (f 2395).
Hiermee werd een uitgebreide duurtest gedaan die neerkwam op ruim
de helft van het gemiddelde kampeerleven dat een kwaliteitstent
wordt toegedacht. Verder in de KCK
een test van Brand Big Vario gezinstent (f 1695), de Knaus Traveller 580
kampeerauto op Volkswagenonder-stel <ƒ 104.000), de Dethleffs Edition
430 caravan (f 19.450) en een artikel
met alle wetenswaardigheden over
slaapzakken. In Op Pad (april/mei)
worden zeven tweepersoons tunneltentjes die twee tot drie kilo wegen
op een rij gezet.
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burg; H=oneffenheid; I=onbep. vnw.;
J=kostbaarheid; K=voerbak; L=sluimerend; M=kledingstuk; N=godendrank; O=groep musici; P=katachtige; R=cavalerist; S=strijkmes; T=ophoging; U=keukeninventaris; V=kameraad; W=vaan; IJ=koele bergplaats; Z=jammerlijk.
Oplosing vorige weck: Ommezwaai
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De kritische en goed geintormeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter
Toch is dit karpet een hoogstandje van lormaat Met gron
zeloos geduld werden de fijnste materialen geknoopt tot
een tijdloos kleed Informeert u
maar eens bij Van Reeuwijk
/o weten er alles van

Deelname aan de 'Sanssouci muziekreizen '92' is alleen mogelijk door middel
van het invullen van deze bon. U dient deze bon op te sturen naar het
secretariaat van Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam. U kunt een
keuze maken uit diverse reisdata, te weten: 16/5-3/5, 30/5-6/6; 6/6-13/6, 4/711/7; 5/9-12/9; 19/9-26/9 en 3/10-10/10 (reisdagen zijn hierbij inbegrepen) De
reissom bedraagt ƒ1.450,- op basis van half pension, toegang tot diverse
concerten en uitstapjes.
Naam:

Telefoon:

Adres:
Postcode:
Keuze datum:

Woonplaats:.
Aantal pers/.

Belangstellenden dienen zich tijdig op te geven omdat bi| onvoldoende deelname de reis tijdig
geannuleerd moet worden

van eeuwijk
Snicu 7 lel 020-69941 11
l.k unelboutovard Dior non
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55CM KTV STEREOTELETEKST +
VHS-HQ 8UURS VIDEORECORDER
KLEUREN-TELEVISIE; 55 cm Flat Square beeldbuis, 30
voorkeuzezenders, teletekst, S-tuner, automatisch
zenderzoeksysteem, 2x10 Watt stereo luidsprekerboxen,
On Screen Display, euro-scartaanslui'-ng en infrarood
afstandbediening.
VIDEORECORDER; Max. 8 uur onafgebroken opnemen
/weergeven op één band! Ideaal om alle evenementen (EKvoetbal, Olympische spelen etc.) in 1992 vast te leggen, 40
voorkeuzezenders, kabeltuner, stilstaandbeeld, timer voor 8
programma's tot één jaar vooruit, afstandbediening met
LCD-display en 'Easy-Programmer'.
Totaal adviesprijs*1999.-

SONY CAMCORDER

F450, Topper 1 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend.var sluitertijd '2550 -

m

1979.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREOTELETEKST

Hat en Square Black Trimt- SONY CAMCORDER
ron beeldbuis, euroscart. ste- F250 Kompakt, autofocus Inreo teletekst en afstandbe- kl accessoires Adv '2220 dienmg Adviespn:s'255n -

1379.-

1799.-

M

M

SONY 63 CM KVX25TD
STEREOTELETEKST

^1349.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

K^EUREN-TVEN
IDEÖREGÖRDER

1649.-

TR45VV, Handycam Hi-Fi, 6x
zoom, autofocus '2220 -

PHILIPS 800 TOEREN
pTgA OQC
\-JMW O *fut"

ILuS

1245.-

63 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie

1195.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREOTELETEKST

1145.-

1095.845.-

37 CM AFSTANDBED.

J <Ej£_

1199.-

t

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid '2095 -

1199.-

1399.-

895.-

J

!8180,750Watt
i/att +
+draaiplateau.
draaiplateau. l

699.-

Nederlands topmerk. Trom- <OEL/VRIES KOMBI
een twee deurs koelkast
mel EN kuip roestvrijstaaM
maar een echte 280 liter 2eurs koel/vries kombinatie.
(celruimte op "ooghoogte".
\dviespnjs*979.| HOLL 1000 TOEREN

SONY VHS-HQ VIDEO

SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, jog-shuttle, ab. *1990 -

r\\m i -ia

iO

1499.-I

Stéreoradio-

ooo °O

.COMP°

adïo-ca

~~ 869.799.- ü 479.699.- m 779.| STUNT! 550 TOEREN
l ZANUSSI K/V (OJ)

l ZANUSSI

GRUNDÏG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, mgebouwde TELETEKST *1549 -
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145 LTR. KOELKAST
centrifuge. Adv.* 1375 Coolcraft 145 liter, 2-sterren KFF452; Luxe gas-elektro l
'ornuis met hete-luchtoven,
Formica bovenblad. Garantie
grill, kookwekker en gratis
<ookboek Adviespnjs'1735.-

299;?

|10J)QJOERENRVSBL

uiipi-s

PHILIPS 140 LITER

Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvak

Autoreverse

HITACHI VHS VIDEO

M720, LCD-afstandbed *999 - 1

MET,

679.-I

'

5 JAAR.

SONY™

HITACHI VHS VIDEO

769.-

m 395.

ZANUSS1140 LITER

CHEr 455."

/~

M730.HQ, 3 koppen "1299 - |

BOSCH KTF1540J

SONY VHS-HQ VIDEO

pro ccc
taak? 3«IU.-

V210,afstandbediend '1110-1

PHILIPS 160 LITER

749.-

VIDEOCASSETTES

BLAUPUNKT VIDEO

AUDIOCASSEHES

BAUKNECHT 160LTR.

P«r 3 stuks, ZONDER HEFRNG,

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed-i-leespen '1445-

BASF
E-180
20."
MAXELL E-240
25.'
8 MM
P5-90MP27."

799.-

MAXELLXLII-90 28.'
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hete-lucht oven + grill

PANASONIC HI-FI
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De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen' Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntBAUKNECHT 2304
aanbieding' Adv. *1549.-
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Ned Philips garantie '1599-
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Gemeentebestuur over financiën 1993:

en echtgenote
op de tandem

Passie
Voor Jaap Kroon van de gelijknamige ambulante vishandel is zijn werk een passie Vis
speelt dan ook een grote rol in het
leven van Kroon Deze week in de
rubriek 'Achter de Schermen'

3

ZANDVOORT Het burgemeestersechtpaar Van
der Heijden ging
dinsdagochtend
voorop, tijdens de
optocht met versierde
fietsen,
steps en kinderwagens.
Deze
maakte deel uit
van de viering van
Bevrijdingsdag.
De Stichting Viering
Nationale
Feestdagen
Zandvoort
had
een
versierde
tandem klaargezet, waar de burgemeester en zijn
vrouw spontaan
op wegreden. In
hun
'kielzog'
volgde een twintigtal kinderen.
Zie ook pagina 3.
Foto Bram Stijnen

Gemeenteraad na lang aarzelen akkoord met erfpacht circuit

'Kosten verhalen op race-organisatie'
ZANDVOORT - De Stichting
Exploitatie Circuitpark heeft
haar twintigjarig pachtcontract gekregen. De gemeenteraad is na langdurig beraad akkoord gegaan met het voorstel
van burgemeester en wethouders. Wethouder Ingwersen
zette de twijfelaars in de raad
zodanig onder druk, dat zij
zich uiteindelijk zonder voorbehoud achter het voorstel
schaarden. Op een punt moest
hij een aantal raadsleden tegemoet komen: extra politie-inzet en vergelijkbare kosten van
een eventuele Grand Prix moeten worden doorberekend aan
de organisator.
Het verzoek van de stichting Exploitatie Circuitpark Zandvoort om
een langdurige verbintenis stamt
van ongeveer twee jaar geleden. Het
bleek erg moeilijk om met een kortlopend contract geldschieters aan te
trekken. Het college van burgemeester en wethouders was bereid gehoor te geven aan de stichting, waarbij het kon kiezen uit verschillende
oplossingen, waaronder een langdurig huurcontract, het vestigen van
opstalrecht én verkoop van het
duinterrein. „Maar dan raken we
onze zeggenschap daarover kwijt",
zei Ingwersen tijdens de raadsvergadering over die laatste mogelijkheid.

contract geeft Zandvoort in ieder geval de zekerheid, dat de revenuen
van het circuit die we nu hebben,
ook gewaarborgd blijven".
Het voorstel om een contract voor
twintig jaar af te sluiten, werd gedragen door de gehele gemeenteraad, al
hadden PvdA, D66 en GBZ de nodige
bedenkingen. De eerste twee wilden
de discussie liever uitstellen, respectievelijk om de A-status van het circuit af te wachten en om een huurbedrag te bedingen dat meer aan de
'destijds gewekte verwachtingen'
voldoet. „Wij vinden de opbrengst,
426 duizend gulden per jaar, wel heel
erg laag", aldus Sandbergen, D66.
„Vooral in vergelijking met de zeven
a acht ton die ons in de jaren tachtig
is voorgespiegeld".
PvdA-raadslid Kuyken wees op dezelfde bedragen, enige jaren geleden
naar voren gebracht door de toenmalige wethouder Aukema. „Daar
kan ik niets mee", reageerde wéthouder Ingwersen. Achteraf geeft
Aukema zijn opvolger gelijk: „De
omstandigheden kunnen nu hélemaal veranderd zijn", zegt hij desgevraagd.

Tegenstemmen

CDA-wethouder Ingwersen zette
PvdA en D66 onder zware druk.
„Een hoger bedrag is niet reëel.
Maar als u het er niet mee eens bent,
dan moet u het zeggen. Het sluiten
van een contract doe je omdat je het
allebei een goede zaak vindt, én omdat je daar in ieder geval zakelijk
achter staat. Als u er niet achter
Zekerheid
staat, dan moet u dat nu zeggen. Dan
Uiteindelijk koos het college voor moet u tegenstemmen. Maar ik daag
een erfpachtrecht. Het gemeentebestuur wil de jaarlijkse inkomsten
van het circuit absoluut niet missen,
liet Ingwersen weten: „Het erfpacht-

Ellende
Volgens hem moet de gemeente
uit de Grand Prix een hoop extra
geld halen om de kosten te kunnen
dekken. „Meneer Ecclestone mag
hier alleen maar komen als hij de
gemeente Zandvoort en de ECP een
behoorlijk bedrag betaalt. Zo niet
dan komt ie maar niet. Ik wens niet
dat wij onze baan en ons dorp met zo
verschrikkelijk veel kosten en ellende vandien beschikbaar moeten stellen, voor een Grand Prix waar miljoenen in omgaan, zonder dat de gemeente er een cent van ziet".
De Formule I-races kosten alleen
maar geld, bevestigde Ingwersen.
„Op zich is de Grand Prix niet interessant voor de gemeente Zandvoort. Het heeft één positief punt, en
dat is de enorme uitstraling". Hij en
Flieringa konden zich wel vinden in

een tussenoplossing van WD-er
Methorst: de circuitdirectie moet bij
Grand Prix baas Ecclestone proberen te bedingen, dat hij een aantal
onkostenposten van de gemeente
voor zijn rekening neemt.

Solo op stap

ZANDVOORT - Financiële
ombuigingen zoals in dit jaar
zijn in 1993 niet meer te realiseren. Toch zijn er maatregelen
nodig om de verwachte tekorten met name in 1995 en 1996,
te lijf te gaan.

hoge kapitaalbehoefte heeft doordat
de investeringen zich op hoog niveau bevinden'. Met name in vergelijking met andere gemeenten uit de
klasse van tien- tot twintigduizend
inwoners. Ook op een ander punt
wijkt Zandvoort sterk af, uitgaande
van de cijfers van 1991, voor zover al
Het gemeentebestuur stapt daarom bekend: de reserves en voorzieninaf van de 'kaasschaaf-methode', gen in Zandvoort bedragen slechts
overal een beetje op korten. Nu 56% van die bij de gemiddelde gewordt een poging ondernomen de meente.
doelmatigheid en effectiviteit van de
Het mmimum-mveau van de algebudgetten te verhogen. Een 'voor- mene reserve, in 1989 vastgesteld op
zichtig financieel beleid' is geboden. 2,5 miljoen gulden, zal voorlopig niet
Een en ander valt op te maken uit gehaald worden. Ondanks de m 1992
de gemeentelijke Voorjaarsnota, die ingezette ombuigingen. Nog niet alle
afgelopen week naar alle raadsleden cijfers van vorig jaar zijn bekend,
is verzonden. Het financiële per- maar het college vermoedt dat deze
spectief van de gemeente Zandvoort reserve per 31 december 1991 uitlijkt voor 1993 nog gunstig, maar komt op ongeveer 2.054.000 gulden.
voor de jaren daarna zijn de vooruit- Het verwacht 'dat het vele jaren zal
zichten somberder. Ondanks het be- duren voordat deze reserve het misluit, genomen bij de vaststelling mmum-niveau weer kan bereiken'.
van de Meerjarenraming 1992 -1995,
Voor het verwachte tekort op de
om ombuigingen te realiseren tot meerjarenbegroting probeert het
een bedrag van ongeveer 708 dui- college een andere oplossing te vinzend gulden. Het college vreest dat den dan de ombuigingsmethode,
de gemeente de komende jaren niet omdat de 'rek' er uit is. 'Wij zijn van
'gespaard' wordt voor bezuinigingen mening dat het procentueel korten
van het rijk, zodat er nog rekening op alle uitgaven, de zogenaamde
gehouden moet worden met tegen- kaasschaafmethode, ook niet leidt
vallers. Daar kunnen nog hogere uit- tot het terugdringen van de uitgagaven voor sociale zekerheid bij ko- ven'. Daarom bereidt het een 'systemen.
matiek' voor, waarbij meer nadruk
Daarnaast moet bij nieuwe inves- zal komen te liggen op de doelmatigteringen rekening worden gehouden heid en effectiviteit van de beschikmet een hoge rente. Die kosten kun- baar gestelde budgetten. Daardoor
nen voor Zandvoort danig oplopen, ontstaan tevens meer sturingsmogeomdat deze gemeente 'een relatief lij kneden.

Reisorganisaties
houden -j ~v
meer rekening met vakantie- l f
gangers die alleen op stap gaan Zij
krijgen niet altijd rneer de beruchte
slaapkamer naast de krakende lift
Hierover bericht de AW-pagina
Bezorging:
Advertenties:
Redactie:

ZANDVOORT - De politie heeft
tijdens het weekend drie illegale verkopers van zonnebrillen op de bon
geslingerd. Bij één van de verkopers
nam de politie ongeveer 350 zonnebrillen in beslag. Bij twee andere
venters werden 47 dozen met brillen
ter waarde van 3100 gulden in beslag
genomen. Na verhoor konden de betrokkenen het politiebureau verlaten.

Te jonge bromfietser
veroorzaakt botsing

ZANDVOORT - Vandalen
hebben in het weekend flink
huis gehouden in Zandvoort.
Zij kozen onder andere het terrein van Zandvoortmeeuwen
uit voor hun vernielzuchtige
acties.
De vernielingen werden ontdekt
tijdens een politiesurveillance.
Boompjes waren geknakt, vlaggemasten gebroken, de ruiten van het
kassahok waren ingegooid, de buitenlampen vernield en bovendien
was vuilnis over het hele terrein verspreid. Bij de hockeyclub werd een
grote tent met een scherp voorwerp
totaal vernield. Ook twee Engelse
bussen, die geparkeerd stonden bij
het terrein ontkwamen niet aan de
vandalen.
Tijdens een andere surveillance
constateerde de politie dat van de
drie telefoontoestellen op de Rotonde de bedrading was doorgesneden.

Drie inwoners
onderscheiden
ZANDVOORT - In totaal zijn
er vorige week drie koninklijke
onderscheidingen
uitgereikt
aan ingezetenen van de gemeente Zandvoort. Behalve gemeeenteambtenaar J.G. Pannekeèt en architect W. Ingwersen, vorige week al genoemd in
het Zandvoorts Nieuwsblad,
was er een onderscheiding
voor de heer G.H. Kaars Sijpesteijn.
De onderscheidingen werden door
burgemeester Van der Heijden uitgereikt in het kader van de gebruikelijke 'lintjesregen' vlak voor Koninginnedag. De 62-jarige heer G.H.
Kaars Sijpesteijn is onderscheiden
met de Eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau,
in verband met zijn veertigjarig jubileum. Hij trad op l mei 1952 in
dienst als algemeen assistent van de
directie en procuratiehouder bij het
toenmalige bedrijf S. van Embden te
Amsterdam, thans Tools Machineen Gereedschappenhandel B.V. Op l
januari 1960 werd hij directeur en

• Drie inwoners van deze gemeente werden vorige week koninklijk onderscheiden: (v.l.n.r.) W. Ingwersen, J.G.
Pannekeet en G.H. Kaars Sijpesteijn.
Foto s Bram Slijnen

van l januari 1964 tot op heden is hij
directeur/eigenaar.
Daarnaast was hij voorzitter van
de schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld en vervulde hij vele functies binnen de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. Als
captain van de Koninklijke HFC or-

ZANDVOORT - Op de L'Amistraat heeft zondag een aanrijding
plaatsgevonden tussen een geparkeerde auto enm de bestuurder van
een bromfiets, die na de botsing was
doorgereden. Na onderzoek kwam
vast te staan dat de bromfietser
slechts vijftien jaar was. De eigenaar
van het rijwiel had de jongen toestemming gegeven de brommer te
gebruiken. De politie heeft procesverbaal opgemaakt.

j

HW
LW HW LW
Datum
7 mei
07.05 02.50 19.39 15.04
8 mei
07.51 03.36 20.35 16.05
9 mei
08.55 04.25 21.50 17.00
10.19 05.26 22.54 18.14
10 mei
11.36 06.35 -.-1945
11 mei
12 mei
00.10 07.55 12.46 20.55
13 mei
01.15 09.15 13.4521.54
14 mei
02.09 09.54 14.38 22.25
15 mei
02.59 10.54 15.21 23.15
Maanstanden:
EK zat. 9 mei 15.44 u.
Doodtij 12 mei 00.10 u. NAP+55cm

ZANDVOORT - Ruim
honderd belangstellenden zijn maandagavond
4 mei aanwezig geweest
bij de Dodenherdenking
in Zandvoort. De Stille
Tocht verliep ylekkelôos door een stil dorp.
Alle
horeca-etablissementen langs de route
hadden hun terrassen
gesloten.
De Dodenherdenking begon traditiegetrouw met een
sobere maar stemmige bijeenkomst in de Hervormde
Kerk. Daar waarschuwde
burgemeester M.R. van der
Heijden voor het 'onrecht'
dat ook nu nog plaatsvindt
over de hele wereld. „Juist
deze dagen wordt weer duidelijk, dat onze samenleving
worstelt met de hoge waarden van 'democratie, mensenrechten en tolerantie",
aldus de burgemeester. Mevrouw G. Heierman hield
twee indrukwekkende deklamaties, onder andere over
het afvoeren van Joden naar
concentratiekampen: niemand hield dat tegen. „Er
werd wel gezwaaid. Een gebaar dat werd gewaardeerd
door de gedeporteerden.
Maar niemand heeft de wissel omgelegd, terug naar het
leven. Niemand heeft de
rails kromgebogen". De rails
zouden uiteindelijk omgebogen raken door het verdriet
van de gedeporteerden.
De Stille Tocht en de
plechtigheid bij het monument aan de Linnaeusstraat

ganiseert hij ontmoetingen tussen in goud, verbonden aan de Orde van
KHFC en de Kennemer Golfclub en Oranje Nassau. Pannekeet is in sepZandvoortmeeuWjen. Verder is hij tember veertig jaar werkzaam als gesecretaris van de M.G. Car Club Hol- meenteambtenaar. Daarnaast had
land, secretaris-penningmeester en hij allerlei andere functies. Dat geldt
jagermeester van Jachtclub De ook voor architect Wouter IngwerKoog en secretaris-penningmeester sen (65) die - eveneens vanwege zijn
van de Wild Beheers Eenheid Texel. veertigjarig jubileum als architect Tevens vervult hij bestuursfuncties benoemd werd tot Ridder in de Orde
bij de branche-organisatie VIMAG van Oranje Nassau. Hij heeft het aren de tentoonstellingsvereniging chitectenbureau Van der Bom en
Ingwersen. Daarnaast was hij onder
Technisch Centrum.
De Zandvoortse gemeenteambte- andere vele jaren bestuurslid van
naar Johannes Gerardus Pannekeet woningbouwvereniging Eendracht
(57), momenteel hoofd van de afde- Maakt Macht. De loopbaan van deze
ling Welzijn, Onderwijs en Cultuur twee laatste heren is vorige week
kamers krijgen."
Maar ook in het zich dage- van de sector Bewonerszaken, werd uitvoerig beschreven in het Zandlijks vernieuwende Europa onderscheiden met de Eremedaille voorts Nieuwsblad.
tekenen zich onrustbarende
ontwikkelingen af. „In de
sfeer van intollerantie en
rassenhaat, die uiterst verwerpelijke tendensen met
zich voeren". Hij wees op de
groei van uiterst-rechts
en/of fascisme in Frankrijk,
Oostenrijk, Duitsland en
België. „En - niet te vergeten
- de Nederlandse Centrumpartij". 'Agressieve activisdie krant moet ik hebben.
ten' die gebruik maken van
Omd.it ik graag \ul \\eten wat zich in mijn
de zich wijzigende cultuuromgeving afspeelt. Te'r kennismaking ont% ang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
patronen in eigen land. De
13 weken voor maar ƒ 12,00
samenleving krijgt immers
een multi-cultureel en multi-rasiaal karakter door de
samenkomst van culturen
uit verschillende delen van
Europa en Afrika. „De voorlieden van de extreme partijen roepen rassenhaat en
normverlies op".
l l l l l l i 'i
Naam (m \ 1 .

Natuurlijk,

Zandvoorts
Wïeuwsblad

Waakzaamheid
• De Zandyoortse horeca hield zich uitstekend aan haar afspraak. De terrassen bleven
maandag tijdens de Stille Tocht gesloten.
Foto Bram Stijnen

verliepen eveneens stemmig. De horeca-ondernemers langs de route door het
dorp hadden zich uitstekend
aan hun afspraak gehouden,
de terrassen en cafédeuren
plus -ramen gesloten te houden. Op alle terrassen waren, ondanks het mooie 'terrasweer', de stoelen opgestapeld of voorover tegen de tafeltjes neergezet. Het doel
daarvan was zo veel moge-

tel. 17166
tel. 17166
.-.. tel. 18648

Vandalen actief

Horeca sluit terrassen voor Stille Tocht

Politie bekeurt
illegale venters

8 Waterstanden

u uit om te zeggen hoe het dan wel
moet". Zover wilden Sandbergen en
Kuijken niet gaan.
Vanuit Gemeente Belangen Zandvoort klonk bezorgdheid over de
kosten voor de gemeente bij een
Grand Prix. Plieringa kon er maar
nauwelijks over uit, dat Zandvoort
niets extra's overhoudt aan een
eventuele Formule I race. Met name
omdat Grand Prix-baas Ecclestone
over de TV-rechten (de belangrijkste inkomsten) beschikt. „De Grand
Prix kost geld", aldus Flieringa, wijzend op de onkosten die de gemeente heeft door allerlei voorzieningen
voor een drukke racedag, zoals bijvoorbeeld extra politie-inzet. „Ecclestone komt hier op onze kosten
zijn zakken vullen".

moet effectiever

lijk rust in de straten te garanderen.
De onrust elders in de wereld, met name in Californië,
werd maandag door burgemeester M.R. van der Heijden naar voren gehaald als
voorbeeld voor zijn ongerustheid. „De beschaafde
wereld openbaart haar
broosheid aan de gehele
mensheid", aldus Van der
Heijden tijdens zijn toe-

spraak in de Hervormde
Kerk. „De rassenonlusten in
Californië brengen ons terug
naar de jaren van Maarten
Luther King, de jaren zestig.
In het begrip tijd uitgedrukt
lijken we weinig te hebben
begrepen van de onlusten
uit die periode. De televisie
zorgt ervoor dat we de beelden van de straatterreur en
agressie per sateliet op hetzelfde moment in onze huis-

(ADVERTENTIE)

Dat moet juist leiden tot
extra waakzaamheid, aldus
de burgemeester. Een volwassen samenleving mag
zich niet laten uitbuiten en
dwingt alleen respect af
door waakzaam gedrag.
Zorgvuldigheid, respect en
tolerantie zijn kenmerken
van een democratie. Daarom
haalde Van der Heijden aan
wat er door velen over de
oorlog is gezegd: 'Dit nooit
meer'. „Het offer kan nimmer groot genoeg zijn om
deze vgrm van terreur en
haatgevoelens te elimineren".

Ulri-x . . .
l'oxtiodi' Plaats
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Ciiro/Banknr.. L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29,00 D jaar ƒ52.00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-6681300
Stuur de/e bon in een open en\ elop naar
Xveekmedui, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam l' hoeft geen post/egel te plakken

L.
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Moeder leeft, als moeder geeft.
Van een taart kan moeder geven!

y•stoom.

è
Noord-E\olland

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN
NOORD-HOLLAND

Voor de kinderen die
moeder eens écht willen
verwennen heeft uw
Echte Bakker een heerlijke moederdag taart.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend
dat bij hen bij brief van S februari 1992 is ingekomen het
verzoek vanwege Combibouw B.V. om terug te komen op
hun besluit van 12 november 1991, nr. 91-513819, waarbij
het verzoek van Combibouw B.V. om ontheffing van
verboden van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland (hierna: Vgbg), ter zake van de
bouw van een appartementencomplex aan de Bramenlaan
te Bentveld (Zandvoort), werd geweigerd.
De belangrijkste aangevoerde argumenten hierover zijn, dat
de uitvoering van bovenbedoeld bouwvoornemen slechts m
geringe mate afwijkt van de bouwmogelijkheid op grond
van het geldende bestemmingsplan en Combibouw bij de
bouw alle door ons noodzakelijk te achten voorzieningen
zal treffen. Ingeval van inwilliging van het verzoek zal dit
ertoe leiden, dat wij
a. het eerdergenomen besluit intrekken en
b. daarvoor in de plaats ontheffing verlenen van verboden
als vervat in onder artikel 3, eerste lid, sub d, i, f en q,
van de Vgbg, onder het verbinden van stringente
voorschriften ter bescherming van de bodem en het
daarin aanwezige grondwater.

023^15855
;ckte jDakker
^<

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en overgrootvader

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Maarten Zwemmer

$ ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGIhJG
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
ópbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

op de leeftijd van 76 jaar.

J. M. Zwemmer-Roodbol
Hennie
Anton
Wil
Marco
Jolanda
Marco
Zandvoort, 3 mei 1992
Correspondentie-adres:
Burg. Nawijnlaan l, kamer 119, 2042 PM Zandvoort
De crematie heeft op donderdag 7 mei plaatsgevonden.

*

Diny Verspoor en Rose Ebbinge
Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de
Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de stichting inspektie
opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.

Brederodestraat 73, Telefoon 15736.

Het eerderbedoelde verzoek van Combibouw B.V. bij brief
van 5 februari 1992 alsook het oorspronkelijke ontheffingsverzoek van 19 oktober 1990 zomede de daarbij overgelegde bescheiden en de daarop door ons geweigerde
ontheffing liggen voor een ieder ter inzage op de secretarie
van de Gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis (de
dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem,
gedurende de periode van 7 mei tot en met 9 juni 1992.

Lmschotenstraat 21 - Tel. 023-311932
b.g.g 283068 of 377186

ADVERTENTIES

zaterdag 23 m0i

OPEN DAG

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk
drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

o informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden
• vrij rondkijken
• demonstraties
• kennismaking met docenten
Toekomstige schoonheidsspecialisten, geïnteresseerden,
aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders.
Welkom op 23 mei van 11.00 tot 15.00 uur.

Vanavond wegens groot succes opnieuw
Degenen die hun bezwaren tijdig kenbaar hebben gemaakt
worden, indien zij daartoe de wens te kennen geven, door
ons gehoord.

de
DAKOTA'S

Live

Live

Haarlem, 24 april 1992

Progr. 21.00 uur DJ ROB met de laatste hits.
22.00 uur Pianobar geopend met
LIVE ENTERTAINMENT
22.30 uur de DAKOTA'S met dansmuziek
uit de 60er jaren.
Dansen, sfeer en gezelligheid tot 3 uur in de
nacht.
Uitsl ongebonden mensen vanaf 25 jaar
Correct gekleed. Entree ƒ15,-. Info- 16023

ZFM 1O7

voor hun steun en
medewerking
aan de
koninginnedaguitzending '92

MET ZFM 107 VALT ER
IEDER MOMENT WAT TE
BELEVEN.

Op woensdag 13 mei 's morgens 9.30 uur in
veilinggebouw De Witte Zwaan, Gasfhuisplein.

Deurwaarder
H. Terhoeven te Haarlem

Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker

Rustig zomertje!

Vergadering

Te huur

Deze advertentieruimte \an SO mm breed en 50 mm
hoog Kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bij\oorbeeld jubileum, reunie. %ergadenng, huwehjk. geboorte of overlijden
De oplage \an het ZancKoorts Xieuusblad bedraagt
5 150 exemplaren
U betaalt daanoor slechts ƒ.32.- e\cl 6^ BT\V
Voor meer informatie bel '\\eekmedia Uithoorn,
tel 02975-40041

LOODSRUIMTE
direct

Zoek in de advertenties de hartjes
Zet de letter,op de aangegeven plaats
en stuur of breng uw oplossing vóór
13 mei naar:

g£ Daar ligt onze belangrijkste
t?iak;en diei^^

Zandvoorts Nieuwsblad

lïojicna \looitnlundtn /ijn uiterst cftcktiLt
maandenlang /c /i)n waterbestendig
Ik\att(.n \itjmme \• voor ten optimale kondi
tit \an huid <.n \atht Er /i|n /es kkuren
\\it rood blauw /\\art gcc. l tn bruin/beige
Ho\endien /ijn ir nog diverse andere
effektieve Bngena middelen tegen
~
\looien en andere msckten bt| hond of
kat m de m inden
in en om het huis
Tijdelijk gratis sachet
Rustig /omertje*
•ntl-vlooienshampob
in elke vier-maanden
De dierenspeeiaal/uak
/orgt e n oor

Voor leden komt beschikbaar:
1. Garage van Lennepweg 38A, huur ƒ 92,69 per maand. Voorkeur bij toewijzing aan huurders van de woningen aan de van Lennepweg 32 t/m 42.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij
het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Üf

lbogena

Brabantia Topspinner droogmolens:
kwaliteit voor 'n gunstige prijs!

DIER-PLEZIER
Crolc Krocht 28 2042 LX Zand»oorl Tel 02507 19345

Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort

ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOTEN WIJ
21 HEERLIJKE TAARTEN
1

2

3

4

5

6

7

15 16 17 18

; ^Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

23 24 25 26 27

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvport.
teL 02507-17244

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Tel. 12164

Tel. 02507-13278

' y A A ^ t VERZORGER

E mm

O.a. worden geveild: oma's tijd bankstellen, eethoeken,
vloerkleden, losse kasten, wandversieringen, verlichting,
porselein, glaswerk en vele andere goederen.
Kijkdagen: zondag 10 en maandag 11 mei
van 10.00 tot 17.00 uur.

HOE PUZZELT U MEE?

^ëjeh^ Naturav'.'.: : ^:'' : •; :
£ uitvaar|óveréerikornst

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
•Heemstede 023-331975.

INTERESSANTE
INBOEDELVEILING

DAG en NACHT bereikbaar

i: Daarnaast 'kunt
" u bij ons
.
• inschrijvingen
•:•;•.
• Uitvaartverzekering

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Tel. 02507-16500

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

uitvaartverzorging
kennemerlandbv
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

BEDANKT:
DE KOOPJESHOEK
POPSTORE A'DAM
Mc DONALD'S ZANDVOORT
AUTOSERVICE GEERLING
ZANDVOORT
CIRCUS Z'VOORT
BAKKERIJ KEUR ZANDVOORT
DROGISTERIJ MOERENBURG
HENNIE CORNET
B.B. O'BRIEN HAARLEM
DE GENERAAL
BLOEMENKIOSK
MARCEL SCHOORL
TROMP ZUIVELWINKEL
CONFETTI ZANDVOORT
KEUR GLAS

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende
schriftelijk bezwaren tegen het inwilligen van het verzoek
van Combibouw B.V. indienen bij Gedeputeerde Staten
(Postbus 3088, 2001 DB Haarlem).

SOCIËTEIT DE MANEGE
ZANDVOORT
.

BEKENDMAKING

Dit is mijn oplossing

8

9

19 20

10 11 12 13 14

21 22

28V 29 30 31

Altijd strakke lijnen met het
Brabantia 'paraplu-systeem'!

nieuwe
abonnementen
brochure is uit
met onder andere:
toneel, muziek, cabaret,
film en familietheater
geïnteresseerd?
vul de bon in en u ontvangt de brochure thuis

Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:

postcode/woonplaats
opsturen naar de Meervaart, antwoordnummer 331
1000 TG Amsterdam (een postzegel is niet nodig)

Een drooglengte tot maar liefst 40 meter en
soepel draaiende armen (Minder sjouwen met
de zware wasmand.). Kompleet mei stevig
metalen grondanker.
Vrolijke beschermhoezen.
Met ritssluiting. Grappig, kleurrijk
5 jaar Service & Garantie en
de drooglijnen blijven schoon.
Verkrijgbaar bij

Raadhuisplein 15
tel. 02507-12838
Zandvoort

JUPITER
Éibrabantia
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Veel belangstelling voor viering nationale feestdagen

ZANDVOORT - De feestelijkeden van Koninginnedag en
evrijdingsdag hebben een
oot aantal belangstellenden
strekken. Mede dankzij de
ledewerking van het zonnetje
an van een paar zeer geslaagne dagen gesproken worden.
[Ln Brabander, voorzitter van
g e Stichting Viering Nationale
feestdagen, toonde zich na afï )op zeer tevreden.

Honderden Zandvoorters, zo niet
nkele duizenden, van jong tot oud,
ebben van de festiviteiten kunnen
smeten. Feestelijkheden die begonen met de officiële opening van Koingmnedag door burgemeester
an der Heijden. Hij had die ochnd namens de bevolking van Zandoort een gelukstelegram naar de
omngin verstuurd. Vanaf het taores ontvingen Van der Heijden, zijn
«estelijk dn framboos kleur) geklee echtgenote en enkele tientallen
jjigezetenen die in het verleden koinklijk zijn onderscheiden, de feesilijke aubade door verschillende
andvoortse koren. Even dreigde
et evenement in het water te vallen
mdat de dirigent onverwacht vertek liet gaan. Wegens ziekte zo
leek later. Een van de koorleden
am zijn taak over.

lommelmarkt
De rommelmarkt geniet steeds
neer belangstelling, zo taleek 30
pril. Afgaand op het groeiende aanil deelnemers worden vlak voor
Koninginnedag kennelijk steeds
neer kasten, zolders en schuren
eggeruimd. De markt strekte zich
.t jaar uit van het Raadhuisplein
't enige tientallen meters op de Koinginneweg. De vele honderden
:oopjesjagers konden zich aan van
lies vergapen, van speelgoedautoot35 tot en met strandstoelen. Garanle tot aan de hoek, uiteraard. De
erkopen vielen her en der tegen.
ilenig 'marktkoopman' moest een
loop van de eigen spulletjes weer
nee huiswaarts zeulen.
Voor de jongste kinderen was in
iet Circus een voorstelling georga-nseerd, voor de Zandvoortse oudeen een spelletjesmiddag in het Geneenschapshuis. Daarvan werd greig gebruik gemaakt. „In totaal nanen er ongeveer veertig ouderen
an deel", aldus Theo Hilbers, lid
an bovengenoemde stichting.
.Sommige mensen moesten wel
ivergehaald worden om binnen te
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opgericht in

Waterleidingbedrijf
wordt structuur-NV
ZAND VOORT - De juridische status van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennernerland, een Gemeenschappelijke
Regeling, wordt per l juli omgezet m een structuur-NV.
Het Algemeen Bestuur heeft hiertoe besloten, nadat al eerder de diverse gemeenteraden (waaronder
Zandvoort) hiermee hadden mgestemd.
Hét besluit moet alleen nog goedgekeurd worden door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland.
Het WLZK zegt door de omzetting
efficiënter en slagvaardiger te kunnen opereren. Met name 'in de zeer
complexe situaties waarin waterleidmgtaedrijven heden ten dage verkeren'
Daarnaast verwacht het zich een
betere positie te kunnen verwerven
m de krappe arbeidsmarkt in deze
sektor.

• Er was bijzonder veel animo voor de meeste rommelmarkt op Koninginne-

dag en de kinderspelen op Bevrijdingsdag.

komen. Maar na afloop waren zij blij
dat dat gebeurd was". Hilbers had
beide feestdagen de belangrijke taak
de diverse evenementen via de microfoon te begeleiden en aan elkaar
te praten. Daarin slaagde hij, evenals in het verleden, met glans.

Tekenwedstrijd
Een van de grootste successen
was de tekenwedstrijd voor kinderen op het Raadhuisplein. „We hadden een stuk of twintig vakken getekend", vertelt Hilbers. „Maar voor
we begonnen waren die allemaal al
bezet. We hebben er flink aantal bij
moeten maken". In totaal stortten
zich zo'n 150 kinderen op de krijtjes
om op de trottoirtegels hun fantasie
te botvieren. De prijzen, uitgereikt
door oud-onderwijzer Ge Loogman,
gingen hier de kinderen (4-6 jaar)
Chin Suke Fuji en Adinda (achternamen werden niet of nauwelijks gebruikt), Joni Bais en Emma (7-10
jaar) en naar Kees Koper en Jeffrey
Wallig (v.a. 11 - 15 jaar).
Groot was ook de belangstelling
voor de kinderspelen op het Gasthuisplein. In totaal deden hier 132
kinderen aan mee, verdeeld in koppels van twee. Jan Brabander reikte
na afloop de prijzen uit aan Nancy
en Stephanie Wouters plus Cynthia
en Debbie (6-8 jaar), aan Chantal en
Esmeralda plus Sjanneke en Kersten (9 -11 jaar), en aan Robert-Jan en
Marvin plus Branco en Robin-Jan
(12 - 15 jaar).
Aan de optocht dinsdagochtend

Weekenddiensten
'eekend:
/10 mei 1992
OLITIE: Alarmnummer 06-11. In
idere gevallen: tel. 13043.
iRANDWEER:
Alarmnummer
i6-ll. Indien géén spoed 023-159500
if - voor info overdag - (02507) 61584.
\MBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulanceverraer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HHUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waar! nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
fWeenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische mformatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

Zandvoorts
Nieuwsblad

Foto's Bram stijnen

deden ongeveer twintig kinderen
mee, met vrolijk opgetuigde fietsen,
kinderwagens en een enkele step.

Bloempotten
Bloemen, bloempotten, ballonnen,
f eestpapier en zelfs extra ijzeren buizen waren niet gespaard om de voertuigjes te versieren. Met het burgemeestersechtpaar op kop maakten
de kinderen een ereronde door het
dorp. Na afloop wees de jury, leden
van toneelvereniging Wim Hildering, de prijzen toe. Die gingen naar
Priscilla Smits en Nathalie Plantinga (kinderwagens), Mattijs Mans
(step), Naomi Kaspers an Angelique
Super (kinderfletsen).
De uitstekende 'drumfanfare'

bands die door de stichting waren
ingehuurd, stonden voor beide feestavonden gepland voor nog een indrukwekkend slotconcert. Echt een
eind aan de festiviteiten kwam dinsdagavond in gebouw De Krocht met
een gezellig bij eenzij n met muziek
en een Rad van Avontuur.

Zowel op Koninginnedag als op
Bevrijdingsdag waren zij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de
Daarmee was een drukke week af- weer om alle evenementen vlot te
gesloten. Zowel voor het burgemees- laten verlopen. Dat gold niet m de
tersechtpaar dat bij vrijwel alle acti- laatste plaats voor voorzitter Jan

A c h t e r de s c h e r m e n

pension) 02507-13888, Asiel Haarlem

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
• Vis speelt een grote rol in het gezin van Jaap Kroon. En niet alleen de
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- verkoop ervan. „Mijn zoon van twee, Jacob, wil elke dag vis".
Folo Bram Stijnen
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanZANDVOORT - „Het is een het een stuk beter gaan in Zanddagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- passie van me". Dat zegt de voort, dat geldt vooral voor de onder volgens afspraak. Deze hulpver- 37-jarige Jaap Kroon over zijn dernemers in het dorp. Wij proberen
lening, beschikbaar voor iedere in- werk, de gelijknamige ambu- bijvoorbeeld 365 dagen per jaar open
te zijn. -We zeggen niet: we gaan
woner van Zandvoort, is gratis.
Telet Meldpunt Sexueel Geweld: tel. lante vishandel in Zandvoort. maar niet want het is toch stil, er zal
Een
zaak
die
groeit
en
bloeit.
wel niemand komen... Nee, we laten
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
„Achter onze manier van wer- zien dat we er voortdurend zijn. En
uur en rna.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. ken steekt een bepaalde filoso- dat heeft een omgekeerde werking.
Davidsstraat. Eerste woensdag van fie", voegt hij eraan toe. „Als Daardoor trek je de mensen naar je
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
elke ondernemer in Zandvoort toe en draaien we nu ook 's winters
Zandvoortse Vereniging van Huur- zo'n filosofie zou aanhangen, fenomenaal. Maar, dan kom je in
ders: Gratis advies voor leden. Tele- zou het hier een stuk beter één van de winkelstraten en dan is
driekwart van alle winkels op slot.
fonisch spreekuur elke dinsdaga- gaan".
Terwijl je een Gran Dorado naast de
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schnfdeur hebt!"
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM: door Joan Kurpershoek
Profileren
Klachtentelefoonnummer techni„Misschien zullen sommigen wel
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
„Het is een gedrevenheid om iets weer zeggen: daar heb je hem weer.
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. vreselijk goed te doen", zegt Jaap Maar dit vind ik nou eenmaal. Als je
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. Kroon. „Daardoor zijn we ook con- een eigen mening hebt, dus als je je
stant op zoek naar nieuwe ontwikke- wilt profileren, wordt dat niet altijd
Taxi: tel. 12600.
lingen". Vaak geeft hrj zelf de aanzet gewaardeerd".
tot die nieuwe ontwikkelingen. Dat
geldt voor de produkten, maar ook
„Er wordt ook wel eens gezegd: 'Je
voor de wagens. „Ik heb al ideeën hebt daar ook een wereldplek op de
voor nieuwe vis-verkoopwagens, bij- zuid-boulevard'. Maar we hebben er
voorbeeld met vloerverwarming, zelf een wereldplek van moeten ma9/10 mei 1992
airconditioning en een toonbank ken. Vroeger wilde daar niemand
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappe- met vijf verschillende temperatuur- staan. Je moet in de eerste plaats lijke Herv./Geref. dienst in Her- -instellingen. Die worden nu door kritisch- naar jezelf kijken, in plaats
vormde kerk, ds. H.W. van den Tem- een Duitse fabrikant verder ontwik- van naar de omstandigheden. Dat
keld. Maar het zal nog wel anderhalf hebben wij ook gedaan. Het resulpel-Boonstra uit Heemstede.
jaar duren voordat ze afgeleverd taat is dat de omzet de afgelopen
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappe- worden. Ze zijn zó geavanceerd, in vier jaar is verdubbeld".
Irjke Herv./Geref. dienst in Her- vergelijking daarmee zijn de wagens
Jaap Kroon is duidelijk bezig er
vormde kerk, ds. H.W. van den Tem- van nu - bij wijze van spreken - weggooiers". De prrjs van de toekomsti- iets moois van te maken. „De ambupel-Boonstra uit Heemstede.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap ge wagens schat hij op zo'n 400 dui- lante handel werd vroeger bij heel
zend mark per stuk.
wat mensen ondergewaardeerd. Wij
NPB:
proberen de naam te verbeteren. We
Dit weekend geen dienst.
willen onze wagens zo goed maken,
Roomskatholieke Kerk:
dat ze zelfs beter zijn dan een winZaterdag 19.00 uur: pastor P. Meyer 's Nachts
Het dreigt meer een verhaal voor kel. En we stellen hele hoge eisen
Zondag 10.30 uur: pastor F. Meijer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218, de rubriek 'Zakelijk bekeken' te aan onze mensen", zegt hij. Voor
worden, maar je kunt er niet om- zijn medewerkers heeft hij - samen
Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur. heen: Jaap Kroon is verweven met met een econoom - het 'Kroonvis
zijn werk. „Het is een passie", geeft Handboek' geschreven. „We leiden
hrj toe. „Ik ben er vierentwintig uur hen zelf op. Ik kan' een ander in
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te per dag mee bezig. Als ik 's nachts driekwart jaar leren, waar ik zelf - in
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en een goed idee krijg, ga ik m'n bed uit de praktijk - zestien jaar over gedaan
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. om het op te schrijven". Zestien jaar heb. En ik toets hen zelf". Dat geldt
van Rongen, L. Meeszstraat 14, geleden begon hij met zijn ambulan- niet in de laatste plaats over het om*
te vishandel, met een wagen die hij gaan met klanten.
Haarlem, tel. 023-244553.
had overgenomen van Arie MoleDe uitspraak 'Zeg 't maar' is uit
naar. Na een tiental jaren hard wer- den boze bij Kroon, zijn medewersamen met zijn vrouw Nicole kers moeten buitengewoon klantS Burgerlijke stand B ken,
Schaepman, maakte hij er een fran- vriendelijk zijn.
chisebedrijf van: Van Dam en Spiers
Als gevolg van de viering nationale kwamen er bij en sindsdien staat de
feestdagen waren gisteren op het firma Kroon met drie wagens op Medelijden
Kroon is nog voorzitter van de
Zandvoortse raadhuis nog geen gege- boulevard en strand.
Constant je kwaliteit verbeteren. Vereniging Ambulante Vishandel
vens voor de Burgerlijke Stand beDat is in het kort de filosofie die Zandvoort, maar die is nauwelijks
schikbaar.
Deze worden volgende week gepu- Kroon voor zijn bedrijf hanteert. nog actief. „We hebben al heel veel
„Als iedereen dat zou doen, dan zou bereikt", zegt hij. „De gemeente is
bliceerd.

j Kerkdiensten j

Jaap Kroon
9

'Mijn werk is een passie van me

Zl

023-244443.

viteiten belangstelling toonde, als
voor het tiental leden en overige medewerkers van de stichting (waaronder beide Zandvoortse scoutinggroepen).

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad óp zoek
naar de 'mens' achter bekende personen uit deze gemeente. Deze week Jaap
Kroon, voorzitter "Vereniging Ambulante Vishandel
Zandvoort en - sinds april bestuurslid van Ondernemers Vereniging Zandvoort. •

Brabander. Hij toonde zich na afloop erg tevreden over de gang van
zaken en blij met de grote belangstelling. „Het was fantastisch", aldus Brabander, kort maar krachtig

Wethouder dr.ir P.H J. Schnackers uit Bloemendaal wordt President-Commissans van de NV. De
huidige directeur, ir. J. Louwe Kooijmans, is voorgedragen voor dezelfde
positie m de nieuwe onderneming.
De Raad van Commissarissen
wordt gevormd door de leden van
het huidige bestuur

Spoorwegen voorspelt korte
stremmingreizigersverkeer
ZANDVOORT - De Nederlandse Spoorwegen gaat in mei
in Haarlem twee spoorbruggen
over het Spaarne vervangen.
Daardoor is er in het weekend
van 16 en 17 mei tijdelijk geen
treinverkeer tussen Haarlem
en Amsterdam mogelijk.
Het treinverkeer is gestremd op
zaterdagavond 16 tot en met zondagochtend 17 mei. Vanaf zaterdag 20.30
uur tot zondag 08.00 uur geldt dat
voor het treinverkeer van Haarlem
naar Amsterdam. Vanaf zaterdag
21.30 uur tot zondag 07.00 uur is ook
het traject Amsterdam richting
Haarlem buiten dienst. De NS zorgt
voor vervangend vervoer in die periode. De reizigers worden tussen
Haarlem en Amsterdam Sloterdijk
vervoerd met bussen. Vanaf Sloterdijk kan men verder met de trein. Er
moet echter wel rekening gehouden
worden met een vertraging van minimaal dertig minuten.
De huidige 'overbrugging' bestaat
uit een dubbelsponge brug voor de

spoorlijn Haarlem-Amsterdam en
een enkelsporige brug voor de verbmdmg tussen Haarlem en de
Hoofdwerkplaats. De vervanging,
waarvoor de werkzaamheden al op
15 mei beginnen, geldt alleen voor de
vaste delen. Deze zijn aangetast door
metaalmoeheid. De kosten van het
project liggen rond de vijf miljoen
gulden.

Transport
De nieuwe delen worden over het
water aangevoerd vanuit Maarssen.
Het transport vertrekt op 13 mei en
arriveert op 15 mei. Twee drijvende
bokken verwijderen de oude delen
en hijsen de nieuwe op hun plaats.
De brug van het hoofdspoor kan m
één nacht (zaterdag op zondag) in
haar geheel worden vervangen. De
brug naar de Hoofdwerkplaats
wordt in twee nachten gedaan.
Het uithijsen begint op vrijdag 15
mei rond 22.00 uur, het nieuwe deel
wordt in de nacht van zondag op
maandag geplaatst.

(ADVERTENTIE)

ons niet slecht gezind. Het klimaat
is voor ons gunstig. Dat ligt anders
dan bijvoorbeeld voor de strandpacl ters. Daar heb ik nog wel eens
medslijden mee". Jaap Kroon weet
kem.elijk waar hij over praat. Van
1970 tot en met 1975 heeft hij samen
met zijn vader een strandpaviljoen
gehad, nummer zeven. „In die jaren
hebben we niks verdiend".
Maar de handel in vis heeft hij niet
van een vreemde. Zijn grootvader
Duivenvoorde, van moeders kant,
liep al met een juk over strand met
haring en augurken. Het juk staat
nu bij Jaap op het kantoor. Zelf heeft
hij nog bij zijn ooms Boudewijn, visventer op strand en boulevard, en
Gerard Duivenvoorde, de restauranthouder in de Haltestraat, gewerkt. „Daar heb ik gigantisch veel
van geleerd. Vooral wat het presenteren en aankleden van je zaak betreft".

Paardensport
Zo'n dertig a veertig procent van
zijn klanten komt uit Zandvoort.
Mede daarom is Jaap Kroon sponsor geworden van Zandvoort '75.
„We vonden dat we iets terug moesten doen voor de inwoners van Zandvoort".
Wat hobby's betreft, houdt hij
zich sinds 12 jaar met nog een hele
andere sport bezig: de paardensport,
en met name harddravers. Momenteel heeft hij samen met John van
Dam een eigen drayer. „Het is een
sport waaraan je snel verslaafd
raakt", zegt Kroon. „Het geeft je een
geweldige kick als je je eigen paard
ziet winnen". Ook bij de naam van
dit paard, gefokt door Joop van
Dam, komt het eigen bedrijf om de
hoek kijken: Just Kroon Vis.
Als andere hobby verzamelt hij
oude auto's, echte oldtimers. Ook
dat doet hij samen met John van
Dam. Tot de verzameling behoren
onder andere een Fiat Topolino uit
1951 en een Buick Special uit 1955,
die nog in een Amerikaanse film te
zien moet zijn. „Die wagen hebben
we zelf opgehaald", zegt Kroon. „We
hebben er in de Verenigde Staten
eerst nog een paar dagen mee rondgereden. Dat was 'schitterend". Met
hun Ford Fairlane uit 1959 was Jaap
vorig jaar nog op TV te zien, m het
TROS autoprogramma 'De Heilige
Koe'.

Jacob
Sinds Kroon Vis een franchisebedrijf is, heeft Jaap wat meer tijd over
voor zijn hobby's. En dat geldt natuurlijk ook voor zijn gezin Daar
blijkt opnieuw dat vis een zeer speciale plaats inneemt bij de familie
Kroon. Zelfs bij de tweejarige Jacob,
de zoon van Jaap en Nicole. „Hij is
geboren onder het sterrebeeld Vissen", vertelt Jaap. „Hij is een slechte
eter. Als je bijvoorbeeld met hutspot
aankomt, dan kan dat nogal wat toestanden geven. Maar er is één ding
wat hij elke dag wél wil hebben: dat
is vis. Haring was trouwens zijn eerste vaste voedsel. En het was een
van de eerste woordjes die hij kon
zeggen".

CINEMA CIRCUS

J
BIOSCOOPPROGRAMMA 8 T/M 14 MEI

«EUWEMENFIEM
INSTBENtlELBERG:
PAS OP JONGENS,
ER Is EEN NIEUWE Muis
IN DE STAD!

IÏAMIIN WAYttNIJ
Twee vergeten helden g
staan tegenover een ; '
misdadig goksyndicaat v
In dé spoit. Niemand 4

'

STEVEN SPIE15EEG

PBESEHIEtSi

»ira SJB
'

"

Dagelijks om

Dagelijks om

1330 en 1530 uur
HEVEL IN HET WILDE

WESTEN
Alle leeftijden/kindervriendelijk

Kaarten tot 12 jr ƒ9,-.
Volwassenen ƒ 12,50

19 00 en 21 30 uur
THE LAST BOY SCOUT
Leeftijd vanaf 16 jaar
Kaarten ƒ12,50.

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij
McDonalds (hamburger, patat en frisdrank) voor
maar ƒ12,50 p.p. minimaal 6 personen.
Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535
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MOEDERDAG

HiT MAAR VAST ZONDAG.

PHILIPS STOFZUIGER

BRflun

PHILIPS STOFZUIGER

type HR6309
Prijspakker' Eenmalig en op = op.
Met metalen zuigbuizen.

type HR 6520
Regelbare zuigkracht, speciale luchtfilters,
brede stootrand, draaitop en een
automatisch oprolsnoer.
..

KOFFIEZETTER

f',

type KF 47
10-kops koffiezetter
met "Extra"
schakelaar voor
vol aroma en
warmhouden bij het
zetten van 3 kopjes
koffie of minder.
Leverbaar
in zwart en wit.
Nu

Verkoop - Reparatie
Televisie - Audio Video - Camera's

PHILIPS HAARDROGER*

Grote Krocht 25,
tel. 14404

Zullen wij moeder eens
trakteren?
Heerlijke Hollandse
aardbeien
en

type DC 351
Blaas/Krulborstel voor droog en vochtig haar.
Intrekbare tandjes laten de krul intact bij het
uithalen, dus langere houdbaarheid.

Normaal

49.95
Nu

39.75

99.95

PHILIPS
SATINELLE*

type HP 2830
De zachte epilator!
Aangenaam en
effectief ontharen van
de benen. Een
garantie voor
wekenlang zacht en
glad resultaat.

Nu

Gespecialiseerd in
Bedrijfsgeluidsapparatuur

THORBECKESTRAAT 15 2042 GL ZANDVOORT

SCHILDERWERK
Groente en Fruit

CARAIE\ BLOW 'N CURL

type HP 4320 D
Inclusief diffuser.

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

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

129r

TELEFOON 02507 -13378

Kwekerij P. van KLEEFF

NOVILON MARMOLEUM

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

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

SINGER

1 JAAR

Let op!
Plant verstandig, dus
pas na de ijsheiligen
(half mei).

in ZANDVOORT

Daarom een naaisterschaar cadeau bij aankoop van een nieuwe machine
(al vanaf ƒ 399,-). Aktie alleen deze maand.

Heerlijke Hollandse
asperges

Wij hebben volop
zomerplanten.

(gratis geschild)

Voor moederdag, planten
te kust en te keur

Y^nir^^ir^^MynyririMMnnnMnM^t"

<fEJ.

WAT DOEN WE MET MOEDERDAG?
BARBECUE?
FONDUE of
GOURMET?

PRINSENHOFSTRAAT. 7]
T/0 GARAGE VERSTEEGE

«S02507-2O072.
Maandags gesloten

Reparatie alle merken, kledingreparatie, verkoopgarens, ritsen, knopen,
naaidozen, paspoppen, baisband, fournituren etc.

MOOI OF SLECHT WEER?
WIJ ZIJN ER OP VOORBEREID!
Fijn aan de
BARBECUE

of gezellig aan de

Wij hebben veel keus maar
wat dacht U van onze luxe
barbecueschotel
1
1
1
1
1

TOPGRILLWORSTJE
ENTRE COTE
BROCHETTE
REUZE SATÉ
TOPBURGER

FONDUE/GOURMET

A M b Rl C AN

Maak zelf Uw keus of neem
onze standaard schotel

c o U N l l l ON

SALADE SCHOTELS
KANT & KLAAR MAALTIJDEN
VLUGKLAAR SPECIALITEITENHARTIGE HAPJES
enz.

bloemen voor ma
) „erica"
l / grote krocht 24
J/ zandvoort, 0250742301

L X b RC l SE

«5 O.L.V. ANJA V/D VOORT
*
*
*
*

HIEP,
HIEP,
HOERA

Certificd
Fitness Instructor

Studioadres: Oranjestr. 12, tel. 19701
T.k. massief eiken
kussenkast pr.
1200,-. Notenhouten
salontafel pr. 275,-.
2 Keukenhangkastjes pr. 50,-.
Schommelstoel
(eiken) pr. 75,-.
Tel. 02507-15053
(na 18.00 uur).

HIGH-IMPACT AEROBICS
LOW-IMPACT AEROBICS

Haltestraat 54 - 02507-12451 - ZANDVOORT
AA^AAAAAAA>AAAA1AAAkAAAAAiAAAA

SPIERVERSTEVIGING

Voor moeder
natuurlijk een
taart van

Strandpaviljoen 11
vraagt

keukenhulp
en buffethulp
met ervaring
Tijden nader overeen te komen.
Info 17580.

KLASSIEK/JAZZBALLET

slagmom, vruchten, mocca,
of chipolata
vanaf
Moederdagsnit

ƒ20ƒ 10,75

. , i • ••

j feu

IM

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Bel voor meer informatie 19701/12215

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

BV

Makelaar o.g.

LidNWI

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

ZANDVOORT
Helmersstraat

TE KOOP

ZANDVOORT
TE KOOP
Tjerk Hiddesstraat

ZANDVOORT
Passage

Hoekwoning in rustige woonwijk.
Ind.: hal, L-vormige woonkamer, moderne keuken/inbouw apparatuur,
toilet, inpandige berging. 1e etage: 3
kamers, badkamer/douche/wastafel
en 2e toilet. 2e etage: vaste trap
naar zolder.

Driekamer-app., 1e etage, uitzicht
over duinen. Eigen parkeerterrein.
Ind.: hal, wponk./eetk. moderne keuken incl. inb.-app., ruim balkon,
badk./douche en wastafel, ruime
slaapk., toilet met font.

Gezellig ruim tweekamer-hoekappartement op 50 meter van het
strand. Ind.: ruime hal, woonkamer/
half open keuken, slaapkamer, badkamer/ligbad en wastafel, toilet, balkon op het zuiden.

Vraagprijs ƒ129.000,- k.k.

Vraagprijs ƒ 149.000,- k.k.

Vraagprijs ƒ165.000,- k.k.

TE KOOP

WEEKMEDIA. ELKE WEE
HET DAGELIJKS MIEUWS.
ZANDVOORT TE KOOP
Burg.
van Alphenstraat 61/10
Verbouwd 4-kamer app., 3e etage,
eigen parkeerterrein. App. wordt gestoff. aangeboden. Ind.: entree,
gang, r. woonk., 2 royale si.k. waarvan 1 met balkon, toilet, badk./ligbad
en wastafel, keuken/apparatuur en
balkon.

ZANDVOORT TE KOOP
De Ruyterstraat 74
Goed onderhouden 4-kamer app. 2e
etage.
App. wordt ged. gestoff. aangeboden.
Ind.: hal, woonkamer/open haard,
keuken, 3 slaapkamers, badkamer/
douche, gescheiden toilet, balkon.

WEEKMEDIA22
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antal bezoeken aan
asino daalt licht

ZANDVOORT - Het aantal
bezoeken aan het casino in
landvoort is vorig jaar met
uim achthonderd gedaald tot
242.071. Er werd echter meer
geld vergokt. 21,4 miljoen teïenover 18,3 miljoen gulden in
1990.

Ondanks het teruggelopen aantal
bezoeken is de nieuwe directeur van
liet Zandvoortse casino, H. in het
Veld, niet ontevreden. „Er is aan de
verwachtingen voldaan. Het casino
heeft een geringe winst van zo'n drie
Ja vier ton gemaakt. Toch willen we
fjde marge in de toekomst vergroten.
toe markt is groter en er is een grote
Tbehoefte aan kansspelen gebleken'."

Concurrent
Het uiteindelijke bedrijfsresultaat
an het Zandvoortse gokpaleis was
[Jéén miljoen negatief. Dat werd verirzaakt door de stijging in de salariskosten en hoge 'vroegpensioenkosten'. Daardoor werd het positie-

(ADVERTENTIE)

DE PERFECTE

ve resultaat van enkele tonnen tenietgedaan.
Uit het jaarverslag van Holland
Casino's blijkt dat het nieuwe Amsterdamse casino veel bezoekers
trekt. Het Zandvoort casino moet
het van bezoekers uit dezelfde regio,
het westelijk deel van Noord-Holland, hebben. Toch ziet In het Veld
het hoofdstedelijke casino niet als
concurrent. „Het hangt af van wat
de mensen zoeken. Als ze naar een
groot mooi casino willen met veel
luxe, dan kunnen ze naar Amsterdam gaan. Als ze willen spelen iri een
wat persoonlijker sfeer, wat minder • Ook Zandvoortse ondernemers
in de anonimiteit, dan zijn ze bij het jaarmarkt.
Zandvoortse casino aan het juiste
adres. De bezoekers kunnen bij ons
hun auto kwijt en er is een goede
service. Daarom denk ik dat die casino's goed naast elkaar kunnen beZANDVOORT - Maar liefst
staan."
vijftigduizend
bezoekers,
„We zien de toekomst met ver- waaronder veel Zandvoorters
trouwen tegemoet. We gaan bekij- trokken zondag langs de tweeken of we in Zandvoort het aantal honderd kramen van jaarspelsoorten kunnen uitbreiden. We
willen een completer aanbod van markt in het centrum. Het was
spelsoorten hebben," aldus In het de eerste van dit jaar in Zandvoort.
Veld.
De belangstelling openbaarde zich
al vroeg, waardoor de markt al ruim
voor de toegestane tijd, één uur, al
bijna op volle toeren draaide. „Moet
kunnen", zei een breedglunderende
ondernemer bij de aanblik van de
vele koopgrage klanten, die voetje
voor voetje langs de honderden kramen schuifelden. Organisator Simon Paagman, van de Stichting
Zandvoort Promotie, spreekt over
een 'recordaantal'. Hij schat het op

„^S&^s/,,,

ZANDVOORT
- De Zandvoortse
schilderes Marianne Rebel verovert met haar
werk vele kunstminnaars.
De
uitnodigingen
voor exposities
stromen binnen,
zoals voor volgend jaar op de
Keukenhof. De
belangstelling
van galeriehouders en andere
gemteresseerden is zo groot,
dat haar werk al
tot halverwege
1993 is geboekt.
Die belangstelling bleek afgelopen weekend opnieuw op het
Lente Kunstfestijn 1992 in Rotterdam. Marianne Rebel presenteerde haar werk
hier
tezamen
met achttien andere
kunstenaars aan kunstminnend Nederland. „Ik heb ongelooflijk veel re- • Marianne Rebel met een van haar werken op het
Lente Kunstfestijn te Rotterdam.
acties
gekregen", been, waarop meestal golf sporters een
vestigt zij na afloop.
De Zandvoortse schilderes heeft hoofdrol spelen.
al nationale en internationale (Ver- Dat laatste leidde al tot vergaande
enigde Staten van Amerika) bekend- contacten met het bekende Golfers
heid verworven met haar schilder ij- Magazine.
(ADVERTENTIES)

geeft u meer!
BOOTTOCHT MUIDERSLOT
EN PAMPUS

Rommelmarkt

deden zondag goede zaken op de
Foto Bram Stijnen

Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij NACO
een dagtocht aan naar het forteiland Pampus en naar het
eeuwenoude Muiderslot.
De boot vertrekt om 10.00 uur vanaf steiger 7 achter het
Centraal Station in Amsterdam. Op Pampus krijgt u om
11.30 uur een rondleiding (zorg voor geschikte kleding).
Daarna vaart u naar Muiden voor een bezoek aan het
Muiderslot. Om 14.00 uur wordt de tocht voortgezet over het
IJ-meer en de Amsterdamse havens, waarna u rond 16.00
uur af meert aan steiger 7.
Deze tocht vindt plaats op zondag, dinsdag en donderdag
t/m 4 oktober.

VECHTTOCHT
De boot voor de Vechttocht vertrekt om 10.00 uur vanaf
steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam. Via
Nederhorst den Berg en Vreeland vaart u naar Loenen. Op
maandag en vrijdag is er een stop bij kaasboederij " De
Willigen" in Vreeland en op zaterdag en woensdag gaat de
tocht naar Loenen voor een wandeling van ca. 3 kwartier
door het dorp. Via de Vecht, het Amsterdam Rijnkanaal en
de Amsterdamse haven vaart u terug naar steiger 7.
Deze tocht vindt plaats op maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag t/m 4 oktober.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
op de dag van het vertrek aan de kassa van Rederij NACO
en na telefonische reservering, tel. 020-6262466, ontvangen
volwassenen een korting van ƒ 5,00 op de normale prijs van
ƒ 37,50 per persoon en kinderen ƒ 2,50 op de normale prijs
van ƒ 22,50 per persoon.
De hiervoor genoemde bedragen gelden voor beide boottochten. Aan boord van de boot is altijd een restauratie
aanwezig.

Telefoon:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
Aantal personen:
Keuze datum:
Deze bon is geldig tot l juni 1992.

geeft u meer!

VANDEF<SjLUGT
Cornwallstraat 6
1976BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN?
DMaakl u een afspraak voor vrijblijvende offerte
D Stuurt u mij documentatie

S v p opsturen naar hel
hierboven vermelde adres

Het aanstellen van de watchers is
een direct gevolg van de werkconferentie 'Autocriminaliteit', die enige
tijd geleden in Zandvoort georganiseerd werd. Op die conferentie werd
onder meer afgesproken dat Zandvoort meer toezicht gaat houden op
de parkeerplaatsen.
De politie, die het project begeleidt, is nu op zoek naar jongens en
meisjes die de functie van Parking
Watcher op zich willen nemen. Rini
Cappel: „We zoeken jongeren, die
gemotiveerd zijn om het werk te
doen. Ze moeten enige kennis hebben van de vreemde talen en er representatief uitzien. Daarnaast moeten ze het leuk vinden om als gastheer of -vrouw met mensen om te
gaan."
Volgens de politie krijgen de jongeren'een 'snel' image opgeplakt. 'De
naam, maar ook de outfit, die de
jongens en meisjes straks gaan dragen is gebaseerd pp het American
Football. Stoere, eigentijdse kleding
in te gekke kleuren vormen straks
de uiterlijke verschijning van de
Parking Watchers. Bovendien zijn
ze overal vliegensvlug: de Parking
Watchers maken gebruik van razendsnelle,
milieuvriendelijke
(ADVERTENTIE)

Wethouder van sportzaken Jan Termes, nog wat onwennig met het
tennisracket, geeft de bal een ferme klap. Rechts instructeur Jaap MetFoto Bram Stijnen
horst.

volgeboekt. En het apart voor de
jongeren georganiseerde tennisjeugdkamp is al voor driekwart vol.
Dezelfde animo geldt voor de ladder-

mountainbikes. Snelle fietsen in
blitse kleuren en allemaal uitgerust
met een portofoon voor snelle communicatie', aldus een informatieblad van de politie.
Volgens Cappel gaat het naast het
geven van informatie, ook om signaleren: „Als ze iets zien wat niet door
de beugel kan, dan moeten ze het
meteen doorgeven via de portofoon.
Ze krijgen tijdens de opleiding te
horen niet zelf in te grijpen."
De Parking Watchers opereren in
groepen van zes personen. Ze worden betaald voor het werk. Voor informatie kunnen belangstellenden
terecht bij de gemeentepolitie Zandvoort, telefoon 13043.

gitaar, zuidamerikaans,
dixieland, theaterconcert, familieconcert,
blues en sixties
bel nu: 6107498 en u ontvangt de
abonnementenbrochure thuis

competitie. Die is nog interessanter
geworden door de aanschaf van
nieuwe materialen, waardoor de vereniging nu beschikt over drie banen
die aan alle wedstrijdnormen voldoen. Bovendien kan er vanaf 16 mei
's avonds langer doorgespeeld worden, door de ingebruikname van de
nieuwe lichtmasten.
„We voorzien duidelijk in een behoefte", constateerde Rini Cappel
woensdag in het clubgebouw op het voormalige - binnencircuit. Dat was
volgens hem vooral te danken aan
het enthousiasme van trainer Jaap
Methorst, die met deze mogelijkheid een oude wens in vervulling zag
gaan. Methorst wees op zijn beurt op
de enorme hulp van zijn drie instructeurs, waaronder Marieke
Acda en Raymond Lembeck, plus
een aantal tennismoeders. Bovendien was dit slechts mogelijk dankzij de banen die door Casino-ZVM
beschikbaar zijn gesteld.
Wethouder
Termes
opende
woensdag het nieuwe seizoen met
een - wat onwennige - ferme klap
tegen de tennisbal. Volgens hem levert deze groep mensen een 'ontzettend sportieve bijdrage aan het plezier van sportminded Zandvoort'.

In deze rubriek mag je iemand
best wel eens een complimentje
geven. Ditmaal gaat mijn symbolische bos bloemen naar de organisatie van de afgelopen feestdagen.
Niet alleen ik heb genoten, maar
ook veel van mijn mededorpsbewoners. Eerlijk is eerlijk. Zonder
deze mensen, die al dat werk belangeloos hebben gedaan, zou er
van deze evenementen niets terechtgekomen zijn. Het is daarom
bijzonder jammer dat er voor
sommige onderdelen van het programma zo weinig belangstelling
bestond.
Neem nou Bevrijdingsdag: In de
ochtenduren was er een ludieke
optocht voor versierde kmderfietsen, -wagens, autopeds, rolstoelen
en aanverwante artikelen. Speciaal voor deze gelegenheid had
men het burgemeestersechtpaar
zover weten te krijgen met een
versierde tandem voorop te rijden. Op een handjevol kinderen
(twintig) na, ontbrak de Zandvoortse jeugd echter volkomen.
Een van de omstanders voerde
als excuus aan, niets van deze optocht te hebben geweten. Nou
vraag ik je. Het stond vorige week
in de krant, op aanplakbiljetten en
in een speciale folder die huis aan
huis werd verspreid. Ik kan mij
indenken dat je als organisator
moedeloos zou worden over zoveel domheid.

Van Putten
De leden van de verschillende

Zandvoortse zangkoren waren op
Koninginnedag allerminst te spreken. Zij hadden echter een heel
andere reden. Zoals het op zo'n
dag betaamd, had de organisatie
ook nu weer gezorgd dat er voor
het raadhuis een aubade gehouden zou worden. Ten behoeve van
de muzikale ondersteuning was er
zelfs een elektrische piano, inclusief de daarbij behorende vcrsterker, gehuurd. Honderd gulden
kostte deze grap. Dirigent Dico
van Putten zou het instrument bespelen. Hij kwam echter niet opdagen. De koorleden stonden derhalve voor joker. Speaker Hiltaers
zou Hilbers niet zijn als hij niet
met een list de 'voorstelling' alsnog wist te redden. Hij promoveerde ter plekke een van de zangers van het Mannenkoor, Karel
Kras, tijdelijk tot muzikaal leider.
Met de nodige flair wist hij de
zangers en zangeressen alsnog te
bewegen luidkeels de geprogrammeerde liederen, waaronder 'In
een blauw geruite kiel' en het
Zandvoortse volkslied ten gehore
te brengen. De boosheid van de
zangers bleek achteraf niet terecht. Ik heb Van Putten nog dezelfde dag opgebeld. Zijn excuus
klonk in mijn oren overtuigend
genoeg om u daarvan m kennis te
stellen. Hij vertelde de nacht ervoor geen oog dicht te hebben gedaan. Een tandwortelontsteking
was de oorzaak van zijn slapeloosheid. Ongeveer anderhalf uur voor
de aubade was de pijn enigszins
gezakt.
„Moe als een hond moet ik m
slaap zijn gesukkeld," vertelde de
dirigent. Overigens betreurt ook
hij zijn afwezigheid. Ik geloof hem
op zijn woord, temeer daar ik
weet, dat hij er de man niet naar is
om zijn koorleden in de steek te
laten. Eigenlijk zou dit het einde
van dit verhaal moeten betekenen.
Een laatste zin moet mij echter
nog van het hart. Om te voorkomen dat in de toekomst een dergelijk voorval kan plaatsvinden, lijkt
het mij niet onverstandig dat de
koorleden een reserve-dirigent
achter de hand houden.

Politiek café
'In de derde kamer', het pohtieke café van Harlekijn op de hoek
van het Schelpenplein en het
Kerkpad zal op donderdag 14 mei
haar tweede editie beleven. Het
doel van het politieke café is om
de gemeentepolitiek daar te brengen waar hij thuis hoort: onder de
mensen dus. Ik kan u gerust stellen, het wordt geen avond van
zware debatten. Onder het genot
van een drankje kan iedereen die
in de politiek geïnteresseerd is,
naar hartelust van gedachten wisselen over de op dat moment actuele gemeentepolitiek. De bekende
Zandvoorter Rob van Sprang
zorgt met zelfgeschreven teksten
voor de muzikale intermezzo's.
De onderwerpen die deze avond
worden behandeld, gaan over de
recentelijke ontwikkelingen rond
het circuit en vrije sluitingstijden
voor de horeca. Gasten zijn Jaap
Brugman, raadslid voor de WD
en Ruud Sandbergen, raadslid
voor D66. Naast deze ondenverpen actuele politiek en een gesproken column, wordt een nieuwe
versie van het Zandvoortse volkslied ten gehore gebracht. De presentatie is m handen van R. Aker
en oud-politicus L. Koper. 'In de
derde kamer' begint om half negen.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende
week.
BRAM STIJNEN

Verstandelijk gehandicapten te gast in sporthal
ZANDVOORT - Ruim 650
ballonnen en honderden meters slingers waren nodig om
de Pellikaanhal aan de A. J. van
de Moolenstraat een feestelijk
aanzien te geven. De versiering
was nodig om afgelopen zaterdag tweehonderd verstandelijk
gehandicapten uit de hele regio 'De dag van hun leven' te
kunnen bezorgen.
De plaatselijke Lions-club hield in
de feestelijk versierde sporthal met
zo'n honderd medewerkers, waaronder zeventig Lionsleden en dertig beroepskrachten, een groots opgezet
kinderfeest. De beheerder van de
sporthal, Cock Zwemmer en kanti-

Laatste beurs
de Meervaart
Muzikaal

Het was me het weekje wel. De
feest- en gedenkdagen zijn weer
voorbij. De rust in Zandvoort is
voorlopig weergekeerd. Het was
weer oer-gezellig. Op de Dodenherdenkmg na uiteraard, heb ik
ook nu weer met volle teugen genoten. Vooral tijdens de traditionele rommelmarkt die vorige
week donderdag werd gehouden.
Mijn hemel wat hebben wij Zandvoorters een hoop troep. Het
dorpscentrum lag ermee bezaaid.
Spullen die normaal allang met
het grofvuil hadden meegemoeten, verwisselden tijdens deze
rommelmarkt alsnog van eigenaar. Zo'n vrijmarkt heeft zo zijn
charmes.
Wandelend langs de uitgestalde
handelswaar ontdekte ik de meest
vreemdsoortige zaken. Oude boeken, puzzels, verouderde geluidsapparatuur en zelfs oudbakken
popcorn werden zonder schroom
te koop aangeboden. Wat niet verkocht werd, ging na afloop alsnog
in de vuilcontainer.
Zo niet de tweedehands spiegel.
Onze dorpsgenote Sonja Koper
had hem voor vijftien gulden gekocht. Ze stond vorige week donderdag samen met haar vader
eveneens haar overtollig geworden huisraad te verkwanselen. Die
spiegel had ze bij een van de andere gelegenheidsmarktkooplui zien
liggen. De koop was snel gesloten.
Vijftien gulden voor een dergelijk
stuk antiek was eigenlijk geen
geld, vond zij. Toen ze tijdens de
middag haar zoontje naar huis
wilde brengen, vroeg ze haar vader even op haar spullen te letten.
Haar aankoop werd voorzichtigheidshalve even apart gezet. Toen
ze na een uurtje terugkwam, bleek
de spiegel verdwenen. De consternatie was groot. Vader Koper
werd om opheldering gevraagd.
Deze bekende - rood van schaamte
- het object te hebben doorverkocht voor ... zeven gulden vijftig.
Sonja was des duivels.

Jammer

Politie zoekt 'Parking
Watchers' voor zomer

Bon voor onze lezers
Deelname aan de boottochten naar Muiderslot/Pampus en
de Vechttocht is alleen mogelijk na telefonische reservering,
tel. 020-6262466. U dient deze bon ingevuld in te leveren op
de dag van vertrek aan de kassa bij Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen voor volwassen ƒ 37,50 minus ƒ 5,korting is ƒ 32,50 per persbon en voor kinderen ƒ 22,50 minus
ƒ 2,50,- korting is ƒ 20,- per persoon.

een dikke vijftigduizend. Voor de
kinderen had hij een gigantisch
luchtkussen, een mini-scooterbaan
en een draaimolen in huis gehaald.
Een paraplu-verkoper op de busbaan keek deze middag wat pijnzend
naar de nagenoeg wolkenloze hemel.
Rekenend op een plensbui had hij
zijn kraam volgeladen met regenschermen. De weergoden waren de
organisatoren echter gunstig gezind. Aan het eind van de middag
lagen de paraplu's er nog. Een gehuurde street-band en een draaimolen zorgden voor de vrolijke noten.
Een 'clandestine' gitaarspeler probeerde ook iets te verdienen. Na verloop verdween hij maar. Rond zeven
uur deden ook de kooplieden dat.
Aan hun gezichten te zien, hadden
zij deze dag meer respons.

Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

ZANDVOORT - De belangstelling voor de tennislessen
van (VVD-raadslid) Jaap Methorst en zijn assistenten is nog
steeds groeiende. Dat kon Rini
Cappel, bestuurscoördinator
van de tennisafdeling van Casino-ZVM, melden tijdens de
opening van het nieuwe seizoen. Dit werd door D66-wethouder van sportzaken Jan
Termes met een ferme klap ingeluid.

ZANDVOORT - Zandvoort
beleeft in de komende zomer
een primeur: 'De Zandvoort
Parking Watchers' die als gastheer en -vrouw gaan fungeren.

',

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Belangstelling voor tennislessen
Casino-ZVM neemtnog steeds toe

Het aantal gegadigden voor de lessen van Methorst en medewerkers is
sinds de start - enige jaren geleden gigantisch toegenomen. Voor dit seizoen hebben zich al 190 gegadigden
aangemeld, in de verschillende klassen. Met degenen die een baan gehuurd hebben, komt het totaal aangesloten tennissers op ruim 230.
Onder vrijwel alle deelnemers die
al een complete 3-jarige cursus achter de rug hebben, bestaat een grote
behoefte om door te gaan. Zo was de
voor hen uitgeschreven 'refreshment' cursus binnen een week tijd

A

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Duizenden bezoekers op jaarmarkt

Marianne Rebel verovert
kunstminnend Nederland

oog en oor
de badplaats door

ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat
wordt zondag 10 mei voor de laatste
keer van dit seizoen de Verzamelbeurs Zandvoort gehouden. Voor de
'snuffelaars' is er een rommelmarkt.
De entree is gratis en de beurs is
makkelijk toegankelijk voor rolstoelrijders.
De openingstijd is van 10.00 tot 17.00
uur. Men kan er de gebruikelijke
verzamelobjecten aantreffen, plus
oud speelgoed en - voor de treinenliefhebbers - locs, rails en aanverwante artikelen. Het is mogelijk de
spullen gratis te laten taxeren of gratis bemiddeling te vragen bij ver- en
aankoop. Hiervoor zijn experts aanwezig.

nebaas Jan Smits, hadden voor deze
gelegenheid hun vrije dag opgeofferd en hun accommodatie ter beschikking gesteld. Het evenement
werd muzikaal opgeluisterd door de
'Smartlapband' uit Renkum en de
clown Hakim.

Hartverwarmend
Het was voor de tweede maal dat
de Lions-cluta Zandvoort een dergelijk evenement organiseert. De eerste keer was in 1990. Volgens de president van de Lionsclub, W. Baanstra, heeft het grote succes van die
eerste keer zijn vereniging ervan
overtuigd, dat dit evenement herhaald moest worden. Dat kon ook
dankzij diverse sponsors, waaronder het Zandvoortse gemeentebestuur, de plaatselijke supermarkt
aan de Burgemeester Engelbertstraat en een ijssalon aan het Kerkplein. Mede door hun medewerking
werd het evenement ook deze keer
een daverend succes.
'Hartverwarmend' noemde Pieter
Joustra, een van de organisatoren,
de reacties van de veelal jeugdige
bewoners van de verschillende
wooninstituten. De bewoners van de
Hartekamp, De 'Waterjuffer' uit Uitgeest, de 'Zeester' uit Umuiden,
'Ratjetoe' - Stichting Recreatie Centum geestelijk Gehandicapten Zuid
kennemerland en de leerlingen van
diverse regionale scholen genoten
met volle teugen. Vooral de bekende • Tweehonderd verstandelijk gehandicapten genoten zaterdag in de PelliFoto Bram siijnen
Polenaise met herkenbare populaire kaanhal van een feestelijke en heerlijk ontspannen dag.
liedjes noodde uit tot een grootsentatrice Ankie Joustra het na af- er zo van genieten, rechtvaardigt
scheepse ronde door de sporthal.
loop. Wat haar betreft mag het feest alle voorbereidingen en inspannm'Leuk om te doen', noemde pre- weer terugkomen. „Dat de kinderen gen, volkomen".
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Jonge kaas, rauwe ham, gek. worst, tartaar, lever, pekel, half om bal, oude kaas,
leverworst, osseworst, bacon, hamburger, saté van de haas, cheeseburger, yin
yang tomatensoep, pizza, rosbief, fricandeau, warm vlees, hamburger, taco, kippesoep, leidse kaas, filet, crabsalade, geb. bacon, sla-tomaat-eisalade, vleessalade, /.almsalade, uitsmijter, saté burger, bacon-burger, omelet, tostie, trio uitsmijter, tostie osseworst, wateroverlast, yoghurtshake, huxarensalade, yoghurt,
vruchten, tostie gezond, kipkerrie salade, warme stokbroodjes met allerlei beleg,
hagelslag, pindakaas, loempia, kroket, bonenschotel, tostada, chorizo, taco, mexicaanse hamburger, salami, bacon & eggs, brie, tostie pindasaus, br. gezond,
boerenham, ei, borrelhapjes, soesjes, gevulde eitjes, paté, koffie, thee, melk, fris,
shakes, ijsjes, snoep, yam-yam, saus, knakworst, ei-tomaat, warm vlees, enz.,
en/., enz.

...MAKEN EEN
VLIEGENDE
START IN DE

Wat hebben we
eigenlijk niet?
BROODJE BURGER
Schoolstraat 4, tel. 18789, Zandvoort
Geopend
dgl's 11.00 uur 's morgens - 1.00 uur 's nachts
vrij. + za. 11.00 's morgens - 2.45 uur 's nachts
dinsdags gesloten

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

MOEDERDAG
kado, kado, kado

„DE BODE"
Bodeweg 2, Zandvoorf

Bij „De Bode" wordt
wonen ontdekken
Glazenwassen;
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

HOE JE DOORGROEIT

We horen je denken: jaja, dat zal weiMaar 't is doodgewoon waar. Het GAK biedt je een
uitgelezen kans om eèh allröühd programmeur te
worden en'daarna door te groeien tot systeemanalist. In een omgeving waar wordt gewerkt met
de meest geavanceerde apparatuur en aan complexe, geautomatiseerde systemen. Via een prima
opleiding en onder deskundige, persoonlijke
begeleiding.
Kun je je een betere start voorstellen?

We zoeken mensen die willen en kunnen doorgroeien, dat zal bij de selectie al een rol spelen.
We gaan ervan uit dat je binnen niet al te lange tijd
als volleerd programmeur inzetbaar bent. Met als
uiteindelijk perspectief de functie van systeemanalist. Het hangt voornamelijk van jezelf af hoe
snel je dat niveau bereikt, 't Wordt een tijd van
hard werken waarin je de basis legt voor een
prima toekomst in de automatisering.

HOE JE LOOPBAAN BEGINT
Eerst krijg je een opleiding van twee maanden
waarin je de beginselen van programmeren leert
en kennismaakt met het bedrijf en de werkomgeving. Daarna ga je - onder begeleiding - meteen
de praktijk in als leerling-programmeur. Intussen
krijg je regelmatig aanvullende trainingen die je
kennis verrijken en je inzicht verdiepen.

Je bent een jonge, pas afgestudeerde VWO-er
(exact pakket), MEAO-er of MTS-er. HAVO-ers met
een voortgezette opleiding informatica zijn ook
welkom. Natuurlijk moetje aantoonbare belangstelling hebben voor automatisering en na verloop
van tijd een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid aankunnen. Je komt te werken op ons hoofd-

Te koop aangeboden

WAT WE VAN JE VRAGEN

SAVAZ
STAP

16 stuks maat 711x1626 mm.
Uitstekend geschikt voor
windscherm. Prijs ƒ 50,-/stuk.

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

MOOI EN L I C H T L O P E N D / H E T BESTE NEDERLANDSE T O P - F A B R I K A A T

DE KOPRA DE LUXE
* 559.-

Zie je het zitten? Stuur ons dan voor 15 mei
een bondige brief met je gegevens en vermeld
duidelijk waarom jij denkt voor ons de juiste kandidaat te zijn. Het adres: GAK, afdeling Personeelszaken-Hoofdkantoor, postbus 8300,1005 CA
Amsterdam. Zet op je brief en enveloppe het
motto "AUT". Wil je eerst wat meer weten, bel dan
Koos Koelewijn, telefoon 020-6072072.

GAK

Vis-specialiteiten restaurant

S—
TIJDELIJK WERK

SAVAZ en STAP hét uitzendbureau van de
Amsterdamse gezondheidszorg heeft aankomende
zomer weer veel werk voor enthousiaste m/v:

5 VERSNELLINGEN
TORPEDO REMNAAF

TROMMELREMMEN EN
3 VERSNELLINGEN

De uiterst snelle fiets met
terugtrap
rem.

Het paradepaardje van
de Kopra. •*>•#»

759. NU 749.-

Je kan werken op verschillende afdelingen zoals:
schoonmaakdienst, centrale keuken,
afdelingskeukens, restaurant, transport- of licht
administratief werk. Ben je scholier of student en in
de periode half mei tot half september minimaal 3
weken aaneengesloten beschikbaar, schrijf je dan
zo spoedig mogelijk, met paspoort, sofinummer en
bank- of gironummer, in bij een van onze .
vestigingen.
SAVAZ en STAP
- Concertgebouwplein 10, telefoon 020 - 573 6789
(Ans en Karen).
- Meibergdreef 9 (AMC), telefoon 020 - 691 1511
(Dieuwer, Patricia en Kees).
K O P R A - F I E T S E N E X C L U S I E F A L L E E N BIJ:

PETER
• Kleur jadegroen
• RVS velgen
• Div. frame
maten
• Beveiligd lichtcircuit enz.

Op onze kosten je
vakdiploma halen en nog

. vraagt

meisje of jongen voor de bediening
± 18 jaar
Ervaring niet vereist (wel goede motivatie)

Vakantiekrachten
(vanaf 18 jaar)

De sportieve fiets uit
de beste materialen.

REAGEER DIRECT,
T WORDT DRINGEN!

HARDGLAZEN PANELEN

Tel. 023-319036

REMNAAF

kantoor in Amsterdam en je moet dus in de directe
omgeving wonen.

Bel voor info:
02507-12121

Kerkstraat 21 - Zandvoopt
Voor reserveringen 02507-12121

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Rijschool

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoorf-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

W. v.d. Veld
Nu ook motorrijlessen
Bel voor info
tel. 02507-19188

ZANDVOORT
Haltestraat 31 Tel 02507 14499

jaar heb je zo het waardevolle SOM-diploma op zak. En dat
diploma biedt je alle kans op een goede toekomst!
Bel daarom vandaag nog! Dan maken we een afspraak met je
voor een eerste gesprek. Je kunt ook eerst wat meer informatie
aanvragen. Bel of schrijf even met de afdeling Personeelszaken
van Stork-Wartsila Diesel B.V.,
Czaar Peterstraat 213,
1018 PL Amsterdam,
telefoon 020-520 3806/807.

geld toe ook?

Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep
van Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft
wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage
van meer dan 500.000 exemplaren.
Ten behoeve van ons kantoor in Amsterdam zoeken wij op korte termijn een

TELEFONISCH
ADVERTENTIEVERKOPER
(M/V)
(25 uur per week)
Het takenpakket omvat telefonische acquisitie ten behoeve van de
Weekmediabladen: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De
Nieuwe Weesper, met als primair aandachtsveld de Personeelsmarkt
en Speciale objecten.
.

Stork-Wartsila Diesel B.V. maakt in Amsterdam dieselmotoren met een vermogen tot 12.700 kW per motor. Deze motoren worden gebruikt voor schepen en electriciteitscentrales. Ons bedrijf maakt deel uit van een groot internationaal
concern en heeft meerdere belangrijke vestigingen in Nederland.

Van de juiste kandida(a)t(e) verwachten wij een opleiding op HAVO/
MEAO-niveau. Hij/zij heeft een commerciële achtergrond en beschikt
tevens over goede kontaktuele eigenschappen en een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid.

ENTHOUSIASTE MAVO/LTS-ERS

Een goede telefoonstem is een vereiste.
Als je binnenkort je diploma LTS-C (of LTS-B met goede
cijfers) of je MAVO 4-diploma hoopt te halen, dan hebben we
goed nieuws voor je!
Begin september beginnen namelijk onze nieuwe opleidingen
voor:
- monteur montage/onderhoud
- draaier/frezer.
En als jij zo'n enthousiaste MAVO/LTS-er bent, dan kun je op
onze kosten die opleiding volgen. En ondertussen nog verdienen
ook!
Vier dagen per week krijg je praktijkles in onze bedrijfsschool
en de 5e dag ga je voor je theorie naar de Streekschool. Na 2

Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling, doch is geen
vereiste.
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u vanaf heden inwinnen bij
de verkoopmanager, de heer Bas Berger, te bereiken onder telefoonnummer 020-5622618.

STORK-WARTSILA

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met 15 mei 1992 richten aan de
afdeling personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevr. N. Hovenga, onder vermelding van AS/92.02.

Amsterdams
Sfadsbfed *
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Kinderballet geeft altijd de nodige vertedering
de Meervaart
Maandag
Matinee
bel nu; 6107498 en u ontvangt de

abonflementenbrochure thuis

Politie onderneemt
actie tegen campers
ZANDVOORT - De politie heeft
tijdens het weekend de eigenaren
van verschillende illegaal geparkeerde campers opgedragen hun voertuig te verplaatsen. De kampeerders
zijn verwezen naar de Boulevard
Barnaart. Het betrof zo'n dertig
campers.
De Zandvoortse politie heeft ook
een aantal keren hulp geboden aan
autobezitters, die de sleutel in de
auto hadden laten liggen.

ZANDVOORT - Dans en balletschool Studio 118 uit de Cornelis Slegersstraat heeft zaterdag in de stadschouwburg van
Velsen voor een sprankelende
uitvoering gezorgd. Onder leiding van danspedagoge Conny
Lodewijk gaf een groot aantal
leerlingen, van sterk uiteenlopende leeftijden, voor een
dankbaar publiek een wervelende show. De fantasierijke
choreografieën waren afkomstig van hun lerares.
door Bram Stijnen

gingsexpressie.
Ook de optredens door de leerlingen in de leeftijden van 14 jaar en
ouder oogstten veel succes. Daarvan
getuigden met name het wervelende
'The only way up', en 'Ghost Box',
een semi-klassiek nummer, door de
ballerina's in de leeftijd van 16 tot 20
jaar op haast professionele wijze gebracht.

Fantasie
Saskia Bol, Diana Bruijnzeel en
Tessa Hagendoorn bleken over voldoende danskwaliteiten te beschikken om na de pauze met het nummer 'Don't let the sun go down on
me' het publiek in opperste vervoering te brengen. Geen wonder dan
ook dat Studio 118 met deze compositie op 17 mei aanstaande in Den
Helder het Nationale Amateur Festival zal opluisteren. Ere wie ere toekomt.
Dat gezegde doet zeker opgeld
voor de prestaties van Saskia Bol. In
'Jazzin' up' liet zij zien ook als choreografe goed uit de voeten te kunnen. Dit tap-dance-nummer, gebaseerd op het straatleven van alle dag,
getuigde van veel fantasie.

onnavolgbare wijze het thema over
de eerste liefde en de daarmee gepaard gaande perikelen uit te beelden. (Giechelen over de eerste liefdeservaringen: wie is er niet mee
groot geworden). Rest nog een eervolle vermelding voor 'Clownerie'
door de collega's van een Amsterdamse dansschool. In het kader van
een uitwisselingprogramma droegen zij hun steentje bij aan het succes van deze avond. In een zinderende finale brachten de meisjes van
Studio 118 in een razend tempo een
uiterst en boeiend schouwspel voor
het voetlicht. Resumerend kan gesteld worden dat deze Zandvoortse
dansschool door haar originele choreografiëen, haar uitgekiende kostumering en de spontaniteit van de
leerlingen, gezorgd heeft voor een
boeiende avond.
De leerlingenuitvoering werd op zaterdag 2 mei gezien in de Stadsschouwburg van Velsen. Choreografiëen: Conny Lodewijk, Saskia Bol
en Helena Alberts. Kostuumontwerp: Jo Rosenboom en Conny Lodewijk.

Een klassiek kinderballet zorgt altijd voor de nodige vertedering. De
'Eendenbruiloft', verzorgd door de
jongste pupillen in de leeftijd vanaf 4
jaar en Pleur van Kleef en Henriëtte
van der Sluis als solisten, was dan
ook geen uitzondering op die regel.
Evenals het schattige 'Dreamland',
voor het voetlicht gebracht door de
veelbelovende kleuter Naomie Kaspers en 'routinier' Saskia Bol. Hoewel het voor sommige kinderen het
• Menig toeschouwer raakt ontde eerste keer was, dat zij voor een Boeiend
roerd bij de danspasjes van de allerpubliek optraden, blonken alle balBert Keur en Jerry Vastenhouw jongste balletdanseresjes.
letten uit in spontaniteit en bewe- wisten in 'Let's talk about sex' op
Foto Paul Olieslagers
(ADVERTENTIE)

METAMORFOSE
voor exclusieve

„Zomer in aantocht'
Kleurtje nodig?
Geurtje nodig?
Even bij de GAPER
binnenlopen

PORTRET
FOTO'S
Foto Boomgaard

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort

Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort
Tel. 02507-12513

Nieuw bij

HAIRWVE

MEPPERS
pruiken en naarstukken

foto voor de behandeling

Zeestraat 56, Zandvoort
Tel. 02507-30838

HORLOGES - SIERADEN - MODE
ACCESSOIRES-SPIEGELS-NOUVEALITÉ'S
«U-

JEANS AND CASUALS
Voor vader, moeder en kind
het adres waar u voor
ieder iets vindt

Kerkstraat 18, Zandvoort
tel. 02507-19878

Grote Krocht 20 b, Kerkplein 10

Grote Krocht 20b

Ons model deze week in Metamorfose is Nelly
Boeser uit Zandvoort.

Voor moederdag
speciale aanbieding

Nelly's grootste wens is lang haar.
Na eerst een coupe soleil gezet te hebben ben
ik het haar in model gaan föhnen, de achterkant van haar eigen haar heb ik in een staartje gedaan hoog op de kruin.

slips p. st.
3,95
3 voor
10,
Aanbieding slips
6,95
Klein leren tasje in
zomerse kleuren, vanaf 69,95
Strandshawls

25,- foto na de behandeling

l
Onder deskundige leiding

J

•
•

Fitness Dames & Heren
Fitness 50+
Dames & Heren
• Specifieke krachttraining

t.b.v. andere sporten (b.v. skiën)
• (Conditietraining:
Bandhardloopmachine
Traploopmachine
Hometrainers
•
•

Callanetics
Figuurcorrectie

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1, 2042 GC Zandvoort. Tel. 02507-17742

t.o. Politiebureau
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ONS ALTIJD BELLEN. OF
KOM GEWOON EVEN LANGS. TOT ZIENS!

Verstandig bruinen, een goed idee
aanbieding
• combinatiekaart
f Q
5x snelbruiner + zonnebank \ O
• snelbruintunnel
1x ƒ15,-, 10x ƒ125,• zonnebank 1x ƒ10,-, 10x ƒ90,• gezichtskanon (alisun)
1x 15 min. ƒ10,• sauna + Turks bad
• Solgar-vitaminen
(voor extra weerstand)
OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr. 10.00-22.00 uur
za. 10.00-14.00 uur zo. gesloten

De haarstukken waar ik mee werk heten Neppers en zijn van een zeer goede kwaliteit en
zien er daardoor heel natuurlijk uit.
Aan het haarstuk zitten twee kammen die
over het staartje heen geschoven worden en
klaar is Kees. Nelly's wens is voor dit moment
vervuld, een prima manier om je eigen haar te
laten groeien en er toch leuk uit te zien.
De make-up in oranje/bruine tinten is van L.
en verkrijgbaar bij Drugstore de Gaper.
De "beertjes-oorbellen zijn'te koop bij Hairwave en de wit kanten body is van Rosarito.
Om haar lichaam steviger en slanker te
maken traint ze regelmatig bij Fitness Paradise op de Paradijsweg.
Hierover vertelt zij „na een periode van trainen merkte ik al snel dat mijn kleding wijder
ging zitten."

Haar en make-up
Cora Klijn bij Hairwave.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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De laatste 3 witte vij a s
aan het water in Wi nis

Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort. Tel. 02507-13529

Burg. van Alphenstraat 59/14. Goed onderh
tweekam app op 4e etage Ind entree, ruime
hal, toilet met fontein, badk met ligbad en wastafel, ruime slaapk , woonk, keuken, balkon
zuid Serv k ƒ 280,- p m Vr pr ƒ 123 000,- k k
Patnjzenstraat 30. Zonnig dnekam app op 2e
et, balkon aan zuid en noordzijde Ind ruime
hal, toilet, ruime lichte eetkeuken met mb app ,
woonkamer met balkon op zuiden, 2 slaapk,
badkamer met wastafel en douche Grotendeels
v v thermopane beglazing en kunststof kozijnen Serv k ƒ 307,-p m Vrpr ƒ 129 000,-k k
Tjerk Hiddesstraat 49. Goed onderh tweekam app (v/h 3) op 3e etage Balkon zuid/oost
Ind entree, hal, toilet, badk met bad en wastafel, open keuken met gaskookplaat en afzuigkap, L-vormige woonk, slaapkamer Vr pr
ƒ 145 000,-k k
Stationsplein 17/22. Modern driekamerapp op
5e et, vrij uitzicht Ind entree, hal, woonk met
open keuken, 2 slaapk , toilet, douche met wastafel, balkon zuid/oost Serv k ƒ250,- p m
Eigen parkeerplaats Vr pr ƒ149 000,- k k
Leeuwerikenstraat 14/4. Driekamerapp (v/h 4)
op 4e etage Groot balkon zuid Ind hal, woonk,
2 slaapk met vaste kasten, keuken met apparatuur, toilet, badk met douche en wastafel
Serv k ƒ 425,- p m Vr pr ƒ 149 000,- k k Garage ƒ 15 000,-k k
Brederodestraat 54. Karakteristieke tweeonder-een-kapwoning Ind hal, toilet/douche,
kelder, woonk (35 m2), keuken met mb app.,
1e
et 3 slaapk met wastafel, balkon, 2e et zolder,
c v Vr pr ƒ 249 000,- k k
Zeestraat 65: Uitstekend onderh halfvr
woonh , besloten achtertuin met blokhut Ind
beg gr vestibule, gang, doorzonkamer met
open haard en plavuizenvloer, open keuken,
badk met toilet en douche, zonneterras aan
voor- en achterzijde Souterrain hal, badk met
douche en toilet, gr kamer met open keuken,
slaapk , berging, plavuizenvloer over gehele verdieping 1e et 3 kamers, open haard, balkon
voor en achter, badk met douche en toilet, c v
Vrpr ƒ 369 000,-k k

Visrestaurant
nat

B
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Bad Zuid
Strandpaviljoen 4

MOEDERDAG
Het unieke bouwplan "Aquanus"

garnalen cocktail

in Wilnis is bijna voltooid.

* **
2 zeetongetjes

i

15 witte villa's aan het water met
een directe verbinding naar de

* *slagroom
aardbeien* met

VAN

Lenstra

Makelaars og.

Dorpsstraat 5 Mijdrecht Telefoon 029/9 85553
Amstelplem 22 24 UithoornTelefoon 02975 40011
Tevens vestiging in Breuketen
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 09 00
Zaterdag 1000 13 00 uur

17 00 uur

Dn is een projekt van

De villa's worden
gerealiseerd onder de
bepalingen van het Garantie Instituut
Woningbouw En dat is zekerheid

45,- p.p.
Voor reserveringen

&VAN STRAATEN
BOUWCOORDINATIE BV

Vianen

02507/13431
Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
enz

NOG STEEDS TEVEEL

Deskundig advies
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

&•
exclusieve stïjlmeubelen
Galerij Kerkstraat 22
Tel 18855

Voor Moeder!

Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
f \ .06

SCHAIK

(bij Palace Hotel)

(jutte, Toine
BARBIE GYMPEN VANAF mt. 18

m MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

- 100% hypotheek is mogelijk
-Koopsommen vanaf 557 000,- vo n
- Oplevering m het najaar 92

Vinkeveense Plassen

OPEN HUIS
Stationsplein 15/1, zat 9 mei van 1400-1600
uur Driekam app m luxe appartementencomplex Inpandige garage en berging Ind entree,
hal, gang, toilet, 2 slaapk (21 + 9 m2), woonk
met luxe open keuken (60 m2) en balkon
oost
Serv k ƒ 231,- p m Vr pr ƒ 395 000,- k k

De laatste 3 witte villa's met garage zijn
momenteel nog beschikbaar Wilt u
wonen in een bevoorrechte omgeving,
dan bent u a s zaterdag van harte
welkom op onze mfo/verkoopdag

Leuke kado's in
diverse
prijsklassen.

Voor gewoon, riant tafelen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten

T. C. van der Schelde

KERKSTRAAT 1a ZANDVOORT
Tel 02507-14410

Sierbestratingsbedrijf HESTRA

Aparte lingerie en badmode
Haftestraat 7

Henk Sebregts
Ruim 30 jaar een kei m
sierbestratmg.

Tel. 023-293359

Boutique
„Tutti
Fruttr

Pssst...
We vergeten
toch niet
wat voor
dag het

f 1'3

Het adres voor modieuze gedragen
dames- en kmderkledmg, gaat vanaf
9 mei alleen 's morgens open.

Zondag de 10de is?

Voor de doe hef zelver
levering zand, grind,
(grind)tegels, klinkers
enz.
Showterrein aanwezig.
Oude Kruisweg 48, Cruquius.

Elke ochtend van 10 tot 13 uur staat
de koffie klaar.
Kom gauw gezellig rondkijken m de

Corn. Slegersstraat 2.

Openingstijden
Ma
1300
dms. tot vrij. 09 00
za
1000
zo
1300

tot
tot
tot
tot

1800 uur
18 00 uur
1700 uur
1700 uur

MODE,
Grote
Krocht 23

Bloemenhuis
J. Bluys

Strandpaviljoen 11

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

"BOOM"

De specialist
in al uw
bloemwerken

P.B. zondag 10 mei geopend

en

bij

MOEDERDAG!!!

Dus let op!

Gevr. mooie kinderkleding
v.a. mt. 86 alleen
merkkleding. Tevens gevr.
Dameskleding alleen
merkkleding, beslist modieus
en niet ouder dan twee
seizoenen, t/m mt. 42.

voor een vrijblijvende offerte.

NIEUW

U kunt bij ons terecht voor heerlijke vlees- en
visgerechten van de houtskoolgnll of oven en
pangerechten

Dineren op het strand, met
uniek uitzicht over zee
Ook voor gezelschappen e d
Voor informatie of
reservering tel. 02507-17580

Tel. 02507-18412. Ook zondag geopend

Vanaf 1 mei zijn wij elke avond
geopend!
ma. t/m vrij. tot 21.00 uur
za. en zo. tot 20.00 uur

De enige echte special shop in
Zandvoort.
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maandelijkse autorubriek
van het
Zand voorts Nieuwsblad

SLOTEMAKERS
ANTI-SLIPSCHOOL
Sliedrecht/Zandvoort, 22 april 1992. Slotemakers AntiSlipschool heeft zes Opeis Astra in gebruik genomen voor
het verzorgen van de kursus voortgezette rij-opleiding op
de bekende baan bij het Circuit van Zandvóort.
De beroemde Anti-Slipschool vertrouwt al sinds 1986 op
Opel voor de rij-opleidingen, waarbij ieder jaar nieuwe
Opeis worden ingezet.
De eerste kursist was niet de eerste de beste: Maurice
Bergsteijn, winnaar van de Opel Dealer Cup 1990 en 1991,
gleed de eerste meters met de nieuwe Astra op de fameuze
anti-slipbaan. „Dat kan ik iedereen aanbevelen", was de
reaktie van de man die gewend is auto's op topsnelheid uit
een slip te halen.
Slotemakers Anti-Slipschool bestaatin augustus 199235jaar Inde
loop der tijd is de kursus uitgegroeid
tot een rijvaardigheidstraming op
hoog niveau, waarbij de kursist niet
alleen leert de slippende auto te korrigeren, maar ook erop wordt getraind niet in paniek te raken

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT NOORD
n Zandvoort-Noord, aan de Kamerlingh
Onnesstraat 23, is al jarenlang Autobedrijf Zandvóort gevestigd Eigenaar Rob
Witte, die vijf mensen m dienst heeft, viert
op 1 juni aanstaande het vijftienjarig bestaan Autobedrijf Zandvóort, officieel
subdealer van Fiat, is dan ook niet meer
weg te denken uit deze gemeente
W is het aan de buitenkant van het pand
nog niet te zien, binnen bevindt zich een
bloeiend bedrijf Bovendien wordt het
servicepakket regelmatig uitgebreid
We hebben een enthousiast team mensen vertelt Rob Witte „Service staat
bij ons m een hoog vaandel Zo hebben
we tegenwoordig ook een aparte schade-afdeling waardoor we de klant nog
meer van dienst kunnen zijn En sinds
kort is er speciale apparatuur m huis
voor uitlijnen en balanceren Daarbij hebben we regelmatig interessante aanbiedmgen van autobanden
Wegens de grote drukte m het APKstation is het raadzaam om voor een
keuring tijdig een afspraak te maken Op
zaterdag is het mogelijk om tussen 08 00
en 1200 uur klem onderhoud te laten
plegen Voor het wassen en poetsen van
de auto kan men tussen 08 00 en 16 00
uur terecht
Autobedrijf Zandvóort verkoopt verschillende merken auto s Nieuwe wagens en

diverse occasion-aanbiedingen Daarnaast is het bedrijf ook gespecialiseerd m
Fiat Deze autofabrikant heeft een aantal
jaren geleden een produktverbetermg ingezet, waardoor auto s minder snel
terug hoeven te komen voor een servicebeurt Met andere woorden de „serviceintervallen zijn verder uit elkaar komen
te liggen „Daardoor hebben wij extra tijd
gekregen om nog meer aandacht te besleden aan de wensen van onze cliènten
Bovendien zijn onze auto s, met het oog
op de toekomst zoveel mogelijk milieuvnendelijk
Rob Witte is al 28 jaar m de automobielbranche werkzaam, en ook al vele jaren
met Fiat Onder zijn medewerkers bevindt zich sinds enige tijd één van de eigenaren van het voormalige Autobedrijf
Beekman uit Bloemendaal HIJ heeft al 36
jaar Fiat-ervarmg „De heer Van Gmkel is
hier m dienst gekomen om onze gezamenlijke klanten van binnen en buiten
Zandvóort extra service te kunnen geven het ophalen en wegbrengen van de
auto s, met name als het om grotere reparaties gaat En onze vaste klanten
weten dat er een auto voor hen klaar
staat voor het geval de reparatie mocht
uitlopen '

maar zeer flexibel bedrijf , We wachten
nu op de nieuwe Fiat 500 Vai iwege zijn
bescheiden afmetingen is deze bij uitstek
geschikt voor onze regio
De auto heeft een minimum aan parkeerruimte nodig, dat is natuurlijk heel prettig
in Zandvóort

Sinds 1988 beschikt de slipschool
naast 5 handgeschakelde auto s,
ook over een auto met automatische versnellmgsbak Een van de
Astra's is bovendien voorzien van
een ABS remsysteem
In 1991 is de baan volledig gemoderniseerd en werd deze onder meer
voorzien van een nieuwe, speciale
asfaltlaan van Epoxyhars, die uitsluitend met water glad kan worden
gemaakt

Wim de Heer, Direkteur Verkoop &
Marketing van Opel-importeur General Motors Nederland BV „Als
auto-importeur leveren wij ook
graag een bijdrage aan een grotere
verkeersveiligheid
Uit onderzoek is gebleken dat de
geoefende bestuurder 30% minder
schade veroorzaakt In de afgelopen jaren zijn wij nauw betrokken bij
een groot aantal rijvaardigheidstrainmgen m Nederland Wij stellen de
Opeldealers m staat tegen speciale
tarieven klanten en relaties kursussen te laten volgen bij een antislipschool
Wij zijn verheugd dat de toonaangevende anti-shpschool van Slotemaker nu voor de zesde keer heeft gekozen voor Opel "

Kamerhngh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT
Tel 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 730 tot 1700 uur
Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7 30 tot 17 00 uur

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.
uw Peugeot dealer:

1/TVERSTSGE,
ff ^i^T AUTOBEDRIJF

Pakveldstraat 21,
Postbus 126
2040 AC Zandvóort
tel. 02507-12345

S! van lent opel

Rob Witte ziet de toekomst erg rooskleurig voor Fiat en zijn Autobedrijf Zandvoort, dat hij omschrijft als „een klem

VW GOLF,
EUROPA'S EERSTE AUTO-1

Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvóort
Telefoon 02507-15346

De lezers van zes samenwerkende autotijdschriften uit zes verschillende Europese landen hebben in een gezamenlijke verkiezing de nieuwe Volkswagen Golf uitgeroepen tot Europese Auto-1
van 1992.

PEUGEOT HOOFDSPONSOR
VAN DE 5e ZUIDERZEERALLY
Bos/Hillen verdedigde winst van Zuiderzeerally 1991
De 1992 editie van de Internationale Zuiderzeerally is het weekend van 25 en 26
april verreden
De deelnemers reden een parcours van
245 km waarin 19 klassementsproeven
waren opgenomen over ruim 156 km
Ook dit jaar had de rally een interessant
deelnemersveld met 82 equipes, waarbij
weer enige sterke buitenlandse equipes
deelnamen
Net als vorig jaar had Peugeot zijn tenten
opgeslagen op het T T circuit om daar
haar dealerorganisatie en relaties te ontvangen en te betrekken bij hun rallyaktiviteiten
Het vlagvertoon van Peugeot was
groots waarbij ook de „nul -auto door
Peugeot werd ingezet met Wim LUIJbregts, één van Nederlands meest ervaren rijders, achter het stuur en Dick
Braakhekke autojournalist van het bekende blad „Autovisie , op de navigatorstoel
Onder startnummer één bond de equipe
Chiel Bos en Ton Hillen m hun Peugeot
309 GT116 groep A uitvoering, de strijd
aan met al hun concurrenten om

Nederland werd bij deze verkiezing
vertegenwoordigd door het weekblad Autoweek Het is voor het eerst
dat de Auto-1 verkiezing werd gehouden De bekendmaking had
plaats in Genève, voorafgaand aan
de internationale Autotentoonstelhng

nale Auto-1 gekozen De Volvo 850
GLT kreeg van de Auto week-lezers
de meeste stemmen In GrootBnttannie ging de voorkeur uit naar
de Opel Astra, Frankrijk schoof de
Citroen ZX als nationale favoriet
naar voren en de lezers uit Italië
kozen voor de Fiat Cinquecento

Met de verkiezing tot Auto-1 1992
van Europa heeft de Volkswagen
Golf II een waardevolle publieksprijs
binnengehaald vóór de Opel Astra
(2) en de Volvo 850 GLT (3) De men
mg van miljoenen lezers van de zes
samenwerkende autobladen was
namelijk doorslaggevend

Alle genomineerde auto's voor de
titel Auto-1 van Europa werden op
het Good Year testcircuit Mireval m
Zuid-Frankrijk samengebracht en
uitvoerig aan de tand gevoeld door 6
nationale jury's

De lezers uit Duitsland, Nederland,
Frankrijk, Groot-Bnttanniè en 1 sjechoslowakije kozen hun favoriet uit
32 nieuwe auto's die in de loop van
het afgelopen jaar zijn geintroduceerd Dat leverde m totaal vijf verschillende kanshebbers op Zowel in
Duitsland als in Tsjechoslowakije
werd de Volkswagen Golf tot natio-

Autobedrijf Zandvóort b.v.

Die waren per land samengesteld uit
een lezer van het blad, de hoofdredacteur, een autocoureur en een autotechnicus Elk jurylid had zijn eigen
specifieke terreinen waarop hij de
auto moest beoordelen De VW Golf
scoorde m deze „Europese tinale"
buitengewoon sterk' liefst drie jury's
kenden de auto een eerste plaats
toe BIJ de overige drie jury's emdigde de Golf als tweede

de behaalde overwinning m de Zuiderzeerally 1991 als een leeuw te verdedigen
Zij stelden m ieder geval alles m het werk
om de dealers van Peugeot twee onvergetelijke dagen te bezorgen

Inpakken
Peugeot 205 Accent
Na een tussenbalans halverwege de aktiepenode en op veelvuldig verzoek, is
besloten om de nog steeds populaire
205 ACCENT (uitsluitend voor de maand
mei 1992) m de aktie INPAKKEN te betrekkeni
INPAKKEN/Peugeot 205 ACCENT

Op iedere m de maand mei gekochte en
vóór 1 juni 1992 geregistreerde Peugeot
205 ACCENT biedt Peugeot als extra
voor de klant ƒ 1 000 - gratis accessoires aan
Bijgaand zenden wij u een apart verkoop-meldingsformuher voor de 205 Accent waarmee u voor iedere goedgekeurde transaktie in deze aktie een kreditermg van ƒ 600 - excl BTW kunt claimen

RENAULT VERNIEUWT MIDDENKLASSER
Renault 19 op diverse punten verbeterd
Renault heeft haar succesvolle Renault 19
op een groot aantal punten gewijzigd. De
meest in het oog spnngende verandenngen
zijn de aangepaste voor- en achterzijde en
het nog modemer gestyleerde dashboard
Daarnaast werd het gamma verrijkt met
twee krachtige 1 8 liter benzinemotoren en
werd overgegaan op de nieuwe typevoenng RL, RN, RT.

baar door een kortere motorkap een nieuwe
grille en ovaal gevormde koplampen Aan de
achterzijde vallen vooral de fraaie achterlichtunit en de nieuwe schildbumper op Het exteneur is afgewerkt met nieuwe beschermstrips
op de flanken, nieuwe wieldeksels op de RL en
RN-uitvoermgen en nieuw ontworpen lichtmetalen wielen op de typen 16V en cabriolet 16V

De Renault 19 die m 1988 op de markt kwam,
heeft op de Europese markt een goede reputatie opgebouwd Op de Franse markt is de 19
de meestverkochte auto m de middenklasse
terwijl m Spanje en Duitsland de 19 m 1991 tot
bestverkochte importauto wordt benoemd Op
de totale Duitse automobielmarkt behaalde de
19 zelfs een marktaandeel van 2 3 procent In
Nederland maakte de 19 m 1991, met 10 627
verkochte eenheden, 2 2 procent uit van de totale Nederlandse markt Van de Renault 19
werden tot eind 1991 1 870 000 eenheden geproduceerd

Nieuwe motoren
Het motoren gamma van de Renault 19 werd
uitgebreid met een nieuwe 1 8 liter benzmemotor, die in twee vermogensvarianten verknjgbaaris 95 pk of 68 5 kW voordel 8en113pk
of 81 kW voordel 81 Beide motoren zijn afge
leid van de vertrouwde Renault F-motor van
1 721 cm3 Door de slag te vergroten tot 82 7
mm meet de inhoud nu 1 794 cm3 De eerste
vervangt de 1 7-hter motor van 95 pk/68,5 kW
uit de voormalige versies GTX en TXE Deze
wordt nu toegepast m de versies RN 1 8 en RT
18 automaat
De tweede 1 8-liter motor wordt extra aan het
gamma toegevoegd en gemonteerd in de RT
1 8i

Markanter uiterlijk
Met de nieuwe neus en de nieuwe achterkant
kreeg de Renault 19 een markanter uiterlijk,
zonder dat dit ten koste ging van de robuuste
uitstraling die het vorige model kenmerkte De
veranderingen aan de voorzijde zijn herken

Uitrusting
De uitrusting van het gamma is ten opzichte
van de huidige Renaults 19 verder uitgebreid

Audi

net als het aantal beschikbare opties Zo is het
mstapmodel nu uitgerust met een wisser met
sproeier op de achterruit en ventilatieroosters
m het midden van het dashboard BIJ de al be
hoorlijk rijk uitgevoerde RN-versie kwam zon
werend glas en een in twee delen neerklapba
re achterbank De RN 1 8 kreeg daar boven
dien nog standaard stuurbekrachtigmg bij De
zestienklepper werd standaard voorzien van
hchtmetalen wielen
Het optiepakket werd uitgebreid met het eerder genoemde kinderzitje een 2x6 Watt Phi
lips radio-cassettespeler met bediening aan
het stuur een ergonomiepakket voor de Rl en
een sportpakket voor de RT 1 8i bestaande
uit een achterspoiler en dorpelverbreders gespoten m de kleur van de carrosserie en een
met leer bekleed driespaaks sportstuur
Pnjzen
De prijzen van de nieuwe Renault 19 zijn nog
niet definitief bekend alhoewel met een prijsverhogmg van één a twee procent moet worden gerekend Deze prijsverhoging die gezien
het verhoogde uitrustingsniveau alleszins redelijk genoemd mag worden betekent dat de
voordeligste Renault 19 waarschijnlijk onder
de 26 000 gulden zal uitkomen De vernieuwde
Renault 19 is m ons land leverbaar vanaf 15
mei a s

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvóort
tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJVEN
RINKO

RENAULT

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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De weg naar moeders geur begint bij onze deur
30 ml. 42,50
30 ml. 62,00
30 ml. 34,50
25 ml 29,50
30 ml. 45,00

DEPOSITAIRE
OFFICIAL:

NINA RICCI SPRAY

ESTEE LAUDER
CLINIQUE
LANCOME
CACHAREL
YVES SAINT LAURENT
CARTIER

JIL SANDER SPRAY

MONTANA
ESCADA
JIL SANDER
LANCASTER
BIOTHERM
H. RUBINSTEIN
CHRISTIAN DIOR
ROMEO GIGLI
SABATINI
SAMBA
MINA RICCI
JOOP!
CLARINS
REVLON
BENNETON
OPIUM

LANCASTER CONCENTRE SPRAY • ^

GIORGIO
BEVERLY HILLS
GIANNI VERSACE
SALVADOR DALI
GLORIA VANDERBILT
LA PRAIRI
JEANNE GATINEAU
PRISCILLA PRESLEY
GIVENCHY
ARMANI
PAGO RABANNE

LANCOME TRESOR SPRAY

JIL SANDER WOMAN PURE
JOOP! WOMAN SPRAY

SPECIAAL VOOR HAAR
CREËERDE GIORGIO VAN
BEVERLY HILLS EEN
SCHITTEREND BIG-SIZE
BADLAKEN. DEZE CREATIE
KUNNEN WIJ U EENMALIG
AANBIEDEN VOOR SLECHTS
ƒ47,50 BIJ AANKOOP VAN 2
PROD.UKTEN UIT ONZE
BETOVERENDE GEURLIJN.
(Haast u, beperkt voorradig).

LANCÓME MAGIE NOIRE SPRAY
__ _ _
30 ml 35,00

30 ml 29,50
PACO RABANNE METAL SPRAY

nn

ESTEE LAUDER MOEDERDAG
SPECIAL - „FRESH F1NDS"
KADO-SET NU 29,50 (zolang de
voorraad strekt).

-n

30 ml. Z9,50

PACO RABANNE CALANDRE SPRAY ^ ^

30 ml 32,00
GIVENCHY YSATIS SPRAY

25 ml. 45,00

OM EEN EXTRA DIMENSIE TE
GEVEN AAN UW KADO HEBBEN
WIJ KADOSETS SAMENGESTELD
VAN DIVERSE GEURHUIZEN,
ALS EXTRA IS DEZE COMPOSITIE
GEPRESENTEERD OP EEN
LUXUEUS
COSMETICA-SPIEGELPLATEAU,
WELKE WIJ BIJ AANKOOP NIET
BEREKENEN.
(Zie onze etalage)

YVES SAINT LAURENT Y SPRAY
25 ml 45,00
YVES SAINT LAURENT PARIS SPRAY _ _ _ _

30 ml 46,50
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
25 ml 39,50

LANCÓME O DE LANCÓME SPRAY

„_ _^

75 ml 39,50
CACHAREL LOU-LOU SPRAY 30 ml. 47,50

ONGELOFELIJK MAAR WAAR
„ONE" UNLIMITED PERFUME,
GEPATENTEERD EAU DE
TOILETTE, BODYLOTION EN
BADOLIE IN EEN.
VRAAG INFORMATIE OVER
DIT UNIEKE PRODUKT vanaf
39,50.

CACHAREL ANAÏS-ANAÏS SPRAY

30 ml. 37,50
BOGNER BAD & BODY SPRAY30 ml. 47,50
GIVENCHY III SPRAY
ARMANI DOUCHE GEL

30 ml. 32,50
150 ml. 49,50

ARMANI SPRAY

30 ml. 49,50

PRISCILLA PRESLEY SPRAY

20 ml. 29,50

GUERLIN JICKY SPRAY

30 ml. 29,50

MAAK NU KENNIS MET DE
FANTASTISCHE PRODUKTEN
VAN JEANNE GATINEAU.
• .
15 MEI IS DE
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
VAN GATINEAU DE HELE DAG
BIJ ONS AANWEZIG. EEN
BEHANDELING VAN 45 MIN.
VOOR SLECHTS 15,-.
(Maak snel een afspraak.)

GLORIA VANDERBILT SPRAY 15 ml. 14,95
GLORIA VANDERBILT SPRAY 25 ml. 29,95
CARTIER PANTHERE SPECIAL

144,00

SAMBA DE SAMBA FLACON 7,5 ml. 12,95
SALVADOR DALI SPRAY

25 ml. 69,00

DROG. PARFUMERIE MOERENBURG, HALTESTRAAT l, TEL. 16123
Vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds geopend.

(De rest van de maand minimaal tot 8 uur)

AUWREVERSE
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Sharp travelorganizer
EL 6330 *display 2 regels bij 12
karakters *geheugencapaciteit 8Kb
*afsprakenfunktie*telefoonboekfunktie
*secretfunktie *calculator (10 digits)
*klok- en alarmfunktie *afmetingen
slechts 133x80x12 mm *het ideale kado
om afspraken en telefoonnummers'
in op te slaan.

• I•

flÜ
Kodak Fun
*camera voor eenmalig gebruik
*Kodacolor Gold 400/24 film
*handig in gebruik.

Sony Walkman
WM-EX33 *dubbel rnegabass *auto
reverse *incl. hoofdtelefoon.

2-CD

lui

iim

Akai midiset
M40 *2 x 25 Watt vermogen *5-bands
equalizer *digital tuner met 15
voorkeuzezenders
*dubbel cassettedeck met continue
weergave voor opname en afspelen
*incl. afstandsbediening en boxen.

• I*

A

Sony CD-speler

Philips stereo
radiorecorder

CDP291 *4 D/A omzetters, werkend
volgens het 1 bit pulse principe *12
direct keys *shuffle (-delete) *music scan

AW2604 *FM stereo en MG *auto-stop
cassettespeler *oor- en hoofdtelefoonaansluiting *werkt op lichtnet en batterij.

Fuji compactcamera
accessoires

Kerkstraat 6, 2042
P^iEÏZahdyport.---.-Prel."02507-Ï3539:

DL1SO Autofocus *dubbel objectief:
motorisch omschakelen van 35 naar 55
"For a lovely Mother"
mm *verder volautomatisch fotograferen
'focus-lock en landschapsknop *vele
Dubbel-CD met de mooiste songs voor
creatieve mogelijkheden *natuurlijk
moeder *o.a. Lucille Star. David Soul, Lou
compleet met drop-in filminleg
Rawls, Timi Yuro, Roger Whittaker.

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 16 mei 1992,
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.

Fotoalbum
voor Moeder
*40 bladen *formaat 28 x 30.5 cm.

je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.
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!hess Society speelt remise tegen SVS
ZANDVOORT - De schakers weinig meer ter zake.
an Chess Society en van het Zeer nauwkeurige analyses van de
bevestigden inderlaarlemse SVS zijn er ook in Zandvoorters
daad dat teamleider Cliteur zijn ope promotiewedstrijd niet in ponent
Van Leeuwen in een hopeloeslaagd een winnaar aan te ze stelling
had gemanoeuvreerd.
vijzen. Net als eerder dit seioen, in de competitiewedtrijd, eindigde het beslissings- Patstelling
uel in een 4-4 .gelijkspel. Om - Ook de tegenstander van Kees KoOt een beslissing te komen per, Jan Ooteman zou bij een evenuilen de teams wederom te- tuele voortzetting slechts lijdzaam
toezien hoe de Chess-speler
enover elkaar plaatsnemen. kunnen
het punt zou gaan verzilveren. De
Ondanks de 1,5 tegen 2,5 achtertand, na de eerste zitting, hadden
e Zandvoorters lichte hoop op een
oede afloop in het schaakduel te-.
en SVS. Olaf Cliteur en Kees Koper
:onden immers gewonnen en ook
on van Kempen had een licht vooreeltje. Peter van der Beek stond
•eliswaar moeilijk op het eerste
ord maar dat deed bij de overwiningen van zijn drie teamgenoten

ZANDVOORT
Zandoort'75 is de eerste wedstrijd
n de nacompetitie, om een
ilaats' in de tweede klasse
INVB, goed gestart. In de uitvedstrijd tegen DZS werd een
-l gelijkspel behaald. De gastleren kwamen pas in blessure
ij d op gelijke hoogte, door
niddel van een omstreden
trafschop.
De manschappen van trainer Geard Nijkamp hadden de deceptie
an vorige week goed verwerkt. De
:edstrijd tegen ZOB had toch voor
iroblemen gezorgd. Vier spelers ble:en geblesseerd te zijn en bovendien
/as Rob Koning een wedstrijd gechorst. Doelman Pierre Visser beon met een blessure aan. de wed-

stelling op het eerste bord van Peter
van der Beek, bleek slechter dan verwacht. Zijn tegenstander Huijboom
had vermoedelijk nog slechts enkele
zetten nodig om het doek te doen
vallen. Alles zou dus aankomen op
Van Kempen. Hij sleepte er echter
niet meer uit dan een remise tegen
zijn geroutineerde tegenstander
Kievit.
Beide teams zagen dan ook in dat
verder spelen geen enkele zin had en

dat er opnieuw, om in schaaktermen
te spreken, een patstelling was bereikt. Het wedstrijdformulier werd
dus wederom met een 4-4 stand ondertekend. Teamcaptain Cliteur kan
zich, in zijn 16-jarige schaakcarrière
niet heugen dat er twee teams zo
gelijkwaardig aan elkaar zijn. Beide
teams hebben zo'n twaalf uur tegenover elkaar gezeten zonder dat het
evenwicht ooit een moment verstoord is geweest. „Dat het absoluut
geen 'vredelievende' ontmoetingen
zijn, blijkt wel uit het feit dat er van
de zestien gespeelde partijen slechts
vier in remise eindigden," aldus de
29-jarige Zandvoorter.
Hoe de Npordhollandse Schaakbond de beslissing nu wil gaan forceren, is op dit moment nog onbekend.
Cliteur verwacht een derde ontmoeting in de maand mei op neutraal
terrein, waarbij bij een eventueel
nieuw gelijkspel de uitslag op het
achtste bord komt te vervallen.
Mocht het dan nog gelijk zijn, dan

Z75 start nacompetitie
met gelijkspel tegen DZS
strijd maar kon na drie kwartier spelen niet meer verder. In de tweede
helft werd hij op uitstekende wijze
vervangen door Roei Bos, die een
paar knappe reddingen verrichtte.

Hulp
De Zandvoorters verlo.ren in de
competitie tweemaal van DZS, maar
ze hadden in deze confrontatie het
beste van het spel. Zoals gebruikelijk begon Zandvoort'75 aanvallend
met veel agressie. DZS moest terug
en loerde op een counter. De Zand-

voortse defensie had echter weinig
moeite met de'uitvallen van DZS.
Na een dubbelblanke ruststand
bleef Zandvoort'75 met veel inzet
voor de overwinning strijden. Een
kopbal van Philip van de Heuvel en
een schot van Dennis Keuning troffen net geen doel, terwijl aan de andere kant Roei Bos bekwaam optrad. Met nog tien minuten te gaan
werd het betere spel van Zaridvoort'75 beloond met een fraai doelpunt van Robin Castien, 0-1. Dat leek
genoeg voor de overwinning.
DZS drong nog wel aan maar zag

Clicks/TZB pakt eerste punten
ZANDVOORT - De eerste
wee competitiepunten zijn
linnen voor de softbalsters
an Clicks/TZB. In een zeer
oede partij softbal tegen het
weede team van RCH werd de
erste wedstrijd in de tweede
iasse A verdiend gewonnen
loor de Zandvoortse dames.

Eerste honkvrouw Callista van
:eulen had een groot aandeel in
leze overwinning door tweemaal
ien twee-honkslag te slaan, hetgeen
;oed was voor vier punten. Coach
i'rits Vleeshouwers, die op de heu;el de voorkeur gaf aan Annelies
>mit, boven Elfriede Boeree die nog
iet in vorm is, maakte een prima
.euze. Annelies Smit leidde de
Êandvoortse verdediging uitstekend
n kwam tot de zesde inning niet in
e problemen. Alleen tijdens de laatte inning waarin RCH alles op alles
ette, kreeg Smit een serie honkslajen tegen.

RCH nam in de eerste inning een
0-1 voorsprong, waarna in de gelijkmakende slagbeurt voor Clicks/TZB
Nicky Valkestijn en Marion de Vries
het tweede en derde honk bezetten.
Callista van Keulen sloeg vervolgens
de bal met een enorme klap het outfield in, waardoor de Zandvoortsen
een 2-1 voorsprong namen. RCH
kwam in de derde slagbeurt op gelijke hoogte, maar Clicks/TZB nam
vervolgens een 4-2 voorsprong. Via
honkslagen van onder andere Valkestijn, Van Houten en Van Riemsdijk kwam die voorsprong tot stand.

6 stand kreeg RCH drie honken bezet en was er slechts een speelster
uit. Coach Vleeshouwers nam een
time-out, iets wat de Zandvoortse
dames ten goede kwam, want daarna vielen snel de twee nullen.
Clicks/TZB, die met een 6-6 stand
en nog een slagbeurt voor de boeg al
verzekerd was van een punt wilde
meer. De sfeer in de dug-out was
optimaal, vooral toen Callista van
Keulen, met twee honken bezet en
twee-uit, de bal wederom hard het
outfield injoeg. Beide ploeggenoten
konden scoren, hetgeen de volle 8-6
winst opleverde.

Optimaal

Coach Vleeshouwers: „Ik ben geweldig trots op de meiden. Ze hebben zich stuk voor stuk voor honderd procent gegeven en dat mondde uit in een verdiende overwinning."
Beste slagprestaties: Callista van
Keulen en Nicky Valkestijn, beiden
behaalden 3 uit 4 (0,750).

Ook in de 5e slagbeurt bleef
Clicks/TZB goed presteren en zorgden Ingeborg en Callista van Keulen
voor een 6-2 voorsprong. In de laatste inning zette RCH alles op alles,
wat leidde tot een serie honkslagen,
waardoor vier Heemsteedse dames
de thuisplaat passeerden. Met een 6-

andvoortmeeuwen handhaaft
:ich door zege in vierde klasse

ZANDVOORT - Met een uierste krachtsinspanning heeft
et zaterdagelftal van Zandoortmeeuwen degradatie uit
e vierde klasse KNVB weten
e voorkomen. Door, een 2-0
verwinning op Altius werd
iet vege lijf gered.

Het team van de afscheid nemene trainer Alex Heesemans heeft het
i de partij tegen Altius zeker niet
adeau gekregen. De gehele eerste
elft heeft Zandvoortmeeuwen oner grote druk gestaan. Een keer zat
frouwe Fortuna' bij het Zandvoorte doel. De inzet van Altius eindigde
P de paal. Voor het overige keepte
oelman Michel Winter een puike
artij. „Hij hield ons in de wedtrijd," vond Alex Heesemans. De
nige scoringskans voor de Zand-

voorters in de eerste helft was voor
Barry Paap, die echter de juiste richting niet kon vinden.
Bij het begin van de tweede helft
taleek dat de geblesseerde Angelo
Koning achter was gebleven in de
kleedkamer. Frans Valks was zijn
vervanger. Na vijf minuten voetballen echter kwam Zandvoortmeeuwen snel uit de verdedigende stellingen. Pieter Brune soleerde door de
Altius-defensie, zette goed voor
waarna Ferry van Rhee doelpuntte,
0-1.
De Altius trainer zette een extra
aanvaller in, om nog meer pressie op
de Zandvoortse defensie uit te oefenen. Het gemotiveerde Zandvoortmeeuwen trok zich geheel terug om
de kostbare voorsprong te verdedigen. Via schaarse counters probeerden zij de voorsprong te verdubbe-

len, maar vooralsnog lukte dat niet.
Tien minuten voor het einde viel
dan toch de bevrijdende tweede treffer. Een Zandvoorter werd in het
strafschopgebied neergelegd, waarna de strafschop keihard door Wim
Buchel werd benut, 0-2.
„Vandaag stond er weer een elftal
dat negentig minuten wilde werken," stelde de naar DSC'74 vertrekkende trainer Alex Heesemans. „In
de eerste helft kwamen we goed weg,
maar we bleven heel erg gedisciplineerd voetballen. Op basis van voetbal horen we in de vierde klasse
thuis. Op het juiste moment stonden
we er weer. Ik heb een prima .tijd
gehad bij Zandvoortmeeuwen, maar
ik hoop toch dat het belang van het
zaterdagelftal wat meer wordt ingezien dan het afgelopen seizoen."

vervalt het zevende bord, enzovoort.

Share toernooi
Chess Society, gesponsored door
Auto Strijder, is op zaterdag 9 mei
organisator van het tweede Management Share Rapid Toernooi. Het
toernooi duurt van 's morgens tien
uur tot 's middags vijf uur en staat
open voor een ieder die de regels van
het koninklijke spel machtig is. Er
wordt ingedeeld in groepen van zes
naar speelsterkte. Het inschrijfgeld
bedraagt slechts tien gulden terwijl
er maar liefst drie geldprijzen per
groep te winnen zijn. Namelijk vijftig, dertig en twintig gulden.

Toernooi voor
Straatvoetballers
op 28 juni
•
Karin Moos
(foto) en Petra
Janssen hadden
er drie sets voor
nodig om het Van
Wijk dubbel op de
kniën te krijgen.
Er moest zelfs
een tie-break aan
te pas komen om
de winnaar aan te
wijzen.

Aanmeldingen kunnen plaatsvinden tot en met vrijdag acht mei, tot
's avonds acht uur via de telefoonnummers 18430, 14884 en 15721.
Plaats van handeling is uiteraard
het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat.
geen kans tot een uitgespeelde mogelijkheid te komen. In blessuretijd
kreeg DZS de hulp van de scheidsrechter. Een effectvolle bal stuitte
tegen de schouder aan van Alex Verhoeven en daar zag de referee een
strafschop in. DZS liet zich dit buitenkansje niet ontnemen en scoorde
alsnog de niet meer verwachte gelijkmaker, 1-1.
„Ondanks de vele invallers was
het een redelijke partij voetbal,"
stelde Gerard Nijkamp. „Er is gevochten voor de overwinning. Om
door deze ronde te komen is hard
werken dan ook een eerste vereiste.
We waren aan de winnende hand, er
had meer ingezeten, maar ik ben
niet ontevreden met dit resultaat."
Op zaterdag 16 mei komt Zandvoort'75 opnieuw in actie, maar dan
tegen Odin op eigen terrein.

Overzier en
Van der Staak
doen goede zaken
ZANDVOORT - In de Alijn bij de strijd van de
Zandvoortse Bridgeclub,
deden de heren Overzier en
Van der Staak er alles aan
om hun slechte resultaten
van de eerste twee wedstrijden goed te maken. Zij
slaagden er wel in eerste te
worden in deze wedstrijd,
maar hebben de laatste
plaats in deze lijn nog niet
verlaten.
Het echtpaar. Hoogendijk
werd in de A-lijn tweede. Aan de
kop blijft, na drie wedstrijden,
het echtpaar Peeman. Mevrouw
Spiers en de heer Emmen rukken echter op en staan met een
achterstand van vier procent op
de tweede plaats.
In de B-lijn was de hoogste
score voor de heren Polak en
Spiers. Een gelegenheidskoppel
dat bij deze gelegenheid maar
liefst 67,14 procent haalde.
Tweede werden, op veilige afstand, de dames Van Beek en
'Stocker. De heer Polak, nog
steeds zonder vaste partner spelend, heeft nu de koppositie in
de B-lijn overgenomen. De tweede positie wordt nu ingenomen
door maar liefst drie paren. Dat
zijn de dames Van Beek/Stocker, de dames Gotte/Koning en
de heren Spiers/Veldhuizen.
In de C-lijn zetten de dames
Meijer en Sikkens hun goede
spel door en zij werden ditmaal
eerste. Tweede werden de dames Lemmens en Menks. Riant
aan kop blijven de dames Meijer
en Sikkens. De tweede plaats in
deze lijn wordt nu ingenomen
door de dames Van Duyn en
Veldhuizen. In de D-lijn werd
eveneens een gelegenheidspaar
nummer één. De dames Van
Duyn en Rauwerda wonnen en
hielden de dames Beijer en Rauwerda achter zich.

Zandvoortse tennissers
pakken meeste punten
in de dubbelspelen
ZANDVOORT - De tennissers van AS/4711 Zandvoort
zijn er ingeslaagd de achterstand in de afgebroken partij
tegen Van Wijk weg te werken.
De Zandvoorters speelden met
4-4 gelijk. Van ELTV 2 werd
met 5-3 gewonnen. Daardoor
bezet het team een plek in de
middenmoot.
De partij van vorige week zondag
tegen Van Wijk werd bij een 2-3 achterstand afgebroken wegens de hevige regenval. Op Koninginnedag
moest de partij worden uitgespeeld.
Maar vlak voor het afbreken van die
partij herstelde Zandvoort zich. Karin Moos en Petra Janssen wonnen
de eerste set van de damesdubbelpartij met 6-4 maar leden verlies in
de tweede set, 2-6.
De derde set stond bol van de
spanning. Het Zandvoortse duo
kreeg steeds meer greep op de strijd
en zette de speelsters van Van Wijk
stevig onder druk. Toch moest er
een tie-break aan te pas komen om
de winnaar aan te wijzen. Daarin bleken Moos en Janssen de beste.

De herendubbel-partij met invaller Michael Dijkstra en Vincent van
Gelderen leverde AS/4711 Zandvoort nog een nederlaag op maar in
de gemengde dubtaels zou Zandvoort alsnog de stand in evenwicht
brengen.
Michael Dijkstra en Karin Moos
speelden een prima partij tennis,
waartegen het Van Wijk-dubbel niet
opgewassen bleek. Ook Petra Janssen en Vincent van Gelderen bleken
te sterk voor hun tegenstanders
waardoor de eindstand op 4-4 kwam.
Afgelopen zondag moesten de
Zandvoorters aan het werk tegen de
reserves van ELTV. Ook nu waren
de dubbels beter van de enkelspelen.
Na de enkelspelen was de stand nog
in evenwicht, 2-2. Zoals in de eerdere
wedstrijden bleek, waren ook de
dubbelspelen de onderdelen waarop
de Zandvoorters de meeste punten
verzamelden, waardoor Zandvoort
met 3-5 won.
Overige uitslagen derde competitie ronde in
de hoofdklasse: Frisselstein 2 - dBB/Bosheim 5-3, Tessa/Zutphen - Leimonias 6-2,
Van Wijk/TCG - Amstelpark 2 5-3. De stand
is: 1. Leimonias 3/17-7, 2. Van Wijk/TCG
3/16-8, 3. Tessa Zutphen 3/15-9, 4. Amstelpark 2 3/14-10, 5. AS/4711 Zandvoort 2 3/1311. 6. Frisselstein 2 3/9-15, 7. dBB/Bosheim
3/7-17, 8. ELTV 2 3/5-19.

Zandvoortse Schaak Club
ontsnapt aan degradatie
ZANDVOORT - In een zinde- stander vergat een oprukkende
rend duel tegen het tweede randpion onschadelijk te maken.
een paar heel precieze tempoteam van SVS uit Haarlem, Met
haalde Ayress het tweede
heeft de Zandvoortse Schaak zetten
Club met 4-4 gelijkgespeeld. Zandvoortse punt binnen.
Daardoor is degradatie voorlopig voorkomen en komt er een Rekenfout
beslissingsduel.
De angst sloeg de Zandvoortse
Drie weken geleden gingen de
Zandvoortse schakers met eeri 3-1
achterstand naar huis. De enige
hoop was gevestigd op de vier afgebroken partijen, die nog moesten
worden uitgespeeld. De taak om
daar minimaal drie punten uit te
vergaren leek bijzonder zwaar te
worden. Het slotakkoord van het
kwartet Zandvoorters bleek echter
van buitengewoon gehalte.
Twint voerde een paard-eindspel,
technisch vlekkeloos naar winst.
Dat was nog naar verwachting, hoewel de uitvoering goede zenuwen
vereiste. John Ayress was in een onduidelijk stelling verzeild geraakt,
waarin winst twijfelachtig was. Hij
besliste het eindspel met gelijke lopers in zijn voordeel toen zijn tegen-

schakers om het hart toen voorzitter Lindeman een potremise, blokkadestelling ten onrechte in beweging bracht. Zijn rekenfout kostte
hem de partij. In een eindspel met
vier torens en een handvol pionnen
lag toen de bewijslast bij Jack van
Eijk. Te passief spel van zijn rivaal
gaf de Zandvoorter het initiatief dat
hij niet meer losliet. Toen mat niet
meer te vermijden was, legde de
Haarlemmer het hoofd in de schoot.

De 4-4 eindstand, in een eerdere
wedstrijd hadden beide clubs eenzelfde score behaald, doet de regionale competitie ver uitlopen. Volgende week donderdagavond komen
beide clubs opnieuw tegen elkaar
uit, maar dan in het Zandvoortse
Gemeenschapshuis.

nog steeds niet uit hoe het komt dat

door Aaldert Stobbelaar een duif na een grote afstand op zijn
Bij binnenkomst in het onderkolen van de duivensportvereniging
[an de Thijsseweg, zijn de liefhebers net bezig om de duiven te rinjen. De vogels worden gekorfd en
er op de avond vervoerd naar ZelZe moeten dan een afstand van
kilometer afleggen. Dat is nog
aar een korte vlucht zoals later
'lijkt uit het gesprek met voorzitter
^ap Harteveld en bestuurslid Peter
ol.
J ,,Bij het begin van het seizoen befinnen we met korte vluchten," al|us Harteveld. „Stapsgewijs wordt
3at opgevoerd naar' soms wel 1200
Jilometer. Soms wordt er vanuit
parcelona gestart." Er komt nog wel
jjet
een en ander bij kijken, voordat
|e liefhebber in het bezit is van een
e duif.
j ..Het mooie is natuurlijk om een
erste plaats te vliegen," zegt de
°orzitter. „Er zijn zoveel mooie faetten aan de duivensport, daar kan
- avonden over praten zonder datje

schap'. Je stopt het dier een hele
week bij andere doffers in het hok.
Voor de wedstrijd toon je de doffer
een duivin. Het beestje wordt daar
helemaal gek van en wil zo snel mogelijk terugkeren naar huis."
De ring die voor de vlucht om het
pootje van de duif is gedaan wordt
na de binnenkomst zo snel mogelijk
losgemaakt om' vervolgens in de
klok te worden gestopt. De klok registreert de tijd van binnenkomst.
Bovendien worden de afstanden
naar de diverse hokken gemeten en
zo worden de uitslagen bepaald.

ZANDVOORT - Voor de
tweede maal wordt het vier
tegen vier-straatvoetbalkampioenschap van Zandvoort georganiseerd. De organisatoren Teun Vastenhouw en Geert Dijkstra
hadden vorig jaar veel succes met dit evenement voor
de jeugd, zodat ze besloten
opnieuw een vier tegen vier
toernooi op te zetten.

Foto Bram Sli|nen

Een duif is één bonk spieren'
ZANDVOORT - Sinds enkele er uit bent. Bijvoorbeeld het fokken
'eken verschijnen er weer dui- van de duiven is erg mooi. Op de
jongen duiven hou je er tien
enberichten in dit weekblad. vijftigom
mee te vliegen. Bij die tien
fa een winterpauze sturen de over
zit
er
één
die kan winnen. Het mooie
uivenliefhebbers dé snelle
de duivensport vind ik," vult
liegers weer naar heinde en van
Peter Bol aan, „als ze op het hok
er om deel te nemen aan wed- landen. Dat is echt prachtig."
trijden. Zo ook de 32 dertig
•efhebbers uit Zandvoort die Terugkeer
angesloten zijn bij de PostduiD'e knapste professoren zijn er
envereniging Pleines.

Zandvoorts
Nieuwsblad

hok terugkeert. „Ze vliegen op magnetisme. Maar verder is het onbekend," volgens Bol. „Het is onvoorstelbaar wat er in dat kleine koppie
zit. Zoals het onverstelbaar is dat ze Milieu
Voor de duivenliefhebbers kan het
weer terugkomen. Ze zitten honderden kilometers in een hok, in het milieu niet schoon genoeg zijn.
donker en telkens vinden ze de weg Vooral bij een oostenwind hebben
terug. Een duif is één bonk spieren." de duiven veel last van smogvorming. „Je merkt het direct aan de
En de terugtocht wordt meestal in vliegprestaties, bij een oostenwind.
een razend tempo ondernomen. De De vervuiling uit het Ruhrgebied
duif kent geen verboden voor de ma- geeft enorm veel smog. De duiven
ximumsnelheid. Volgens de be- zijn dan hun oriëntatie kwijt." Over
stuursleden is de windrichting en de het feit dat de duiven met hun poep
stand van de zon erg belangrijk voor voor veel overlast zorgen, hebben
de snelheid. „De duiven worden al- Harteveld en Bol een geheel andere
tijd in het zuiden gelost. Dus met mening.
een noordenwind halen ze 'slechts'
Het ringen van de duiven voor het vertrek naar een losplaats.
„De vervuilers zijn niet de duiven
zestig kilometer per uur. Is de wind
Folo Bram Stijnen.
zuid/zuidwest dan kunnen ze wel van de postduivenverenigingen.
honderdtwintig kilometer per uur Onze duiven vliegen slechts een
De Zandvoortse vereniging Plei- den worden," meent Jaap Harteveld. gezond te houden, het reisgeld naar
halen. Bovendien oriënteren ze zich paar uur per dag om te trainen en
komen dan weer binnen. Slechts on- nes zou graag wat meer duivenlief- Met 32 leden wordt het erg moeilijk een losplaats en het tikt aardig aan.
op de zon", stelt Harteveld.
Om de duiven zo snel mogelijk geveer drie weken per jaar, als ze hebbers naar hun prachtige accom- om financieel het hoofd boven water „Het is echter onze hobby. De hobby
terug te krijgen op het hok worden jong zijn en nog alles moeten leren, modatie willen lokken. „De accom- te houden. Het is een aardig dure die telt en ook de gezelligheid. Een
ze op diverse manieren gemoti- heeft men een beetje overlast. De modatie zou nog fraaier kunnen zijn sport. Voor een klok moet je dui- paar nieuwe leden zouden echter bijveerd. Peter Bol: Voor de doffer heb grote vervuilers zijn echter de ver- als de door de gemeente toegezegde zend gulden betalen, voeg daarbij zórider welkom zijn," besluiten Harje het zogenaamde 'weduwnaar- wilderde duiven en de sierduiven." bomen eindelijk eens gepland zou- het duivenvoer, de medicijnen om ze teveld en Bol.'

Dat gaat gebeuren op zondag
28 juni. De organisatoren willen
er vroeg bij zijn om dat de sluiting van de inschrijving op 30
mei is. Op de verharde velden
van Casino-ZVM handbal, in het
binnencircuit, worden de titels
verdeeld onder de F junioren (68 jaar), E junioren (9-10 jaar), D
junioren (11-12 jaar) en de C junioren (13-14 jaar).
Het doel van de organisatoren
is om de jeugd een lekkere voetbaldag te bezorgen. Vroeger kon
de jeugd veel meer op straat terecht om een partijtje te voetballen. Nu het verkeer op straat
veel drukker is geworden gaat
dat bijna niet meer. Vandaar dat
vorig jaar beide heren het idee
uitwerkten om een straatvoetbalkampioenschap te organiseren. En met groot succes. Ook
voor deze tweede editie rekenen
de organisatoren op een groot
deelnemersveld.
Vorig jaar namen achttien
viertallen deel aan het toernooi,
maar de verwachting is dat ditmaal voor iedere catagorie zes
teams zullen inschrijven. Er
mogen maximaal 24 teams meedoen.
De deelnemers hoeven niet lid
te zijn van een sportvereniging.
Met een straat, plein of buurtteam kan worden deelgenomen.
De inschrijfkosten bedragen
slechts 12,50 gulden per team.
Daar voor mag men deelnemen,
krijgen de sporters een lunchpakket, wordt een gratis groepsfoto gemaakt en is er voor de
winnaars een beker. De F- en E
junioren spelen 's morgens en
de D- en C-junioren spelen 's
middags.
Inschrijfformulieren of nadere inlichtingen zijn te verkrijgen
bij Teun Vastenhouw, telefoon
02507-17470 of Geert Dijkstra
02507-17788.

Italia a Zandvoort
ZANDVOORT - Voor de tweede
maal vindt op zaterdag 20 juni op het
Circuitpark Zandvoort het veelzijdige evenement Italia a Zandvoort
plaats. In een omvangrijk programma is een enorme selectie fraaie
exemplaren van Italiaanse auto- en
motorfietsmerken te zien, maar ook
diverse andere vooraanstaande Italiaanse produkten worden gepresenteerd.
Het programma omvat voor dit
jaar een drietal races en vier demonstraties. Tot de hoogtepunten behoren ongetwijfeld de race voor de
Britse 'Ferrari Maranello Challenge
en een race voor historische Italiaanse auto's. Een race voor het Nederlandse Squadra Bianca-kampioenschap betekent gegarandeerd
spektakel. In een enorme „Super
Demo" presenteren de merken die
als sponsor optreden een overzicht
van de in Nederland leverbare Italiaanse auto's, bedrijfswagens en
motorfietsen.
De demonstraties tonen een
enorm scala Italiaanse auto's, niet
alleen vele typen Ferrari, maar uiteraard ook merken als Lancia, Fiat,
Alfa Romeo, Lamborghini, Bizzarini, Maserati en Abarth. Verder geeft
een vijftigtal Fiats 500 in alle variaties acte de presence. Wie wat meer
rust zoekt, kan z'n hart ophalen bij
de zestig mooiste Italiaanse auto's in
Nederland, opgesteld in een door de
merkenclubs verzorgd Concours
d'Elegance. Verder zijn er promotiestands van merkenclubs en bedrijven waar, naast auto's en motorfietsen, diverse andere Italiaanse
produkten zijr. te zien.
Italia a Zandvoort is in 1991 voor
het eerst in deze vorm gehouden en
is voortgekomen uit de circuitdag
die de Ferrari Club Nederland organiseerde voor leden en donateurs.
Dit oorspronkelijke evenement trok
door de sterk toegenomen interesse
voor Ferrari en andere Italiaanse
merken zoveel belangstelling, dat
een bredere opzet gerechtvaardigd
was. Met 12.000 bezoekers was de
eerste editie van Italia a Zandvoort
direct één van de drukst bezochte
evenementen van het hele seizoen
op het Circuitpark Zandvoort.
De organisatie van het evenement
is in handen van de Ferrari Club
Nederland, de Historische Auto Ren
Club (HARC) en het Circuitpark
Zandvoort. Als hoofdsponsors treden dit jaar op: Fiat Auto Nederland,
AGIP oliën, Lancia Import Nederland (LANIM B.V.), Ferrari Import
Kroymans en AutoSelekt.
Het programma van Italia a Zandvoort start op 20 juni om 9.00 uur en
duurt tot 18.00 uur. De entreeprijs
bedraagt voor tribune en buitenterrein ƒ 10,- en voor de paddock ƒ 25,-,
kinderen tot 12 jaar voor half geld.
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
\oor de zakenman en particulier

Z O E K DE M I S L U K T E

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.

12

T.k halterbank inkl. 70 kg. gewichten, 2 dumbells en een
halterstang, merk Asahi, prijs
ƒ300 Tel. 15254.
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon m deze krant.
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Tel. 02507-12614
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Schoonheid en verzorging

/

A L I H U . M M K Ninm-hUi

I

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

AFDELING MICRO ADVERTENTIES

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
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Winkelpersoneel gevraagd

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 Amsterdam, tel 020-6125558

?

Technisch personeel gevraagd

Anthony Fokkerweg 8, 1059 CM Amsterdam
vraagt wegens forse uitbreiding van het klantenbestand

twee 1e automonteurs

in 5 dagen
Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

TE KOOP AANGEBODEN
COMPLEET massief eiken INTERIEUR
(fa. Hoogendoorn/Aalsmeer)
- salontafel met antieke plavuizen
- kaas/t v.-kast
- eethoek met 6 stoelen
- barkast
-secrétaire + div ace.
Alles m goede staat
Prijs n.o t.k Geïnteresseerd''
Info dag v a 17 30 u. Tel 02975-66720

CASH & CARRY
PARKETHAL

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Training
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

* T.o voor zelfdoeners typecursus, Scheidegger inclusief
Voor de gemotiveerde monteur met feeling voor het vak schrijf mach. ƒ 175. Tel. 12314.
bieden wij
- uitstekende beloning
Oproepen
- goede werksfeer m ons vakbekwame team
Mededelingen
- reiskostenvergoeding
- promotiemogelijkheden
* Anneke, welkom bij de club
Voor sollicitatie en inlichtingen vragen naar
van de 40-ers' Nu nog je conTheo Witmond, tel 020-6177018.
ditie, dus op dansles"?
De Meiden.
Attentie! Attentie1
Divers personeel gevraagd
Koninginnedag in disc IT m
Amsterdam. Ben jij donker,
sl.Zandv. meid van + 22 jr
HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V. bl.
Ik (uit Edam) si. staartje en
zw. T-shirt, wij rookten, praten
Het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek en dronken wat en toen
zoekt voor haar optische receptslijperij te Diemen
moest ik helaas weg, zou
graag met jou nog eens willen
PRODUKTIEMEDEWERKERS
babbelen. Kan dat. Br. o. nr.
701-77776 v d. blad.
U kunt in een prettige en kollegiale werkomgeving opgeleid
Broodjes bestellen?
worden tot optisch glasbewerker

Sollicitaties te richten aan
HOLLAND OPTICAL COMPANY B V.
Vernjn Stuartweg 42, Postbus 234,
1110 AE DIEMEN
Informatie.
dagelijks tussen 1000 en 1200 uur
tel 020-6903331 bij mw A Timmerman.
Zoek je een afwisselende baan
m een waterrijke omgeving en
hou je van aanpakken?

E.W. Driessen B.V.
zoekt op korte termijn een

all round hulpkracht
leeftijd 18-23 jaar
voor het onderhouden van schepen
en andere voorkomende werkzaamheden
op onze jachthaven.
Dagelijks aanmelden E.W. Driessen B V
Oude Haagseweg 47, Amsterdam
of bellen 020-6151508.

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

p^

DOMBO

18789

BROODJE BURGER BELLEN
ƒ 2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25. gratis bezorgd
H. Opheikens zoekt exemplaren van de klink van voor
1986/idem oude ansichten
Z'voort. Tel.' 18116.
* Hartelijk dank voor het terugbrengen van mijn sleutelbos. Willy.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket1 Geen1
adres? Dat hebben wij voor u
Inl.. tel. 02907-5235
* Martine, Ron, Peter, jullie
houden tenminste het hoofd
boven water Gefeliciteerd'
Ga zo door
Mensen opgelet19 Mei begint
de pret, als Chris z'n eerste
stapjes als veertiger zet! Dit
vraagt om een feestje met dit
ouwe knuffelbeestje. Gefeliciteerd. Chris en nog vele jaren.
Y.
Nog Gefeliciteerd Vosjes met
jullie verjaardag en hoe zit het
nu met het andere feest, de
trouwerij. Moeten we een
draaiboek maken!
* Opsporing Verzocht! Wij
zoeken mensen die af en toe
maaltijden rond willen rijden.
Inl BIJ Welzijn Ouderen tel.:
19393.
* Verzamelbeurs Zandvoort
in Gemeenschapshuis zondag 10 mei v. 10 tot 17 uur
veel verzamelobjecten. Toegang gratis Inl. 02507-14234.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

5 filrrisf een
héle week

Gevr. erv. werkster leeftijd ±
30 jr voor donderdagochtend. Tel. 19100
Gevr huishoud, hulp voor 1
ochtend p. week Tel • 0250718486

Grote Krocht 26.
Telefoon. 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
T.k Nintendo spelletjes a
ƒ65 Gradius, Super Spike
Volleybal, Bad Dudes. Tel/
02507-12013.

Gom.
Slegersstraat 2b
ZandvooPt

Computerapparatuur
en software

Bloemen, planten
en tuinartikelen
T.k. gazonstrooiwagen ƒ50,
na 18 uur Tel. 30398

02507-12070
Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel 13529.

VIDEOTHEEK

Premièrefilms p. dag
ƒ 7,50
;
Dagfilms - ƒ 5,- -en / 7,50
Möviebpxen p. dag
ƒ 10,-p^w. ƒ 40,-, p^ mnd. ƒ 80,Betamax film alleen te koop
voor f 5,- per stuk

DÉ NIEUWSTE DAGFILMS
" \ ' '

:

:
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u ook?

Gevr. zelst vr. hulp voor de
ochtenduren. Hotel Arosa Hoge weg 48. Tel • 02507-12595

Horecapersoneel
gevraagd

. : ':.'
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ONE GOÖD COP
' . • ' • • ' • • ' . . : •'•

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. O25O7-12O7O
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REGARDING HENRY
' . - • '.• ' • . • • • ' • '•'•'•.
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THE BURDEN ÓF PRÖQF
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DEMON WIND
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Muziekinstrumenten

Dieren en
dierenbenodigdheden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Diverse clubs
ADRES PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs
hun eigen adres en tel.nr.
06-96.85.
(100c p m.)
Als het klikt willen deze meiden, 18 jr., vaker sexkontakt!
06-320.320.55. 75c p.m
Als je houdt van jong bel dan
Bianca en Petra van 18 jr.
06-320.324.33. 75c p.m.
BETTY'S ESCORT
Rrst Class. Na 1900 uur
020 - 6340507 - 6328686.
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen van 18.
06-320.330.87. 50c p.m
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.330.66. 50c p.m
Debbie- de eerste keer op z'n
frans. Jeetje dat is lekker.
06-9664. 75c p.m.
DEBBIE's Sexdatmg maak 'n
afspraak met haar meisjes
van 18 jr. 06-350222.41.
50c p m.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen van 18
jr. voor een live heet sexgesprek. 06-32033081.
50c p.m.
DUIK m bed met 'n lekkere
meid! Vraag haar tel.nummer.
Bel 06-9511. 75c p.m.
Eerst wilde EVELIENTJE niet;
maar toen ze haar rokje liet
zakken.J 06-9530. 75c p.m.
Er zijn genoeg meiden die
ook het" bed m willen 18 jr.
Luister op 06-9603 75c p.m
GAY PRIVÉ
Ben je op zoek naar een heet
afspraakje met een lekkere
jongen? Of voor 'n opwmdend gesprek met een lekkereknul Bel 06-9613. 50c p.m.
NAAKT lag ze op de vloer,
ze zag hem binnenkomen om
haar te ... (s.m. v. boven de
18 jr., 50 et. p.y2 m ).
06-340340.90.
NATASJA doet het met 2
hete BUURJONGENS van 18.
06-320.324.11. 75c p m.
Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 75c p.m.

Spoed1 Woonruimte
gevraagd voor werkende jonge
man per direct, huurpr. tot
max. ƒ500 p.m. mcl. Tel.:
15111 vr. nr. Michel (keuken). ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkonRijwielen,
takt, vraag naar hun tel nr.
motoren,
Bel nu 06-9661. 75c p.m.
bromfietsen
Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Zaterdag v.a. 10 uur TOTALE Bel 06-9602. 75c p.m.
LEEGVERKOOP
gebruikte PARTNERRUIL pnvelijn,
fietsen, alles moet weg! B.v. direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
Waverenstr. 35, A'veen.
06-320.330.91. 50c p.m.
Ruim 300 gewillige vrouwen
Auto's en
zoeken 'n slippertje.
auto-accessoires
06-320.321.44. 50c p.m.
Sabnna, 'n mooie meid, haar
Te koop „Citta" 40 i.z.g.st. eerste trio. 06-320.321.20.
bouwjr. '90 prijs n.o.t.k.
75c p m.
Tel.. 02507-18690.
Schoolmeisjes van 18 willen
ervaring opdoen. Daling.
06-320.330.43. 75c p.m.
Vakantie
SEX VOOR 2, direkt kontakt
Nederland
met jonge meiden, 18, huisvrouwtjes en jongens, 18.
T.h. caravan m Friesland 1-2 06-320.330.46. 50c p.m.
pers. b.v ouder echtpaar voor SEXAFSPRAAKJE met 'n
zomerseizoen, prijs billijk.
meisje. Vraag naar haar tel.nr.
Tel.. 02507-20128.
Bel 06-9502. 75c p.m.

* T.k.a. prachtige guppies
0,75 p stuk Tel.: 17385

Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen Vraag naar hun
tel.nr voor 'n hete vnjpartiji!
Bel 06-320 330.45 75c p.m.
HARD 37,5 cpVèm. 06320323.13
Hardlesbi.
320326.18
Domma 35
320.324.34
S&M
320.324.14
Ruig Rijp
320.324.04
Onderdanig
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663. 75c p.m.
Hete MEISJES willen sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-32032701. 75c p m.
Homo. Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje7
06-320330.18. 50c p.m.
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 50c p.m.
HOMOKONTAKT Zoek je
een lekkere boy van 18 jr?
06-32033095. 50c p.m.
Hoor WULPSE Loesje tekeer
aan met die jongens.
6-320324.44. 75c p m.
"Ik weet helemaal niets van
sex, en wat is een standje?"
vroeg het meisje verlegen,
toen gebeurde "het"
06-340.340.21 (50 et p.Vim.).
In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften.
06-320.32095. 75c p.m.
Jij met twee wulpse vrouwen' Bel Triosexkontakt.
06-320320.92. 75c p.m.
Langzaam trok zij haar slipje
uit. "Voorzichtig ik heb HET
nog nooit gedaan" fluisterde
het meisje m zijn oor.
06-340.340.30 (50ct. p.Vzm.).
Live Privé' 37,5 cpVim.
EROX
06.95 06
SM Box
06.320.320.65
18 jr box
06.9636
Rijp Privé
06.96.09
Alleen met jou'
MEEGENIETEN: meisjes van
18 onder de hete douche.
06-320.324.99. 75c p.m
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.
Info: 06-9766. 75c p.m.
Meiden 37,5 cp1/2m. 06-320
327.06 ... .St. Frans/Grieks
32619
effe vlugi
325.54
Topsex 25+
326.63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex
Meisjes bel 06-320326.17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
322.55
Vol v. boven
340.44
Les 35 + 18 jr
328.27
Lesbi
Lekker naakt 37,5 cphm.
Meisjes van 18 willen wat
bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330.60. 75c p.m
Telerotica' 37,5 cpVim.
Zapp sex
06.96.92
SM club
06.96 91
Rijpe vrouwen . .. .06.96.94
Frans
06.96.46
Tiener
06.96.40
Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje. 06320.324.22. 75c p.m.
UITDAGEND huisvrouwtje is
zo opgewonden.
06-320.330.97. 75c p.m.

e

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN • RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Te koop
aangeboden
diversen

. ' . . , ,' . • - : ' ; ; • - • - ' ;.

CHATTAHOOCHE

*T.k. surf pak, merk O'Neill,
maat s. Prijs ƒ175. (nw.
ƒ650). Tel.: 02507-12447
* Gratis af te halen wit zand
om te straten of als vulzand
Tel.: 15325.
*T.k. centrifuge, als nieuw'
Prijs ƒ50. Tel.: 19020.
*Wegens aanschaf Combi
Vaillant badgijser te koop
f75. Tel.: 02507-12192.

Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt
06-320.32036 75c p m. ;
SM-CONTACTLIJN (75 cpm)
06-340.300.05. Zelf gratis
inspreken: 010-4610600.
Suzanne. heeft hele grote
Wie wil ze vasthouden?
Bel 06-9667. 75c p.m.
Vanavond al 'n afspraakje! Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in)
06-9533. 75c p m
Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogetpunt.
Bel 06-9662. 75c p.m.
Voor BI-SEX afspraakjes bel
06-320.325.01. 75c p m.
Nu ook voor tno-sex1
Vrouwen 37,5 cphm 06320.328.99 .. Rijpe Vette Vr
320.327.70 .. . .negerin 35-^
320.329.30
Verpleegster
320.323.63
Rijpe Ordi
320.32454
Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13 00 en
22 00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 1800
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141
ZE KOMT..
bij jou of jij bij haar, ze geeft
haar adres en telefoonnumer
320.322.23.
06/100c p.m
Zoek jij tel.nrs van echte hete
meiden? Gewoon voor 'n opwmdende sexafspraaki
06-320.33042. 75c p m.
• Wij behouden ons he
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Diversen
Te huur Vulpen (35m2), met
voortent en speelwei. Voor
geen enkel doeleind geschikt. Fa. List & Bedrog.
X.Y Z. B V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Ordérafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging m de behandeling.

't staat in
4e krant
iedere week
weer

Zandvoorts Nieuwsblad

Zalenverhuur
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THE FINISHING TOUCH
' •. " :•'• '

Gevr. voor coffeeshop/lunch
room te Zandv. een nette
vriendelijke oproepkr. vr/m.
voor m de bediening Tevens
een nette jongen of meisje
van ± 18 jr. voor 5 dag p w.
Tevens
oproepschoolleerl.
gevr. voor o a ijs e.d Inl tel.
02507-19213.

'''•' - .'•' :

.• • ' - .

Schilder heeft tijd voor binnen
en buitenverk. vr. blijv. prijs.
Bel na 18.00 uur. 19800.

T.h. 2 grote kamers, gestoft.,
balkon, eigen keuken/douche/wc. ƒ 900 p.m mcl.
Tel: 02507-17638.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

VERENIGINGSGEBOUW

ULTERIOR MOTIVES
Schoonmaakpersoneel
gevraagd

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Gevr. voor vereniging piano
en accordeon. Tel. 0250717462 na 19.00 uur.
T.k.a. 2 x synthesizer Korg
DW/6000, Yamaha DX 27 incl.
flightcase en piano module
gem/Dex/20. Vr.pr. ƒ 2000.
event. ook apart. Tel.. 13213.

Corrï. Slegersstraat 2b, Zandvoort
tel. 02507-12070

:

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Foto Boomgaard

T.k. Sega spelcomp. 3 mnd.
oud + 9 spel, 2 joyst Vr.pr.
ƒ750. Tel: 16755.
* T k a Atan spel comp. met
2 joy-sticks, 3 spel cass. met
34 spellen. Vr pr. ƒ 100- 13213
T k.a. PC JBM PS/2 20 MB,
3'/2", muis, monochr. monitor
+ div programmatuur/1450
Tel • 19880.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.
Tel. 023-312122.

Radio/tv/video

'•.t.-.

Te koop
gevraagd
diversen
*Te koop gevr. een hometrainer. Tel.: 02507-19719.
*T.k. gevr bolderwagen eventueel op te knappen.
TP! 02507-16333.

Assertiviteit - tactvol confronteren omgaan met kritiek - doelen stellen
Kosten ƒ 250,- inkl. lesmateriaal
CARMEN DE HAAN 023 - 26. 11. 44

en,

Wij vragen
- dat u akkuraat en netjes kunt werken
- leeftijd 18-25 jaar

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

VIDEOTHEEK

OPEN COMMUNICATIE

één 2e automonteur

Autoverzekering

Alblas Verkeersscholen

in 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in-

Hansa Garage APK station

Financien en
handelszaken

Rijles auto's
en motoren

Woninginrichting

O.a mass eiken ƒ38,50
p/m2 Info 020-6733744 na 18
u Zaterd. geopend tel,
WINKELPERSONEEL
6420664 Oldengaarde 19
VOOR ZONDAGEN + VAKANTIEWERK
Buitenv A'dam
T.k a 2 gaskachels ƒ 150 p
• Rubneksadvertentie7 Zie
in gezellige sfeer, bij de Gaper Drugstore Leeftijd 16 tot 20 st., bruin houten wandmeubel voor
adres en/of telefoonnr
ƒ500. Bellen tussen 18 en 20
jaar Inlichtingen bij de heer P. Olieslagers, 02507-12513
de colofon in deze krant.
uur 02507-15298.
Gevr winkelmeisje voor onze • Wij behouden ons het
souveniershop in Zandvoort recht voor zonder opgave van
Lessen en clubs
Tel. ml. en afspraken 020- redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
6116105
Met spoed gezocht

Stacaravans t.h. m de Belgische Ardennen al v.a ƒ 190
p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu: 02507-14534.

Prijswinnaars vorige week:
H. de Heus - Amsterdam
l. T. Nagtegaal - Amstelveen
M. Verpporten - Amsterdam
G. de Vries - Aalsmeer

van ƒ 2975
voor ƒ250 en ƒ500.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Vakantie
buitenland

POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
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\.in l u l \ni-li'td.nns St.uKM.id. |)r Nirimr \\rrspri
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Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de

schoonheidssalon
MOERENBURG

PLut-uij! l-* (Mik innerlijk in dr uitende ( nniliiiuihr

Sportartikelen

ed. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
/
/

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ12,02
ƒ 13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6?0 BTW
Naam:
Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

WEEKMEDIA 22
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De werkgelegenheid op Schiphol groeit snel en de verwachting
is dat dit nog vele jaren zo blijft. Omdat Schiphol ligt in het
gebied met de laagste werkloosheid in heel Nederland, kunnen
er de komende jaren spanningen op de arbeidsmarkt ontstaan.
Het Arbeidsbureau, ofwel het Regionaal Bureau
Arbeidsvoorziening (RBA), zal een steeds belangrijker rol gaan
spelen in het bij elkaar brengen van werkgevers en
werkzoekenden.

John de Rooy:

'450 nieuwe
personeelsleden'
ET HOOFD VAN de afdeH
ling personeelszaken van
Transavia, John de Rooy, heeft

drukke tijden achter de rug. Do
luchtvaartmaatschappij nam
onlangs maar liefst 450 nieuwe
personeelsleden aan. Niet alleen
nieuwe stewardessen, maar ook
administratieve krachten, piloten en personeel voor de af delingen
Passage,
Technische
Dienst,
Verkoop en Catering.
1
Die nieuwe banen hebben alles te maken met het komende
vakantieseizoen. Vandaar ook
dat het hier voornamelijk om
tijdelijke contracten gaat. „Het
is erg leuk om te werken met
mensen in zoveel verschillende
functies," aldus De Rooy. Het
werven van personeel is één van
de taken van zijn afdeling. Personeelszaken houdt zich ook
bezig met aspecten zoals opleidingen, wijzigingen in de organisatie en ziekteverzuim.
Het werken in een groeiend
bedrijf vindf. De Rooy één van de
aantrekkelijkste
aspecten.
„Transavia groeit flink. Behalve
chartervluchten voert de maatschappij ook lijnvluchten uit. Ik
vind het een uitdaging om een
sociaal beleid in een veranderende omgeving uit te voeren."

Directeur Arbeidsbureau R.R. Keur:

'Schiphol Mainport
loopt van Leiden
tot aan Amersfoort'
E
SCHIPHOL-arbeidsmarkt
biedt een enorme variëteit aan arbeidsvormen en is ook nog eens
voortdurend in beweging. Geen
wonder dat de luchthaven met alles wat daarbij hoort veel aandacht vraagt van het Arbeidsbureau.

Werken op het platform. Inzet: Directeur R.R. Keur van het Arbeidsbureau Hoofddorp.

treren. Spreiding is nodig, al moet het
straks weer niet zo zijn dat een Hoofddorper in Amersfoort gaat werken. Een
bedrijf moet zich afvragen of het in
Hoofddorp-Beukenhorst moet zitten, of
dat Alphen aan den Rijn ook nog dichtbij genoeg is. Verder gaat op den duur
natuurlijk ook het marktmechanisme
van grond- en huurprijzen een rol spelen."

gebeuren met Amsterdam, 't Gooi en
mogelijk ook Utrecht.
Een activiteit van het Arbeidsbureau
om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren is het Centrum Vakopleidingen. „Dat moetje zien als een smeermiddel tussen onderwijs en praktijk," zegt
Keur. „Die centra leveren korte cursussen met een duur van vier-zes weken tot
maximaal een jaar. De bedoeling is een
door René de Leeuw
start te maken, waarna men verder gaat
Mede door de geringe werkloosheid is in het leerlingenstelsel. Een typisch
Schiphol ligt in de regio Kennemer- er al wel spanning op de regionale ar- voorbeeld is magazijnwerker. Tegenland, Amstelland en Meerlanden, die beidsmarkt, maar duidelijke schaarste woordig is dat vaak geen ongeschoold
drie
vestigingen
telt:
Beverwijk, __
werk meer, als geHaarlem
en
volg van het geHoofddorp, laatstbruik van compugenoemde met een
ters of omdat benevenvestiging in
paalde waren extra
Amstelveen. Daarzorg vragen vanin zijn gevestigd de
wege koeling of beJob Centre's, waar
veiliging
tegen
werkgevers banen
zoekraken of diefaanbieden en waar
_^^^__^_^___ stal. Met de komst
werkzoekenden op
van allerlei distrizoek kunnen gaan.
butiecentra rond
Aanvullende Job Centre's zijn te vinden constateert Keur momenteel voorname- Schiphol bestond er behoefte aan meer
op SchiphoLtOost en de Aalsmeerse lijk in hoge technische'functies. „Zulke scholing."
bloemenveiling.
mensen zijn moeilijk te vinden en die
„Als wij zulke ontwikkelingen constatracht men dan ook bij.elkaar weg te teren, dan kan een Centrum VakopleiDe ambities van Schiphol zijn niet ge- halen. Verder varieert het voortdurend. dingen binnen circa zes weken een curring. Menigeen vraagt zich af of de nage- Het heeft weinig zin beroepen te noe- sus starten. Dat gebeurt natuurlijk niet
streefde mainport wel te bemannen is. men, want dat is over een paar maanden voor één werkgever of individu, maar
Directeur van het Arbeidsbureau alweer achterhaald. Eind 1990 hebben door het simultaan te doen kunnen we
Hoofddorp, R.B. Keur, wil eerst het be- we honderden stewardessen aangele- meerdere bedrijven bedienen. Bedrijven
grip mainport wat relativeren: „Bij verd. Toen de kwam de Golfoorlog en moeten zich wel verplichten om goede
Mainport Schiphol gaat het niet alleen was het allemaal niet zo hard meer no- cursisten in dienst te nemen."
om de hectares op de luchthaven. Main- dig. Want ook dat is Schiphol..."
Dit inspelen op ontwikkelen op de arport Schiphol is een arbeidsmarkt die
beidsmarkt is natuurlijk alleen mogezich uitstrekt van Leiden tot Amerslijk als het arbeidsbureau inzicht heeft
foort. En dan zijn er nog Amerikaanse Smeermiddel
in wat er aan vacatures is. Maar niet
bedrijven die zich bij Nijmegen vestigen,
De verwachte toekomstige ontwikke- iedereen meldt vacatures bij het ar. omdat je daar zo lekker dicht bij Schip- lingen op en rond Schiphol zijn voor het beidsbureau. „Het staat immers iederhol'zit. Dus wat is dan een mainport?" Arbeidsbureau niettemin aanleiding om een vrij op zijn eigen manier werkne„Ik ben geen planoloog of econoom, nauwere samenwerking aan te knopen mers te werven. Soms vraagt men eigen
maar toch denk ik dat je niet alle werk- met naburige regio's. Die is er al met de medewerkers eens een buurman of neef
gelegenheid in deze regio kunt concen- regio Leiden/Alphen a/d Rijn en staat te mee te brengen. Grote bedrijven op

Arbeidsbureau bindt strijd
aan met 'varkenscyclus'

'Werkomstandigheden moeten goed zijn, daar strijden wij voor'

Luchthaven Schiphol bezorgt bonden
FNV en CNV handen vol werk
E VAKBONDEN FNV en CNV
hebben aan Schiphol handen vol
werk. Zo zijn ze momenteel druk
in onderhandelingen met de KLM
over een reorganisatieprogramma. Daarnaast zijn er de typisch
'Schiphol gebonden perikelen', zoals bijvoorbeeld het woon-werkverkeer en de 'gewone' zaken waar
een vakbond zich mee bezig dient
te houden: de collectieve- en individuele belangenbehartiging van
de werknemer.

Schiphol krijgen talloze spontane sollicitaties. Verder zijn er de advertenties in
kranten, de uitzendbureaus en het onderling uitlenen van personeel aan collega-bedrijven, soms zelfs aan concurrenten. Verder bemiddelen de Gemeenschappelijke Medische Diensten bij het
aan werk helpen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Zo is er een scala
aan kanalen.

Rust
„Het percentage vacatures dat via het
Arbeidsbureau wordt vervuld, verschilt
sterk per sector. Vervulling in de ene
sector kan gevolgen hebben voor andere
beroepsgroepen. Als er veel stewardessen nodig zijn, dan kan dat gevolgen
hebben voor bijvoorbeeld de verpleging," zegt Keur. „Onze bedoeling is met
een integraal beleid rust te krijgen op de
arbeidsmarkt, zodat we niet afwisselend
te maken krijgen met tekorten en o verschotten. Dat wordt wel de varkenscyclus genoemd, een begrip dat uit Amerika komt: eerst is er een tekort aan varkensvlees en zijn de prijzen hoog. Dan
gaan de boeren massaal varkens houden, zodat het aanbod groot wordt en de

Foto Luuk Gosewehr

prijs daalt. Vervolgens doen veel boeren
de varkens weer weg, en ontstaat er weer
een tekort met hoge prijzen. Dat effect
doet zich op de arbeidsmarkt ook voortdurend voor. Als er een overschot aan
onderwijzers is, kiest niemand meer dat
beroep en omgekeerd. Wij willen de pieken en dalen uit zulke cycli afvlakken,
om te voorkomen dat we op Schiphol
ook met dat effect te maken krijgen.
Helemaal verdwijnen zal het overigens
nooit."
„Om zulk lange termijn beleid te kunnen voeren, zoeken wij bewust naar
meer samenspraak met bedrijven. Overigens niet met de bedoeling om anderen, zoals puur commerciële uitzendbureaus weg te drukken, maar ook in samenwerking met hen. In een tijd van
terugloop is zoiets moeilijk, maar op de
groeimarkt die Schiphol is, denken wij
dat het wel moet lukken met die samenwerking. Personeel is een duur artikel
en voor bedrijven is het een economisch
belang dat de arbeidsmarkt soepel
draait. Want het is geen goede zaak verkeerd personeel aan te nemen. Het is
ook niet goed dat vacatures te lang openstaan, want dat leidt tot hogere kosten."

Uitzendbureau geeft kans op vaste baan

'Werken op schiphol geeft
werknemer zekere status'
E UITZENDBUREAUS op Schiphol hebben werk
voor bijna iedereen. Zij leveren vooral werknemers
voor bepaalde perioden. Maar het doel van uitzendbureau Start is daarentegen juist om mensen die moeilijk een vaste baan kunnen krijgen, werkervaring te
bezorgen, zodat ze later toch een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgen.
Op Schiphol kan men terecht voor alle mogelijke soorten
werk. Voor 'gewone' banen die overal in het land te vergeven
zijn, zoals dat van secretaresse, boekhouder, chauffeur, werk in
de horeca, of bij cateringbedrijven. Uiteraad voor typische
Schipholbanen, zoals grondstewardessen, bagage afhandelaars
en loper-vrij makers (koeriers die douanedocumenten vervoeren). Maar ook banen op administratief terrein, zoals in- en
exportdocumenten gereedmaken.
„Werken op Schiphol heeft een magische aantrekkingskracht," is de ervaring van Mare Sterel, intercedent van Randstad Uitzendbureau. „Mensen komen van heinde en verre, omdat ze hier graag werken. Het geeft een bepaalde status." Randstad past echter een selectie toe. Wie verder dan dertig kilometer van de luchthaven vandaan woont, heeft minder kans op een
baan.

Loopbaanplanning

door Marianne Timmer
Op 7 februari 1991 werd de reorganisatie van de KLM aangekondigd en in
maart werd het plan 'Concurrerend
Kostenniveau' bekend gemaakt. De
luchtvaartmaatschappij was van plan
een aantal afdelingen te verzelfstandigen, de roosters opnieuw in te delen en
de mensen efficiënter in te zetten.
Naast de onrust die een reorganisatie
'veroorzaakt, zitten er ook voordelen aan
het onder de loep nenien van het bedrijf.
„Vroeger was de KLM een gemakzuchtige, starre, logge, bureaucratische onderneming. Daar komt verandering in," vertelt José Smeets, vakbondsbestuurder
van de Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV). Haar collega Eric Aarts
van het Christelijk Nederlands Vakverbond (CNV) sluit zich daar helemaal bij
aan.
De leiding van de KLM heeft ingezien
dat de straffe organisatie het bedrijf
handen vol geld heeft gekost. „Vroeger
werd er niet naar een werknemer geluisterd. Maar na de reorganisatie stond het
bedrijf meer open voor de ideeën van het
personeel. Kritische geesten - en ik bedoel geen lastige individuen zijn van
belang voor een bedrijf," aldus Smeets.
„De band met de KLM is groot," weet
Eric Aarts. „Dat komt omdat de werknemers de groei van de maatschappij vanaf die kleine vliegtuigjes tot en met de
wereldmaatschappij die het nu is, hebben meegemaakt. Daardoor voelen de
werknemers zich enorm verbonden met
het bedrijf. Des te erger was het voor hen
te moeten horen dat het niet meer zo
goed gaat met de 'happy family'."

Zandvoorts
Nieuwsblad

• José Smeets van het FNV en Eric Aarts van het CNV werken veel samen. Ze
hebben nu hun handen vol aan het begeleiden van de reorganisatie van de KLM.

„Aan de andere kant was de bereidheid van het personeel groot om mee te
denken over de positie van de KLM en
kwamen de werknemers zelf met goede
ideeën en alternatieven voor de verzelfstandiging. Achteraf bleek ook dat het
tot nu toe slechts nodig was maar één
tak te privatiseren en dat was de brandweer", vertelt Smeets.
De bonden maakten het de KLM duidelijk, dat er miljoenen bespaard zouden kunnen worden, als er op een andere wijze gewerkt zou worden. „Er werkten mensen op afdelingen, die een groot
deel van de dag duimen zaten te draaien.
Er werden leidinggevende banen gecreëerd, alleen omdat bepaalde mensen
promotie moesten krijgen. Daardoor
was de groep leidinggevenden in het
middenkader te groot," legt Smeets uit.
Inmiddels gaat het de goede kant op
met het bedrijf, al blijven de vakbonden
alert. Door het opengaan van de grenzen
in de EG, wordt de concurrentie heftiger
en vallen de landelijke afspraken weg.

Daardoor proberen de bedrijven de kosten terug te brengen. „Uiteraard zijn ze
gebaat bij een CAO die voor de werkgever zo gunstig mogelijk is en dat is voor
de werknemer weer minder voordelig,"
aldus Eric Aarts, die aangeeft dat bonden juist na een reorganisatie extra
scherp onderhandelen, omdat een bedrijf probeert de scherpe kantjes van de
CAO eraf te halen, onder het mom van:
'We moeten iets inleveren'.
Aarts verwacht dat de KLM vroeg of
laat opnieuw de onderhandelingen zal
starten met een partner, zoals British
Airways. „De KLM moet wel uitbreiden,
zeker als Schiphol 'mainport' is."
Aarts en Smeets zien de toekomst van
de werkgelegenheid op Schiphol positief in: „Het aantal passagiers stijgt,
evenals het aantal tonnen vracht, dus
een Schipholwerknemer hoeft niet bang
te zijn zonder werk te komen. Het is
echter wel van belang dat de werkomstandigheden zo goed mogelijk zijn. En
daar strijden wij voor."

Randstad heeft als beleid dat het mensen uitsluitend aan
tijdelijk werk helpt. Andere uitzendbureaus hebben een andere
policy. Paulette van Hesik, van uitzendbureau ASB stelt: „Wij
hopen toch dat mensen uiteindelijk een vaste baan krijgen. We
doen ook aan loopbaanplanning, door de mensen een steeds
belangrijkere baan aan te bieden. Het geeft een goed gevoel als
iemand uiteindelijk een leuke vaste baan heeft en zowel het
bedrijf, als de werknemer, tevreden zijn."
Uitzendbureau Start is anders dan de andere op Schiphol
gevestigde uitzendbureaus. Het is een stichting, opgericht op
initiatief van vakbonden, werkgeversorganisties en de overheid,
met het doel mensen aan werk te helpen. Hans Kranenburg legt
uit: „De andere uitzendbureaus zijn meer gericht op het maken
van winst. Wij zijn de kruiwagens op weg naar een vaste baan.
We spannen ons extra in voor doelgroepen, die normaal niet zo
snel aan werk komen. Zoals herintredende vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Daarnaast creëert Start projecten.
Kranenburg: „We hebben bijvoorbeeld een automatiseringsproject. Mensen die in deze branche werk zoeken, komen nooit
aan een vaste baan, omdat bedrijven altijd programmatuur
voor een speciaal doel willen laten maken. Als dat klaar is, zijn
die werknemers niet meer nodig. Wij zenden ze tijdelijk uit naar
bedrijven, maar ze staan bij ons op de loonlijst en zijn bij ons in
vaste dienst."
Start is weliswaar gevestigd op
Schiphol, maar de werknemers kunnen zich daar niet inschrijven. Dat moet bij de vestigingen
in
bijvoorbeeld
Hoofddorp, Haarlem of Amsterdam. Start zit op Schiphol
met als doel de bedrijven te
benaderen voor vacatures.
Uitzendbureau BBB is, in tegenstelling tot de andere in dit
artikel vermelde uitzendbureaus, niet gevestigd op Schiphol, maar richt zich wel op
deze regio. Onlangs hield het
bureau nog een banenmarkt in
het Aviodome. „Wij denken
dat, omdat de arbeidskrachten niet op Schiphol maar in
de omgeving wonen, zij zich
vooral bij onze vestigingen
daar aanmelden", zegt Lineke
van de Meer van BBB. Collega
Van Hesik is het daar niet mee
eens: „Wie naar Schiphol zelf
komt, is extra gemotiveerd,
want die neemt de moeite hier • Een werkzoekende kijkt of
te komen."
er iets van zijn gading bij zit.

• John de Rooy

De afdeling Personeelszaken
krijgt vele duizenden sollicitatiebrieven binnen. Slechts een
klein deel van de kandidaten
treedt vervolgens in dienst bij
Transavia. De Rooy: „Wij stellen hoge eisen aan personeel. De
mensen moeten passen binnen
onze bedrijfscultuur."
Volgens De Rooy kenmerkt
die cultuur zich door 'openheid,
flexibiliteit en de informele
sfeer waarin de mensen werken'. „We streven ernaar dat ze
zichzelf terugvinden in de functie die ze hebben en dat ze gemotiveerd zijn om het werk te
doen," aldus het hoofd Personeelszaken van Transavia.
IVAR DOBBER

Ria Ros:

'Luchtvaart is
leuke business'

• Ria Ros

IA ROS WERKT sinds l
R
april bij Transavia. Het is
niet haar eerste kennismaking

met de wereld van de luchtvaart. Ze heeft eerst bij Air Holland gewerkt, op de afdeling
Personeelszaken. Toen het
voortbestaan van deze luchtvaartmaatschappij op de tocht
kwam te staan, besloot ze bij de
concurrent te solliciteren.

„Bovendien wist ik dat Transavia een goed bedrijf is, waar
leuke mensen werken. De inhoud van mijn nieuwe baan was
voor mij de reden daadwerkelijk daar heen te gaan."
Over de luchtvaart zegt Ria:
„Die is snel, dynamisch, kortom
een leuke business. Zowel het
produkt als de mensen die er
werken, trekken mij aan. Er
hangt toch een bepaalde sfeer.
Over het algemeen zijn het ook
geen mensen die ergens aan
vastgeroest zijn, maar die zich
overal thuis voelen."
In haar nieuwe baan houdt
Ria zich bezig met de indeling
van de bemanningen op de
vluchten. Met name is ze belast
met een nieuw Transavia-toestel, een Boeing 757. „De afdeling Crew-indeling moet ervoor
zorgen dat alle vluchten bemand zijn. Wij moeten daarbij
rekening houden met de werken rusttijdenregeling."
Ze gaat graag met mensen om.
„Je hebt in dit werk regelmatig
contact met mensen. Ze komen
met bepaalde indelingsverzpeken, waaraan je zoveel mogelijk
probeert te voldoen."
Ria ziet niet op tegen de drukte in de komende zomer: „Ik
heb er wel zin in. Er wordt veel
gevraagd van de mensen, maar
daarop worden we voorbereid.
Ik zie het wel als een uitdaging."
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afstandbed.+leespen. '1445.-

898,

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

799.

BLAUPUNKT VIDEO

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.'595.-

NVJ-30, VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed +leespen*1157.

BAUKN./BOSCH/AEG

348.- pTgik
448.-

1098.1398.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

849.-

INDESIT 120 LITER

ALLSEN DfZf WEtK!

CQQ

U'JlkT
Ï9&921
CONDENSDROGER

_
SUPER KOOKPLAAT

PHILIPS VRIESKAST

PHILIPS MIDI-CD SET
DIGITAAL inkl.. BOXEN
2x30 Watt, digitale tuner, dubbel
cassettedeck. CD-wlsselaar voor
5-CD's, afstandbediening. *1025.-

Type AFB095; Adv.*665.-

498.-

BOSCH VRIESKAST

Type GSD1311; Adv. '848.-

MAXELL E-180
BASF E-240
SONY P5-90

20.25.36.-

SONY UX90WM
TDK
SA-90 40.MAXELLXLII-90 38.-

4-pits gaskookplaat. "298.-

SIEMENS CONDENS

HAARLEM : A L ; .
Vyinkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37
37
Rivièradreef
;

BEVERWIJK i
l Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16 alleen witoed

AMSTERDAM AMSTELVEElM
BADHOEVEDORP
;
HILVERSUM

648.- MERKCENTRIFUGE
169.378.-

STUNT!! VRIESKIST!!

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
WIAARSEIMBROEK

198.-

MIELE DROGER

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN PE RAIMDSTAD
,.:•
_.
p vanaf ƒ 30. -per maand.
U wfaanvraag-fplder ligt klaar
klaar in
in onze
onze winkels.
winkels.

EFF225/234/275. Adv.M 445.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookw'ekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

OPZETVRIESKASTJE

PANASONIC VIDEO

ATAG ELEKTRISCH

ATAG INFRA TURBO

RVS REVERSEREND

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen
8uur, LCD-afstandbed." 1695.

849.-

Type K5400; Adviespnjs"799.-

ETNA FORNUIS 14.00

BOSCH KTF1540J

HITACHI VHS VIDEO

INDESIT
FORNUIS

395.-

ZANUSS1140 LITER

HITACHI VHS VIDEO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

899.-

145 LTR. KOELKAST

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

RUNDIG63CMTXT

1245.895.BAUKNECHT WA6500
795.PHILIPS 800 TOEREN

130 LTR. KOELKAST

PHILIPS VHS
HS VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afslandbediening. *1295.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

549 .*

KOMBI MAGNETRON

2SB01; HQ, afst bed. Adv."1095.-

599.-

1498.-

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviespn]s*899.-

649.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

"*

BROTHER ER7341

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.
dmg? Adviesprijs '1549.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

GRUNDIG VHS VIDEO

flt?iilMI

1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

PHILIPS
LADYSHAVE
Voorjmel en glad ontharen
Maximaal
2 per klant. *39.

1199.-

999.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

SIEMENS WM3380
445.INDESIT 2-DEURS

SONY VHS-HQ VIDEO

SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

Type 2596; Adviesprijs.'799.dviespnjs.*79
Snel ontdooien en verwarmen.

MIELE 1100TOEREN

1199.-

1099.-

1499.-

Type W750, Voorlader, RVS AVM610; 20 liter. Adv. "769.280 LITER 2-DEURS
trommel EN kuip, centrifugeert
LUXE KOELKAST
tot 1150 toeren p/m;buitenOndanks grote inhoud kom- mantel tweezijdig geèmailpakte afmetingen. Kwalitatief leerd. Adviesprijs "2199 MOULINEX KOMBI
uitstekende koeler/vriezer.
GRILL + DRAAISPIT
Adviesprijs *848.24 liter, 850 Watt vermogen en
draaiplateau. Adviesprijs"989.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT HI-FI
Flat en Square Black Trmit-

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

MIELEVWG521

MOULINEX FM1115

830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. *1899.-

1349.-

BOSCH VW PS2100

SHARP MAGNETRON

JVC HI-FI VIDEO

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

TQQ
j 3 «f."

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quahty'.
8 timers, Hi-Fi stereo '1599.-

VT570; VHS-HQ, stereo, 8 uur
longplay, 5 koppen. "1899.-

1799.

prgA
\ïM9

SAMSUNG RE570

HITACHI HI-FI VIDEO

SONY 63 CM KVX25TD
!U.< STEREO TELETEKST

n?j ?•

m 699.599.-

BAUKNECHT K/V

979

•iJ'JivT

STUNT!550 TOEREN

37 CM AFSTANDBED.
37 CM KLEUREN-TV

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

6 programma's, 1 2 couverts en
Type W1200 WDOJ; Voorlader, geruisarm: Adviesprijs* 1099.centrifugegang 1200trn/min., pT^i
KOEL/VRIES KOMBI
CQQ
Geen twee deurs koelkast rvs trommel EN kuip. '1399.maar een echte 280 liter
BAUKNECHT VW 3PR
2-deurs koel/vries kombmatie. K o e l r u i m t e op "oog1000 TOEREN LUXE
hoogte". Adviesprijs*979.
Nederlands topmerk.'1199.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

SONY CAMCORDER

l

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

l •Adviespriis slechts referentie
zoals aangegeven door officiële

ATAG WASEMKAP
OWA425AN; 3 standen. '380.-

168.-

...................1 tot 5.30 uur,
ag .............. 9 tot 5.30 uur
.9 tot 5 uur.KOOPAVOND: .
ijdag .............. 7 tot 9 uur
rijdag ........... 7 tot 9 uur
m.iJtit.atiH.iM.n.M.M-ii.m
donderdag ...... 7 tot 9 uur

15
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HELPT
MOEDER VERWENNEN!!!
DEZE MAAND

VERGROTING
15x21

MOULINEX!
PHILIPS
BEAUTYSET "^ë^

MOULINEX CHEF

Zelfreinigende grill-bakoveh
•f regelbare thermostaat, grillstand, rooster enlekbak. "269.-

•Luxe, complete, elektronische
keukenmachine, 500 Watt, in- Luxe LADYSHAVE met dlkl.sapcentrifuge, citruspersen verse hulpstukken voor pe•diverseaccessoires. Adv"300.- dicurë, manicure en huidmassage in luxe opbergcassetté. Adviesprijs'150.-

179.-

voor slechts

* UW FOTO'S IN 1 UUR KLAAR

950

en uw vergroting van

ÓÓK IN 1 UUR KLAAR!!!

179.TEFAL
Zeer goed
getesl!

EK*i
QC
ÜMJ QQ
Ö5J **K)
BRAUN ELEGANCE-2

Direkt klaar

Direkt klaar
Geldig t/m 31 mei '92

Ladyshave. 110/220 Volt. *78.50

l
FRITEUSE
LiliKJ 49 •Do TEFAL

Type 7120; Met anti-reük filter
enregeIbarethermostaaL*il9.-

SUPER BRAUN
iKEUKENMACHINE

;Kompaktekeukenhulp.Geschikt
ivoor iriengen, pureren, shaken,
iraspen, hakken, malen en ba'byvoeding.lnkl. receptenfolder.:

PHILIPS
SNOER-I
LOOS ^ 1

Kom snel naar

MOULINEX' ^35—9

OPENINGSTIJDEN:

UW KODAK
EXPRESS

10 QR

i «f •«KI

} 44.95

11 f

Inklusief fondue-ring.

;PHIUPS LADYSHAVE
Voor snel en glad ontharen.

?den en deeghaken. Adv.*70.-

20x30

Het beeldmerk van KODAK EXPRESS KWALITEITSCONTROLE-SERVICE
geeft u de zekerheid dat het door ons als zelfstandig fotohandelaar
toegepaste foto-ontwikkelproces regelmatig wordt gecontroleerd door
KODAK.

MOULINEX FRITEUSE

Ladyshave. Fluweelzacrht
scheerblad.Adyiesprj]s.*69.-

^PHILIPS
MIXER ,:>

1?5

13x18
15x21

NOVA FRITEUSE 2800.10
Rechthoekig model + filter.;
Goed getest. Adviesprijs*211.-

Van maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-17.00 uur

HALTESTRAAT 37
TEL. 15810
ZANDVOORT

Kodak

DRAMM

STAAFMIXER^W

fTypeiOTO; Inklusief ^yofnaise-beker.Adviesprijs.-66.?
-—- -.'. f* ^ W^

34-^95

U N
lRft
p CpllIL
N
IL

S /V'. "
.,
.
,
Onthanngs/epileerapparaat.
|L
Dé enige echte voor een ex- TCCAÏ

In de kleinste winkelstraat
van Zandvoort zit een
schoenmakerij waar nog de
regel luidt:

treëir lage;

'

GRILL
Pfegofe- - GRILL

Kontakt-grill, uitneembare
grillplaten, thermostaat. "169.-

Voor Moederdag!
Leuke presentjes voor uw
kindertjes.

TEFAL GOURMET
fieietapparaatinèén.'329..

leren.Jnkl. 8 pannetjes, *i 95.-

59.95

ons vakmanschap is uw
voordeel

109.-

-* J. van Campen
en Zoon

LA BONBONNIERE
Thea en Ap Lammers,
Haltestraat 39A
Tel. 15584
Vrijdagavond geopend.

Corn. Slegersstraat 2
Tel. 15449
Zandvoort

Zandvoonts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

^ELEKTRISCHE
^^
TEFAL BARBECUE
LUXE HAARDROGER UNIEK! Zowel binnen ais bui-

ESPRESSOMACHINE

i ten te gebruiken. Adv.*186.50

cappacino.Metregelbaarstoomipijpjeommelkopteschuimen.

1Ü QC

1 3. UU

Doe me met moederdag
maar 'n kleinigheidj e.

CARWIEN STUNT!
1500 WATT FÖHN.
BRAUN SUPER FÖHN • : >
1600 Watt silencio haar- . l
droger. Adviesprïjs*60. 50 • ; :

n^ on nc PHILIPS STOFZUIGER

fTHERMOS >
IKOFFIE- A
fApPARAAT ^ __

fcffl^

Köffiezetter; met warmhóüd:k^n.:WIT..Adviesprijs*99.- ;: ,

;STUNT!1 O-KOPS

24.95

OU. tlü 1300 WATT DRAAITOP;

^3j/. Superkrachtige 1300 watt
=*"•% draaitop, metalen buizen, au- . .-. • • . " ' ,
' tomatisch bprolsnoer, zuig'^•^>'^
'•
•.
krachtregelaar op pistoolBRAUN KRULBORSTEL greep en handige accessoiElektrische krulbprstel, be- : resberging. ^^Adviesprijs*420.-:
veiligd tegen oververhitting.

^PHILIPS
HD5176.Koffiezelapparaat.'65.-

'BRAUNKÓFFIEAPPARAAT

PHILIPS
GEZICHT
_.
.-,

158.-

..J

RUTONR03660

4L|V-ATL-buizen. AdvM 35.-. 1QOOW: Zuigkracht régelbaar
l-I«C«k' "Tft OC oppistpolhandgreep.*285.-

CM7 f iJ.ÏJü 033^

1IOQ

voor 2 of meer dagdelen per week.

Eéri brok temperament vanaf f 14.350,Wie voor moederdag een Porsche toch een tikkie overdreven vindt en iets leukers wil geven dan een ongetwijfeld zeer nuttige
strijkplank, zou eens kunnen denken aan de Panda Skyline.
Een kado dat het nuttige met het aangename verenigt. Standaard wordt moeder bijvoorbeeld verwend met een open dak dat
van voor tot achter oprolbaar is.
Daarnaast is deze pittige Panda voorzien van getint glas, meegespoten bumpers en grille plus sportieve, brede banden.
Binnenin vindt moeder luxe tapijt en speciale comfortabele bekleding. U vertelt haar natuurlijk niet, dat al deze extra's een
waarde hebben van f 1.850,- maar dat u er slechts f 300,- voor betaalt. Evenmin laat u doorschemeren dat de Panda Skyline
een vanafprijs heeft van f 15.650,-. Want het aardige van een kleimgheidje geven, is dat de ontvanger de prijs niet hoeft te
weten om er nog jarenlang plezier van te hebben.

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT B.V.
Kam. Onncsstraat 23 Zandvoort, tel. 14580

h" TEFAL STOOMBOUT
P Type 1405; Geschikt voor
D™,CMT« ™«OTCD ' l e i d i n g w a t e r door UNI£K
;ROWENTA TOASTER
anti-kalkstaafje. Adv'99.'UuXe,-'.'koëlewand"faröod
'UuXe,-'.'koëlewand"faröod-. [ ;f«(«^
CC
Jröpster met sensor en krui
•}£} • ™
Tnelklep. Adviesprijs.«99;
V C T C C A I n H r * •• •• '•

LUXE TEFAL BOUT
SUPERGLISS 15

Unieke. snelglijdende en
*-vaste -K AdvM21:-

BESTGETEST! Automatisch

II II ROWENTASTRIJKIJZR
||,
;BRAUN^^:

(CITRUSPERS

:«•-,

248-

1200 W. lichtgewicht strijkijzer

DESIGN

R|=|S-STRIJKIJZER
l'JMf-'f
IÏJO •
110/220Volt+teflonzool.*39.- ELECTROLUX Z99

Wij bieden u onder andere:
- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent
- zinvol werk met en voor mensen
- gunstige werktijden
- (bij)scholingsmogelijkheden
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-dagen)
- arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Gezinsverzorging
- een bruto-uurloon van ƒ13,84 voor 26-jarigen en ouder
- voor gediplomeerden ligt het salaris hoger.
Heeft u belangstelling? Neem dat telefonisch kontakt op met onze
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatie-afspraak.
Telefoon op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, 023-213421.
U kunt ook schriftelijk reageren naar ons adres.

THUISZORG,
TREFFEND MENSENWERK.

AANBIEDING !!!!

CUBE HARDWARE

"BSrafirSg SKTROLUXTOOOI
E2^ UT--SIO PTg%
jQQ ü

iËSOccrnetafneembaarreservoir.

Fiat. Eén brok temperament.

MIELE STOFZUIGER
S248I+TURBO-BORSTEL
Unieke 1400 Watt stofzuiger.
PtïTik
''fiAA*i'~~
Pnfrf TE WnG
"
**
• *

SIEMENS 1100 WATT
^

Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgende taken
aan thuiswonende mensen die van hulp afhankelijk zijn.
De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (ouderen) als kortdurend (jonge gezinnen) zijn.

MEDEWERKENDEN

Philips garantie! Adv.'325.-

188.-

Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.

Voor het rayon Zandvoort vragen wij

ÖC
£.£. m
9U 10OOWATT DRAAITOP
m 9U

l PHILIPS lOOOWATT

Stichting Gezinszorg
Kennemerland Zuid

286 / 20 SX / 2 MB
100 MB Harddisk 17 MS
VGA Paper / White Monitor
FI.2250,-

386 SX / 1 6 / 2 MB
100 MB Harddisk 17 MS
VGA Paper / White Monitor
FI.2350,-

486 SX / 20 / 2 MB
100 MB Harddisk 17 MS
VGA 1024 X 768 KI.Monitor
FI.3000,-

24.95® 118>

-;• .; .v • • • • • • .•: ••- • • '

'

. •_' _ •

•• •""

';: ' '

' .

•'•

ZIE H l ERBOVEN VOO R VIJ FFIG
FANmSTISCHE VERWEN-IDEEËN

Bel nu !

Tel.02507-30792
Fax.02507-19642
Autotel.06-52805573

II l l l l l l l II

Deze prijzen zijn Excl. btw 18.5%
En Incl. 12 maanden garantie
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WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant Diemer Courant. De Nieuwe
Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam. De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en hè' Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM wordun op
vri|dag oo^ geplaatst m Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vn,dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658086 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Posibus 156, 1000 AD Amsterdam
Algeven kon ook Hel Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aenistelstijn, Laan van do Helende
Mees'ers 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakianten en m Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|s
mm-pri|s met vignet

ƒ 26,ƒ l l ,50
ƒ 5,91
ƒ
6,34

Alle prezen zijn excl. ó% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Dodge 600 Cabriolet b j 1986,
USA import, nieuw kent., alle
opties ƒ 19.750. 02503-25643

T k ALFA 33 1.3 S, rood,
b.j '88, w.w.glas, rad /cass.,
el.rmn., 48000 km, evt. met
gar. Vr pr. ƒ14 250. Info 0206402413.

BMW 316 AUTOMAAT 4-86
rood. 4 drs, dubb elec sp,
trekh., z.g.o.h. APK 12-92,
ƒ13400,- Tel. 02526-89583,
werkd. 020-6114915.

Audi

BMW 518, '81, blauw met,
APK,
i.g st., incl trekhaak,
ƒ1650,- Tel. 020-6901614.

Audi 80 L Diesel, bj. '81, 4 drs. BMW 524 TD, 1985, in. nw st,
sed., groenmet., APK, rijdt per- autom., gr. met. ƒ 10500,
fect, ƒ1950. 020-6105478.
Ostade Garage 020-6796914.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
full'size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.

Tevens luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue \
Volledige garantie, service en onderhoudt

Tevens importeur van STARCRAFT:
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.
Chevrolet Blazer K5 aut., bj. Adverteren in „Showroom"
'78, LPG, APK, zwart, sp.vlg
Tel. 020 • 665.86 86
verhoogd, 4 w.dnve, ƒ7950.
FAX 020 - 665.63 21
020-6105478.
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Citroen
2 CV 6 CHARLESTON, b.jr '86,
apk 4'93, met radio, i.g.st
ƒ4950. Tel.' 02503-41871.
Citroen BX TRS, b.j '8
i z.g.st., LPG, ƒ 4950
Tel 02990-37825.
HH. hand., tegen inruilpnjs
BX 14 E, LPG, 8-'88, ƒ 9950. BX
16 RE Montreux, grijs metallic
l.m. wielen, zonw. glas, LPGo.b., 6-'89, ƒ 13.500 BX 16 RE,
LPG, wit, 1-'89, 12.500 BX 16
RE, LPG-o.b., wit 9-'88, ƒ 9950.
BX 14 E, 1-'88, ƒ8950 BX 14
RE, LPG 6-85 ƒ 5500 8X14,887 ƒ8500.- BX 16 TRi, 11-88
ƒ10.500. Autobedrijf
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam. Tel 020-6627777.

Fiat

RIJ NU BETAAL MEI 1993
Uno Cabriolet 1 4 Sie, zwart, 6-91
verlaagd, Lm velgen, el ramen, c.v
ƒ28.500.Uno Turbo, 6-91, rood, schuif/kanteldak . . . . ƒ 27 950Demo's
Uno 1 1 elegant, groen met
op aanvraag
3 x Uno 1 4 elegant, blauw met, groen met op aanvraag
Uno 1 4 S, zwart, schuif/kanteldak
. . . op aanvraag
Tipo 1.4 Skyline, blauw met
op aanvraag
Tempra 1 6 groen met
op aanvraag
Tempra 1.6 Skyline, groen met
op aanvraag
Deze nieuwe auto's worden verkocht met interessante kortingen
inruil en financiering mogelijk

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
Panda 750 CL 10/87. ƒ 9.250
Panda 1000 L i.e.2/89/10600
Panda 1000 CL 3/87. ƒ 9500
Uno 45 9/86
ƒ 9.250
Uno 45 ie. 8/89 . ..ƒ13.250
Uno 45 i.e 3/90 ....ƒ15.250
Uno 60 S 3/87 ....ƒ11.950
Tempra 1.6, 1/91 . ..ƒ23.950
Lancia Delta GT 2/89 ƒ 19.750
Ford Sierra 2 O CL 1/89/19.950
Ford Scorpio 2.0 CL
4/89
ƒ21.950
Citroen BX 16 Montreux
4/89
ƒ19.500
Citroen BX 19TD 5/90/27.500
Honda Aerodeck 2/87 ƒ 15.950
VW Jetta LPG 10/87 .ƒ 14.250
3-12 maanden garantie
*Vraag onze voorwaarden
CASPARUS - FIAT
Casparuslaan 1
WEESP
02940-15108

Fiat Panda 45 S, b.j.'86, een
plaatje, nw. APK, ƒ4950.
Tel. 02990-37825
Rat Uno 60 S, b j '86, kl. rood,
ƒ5950. Inruil gar fine.
Tel. 02990-37825
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions
A. Philipsweg 13, Uithoorn
Tel. 02975-62020.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Ratoccasions. Tel.: 020-6470909

Hyundai

Isuzu AMIGO softop import
USA, grijs kent., model Opel
Frontera ƒ23.500, b.j 1990
Tel.. 02503-25643.

Lotus
LOTUS ELITE, 4-cilinder
Chapman, '76, kleur wit, motor
gereviseerd, compl. gerest.,
als nieuw. Autobedrijf Jan Wals
Tel.' 02902-1697/1981.

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort.
m Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren

>ze bon
In 4 dagen zo'n 761540
*' vonkende verkoopcontacten.

Naam

Telefoonnummer

_

v

.„ _

^, °'

._
Handtekening

Schrijf hier. m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

prijs excl
6% BTW

prijs incl
6% BTW

uu26,00
37,50

27,56
39,75

49,00
J50,50

5Ï.94"
76,32_

9

72,00
"83,50
95,00

88 5
'1
100JO

10!

106,50

112,89

L -

Auto's in

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
va.
va.

ƒ 9.950.ƒ 14.750.ƒ 9.950.ƒ27.950.ƒ 13.500.ƒ 44.500.-

Info. 020 - 6594859
OFF.

FIAT DEALER HAAKER IN BADHOEVEDORP

Mazda
VOOR MAZDA... N AAR A. VAN DE BRAAK
DE GEZELLIGSTE DEALER VAN AMSTERDAM EN OMSTR.
ƒ 14.500
ƒ15.000
ƒ27.000
ƒ19.500
ƒ22.500
ƒ27.000
.ƒ25.000
.ƒ27.500
ƒ 8.500

Rover
De nieuwe Rover 800
NU IN ONZE SHOWROOM
Verder div. gebruikte Rovers
o.a,: Rover 216 GSI, 5-drs„ 11'90,44000 km., ƒ 24.950,Rover 820 E Fastback,
10-'89, met LPG, ƒ 19.850,Rover 114 GTI, 16V M.P.I,
14.000 km, 10-'91, ƒ 24.500,-

Minor
Motorcars
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975
Rover 2600 S aut., bj. '83, APK,
bl.met, sportvlg., i.n.st., ƒ 3450.
020-6105478.

Renault
Renault 4 GTLbj.'82, nw. APK,
i.z.g.st., rijdt nw. ƒ 1750.
020-6105478.

Seat

R. 25 GTD bj.2-89, wit, Apk.
2-93,
ƒ 17.900.- Autobedrijf
Wim van Aalst 02979-84866.

Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N. Tel. 02907-3372.

Renault 5 GTL, b.j.'84, nw.
SEAT AUTOCENTRUM APC
APK, punt gaaf, ƒ3950.
2e Schinkelstraat 18-28
Tel.: 02990-37825.
A'dam, tel.: 020-6763335
RENAULT 5 TL '82, APK april
'93, 70.000 km., Prijs ƒ 2750,-. SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
Tel.: 02993-67017.
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
T.k. MGB cabriolet '79 wit in Renault 5 TL, b.j.'87, i.z.g st.,
topconditie met tax.rap. Pr. nw. APK, ƒ8950. Inruil gar. fin. SEAT FURA 900 GL, bj. '85,
Tel.: 02990-37825.
ƒ25000. 020-6478510.
wit, APK, ƒ 2450.
RENAULT AMSTERDAM
Tel. 020-6105478.
Top occasions met 1 jaar
garantie
Mini
Wibautstraat 224
Saab
020-561 96 11
Mini-Metro, m. 86, wit, ƒ 46.000
SAAB SERVICE
km, nw. staat. 02520-15234.
MOLENAAR
Subaru
onderh., rep., apk
Subaru 1.8 GLS, m.'84, pracht
Niguwe
auto, LPG, APK, ƒ2950.
Mitsubishi
Royal Class Saab's
Tel. 02990-37825.
v.a. ƒ 20.500,-ü
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
MOOY
EN
ZOON
Hoofddorp, 02503-14097
occasions. Tel 020-6433733
v h Museum autobedrijven
Mitsubishi Tredia 1400 GL, m.
al 17 jaar uw dealer
'84, 4 drs., nw. APK, i.z.g.st.
Skoda
in PRIJS gelijk,
ƒ2950 020-6105478
in SERVICE beter!
Skoda 120L, '86, wit, 59.000
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
km, APK, nw. accu, trekhaak,
Info: 020-6623167/6732853
v.pr.: ƒ2.250, 02984-3531.

Alle auto's met BOVAG GARANTIE
Burgemeester van Leeuwenlaan 31, Amsterdam (Slotermeer)
Tel 020 - 613 07 27.

MG

MX-3
1.6 i, 16 V, 10.000 km,
okt. '91, rood, electr. ramen,
alarm op centr. vergrend.

ƒ41.500.Van Vloten Car,
Slijperweg 18
A.'dam Noord. 020-6320202.
T.k. wegens zakenauto.
Mazda 121 1 3 GLX CABRIOTOP, rood, b.j. '89, electr.dak,
w.w.glas,
rad /cass. Vr.pr.
ƒ 15.500,- Info 020-6402413

Mercedes-Benz
Mercedes 300 D, bj '81, aut,
bl met, i z g.st., APK, rijdt perf.,
ƒ4950. 020-6105478

Mercury/Lincoln

Bouwjaar 1979, 8 cil., gegraveerde ramen en veel electr
Vr.pr. ƒ3000. Tel. 02908-4943 of 075-73003 na 18.00 uur.

Opel Kadett LS 1 6 diesel, bj.
'85, rood, get gis, APK, ƒ 6950.
020-6105478.
Kadett 1.3 i, bj. 9-89, zwart,
29900 km., 1e eig. Autobedrijf
Wim van Aalst 02979-84866.
Kadett station, 13N '80, 5 drs,
mot. en mechanisch 100%,
ƒ850,-. Tel. 02990-42548.
Opel Kadett 1.3 S bj. '83, puntgaaf, nw. APK, ƒ2950. Inruil
mog. Tel. 02990-37825.

Nissan Sunny 1.6 SLX, b.j.
1986, 68000 km., kl two/
tone, stereo, 3 mnd. gar.,
ƒ13.250. Nissan Bluebird 2.0
DX diesel, 130.000 km., L.M.velgen, stuurbekr., ƒ9.950.
Peugeot 205 XT, 1986, 5-bak,
zilvergr., 84.000 km., ƒ9.950.
Peugeot 205 XR, 1988, 47.000
km., sunroof, striping, ƒ 13.950.
Opel Corsa 1.2 S, sportvelgen,
sportstuur, zeer apart, 1984,
ƒ6.950. Opel Kadett 1.2 S,
1984, goud metall., i z.g.st.,
70.000 km., ƒ6.950, nieuwe
auto. Mazda 626 DX, 1986, kl.
wit, ƒ 6.950. Volkswagen Polo,
1984, kl. rood, ƒ 5.750 Fiat Uno
60 S, 1987, kl. wit, 70.000 km.,
ƒ8.950. VW Golf, 1987, LPG,
134.000
km.,
trekhaak,
ƒ11.000. Citroen 2CV6, 1984,
kl. blauw, 69.000 km , ƒ3.750.
Peugeot 104, 1983, i.z.gst.,
ƒ2.750.
Op alle auto's 1 jaar'APK en
garantie boven de ƒ 3.000.
Inruil-financienng mogelijk.
STREETCARS, Lumeystraat 26, Amsterdam, tel.:
020-6893528 of 6182524.

De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant met vnjwar.
bew.. Tel.: 02990-37825.
OPEL CORSA, '88, 24 000 km.,
grijs met.
FORD SIERRA Combi 1.6,
10-'83, rood met., trekhaak.
FORD GRANADA V6, '82,
groen metallic
MITSUBISHI COLT 1200 GL
aut., 11-'83, blauw
OPEL CORSA 2-drs 1.2S, 03'84, wit
OPEL CORSA 2-drs 1.2S, 09'84, blauw
VW POLO VAN, 01-'85, blauw
AUTOBEDRIJF JAN WALS:
02902-1697/1981
Let op ± 100 auto's v.a. ƒ 300
tot ƒ 15.000. Meeste nw. APK.
BIJ wagenpark Johan Boom,
Zuiderakerweg 83, Oranje Hek,
A'dam Osdorp. 020-6105478.
Goedkoopste adres van Nederland. Door grote omzet en
garantie al v.a. ƒ 1000 + omruil.
Gar dagelijks geop. van 9 tot
19 uur. Donderdags koopavond, zaterdags 9 tot 17 uur.

T.k. inruilauto's: Lada 1.2 S, 11Adverteren m
'88, ƒ 3750. Ford Escort 1.3 L, 3„SHOWROOM"
drs., LPG, 10-'83, ƒ4250. KaFAX: 020 - 665.63.21
dett 1.3 S, 8-'84, LPG, 3-drs.,
ƒ4250. Rekord 2.0 S Station,
10-79, ƒ 1500. Citroen BX 14
Bedrijfsauto's
RE, LPG, 12-'85, ƒ 5500. Kadett
1.2 S, 5-drs., Station, 4-'85, SUBARU E10 bus, met grijs
ƒ5500. BEREBEIT, Amsteldijk kenteken, bouwjaar '89.
25, A'dam, 020-6627777.
Tel.: 020-6121124.

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.

Rijscholen
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les in div. talen
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.
AUTORIJSCHOOL'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam. 020-6942145.

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
AUTORIJSCHOOL NOVA
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Mei-aanbieding:
DIESELSERVICE;
spoedcurs. ƒ 875. incl. examen.
brandstofpompen; verstuivers; Binnen 8 weken uw rijbewijs,
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
cil.koppen vlakken. Garage/
per uur ƒ 45.voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
motorenrevisie FEENSTRA,
Bel voor info: 020-6464778
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581 Industneweg 27, Duivendrecht, Heeft u nog geen rijbewijs'
Tel.: 020-6980639.
Of bent u gezakt' Binnen 8
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;
A.P.K. KEURINGSSTATION dagen mogelijk op Saba (Ned.
Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Keuren zonder afspraak
Ant.) Tel.: 020-6643814.
Zuideinde 44, Koog ad. Zaan 075-164692.
Feenstra & Jimmmk
Correcte service; inruil en financiering.
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autosloperijen
BLOKSMA
RADIATEURENZeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
warmtewisselaars, KapoeasAutosloperij A. de Liede
voor A'dam Noord e.o.
weg 17, A'dam, 020-6148385.
Neem geen risico, orig.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
PTT-vrijwanng RDW

Toyota

Service en
Reparatie

Autofinanciering
en verzekering

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts

Autoverzekeringsmarkt.
vraagt sloop- en schadewaBetaal niet méér dan nodig. gens. Origineel R.D.W.-vnjwaAmsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829 Celie Inf. 020-6416607.
nng. De hoogste prijs en geen
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
Opel Kadett 1 6 i 3-drs.
5 versnellingen, 5-89, ƒ 14.000.Grote sortering ONDERDELEN
•
De
autorubriek
Starlet
1.3
DL,
bj
'84,
Auto's te koop van alle schade-auto's, alle
TeL 075-287733
„SHOWROOM" heeft
i.z.gst. ƒ3600.-. Tel.: 020merken, alle bouwjaren.
Opel Rekord 2.0 S LPG bj.'85,4 6235979 of 6169135.
gevraagd
een oplage van 750.000 ex.
Ravenstijn, 02502-5435.
deurs, i.pr.st., nw. APK, ƒ5950.
Inruil, gar. Tel. 02990-37825.
DE HOOGSTE PRIJS
Het HOOGSTE BOD?? Bel
elk merk auto a contant met voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Volkswagen
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478. Loop, sloop en schadeauto's
Te koop- 9-persoons V.W. bus. INKOOP AUTO'S, ± ANWB- m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
V.W.- en AUDI-speoialist
Bouwjaar juni 1988 of ruilen te- pr., snelle afw. a contant m.
BAAS
Het hoogste bod f
Voor nieuwe en gebr. auto's gen Ford Transit bus '88 of '89 vrijw. bew., def. geen bezw. Loop- sloop en schadeTel.: 020-6108280/6149352.
Jacob van Lennepkade 295 op benzine. 020-6839948.
auto's. Gratis opgehaald.
Tel.: 020-6183855.
PTT-vrijwanng RDW.
T.k.a. VW KEVER, model '82, Te koop gevr. Peugeots 404,
Autosloperij
H.H. h., tegen inruilprijs: VW wit, i.z.g.st, apk tot 3-'93, vr.pr. 504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
ƒ4250. Tel.:020-6400763.
Jetta
1.3i
CL
Pacific
4-drs.,
205 XE Accent, wit
,
34.500 08.87
LPG, 2-'90, ƒ 16.950. Autobedr. VW Golf, bj. '81, nw. APK, punt- 023-338895.
205 XE Accent, blauw
37.630 04.90
Hemig 39, Sloterdijk A.'dam
25, gaaf, metallic groen, ƒ2450.
205 GTI 1.9, groen met
35.100 08.90 BEREBEIT, Amsteldijk
Tel.' 02907-7654
A'dam, 020-6627777.
Tel 02990-37825.
205 XE Accent, rood
67.400 06.89
Autoverhuur
309 XR, rood
46.000 04.89 VW Golf Sprinter 1300 S, md. VW Golf GTi, b.j.'82, heel apart,
Campers
309 XRD d. grijs met
68.000 01.89 '80, APK, zeer mooi, 99.000 spec. sportvelgen, metallic
Bij
309 XL Profil wit
37.370 02.90 km, ƒ 1850, 020-6372462.
groen, ƒ 6950. 02990-37825.
309 GL Profil wit
34 600 09.89
ROMANTIEK & AVONTUUR "?
309 GL 1.3, rood
71.000 04.87
Dat kan met onze camper
405 GL 1.6i, grijs met
28700 07.90
Te huur v.a. ƒ500,- p.wk.
niet duur!!!
Volvo
405 GL, wit
27.000 01.90
Adventure Cars - 02993-68281
Studenten 10 % korting.
405 SR 1.9 wit
120.000 02.89
- koelwagen & opnjauto
Volvo-occasions
Te
koop
Volvo
360
GL
2.0,
wit,
405 GRD blauw
115000 01.89
Diversen
km., aug. '88. Prijs - 9-pers. bussen en pick-up's
405 GRD blauw met
75.000 06.90
+ 35 in voorraad ƒ37.000
- Nu ook Chrysler Voyager
10.500,-. Tel.: 020-6438980.
505 GR 2 2 inj., grijs met
55.000 0489
o.a.:
Avond- en nachttar.: Diverse speedbootjes te koop
Lancia Yio Rre, grijs met
13.000 03.90
T.k. Volvo 245 gas o.b., APK tot
Renault 5 GTS, blauw
32.000 11.87 Volvo 740 GL station, okt.'89, dec., b.j. 1977. Perf. vak. auto bestelwagen afhalen na 17.30 aangeboden, v.a. ƒ 1500.
blauw
ƒ37.500
uur en de volgende morgen Tel: 02990-37825.
Fiat Panda 750, groen
26.000 12.88
Pr. ƒ2500. Tel.:02503-32029.
om 8.00 uur retour
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
110.000 01.87 Volvo 740 GL automaat, bj.'89,
Te koop gevraagd: speedbootschuifdak, wit
ƒ28.750 Volvo 240 GL '84, APK 3/93,
tegen 4 uur-tarief.
Volvo 360 GLT, grijs met
112.000 11.86
jes of kruizers, speedkruizers.
Volvo 240 DL LPG, bj.'90, 207.000 km, benzine, incl. trek020-6794842, 020-6908683.
Tel.: 02990-37825.
80000 km., rood ....ƒ32.500 haak en nivo reg. Vr.pr. ƒ 6500.
Volvo 240 GL, bj.'87, 76000 Tel.: 02949-3303.
km., blauw m
ƒ 17.950
Volvo 440 GL, okt.'90, 12000 Wegens omst.h. te koop Volvo
km., rood
ƒ25.950 340 Dl, 1,7 L APK 02-93,'metaVolvo 440 GL, bj.'89, 32000 lic grijs, b.j. '87, ƒ.8000. Tel.:
km., smoke silver m .ƒ22.950 020-6334499 of 6319714.
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Volvo 340 GL automaat, bj.'89,
• „SHOWROOM":
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg 57000 km., blauw m .ƒ 17.950
De autorubriek voor
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie o aanvulAmsterdam en omgeving.
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
Oplage 750.000 ex.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Mooiste marmer, Kruniet en
Elke week m Het Parool en
leisteen. Voor wand en vloer.
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
De
grootste
collectie
in
Tel. 020-6658686.
Uw volvo-dealer
Amsterdam
en
omstreken
DeskundiK
advies
en
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
•Auto te koop? Plaats een
Meeuwenlaan 128
voorlichting.
1183 JG Amstelveen
SHOWROOM advertentie. U
Tel. 020-6369222
Groothandelsprijzen v.a
Tel. 020-6455451
zult verbaasd staan over het
Amsterdam-Noord,
f 57.-/m*, incl. btw.
Halte Sneltram1 „Zonnestein"
uit de IJtunnel 2 x rechtsaf. resultaat.

Peugeot

Isuzu

NIEUWE MEERDIJK 399
BADHOEVEDORP
TELEF 020-6010680/6010674
FAX 020-6041367

_

90
92
89
92
91
91

Opel

Car Trade
Holland BV.

„

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
+

T.k. Oldsmobile Delta '88 Royaal

leasing

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk m de autorubnek SHOWROOM Ik sluit een betaal-,
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

_

Y 10, elite, fairway . . .87
Delta 1 6 GT HF Turbo .87
Prisma 1.6 Symbo . . . .86
Dedra 16, 18, 20 + LPG, 90
Thema 20, 20, 16, V, T.D. 87
Thema V 6 Automaat
.90

AUTOKROOY

Geef nu uw advertentie

Postcode + Plaats

x
x
x
x
x
x

PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM • ZUID
106 XR 1.1 demo '91 ƒ21.950
205 Accent Inj. '90 . .ƒ 17.500
205 Accent Inj, demo
'91
ƒ19.500
205 GE 1.1 5-d '88 ..ƒ10.750
205 GE 1.1 5-d '89 ..ƒ 13.850
205 XR 1.4 '89
ƒ14.950
205 GR 1.4 '87
ƒ10.950
205 GTI 1.9'90
ƒ27.950
205 XR Diesel 1.8'90 ƒ 18.750
309 GR 1.6+schd. '89/15.950
405 GLD '89
ƒ21.500
Renault 5 GTX 1.7 '89/15.750
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog. Ook voor inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Mercury Cougar autom., V 8,
b.j '81, APK 2-93, iz.gst
Nissan
Vraagpr. ƒ 5 950 075-165887
T.k. Mercury Capn GS '82. Nissan Cherry diesel, bj. '84,
Suzuki
nw. APK, grijsmet, i.z.g.st,
APK. Cr. control ƒ5.500.
Fiat Panda 45 CL, bj. '85, Tel.. 02503-32272.
ƒ2950. 020-6105478.
blauw, APK, i z.g.st. ƒ2950.
Amstelstein - Suzuki
020-6105478.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Oldsmobile
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 - 62055
V. partic. rode Rat Panda 34,
(gratis halen en brengen)
'84, nw APK, alt. bmnengest.,
bijz.mooiJ2900 02990-36809.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Adres

3
2
2
5
6
2

De Scoupé staat in alle kleuren
m onze Showroom en is uit
voorraad leverbaar
Opel Kadett Diesel, bj. '82,
Ford Aerostar import USA XLT Grote keus sportvelgen
rood, APK '93, rijdt perfect
3 OL aut., grijs kent., alle opties
ƒ2950 020-6105478
ƒ17.500. Tel.:02503-25643.
T.T. Vasumweg 32
H.H h., tegen inruilpnjs- Opel
Ford Resta m. '83, puntgaaf,
A'dam-N) Vectra 1.8 GL, 4-drs., zwart
APK gekeurd, ƒ2950. Inruil (a/d Klaprozenweg
Tel.: 020-6310615.
met.,5-'89,/ 18500 Vectra 1.8
mog. Tel. 02990-37825.
GLS, 5-drs, wit, LPG, 12-'89,
Ford Scorpio 2.4i CL, LPG, 1e
ƒ18500. Kadett 1 3i, 3-drs ,
eigen , b.j.'SS, ƒ 15.950. Inruil
LPG, 10-'89, ƒ16.500 Kadett
Meer Garage
gar. fine. Tel.. 02990-37825.
1.2 LS, 5-d., Station, 4-'85,
HYUNDAI DEALER
Ook voor uw '
ƒ5500 3x Opel Kadett 1600i, 3Ford Sierra 1.6 kombi, b.j.'87,
OCCASIONS
drs., LPG, 5-'89, v.a ƒ 13.750.
metallic groen, ƒ 10.950, gar.,
ünnaeüskade 5-7, .
Kadett
1.6i, LPG, 6-'90,
inruil mog., 02990-37825.
. Amsterdani ". -.
ƒ15.500 Kadett 1.6i, LPG, 6Gebruikte auto
'88, ƒ12.750 Kadett 1.3 LS,
020-6929548
LPG, 3-'84, ƒ4250 Kadett 13
LS, 5-drs., Stationcar, LPG, 6'86, ƒ 9500. Omega 2.0i LS, 8ZONDER AANBETALING
Innocent!
'88! ƒ 14.750. Prijzen incl. BTW.
OOK VOOR PARTICULIEREN
V.A ƒ 282 - P.M. INCL. BTW. Innocenti type Mille, bj. '89, Autobedr. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777.
KEUZE UIT 80 AUTO'S
APK 6-92, i z.g.st, rst vrij.
Vr pr. ƒ 3000. Tel. 02507-16183.

H.h. h., tegen inruilpnjs' Sierra
2 Oi GL, grijs met., 4-d., LPG, el.
ramen, 1-'90, ƒ 18.750 Escort
1.3 L, 3-drs, 8-'83, ƒ4250. Autobedr. BEREBEIT, Amsteldijk
UNIEK t.k.a 2CV/6 Club S6
rood, aug. '90. Slechts 4200 25, A'dam, 020-6627777.
km NIEUW! Een van de vijf Sierra 2.0 L, automaat, bl met,
3 drs, '85, i.z.g.st., ƒ 7700,-. 1e
laatsten Vr pr. ƒ11.950.eigenaar Tel. 02979-85504.
Tel 020-6202297.

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft''
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met z o n 761540 potentiële kopers

droomauto's v. lancia

• Bewijsnummers van een ge-MAZDA 323 HB 1 3 LX 1988
plaatste "SHOWROOM"
MAZDA 323 HB 1.5 GLX 30-12-1987
advertentie krijgt u alleen toe- MAZDA 323 F Coupé 1990
gezonden als u dat bij de op- MAZDA 626 HB 1.8 GLX 1988
gave van de advertentie ken- MAZDA 626 HB 2.0 GLX 1989
baar maakt. De kosten daar- MAZDA 626 HB 2.0 GLX 1990
voor bedragen ƒ3,MAZDA 626 Coupé 2.0 GLX 1989
MAZDA 626 Coupé 2.0 GT 16V 1989
DAIHATSU CUORE 1987, 15000 km

Ford

Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Rfth Weels

Zuidwijk Minervalaan

Lancia

Dodge

Info 020 - 6594859

BMW

Tel 02979-84866.

T k. Citroen GSA-X1, b.j.'84,
wit,
vrpr.: ƒ2750,
tel
02503-15991, g.g 1800-1900
u., APK 4-'93!i
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties'
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625
T.k. mooie witte 2CV-6, b.j. '84,
APK 04-'93, i.z g.st, nwe uitl +
accu, ƒ 2000. Tel 020-6936359.

OFF. FIAT DEALER HAAKER IN BADHOEVEDORP

Alfa Romeo

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC b.a.:
AX 11 TGE, 21750 km., 8/89,
ƒ13500. AX 11 E, 41000 km.,
6/89, ƒ11.600. BX 16 TGI,
55000 km., 4/90, ƒ21.250. BX
14, 71000 km., 10/89, ƒ 15.900.
BX 19 TRD, 125000 km , 7/88,
ƒ15.750. BX 19 RD Break
Turbo Diesel, 97000 km., '89,
ƒ24000. BX 19 TZI LPG, 91000
km.,'90, ƒ21.500. BX 19 Sport,
nw.st., leer int., 110000 km.,
7/85, ƒ16250
Schade/taxatie/verzekenng/
financiering/APK/reparatie/
onderhoud, verkoop nieuw en
gebruikt Citroen en Peugeot.
DE WEER 29, ZAANDAM
075-350985
XM 2.0 l inj bj
5-90
BX 16 TGI break
6-90
ZX 14 inj. sport uitv. .. 1-92
Autobedrijf Wim van Aalst

XM Turbo diesel, 90, ABS,
airco, ƒ 39 500.- XM diesel, m
nwe motor . . . ƒ37500.XM 20 Amb., 90, . . ƒ32.500.XM 20 Amb , nov 89, ƒ 27 500.CX 20 RE, 89, LPG, ƒ 17.500.CX 22 TRS, 88, ƒ 14 950 - BX
Turbo break D, 90, ƒ 27 500.BX RD break 89, v.a. ƒ 16500.BX TZD Turbo, 90, ƒ29.500.BX Turbo diesel, 89, ƒ 22 500 •
BXTZD, 90
ƒ19500.BXTRD, 89
ƒ16500.BX TRD, 88, .
.. ƒ 13.500.BX TD, 90
ƒ 17.500.BX D, 89
ƒ13500.BX D, 88,
. ƒ 9 950.BX 16 TZI, 90, LPG, ƒ 19500.BX 16 TRI, 89, LPG, ƒ 14.500.BX 19 GTI, 87, ..
ƒ11.500BX 14, 89, LPG, . ƒ 12,500.BX URE, 89, .. . ƒ12500.BX 14 RE, 88, ƒ11.500GSA Special
ƒ 2 250.Visa RD, 85
ƒ 3.000.VISA 11 RE, 86, . ƒ 5500VISA GARAGE
Houtmankade 37, Amsterdam
Tel 020-6278410

1-19

64,13

en de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM. Postbus 156. 1000 AD Amsterdam ol afgeven bi| Het Parool
Wibautstraat 131. Amsterdam Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw Aemstelstyn Laan der
Helende Meesters 421B Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

EXCELLENT,

Ouke Baas

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
P. 205 Accent 6/88 . .ƒ13.750
P 205 GR 1.4 2/90 .'.ƒ 19.900
P. 205 XS 2/88
ƒ 15.950
P. 205 GTI 1.9 4/91..ƒ33.950
P. 205 XLD8/89 ....ƒ17.950
P. 205 GL 10/88 ....ƒ 13.950
P. 309 GL Allure 4/87 ƒ 13.250
P. 309 XR 5/88
ƒ 16.500
P. 309 XLD 7/88 ....f 16.250
P. 305 GR Br. 1.63/87/14.750
P. 405 GL 16 10/89 .ƒ20.500
P. 405 GR Br. 1.9 4/89/29.500
Ford Escort 1.4, 4/90 ƒ19.950
Renault 5 GTX '88 . .ƒ 14.750
3-12 maanden garantie
*Vraag onze voorwaarden
VAN DER POUW PEUGEOT
Amstellandlaan 1
WEESP
02940-15110

Van Vloten
Amsterdam

ABEES

Algemeen

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.
AUTO SERVICE WETTER
SUBARU-LADA DEALER
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
6 tot 12 maanden garantie.
LADASamara 1.3, '90/ 12.500,LADA Samara 1.3, 5-drs
'89
ƒ11.250,LADA 2105 1.2, '89 .ƒ 5.750,LADA2105 1.5, '88 . ƒ 6.250,COBUSSEN
LADA 1200 S, '87 . .ƒ 3.750,Sinds 1930
SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG,
Baarsjesweg 249-253, direkt
'86
ƒ 10.950,bereikbaar v.a. Postjesweg
VOLVO 360 l, LPG,
AMSTERDAM - 020-6121824
'87
ƒ10.750,De koffie staat klaar
CITROEN 14 BX Toulouse,
Peugeot 305 Break Diesel '85, 12-'90
Adverteren in
ƒ 18.500,wit, grijs kenteken, pr. ƒ4500.
„SHOWROOM"
Zwanenburgerdijk 503
Tel • 020-6949282
Tel 020 - 6658686
Zwanenburg, tel • 02907-6572

Door inruil hebben wij voor u
diverse Leeuwekeur gebruikte
auto's klaar staan.
Auto's die door en door
gekontroleerd worden om u
•als nieuwe eigenaar- weer vele
km van dienst te zijn.
De auto's worden geleverd
met 100% garantie. Inruil,
financiering en verzekering
kunnen door ons snel en voordelig geregeld worden

PEUGEOT 205 D 1.8, '88,
ƒ13.750. FORD Escort 1.4 Cl
kat., '88, ƒ 12.750. BMW 318i,
'85, ƒ12.950. MITSUBISHI
Galant TD, '86, ƒ6.500.
PEUGEOT 305 TD, '86, ƒ 6.500.
OPEL Ascona HB, 5-drs., '83,
ƒ3.950. PORSCHE 924, '84,
ƒ 17.500. SUBARU Justy,5-bak,
'86, ƒ 6.800.
VAN OSTADE GARAGE
van Ostadestraat 182
Amsterdam, 020-6625428
maandag t/m vrijdag
RAAK voor in- en verkoop van
div. auto's van ƒ500.- tot
ƒ 5.000.-Z.dam. 075-314618.
Te koop aangeboden: diverse
auto's, met nw. APK, v.a.
ƒ 1000 tot ƒ 15.000. Inruil gar.
fine. Tel. 02990-37825.

De Flinesstraat 18 (recht t o Makrol
Amsterdam • 020-69 28 555

illJ

St udiécèhirum ASR
start wekelijks de volgende cursussen:

* TYPEN, TOETSENBORDVAARDIGHEID,
STENOGRAFIE

* WordPerfect, MS-DOS, Lotus 1-2-3,
dBASE, Comp. Boekh.
* Praktijkdiploma
Informatica M6.3, MD.2
Individueel & onbeperkt les,
overdag en/of 's avonds.
Bel voor informatie: 020-6760013
STADHOUDERSKADE 113,1073 AX AMSTERDAM

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Bijna iedereen
eet te vet

Reisorganisaties spelen beter in
op alleenstaande vakantieganger

CHT van de tien Nederlanders eten te vet, maar
zelf beseffen ze dat
meestal niet. Ja, de buurman,
die eet veel te vet, dat zie je zo.
LLEEN op reis. SommiMaar ik?' Ik niet, ik let goed op
gen kiezen er voor soliswat ik eet. Pas op, schijn taetisch de wereld in te trekdriegt, aldus het Voorlich- ken, anderen zouden best gezatingsbureau voor de Voeding. menlijk iets willen onderneGemiddeld nuttigen mannen da- men, maar het ontbreekt hen
gelijks 125 gram vet, terwijl voor hen aan de juiste reisgenoot. Voor
zeventig gram genoeg is. Wat is er beide, groeperingen heeft vele
nu zo slecht aan het eten van te veel jaren gegolden: alleen op reis
vet? Het verhoogt de kans op het is duurder.

A

A

krijgen van hart- en vaatziekten. Er
zijn bovendien aanwijzingen dat vetrijke voeding mede de oorzaak kan
zijn van kanker van de dikke darm.
Moet je nu zomaar alle vet uit de
voeding weglaten? Nee! Er bestaan
ook vetten die je niet mag missen:
vetten met (meervoudig) onverzadigde vetzuren (bij voorbeeld linolzuur). Ze komen in sommige plantaardige produkten voor, zoals diverse soorten olie, margarine en halvarine. Op het etiket staat hoeveel onverzadigd vet erin
zit. De
onverzadigde vetten verlagen het risico op hart- en vaatziekten. Bovendien bevatten margarine en halvarine de belangrijke vitamines A en D.
Laat dus niet de halvarine of margarine op uw brood weg!

Variant
Wat moet je dan wel doen om per
dag dertig gram minder vet te gebruiken? Gebruik gewoon minder
van een vet produkt of neem een
minder vette variant: mager vlees en
vleeswaren, halfvolle melk en melkprodukten, minder vette kaas.
Recept (voor twee personen):
Aardappelsalade.
800 g aardappelen, 4 eetlepels azijn,
2 eetlepels vocht van augurken, 2
eetlepels slasaus, bieslook, mespunt
mosterd, peper, zout, 2 eetlepels zilveruitjes, 4 augurken, '/> komkommer, 4 tomaten, 200 g boterhamworst.
Kook 800 g geschilde aardappelen
in 25 minuten gaar, laat ze afkoelen
en snijd ze in blokjes. Maak een
sausje van 4 eetlepels azijn, 2 eetlepels vocht van augurken,-2 eetlepels
slasaus, l eetlepel kleingeknipte
bieslook, een mespunt mosterd, peper en zout. Meng de saus door de
nog warme aardappelen en laat dit
enige uren op een koele plaats intrekken. Snijd 2 eetlepels zilyeruitjes en 4 augurken klein. Snijd een
halve komkommer, 4 tomaten en
200 g boterhamworst in blokjes.
Meng alles door de aardappelsalade.
Per portie: 1900 kJ (450 kcal), l i g
eiwit, 25 g vet, 45 g koolhydraten.
Menusuggestie: miesoep, aardappelsalade, volkorenbrood.
Voor vragen over voeding kunt u op werkdagen van half twee tot vijf uur de Voedingslelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-351 08 10.

ET VOORJAAR is weer in
volle gang. De zon begint
kracht te krijgen en iedereen gaat er op uit. En dan is
het niet zo vreemd dat de fietspaden overvol zijn. Zelfs elke
buitenlander weet het: 'Nederland is een fietsland'.

H

Ook kinderen pakken met dit
mooie weer de fiets of een crossfiets
om een fietstocht te maken of een
cross-wedstrijdje te houden. Want
iedereen leert van jongs af aan fietsen. Fietsen is voor de meeste mensen 'Kinderspel'.
Dat fietsen ook gevaarlijk kan
zijn, blijkt uit het volgende. Iedereen
weet dat je in het verkeer voorzichtig moet zijn op de fiets. Je bent als
fietser ten opzichte van bij voorbeeld een vrachtwagen erg kwetsbaar. Dit geldt voor volwassenen en
kinderen. Maar het is minder bekend dat buiten verkeersongevallen
met de fiets toch nog tienduizend
kinderen in het ziekenhuis behandeld moeten worden vanwege een
ander ongeluk met hun fiets. Het
belang van veilige kinderfietsen
wordt hiermee benadrukt, aldus de
Stichting Consument en Veiligheid.
U zult zich afvragen, waarom en
wanneer gebeuren die ongelukken
dan? Fietsen wordt met vallen en
opstaan geleerd. Het is dan ook niet
zo vreemd dat het bij de meeste ongevallen om valpartijen gaat. Stoepranden, hekjes en andere sta-in-dewegs zijn een bron voor valpartijen.
Ook komt er dikwijls iets tussen de
spaken: een tas, een voet of een tak.
Bovendien blijk je met een gewone
fiets of een crossfiets het meeste risico te lopen.

Rodacticadrc-s ATV: Wcckmcdia,

postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,

tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: P.uil Bussc

Verlichte f ietsbroek
Veilig fietsen in het donker
betekent datje er voor moet zorgen dat je door het andere verkeer goed gezien wordt. Een
deugdelijke verlichting is dus
een eerste vereiste, maar er is
tegenwoordig meer. De Duitse
sportkledingfabrikant 'Gonsp'
ontwikkelde fietsbroeken die
zijn voorzien van Scotchlite reflexmateriaal van 3M. Het voordeel van deze broeken is dat je
ook goed gezien wordt als je stilstaat.
De Scotchlitefolie op de brö'eken refelecteert alle lichtstralen
ook al komen ze van de zijkant.
Daardoor is de fietser onder alle
omstandigheden goed zichtbaar
voor het overige verkeer. De
broeken, zowel korte als lange,
zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Bovendien zijn ze
leverbaar met verstrekt zitvlak.
De broeken zijn ook geschikt
voor Joggers.

Maatwerk

Eenpersoons hotelkamers waar
een toeslag voor moet worden betaald, waarbij de situering nog vaak
te wensen overlaat en de duur betaalde kamer is gelegen naast de rumoerige lift of boven de keuken vol
etensgeuren.' Wie alleen slaapt, of
beter gezegd, wie in een hotel of pension een eenpersoonskamer boekt
betaalt een toeslag die er dikwijls
niet om liegt.
In het restaurant wordt de sologanger ook niet altijd even aardig
behandeld en moet hij of zij het doen
met een tafeltje achter een pilaar of
bijna verscholen onder een kwijnende palm. Echter, er daagt licht. Nu
de samenlevingsvormen in onze
maatschappij de laatste jaren drastisch zijn veranderd en alleen reizen • Alleen reizen wordt niet langer meer
niet langer ongebruikelijk, vreemd
of zielig wordt gevonden hebben kamer in hotel of pension moet wel
sommige reisorganisaties hier op in- een toeslag betalen.
gehaakt.
Sindbad Tours heeft geen speciale
reizen voor alleenstaanden. „Die
willen dat niet," zegt Sindbad, het
Dames alleen
gaat er om dat alleenreizenden goeZo is er b.v. Stichting DOBA, dat de faciliteiten krijgen. Iedere alleenstaat voor Dames Ondernemen Rei- reizende wordt de mogelijkheid gezen Alleen. Onlangs hield deze orga- boden een kamer te delen met een
nisatie onder het motto 'Onstuit- andere alleenreizende. Komt de inbaar reislustig' een vrouwenvakan- deling niet uit, bijvoorbeeld door
tiebeurs waaruit onder meer bleek een oneven aantal gegadigden, dan
dat alleenreizende vrouwen in de na- neemt Sindbad de extra kosten voor
bije toekomst nog wel eens een be- een eenpersoonskamer voor zijn relangrijke potentiële doelgroep voor kening. Wie niet bij een onbekende
de reiswereld zouden kunnen vor- wil worden ingedeeld kan tegen een
men.
toeslag voor eigen kamer of tent kieBij Kras Ster Vakanties geeft men zen. Circa 65 procent van de Sindeen zomer- en wintergids uit over bad-reizigers boekt alleen.
reizen voor alleenstaanden met
Arke Reizen laat weten dat de erdaarbij de garantie dat voor elke varing leert dat het aantal eenperdeelnemer in de vakantieplaats een soonskamers in hotels afneemt. Een
eigen eenpersoonskamer met bad en alleenreizende krijgt een tweepertoilet is gereserveerd waarvoor niets soons kamer en t betaalt daarvoor
extra's behoeft te worden betaald. evenveel als ieder ander die een derMen kan met Kras per bus naar het gelijke kamer boekt. Bij SRC (SpeSauerland, maar ook vliegen naar ' ciale Reizen Centrale) zijn de toeslaIsraël.
gen voor het gebruik van een eenpersoons kamer zo klein mogelijk gehouden. Evenals bij Sindbad kan
Per auto
men als men dat wil een kamer met
Vrij Uit Autovakanties is geheel een onbekende delen.
gericht op de inviduele, in principe
Sinds enkele jaren zijn bij SRC
per eigen auto reizende, vakantie- ook de z.g. Solotours, speciale reizen
ganger. Het aanbod van bungalows, voor alleenstaanden waarbij het geappartementen, stacaravan etc. is bruik van een eenpersoonskamer in
geschikt voor allen, maar, zo zegt de reissom is inberepen. Voor deze
Vrij Uit, wie als alleengaande zijn Solotours is een groeiende belangkeus laat vallen op een eenpersoons- stelling, zegt SRC, mede door het

Fietsen . . . kinderspel

Illustratie Ton Kooreman

de campagne: 'NO Showbo'. Hiermee wil men kinderen laten z^en dat
het helemaal niet stoer is om te
stunten. Je bent juist stoer als je niet
stunt: NO Showbo!
En worden er toch cross-wedstrijden gehouden en stunten uitgehaald, zorg er dan voor dat je goed
bent uitgerust met een helm en goede knie- en elleboogbeschermers.

Zeker bij crossfietsen zal menig Tips
ouder de adem inhouden als hun
Naast het feit dat een kind zelf
kind weer eens een wedstrijdje veilig moet fietsen, heeft Stichting
houdt en allerlei stunten uithaalt. Consument en Veiligheid ook nog
Stichting Consument en Veiligheid een paar praktische tips waai men
probeert kinderen te wijzen op dit op letten. Het is belangrijk dat u
gevaarlijke gedrag door middel van zorgt dat de fiets bij uw kind past. Zo
(ADVERTENTIE)

ontis is géén berg...
De kritische en goed geinformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter. Toch verschaft u zich
uitzicht op jarenlang zitcomfort. Op eenzame
hoogte' Informeert u maar
eens bij Van Reeuwijk, ze
weten er alles van.

van eeuwijk
Sniep 7, Tel.:020-6994111,
Meubelboulevard Diemen.

waarbij men op sommige data geen
toeslag behoeft te betalen.
Bij Balkan Holidays met reizen
naar Bulgarije, nog steeds een goedkoop vakantieland, moet wel een
toeslag op een eenpersoonskamer
worden betaald. Maar ook als men
daar in zijn eentje voor bijvoorbeeld
een kuurreis boekt gaat, de reis al
door en wordt u persoonlijk naar de
plaats van bestemming gebracht.

door Leni Paul

Crossfietsen

l
j

weekl9

In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

zijn er verschillende modellen die
niet allemaal geschikt zijn voor kinderen. De driewieler is natuurlijk geschikt voor de peuter en aankomende kleuter om de eerste beginselen
van het fietsen te leren.
Als de kinderen wat ouder worden, zo rond een jaar of zeven, willen
ze vaak de show stelen met een
crossfiets of mountain-bike. Omdat
het fietsen op een crossfiets veel
vaardigheid vereist, is het belangrij k
dat een kind al zo'n driejaar 'fietservaring' heeft. Voor het dagelijks vervoer naar school valt deze fiets af,
want hij voldoet niet aan de wettelijke eisen voor de fiets in het verkeer.
Bovendien zijn er kinder-racefietsen.
Ze zijn ongeveer hetzelfde als de volwassenen racefiets alleen een maatje kleiner.
Tot slot is er natuurlijk de gewone
kinderfiets. Deze fiets is geschikt
voor kinderen vanaf vijfjaar en voor
het vervoer naar school en vriendjes. Aan de hand van deze adviezen
kunt u zelf beoordelen welke fiets
voor uw zoon of dochter geschikt is.
Zijn er nog meer dingen waarop u
kunt letten bij het kopen van een
fiets? Ja. Het is bij voorbeeld belangrijk dat de maat van de fiets goed is.
Neem altijd uw kind mee naar de
winkel om de fiets te 'passen'. U
kunt dan op twee dingen letten:
1. Als uw kind op de fiets zit moeten de beide voeten de grond kunnen
raken (met de tenen).
2. Uw kind moet zittend op de fiets
bij de onderste trapper kunnen zonder de voet te strekken.
Voldoet de fiets aan deze twee
voorwaarden, dan is het de goe'de
maat. Het is verleidelijk om een fiets
'op de groei' te kopen, maar dit is
sterk af te raden. Koop een fiets op
de juiste maat, het zadel kan altijd
hoger gezet worden.

zielig of ongebruikelijk gevonden

feit dat iedereen in deze reisgroep
alleen reist en er sneller dan in andere groepen contact wordt gelegd.
Het betreft hier steden- en cultuurreizen en aan Bingo-avonderf mogen
we niet denken zegt SRC.

Band
Zoals de naam al doet vermoeden
vormen solo-reizenden bij France
Individuelle een steeds groter deel
van de vakantieganger. Vooral een

actieve vakantie is voor hen ideaal
zegt F.I., want gemeenschappelijke
activiteiten scheppen een band en
het karakter van de vakanties bij
deze organisaties is zonder enige
groepsverplichting. Bij de kampeervakantie, maar ook bij de vakanties
waar tennis, rotswandklimmen en
paardrijden centraal staan zijn de
tenten op indeling zodat er geen extra kosten ontstaan. Dit zelfde geldt
voor tochten met verblijf in 'chambres d'hôtes' (bij particulieren)

Gor/so wordt in Nederland op de
markt gebracht door de firma Polypol
in Hcerhugowaard, telefoon 0220717824.

Tel. informatie: 55+-rcizen 02154-20956,
Club Med 020-607.0S07, France Individuelle
020-626.8898. Speciale Reizen Centrale 050145.800. Sindbad Tours 040-111.444, Mobiplan
01850-15222, Kras Stervakanties 04199-4300,
Balkan Holidays 020-620.9400, Stichting
DORA 020-638.0765, B Vrij Uit 020-658.8600.

Ijzersterke meubelen komen terug
IE DACHT dat ijzeren
meubelen alleen geschikt waren om op het
terras of in de tuin te zetten,
heeft het echt bij het verkeerde
eind. Ijzeren meubelen maken
een ware come-back door.

W

Er is namelijk sprake van een renaissance, een wedergeboorte, van
een materiaal dat lange tijd als niet
geschikt voor interieurs werd beschouwd. We doelen op onvervalste
ijzeren meubelen, want zowel vormgevers als kunstenaars en fabrikan-'
ten hebben dit oeroude materiaal
weer herontdekt als grondstof voor
aparte, recyclebare meubelen.
Het toepassen van ijzer voor verschillende interieurelementen, past
in een tweetal trends die de komende jaren een belangrijke rol gaan
spelen in het hedendaagse interieur.
Zo is er bijvoorbeeld een trend waarbij steeds meer aandacht wordt geschonken aan het toepassen van 'natuurlijke' materialen, die als ze in de
loop der tijd weer worden afgedankt,
geen schade hoeven te berokkenen
aan het milieu. Dit omdat de grondstof hergebruikt kan worden of omdat het materiaal op een milieuvriendelijke manier te vernietigen
is.

Nostalgie
De tweede trend sluit perfect aan
op de eerste. Het is een trend waarin
een zekere nostalgie voor het goede,
oprechte leven op het platteland tot
uiting komt. In deze laatste trend
zien we vooral eenvoudige, meestal

• Metalen stoel van Peter Suers
Foto Maarten Corbijn

in zachte pasteltinten beschilderde,
meubelen en ijzeren produkten die
zowel aan de keuken in de vorm van
rekken, stoelen, kasten, vazen,
raamgarnituren, (wand) taf els, lampen en kroonluchters, alsook aan
andere woonvertrekken een sfeervol
accent geven.
Omdat ijzer in onder meer platte
stroken of in lange draden vervaardigd kan worden, leent het zich er
uitstekend voor om in de meest sierlijke en soms ook de meest bizarre
vormen te buigen. Het is een materiaal waarmee heel originele, decoratieve meubelen gemaakt kunnen
worden.
In het kader van het milieubewust
denken kan ijzer ook uitstekend

Maatschuif
De firma Homecraft heeft een
keukenhulpje op de markt gebracht onder de naam: Inno
Cuisinno maatschuif. Met de
maatschuif kan men in één
handbeweging de verschillende
hoeveelheden achter elkaar
pakken. Bovendien kan men
door het slanke model er ook
makkelijk mee in kleine potjes.
Het produkt is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: van 1/8
theelepen tot één theelepel en
van één theelepel tot één eetlepel.

worden gecombineerd met een wat
warmer aanvoelend natuurprodukt
als rotan. Zittingen en rugleuningen
van ijzeren stoelen worden dan ook
dikwijls van rotan vlechtwerk voorzien. Een bijzonder attractief aspect
van ijzeren meubelen en andere
voorwerpen is dat ze vaak nog op
een ambachtelijke wijze worden vervaardigd. Ze moeten met de hand
worden gevormd en gesmeed.
Bij verkeerd gebruik kan ijzer
gaan roesten. Daar heeft de industrie echter rekening mee gehouden.
IJzeren meubelen zijn dan ook
meestal in antiek zwart of antiek wit
gelakt of ze zijn voorzien van een
groen geoxydeerde finish. In het
laatste geval ziet het meubel er al
'eeuwenoud' uit.
Ijzeren meubelen lenen zich
meestal voor zowel buiten als binnen. Vooral in een door velen begeerde 'woon'keuken komen ijzeren
meubelen goed tot hun recht. Ze zijn
makkelijk schoon te maken, dus hygiënisch, en het onderhoud vergt
weinig tijd en aandacht.

De prijzen bedragen ƒ5,95 voor de
kleine maat en ƒ7,95 voor de grote
maat (samen ƒ 12,95).

Concert van The Fortunes

Kruiswoordraadsel

The Fortunes

FORTUNES en Renée
& The Alligators zorgen op
vrijdag 15 mei voor een
swingende avond in De Meervaart. Dit bijzondere concert is
de laatste van een serie 'Sound
of The Sixties'-avonden.
The Fortunes vormen de hoofdact
van de avond. Zij zijn onder andere
bekend van de hits You've got your
troubles, This Golden Ring en Seasons in the sun. Ook in de jaren
zeventig en tachtig bleef de groep
nieuwe nummers uitbrengen zoals

Wat is het woord dat u kunt
vormen
met de letters uit de
Spaken
vakjes van de opgegeven ruimBovendien moet u er op letten dat mers28-60-15-2-50-48-30-18
uw kind niet tussen de spaken kan - 16?
komen of brj de ketting. Dit moet
goed afgeschermd zijn met een jasbeschemer en kettingkast. Een veilige kinderfiets heeft verder een lage
instap en geen uitsteeksels zoals een
achteruitkijkspiegel. Voldoet een
kinderfiets aan deze eisen dan kunt
u uw kind met een gerust hart laten
fietsen.
Wilt u nog meer weten over kinderfietsen, dan kunt u gratis bellen
naar de Advies- en Klachtenlijn van
Stichting Consument en Veiligheid:
06-0220220. Of vraag gratis de folder
'Kinderfietsen' aan of de fietscrossposter 'Get cross' door een briefje te
sturen in een enveloppe zonder postzegel naar: Stichting Consument en
Veiligheid,
Antwoordnummer
17035, 1000 SL Amsterdam. .

Bram de Hollander

Mobiplan ziet de vraag naar individuele reizen toenemen en is bezig
met 'maatwerk' voor zijn klanten.
Dus vakanties met onderdelen uit
aanbiedingen, als tegenwicht voor
de confectie. Een flexibele reis dus
naar elke individuele smaak. Ditzelfde geldt voor Club Mediterranee
die echter eerlijk toegeeft dat op eenpersoonskamers vaak een toeslag
komt van tien tot vijftig procent in
enkele van de tien vakantiedorpen
die Club Med wereldwijd heeft, gelden speciale aanbiedingen waarbij
geen prijstoeslagen zijn voor de alleenreizenden.
In alle restaurants zijn achtpersoonstafels waardoor je gemakkelijk in je eentje aanschuift. Alles
mag, niets moet, is het motto van
deze Franse organisatie die veel solisten onder zijn klanten heeft. Voor
de niet meer piepjonge reizigers is er
tenslotte 55+-reizen die speciaal
voor alleenreizenden enkele vijftiendaagse reizen naar de Algarve en
Malta heeft waar voor eenpersoonskamers geen toeslag behoeft te worden betaald.

72 afval; 73 muziekinstrument.
VERTICAAL: l muzieknoot; 2
landbouwwerktuig; 3 lofdicht; 4
hechtmiddel; 5 naaldboom; 6 Ned.
Spoorwegen; 7 hoogste punt; 8 kledingstuk; 11 verachtelijk; 12 staafvormig werktuig; 13 telwoord; 14 van
geringe breedte; 16 vr. munt; 17 onderzoeksteam; 18 motorvoertuig; 20
geleedpotig dier; 22 herbergier; 24
muzieknoot; 25 oorlogsvaartuig; 26
vrachtfiets; 27 en andere; 29 houten
schoen; 31 steunbalk; 33 grootmoeder; 35 voorm. Ned. eiland; 37 plaats
o.d. Veluwe; 42 Javaans wapen; 44
bloembeginsel; 47 voorzetsel; 48 onbep. vnw.; 50 nevel; 51 stoomschip;
53 grondsoort; 56 nachtroofvogel; 58
glansloos; 60 tijding; 62 telwoord; 64
slaapplaats; 66 kikvorsachtig dier;
67 vis; 68 tam; 70 op deze manier; 72
vogel.

HORIZONTAAL: l getuige bij een
duel; 8 zeevis; 9 aanw. vnw.; 10 rekenk. vraagstuk; 12 gevuld; 13
vreemde taal; 15 geneesmiddel; 17
vermogend; 18 paardeslee; 19 motorschip; 21 deel v.d. hals; 23 oude lengtemaat; 24 vistuig; 26 kledingstuk; 28
dieregeluid; 29 mann. dier; 30 bijnaam; 32 niet massief; 34 tijdmaat;
36 hoofddeksel; 38 struisvogel; 39
gomhars; 40 schuifbak; 41 teken v.d.
dierenriem; 43 sneeuwschaats; 45
troefkaart; 46 huidopening; 49 jpngensnaam; 52 voermansroep; 54 insekt; 55 deel v.h. kompas; 56 bolgewas; 57 verklaring; 59 sint; 61 voorzetsel; 62 deel v.e. vis; 63 waterbewoner; 65 deel v.e. fiets; 68 afstands- Oplossing puzzel vorige week: Wamaat; 69 hoofddeksel; 71 papegaai; tervliegtuig

'Here comes that rainy day feeling
again'.
De Haagse groep Renée & The Alligators is in het voorprogramma te
zien. De groep werd in 1959 opgericht en bracht in de jaren zestig een
aantal hits uit waaronder 'Alligator
Dance', 'Limelight' en 'Guitar Boogie'. Kortgeleden heeft de groep een
cd met haar oude successen opgenomen.
Lezers van deze krant hebben de
mogelijkheid om, door het invullen
van onderstaande bon, met korting
dit concert te bezoeken.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij de kassa van De Meervaart, tel. 020-6107393,
betaalt u in plaats van ƒ 22,50 slechts ƒ 19,- per persoon (max. 4 pers. per
bon) voor 'Sound of the Sixties' op vrijdag 15 mei 1992. Aanvang is om
20 uur.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):

geeff u meer!
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Carmen föhn
met diffuser

1-14

voor

Braun foodprocessor

UK40 *de meest complete
keukenmachine *met grote kom en
kneedpropellor *electronische variabele
snelheidsregelmg *momentschakelaar
'sterke SOO Watt motor *extra beveiligd.

5212 *semi-professionele uitvoering
*1200 Watt *2 temperatuurstanden en
3 luchtsnelheden *mcl. blaasmondstuk
en luchtverspreider met vingers

'hilips wekkerradio
' AJ 3010 *electronische klokradio met
FM en MG ontvangst *LCD display
*wekken met zoemer of radio, ook
herhaald *sluimermogelykheid.

Mors combi magnetron

Braun Plakcontrol

MRS6000E *3 in 1: magnetron-hete
luchtoven-gnll *26 liter inhoud
*S standen *tiptoetsbediening
*automatische ontdooistand.

D5025 *unieke borstelkop *2800 heen
en weer gaande draaibewegmgen
per minuut *oplaadbaar.

sMultitech kleuren TV
KT8220 *37 cm beeldbuis
*30 voorkeuzezenders *automatische
zenderzoeker *teletekst *mcl.
afstandsbediening.

Akai portable
CD-speler
POX83 *programmeringsfuncties
*herhalmgsfuncties *l^nuitgang *mcl.
netstroomadapter.

Per stuk

Braun lady shaver
Elegance 3 *3-voudig scheersysteem
*2 tondeuses en 1 scheerblad *platma
veredeld scheerblad *omschakelbaar van
110-220 V *mcl. soft etui

Top CD's voor^
Moederdag!

Babyiiss
gezichtssolarium

James Last m Concert - Cordon, Kon ik
maar even by je z'yn. - Glory of Love Barry White, Hitcollection.

*geachtsbrumer met UVA-buizen
*dubbel geïsoleerd *mcl. beschermbnl

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

Effectieve |iarrcnce is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zi|n geldig urn 16 mei 1992.
zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden

i B l Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 131.0'S 7 winnaars!

Hitb^^

PRIJZEN!
Voor een heleboel leden van de Postcode Loterij
is Koninginnedag extra feestelijk geweest. Door
de grote groei van het aantal leden kon er immers
een recordaantal aan prijzen worden uitgekeerd:
meer dan 130.000!
De ton viel deze keer in Zwolle, en 32 deelnemers
in de Botter, Lelystad, kregen elk de PostcodeStraatprijs van 3.000 gulden; da's ook bijna een

ton l Tijdens de Extra Hitbingo televisieuitzending van 11 april werden nog eens 150.000
gulden aan prijzen getrokken onder de extra
snelle inzenders. Uit 12 postzakken werd een
hoofdprijs van 25.000 gulden, en 10 prijzen van
5.000 getrokken. Eenzelfde aantal kwam uit de
verzamelde WIN-EEN-MILJOEN-BONNEN die
door de muziekverenigingen waren opgehaald.

De winnende lotnummers vindt u elders op deze
pagina.
Bent u nog geen lid? Stuur dan de WIN-EENMILJOEN-BON op. U ziet aan deze pagina wel
hoeveel prijzen er vallen. En straks is er het
Zomer Miljoen! Mis uw kans daarop niet!

Op 29 april heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van april verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want. iedere deelnemer in dezelfde postcode als
de winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten
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5046
5049
5049
5051
5056
5061
5066
5081
5104
5121
5131
5142
5143
5172
5213
5215
5216
5223
5231
5235
5243
5249
5251
5252
5253
5256
5263
5283
5296
5298
5331
5366
5371
5401
5402
5402
5403
5408
5409
5421
5427
5427

Ext ra

25.000

gulden
6086 BJ 08
7608 LV 13

UITSLAG TREKKING APRIL: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
1011
1015
1015
1015
1015
1017
1025
1025
1031
1033
1033
1054
1055
1055
1056
1057
1063
1084
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1075
1075
1075
1075
1076
1077
1083
1092
1094
1097
1098
1102
1103
MOS
1107
1107
1111
1132
1141

:

Winnaars van ƒ 25.000,-

7701 JG 04
5.000

gulden

2371 GR 22 5343 CS
3146 CC 23 6211 JJ
3704 AS 05 6415 EV
3972 J B 07 7901 AJ
4001 TA 06 8244 AZ
4254 CM 01 8711 GC
4501 BW 12 9103 SE
4561 NP 20 9321 XJ

10

07
10
15
06

10
15
02

1338 MG 08
1742 ES 02 5335 LH 10 9674 BH 04

8032 MT 12

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,en voor iedere deelnemer in
de postcode 8032 MT een
troostprijs van ƒ 1.000,-

1018 VP
1018 VP
1069 WX
1069 WX
1317 NM
1323 LK
1403 AH
1403 SJ
1508 AD
1671 AV
2042 VG
2042 VG
2512 SK
2512 SK
2555 KS
2582 SZ
2631 GS
2691 ZR
2691 ZR
2805 HD
3027 VG
3032 TJ
3075 AC
3078 JC
3123 EN
3123 EN
3137 DA
3137GG
3552 XE
3552 XE
3641 EN
3842 AK
4551 EB
4725 ST
4826 HA
4834 XC
4838 GT
4882 BS
5012 GM

07
07
21
21
16
04
22
18
11
11
02
02
08
08
15
09
14
10
10
17
08
04
21
22
04
04
15
18
06
06
01
02
06
08
04
06
01
06
01

5151
5151
5253
5283
5531
5751
6374
6531
6866
6866
6901
7101
7102
7271
7443
7604
7711
7856
8313
9073
9201
9649
9649

JH
JH
BE
XP
CA
AG
GJ
AN
DZ
DZ
GC
WP
BW
HL
SB
JC
KE
TE
RE
GP
CL
BJ
BJ

03
03
01
11
03
02
02
01
03
03
08
26
11
09
07
09
19
04
03
02
08
17
17

Extra
Hitbingo
11 april
121"7
1952
2221
2221
2231
2241
2273
2274
2285
2321

HR
LZ
JH
JZ
TM
JG
XB
EH
AR
XV

02
16
02
06
12
11
04
03
12
09

2324 VW
2401 HM
3082 LH
3271 VE
3554 AV
3723 GT
3972 JH
3972 PJ
4143 VH
4171 AD
4285 AV
4328 LN
4421 JV
4524 EZ
4527 AG
4568 PM
4691 GK
4841 BT
4901 HJ
4921 MA
4941 KM
5046 AE
5051 XT
5235 TL
5421 GK
6021 XT
6213 AM
6216 PE
6245 GH
6301 HS

641 2 n
6414
7638
7679
7822
9649
9901

HM
PB
VM
GD
GV
GG

09
19
16
33
07
17
03
04
38
14
15
08
12
06
15
03
06
18
29
04
07
36
11
18
18
23
06
20
03
07
16
09
02
09
03
19
12

Opnamen Hitbingo!
Bent u deelnemer van de Postcode
Loterij? Heeft u de postcodec/yfers 2031
(Haarlem), 3181 (Rozenburg) of 6433
(Hoensbroek)? Dan kunt u zich aanmelden voor de volgende opnamen van
Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006 en ga een gezellig
tv-dagje uit! •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
f onderstaande rekening af teschnjven DeelnameaandeNationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van hel reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Lolenj.

_) 1 lot (ƒ 10,-) per maand

U

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd
A.u.b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

LJ dhr. U mevr.

III ! • J l mi l n l) in MIMI in ii ii i ui nu ui in l,'' l • j
Postbanknummer'

NATIONALE
1

!?

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
Donderdag 14 mei 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 20

Oplage: 5.150

Inrit voor ontheffinghouders, aan Schuitengat, staat constant open

Wethouder dreigt pachters met afsluitenboulevard

ZANDVOOET - Wethouder
Van Caspel dreigt met afsluiten van de Boulevard de Favauge voor de strandpachters
en hun leveranciers. Volgens
Van Caspel weigeren zij de
doorgang bij het 'Schuitengat'
achter zich te sluiten, waardoor ook andere automobilisten de boulevard op kunnen
rijden. Volgens de strandpachters, die zelf een alternatief
hebben ingediend, kan het systeem van 'klappaaltjes' nooit
goed werken. Zij pleiten voor
een automatische slagboom.
„Financieel is dat haalbaar".
Het gemeentebestuur heeft inmiddels een brief opgesteld
met een 'laatste waarschuwing'.

„Men komt hier steeds janken,
van 'de gemeente wil de boel afsluiten'. Want 'dan zitten ze in grote
problemen met de bevoorrading en
zo'. We hebben echt maanden overleg met hen gepleegd, omdat we vrij
stringent wilden vasthouden aan
datgene waartoe de raad ons opdracht heeft gegeven: de boel afsluiten. Om aan het gejammer tegemoet
te komen hebben we concessies gedaan en nog een keer een concessie
gedaan. En als je ziet hoe allerbelabberst de strandpachters die afspraken nakomen, dat is om te janken
gewoon".

Paleizen
Leent Den Haag zich voor
Q
een dagje uit? Voor de AT
ï/
V pagina verkent de redactie de
Hofstad Er blijkt aanzienlijk meer te
zijn dan top attractie Madurodam
Paleizen musea, en een bijzondere
Japanse tuin bijvoorbeeld

De strandpachters reageren gelaten op het dreigement. Ook zij, van
hun kant, zijn niet tevreden over de
gang van zaken. „Van 'afspraken'
kun je moeilijk spreken", zegt Jaap
Paap, voorzitter van de Strandpachtersvereniging. „Ze hebben tegen
ons gezegd: dit en dat gaat er gebeuren". Paap is niet van plan een antwoord terug te sturen op de 'laatste
waarschuwing' van de gemeente.
„We wachten maar af wat er gaat • De afsluitpaaltjes van de inrit
gebeuren".

Betrayed

Foto Bram Stijnen

Conflict
De pachters betreuren het dat hun
voorstel, met als belangrijkste onderdeel het bijna geheel afsluiten
(voor auto's) van de boulevard tussen het gchuitengat en de Rotonde,
niet helemaal is overgenomen. Daarnaast verwonderen zij zich over het
feit dat het toeristentreintje nu wel
'door het voetgangersgebied' mag

rijden. Een conflict tussen beide
partijen lijkt niet uitgesloten. Volgens Van Caspel zijn er inmiddels
twaalf gesprekken geweest. „Ik neig
er heel sterk toe, de raad voor te
stellen de zaak helemaal af te sluiten", zei Van Caspel donderdag. „Er
komt een moment dat we daartoe
worden gedwongen. Het is heel kwalijk. Dan gaan ze maar op een andere
manier, zoals ze het vroeger deden,
de zaak bevoorraden. Dat kan best".
Hij wordt in die overweging gesteund door de meerderheid van de
commissie Ruimtelijke Ordening.
„Volgende keren moeten de afspraken met de strandpachters wel degelijk in heroverweging genomen moeten worden", aldus D66-raadslid Annema. Voor raadslid Versteege,
CDA, gaat afsluiten m eerste instantie te ver. Hij stelde voor een andere
oplossing dan klappaaltjes in overweging te nemen.

(ADVERTENTIE)

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

17166

•KEUKENARCHITEKT.UUR
HILVERSUM 2eLOSWAL12 1216 BC TEL 035 211575
AMSTERDAM PARNASSUSWEG 213 107! DG TEL 020 5751J35

Waterstanden

B

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort houdt momenteel
een enquête onder alle gebruikers en 'aanbieders' van sociaal-culturele ruimtes, zoals
sporthallen en verenigingszaaltjes. Het uiteindelijke doel
van dit onderzoek is, vraag en
aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Volgens
wethouder Termes wil het gemeentebestuur dat reguleren
via een nieuw te formuleren
beleid.
„Op de eerste plaats streven we naar
een optimaal gebruik van de beschikbare ruimtes in Zandvoort", aldus de D66-wethouder voor sport en
cultuur, Jan Termes. „Dat betekent:
het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de vraag naar dit soort ruimtes, een efficiënt gebruik ervan, plus
een verantwoorde bedrijfsvoering.
Uiteraard is het noodzakelijk om,
met het oog op de toekomst, je beleid adequaat in te richten. Maar los
daarvan moet er rekening gehouden
worden met teruglopende inkomsten van de gemeenten. Ook Zandvoort is bijvoorbeeld niet ontkomen
aan de Tussenbalans. In dat kader
moet je onderzoeken, hoe je in deze
gemeente met minder geld toch een
goed aanbod van sociaal-culturele
accommodaties kunt handhaven".

Totaal-overzicht
„Daarvoor is eerst een totaal-overzicht nodig, van hetgeen zich in
Zandvoort afspeelt. Een antwoord
op vragen als: wie gebruikt welke

tel. 17166

Advertenties:
Redactie:

tel. 17166
tel. 18648

ZANDVOOET - De afdeling Zandvoort van de politieke partij CDA
houdt dinsdag 19 mei een openbare
bijeenkomst m 't Stekkie m Zandvoort-noord, aanvang 20.00 uur. De
avond gaat over plaatselijke onderwerpen Zo zullen de raadsleden iets
vertellen over de deelname van het
CDA in het huidige college van burgemeester en wethouders. Daarnaast wil de partij, nu de gemeenteraad de helft van haar zittingsperiode erop heeft zitten, de voornemens
voor de komende twee jaar uiteenzetten. Iedereen is welkom op deze
bijeenkomst en er is geruime gelegenheid voor debat en het stellen
van vragen.

aan het Schuitengat
liggen
constant op de
grond, waardoor
iedereen met de
auto de Boulevard de Favauge
op kan rijden.

jaarlijks 12,5 duizend gulden opleveren. „Daar moet je het van kunnen
financieren", aldus Paap. „Wij zijn
met een heel plan gekomen, zonder
dat daar om gevraagd is", benadrukt
hij. „We willen er best veel voor
doen".
Een ander voordeel van een slagboom is volgens Paap, dat deze veel
minder lawaai maakt dan de paaltjes. Voor de omwonenden lijkt dat
gunstiger.

Bezorging:

Welkom op
CDA-bijeenkomst

'Vraag en aanbod sociaal-culturele
ruimtes meer op elkaar afstemmen'

(ADVERTENTIE)
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Janken

Bomen gesloopt

ZANDVOORT - Het eerste kaartje
van de ballonnenwedstrijd op Konmginnedag is terug in Zandvoort.
Het kaartje, van de vierjarige Peter
Koolstra van de Van Lennepweg,
werd teruggestuurd uit het plaatsje
Lienden, bij Tiel. De dertienjarige
Wouter Suijker had de ballon gevonden op het voetbalveld van de FC
Lienden. Kaartjes die teruggestuurd
zijn, kunnen inggeleverd worden bij
de heer J. Brabander, Van Marisstraat 11.

Meedenken
vooruitlopend
op nieuwe ontwikkelingen is
beter dan afwachten en achteraf
kritiek leveren Dat zegt horeca on
dernemer Andries Filmer deze
week in de rubriek Achter de
Schermen

totaal niet aan de gemaakte afspraken".

„Het is gewoon volstrekt onbetrouwbaar volk, als je als maatstaf
neemt de wijze waarop zij deze afspraken nakomen. Het is een schande". Dat zei WD-wethouder Van
Caspel donderdag in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening.
Aanleiding waren vragen van
D66-fractievoorzitter Annema. Hij
had klachten gekregen van omwonenden en gehoord dat er 's nachts
over de boulevard werd rondgereden. „Ik ga er zelf regelmatig kijken
en zie dat die paaltjes constant om- Slagbomen
geslagen liggen", aldus Van Caspel.
Volgens collega-pachter Jan Paap
„De strandexploitanten houden zich kan een systeem met klappaaltjes in
de praktijk nooit goed functioneren.
„Inclusief de leveranciers zijn er 125
vergunninghouders. Als er één de
paaltjes laat liggen, ook al is het
maar voor korte tijd, dan gaat het al
ZANDVOORT - De gemeente zal mis. Dan komen er onbevoegden
geen nieuwe bomen planten in de op". De kans is groot dat de paaltjes
Vinkenstraat voor het perceel num- dan defect raken door mensen die er
mer dertig. Dat zegt het stafbureau zonder sleutel weer afmoeten. Het is
Voorlichting & Public Relations. voldoende om een klein duwtje teVoor dit perceel stonden twee popu- gen de paaltjes te geven. Daardoor
lieren, die deze week gesloopt zou- breekt de afsluitpen, waardoor het
den worden. De bewoners hadden paaltje onbruikbaar is geworden.
„We hebben een offerte aangehierom gevraagd, omdat de bomen
vraagd voor slagbomen, en die bij
m de weg stonden.
ons voorstel gedaan", aldus Jan
Meer inlichtingen hierover zijn te Paap. „Een slagboom kost tienduiverkrijgen bij de sector Eigendom- zend gulden en de werking wordt
menbeheer van de gemeente, afde- voor tien jaar gegarandeerd aan
Img Plantsoenen tel. 61577, of bij bu- onze kust". Volgens de pachters
reau voorlichting, tel. 61492.
zouden er drie-bomen moeten komen: aan de Seinpostweg, aan het
Schuitengat en naast Bouwes Palace. In geval van evenementen zouden er eventueel dagpasjes afgegeZANDVOORT - Amnesty Interna- ven kunnen worden. „Alle ontheftional groep Zandvoort draait vnj- finghouders zijn bereid voor een
dagavond 15 mei de film Betrayed in pasje te betalen", zegt hij. Met honde Openbare Bibliotheek aan de derd gulden per vergunning zou dat
Prinsesseweg. Betrayed is een film
van Gosta Gravas en gaat over het
onafwendbare conflict tussen emoties van het individu en de restricties van de maatschappij. De hoofdpersoon, F.B.I.-agente Katie komt in
contact met Gary. Door deze vriendschap raakt zij echter betrokken bij
een groep neo-nazi's, wat zij verafschuwt.
De film begint om 19.15 uur, entree
vijf gulden.

Ballon gevonden

Meedenken

Nieuw Unicum start
5 juni met nieuwbouw
ZANDVOORT - Nieuw Uhicum viert op 5 juni groot feest.
Die datum zal het officiële
startsein gegeven worden voor
de nieuwbouw op dit wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten aan de Zandvoortselaan. De voorbereidingen daaryan namen in totaal zo'n acht
jaar in beslag. Het uiteindelijke doel van de nieuwbouw is,
de woonomstandigheden van
de bewoners verder te verbeteren.

Bohm geeft deze ochtend een conference.
Ter gelegenheid van de start geeft
Nieuw Unicum een geschiedenisboekje uit, onder de titel Tweeslag,
over de jaren veertig tot en met heden. Het boekje is geschreven door
de journalist Wim Klmkenberg, en
een overzicht van het maatschappelijk beleid, van de hand van directeur Pieter Burggraaf.

Met de nieuwbouw zijn miljoenen
gemoeid, een van de belangrijkste
redenen waarom de voorbereidmgen zoveel tijd in beslag hebben genomen. Vooral de briefwisseling
met de Rijksoverheid, over wat wel
of niet nodig is, werd op den duur
bijzonder uitgebreid. Maar aan de
plannen die hiermee gerealiseerd
kunnen worden, wordt grote waarde
gehecht. Zowel door directie als
door bewoners. Voor hen betekent
realisering van de nieuwbouw een
grote stap naar meer privacy en kleinere groepen. Dat vergt uiteraard
meer ruimte, een van de redenen dat
het totaal aantal gehandicapten op
Nieuw Unicum deze jaren iets terug
zal lopen.

Boekje
In feite starten de werkzaamheden op 5 juni met de sloop van een
gebouw. Waarschijnlijk wordt dat
de voormalige Sternen- en Plevierenvleugel achter het hoofdgebouwDeze 'vleugels' zijn al enkele maanden ondergebracht in een tijdelijk
onderkomen. Burgemeester Van
der Heijden is voor deze feestehjkheid uitgenodigd De schaker Hans

Reddingsboot doet
voor niets mee
aan zoekactie
ZANDVOORT - De Zandvoortse
reddingsboot van de KNRM is zondag voor niets in actie gekomen. Om
negen uur 's avonds ontving een
Pools schip ten hoogte van IJmuiden het SOS bericht 'May Day my
ship is sinking' De kustwacht van
IJmuiden werd ingelicht waarna een
zoekactie werd gestart. Aan de zoekactie heeft ook de Zandvoortse reddmgsboot meegedaan
Het Zandvoortse reddingsstation
werd om kwart over negen gealarmeerd Na een kleine tien minuten
kon de zoekactie op zee gestart worden. Omdat het bericht serieus werd
genomen, deed ook een helicopter
van de Koninklijke Marine mee aan
de zoekactie In totaal deden acht
reddingsboten van de reddingsmaatschappij aan de actie mee. Een gebied van Den Helder tot aan Hoek
van Holland werd echter zonder resultaat afgezocht Om middernacht
staakten de betrokkenen de actie
Waarschijnlijk ging het om een
grap.

De gemeente houdt momenteel een enqête onder de gebruikers en 'aanbieders' van sociaal-culturele ruimtes.

ruimte, welke verplichtingen zijn er,
of, hoe verhoudt zich het aantal activiteiten en bezoekers ten opzichte
van het aantal vierkante meters".
„De gemeente heeft een dubbele
functie in dit werkveld", zegt Termes. „Enerzijds is zij subsidiegever,
anderzijds is zij ook eigenares van
een hoop accommodaties. En als
huisbaas moet je rekening houden
met onderhoud en dergelijke. Vorig
jaar hebben we daarover de eerste
gegevens verzameld en ook nu zijn
we bezig bijvoorbeeld de bouwkundige staat van gebouwen te onderzoeken. Omdat je dus subsidiegever
én huisbaas bent, is het niet meer
dan logisch dat je bekijkt hoe de
beschikbare middelen zo efficiënt
mogelijk kunnen worden ingezet".

Of er problemen zijn rond het gebruik of aanbod van accommodaties, is op dit ogenblik met duidelijk.
HW
LW
Datum HW LW
„Dat zijn we nu juist aan het onderH mei
02.09 09.54 14.38 22.25
zoeken", aldus de wethouder. „Juist
15 mei
02.59 10.54 15.21 23.15
diarom hebben we het Ondersteu16 mei
03.50 11.54 16.16 -.ningsinstituut opdracht gegeven om
04.35 00.05 16.59 12.44
mei
een enquête te houden onder alle
mei
05.16 00.57 17.38 13.35
gebruikers en aanbieders van ruim05.56 01.35 18.26 14.26
19 mei
ten. In feite kun je nu dus niet zeg20 mei
06.36 02.20 19.08 15.06
gen dat er problemen zijn. Maar in
21 mei
07.15 02.53 19.34 15.35
deze sector wordt wel steeds meer
22 mei
07.55 03.36 20.25 15.54
onderkend, dat de organisaties wat
bedrijfsvoering en efficiëntie betreft
Vaanstanden:
V
• Wethouder Termes: „Herbezin- aan bepaalde criteria moeten volM zat. 16 mei 18.03 u.
ning is een logische stap".
doen".
Springtij 18 mei 05.16 u. NAP+105cm

„Daarnaast is duidelijk dat met
het veranderen van de samenleving
én dus de maatschappelijke vraagstukken, ook het beleid ten aanzien
van die vraagstukken aangepast
dient te worden. Het sociaal-cultureel aanbod is daaraan onderhevig.
Herbezinning is dus een logische
stap". Een enquête is daarbij noodzakelijk, aldus Termes. „Het zou
niet goed zijn om zomaar zonder gegevens, zonder dat je dus weet waar
eventuele knelpunten zitten, een
nieuw beleid te bedenken. Dat zou
de burger ook niet accepteren".
„We hebben nog niet zo lang geleden de discussie gehad over centrale
huisvesting voor het ouderenwerk.
Bij je overwegingen moet je ook kijken naar de situatie waarin andere
organisaties werken. Sommigen bijvoorbeeld hebben ons laten weten,
dat zij graag zouden uitbreiden. Hopelijk zorgt deze enquête voor gegevens, op grond waarvan je kunt bepalen, of het realiseren van een centrale accommodatie verantwoord is.
Uitbreiding van het aanbod aan accommodaties heeft pas zin, als je voorzover dat mogelijk is - in kaart
hebt gebracht hoe de behoefte aan
deze accommodaties er nu en in de
toekomst uit ziet. Vandaar deze enquête onder alle betrokkenen".
De enquête loopt officieel tot 18

mei. Termes sluit echter niet uit dat
een enkele instelling per abuis geen
enquêteformulier heeft ontvangen.
Zij kan contact opnemen met de heren Post of Van Koutrik van het Ondersteuningsinstituut. In dat geval
zal er rekening gehouden worden
met vertraging m het terugsturen
van het formulier.

structuurschets
De resultaten zullen aan de gemeenteraad aangeboden worden, zodat deze de prioriteiten kan bepalen.
„Ik kan natuurlijk niet op de besluitvorming vooruit lopen", zegt Termes. „Maar het uiteindelijke besluit
is afhankelijk van allerlei factoren,
zoals het beschikbare geld en het
belang dat je aan een onderwerp
hecht. Maar ook van zaken als de
gevolgen van schaalvergroting in het
onderwijs. Of bijvoorbeeld de binnenkort te verschijnen Structuurschets, waarin - vanuit de mvalshoek van ruimtelijke ordening - de
meest gewenste inrichting van
Zandvoort wordt aangegeven. We
zoeken vanzelfsprekend naar de
beste oplossing voor iedereen. Maar
ook de gemeente Zandvoort heeft
haar beperkingen, waardoor herformulering van beleid noodzakelijk is
geworden. Daarom is dit onderzoek
zo belangrijk".

die krant moet ik hebben
Natuurlijk,
Omclat ik graag wil weten \\at /ich m mijn
omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik hel Zanduwrts Nieuwsblad
13 weken voor maar ƒ 12,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ16,00 D half jaar f 29,00 Djaar ƒ52,00
' Voor postabonnees gelden andere tarieven
l kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven. 020-668 13 00
Stuur de/e bon m een open en\ elop naar
\\eekmedia, Antuooidnunimer 10051. 1000 PA
Amsterdam l' hoelt geen post/egel te plakken
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FAMILIEBERICHTEN
Opa en oma Doesburg
zijn er trots op dat hun vierde kleinkind op donderdag
7 mei is geboren:

Dennis Tristan Wenceslaus
Hij is het broertje van Olmo en zoon van
Linda Doesburg en Frank Rupert
yoor de hartelijke blijken van medeleven en belangstelling ons betoond na het overlijden van onze zorgzame
vader en grootvader

Jan Brand
betuigen wij U onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, mei 1992
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en fijne opa

Gerrit Nijkamp
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
C. A. Nijkamp-Paap
Zandvoort, mei 1992

Hoera, zaterdag 16 mei wordt

Liesbeth 40 j aar l
Van harte gefeliciteerd.
Constant, Marlo en Wouter

Openbare vergadering Welstandscommissie

De gemeente Zandvoort is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe
Gemeentegids. Alle verenigingen, Instellingen en organisaties die in de
huidige gids vermeld staan worden verzocht om de gegevens In de gids te
controleren. Eventuele wijzigingen kunnen t/m vrijdag 29 mei 1992 aan het
bureau Voorlichting van de gemeente doorgegeven worden.

tijdstip : donderdag 21 mei 1992,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Staat u niet vermeld In de huidige Gemeentegids, maar wilt u wel vermeld
worden in de gids van 1992 dan kunt u de gegevens t/m vrijdag 29 mei 1992
eveneens sturen naar het bureau Voorlichting.

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het Wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten:
- aan te wijzen als onverplicht fietspad:
* het fietspad over de voormalige trambaan van Zandvoort naar Aerdenhout
* het fietspad dat de Herman Heijermansweg verbindt met het fietspad
over de voormalige trambaan
* het fiets-/ruiterpad in de duinen in Zandvoort-Noord, ter hoogte van de
aansluiting van dit fietspad op het fietspad langs de Wattstraat
- aan te wijzen als verplicht fietspad:
* hetfietspad dat de toegangsweg tot het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan, gelegen nabij de Kostverlorenstraat, verbindt met het fietspad
langs de Zandvoortselaan
- hetbord 'gesloten voor motorfietsen' te plaatsen op de Kennemerweg
ter hoogte van de doorgang tot het terrein van de Kennemer Golf &
Country Club.

Voor gegevens of wijzigingen die na 29 mei 1992 binnenkomen Kan niet
worden Ingestaan voor een juiste vermelding in de nieuwe Gemeentegids.
Voor nadere informatie en opgave van gegevens en wijzigingen: gemeente
Zandvoort, bureau Voorlichting & P.R., Swaluëstraat 2, postbus 2,2040 M
Zandvoort, telefoonnummer 02507-61492.

14 mei 1992

E mm

Casino/Z.V.M. Handbal

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

'Voor leden komt beschikbaar:
1. Keesomstraat 501, huur ƒ667,69 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.180,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12 00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voordegeschillen van bestuurvande Raad van State.
postbus 20019, 2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het
besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

Zaterdag 16 mei a.s. om 21.00 uur
nemen wij onze lichtinstallatie
officieel in gebruik (binnencircuit).
Het bestuur is veel dank verschuldigd
aan:
Holland Casino Zandvoort
Deutz MWM Motoren
Reparatiebedrijf De Jong
De heren J. Methorst, C. Koper,
H. Maas, T. Vastenhouw,
J. Onstein en de vele vrijwilligers
van de vereniging.
Het Bestuur

Aangevraagde bouwvergunningen
049B92
050B92
051B92
052B92
053B92

RUILRUBRIEK

J
Dit ding wordt
52 jaar!

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en
geboortedatum uiterlijk op 31 mei a.s. bij EMM.

Je vrienden.

KOKOS_-_
MACROON 3,9i

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Voorgenomen bouwvergunning
(art. 19WRO)
- Boul. Paulus Loot 49 - aanleggen zwembad en gerealiseerde nokhoogte
van aanbouw
Het bouwplan ligt met ingang van 15 mei 1992 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen tegen dit bouwplan schriftelijk bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeesteren wethouders, postbus
2,2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunning
032B929 Zeestraat 59 - wijzigen indeling woning

Bakkerij PAAP

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

Bestemmingsplan 'Circuitgebied'

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

dikke kus van een stier

Weekend-reclame

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Van harte beterschap

- plaatsen serre
- plaatsen schuurtje
- uitbreiden woning
- plaatsen schuurtje
- plaatsen schuurtje

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
1. 4-kamerflatwoning, Lorentzstraat, huur ƒ656,56 per maand (excl.
stookkosten).
'
Gevraagd: ééngezinswoning.
2. 4-kamerééngezinswoning, v. Lennepweg, gerenoveerd met C.V., huur
ƒ 403,21 per maand (excl. stookkosten).
Gevraagd: grotere ééngezinswoning, omgeving Zandvoort-Noord.
3. 2-kamerflatwoning, Zeestraat, begane grond met groot balkon, huur
ƒ 607,57 per maand (excl. stookkosten).
Gevraagd: ééngezinswoning. Niet in Nw.Noord
4. 4-kamerflatwoning, Lorentzstraat 1e flat, huur ƒ683,08 per maand
(excl. stookkosten)
Gevraagd: 3- of 4-kamerééngezinswoning. Niet in Noord.
5. 2-kamerappartement, Bentveld, 2 balkons, huur ƒ 463,82 per maand
(excl. stookkosten)
Gevraagd: 3-kamerwoning.

Zandvoortselaan 289
Haltestraat 96
Haarlemmerstraat 46
Van Lennepweg 65-23
Van Lennepweg 65-31

(art.26WRO)
Het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 april 1992 vastgestelde
bestemmingsplan 'Circuitgebied' ligt m.i.v. 18 mei 1992 op de afdeling gg/ro,
Raadhuisplein 4 (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur), alsmede
in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34, gedurende een maand voor
eenieder ter inzage.

Met SPOED gezocht voor het
seizoen: -

MEDEWERKER/STER
Vlaams friteshuis, Zandvoort
in vast dienstverband
Werktijden in overleg

Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, postbus
123,2000 MD Haarlem, schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van dit
bestemmingsplan indienen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan eenieder, die bezwaren heeft tegen de
wijzigingen, die bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht.

Voorbereidingsbesluiten
(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 28 april 1992 besloten, dat op grond van artikel
21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestemmingsplannen worden
voorbereid voon
- het perceel Boulevard Paulus Loot 49
- het gebied gelegen tussen de Boulevard Bamaart en het circuitterrein.

Info: 18619

De besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met een rode
omlijning de desbetreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein
4 te Zandvoort. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur.
14 mei 1992

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of m dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte'van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (m verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

de Graaf
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Swaluëstraat 26d: Driekam.maisonnette op 1 e
en 2e et. Ind. 1 e et. woonk. met balkon, keuken,
toilet, trapkast, 2e et. badk. met douche, toilet
en wastafel, 2 slaapk. Serv.k. ƒ 55,- p.m.
Vr.pr. ƒ 142.500,- k.k.
Paradijsweg 2a: Vrijst. karakteristieke woning
met besloten achtertuin. Ind. entree, hal, toilet,
woonk. met open haard, open keuken met
inb.app., 1e et. slaapk., badk. met ligbad en
toilet, overloop met vlizotrap naar vliering. c.v.
gas. De woning is vooral geschikt voor l en 2
persoonshuishoudens.
Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.
Hogeweg 22/1: Zeer luxe verbouwd 2 kam.app.
(vh 3) op 1e et. Balkon west. Ind. entree, hal,
toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open
keuken, keramische kookplaat en
vaatwasmachine, slaapk. met
spiegelkastenwand, badk. met douche, bad en
dubbele wastafel. Serv.k. ƒ137,- p.m.
Vr.pr. ƒ215.000,- k.k.
Westerparkstraat 21: Goed onderh.
hoekwoning met voor- en achtertuin. Ihd. entree,
hal, kelderkast, toilet, woonk., moderne witte
keuken, 1e et. slaapk. met vaste kast, balkon,
badk. met douche en toilet, grote slaapk. met
wastafel, 2é et. slaapk. met wastafel, zolderk.
met keukenblok (geschikt voor verhuur) c.v.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
OPEN HUIS
Burg. van Fenemaplein 19 flat 1 en 19 flat 2, zat.
16 mei van 14.00-16.00 uur. Vierkamerapp. op
1e etage. Ind. per appartement: entree, hal,
toilet, badk. met ligbad en wastafel, woonkamer
met open haard, 3 slaapk., keuken. Balkon aan
oost- en westzijde. Serv.k. ƒ425,- p.m.
Vr.pr. per appartement ƒ210.000,- k.k.

VAN

OPA
Het was de schuld van de examinator
Volgende keer beter.
Kusje Laura

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Daar ligt onze belangrijkste
laak en dienstverlening. '
lerjeeh t voor; :::; ^;^ j, ^;; •'• ; ;• '£:v; l '•
''wsclirijyingeri;;<-;:^
' Üitvaartvrérzekeririg
NIVQ-PQLIS
• een Naturauityaartovereenkömst
| Vraag; rustig ^vrijblijvend
|fi il(e1inlic|rtinöen bij: • 's/ ^ • v;-

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs.

MAKELAAR QG.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantièn
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944 */Fax 02507-17596

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 Kt Zandvoort.
TëL 02507-17244
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MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthu/splein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Spoorbrug opgeblazen om
deportaties te verhinderen
De heer Keimpema reageert op het
verslag van de Dodenherdenking dit
jaar, vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad Hij wijst erop dat somrnige Nederlanders in de Tweede Wereidoorlog wel degelijk hebben geprobeerd, deportaties van Joden te voorkomen.
Uw artikel over de Dodenherdenking 4 mei te Zandvoort, waarin volgens u een indrukwekkende declamatie werd gehouden over het afvoeren van Joden naar concentratiekampen, wat door niemand werd tegengehouden. 'Niemand heeft de
wissel omgelegd, terug naar het leven. Niemand heeft de rails kromgebogen'.
Of een spoorbrug opgeblazen? Bovenstaande klopt niet. Op 15 april
1945 werden vijfentwintig verzetstrijders uit de gevangenis Weteringschans te Amsterdam opgehaald. De vrachtwagen waarin deze
jongens richting Sint Pancras vervoerd werden, stopte onderweg twee
maal. De eerste keer werden er twee

OETELEFOONOENST LEVERDE l ERZUUNOOI208Z
MmOPEN JAAR EEN
J WKHTENDEN WOfi U
HOGERE'PROOUKTIE

doodgeschoten, tijdens de volgende
stop nog eens drie jongens. In Sint
Pancras werden twintig jongens
doodgeschoten. Vrienden van mij,
plus mijn jongste broer Leen, 18 jaar
oud. De reden van deze slachtpartij
was het volgende. Een dag ervoor
had men een spoorbrugje opgeblazen te Sint Pancras.
Diep respect heb ik voor onze Nederlandse landgenoten die daadwerkelijk onze Joodse landgenoten met
gevaar voor eigen leven bij hen thuis
lieten onderduiken. Menig Nederlander die Joodse landgenoten hielp,
heeft dat met de dood moeten bekopen.
Ere wie ere toekomt. Deze mensen
zitten niet op een compliment of een
bedankje te wachten. Maar zij betaalden wel de hoogste prijs: zij ga(ven hun leven.
Oud-verzetsstrijders voelen zich
zeer betrokken bij artikelen over dodenherdenking. Ik had vandaag
mijn vriend uit de plaats Kollum
aan de telefoon. Hij zei mij: 'Ik heb
van de week een zekere 'X' ontmoet,
die liep voorover van de onderscheidingen wegens verzet in de oorlog'.
Ik heb toen tegen mijn vriend gezegd: 'Jongen, wij behoorden tot het
klootjesvolk. De grote Engelse dichter William Shakespeare heeft nog
eens gezegd: De Moor heeft zijn
werk gedaan. De Moor kan gaan'.
A.P. Keimpema
België

j Weekenddiensten
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer 023-244443.
06-11. In andere gevallen 023-159500 Centrum Voor Vrijwillige Hulpverof - voor info overdag - (02507) 61584. lening: Voor informatie, advies en
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. hulp tel. 17373, op alle werkdagen
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
len), Centrale Post Ambulancever- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart- Spreekuur op dinsdag- en dondersen hebben een gezamenlijke waar- dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
nemingsregeling: J. Anderson, B. Belbus: Om van dé belbus (voor bevan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. woners van 55 jaar en ouder) gePaardekooper, H. Scipio-Blüme, P. bruik te kunnen maken, dient men
Weenink. Informatie daarover tij- zich 24 uur van te voren op te geven
dens weekend, avond/nacht vanaf bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus16.30 uur, én tijdens feestdagen via sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
telefoonnummer 30500. De spreeku- persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ren van de dienstdoende arts zijn ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
zowel op zaterdag als zondag van een retour.
11.30 tot 12.00 uur en_van 17.00 tot Alg. Maatschappelijk Werk Zand17.30 uur. Een afspraak is niet no- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
dig. Inlichtingen omtrent de dien- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
sten van dokter Flieringa worden werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Ververstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, woner van Zandvoort, is gratis.
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
tijden (alléén voor recepten): zater- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Buiten de openingstijden: informa- Davidsstraat. Eerste woensdag van
tie over de regeling via tel.nr.: 13185. de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen Zandvoortse Vereniging van Huuris het Kruiswerk Zuid-Kennemer- ders: Gratis advies voor leden. Teleland 's avonds, 's nachts en in het fonisch spreekuur elke dinsdagaweekend te bereiken via de dokter- vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandsinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth voort.
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Woningbouwvereniging EMM:
techniGombert, Kochstraat 6A, Zand- Klachtentelefoonnummer
voort, tel. 02507-14437.
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- spreekuur: iedere eerste dinsdag
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- Taxi: tel. 12600.
Weekend: 16/17 mei 1992

Circuit start direct met nieuwbouw
ZANDVOORT - Op het Zandvoortse circuit is begonnen
met de bouw van een technisch
centrum, een investering van
ongeveer een half miljoen. De
Stichting Exploitatie Circuit
Park gaf opdracht tot de werkzaamheden, zodra de Zandvoortse gemeenteraad
akkoord ging met het twintigjarig
erfpachtcontract.
'De eerste stap in een vergaande
evolutie van het Circuit Park Zandvoort'. Zo noemt de circuitdirectie
de opdracht voor het 'TC-getaouw',
voor de technische keuringen, plus
enkele publieksfaciliteiten. De plannen die voor de komende jaren op
stapel staan, behelsen het verlengen
en - gedeeltelijk - verleggen van het
bestaande circuit, de bouw van een
nieuw complex van boxen, ontvanstruimten, tribunes en een dienstencentrum. Hiermee is een investering
van 7 a 9 miljoen gulden gemoeid.
Op het circuit heerst een juich-stemming na het besluit van de
Zandvoortse gemeenteraad. 'Nu de
toekomst van het circuit gegarandeerd is, kan het circuit de harde
garanties geven die nodig zijn bij het
vinden van partners voor de verschillende projecten'. Vermoed
wordt, dat deze ontwikkelingen een
belangrijke stap vooruit betekenen
voor het verkrijgen van de A-status
als internationale sportaccommodatie. Daarover zou in de tweede helft
van dit jaar uitsluitsel kunnen komen. Naar verwachting wordt namelijk het - hiervoor benodigde - Plan
van Aanpak nog voor het zomer-reces van de Tweede Kamer aan de
betrokken bewindvoerders kan worden aangeboden. De provincie is mo-

Zondag 10.30 uur: woord/communieviering, mevr. A. Beijnes/dhr. v.d.
Smaal
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. J.A. van Leeuwen
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. Selms,
vlootpredikant uit Haarlem, met
medew. van Hervormd Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mevr. E. van de
Vate, uit Kampen.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. G. Couperus, uit Amsterdam.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu023-244553.
nieviering
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Eigen koers
Met het twintigjarig pachtcontract ziet Ernst de toekomst uiteraard hoopvol tegemoet: „Het circuit
draait als onderneming goed. Dat beCircuitdirecteur
tekent dat we veel steviger op onze
Hans Ernst:
benen staan en een eigen koers kun„Onze relaties
nen varen. De afgelopen driejaar is
bijvoorbeeld, ondanks de onzeker- weten nu, dat we
in het jaar 2010
heid, al drie miljoen gulden in het
nog steeds in
circuit geïnvesteerd. Die positieve
Zandvoort te
lijn kunnen we nu versneld doorvinden zijn".
trekken. Want onze relaties weten
(Archieffoto
nu, dat we in het jaar 2010 nog steeds
Weekmedia)
in Zandvoort te vinden zijn".

ZANDVOORT - Rinko Zandvoort,
Curiestraat 10, houdt van 15 tot en
met 23 mei dagelijks 'open huis'.
Rinko verkoopt Renault, nieuw plus
Top Occasions. Komende week worden 'alle registers opengetrokken',
volgens de directie. Want: 'Als een
Zandvoorts Autobedrijf meer aandacht wil trekken dan ons beroemde
circuit, dan moet het van goede huize komen'. Beloofd worden: drankjes, hapjes, veel cadeau's plus allerlei aanbiedingen. Geopend van 9 tot
6 uur.

A c h t e r de s c h e r m e n

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
De Arola brengt u
overal heen.

Andries Filmer

Door weer en wind, binnen en
buiten de bebouwde kom Op
volle tank 120 km'Max
snelheid 40 km/uur Ook leverbaar als rolstoel-mri] wagen
Vraag documentatie over
deze fantastische twee-zitter
(Uitsluitend voor gehandicapten}

9

'Meedenken over ontwikkelingen
In de rubriek 'Achter de
Schermen' deze week Andries
Filmer, horeca-ondernemer
en bestuurslid OVZ.

JU614UENBERG
bv|\
?
Pnclhiic 1d9 ^Qnn AP Vpononriail
t
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Poslbus142 3900 AC Veenendaal
(Willonstr 26) lel 08385-11251
Servicepunten m heel Nederland
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(ADVERTENTIE)

Overleden:
Van Beek, Willem, oud 69 jaar
Van Koningsbruggen geb. Van Leeuwen, Alijda Cornelia, oud 84 jaar.

ZANDVOORT - „Je kunt beter vooraf meedenken, dan achteraf kritiek leveren". Daarvan
is Andries Filmer, samen met
zijn broer Jan eigenaar van
Café Neuf, overtuigd. Mede
daarom heeft hij indertijd 'ja'
gezegd, op de vraag of hij bestuurslid wilde worden van Ondernemers Vereniging Zandvoort. Eenbelangrijke taak van
de ondernemers, maar ook van
de gemeente, is yolgens hem
kwaliteitsverbetering van de
kustplaats. Dat geldt ook voor
zijn eigen vakgebied, de horeca.
door Joan Kurpershoek
• Andries Filmer: „We barsten in deze gemeente van de horeca, maar

A

CINEMA CIRCUS

L
BIOSCOOPPROGRAMMA 14 tot en met 21 mei

JFK
DAGELIJKS OM
20.00 uur
vanaf 12 jaar

NDRIES FILMER wilde nauwer betrokken zijn bij bepaalde ontwikkelingen in
Zandvoort. Daarnaast ergerde hij zich over de onduidelijkheid
over veranderingen in het dorp, óf
het ontbreken daarvan. „Daardoor
hoor je veel ondernemers afgeven op
de gemeente, terwijl zij niet precies
weten wat er aan de hand is". OVZ is
een middel om duidelijkheid te
scheppen. „En je wilt vooraf meedenken, niet als het in feite al te laat

KAARTEN

ƒ 17,50

Uitleggen

'EENMOORDFILM!'

Dat laatste raadt hij elke ondernemer aan, al heeft menigeen geen tijd
voor een actieve rol bij OVZ. „Als je
60 of 70 uur per week voor je eigen
bedrijf bezig bent, gaat dat moeilijk". Dat geldt ook voor de meeste
bestuursleden, maar toch zijn zij
druk bezig voor hun leden. Ook al
komt dat niet altijd over, aldus Andries Filmer. „Bij een aantal leden is
het te weinig bekend wat de vereniging doet. Er is te weinig publiciteit
omheen, waardoor ik herhaaldelijk
aan mensen moet uitleggen waar
OVZ allemaal mee bezig is. Want 'ze
horen er nooit iets van".
Voor Filmer staat 'kwaliteit' m ondernemersland bovenaan. Wat dat
betreft moet er nog een hoop gebeuren in Zandvoort. Hij zelf stoort zich
nogal aan het grote aantal snackbars. Over de horecasector zegt hij:
„Ook in die sector zou ik graag verbetering zien. We barsten in deze
gemeente van de horeca, maar
slechts een paar bedrijven bieden
kwaliteit. Als de toerist net bij de
verkeerde binnenstapt, laat je als
Zandvoort geen beste indruk achter".

"•'

PANORAMA

'..ADEMBENEMEND...'
NIEUWE REVU

'...EEN MEESTERWERK...
TROSTV SHOW

KEVIN COSTNER
raOIJVERSTONEaM

Het Verhaal Dat Nomt Ophoudt

Sluitingstijden

Geboren:
Suzanne, dochter van: Scholtenlo,
Pieter en De Muinck, Eegina Carolina
Laura, dochter van: Van den Heuvel,
Roei en De Jong, Brigitte
Tim, zoon van: Scheffer, Norman
Sander en Snoek, Petronella
Peer, zoon van: Van Tetterode, Jan
Roland en Wever, Ria
Robert Charles Louis Nikolaas,
zoon van: Kramer, Karel Jan Nikolaas en Bolwerk, Milcah
Sam, zoon van: De Kluijver, René en
Blurjs, Mandy Victoria
Kimberley Simone, dochter van:
Kemmer, Jacobus Simon Maria en
Prins, Marianne Louise Wilhelmina

ZANDVOORT - Foto Focus, Haltestraat 37, start aanstaande zaterdag
haar vijfde seizoen met een kleurplatenactie voor kinderen van 4 tot 10
jaar. Tussen is half één en half twee
's middags zal een - verklede - 'Kodak Color Kid' voor de deur kleurplaten uitreiken. Daarmee zijn allerlei prijsjes te winnen, zoals Lego-speelgoed, ouderwetse miniatuurautootjes, Color Kids poppetjes en camera's voor eenmalig gebruik. De
prijzen worden voor 23 mei uitgereikt.

'Open huis'
Rinko Zandvoort

Burgerlijke stand
Periode: 28/4 - ll/5/'92
Gehuwd:
Schinning, Petrus Gerardus en Stevens, Maria Cathdrina
Bakker, Ronald Peter en Adams,
Nelly

Color Kids

Circuitdirecteur Hans Ernst was
erg blij met de uitkomst van de
raadsvergadering. „Hiermee is een
eind gekomen aan de onzekere situatie waarin het circuit zich lange tijd
heeft bevonden. De Nederlandse autorensport maakt een zeer positieve
ontwikkeling door. De belangstelling van het publiek, media en deelnemers neemt nog steeds toe. En
dan is het funest dat je met een
huurcontract zit dat per jaar door de
gemeente kan worden opgezegd. Je
kunt dan onmogelijk plannen maken voor de lange termijn en investeringen komen op de tocht te staan".

Kunstzwemmen
ZANDVOORT - Negen kunstzwemverenigingen uit de zwemkring Noord-Holland gaan de strijd
met elkaar aan in de laatste wedstrijd van de Verenigings-competitie
van Noord- Holland. De wedstrijden,
waaronder andere de Zandvoortse
Zeeschuimers aan meedoen, worden
gehouden in Zwembad de Kloet te
Grootebroek.
Maar liefst 180 kunstzwemsters
van zes verschillende niveau's zullen
voor hun vereniging proberen winnende punten te scoren. Alle kunstzwemsters zullen voor jurypanels
vier verplichte kunstzwemfiguren
uitvoeren, waarvoor zij punten ontvangen. Deelnemende verenigingen
zijn: Alliance Zaandam, DWT Haarlem, De Spetters Heiloo, WZ & PC
Purmerend, Oude Veer Breezand,
Oeza Heemskerk, HPC Heemstede,
Zwepho Hem en De Zeeschuimers
Zandvoort.

Zakelijk Bekeken

menteel nog bezig met het opstellen
van het plan.

j Kerkdiensten
16/17 mei 1992

Zandvoorts
Nieuwsblad

FIEVEL IN HET WILDE WESTEN DAGELIJKS OM 13.30 en
15.30 UUR OP ZATERDAG 16 mei ALLEEN OM 16.30 uur !!
alle leeftijden
Kaarten tot 12 jaar/ 9,00
Volwassenen
ƒ12,50

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij
McDonalds (hamburger, patat en frisdrank) voor
maar ƒ12,50 p.p. minimaal 6 personen.
Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

*

„Als je zorgt dat je 's zomers ruim
voldoende personeel hebt, kun je
veel klanten 's winters terug verwachten. Daardoor verleng je dus
eigenlijk je seizoen. En wat je in de
zomer - door die extra kosten - inboet, kun je 's winters weer terugver-.
dienen".
„We krijgen ook wel eens het verwijt dat het aanbod niet voldoet aan
wat men verwacht van een badplaats. Bijvoorbeeld dat er geen discotheek is voor mensen tussen 25 en
35 jaar. En dat klopt ook wel. Soms
schaam ik me er wel-eens voor: je
wilt wel een badplaats van allure
zijn, maar als onze klanten rond één
uur vragen of er voor hen een aardige discotheek is, dan kun je hen bijna nergens heen sturen. Maar: bij
een verblijf in een badplaats hoort
een avondje disco".
„Het valt wel te verklaren. Een
discotheek voor een leeftijdsgroep

slechts een paar bedrijven bieden kwaliteit".

Foto Bram stenen

die pas na twaalf uur of half één 's
nachts naar de disco wil, is met rendabel te maken. Want met de huidige sluitingstijden moet iedereen om
drie uur al weer buiten staan. En er
is geen horecabedrijf dat in dik twee
uur per avond zijn boterham kan
verdienen".

pende verbouwing vooraf: er kwam
een uniek Art d'Eco interieur. „We
vonden die stijl prachtig. We hadden
dat in Frankrijk gezien, in een theater, dat toevallig ook 'Neuf' heet. Ik
heb toen een paar vrienden van de
Rietveldacademie gevraagd of zij
een ontwerp wilden maken".

Ouderen

Surfplank

Filmer is dan ook voorstander van
variabele sluitingstijden. „Dan
wordt 's nachts ook rustiger in het
dorp. Nu krijg je om drie uur hele
groepen tegelijk op straat. Als er dan
nog discotheken tot vijf uur open
zijn, vallen die groepen veel sneller
uiteen. Degenen die al langer van
plan waren om naar huis te gaan,
meestal de grootste groep, vertrekken. De paar die nog wat willen drinken, gaan een andere kant op. En dat
is beter voor de rust m de buurt".
Klachten zijn er ook wel over het
uitgaansleven voor ouderen, vanaf
vijftig jaar en ouder. Gezellige gelegenheden, met 'levende' muziek
voor een dansje, zijn hier niet of nauwelijks te vinden. Volgens Andries
omdat het niet rendabel kan zijn.
„Het bestedingspatroon van ouderen in het uitgaansleven ligt lager
dan bij jongeren. Als je tweehonderd
mensen hebt die ieder 15 gulden besteden, houd je niets over. Van de
3000 gulden omzet is een derde nodig voor de inkoop en een derde of
méér voor de muziek. Je houdt dus
maximaal duizend gulden over voor
personeel en alle andere lasten. Misschien red je het als je zo continue
draait, maar de meeste ouderen
gaan hooguit een enkele keer uit in
de week".

Café Neuf vierde in april het 5-jarig bestaan. Andries heeft er zijn
draai beslist gevonden. „Ik vind het
werk heel erg leuk, omdat er zoveel
variatie in zit. Je hebt constant met
andere mensen te maken. En we
hebben het geluk dat het een goed
lopend bedrijf is, al steken we er
jaarlijks wel een flink bedrag m om
te verbouwen, we besteden veel aandacht aan het interieur. Maar ik wil
wel stoppen met dit werk als ik rond
de veertig ben. Want het is slopend.
Je werkt vaak tot vier uur 's nachts,
met het schoonmaken erbij. En dat
terwijl de zaak om negen uur al weer
open is".
Toch wordt de beperkte vrije tijd
die hij overhoudt niet altijd thuis op
de bank doorgebracht. „Horeca-mensen gaan zelf het meest uit. Ik
vind het leuk om af en toe in Amsterdam te gaan stappen. Ik vind dat een
wereldstad". Een van zijn hobby's is
surfen, maar de plank wordt tegenwoordig wat minder tevoorschijn gehaald. „Het is toch een heel gedoe
om die iedere keer naar het strand te
slepen". Daarentegen brengt hij nu
af en toe een paar uur door achter
het schaakbord. Dat laatste heeft
ook zijn uitstraling op Café Neuf.
Daar worden regelmatig schaak-simultaanavonden gehouden, z~>als
onlangs met de bekende schaker
Hans Bohm.

Familie
Filmer komt uit een familie met
een hoop horeca-ervaring. Andries
zelf, nu 31, werkt al zo'n vijftien jaar
in deze sector. Op z'n zestiende hielp
hij al mee m het strandpaviljoen van
zijn vader, tent 11. Een aantal jaren
later nam hij - samen met zijn zes
jaar oudere broer Jan - het bedrijf
over. In 1987 maakten de twee de
overstap naar de Haltestraat, waar
nu zijn - zes jaar jongere - broer Alex
de 'Scotch Inn' heeft. Andries en Jan
namen de Kousepael over, die verbouwd en omgedoopt werd tot Café
Neuf. „Met twee gezinnen kun je
niet echt leven van een strandpaviljoen", zo verklaart Andries. „En na
tien jaar hadden we het wel gezien.
Bovendien had mijn vader er al een
tijd op aangedrongen dat we eens
met de eigenaar van de Kousepael
zouden gaan praten. Daarna was het
binnen een maand bekeken".
• Omdat er 'kwaliteit' moest komen, ging aan de opening een ingrrj-

Midzomernacht
. Daarnaast gaat er al jaren lang
heel wat vrije tijd zitten in de organisatie van het Midzomernacht- en het
Tropicanafestival. Waarbij hij veel
steun krijgt van Henk Vermeulen,
benadrukt Filmer. „De laatste twee
jaar kost het gelukkig wat minder
tijd, omdat we met een aantal collega's de taken verdelen. Maar ik wil
wel een misverstand uit de wereld
helpen, en dat is, dat we er aan zouden verdienen. Het ziet soms wel
zwart van de mensen, maar die betalen geen entree en zijn niet verplicht
om een drankje te nemen".
„We houden echts niets over aan
de festivals. Ik had twee belangrijke
redenen om het aan te pakken: de
organisatie, wat ik leuk vind om te
doen, plus de naamsbekendheid van
onze zaak, waardoor het indirect
toch weer naar je toekomt", aldus de
ondernemer.
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraar 60
Werkplaats Schelpenplein

STICHTING R.I.B.W. KENNER/IERLAND,
AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN
Boulevard PaulUS Loot 1 2042 AD ZANDVOORT
TolBlOOn 02507-17452

Kwekerij P. van KLEEFF

De Stichting beheert beschermende woonvormen, die onder
meer gevestigd zijn te Zandvoort, Haarlem, Umuiden en
Beverwijk
Aan de bewoners die voor kortere of langere tijd m de huizen
verblijven wordt huisvesting en begeleiding geboden
Voor het Strandhotel te Zandvoort vragen wij een

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE (M/V)
op inval/oproepbasis ter vervanging bij vakantie en ziekte
Er wordt m wisselende diensten gewerkt

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

BETAALTU

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKI

Aanstelling geschiedt volgens de CAO voor Dagverblijven en
Tehuizen voor Gehandicapten
Sollicitaties schriftelijk binnen 14 dagen te richten aan de
afdeling personeelszaken

Sierbestratingsbedrijf HESTRA
Henk Sebregts
Ruim 30 jaar een kei in
sierbestrating.
Tel. 023-293359
voor een vrijblijvende offerte.

Voor de doe het zelver
levering zand, grind,
(grind)tegels, klinkers
enz.
Showterrein aanwezig.
Oude Kruisweg 48, Cruquius.

Euro loodvrij
f l .76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
ƒ l .06

Inlichtingen de heer W J v d Kolk, hoofd administratie, tel
02507-14941

ARTIESTENGALA NIGHT
Te huur:

EEN LOODS

Uweg 1004
2133 ME HOOFDDORP

Af m.: 16m x 9m
Prijs:
ƒ1300,- p.m.

Inl.
02507-17619

eysf

GLAS & SCHILDERWERKEN

Soc.
de Manege Zandvoort
heeft a.s. zaterdagavond weer een
grandioos programma, met div.
artiesten, live muziek en DJ's.
Dansen, sfeer en gezelligheid
Uitsluitend ongeb. mensen
vanaf 25 jaar
Corr. gekleed. Entree ƒ 15,Info: 16023

*=*02503

13515

*-D
Toine
Voor gewoon, riant tafelen
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

(bij Palace Hotel)

altijd en overal, iedereen leest de krant
ELECTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES
ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGEN
TELEKOMMUNIKATIE INSTALLATIES
SANITAIRE INSTALLATIES
ONDERHOUDSVRIJE DAKBEDEKKING

Knaller van een Open Huis bij Rinko Zandvoort:

Voor het echte
autospektakel hoeft unou eens
niet naar het circuit

[BB

SERVICESTATION

Erkend
j Unelo
l Beveiligings
Installateur

24-uur service
Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

De
Lange totaalinstallateur
Aalsmeerderweg 527,
1437 EG Rozenburg (N.H.).
Telefoon 020-6533779

Fax: 020-6533975

Zandvoort-Raadhuisplein 15
:tel. 02507-12838

SPECTRfA
• vraagt personeel
voor zijn afdelingen
INTERTOYS, SPORTPOINT
en huishoudelijke afd.
Leeftijd 18-20 jaar.
Als je als Zandvoorts Autobedrijf meer aandacht wil
trekken dan ons beroemde circuit, moetje van goede
huize komen. Vandaar dat Rinko Zandvoort tijdens z'n
Open Huis werkelijk alle registers open trekt.
Van 15 t/m 23 mei kan de autoliefhebber zijn (of
haar) hart ophalen. Het begint al met het fantastische
kadootje bij binnenkomst. En dan die aanbiedingen!

En dan is er ook nog de Renault 19 Europa. Deze
auto biedt u een pakket aan sportieve extra's
t.w.v. f 1.992,-. U betaalt hier slechts f525,- voor.
Zandvoort - Raadnuisplein 15
:
tel. 02507-12838

SPECTRA

Gratis Pioneer rad»
met afneembaar front
(bij aankoop van een
„ieuwe Renault Cl.o l

Dit weekend:

Fraise-Schnitt

9,25

(slagroom met aardbeien)

De nieuwe Renault 19
(op 19 punten vernieuwd!) is
tijdens ons Open Huis uitgerust met een Gratis
Garantie Plus kontrakt: 3/aar of 100.000 km volledige
garantie*.
Wat dacht u trouwens van de Clio Soleil? Deze
door z'n open dak extra zonnige uitvoering van de
Renault Clio is vanwege de feestelijkheden uitgerust
met 'n gratis Pioneer radio met afneembaar front
(KEH-5300). De enige die nu nog uw radio mee kan
nemen bent u zelf!

Vloerwit van de molen

Tenslotte voor de luxe paardjes onder ons: de
Renault 21 Manager. Deze auto is voorzien van
elektrische zijruiten voor, centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening en zeer chique bekleding.
O, voor we het vergeten: ook de Top Occasions
zijn tijdens ons Open Huis extra aantrekkelijk. U kunt
rekenen op een bijzonder scherp financieringsaanbod
en 12 maanden volledige garantie.
Snel naar het Open Huis van Rinko Zandvoort
dus, want daar gebeurt 't.

400 gram
van 1,55 voor

l j

-Gekte ^Bakker
HOGEWEG 28, TEL.

12989

'Vraag naar de exacte voorwaarden

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

Openingstijden van
15 tot en met 23 mei:
dagelijks van 09.00-18.00 uur.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360.

RENAULT
G E E F T JE
LEVEN K L E U R

WERKENDE
VRHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04
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Groepsnummer Zeeschuimers
levert een mooie eerste plaats op
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag hebben de Zandvoortse
kunstzwemsters in Haarlem
een uitstekende prestatie geleverd. De leden van de Zeeschuimers scoorden erg hoog
en eindigde veelal in de top van
het
eindklassement. Het
groepsnummer in de categorie
boven dertien jaar leverde een
eerste plaats op.

rieën, namelijk onder dertien jaar en
boven dertien jaar. In de leeftijdscategorie onder dertien jaar behaalde
Sandra Beugel met een mooie solo
een goede derde plaats. Ook het duet
van Natascha Bakker en Sandra
Beugel werd netjes uitgevoerd en
was eveneens goed voor een derde
plaats. Het groepsnummer, gezwommen door Natascha Bakker,
Sandra Beugel, Minke Kortekaas,
Marjolein van der Meer, Monique
van der Werff en Wendy van der
Aan deze muziekwedstrijd, geor- Broek leverde ook 'brons' op.
ganiseerd door de Haarlemse vereniging DWT, deden Heemstede, Den
Haag, Zaandam, Veenendaal, Haar- Cats
lem em Zandvoort mee. De veremIn de categorie boven dertien jaar
gmg die de hoogste totaal score zou stond Tamara van Rhee ingeschrebehalen, kwam m het bezit van een ven met een solo. Zij behaalde met
fraaie wisselbeker. De wedstrijd was haar uitvoering een vierde plaats.
verdeeld in twee leeftijdscatego- Bij de duetten behaalden Ingrid

Kraaijenoord en Vivian Croes, met
een schitterende uitvoering, een
zeer fraaie tweede plaats. De Zeeschuimers werden zelfs eerste met
het groepsnummer gezwommen op
de muziek van de musical 'Cats'. Dit
groepsnummer, gezwommen door
Ditte Valk, Ingrid Kraaijenoord, Vivian Croes, Anouk Noordervliet, Sylvia Mettes en Saskia Wester werd zo
goed uitgevoerd, dat de ploeg van
DZS voorbij werd gestreefd.
In het eindklassement werd DZS
uit Den Haag eerste, gevolgd door de
Zandvoortse Zeeschuimers. De derde plaats was voor Alliance uit Zaandam. Het was een uiterst succesvolle dag voor de kunstzwemsters van
de Zeeschuimers. Inlichting over
kunstzwemmen kunnen via de telefoonnummers 16511 of 18049 verkregen worden

Alleen Ton van Kempen behaalt met tweede plaats knap resultaat
• Deze mislukte aanval van Casino/ZVM levert HCV balbezit op, ondanks inspanningen van de Zandvoortse aanvallers.

Gebrek aan concentratie breekt
ploegen van Casino/ZVM op
ZANDVOORT - Voor de teams van Casino/ZVM staat niets
meer op het spel en dat is te merken. De ploegen hebben moeite
met de concentratie.
De Zandvoortse heren leden een nipte 15-16 nederlaag tegen
HCV en ook de dames gingen onderuit. Overbos speelde CasinoZVM, met gemotiveerd handbal, naar een 13-6 nederlaag.

Duitse toerwagens
in één-uursrace
ZANDVOORT - Voor zondag
staan er races op het programma van Circuit Park Zandvoort. Vooral de strijd om de
Duitse Toerwagen Cup en de
één-uursrace
Produktiewagens beloven veel spanning te
geven.
In de eerste races van dit nog j onge raceseizoen kon het publiek al
genieten van het optreden van de
Koni-produktiewagens. Nu zullen
de populiare 1.4- tot 2-liter één uur
lang alles uit de kast halen om de
overwinning te pakken. De spanning
zal enorm groot zijn, want veel klasse verschil is er niet tussen de teams
van Alfa Romeo, Nissan of BMW.

Vooral in de eerste helft kwamen
de mannen van Casino-ZVM niet tot
aanvaardbaar handbal. „Ik denk dat
de uitstekende oefenwedstrijd, die
we tegen De Blinkert speelden, nog
nawerkte. We waren in de eerste
helft nog niet bij deze wedstrijd,"
stelde coach Joost Berkhout. In de
eerste helft profiteerde HCV van het
matige spel van de Zandvoorters
door een 3-7 voorsprong te nemen.
In de tweede helft lieten de Zandvoorters evenwel zien waartoe zij in
staat zijn. Met prima handbal werd
de achtervolging ingezet. Het zeker
niet slechte HCV hield echter de
marge van vier doelpunten tot ver in
de tweede helft vast. In de slotfase

kroop Casino-ZVM echter naderbij
tot 15-16. Hadden de Zandvoorters
een break-out vlak voor het eindsignaal goed weten uit te voeren dan
had er nog een gelijkspel ingezeten,
maar het lukte niet.
„Duurt de wedstrijd vijf minuten
langer dan winnen we nog," vond
Joost Berkhout. „We Speelden in de
eerste helft te mat, maar ik ben ontzettend tevreden over het spel in de
tweede helft en ook over het vertoonde handbal in het afgelopen seizoen. Met deze groep moet er volgend jaar meer in zitten, zowel in de
zaal als op het veld."

Dames
Casino-ZVM moest tegen Overbos
aantreden op een grasveld maar dat
is geen excuus voor de nederlaag.
„We speelden gewoon een slechte
wedstrijd, we waren niet fel genoeg,"
aldus coach Els Dijkstra. „We heb-

Felle strijd bij 22e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi

HB Beveiliging stelt kandidatuur
voor hoge eindklassering toernooi

De Duitse Toerwagen Cup staat
ook altijd garant voor veel spektakel. In twee klassen, onder en boven
2000 cc, nemen getalenteerde Duitse ZANDVOORT - Het 22e Zand- winstpartijen. Jaap Bloem/HB gaf
coureurs het tegen elkaar op in een voortmeeuwen
zaalvoetbal- een visitekaartje af bij de veteranen.
wedstrijd over dertig ronden.
toernooi is in volle gang en Sekura werd met 8-3 opgerold en NN
over het geheel genomen werd met 5-3 geklopt. Café De Kater
De zeventiende mei staat in het wordt er fel maar sportief om beschikt over een goed team gezien
de 8-4 zege op NN. In de recreanten
teken van de showroomraces. Zo
wordt de racedag geopend door de de punten gestreden. De wed- klasse behaalden Rabbel Boys, Bakstrijden
worden
vrij
goed
bekerij Paap, Lammers en Deutsz
Squadra Bianca rijders en zal er ongetwijfeld ook een stevig duel ont- zocht en ook de komende week MWM overwinningen. Lammers en
staan in de Citroen AX- en Samson staan er een paar spannende Deutz MWM kamen vervolgens onRenault Elf Clio Cup. Ook de lief- wedstrijden op het program- derling tot een 3-3 gelijkspel.
hebbers van de formulewagens ko- ma.
Programma voor de komende week:
men op het Circuit Park Zandvoort
Veel kan er nog niet gemeld wor- Donderdag: 18.45 uur Van Riet - Studio aan
aan hun trekken. De Formule Ford
1600 race gaat over twintig ronden. den over het verloop van de strijd. Zee, 1930 uur Banana's - Nweau Offset,
uur Weber's - Bakkerij Paap, 21.00 uur
Een paar opvallende resultaten wa- 20.15
Turn Turn - Broekenboerderij, 21.45 uur Big
De races beginnen zondag om één ren er wel. Zo stelde in l A HB Bevei- Mouse - Hindstore, 22 30 uur Café de Kater uur en rond zes uur valt de zwart-wit liging haar kandidatuur voor een Sensemülia.
geblokte vlag voor het laatst. De toe- hoge klassering. Met gemak werd Vrijdag: 18.45 uur Establo - Trefpunt, 19 30
gangsprijzen bedragen vijfendertig gewonnen van Sam Sam met 6-3 en uur Sekura • NN, 20 15 uur Repropartners gulden voor het rennerskwartier en van Winter met 5-2, Winter verloor Deutz MWM, 21.00 uur Snackbar Henri vijftien gulden voor de duinen en ook nog van Play In met 4-2 en is dus Bad Zuid, 21.45 uur DVS'85 - Kalmthout,
22.30 uur Sam Sam - Aannemer Winter.
tribune. De toegangsprijs voor uit- aardig achterop geraakt.
In l A gaat Auto Versteege met
sluitend de zaterdagtrainingen betwee zeges aan kop. Eerst werd met
draagt vijftien gulden.
5-0 gewonnen van DVS en vervolgens ging Kalmthout met 3-1 ten onder. Kalmthout verloor eveneens
van Snoeks (3-2) en zal het dus moeilijk krijgen zich te kwalificeren voor
een plaats in de kruisfinales. Opvallend was nog de ruime 7-3 zege van
Hindstore op Cor Smit.

Zaterdag: 10.00 uur Nihot Take Five - Weber's, 10.45 uur Café Neuf • Luiten bv, 11.30
uur Big Mouse - Cor Smit, 12 15 uur Sabra Lammers, 13.00 uur Nachtwacht - Turn
Turn, 13.45 Play In - HB Beveiliging, 14 30
uur Imex - Banana's, 15.15 uur V.d. Heuvel Gratema, 16.00 uur Plavuizen - Café de Kater, 16 45 uur De Kater vet • Jaap
Bloem/HB, 17.30 uur Snoeks - Auto Versteege.
Maandag: 18.45 uur Café Bluijs - Studio aan
Zee, 19.30 uur Rabbel Boys - Bakkerij Paap,
20 15 uur REA - Broekenboerderij, 21.00 uur
Radio Stiphout - Sensemilha, 21.45 uur Fred
Hehl - Van Riet, 22 30 uur Hindstore - Pim
Janssen.
Dinsdag: 18.45 uur Luiten bv - Trefpunt,
19.30 uur Sabra - Weber's, 20.15 uur
V.d.Heuvel - Turn Turn, 2100 uur d'Anvers Niveau Offset, 21.45 uur Snoeks - Cor Smit,
22 30 uur Play In - de Kater
Woensdag: 18.45 uur Jaap Bloem/HB - Imex,
19.30 uur Auto Versteege - Big Mouse, 20 15
uur Lammers - Nihot Take Five, 21.00 uur
Café Neuf - Studio aan zee, 21.45 uur Gratema - Nachtwacht, 22.30 uur HB - Plavuizen

ZANDVOORT - Het door
Chess Society georganiseerde
Management Share Rapidtoernooi is een overweldigend succes geworden. Maar liefst 85
schakers uit het hele land trokken afgelopen zaterdag naar de
badplaats om aan het toernooi
deel te nemen. Winnaar van
het toernooi werd Vedder uit
Hilversum, terwijl Ton van
Kempen van de organiserende
vereniging de meest succesvolle Zandvoorter was. De meeste
Zandvoortse schakers stelden
echter teleur.
De eerste editie van dit toernooi
trok vorig jaar slechts veertig deelnemers en omdat zaterdag bovendien een concurrerend toernooi in
Haarlem werd georganiseerd, was
de enorme toeloop naar dit toernooi
zeker niet verwacht. „Met zo'n vijftig tot zestig schakers waren we al
dik tevreden geweest," aldus voorzitter Hans Drost, die het toernooi
opende.
Een perfekte indeling zorgde ervoor dat de dag zonder enige wanklank verliep. In de veertien groepen van zes spelers werd volop strijd
geleverd voor een eerste prijs van
vijftig gulden, een tweede prijs van
dertig gulden en een derde prijs van
twintig ^gulden.

Knap resultaat
In de hoofdgroep werd gewonnen
door Vedder uit Hilversum met een
honderd procent score van vijf punten uit vijf partijen. Chris de Saegher uit Zaandam, winnaar van vorig
jaar, volgde op de tweede plaats met
3,5 punt. Met een score van nul uit 5
stelde favoriet Van de Klashorst
enigszins teleur in deze groep. Dat
gold ook voor Chess-speler Ben de
Vries, die in de tweede groep tot eenzelfde score kwam. Zandvoorter
Louis Dambrmk kon in de vierde
groep eveneens geen potten breken
en eindigde met slechts l punt op de
vijfde plaats.

Snackbar Henri haalde in 2 A behoorlijk uit door Gratema met 6-2
weg te spelen. Ook Broekenboerderrj en REA boekten overwinningen.
Met twee nederlagen kan Café Neuf
als uitgeschakeld worden beschouwd in 2 B. Establo won met 2-0
en Trefpunt zegevierde met 4-0.
Trefpunt was overigens kansloos tegen Fred Hehl, 7-1. Luiten BV en
Van Riet zorgden eveneens voor

Reserves van AS/4711
boeken overwinning
ZANDVOORT - In de tenniscompetitie blijft het reserve
team van AS/4711 Zandvoort
meedoen in de bovenste regionen. De overwinning van 5-3
tegen Frisselstein viel wel wat
klein' uit maar de Zandvoorters blijven de topploegen op
de hielen zitten.

Voor het eerst dit seizoen bleek
dat AS/4711 Zandvoort ook de singlepartijen tot een goed einde kon
brengen. Na de enkelspelen bezaten
de Zandvoorters een 3-1 voorsprong.
Petra Jansen komt steeds beter in
vorm en dat werd nog eens onderstreept door haar eerste overwinningen van dit seizoen. Karin Moos en
Vincent van Gelderen zorgden eveneens voor zeges. Alleen Sander van
Gelder ging in het enkelspel ten onder.
De damesdubbel van Frisselstein
bleek een enorm geroutineerd en
sterk koppel te zijn. De Zandvoortse
dames moesten het daar tegen afleg-

Clicks/TZB verliest
van Onze Gazellen
ZANDVOORT - De softbalsters
van Clicks/TZB, moesten na
het verlies van vorige week bij
de Flags in Lisse, opnieuw de
meerdere erkennen in de tegenstander. Nu was het, het
zeer geroutineerde team van
Onze Gezellen dat de winst opeiste, 17-6.

„Het is geen schande om van dit
Onze Gezellen te verliezen, als je
weet dat dit team vorig jaar nog in de
reserve eerste klasse uitkwam", verdedigde de Zandvoortse coach
Vleeshouwers zich na afloop. „De
gehele ploeg van Onze Gezellen beschikt over twee keer zoveel spelervaring als mijn team en dat is gewoon doorslaggevend geweest. Maar
ondanks het verlies ben ik best tevreden, vooral omdat Elfriede Boeree haar vorm op de heuvel weer
terug heeft."

Slagprestaties:
S Rijnders 2 uit 3 (0,667). J. van
Soest l uit 2 (0,500). E.Boeree l uit 2
(0,500). I. van Keulen l uit 2 (0,500).
Stand in klasse 2a Rayon Haarlem:
1. Onze Gezellen 3-5, 2. DSS 2 3-5, 3.
Terrasvogels 3-5, 4. RCH 3-3, 5.
Clicks/TZB 3-2, 6. Flaggs 3-2, 7. EDO
3-2, 8. Rooswijk 3-0.

NHWB organiseert
lustrumwandeltocht
ZANDVOORT - Ter gelegenheid
van het 55-jarig bestaan organiseert
de Noord Hollandse Wandelsport
Bond op zaterdag 16 en zondag 17
mei aanstaande een lustrumwandel-.
tocht over de afstanden van 5,10,15,
20, 25 en 30 kilometer, dit geheel
naar eigen vrije keuze.
De start zal plaatsvinden vanuit
het Dorpshuis aan de Donkerelaan
te Bloemendaal. De routes gaan
door een schitterende omgeving.
Het inschrijfgeld voor deze wandeltocht bedraagt vijf gulden per persoon. Deelnemers ontvangen voor
dit bedrag een speciaal voor deze
wandeltocht ontworpen medaille.
Ook kan er ingeschreven worden
voor alleen de organisatiekosten, die
twee gulden vijftig bedragen. Leden
van de NHWB, NWB en andere door
de NHWB erkende wandelsportbonden ontvangen een reductie van één
gulden. Nadere inlichtingen zijn te
verkrilgen via de telefoonnummers
020-6310180 of 020-6109898.

Duiven leggen
snelle vlucht af

Maar in de volgende slagbeurten
ZANDVOORT - Wegens het slechbleek duidelijk dat de slagploeg van
het Haarlemse Onze Gezellen geen te weer werden de vluchten van zamoeite had met de Zandvoortse pit- terdag 9 mei verplaats naar de zonchmg. Onze Gezellen liep uit naar dag. Dit werd een mooie vlucht met
een 12-3 voorsprong.
een snel verloop. De duiven van
Postduivenveremging Pleines werNadat Joke van Soest op de heuvel den 's ochtends om kwart voor acht
vervangen werd door Elfriede Boe- gelost voor de wedvlucht vanuit
ree ging het wat beter in het Zand- Soigmes. De duiven moesten 203 kivoortse veld. In aanvallend opzicht lometer afleggen. De eerste duif
was de laatste inning nog van belang werd ruim twee uur later, namelijk
voor Clicks/TZB. Ingeborg van Keu- om vier minuten over tien geklokt
len kwam door een mooie tik op de door de gebroeders Koper. »
honken en vervolgens sloeg Elfriede
Boeree, met een geweldige tweeDe uitslag was: Combinatie Koper
honkslag, drie teamgenoten binnen, l, 2, 3. P. Bol 4, 10. Combinatie P. en
waardoor de stand op 15-6 kwam. In M. Bol 5. R. Smnige 6,11,15. J. Heerde slotinning voegde Onze Gezellen emans 7. H. Lansdorp 8. Van der
tenslotte nog twee punten aan de Wal en Romkes 9. H. Handgraaf 12.
score toe. Eindstand 17-6.
E. Paap 13. J. Harteveld 14.

Interne competitie Zandvoortse Schaakclub:

Handgraaf klopt Geerts

gen. Doordat de heren wel voor een
overwinning zorgden, werd de voorsprong naar 4-2 gebracht. Het gemengd dubbelspel bleef eveneens
onbeslist. Karin Moos en Sander
van Gelder verloren hun partij,
maar Petra Jansen en Vincent van
Gelderen stelde, door hun overwinning, de 5-3 zege veilig.
„Ons uitgangspunt was om in de
hoofdklasse te blijven," stelde coach
Paul van Geuns. „We blijven door de
resultaten echter uitzicht houden
op een kampioenschap hoewel we
dat niet meer in eigen hand hebben.
Er valt echter nog niets te zeggen
hoe deze competitiie afloopt, maar
het is altijd leuker als je nog ergens
om mee kan strijden."

laas ontmoette de sympathieke Flonan van der Moolen was in groep
Zandvoorter toen de man met de 14 nog niet opgewassen tegen het
hamer waardoor hij met drie nullen echte geweld. Met een fraaie overop rij alsnog buiten de prijzen viel. winning op de Italiaan Guatarolo
liet Van der Moolen echter zien over
het nodige talent te beschikken.
Geweld
Met het welslagen van dit toernooi
In groep acht wist Dennis van der heeft Chess Society opnieuw naam
Meijden beslag te leggen op een gemaakt binnen de schaakwereld.
fraaie gedeelde tweede plaats, ter- Volgens de organisatoren Drost, Cliwijl Ton Marqueme het in groep 11 teur en Van Brakel is het zeker dat
helaas niet verder bracht dan l punt. dit een jaarlijks terugkerend toerDe laatste Zandvoortse deelnemer nooi wordt.

Clicks/TZB dat als eerste de knuppel mocht hanteren kwam in de eerste slagbeurt met tot scoren. Onze
Gezellen daarentegen wel en nam
een 2-0 voorsprong. Daarna was het
de zeer sterk spelende Elfriede Boeree, die de drie nullen in verdedigend opzicht voor haar rekening
Het grootste Zandvoortse succes nam.
werd geboekt in groep vijf door Ton
Het coach-duo Vleeshouwersvan Kempen van Chess Society. In
een zeer gelijkwaardige groep wist /Drayer koos in de tweede inning
de Zandvoorter beslag te leggen op voor aanvallend spel. Iets wat in eerde tweede plaats hetgeen zonder ste instantie mislukte toen Sandra
meer een knap resultaat was. In Castien werd uitgetikt op de thuisgroep zes kende Jack van Eyk een plaat. Toen kwam Sonja Rijnders
voortvarende start van 1,5 uit 2. He- via een honkslag op het eerste honk.
Vervolgens haalde Joke van Soest
verschrikkelijk uit waardoor de bal
over de hekken vloog. De home-run
leverde Clicks/TZB twee punten op;
2-2.

Trofee voor Longayroux

Casino-ZVM neemt
lichtinstallatie
in gebruik

ZANDVOORT - Handbalvereniging Casino/ZVM neemt zaterdagavond de nieuwe lichtinstallatie officieel m gebruik.
Op de velden in het voormalige
circuitgebied hebben vele vrijwilligers van de handbalvereniging er
voor gezorgd dat deze lichtinstallatie van de grond kwam. De ingebruikname staat gepland om negen
uur.

ben een aantal blessures en bovendien staat er niets meer op het spel."
Ook de dames kunnen de nederlaag toeschrijven aan een zeer slechte eerste helft. In die eerste helft
bouwde Overtaos een 7-1 voorsprong
op. De Zandvoortsen vonden dat
toch wat te gortig en kwamen met
meer inzet voor de dag in de tweede
helft. Door het overgaan op een viertwee verdediging werd Overbos nu
beter opgevangen. Aanvallend heeft
vooral de uit de jeugd ingepaste Daniélle Peet zich goed ontwikkeld m
het Zandvoortse team. Zij scoorde
via een paar break-outs. Daardoor
bleef de nederlaag enigszins beperkt, 13-7.
Doelpunten Casino-ZVM heren:
Guido Weidema 5, Erwin Spruit 2,
Menno Trouw 2, Jan van Duijn 2,
Hans Mol 2, Richard Vos l, Ronald
Vos 1.
Dames: Mariëlle Peet 2, Elly von
Stein 2, Margreet Sterrenburg 2.

Zandvoortsers stellen teleur op
schaaktoernooi van Chess Society

ZANDVOORT - Bij de strijd in
de interne schaakcompetitie
van de Zandvoortse Schaak
Club vielen vorige week een
paar verrassingen te noteren.
Zo won Nico Handgraaf verrassend van Edward Geerts en
steeg naar de achtste plaats op
de ranglijst.
Sportverslaggever Aaldert Stobbelaar reikt de bokaal uit aan topscorer Paul Longayroux.
Foto Bram Stynen

ZANDVOORT - Dit seizoen streden de yoetballers van de Zandvoortse voetbalverenigingen
om de door het Zandvoorts Nieuwsblad beschikbaar gestelde topscprertrofee. Na de eerste helft van de competitie was al duidelijk dat
de Zandvoort'75 spits, Paul Longayroux, ongenaakbaar was voor de overige voetballers.

foto krijgt Paul Longayroux de trofee uitgereikt door de
sportredacteur van het Zandvoorts Nieuwsblad.

In de laatste competitiewedstrijd raakte Longayroux
geblesseerd, maar de blessure is genezen, zodat hij aanUitslagen:
staande zaterdag mee kan doen aan de belangrijke proAS/4711 Zandvoort 2 • Frisselstein 2 5-3,
motiewedstrijd tegen Odin. Zandvoort'75 moet dan windBB/Bosheim - ELTV 2 8-0, Leimonias • Van
nen om een beslissingswedstrijd af te dwingen tegen de
Wijk/TCG 2-6, Amstelpark 2 - Tessa/Zutphen 2-6. Stand: 1. Vna Wijk/TCG 4/22-10, 2.
winnaar van de nacompetitie uit de andere derde klasse.
Tessa/Zutphen 4/21-11, 3/ Leimonias 4/19Uiteindelijk finishte Longayroux op een respectabel De Zandvoorters hebben thuisvoordeel en volgens trai13,4. AS/4711 Zandvoort 2 4/18-14,5. Amstelpark 2 4/16-16, 6. dBB/Bosheim 4/15-17, 7. aantal van 25 doelpunten. Daarom kwam de razendsnel- ner Gerard Nijkamp, is op doelman Pierre Visser na,
le spits terecht in het bezit van de fraaie bokaal. Op de iedereen weer fit. De wedstrijd begint om half drie.
Frisselstein 4/12-20, 8. ELTV 4/5-27.

Twintig deelnemers waren aanwezig om aan de dertigste ronde mee te
doen in het Gemeenschapshuis. De
meest enerverende partij was die
tussen Nico Handgraaf en Edward
Geerts. Handgraaf wist duidelijk het
voordeel van het 'wit' spelen uit te
buiten. Ook 'nieuwkomer' Jansen
sloot zijn partij winnend af. Klijn
werd daar de dupe van.

Uitslagen: Jansen-Klijn 1-0, Wiggemansen-Schelvis 1-0, Marqueme-De
Oude 1-0, Gude-Schiltmeijer 1-0,
•Paap-Choi 1-0, Termes-Gorter 1-0,
Pranck-Dambrinck 0-1, Handgraaf-

Geerts 1-0. De partijen tussen TwmtVan der Meijden en Berkhout-Van
Elk eindigden in remise.

Beslissingspartij
Vanavond staat de beslissingswedstrijd' voor de Zandvoortse
Schakers op het programma. In het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat ontvangt de schaakclub het tweede team van het Haarlemse SVS. De wedstrijd begint om
acht uur en de verliezer degradeert.
Bij de jeugdafdeling van de Zandvoortse Schaak Club was er vanwege vakantie geen competitie. Aanstaande zaterdag gaat de jeugd het
'grote' schaakwerk bekijken in Amsterdam. Daar is dan namelijk begonnen de Max Euwe-vierkamp,
waaraan de titelkandidaten voor het
wereldkampioenschap
schaken
meedoen. Neerlands beste schaker
Jan Timman en de Engelsman Nigel
Short nemen het tegen elkaar op.
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Meer Waar Voor Uw Geld!

BMW

Peugeot

4\ m* ' • * '
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in olie
edities van Weekmcdia t w Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, Do Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant, Zondvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad) De Zaanse Ge^msbode
(uitgave Noorderpersl en hè' Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool

-BÏS 020-5622331
020-6271154

BMW 320i, sportvelgen, nw
mod. '84, metallic beige,
i z g.st, ƒ8950, 02990-37825

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri,dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6650321
Schndelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Fiat
FIAT 127, bj '79. Apk tot 6-93.
Leuke auto
ƒ1250-.

Algeven kan ook Het Parool, Wibautslraat 131
Amsterdam

Tel. 075-163008.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemslelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weosp,
Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gosthuisplein l 2

Fiat Panda 45, m.'83, nw. APK,
rijdt perfect, ƒ 1 950.
Tel 02990-37825.

205 XE Accent, wit
205 XE Accent, blauw
205 GTI 1.9, groen met
205 XE Accent, rood
205 Accent, blauw
309 XR, rood
309 XRD. d. grijs met
309 XL Profil wit
309 GL Profil wit
309 GL 1.3, rood
405 GL 1.6i, grijs met
405 GR 1.9, beige met
405 GL, wit
405 SR 1.9 wit
405 GRD blauw
MERCEDES 250, '78, aut., APK 405 GRD blauw met
nov. '92, i.z.g.st., 130.000 km, 505 GR 2.2 inj„ grijs met
ƒ6000,- : 020-6944382.
Lancia Yio Rre, grijs met
Fiat Panda 750, groen
'
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
Volvo 360 GLT, grijs met
Mini-Metro, m 86, wit, ƒ 46.000
km, nw. staat. 02520-15234.

Mini

Nissan

Fiat Uno 55 S, m '84, nw. APK,
metallic groen, ƒ 2.950
Sunny 1 3 Station, Lpg, 8-87,
Tel.: 02990-37825.
93 000 km ƒ 10.950.-. Autobedrijf Wim v Aalst: 02979-84866.
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions T.k. Nissan Sunny 1,7 GLX DieA. Philipsweg 13, Uithoorn.
sel, 3 drs., 5/'89, 65.000 km,
Tel. 02975-62020
ƒ13500. Tel.: 020-6169418.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat3 regels
ƒ 26,occasions Tel: 020-6470909
Voor elke extra regel
ƒ11,50
mm-pri|s
ƒ 5,91
Fiat Panda 45 'Prima', b.j.'SS, I.z.g.st. Opel Corsa 1.0 TR,
mm-pri|s met vignet
ƒ
6,34
zwart, striping, spr.vlg., nw. rood, b.j. 9/84, ƒ5.750,-. Tel.:
02990-22568, na 19 uur.
APK, ƒ3450, 020-6105478.
Alle pri|zen zi|ti excl. 6% BTW
Opel Kadett 1.6 Diesel, b.j.'82,
NU
KOPEN,
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
VOLGEND JAAR BETALEN* 3 drs., wit, APK, rijdt perfect
ƒ 1 450., tel. 020-6105478.
Voor meer informatie of advies, bel
Panda 750 CL 10/87 .ƒ 9250
Panda 1000 L i.e.2/89/ 10.600 KADETT 1.2.GLS, 11-'84, grijs.Panda 1000 CL 3/87 . ƒ 9500 metall, i.z.g.st., APK mei '93,
Uno 45 9/86
ƒ 9.250 1e eig., ƒ4500. 02990-48423.
Uno 45 t.e. 8/89 . . . . ƒ 13.250 Opel Ascona 165, b.j. '83. APK
Uno 45 i e. 1/91 ....ƒ 16.250 4-'93. 5 bak. l. pr.st. ƒ3000.
Uno 60 S 3/87
ƒ11.950 Tel.: 02979-72417.
Tempra 1 6, 1/91 ..ƒ23.950
Lancia Delta GT 2/89 ƒ 19 750 Opel Ascona 1.6, nw. mod.'83,
Ford Sierra 2 O CL 1/89/ 19 950 LPG, i. pr st., n w. APK, ƒ 2.950.
Tel. 02990-37825.
Ford Scorpio 2.0 CL
Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers;
4/89
ƒ21.950 Opel Kadett 1.6 i 3-drs.
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Citroen BX 16 Montreux
5 versnellingen, 5-89, LPG,
full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.
4/89
ƒ 19.500 ƒ 14.000.-. Tel.. 075-287733
Tevens luxe wagens o.a.:
Citroen BX 19 TD 5/90/ 27 500
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Honda Aerodeck 2/87 ƒ 15.950 T.k. Opel Ascona, aut., b.j.
Volledige garantie, service en onderhoud.
VW Jetta LPG 10/87 .ƒ 14.250 1979, APK 6-'92, vr pr. ƒ 1250.
Tel. 075-700520
3-12 maanden garantie
Tevens importeur van STARCRAFT:
'Vraag onze voorwaarden
Weg. omst h. Opel Kadett 17 D
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Rfth Weels
CASPARUS - FIAT
(nw.st), 1e eig., 58.000 km, b.j.
Casparuslaan 1
18-7-'90, nw.pr. ƒ33.700, div.
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
extra's, vr.pr. ƒ 17.000. ANWBWEESP
Tel.: 020-6670121.
02940-15108
keur. gn bezw. 020-6736456.

Opel

020-665 86 86
Chevrolet

IMPORT USA CARS

Daihatsu

Audi

T.k. Rat 500 L, b.j. 1971, prijs
ƒ3900. Tel/070-3541438.

Peugeot

Ford

COBUSSEN

T.k. Audi 80 1 89 b j. 1987 n w.
model, prijs ƒ 17.500,-. Tel. na
18.00 uur: 02975-68030.

PEUGEOT - DEALER

Ford Escort 1400 Cli, 1990, 3
drs., rood, incl. radio/cass., Door inruil hebben wij voor u
orig. gar. extra tot 2-'94. diverse Leeuwekeur gebruikte
auto's klaar staan.
ƒ 16.750. Tel.: 02990-27687.
Auto's die door en door
Ford Escort 1.6 1983. ƒ 3500, 5 gekontroleerd worden om u
drs., met trekhaak. In goede st.
-als nieuwe eigenaar- weer vele
Tel. na 19.00 u.. 02908-4104.
km van dienst, te zijn.
2 CV 6, club, 10-87, 68.000 km
ƒ5750.- Autobedrijf Wim van Ford Escort 1.6 L Kombie, nw. De auto's worden geleverd
m.'88, i pr.st., ƒ8.950. Inruil met 100% garantie. Inruil,
Aalst. Tel.: 02979-84866.
financiering en verzekering
mog. Tel.: 02990-37825.
Citroen BX Cannes als nw
kunnen door ons snel en voorFord
Escort
1.6
L,
m.'84,
punt
16.000 km, b.j. 8-'90 van part
delig geregeld worden
gaaf,
5
drs.,
APK
gekeurd,
Tel.: 075-351723.
COBUSSEN
ƒ4.950. Tel. 02990-37825.
CITROEN GSA, bj. '82, i g.st.
Sinds 1930
FORD
GRANADA
'84,
120.000
vr.pr. ƒ 1750, 020-6902068.
km, APK 1-'92, schuifkantel- Baarsjesweg 249-253, direkt
CITROEN VISA GT
dak, ƒ3500. Tel. 020-6710382. bereikbaar v.a. Postjesweg
b j. '83, in perf. st. (kl. defect),
AMSTERDAM - 020-6121824
vr.pr. ƒ 2450. Tel. 075-163008 Ford Sierra 2.0 L, m.'88. Sedan,
De koffie staat klaar
LPG, i.z.g.st., ƒ10.950. Inruil
TIMO DE BRUYN
NU KOPEN,
gar. fine. Tel.. 02990-37825.
Voor occasions en reparaties
VOLGEND JAAR BETALEN*
FORD
TAUNUS
'82,
APK
8/'92,
van BX, Visa en 2CV6.
P. 205 Accent 6/88 .. ƒ 13.750
APK klaarmaken tegen gered, 4-deurs, LPG. Prijs ƒ 1150,-.
P 205 GR 1.4 2/90 ..ƒ19.900
Tel.:020-6180605.
pnjz. Verk. van losse onderd
P 205 XS 2/88
ƒ15.950
Tel 020-6680820 en 075-702625
P 205 Accent 4/86 . .ƒ 9.700

Audi 100 Avant, m.'82, grijs
\ Daihatsu Charade TS spec. met., 5 cyl., APK, i.zg.st.,
uitv b.j. juni '88. Kl. wit. l.z g st ƒ1 950. Tel. 020-6105478.
/ƒ9500. Tel.. 02503-27381.
NIEROP-DAIHATSU b.a.:
Cuore TS aut. km. 29.000, '90,
Cuore TS aut. km. 50.000, '87,
Cuore TG, rood, km. 28.000 '89
Charade TS diesel km. 120 000
'88. Vancouverstraat 2-12
Amsterdam-West 020-6183951

Lancia
DEDRA 2.0 IE
3-90, d. blauw, 79.000 km. LPG,
alcantara
btnnenbekledmg
Opto elektronisch dashboard
ƒ32.000.Off. Lancia Dealer
HAAKER Badhoevedorp
020 - 6594859

Citroen

• THEMA V6 Automaat
3-91, donk.blauw met.
24.000 km, schuif/kanteldak, Van part. BX 14e, 7-'87, auto
alarm
ƒ 55.000.-. verk. in abs. nw. staat, vaste pr.
Off. Lancia Dealer
De Scoupé staat in alle kleuren
ƒ8000,-. 02979-84629.
HAAKER Badhoevedorp
in onze Showroom en is uit
020 - 6594859
voorraad leverbaar
Grote keus sportvelgen
Y 10, 11-89, rood,
63.000 km
ƒ 10.750.Off. Lancia Dealer
HAAKER Badhoevedorp
T.T Vasumweg 32
020 - 6594859
l (a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020-6310615.

Hyundai

AUTOKROOY

ingdijk

autoverhuur

Honda
Accord 2.0 l. EX, 7-88, 57.500
km ƒ 18.950-. Autobedrijf Wim
van Aalst. Tel.: 02979-84866
Honda Accord, nw. mod.'84,
punt gaaf, nw. APK, ƒ3.950
Tel.. 02990-37825.

AX

Meer Garage
HYUNDAI DEALER
• . . Ook .voor uw- .
l OCCASIONS .:
Linnaeuskade 5-7,.'.
Amsterdam
.
:

ƒ 60,- per dag
incl. BTW en verzekering
o a BX, ZX en 9 pers. busje
Tel. 020-6932750
S Stevinstraat 12a, A'dam

P. 205 GE 5-drs. 8/90 ƒ 17.250
P. 205 GL 10/88 ....ƒ13.950
P. 309 GL Allure 4/87 ƒ 13.250
P. 309 XR 5/88
ƒ 16.500
P 309 XLD 7/88 ....ƒ16.250
P 305 GR Br. 1.6 3/87/ 14.750
P. 405 GL 1.6 10/89 .ƒ20.500
P. 405 GR Br. 1.9 4/89/29.500
Ford Escort 1.4, 4/90 ƒ19.950
Renault 5 GTX '88 . .ƒ 14.750
3-12 maanden garantie
*Vraag onze voorwaarden
VAN DER POUW PEUGEOT
Amstellandlaan 1
WEESP
02940-15110

08.87
04.90
08.90
06.89
11.90
04.89
01.89
02.90
09.89
04.87
07.90
01.89
01.90
02.89
01.89
06.90
04.89
03.90
12.88
01.87
11.86

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
Halte Sneltram ..Zonnestein"

Mitsubishi

Zuidwijk Mmervalaan
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
106 XR 1.1 demo'91 ƒ21.950
205 Accent Inj. '90 ..ƒ17.500
205 Accent Inj. demo
'91
ƒ19.500
205 GE 1.1 5-d '88 ..ƒ10.750
205 GE 1.1 5-d '89 ..ƒ13.850
205 XR 1.4 '89
ƒ14.950
205 GR 1.4'87
ƒ10.950
205 GTI 1.9'90
ƒ27.950
205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 18.750
309 GR 1.6+schd. '89/15.950
405 GLD '89
ƒ21.500
Renault 5 GTX 1.7 W 15.750
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog. Ook voor inkoop.
Mmervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
RONDAY RENAULT '
PI. Middenlaan 19-21
BIJ ARTIS
Amsterdam 020-6237247
5 TL Aerobic '83 ... .ƒ 2.750
9 TL '83
ƒ 3.450
20 TS Automaat '84 .ƒ 3.450
5 TL blauw'86
ƒ 7.450
5 TL rood '87
ƒ 8.750
5 Campus dec. '88 .. ƒ 11.000
5SL, rood, '89
ƒ11.700
5 GTR '90
ƒ 14.750
11 Broadway rood, '86/ 7.500
21 GTD, '88
ƒ12.500
21 GTLnov.'89
ƒ17.000

25 GTS '84

ƒ 6.250

25 TX automaat '91 .ƒ37.500
Fiat Panda 1000 S '89/ 8.250

Rover
Rover 2600 S Autm., b.j.'SS,
APK, bl. met., sprt.vlg., i.g.stTel.: 020-6105478.

De nieuwe Rover 800
NU IN ONZE SHOWROOM
Verder div. gebruikte Rovers
o.a.: Rover 216 GSI, 5-drs., 11'90, 44000 km., ƒ24.950,Rover 820 E Fastback,
10-'89, met LPG, ƒ 19.850,Rover 114 GTI, 16V M.P.I,
14.000 km, 10-'91, ƒ 24.500,-

Minor
Motorcars

Mitsubishi Tredia, m.'84, brons
met., APK, i.z.g.st, ƒ2.950.
Tel.: 020-6105478.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel. 020-6433733.
T.k. Colt GLX, 5-drs., sunroof,
b.j. '82, APK 9/92, ƒ 1750. Tel.:
020-6790438 na 18.30 uur.

Seat
Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N. Tel. 02907-3372.
SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335
Seat Ibiza 1.2GL, b.j.'SS, sportvelgen, nw. APK, punt gaaf,
ƒ4.950. Tel.: 02995-2450.

_ Geef nu uw advertentie
Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

bon
In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoopcontacten.

Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

prijs excl
6% BTW

prijs incl
6% BTW

Auto's in

27,56
39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100,70
112,89

invliegen de deur uit!

C^P
'*r
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool
Wibautstraat 131, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn Laan der
Helende Meesters 421B Uithoorn, Stationsstraat 70. Weesp. Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12

Uw volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

Algemeen

Centrum Auto's

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
• SHOWROOM", de autorubriek
in Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex. Tel. 020-6658686
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.

Een greep uit de collectie:
ƒ27.950.ƒ 16.950.
ƒ 19.950.
7.950.5.950.7.950.7.950.4.950,ƒ 10.950.4.950.7.950.3.950.
6.950.9.950.5.950.7.500.-

AUTO VAN DE WEEK
Volvo 760 GLE, 3.0 V6., aut., leer, c.v., reseda groen met.,
w.w.glas, elec.ramen, koplampwissers etc., 1984 ƒ11.950.Garantie, Inruil, Rnancienng mogelijk
Westerstraat 103 - 105, 1015 LX Amsterdam

020-6250096

Vreemd gaan bij HAAKER
Alfa 33, 1.5, 1-91, rood, 36.000 km l.m. velgen
verlaagd, side-skirts, v. + a. spoiler
Audi 80, 20 E, 10-89, zw. met. 48.000 km. l.m. velg.
Peugeot 405 GR, 1-89, wit, 60.000 km
Seat Ibiza, 1.3 XL, 8-90, zwart,.24.000 km
Toyota Starlet 1.3 XLi, 3-91, rood, 21.000 km. . . .
Nissan Micra 1.2 SLX, 2-90, zwart met. 35.000 km.
Volvo 340 GL, Sedan, 6-85, d.blauw, 100.000 km. .
Seat Ibiza 1.7 XLD, van, 9-87, wit, 105.000 km. . .

ƒ25.750.ƒ29.500.ƒ 19.750.ƒ15.750.ƒ16.750.ƒ 16.750.ƒ 7.950.ƒ 7.950.-

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwanng RDW

(s)loopauto's

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.

Rijscholen

BMW 635 CSI, airco, leer, BBS, ABS, Een kanjer N985
Sierra 4x4,145 pk. 2.81 'Porsche killer', alle opt.1987
Mercedes 280 S, aut. bl. met., Pullman,
1985
Ford Escort laser 5-versn. etc.
1986
V.W. Polo VAN uitv., wit,
I986
V.W. Passat Diesel 4-drs., groen met., etc.
1985
V.W. Jetta, goudbrons met., etc.
I984
Opel Kadett 1.2 S, rood met. dubb. sp. etc. 1983
Opel Kadett 1.2 S, 3-drs. H.B., alpina wit,
I987
Opel Ascona 1.6., 'Luxus'
I983
Opel Ascona 1.6., L.S., 4-drs., zilvergrijs met. I985
Opel Ascona 1.6 L.S. Dsl, H.B., zilv.grijs met I982
Citroen Visa 1.1 Leader, two-tone, grijsmet. 1987
Fiat Uno, Lido edition, sky-blue, etc.
1989
Fiat Uno 55 S,
grijs met., dubb. sp. w.w.glas., etc.
I985
Fiat 500 L. NIEUWSTAAT, maroonrood, 1972.

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les in div. talen
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.
AUTORIJSCHOOL NOVA
Mei-aanbieding:
spoedcurs. ƒ 875. incl. examen.
Binnen 8 weken uw rijbewijs,
p'er uur ƒ 45.Bel voor info: 020-6464778

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vnjwarmg. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
Grote sortering-ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Het Anker
AUTOSLOPERIJ. Inkoop loopen schade-auto's. Tevens verkoop van alle onderdelen en
alle autobanden: 02977-40073
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

Het hoogste bod ?
Loop- sloop en schadeauto's. Gratis opgehaald.
PTT-vnjwaring RDW.
Heeft u nog geen rijbewijs''
Autosloperij EXCELLENT
Of bent u gezakt? Binnen 8
Heining
39, Sloterdijk A'dam
dagen mogelijk op Saba (Ned.
Tel.: 02907-7654
Ant.). Tel.: 020-6643814.

Autofinanciering
en verzekering

Service en
Reparatie

Autoverzekeringsmarkt.
Betaal niet méér dan nodig.
Celie Inf. 020-6416607.

Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Motoren/Scooters

Campers

MUZIEK EN NATUUR BIJ
DUITSLANDREIS

Volkswagen

Tel.: 020-6183855.
AUTO SERVICE WETTER
SUBARU-LADA DEALER
Al onze occ. boven ƒ3.000,-:
6 tot 12 maanden garantie.

T.k. VW Jetta, LPG, 1985 (juni)
123.000 km, met trekhaak,
ƒ5500. Tel. 02990-40314.

LADASamara 1.3, '90/ 12.500,LADA Samara 1.3, 5-drs.

VW Golf LX, b.j.'SS, punt gaaf,
nw. APK, rijdt perfect, ƒ3.950.
Tel.: 02990-37825.

LADA.2105 1.2, '89 . ƒ 5.750,LADA2105 1.5, '88 . ƒ 6.250,LADA 1200 S, '87 . .ƒ 3.750,SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG,
'86
ƒ 10.950,VOLVO 360 l, LPG,

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpL/magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

'89

ƒ11.250,-

'87

ƒ 10.750,-

CITROEN 14 BX Toulouse,
12-'90
ƒ 18.500,Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle af w. a contant m.
vrijw. bew., def. geen bezw.
Tel.: 020-6108280/6149352.

Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
Suzuku-Alto-Ga, b.j. '87,3 drs., sloop.
Autocommerce,
43.000 km. APK 5-'93, in perf,
023-338895.
st. ƒ8000. Tel.:02990-43517.
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

Autoverhuur
Bij

Ouke Baas

Toyota

- niet duur!!!

BROUWER <^<>J YA
26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Van Vloten
Amsterdam

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

geeft u meer!

Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Suzuki TJ 80, terreinauto 4 wd.
B.j. 1982. APK maart '93. Rood.
ƒ3500. Tel.:02993-63394.

Handtekening

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel, 020 - 665.86.86

Accessoires en Onderdelen

Saab

Amsteistein - Suzuki

Suzuki Jeep 410 Cabrio, zwart,
m.'85, i.z.g.st., ƒ7.950.
Tel.: 020-6105478.

Naam

Volvo 740 GL station, okt.'89,
blauw
ƒ37.500
Volvo 740 GL automaat, bj.'89,
VOLVO-NIEROP b.a.: 340
schuifdak, wit
ƒ28.750
5-drs. spec. aut., wit, km. Volvo 240 DL LPG, bj.'90,
30.000 '90; 340, 3-drs. spec. 80000 km., rood ....ƒ32.500
aut., km. 32.000, grijs '90;
Volvo 240 GL, bj.'87, 76000
340, 5-drs. GL spec. aut., bl. km., blauw m
ƒ 17.950
met., km. 7600, '89; 340, 5-drs. Volvo 440 GLE, stuurbekr.,
aut. blauw, km. 60.000, '88;
schuifdak, bj. '89, 36000 km,
340 GL Sedan aut. km. 60.000 blauw m
ƒ24.500
'84; 340 DL, 3-drs. aut. km. Volvo 440 GL, bj.'89, 32000
85.000, '84. div. VOLVO's 440 km., smoke silver m .ƒ22.950
GL v.a. '88 t/m '90.
Volvo 340 GL automaat, bj.'89,
Vancouverstraat 2-12, Amster- 57000 km., blauw m .ƒ 17.950
dam-west, 020-6183951.

Diversen

T.k. VW 1300, b.j. juli '71, met
APK t/m 8-92, org. staat. Vr.pr.
Sloterkade 40-44, Amsterdam f 2450. Na 19 u.: 020-6163537

020-6177975

o.a.:

Subaru

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren.

T.k. Volvo 340 DL, b.j. dec. '83,
APK febr. '93. I.z.g.st. ƒ5500.
Tel.: 020-6797520.

Volvo-occasions
± 35 in voorraad

LET OP! WAGENPARK
JOHAN BOOM
± 100 auto's v.a, ƒ300
tot ƒ 15.000. Stuntprijzen
door plaatsgebrek
Zuiderakerweg 83, Oranje Hek,
A'dam Osdorp. 020-6105478.
Garantie al v.a. ƒ 1000 -t- omruil.
gar. Dagelijks geop. van 9 tot
21 uur. Zaterdags tot 17 uur.

Autoverzekeringsmarkt.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Betaal niet méér dan nodig.
DIESELSERVICE;
Celie Inf. 020-6416607.
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
Inruil en financiering mogelijk
Te!.: 020-6980639.
T.k. Seat Marbella "Black",
T.k. Jupiter Planeta sport,
Info: 020 - 6594859
27.500 km, b.j. 6/'88, APK 1/93,
350 cc, 2 takt, vraagpr. ƒ 1750.
A.P.K. KEURINGSSTATION
OFF. RAT DEALER HAAKER IN BADHOEVEDORP
vr.pr. ƒ 7500. Tel.: 02503-26046.
Tel.: 020-6739422.
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
FORD SIERRA Combi 1.6,
±50 auto's, APK gek. Den
Asterweg 24A A'dam 6364702
10-'83, rood met., trekhaak.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
FORD GRANADA V6, '82, Haarlemmerweg, bij molen. Nieuwe 6-persoons
MQQY EN ZOON
020-6844079. Tevens INKOOP. camper te huur.
groen metallic
v h-Museum autobedrijven
MITSUBISHI COLT 1200 GL
RAAK voor in- en verkoop van AUTOBEDRIJF JAN WALS
aut., 11-'83, blauw
al 17 jaar uw dealer
Diverse speedbootjes te koop
div. auto's van ƒ500.- tot 02902-1697.
OPEL
CORSA
2-drs
1.2S,
03in PRIJS gelijk,
aangeboden en gevraagd.
ƒ5.000.Z.dam.
075-314618
RESERVEER
SNEL
!
'84, wit
m SERVICE beter!
Onze Campers zijn nog enkele Tel. 02990-37825.
OPEL CORSA 2-drs 1.2S, 09Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
weken vrij v.a. ƒ 1000,- p.wk.
•Auto
te
koop?
Plaats
een
'84, blauw
Adverteren in „Showroom"
Info: 020-6623167/6732853
SHOWROOM advertentie. U Adventure Cars - 02993-68281
LOTUS ELITE, 4-cilinder
Tel. 020 - 665.86.86
zult
verbaasd
staan
over
het
Chapman, '76, kleur wit,
T.k. CAMPER Chevrolet aut.,
FAX 020 - 665.63.21
resultaat.
motor gereviseerd, compl.
stahoogte ƒ9000. 075-700592. Postbus 156, 1000 AD A'darn
gerest., als nieuw.
AUTOBEDRIJF JAN WALS:
SAAB SERVICE
02902-1697/1981
MOLENAAR
PEUGEOT 205 D 1.8, '88,
onderh., rep., apk
ƒ13.750. FORD Escort 1.4 Cl
kat., '88, ƒ12.750. BMW 318i,
Nieuwe
'85, ƒ 12.950. MITSUBISHI
Royal Class Saab's
Galant TD, '86, ƒ6.500.
v.a. ƒ20.500,-!!
PEUGEOT 305 TD, '86, ƒ 6.500.
OPEL Ascona HB, 5-drs., '83,
Hoofddorp, 02503-14097
ƒ3.950. PORSCHE 924, '84,
ƒ 17.500. SUBARU Justy 5-bak,
'86, ƒ6.800.
Kunst en cultuur vormen het thema van een aantal achtVAN OSTADE GARAGE
V.W.- en AUDI-speciahst
daagse reizen die de Amstelveense Stichting Marco Polo^
van
Ostadestraat
182
BAAS
houdt
naar het oosten van Duitsland.
Amsterdam,
020-6625428
Voor nieuwe en gebr. auto's
maandag t/m vrijdag '
Jacob van Lennepkade 295
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers

T.k. Volvo 340, 1983, ƒ3500.
Tel.: 01725-74371 m goede
staat, net gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Suzuki

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Volvo

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Peugeot 205 XE. b.j.'SS, kl.
rood, i.z.g.st., nw. APK, •Auto te koop? Plaats een
ƒ10.950. Inruil gar. fine.
SHOWROOM advertentie. U
Tel.:02990-37825.
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Ö20-692Ö548

34.500
37.630
35.100
67.400
25.200
46.000
68.000
37.370
34.600
71.000
28.700
52.000
27.000
120.000
115.000
75.000
55.000
13.000
26.000
110.000
112.000

Mercedes-Benz

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Porool geplaatst en dé volgende
week in alle Weekmediakianten en in Onze Krant
Waterland, De Zoanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761 540 exemplaren

Te koop Chevrolet Impala, b.j.
1960. Tel.. 020-6329338 zondags tussen 10 en 3 uur.

1-10

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
•Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt.
De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-.

Studenten 10 % korting.
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.

CAMRY 2.0 x li stationwagen BLOKSMA
RADIATEUREN3.89, 45.000 km, wit. Vele
warmtewisselaars, Kapoeasextra's. Toyota Brouwer,
weg 17, A'dam, 020-6148385.
2e Jan Steenstraat 42-48.
Tel.: 020-6763829.
• „SHOWROOM":
• „SHOWROOM":
De autorubriek voor
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Oplage 750.000 ex.
Elke week in Het Parool en
Zastava GTL 55, m.'86, rood, 5 Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA. drs., APK, i.z.g.st., ƒ1.250.
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.
Tel. 020-6658686.
Tel.: 020-6105478.

Toyota Tercel Coupé L b j
dec.'80, n w. APK '93 ƒ 1 456
Tel.: 020-6105478.

Zastava

Per spoor voert de reis naar het Berlijnse Bahnhof Zoo,
vanwaar men per bus reist naar een rustig in de natuur
gelegen hotel van het voorstadje Kleinmachnow. Marco
Polo werkt voor dit doel samen met Das Konzert- und
Reisebüro Sanssouci Tours. Het programma biedt wandelingen naar pittoreske steden en dorpen en voor sommige
trajecten wordt de bus wordt ingezet. Onderweg is er gelegenheid plaatselijke bezienswaardigheden die in cultureel
opzicht de moeite waard zijn, te bezoeken.

Voor de avonduren staan er concerten op het programma.
Het gaat om muziek die ten gehore wordt gebracht in
buitens, concertzalen, kerken of in de open lucht. Solisten,
duo's, trio's, kwartetten of orkesten verzorgen de optredens.
De reissom bedraagt ƒ 1.450,-, incl. half pension, tweepersoonskamer te delen met een andere deelnemer, toegang tot een aantal concerten en deelname aan uitstapjes.
Voor sommige excursies moet apart worden geboekt. De
treinreis (er rijdt een restauratiewagen mee) naar Berlijn zit
ook in de prijs inbegrepen. Alle kamers in het hotel hebben
douche en eigen toilet. Vertrek en terugkeer steeds op
zaterdag. U kunt een keuze maken uit diverse reisdata, te
weten: 16 t/m 30 mei, 30 mei t/m 6 juni, 6 t/m 13 juni, 4 t/m
11 juli, 5 t/m 12 september, 19 t/m 26 september en 3 t/m 10
oktober (reisdagen zijn hierbij inbegrepen).
Voor nadere informatie: Stichting Marco Polo, H. van Borsselenkade 8, 1181 AW, Amstelveen, tel. 020-6430077.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het volledig
invullen van onderstaande bon.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de 'Sanssouci muziekreizen '92' is alleen
mogelijk door middel van het volledig invullen van deze _
bon. U dient deze bon op te sturen naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam.
De reissom bedraagt ƒ 1.450,- op basis van half pension,
toegang tot diverse concerten en uitstapjes.
Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal pers.:

Belangstellenden dienen zich tijdig op te geven, omdat bij
onvoldoende deelname de reis tijdig geannuleerd moet
worden.

geeff u meer!

DONDERDAG 14 ME11992

gtrip-driedaagse
RLEM - Haarlem staat op 15,
f6 en 17 mei volledig in het teken van
Set stripboek. Liefhebbers van
| trips in alle soorten en maten kun[ en deze dagen in Haarlem hun hart
" nhalen. 'Undergroud-strips', maar
,0lc de strips die in grote hoeveelheien gedrukt en verspreid worden,
omen aan bod. Veel bekende en
inder bekende striptekenaars zulin m Haarlem aanwezig zijn. Strip,lcenaars die hun medewerking ver•nen zijn onder meer Theo van den
jjoogaard, Robert Crumb en Glen
Éaxter.
T Daarnaast wordt tijdens de Stripijagen aandacht besteed aan 'StripAerwante' kunstuitingen zoals thea, popmuziek en film. Op verschilinde locaties zijn activiteiten. De
ipening van de driedaagse vindt
jlaats op 15 mei in het Haarlemse
itadhuis. Daar wordt ook de NZHitripbeurs uitgereikt. Er zijn lezingen in het Teylers Museum en er
gorden stripfilms gedraaid in de Toieelschuur en de Brinkmann-biocopen. Op 16 mei is in de Toneel.chuur ook een optreden van Kamanrka en Herr Seele. Patronaat
krengt op 15 en 16 mei muziek, die te
*naken heeft met strips. De volgende
ocaties hebben strippenbeurs en
•eiling, op 16 en 17 mei van tien tot
'ijf uur: tent op de Grote Markt,
oncertgebouw en het gebouw Zang
én Vriendschap.

Korte tips

kust O
keur OC

• De' Stadsschouwburg Velsen
maakt zich op voor de afsluitende
reeks concerten. Op vrijdag 15 mei
kunnen de muziekliefhebbers zich
te goed doen aan een select gezelschap topmusici: Thijs van Leer,
Pim en Ruud Jacobs en Louis van
Dijk. Onder de titel 'Klavervier' ereeren de heren een swingend concert,
waarbij het repertoire zich beweegt
tussen muzikale uiteinden als Handel, Cole, Porter, Duke Ellington en
Fats Waller. Het concert begint om
kwart over acht.
Entree bedraagt dertig gulden
(Pas 65 en CJP/JTK vijftien gulden).

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Zandkastelen van Wiersma en
Kaiser in Cultureel Centrum
ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum wordt op vrijdagavond om acht uur de tentoonstelling geopend van de Zandbeeldhouwers Benno Kaiser en Peter Wiersma.

De zandkastelen van Peter Wiersma (1942-1984) zijn gebeeldhouwd uit
met zout water verharde zandheuves. Hij bouwde ze op de Hollandse
stranden. Het ging Wiersma niet om het tonen van zijn vakmanschap, maar
veel meer om vergankelijkheid en dood. In de keuze van het materiaal,
zand, ligt van het begin af aan het spoedige verval besloten.
Benno Kaiser woont in Zwitserland, in de omgeving van Zürich. Sinds
1970 brengt hij zo'n twee keer per jaar zijn vakantie door in Zuid-Frankrijk
aan de stranden van de Languedoc, waar hij zijn strandplastieken maakt.
Hij vormt en bouwt ze en observeert dan hoe ze vervallen. De bouwsels
veranderen, steeds zonder menselijk toedoen, totdat ze vernietigd zijn.
Kaiser fotografeert de plastieken constant. Een foto is het enige dat overblijft. Die foto's zijn te bewonderen in het Cultureel Centrum en is dagelijks
geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Een klein deel van de tentoonstelling is te
In het kader van het 111-jarig be- zien in de Verenigde Spaarbank aan de Grote Kocht 38 in Zandvoort.
staan van de NZH en de strip-drieôaagse geeft de busmaatschappij
"en speciale 'Eén-stripkaart' uit. De
;aart is één dag geldig (alleen gedurende de stripmanifestatie) en bezit;ers ervan kunnen voor zes gulden
Je hele dag reizen in het vervoergetied van de NZH. Het ontwerp van
ôe stripkaart is gemaakt door Gerrit
",e Jager, tekenaar van onder meer
_,e beroemde Doorzon-strips. De toJale oplage van de kaart is beperkt
"ot tienduizend kaarten.
« A> TELmraasf-.'• -' • .wv-Vss::' •*< AÏ .-*P r i
In de Egelantier, Gasthuisvest 47,
wordt op zaterdag van tien tot vijf
uur de Sjors en Sjimmie StripbladBag gehouden. Op het programma
staan tekenfilms in de Sjosji Bios.
Er zijn ook tekenlessen: vijf maal zal
een groep kinderen les krijgen in het
tekenen van een strip. Een selectie
van de zelfgetekende stripjes wordt • Eén van de zandkastelen op foto, die te zien is in het Cultureel Centrum.
gepubliceerd in het stripblad. De
oegang is vrij.

O G E S: G H O - O L

• Bij Galerie Aeckerstijn is een tentoonstelling te zien van Suzanne
Duijf uit Ermelo. De technieken die
zij gebruikt zijn acrylschilderingen
op doek, gemengde technieken op
papier, olieverf op karton en graveringen in Japans karton. Zij vertaalt
allegorische voorstellingen, reisindrukken, poëzie en muziek in een
combinatie van figuratieve en anstracte elementen, binnen een rijk
scala aan kleuren.
De tentoonstelling is een gedeeltelijke weergave van een periode van
confrontatie en bezinning. De gedachten en ervaringen van de kunstenares, haar schilderservaring en
theoretische ondergrond, keren telkens weer terug in nieuwe beeldvondsten.
De expositie is te zien tot en met l
juni.
• Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft een nieuwe tijdelijke
tentoonstelling in huis. De expositie
'Kijk, Duinkruiskruid' laat de bezoeker zien en beleven dat je hetzelfde
stukje duin op veel manieren kunt
waarderen. Tentoongestelde items
zijn levende konijnen, etsen en foto's, maar er worden ook dia's vertoond. Geluisimpressies, een schildering en enkele andere levende dieren nemen de bezoeker mee in de
wereld van een trimmer en een bioloog, van een natuurbeschermer en
een kunstenaar of van een konijn en
een rups.
De expositie is te zien in het bezoekerscentrum aan het Koevlak, Zeeweg (tegenover de watertoren) in
Overveen.
De tentoonstelling duurt van 24
mei tot 15 september. Openingstijden: van negen uur tot half vilf.

agenten nodig.
Van de bar zelf
is niet veel over„Een rondje
getaleven.
voor de hele
Een
Zandf~y^
.
~
•
'
$
%
|^
fa
zaak." Met een
voortse onderbreed armgenemer die nog
baar geeft de
steeds leeft, is
man op de hoek
bekende
de
van de bar te
Bruijn'r
"
'"
"',".-<,;.,<<
Kees
kennen alle aan- '~!>&%f4x. *..
zeel, eigenaar
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
wezigen in het
van Jupiter. ZoZandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
etablissement
als u wellicht
een drankje te andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12
weet, heeft hij
willen offreren.
grootse plannen
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
„Maakt niet uit
met ons Raadzegt nrj breèagrijnzend tegen de De astaak is nu leeg. „Gefelici- huisplein. Enige tijd geleden
verbouwereerde barkeeper. Stom- teerd," roept Eugène met over- brandde de voormalige Boeddhaverbaasd kijken de barbezoekers slaande stem. De klanten vallen -club in de Haltestraat van binnen
naar de zwaargewicht. Hij is zo- hem bij. Binnen de kortste keren uit. De bedoeling was, dat deze disjuist binnen gekomen. Onder er- verkeert de hele bar in een feest- cotheek weer opnieuw zou worden
barmelijk gekreun hijst hij zich op stemming. „Vanavond hoeft er opgebouwd. Deze week werd echeen aantal krukken. Zijn volumi- hier niemand af te rekenen. De ter bekend gemaakt dat dit pand
neuze achterwerk heeft er twee no- hele rekening voor mij," zegt Teun. door Bruijnzeel is gekocht. De redig.
Het daarop volgende gejuich is den van deze transactie blijkt simDe gesprekken in het café ver- drie straten verder te horen.
pel. Zijn andere zaak, 'Intertoys'
stommen. Als Teun in huis is,
uit de Kerkstraat, is volgens Kees
wordt het geheid hommeles. De
uit zijn jasje gegroeid. Vandaar dat
dikkerd heeft een kwade dronk. In Polonaise
deze ondernemer op zoek ging
het uitgaansleven van Zandvoort is
„Ik zat om vijf voor zeven voor naar een andere locatie. Wanneer
dat algemeen bekend. Teun gaat de televisie naar Nederland 3 te de speelgoedzaak naar de Halteverzitten. De twee krukken onder kijken," vertelt Teun voor de zo- straat verhuist is nog niet bekend.
hem protesteren krakend. „Een veelste keer. „Tijdens de 'live-ultrondje voor de hele zaak," herhaalt zending' bleek een van mijn rijtjes
hij op luide toon. Eugène, de bar- helemaal goed. Ik ben dus rijp voor Metamorfose
keeper, staakt zijn spelletje poker een half miljoen."
Wie na dit seizoen eveneens
en begeeft zich schichtig in de richOm drie uur in de nacht is het moet verhuizen, is Manfred de
ting van de latente amok-maker. sluitingstijd. De winnaar zelf vindt Leerman op het Raadhuisplein.
het ook welletjes. Hikkend vraagt Zijn verplaatsing heeft echter een
hij om de rekening. De baas zet heel andere reden. Het ZandvoortHalf miljoen
zich aan het rekenen. „Vierdui- se gemeentebestuur is namelijk
De vrijgevigheid van zijn klant zend, zeshondertweeènnegentig voornemens om het pand van Grafheeft hem achterdochtig gemaakt. gulden en dertig cent," zegt hij als- dijk aan te kopen. Ze willen hier
„Het zijn er veertien." Eugène of hij zich schaamt. Teun blijkt ruim drie ton voor neertellen. Op
wijst op zijn overige klanten. „Vol- niet onder de indruk. „Kan het met de begane grond komt een restauschenken," zegt Teun en hij slaat een cheque?" vraagt hij. „Als hij rant. De nieuwe eigenaar is al bemet zijn vuist op het bovenblad. De maar gedekt is" grapt de baas. De kend. Grafdijk koopt deze locatie
peuken in de asbak maken een bezoekers liggen in een deuk.
voor twee en een halve ton. Boven
sprong van minstens tien centimezijn zaak laat de gemeente apparteter. De barkeeper schudt zijn
Teun trekt zijn portefeuille uit menten bouwen. Zowel Bruijnzeel
hoofd en mompelend begeeft hij zijn binnenzak. Terwijl hij hem als de gemeente willen volgend
zich naar de tap. Zoveel vrijgevig- openslaat, dwarrelt de inhoud naar jaar met de metamorfose van ons
heid is hij van hem niet gewend. buiten. Tussen enkele beduimelde dorpscentrum beginnen. Als alles
Maar Teun straalt. „Een half mil- foto's en een enkele kascheque van goed gaat, wordt het hele zaakje
joen. Vanavond heb ik hem gewon- de giro ligt een rose formulier. Dat medio 1994 opgeleverd. Dit seizoen
nen, in de lotto," verduidelijkt hij. blijkt van de Stichting Nationale kunnen wij Manfred dus voor het
De bezoekers kijken hem ongelo- Sporttotalisator. Een van de klan- laatst aantreffen op zijn vertrouwvig aan. Geheel synchroon met de ten raapt het op. Teun staart ontzet de stek. Een stukje Zandvoortse
situatie stopt de jukebox. Het is nu naar het omhoog gestoken papier- historie zal dan weer tot het verledoodstil in de bar. Triomfantelijk tje. Zweetdruppels parelen op zijn den gaan behoren.
kijkt Teun in het rond. „Ik heb er voorhoofd. Ze hebben Teun die Dit was het weer voor deze week
zes uit eenenveertig goed." Voor de nacht in de cel moeten stoppen. Blijf gezond, tot de volgende week.
tweede maal dreunt hij op de bar. Voor zijn aanhouding waren zes Bram StijnenV

Armgebaar

oog en oor
de *badplaals jdoor

H A ' A ; R .L E M:

Terug voor de klas?
Nascholingscursus voor herintredende
vrouwen in het basisonderwijs
Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
verzorgt een cursus voor vrouwen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
Er is een basiscursus waarin m.n. aandacht wordt besteed aan:
- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;
- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
- sollicitatie-vaardigheden
Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage. De cursus
begint in september 1992. Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied
van:
- werken in de onder/bovenbouw
- verschillende vakgebieden
Aan het eind van een cursus wordt een certificaat uitgereikt.
De kosten vóór de cursus: f 80,-.

Informatie'. PABO Hogeschool Haarlem,
Bijdorpiaan 75, 2015 CG Haarlem, tel.: 023 - 2712 19

•JH ; o: ;G "E s c H; o o L H A: A - R L E
Drogisterij „BOUWMAN"

CHRIS HARDENDOOD

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's

telefoon 023-385478

ook naar maat

^

zaterdag
op ons ronde rek

JUMPERFESTIVAL

MONSTERCOLLECTIE
Truien en T-shirts
w&de met %

De Peugeot 205 Accent is
zondermeer een opvallende verschijning. Uiteraard vanwege z'n
sportieve styling. Maar vooral ook
vanwege de vele extra's waarmee
hij standaard is uitgerust.
Zoals speciale Accent stoelbekleding, hoofdsteunen vóór, fullcover wielplaten, een zwarte dakantenne en brede stootstrips opzij

met een, ook in de bumpers, doorlopende rode bies. /
Tijdelijk kunt u met de 205
Accent nog meer aandacht trekken.
Want als u tussen l en 31 mei
van dit jaar een nieuwe 205 Accent
personenauto koopt én registreert,
krijgt u er nog eens voor f 1000,aan gratis accessoires naar keuze
bij (incl.BTWen montage).

Denk daarbij bijvoorbeeld
aan een sportstuur, zonnedak, trekhaak of imperial.
Maar ook een radiocassetteof CD-installatie heeft natuurlijk de
nodige aantrekkingskracht.
Wie van versieren houdt,
kan zich met de Peugeot 205 Accent
deze maand dus helemaal uitleven.
De 205 Accent is er vanaf f 21.940,-

In 3- en 5-deurs uitvoering.
En met een pittige 44,1 kW (60pk)
benzine-injectiemotor met soepele
vijf-versnellingsbak.
Hij staat voor u bij ons klaar
voor een overtuigende proefrit. U
bent van harte welkom.
JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT 205 ACCENT.

PRIJS INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJ KLAAR MAKEN AANBOD ZOLANG DE VOORRAAD STREKT KIEST U NIET HET AANBOD. DAN HEEFT U RECHT OP F 500,- CONTANT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Grote Krocht 19, ZANDVOORT
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT.
DYNAMISf IIOI'\VhC;
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EuroCetus BV is een Europese farmaceutische onderneming, die naam heeft gemaakt m de biotechnologie
De organisatie, het Europese hoofdkantoor in Amsterdam en
diverse buitenlandse vestigingen, telt thans meer dan 150
medewerkers
Binnen Manufactunng zoeken wij voor de farmaceutische
afvulafdeling, waar aseptisch afvullen, vriesdrogen en
verpakken van onze preparaten plaatsvindt, een MBO-er met
enige farmaceutische werkervaring voor de functie van

UW TAKEN
U bent verantwoordelijk voor het labellen en het verpakken
van onze produkten, waarbij u tevens de apparatuur hiervoor
beheert U inspecteert visueel het eindprodukt en houdt
toezicht op de uitvoering van de werkvoorschriften
U geeft leiding aan enkele medewerkers, die u - indien nodig •
assisteert bij hun werkzaamheden U bent, na een intensieve
inwerkpenode, betrokken bij alle activiteiten rond het
aseptisch afvullen, alsmede bij de werkzaamheden in en
rondom de Clean Room, waar conform 'Good Manufactunng
Practice'-condities wordt gewerkt
UW INBRENG
• Middelbare Beroepsopleiding met enige farmaceutische
werkervaring en/of kennis op farmaceutisch gebied
• Hoge mate van accuratesse en oog voor kwaliteit
• Goede kennis - schriftelijk en mondeling - van het Engels
• GMP-kennis is een pré
« Leeftijd ca 25-28 jaar.
UW REACTIE
U kunt schriftelijk solliciteren vij EuroCetus B.V.,
Human Resources Department, t.a.v. mevrouw
MM Hengsdijk, Paasheuvelweg 30, 1105 B J AmsterdamZuidoost U kunt ook telefonisch een sollicitatieformulier
aanvragen, telefoon 020-5640564

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V. '
Het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek
zoekt voor haar magazijn, waar de orderverwerking en verzending plaatsvindt van onderhoudsprodukten voor contactlenzen een

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een
algemeen christelijk karakter dat geavanceerde gezondheidszorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoeften van patiënten en cliënten Een uitgesproken kwaliteitsbenadenng draagt daar m belangrijke mate toe bij In onze visie
gaan professionaliteit en aandacht voor het menselijk aspect
hand in hand. Of het nu gaat om patiënten, cliënten of
medewerkers zelf Als academisch ziekenhuis - dat naast
patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek tot taak heeft
- bieden wij een veelzijdige werkomgeving vol mogelijkheden
tot ontplooiing en ontwikkeling

VU ziekenhuis
veelzijdige werkplek

WIJ VRAGEN
-accuraat en netjes kunnen werken
- leeftijd tot 25 jaar
-goede gezondheid
WIJ BIEDEN
-werk m een prettig, snelgroeiend bedrijf
-een passend salaris
SOLLICITATIES TE RICHTEN AAN
HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V
Verrijn Stuartweg 42, Postbus 234,
1110 AE DIEMEN
INFORMATIE dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur
mw. A Timmerman (tel. 020-690 33 31)
Gevr. scholier of 65 plusser • Rubrieksadvertentie'' Zie
voor licht tumwerk. Tel.: voor adres en/of telefoonnr.
02507-12326
de colofon in deze krant.

Winkelpersoneel gevraagd
VOOR ONZE HOTELDIENST ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

kok m/v (38 uur per week)
medewerker keukenhygiëne m/v
(19 of 30 uur per week)
JE TOEKOMSTIGE WERKOMGEVING:
Onze vernieuwde keuken en werkwijze hebben wij aangepast aan de ideeën van verzorging van deze tijd De keuken
maakt deel uit van onze nieuwe dienst, hoteldienst. Wij
streven ernaar patiënten, maar ook onze collega's op niveau
te verzorgen. Verwennen kunnen we beter zeggen. Service
en kwaliteit staan hierbij centraal.
Wij als keuken verzorgen zo'n 1000 maaltijden per dag,
waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de dagelijkse
schoonmaak, hygiëne en onderhoud van de keuken en de
apparatuur. Nieuwe ontwikkelingen in onze keuken zijn verdere uitbreiding van de automatisering, het ontwikkelen en
toepassen van schoonmaakprogramma's en het ontwikkelen
van de receptuur
JE FUNCTIE ALS KOK

Samen met je collega's verzorg je ongeveer 1000 maaltijdenper dag, waarvan 60% dieetmaaltijden. Je coördineert de
werkzaamheden in je eigen partie, zowel kook- als schoonmaaktechnisch. Je helpt ook bij het portioneren en distnbueren van de patientenmaaltijden. Tevens ben je nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe standaardreceptuur. Je
werkt in roosterdienst
Vacaturenummer E 18.94.
WAT WIJ VAN JE VRAGEN1

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega's. Mensen met een
flexibele dienstverlenende instelling. Dat vinden wij minstens
zo belangrijk als het diploma 2e mstellingskok, of diploma 2e
restaurantkok, aangevuld met het diploma BGP en het diploma dieetkok.
JE FUNCTIE ALS MEDEWERKER KEUKENHYGIËNE.
Hygiëne in de keuken en bij het bereiden van de maaltijden is
voor ons van het allergrootste belang In deze functie verzorg
je alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden voor zowel de keuken als de apparatuur. Maar ook assistentie bij de
vaatwasmachine behoort tot je taak, net als het assisteren bij
het portioneren en distribueren van de patientenmaaltijden.
Vacaturenummer E 1895.
WAT WIJ VAN JE VRAGEN.
Wij zijn op zoek naar Nederlands sprekende flexibele mensen
met een dienstverlenende instelling, die graag wat over
hebben voor collega's. De functie is lichamelijk vrij zwaar,
daar moet je dus wel tegen kunnen
INFORMATIE1
De heer M M Roosemalen, hoofd keuken, telefoon 020 5482128
VOOR ONZE TRANSPORTDIENST ZIJ WIJ OP ZOEK NAAR
EEN

transportmedewerker m/v
(38 uur per week)
JE FUNCTIE
Met ongeveer 25 medewerk(st)ers verzorg je in het VU
ziekenhuis het intern transport van materialen, goederen en
patiëntgegevens Het is werk waarbij het aankomt op accuratesse en snelheid Maar vooral ook een servicegerichte klantvnendelijke instelling, want je hebt direct te maken met
patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. Je werkt m
roosterdienst, zowel dag-, avond- als weekenddiensten.
Vacaturenummer E 1046.

Met spoed gezocht

WINKELPERSONEEL
VOOR ZONDAGEN + VAKANTIEWERK
in gezellige sfeer, bij de Gaper Drugstore. Leeftijd 16 tot 20
jaar. Inlichtingen bij de heer P. Olieslagers, 02507-12513.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Oproepen
Mededelingen
* 15 Mei is het 40 jaar geleden, dat opa en oma Dorus in
het huwelijk zijn getreden.
Kusjes Jeroen, Annemiek en
Frank
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl. tel. 02907-5235.
•*• (O)pa en (O)ma Koper gefehciteerd met jullie 40-jange
huwelijk Kinderen en kleinkinderen.
* Oproep
voor
Dennis
Geurts. S.v.p. contact opnemen met Mia Kersbergen.
Tel.: 17113 ('t Stekkie).
Voor onze MOOI OPGEMAAKTE SCHALEN hoeft u
zelf geen boodschappen
meer m huis te halen.
BROODJE BURGER
Schoofstraat 4
Tel. 02507-18789.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

ARBEIDSVOORWAARDEN
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO voor het VU
ziekenhuis. Het salaris is volgens rijksregeling en afhankelijk
van opleiding en ervaring
UW REACTIE.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, kunt
u binnen twee weken richten aan de dienst personele zaken
van het VU ziekenhuis, t a v. mevrouw H C Jeninga, De
Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam Telefoon 020 - 548
8800
Wilt u op uw brief en
envelop het desbetreffende vacaturenummer vermelden7

VU
academisch

ziekenhuis

* 1 Luxaflex, hoogte 1.30 m,
ƒ25,-, beige - 3'/2 cm lamellen, breedte 2.62 m: 13509.

CASH & CARRY
PARKETHAL
O.a.2 mass. eiken ƒ38,50
p/m . Info 020-6733744 na 18
u. Zaterd. geopend. Tel:
6420664. Oldengaarde 19
Buitenv. A'dam.
* Leren bankstel, 2+3-zits.
Modern, kleur naturel, ƒ 200,-.
Tel.: 14643.

Lijsten op maat
bij'
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Lits-jum bed te koop met matrassen en ombouw, ƒ 1000,-.
Tel.: 18031.
T.k. aangeb. wegens ruimte
gebrek zeer1 mooie Franse
kast Hoog 2.60 m. Pr.
ƒ 1500,-. Tel.. 14110.
Wegens emigratie te koop allerlei inboedel, planten, kasten etc. Tel.: 19647.

Vrijdag 22 mei zijn ze weer
Kunst en antiek
terug op het Raadhuisplein,
Ane en Anneke Wat duren
drie weken lang Wij missen
VEILINGGEBOUW AMSTELjullie. Je fans
VEEN, heden inbreng van
goederen, Frans Halslaan 33,
Tel • 020-6473004, ma gesl.
Verloren en

gevonden
Radio/tv/video

* Verloren op 6 mei bordeau
rode
damesportemonnee,
mh pasjes-foto's-codiciel etc.
Drukker is lam Daar is klittenb. geplakt. Tel.. 15071.
* Wie heeft mijn tuinhek gevonden. Metaal, groen, 2 m x
WAT WIJ VAN JE VRAGEN.
Wij zijn op zoek naar Nederlands sprekende mensen met een 0,5 Tel 02507-13237.
dienstverlenende instelling De functie is lichamelijk vrij
zwaar, dus moet je tegen een stootje kunnen. Minstens zo
Huishoudelijk
belangrijk vinden wij het rijbewijs B-E en een diploma op LBOniveau, bij voorkeur op technisch gebied
personeel
INFORMATIE
De heer P Kee, hoofd transport, telefoon 020 - 548 7790

Woninginrichting

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Amsterdam

Tenten en
kampeerbenodigdheden

INFORMATIE.
AVOND:

* T k.a. 3 pers. kuiptent, 1 x
gebruikt, ƒ250: 02507-16748.

VAKMENSEN OPGELET:

TECHNICIAN M/V

De werktijden zijn van 8.30 tot 17.15 uur.

Divers personeel gevraagd

Z O E K DE M I S L U K T E

Vaar/surfsport
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week woraen er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Te koop Kiltkruizer L 550 Z
motor met boottrailer en tractor ƒ 4500, beide ook apart te
koop Tel.: 02507-17295

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Mevr. C. Hoekema - Zandvoort
M. ten Hove - Amsterdam
C. Cuntz - Amstelveen
R. Vreeman - Hoofddorp

* T.k.a. kinderfietsje, 3 jaar,
z.a.a.n., ƒ40,-. Tel.1 17427.

ONTMOETINGSPLAATS VAK
Techniek. EN Oiictern'ils

Zandvoorts Nieuwsblad

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.

Diverse clubs

Als het klikt willen deze meiden, 18 jr., vaker sexkontakti
06-320.320.55. 75c p.m.
een zaak van vertrouwen
- een 4 in 1 haarstyler
Als je houdt van jong bel dan
- een klokradio
Bianca en Petra van 18 jr.
06-320.324.33. 75c p m.
- een Walkman
- eeh set van 4 E180 videobanden
BETTY'S ESCORT
Rrst Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.
BI-SEX voor TWEE, direkt
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
apart met een heet meisje of
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
een lekkere jongen van 18.
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
06-320.330 87. 50c p.m.
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Dames die zich overdag verAmsterdam, Linnaeusstraat 71
velen, zoeken SEXKONTAKT.
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
06-320.330.66. 50c p.m.
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Debbie: de eerste keer op z'n
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
frans. Jeetje dat is lekker.
06-9664. 75c p.m.
Hoofddorp, Kruisweg 1061
ELSENGA ELECTRO
DEBBIE's Sexdating maak 'n
afspraak met haar meisjes
van 18 jr. 06-350.222.41.
50c p.m.
Onroerend
goed
Lessen en clubs
DIREKT apart met een meisje
en woonruimte
of een lekkere jongen van 18
jr. voor een live heet sexgete huur gevraagd
Training
sprek. 06-320.330.81.
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
50c p.m.
Gevr.
won.
of
woonruimte
op
in 5 wekelijkse lessen vaardiger worden m:
jaarbasis. P. v..Leeuwen. Tel.: DUIK in bed met 'n lekkere
OPEN COMMUNICATIE
meid! Vraag haar tel.nummer.
02507-12552.
Bel 06-9511. 75c p.m.
Assertiviteit - tactvol confronteren T.
huur
gevr.
app.
of
etage.
omgaan met kritiek - doelen stellen.
1
Eerst
wilde EVELIENTJE niet,
Pr.
max.
900
mkl.
Tel.
Kosten ƒ 250,- mkl. lesmateriaal
maar toen ze haar rokje liet
02507-30863.
.
CARMEN DE HAAN: 023 - 26. 11. 44
zakken..! 06-9530. 75c p.m.
Woonruimte te huur geAEROBICS
Er zijn genoeg meiden die
vraagd.
Tel.:
02507-30022.
o.l.v. Anja v.d. Voort.
ook het bed in willen. 18 jr.
Bel v. info- 19701 of 12215.
Luister op 06-9603. 75c p.m.
Financien en
* Voor een middag- of
GAY PRIVÉ
avondcursus 1e hulp bij een
handelszaken
Ben je op zoek naar een heet
acute hartstilstand in 3 lesafspraakje met een lekkere
sen. BIJ de kruisver, kunt u
jongen? Of voor 'n opwinbellen tel.: 16805
Autoverzekering dend gesprek met een lekkeV.A. ƒ75 -DORSMAN
re knul. Bel 06-9613. 50c p.m-.
* Wilt u alsnog een zomerblijft toch goedkoper!
cursus 1e hulp bij een acute
Gewillige meisjes van 18 en
Bel nu: 02507-14534.
hartstilstand (reanimatie) in 3
huisvrouwtjes willen alles met
lessen volgen bij de Kruisjou doen. Vraag naar hun
KUNSTSTOF
ver.'' Inl. tel. 16085
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!!
Vakantie
EN ALUMINIUM KOZIJNEN
Bel 06-320.330.45. 75c p.m.
buitenland
VOOR INFO OF OFFERTE
Foto - Film
TEL: 02159-33315
HARD 37,5 cpVim. 06320.323.13
Hardlesbi.
Stacaravans t.h.'in de Belgi- 320.326.18
Domina 35
sche
Ardennen
al
v.a.
ƒ
190
Foto Boomgaard
320 324.34
S&M
Te koop
D.w. all-in. Inl. 04459-1598.
ook voor
320.324.14
Ruig Rijp
aangeboden
portretfoto's,
320.324.04
Onderdanig
diversen
pasfoto's,
Heet huisvrouwtje is op zoek
Auto's
en
receptiefoto's,
naar 'n avontuurtje.
auto-accessoires
groepsfoto's aan huis.
Bel nu 06-9663. 75c p.m.
BB Motor Mercury ThunderGrote Krocht 26.
bolt 9.8 PK langstaart, ƒ 800,-.
Hete MEISJES willen sexkonTel. 13529.
Prof. alu. ladder 2x17 treden, Autobedrijf Jongsma off. takt. Nu met nummer.
ƒ250,-. Raleigh heren race- Ford Comm. Agent, Curiestr. Bel nu 06-9665. 75c p.m.
Computerapparatuur
fiets, 10 versn., ƒ 125,-. Na 10, Zandvoort Nw.-Noord, tel.
HETERO-BI-SEKS DATE
18.00 uur: 02507-14353.
02507-13360 b.g.g. 12424,
en software
06-320-331-61 (75 cpm).
biedt
aan
inruilauto's:
Ford
* T k. aangeb. wit ledik. met
Gratis inspr? 01828-11141.
+ lakens + 3 hoezen, Resta 1.4 Cl, 3 drs., '90,
Te koop Nintentdo spelcomp. ƒdekbed
ƒ17.950,50, Escort 1.3 CL, 3 HOMO: Waar gebeurd,
150,-.
Wit
babybad
+
aanZapper, Advantage, Robot, kleed kussen -t- po, ƒ35,-. drs., '87, ƒ10.950, Sierra 1.6 knullen onder elkaar.
niet apart te koop, ƒ 375,-.
CL, 3 drs., '89, met open dak 06-320.327.01. 75c p.m.
Tel. na 19 uur: 02507-15622. Tel: 13145.
+ zonw.glas, ƒ 18.950. Incl. 12
* T.k. atag 4 pits gaskook- mnd. Bovaggarantie en bij Homo: Zoek je 'n hete boy
plaat, wit, z.g.a.n., ƒ 100,-; aank. van een nwe. of gebr. voor 'n sex-afspraakje?
MuziekAtag wasemkap-recirculatie, Ford een gratis Pioneer radio 06-320.330.18. 50c p.m.
wit, ƒ50,-. Tel.: 16868.
instrumenten
cq ss ree. met afneemb. front Homojongens onder elkaar.
* T.k. d.br. gaskookplaat, in alleen tijdens de show van 15- Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 50c p.m.
5 t/m 23-5-'92.
Gevr. voor vereniging piano goede staat, ƒ30,- 17482.
en accordeon. Tel. 02507* T.k. inzet allesbrander, 70 Autobedrijven Rinko, Cu- HOMO-JONGEREN-KON17462 na 19.00 uur.
cm br„ ƒ300,-. Tel.: 16405. riestr. 10, Zandvoort, Nw.- TAKTLIJN 06-320-322-88.
Noord, off. Renault dealer. Gratis inspr.? 01828-30800
* T.k. nw. E.M.M, keuken, Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424 (t/m 30 jr. evt. anoniem)
Studieboeken en
Ing 172-3 onder + 2 bovenk. biedt aan inruilauto's: uitv. 5 Homo-jongeren-pnvé 06-340+ kraan, ƒ200,-. Tel.: 31198. Baccara uiterst lux. uitv., '88, 340-48 (75 cpm).
-platen/banden
* T.k.
petroleumkachel, ƒ14.950. Clio 1.2 RL, 3 drs., HOMOKONTAKT. Zoek je
* T.k a z.g.a.n. boeken v. nieuw, ƒ 180,-, plus flessen '91, ƒ17.950. Clio 1.2 RL 3 een lekkere boy van 18 jr.?
studie rechten: Romeins, petroleum: 16136, na 21 uur. drs. demo, maisgeel, radio 06-320.330.95. 50c p.m.
Staats- en privaatrecht. Sa- T k t.e.a.b. kunststof rollui- cass. ree., '92, ƒ21.950. 19 Hoor WULPSE Loesje tekeer
men ƒ 125,-.
ken, 4 st., h. 125 cm Br. TR. Europa 5 drs., zw. met. gaan met die jongens.
Tel.: 02507-18149, na 18 uur. 2x155-1x160-1x130 cm. Niet demo, radio cass. ree., '92„ 06-320.324.44. 75c p.m.
elektrisch. KI. bruin, m goede ƒ24.950. 19 GTR 4 drs. Chamade '90, ƒ 19.950. 19 GTX 5 IK
staat. Tel.: 15254.
drs., '89, ƒ 17.950. Overigen: geef je mijn telefoonnummer,
Zalenverhuur
* T.k.a. CV-radiator, kl. bei- Peugeot 205 XE Accent 1.1, geef je mijn adres, vertel wat
ge, br 80x60 hg., dubb, '88, ƒ12.950. Inklusief 12 over mezelf, wacht dat jij me
VERENIGINGSGEBOUW
elem., ƒ45,-. Tel.: 17225.
mnd. top-garantie en tijdens belt.
de show van 15-5 t/m 23-5 320.322.23.
De Krocht
a s. bij aankoop van een nw. 06/100c p.m.
Te koop
Grote Krocht 41, Zandvoort,
of gebruikte Renault een graRuim 300 gewillige vrouwen
gevraagd
tel. 02507-15705 b g.g 19932,
tis Pioneer radio/cass.rec. zoeken
'n slippertje.
voor
met afneembaar front.
diversen
06-320.321.44. 50c p.m.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
T.k. gevr. autostoeltje, O tot 4
jaar. Tel.. 02507-20141.
Bloemen, planten
* T.k gevr. paardrijlaarzen,
en tuinartikelen
mt 34/35, tot ƒ 25 15913.

Boomparaplu's te koop geOnroerende
vraagd als beschermende
goederen te koop
maatregel tegen zure regen.
gevraagd
benodigdheden
gevraagd
* T k. rode tuintafel met parasol + voet Net één zomer
gebr., ƒ 100,-. Tel.. 13962.
GARAGE
Gevr. huishoudhulp voor 2 uur * T.k. grote vogelkooi, ƒ 50,-.
TE KOOP GEVRAAGD
Tel.:
13145.
p w Tijd n o t k Tel. na 20 00:
Tel. 02507-14534
19436
Onroerend
T k Yorkshire Terriërs en MalTE
KOOP
GEVR.. GARAGE,
tezer leeuwtjes. Tel. 08385goed te kpop
zo dicht mogelijk bij rotonde.
• ANNULERINGEN van uw12724, evt. bezorgd.
aangeboden
advertentieopdrachten kunt u
Tel. 023-312122.
„Lady" 2 x
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Wie kan mijn hond
7
• Zie de colofon voor opgarichten aan Centrale Orderaf- p. dag uitlaten Mw M. v.d.
deling Weekmedia, Postbus Meulen. Tel. vanaf zat. 16 mei T k. aangeb., bovenwonmg ve van uw rubieksadvertentie.
centrum dorp. 1e Etage: 3 ka12003
122, 1000 AC Amsterdam.
mers, keuken, douche, toilet,
Onroerend goed
balkon, openhaard + combi
CV. 2e Etage 2 dakkamers,
en woonruimte
GRATIS
keuken, douche, toilet, combi
te huur
CV. Geschikt voor dubb beWoninggids van Zandvoort
aangeboden
woning of verhuur. Vr.pr.
CEfü E makelaars o.g. LBJ ƒ 175.000,-. Tel.' 02507-13002.
T.h. per 1 juni voor pawi- zo~
• Rubrieksadvertentie'' Zie merhuisje voor 1 pers* Vrije
NVM
voor adres en/of telefoonnr d. + t. + k. Br. o. nr. 762Tel. 02507-12614
de colofon in deze krant
77782 v.d. blad.

van l 8-21 uur
donderdag 2! mei,
Alkmaar:
Gebouw HTS,
Bergerweg 200
Amsterdam:
ETS, Korle Ouderkerkerdi|k 5
informatie:
020-6945143
020 - 6920908

PEDAGOGISCH
TECHNISCHE HOGESCHOOL
NEDERLAND

Rijles auto's
en motoren

Prijswinnaars vorige week:

dpi co

STUDEREN IN DEELTIJD OP HBO'
NIVEAU MET DIPLOMA MTS OF
DIPLOMA VO VAN DE S T R E E K
SCHOOL
alle technische opleidingen
• voorbereidend HBO par
• wiskunde en natuurkunde
• pedagogisch diploma*

Fa. P. Kleijn

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthujsplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

"Ik weet helemaal niets van Schoolmeisjes van 18 wille
sex, en wat is een standje?" ervaring opdoen. Dating.
vroeg het meisje verlegen, 06-320.330.43. 75c p.m.
toen gebeurde "het"
06-340.340.21 (50 et p.Vim.). SEX VOOR 2, direkt kontak
met jonge meiden, 18, huis
In haar korte rokje staat
vrouwtjes en jongens, 18
MARIETJE te liften.
06-320.330.46. 50c p.m.
06-320.320.95. 75c p.m.
SEXAFSPRAAKJE met
Jij met twee wulpse vrou- meisje. Vraag naar haar tel.n
wen? Bel Triosexkontakt.
Bel 06-9502. 75c p.m.
06-320.320.92. 75c p.m.
Slippertjeslijn, meisjes van
Langzaam trok zij haar slipje 18 zoeken sexkontakt
uit. "Voorzichtig ik heb HET 06-320.320.36. 75c p.m.
nog nooit gedaan" fluisterde
SM TELECARROUSEL direk
het meisje in zijn oor.
06-340.340.30 (50ct. p.Vfcm.). apart!! Ho/He/Bi 06-340-34&
49. SM Kontakthjn 06-320-33&
LESBI-KONTAKTLIJN vr. zkt. 39 (75 cpm) Gratis inspreken
vr. 06-320-328-08 (75 cpm) 01828-30599.
Gratis inspr? 01828-15477.
SM-CONTACTLIJN (75 cpm
Live Privé! 37,5 cp'/sm.
06-340.300.05.'Zelf gratis
EROX
06.95.06
inspreken: 010-4610600.
SM Box
06.320.320.65
Suzanne
heeft hele grote
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06.96.09 Wie wil ze vasthouden?
Bel 06-9667. 75c p.m.
Alleen met jou!
Telerotica! 37,5
LIVESEX, wij zijn Simone en
06.96.9
Linda, 2 meisjes v. 18 jr., wij Zapp sex
06.96.9
hebben onze allereerste SM club
06.96 9sexavonturen 06-96-70 (50 Rijpe vrouwen
Frans
06.96.4E
ct.p.'Am).
Tiener
06.96 €
Vanavond al 'n afspraakje! Al- Tessa is zo'n lekker opge
tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in). wonden tienermeisje. 06
320.324.22. 75c p.m.
06-9533. 75c p.m.
TRIO & PARTNERRUIL-LIJK
Meer dan 240 vrije meiden 06-30-340-32
(75 cpm) ze
zoeken
jongens
voor
sex.
gratis inspr? 01828-13799.
Info1 06-9766. 75c p.m.
UITDAGEND huisvrouwtje
Meiden 37,5 cp'/zm. 06-320 zo opgewonden.
327.06
St. Frans/Grieks 06-320.330.97. 75c p.m.
326.19
effe vlug!
325.54
Topsex 25+ MEEGENIETEN: meisjes van
326.63
Ordi/Grof 18 onder de hete douche.
326.77
Ruige Sex 06-320.324.99. 75c p.m.
Meisjes bel 06-320Vluggertje: Ondeugende Kim
326.17
Straatmeid beleeft 'n hoogetpunt.
327.47
Onschuldig Bel 06-9662. 75c p.m.
322.55
Vol v. boven
340.44
Les 35 + 18 jr Voor BI-SEX afspraakjes be
328.27
Lesbi 06-320.325.01. 75c p.m.
Lekker naakt 37,5 cphm. Nu ook voor tno-sex!
Vrouwen 37,5 cphm. 06Meisjes van 18 willen wat
320.328.99 .. .Rijpe Vette V
bijverdienen. Sexadressen.
320.327.70
negerin 35+
06-320.330.60. 75c p.m.
320.329.X
Verpleegste
NAAKT lag ze op de vloer, 320.323.63
Rijpe Ord
ze zag hem binnenkomen om 320.324.54
Rijp Chique
haar te .... (s.m. v. boven de
Wegens enorme drukte, mei
18 jr., 50 et. p.'/2 m.).
spoed DAMES/MEISJES ge
06-340340.90.
vraagd voor escort en/of clu
NATASJA doet het met 2 Haarlem. Bel tussen 13.00 e
hete BUURJONGENS van 18. 22.00 uur 02507-16141 of
06-320.324.11. 75c p.m.
023-400130.
Onderdanige jongens van 18 Zandvoort BOYS en GIRL
bellen met strenge meesters. escort. Geopend van 18.0
S.M. voor 2 (direkt apart).
tot 03.00 uur. Telefoo
06-320.329.99. 75c p.m.
02507-16141.ONDEUGENDE huisvrouw- ZE GEEFT
tjes en schoolmeisjes van 18 zichzelf, haar adres en haa
jr. zoeken voor straks sexkon- telefoonnummer bloot.
takt, vraag naar hun tel.nr.
06-96.85.
Bel nu 06-9661. 75c p.m.
(100c p.m.).
Ondeugende Pascale doet Zoek jij tel.nrs van echte het
het op de tafel. Keukensex. meiden? Gewoon voor 'n op
Bel 06-9602. 75c p.m.
windende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c p.m.
PARTNERRUIL privelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
Diversen
II
06-320.330.91. 50c p.m.
Sabrina, 'n mooie meid, haar X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
eerste trio. 06-320.321.20.
kamerverhuizingen. Voll. verz
75c p.m.
Dag-nachtserv. 020-6424800

Zandvoorts Nieuwsblad

Dieren en
dieren-

'

ed. 22
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

ƒ 8,01
/ 9,35
/ 10,68
/ 12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Wekelijkse Wéekmedia-pagina gewijd aan nieuws en actiyiteiténiop hét gebied:vJari vrijetijü'

Slangstofzuiger
geeft beter effect
dan alleszuiger
IT EEN onderzoek van de

Stichting Vergelijkend
U
Warenonderzoek naar
slangstofzuigers en alleszui-

gers blijkt dat de zuigprestaties van de onderzochte apparaten op tapijt, meubelstoffen,
en gladde vloeren zeer grote
verschillen vertonen. De alleszuigers hebben de meeste problemen, maar het opzuigen
. van water gaat ze daarentegen
goed af.
door Gcrrit Jan Bel
Slechts vijf van de zestien slangstofzuigers kregen het eindoordeel
'goed'. Geen van de vijf alleszuigers
scoorde hoger dan 'redelijk'. Verder
bleek dat een vermogen boven de
achthonderd watt geen enkele invloed heeft op de zuigprestaties en
dus energieverspilling is.
Alleszuigers onderscheiden zich
van slangstofzuigers doordat ze ook
water en zwaardere dingen dan stof
en pluisjes kunnen opzuigen. Dat
zwaardere werk gaat ze goed af,
maar hun gewone zuigprestatie (zuigen van stof en pluisjes) valt tegen.
De duurste alleszuiger (Vax 121,
ƒ600) kan tevens met behulp van
shampoo tapijt reinigen.
Stofzuigers dienen zeker zo'n tien
jaar mee te gaan. Helaas ging er tijdens de duurzaamheidstest (die in
een korte tijd de stofzuiger laat meemaken wat hij anders in tien jaar
krijgt te verduren) het een en ander
kapot: de motor van verschillende
slangstofzuigers viel uit, taeschadigingen traden op na het stoten tegen
de deurpost of na het trekken van
het apparaat over de drempel en het
mondstuk van een aantal slangstofzuigers ging kapot nadat dit enkele
malen was gevallen.
De alleszuigers doorstonden hun
beproevingen goed. Zij werden wel
uitgesloten van het onderdeel 'trekken over de drempel', omdat zij hierbij omvielen. Eén van de stofzuigerfabrikanten, waarvan de motor
vroegtijdig uitviel (Moulinex Compact 1300 Elektronic Green), heeft
erkend dat het om een produktiefout ging en toegezegd de motor gratis te vernieuwen.
Beste koop (goede kwaliteit voor
een redelijke prijs) is de slangstofzuiger Bosch Alpha 20 (f 300). Bij de
alleszuigers is Fam Aquavac Plus
1000 (ƒ200) een voordelige keus
(kwalitatief minder, maar goedkoper). Heeft u alleen gladde vloeren,
dant kunt u de met 'goed' beoordeelde Siemens VS 91136 (f 430) overwegen.

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op
Postbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
Haag en onder vermelding van 'stofzuigers'.

Computers
Computer Totaal (mei) bekeek
zestien vooraanstaande notebooks
(*schooteomputers').. Een echte vergelijkende test werd het niet, maar
voor degene die zich net wil oriënteren over dit produkt goed leesvoer.
Echt getest werden wel negen zogenaamde high-speed modems. De
bits vliegen over de lijn, zegt Computer Totaal, want geen 1200 of 2400
BPS meer, maar 4800,9600 en 14.400.
Dat kost wat: tussen de ƒ2350 en
ƒ 3900, maar ja; niet alleen de informatie gaat snel in de computerwereld, maar ook de prijsdalingen.
Windows blijft nieuws, zeker als
het om de nieuwe versie 3.1 gaat.
Vandaar dat zowel Computer Totaal
als Personal Computer Magazine van
deze maand daaraan aandacht be-,
steden, waarbij PCM tegelijkertijd'
ook naar de nieuwe OS/2 2.0 keek.

Foto
De Consumentengids (mei) onderzocht de kwaliteit van ruim veertig
films voor kleurenfoto's. De conclusie was dat u beter geen film kunt
kopen met een lichtwaarde van 400
ISO of hoger. Voor algemeen gebruik is de Fotohome 100 de beste
koop. Focus (mei) testte de compactcamera's Konica Hexar (ƒ 1500,
maar hij kreeg ook het predicaat Super) en Olympus Superzoom 110
(ƒ750, 'heeft alles in zich om een
succes te worden').

Sanitairreinigers
In bijna ieder huishouden staat
nog wel ergens een fles chloorbleekmiddel op de plank. Die wordt vaak
gebruikt voor de schoonmaak van
toilet of badkamer. Onnodig als de
zaak niet erg vuil is, zo vindt de
Consumentengids (mei), die 22 sanitairreinigers testte. Allesreiniger en
schoonmaakazrjn'kunnen veelal als
goede vervanger dienen. Felix Dubbele Schoonmaakazijn (ƒ0,90) is
dan een voordelige keus. Toiletblokjes werken niet en belasten nodeloos
het milieu.

Koffers
De Stichting Konsumenten Keurmerk testte allerhande koffers
(beauty-cases, diplomatenkoffers,
reiskoffers, vliegtuigkoffers die als
handbagage dienen). Als 'goed' kwamen uit de bus alle koffers van Presikhaaf en de reiskoffers van Carlton en de Hema.

Hofstad koppelt historie aan toekomst
door het heelal om vulkaanuitbarstingen op andere planeten te bekijken en 'vliegt' over Californié tussen
de wolkenkrabbers door om het verschil te zien tussen bouwwerken die
wel en niet gebouwd zijn op het
doorstaan van aardschokken.

Fotogenieke grachten,
koele musea, levend!ge winkelstraten, sluimerende hofjes. Veel
Hollandse steden hebben hun charme. Maar
wat valt er als dagtoerist in een oudstadje te
zien? Vandaag stare de
ATV-pagina hier een
korte serie over. Is Den
Haag een grijze ambtenarenstad? Valt er
meer te zien dan het
Binnenhof en Madurodam?

Museon

EN HAAG is een stad die
elk wat wils te bieden
heeft. Liefhebbers van
de historie komen
ruimschoots aan hun trekken in de
Hofstad met haar vele monumenten en haar rijke geschiedenis. Maar wie zich bezighqudt met de dagelijkse realiteit of in de toekomst wil blikken, kan terecht bij het Museon of het pmniversum. 'sGravenhage is een bezoekje
waard, is het niet omdat je er
de grootste concentratie van
winkels in Nederland aantreft,
dan wel om de Japanse tuin
van landgoed Clingendael.

D

door Marianne Timmer
Wie aan Den Haag denkt, associeert deze stad vrijwel direct met
het Binnenhof, het politieke hart
van ons land. En ook al zien we de
Ridderzaal en omgeving vrijwel dagelijks op televisie, toch is het een
interessante ervaring zelf rond te
wandelen in het domein van de politici.
Wie daar toch rondloopt, kan ook
het Mauritshuis bezoeken. Dit Koninklijk Kabinet van Schilderijen,
zoals het officieel heet, bergt onder

Redactie-adres ATV: Weckmcdia,
postbus 2104, lüüü CC Amsterdam,

tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Via de tuiningang van het OmniCoördinatie: Trudy Steenkamp
versum is het mogelijk om het MuVormgeving: Paul üusse
seon en het Gemeentemuseum te
bereiken. Het Museon biedt een aaneenschakeling van populair-wetenschappelijke tentoonstellingen over
Weerberichten
de mens en zijn wereld. Er is voor
De
Koninklijke
Nederlandse
elk wat wils te zien, op het gebied
Toeristenbond ANWB nam devan geologie (prachtige kristallen),
zer dagen een nieuwe telefoonbiologie (nagemaakte Neandertalijn in gebruik waarop het weerlers), geschiedenis, natuurkunde
bericht voor ruim tweehonderd
(mooie oude koperen instrumenvakantiebestemmingen in Neten), techniek en volkenkunde. In
derland, Europa en Noord-Afrihet Museum hoeft niet alleen te worka valt te beluisteren.
den gekeken op afstand, bezoekers
Via het telefoonnummer 06kunnen namelijk ook zelf experi9579 krijgt men informatie over
menten doen.
het actuele weerbericht, het
Van het Museon kan je doorlopen
aantal zonne-uren en over de
naar het Gemeentemuseum. Dat beneerslag in de vakantiegebievindt zich in een gebouw dat ontworden. Ook is per gebied een
pen is door de Haagse architect Berweersverwachting voor de kolage. Overigens zijn er ook in het
mende vijf dagen op te vragen.
centrum van de stad bouwwerken
De informatielijn verstrekt zelfs
van deze bekende architect te vingegevens over de watertemperaden, zoals bijvoorbeeld de kiosk op
tuur van een aantal kustgebie9 De Japanse tuin is vanaf deze maand, zolang de azalea bloeit, geopend. De inrichting van deze tuin heeft een
het Buitenhof. Het museum bevat
den.
symbolische-betekenis: het water stroomt van oost naar west
Foto's Stichting Toerisme Den Haag e o vooral moderne kunstwerken geMet de druktoets of draaimaakt door kunstenaars uit de tijd
schijf van de telefoon bedient
andere het bekende werk 'De anato- aan Gevangenpoort kan uitsluitend groep de diverse cellen en folterka- van Berlage, zoals van architect
men een Voice Respons Sysmische les van dr. Tulp' van Rem- via een rondleiding die een uur mers. Het is buitengewoon indruk- Rietveld, en schilder Mondriaan.
teem, dat snel de gewenste inbrandt, drie zelfportretten van de duurt. De bezoekers worden eerst in wekkend om de werktuigen waarformatie geeft. ledere vakantieoude meester en de werken 'Saul en een piepklein zaaltje, met een fraai mee mensen vroeger 'bewerkt' werbestemming heeft een code,
David' en 'Homerus'.
houten koepelvormig plafond, ge- den te aanschouwen. De gids weet er Clingendael
waardoor men direct de gewensOok te zien zijn 'Het gezicht op loodst om een diavertoning te aan- bovendien smakelijke verhalen over
Den Haag biedt meer dan alleen
te gegevens kan kiezen. De coDelft' van Vermeer en werken van schouwen. Op deze wijze krijgt de te vertellen. Zo werd bijvoorbeeld musea. Voor liefhebbers van natuur
des worden door het systeem
Jan Steen, Frans Hals, Jan van Goy- kijker in sneltempo een goed beeld een rijke burger die de doodstraf zijn er tal van parken en bossen in de
zelf aangegeven.
en, Willem van de Velde, Gerard ter van de historie van Gevangenpoort kreeg 'gewoon' onthoofd met een Hofstad. In mei en juni is de Japanse
Borch en Paulus Potter. In het ka- en van het oude Den Haag.
scherpe bijl maar een arme 'luis' tuin in landgoed Clingendael een beHet gesprekstarief van de vakantieHet gebouw stamt uit de veertien- werd eerst even
der van de Floriade is er tot en met
zoekje
waard.
weerlijn is 75 cent per minuut.
augustus een speciale tentoonstel- de eeuw en was oorspronkelijk een geradbraakt.
Het
landgoed
ling met 'Bloemstillevens uit de van de toegangspoorten van het gra- Het kwam er op
werd in 1591 aanGouden Eeuw' te bezichtigen.
felijk complex, de Hove van Hol- neer dat alvogekocht
door
Computerbeurs
land, later Binnenhof genoemd. rens hij de genaPhilip van DouOp 15 en 16 mei wordt in de
Vanaf 1420 tot 1828 deed het gebouw deklap op het
bleth. Het was
Gevangenpoort
Groenoordhal in Leiden de
dienst als gevangenis. De cellen bo- hart kreeg met
Marguérite Batweede Computerwave gehouAan de overkant van het Binnen- den ook onderdak aan talloze beken- een hamer, zijn
ronesse
van
den. Op deze beurs kunnen PChof, aan het Buitenhof staat Rijks- den, zoals Cornelis de Witt. Deze botten met dieBrienen die rond
getaruikers hard- en software en
museum Gevangenpoort. Wie er te- moest boeten voor zijn pogingen tot zelfde
hamer
de eeuwwissegen kan, moet een bezoek aan dit moord op prins Willem van Oranje. aan diggelen geaanverwante produkten kopen
ling deze Japanof zich oriënteren op aanbod en
museum niet schuwen. Een bezoek
Na de diapresentatie bezoekt de slagen werden.
se tuin aanlegde.
prijzen.
De tuin staat bol
Verder zal er een Helpdesk
van de symboDictator
aanwezig zijn voor adviezen
liek. Zo symboliGruwelijk is • De Ridderzaal en het Binnenhof.
over eventuele aankopen en is
seren stenen gehet te bedenken Bekend van de televisiebeelden. boorte en dood.
er een Testbank voor het proefdraaien met hard- en software.
dat sommige fol- Wel zo aardig er ook zelf eens rond
Vallen ze om,
te wandelen
De Helpdesk opereert geheel
terwerktuigen
dan mogen ze
onafhankelijk en wordt vernog in 1975 door
niet meer worzorgd door de HCC Beginnersde Spaanse dictator Franco werd ge- den herplaatst. Water staat voor lebruikt. Het zal duidelijk zijn dat een ven. In de tuin stroomt het van oost
gebruikersgroep. De afdeling
Den Haag van HCC toont tijbezoek aan dit museum niet zo ge- naar west, omdat de zon (bron van al
dens de beurs een primeur: een
schikt is voor al te jonge kinderen, al het leven) in het oosten opkomf'en
stukje besturingssoftware waarvonden de zevenjarige meisjes die in het westen ondergaat.
met mij meegingen tijdens de rondmee programmeren een stuk geDen Haag biedt veel meer dan in
makkelijker wordt.
leiding, het niet eng, maar span- dit verhaal kan worden beschreven.
nend. Het gebouw is nog vrijwel in Er zijn bijvoorbeeld veel musea die
De beurs is geopend op vrijdag van
oorspronkelijke staat, met oude voor niets, of voor een paar gulden,
twee uur tot tien uur en zaterdag van
houten vloeren en plafonds, houten bezocht kunnen worden. Zoals het
tien tot vijf uur. De entreeprijs Is ƒ 7,50.
trappen en piepkleine deurtjes. Daar museum voor poppenspel, FTT-mudoorheen lopend, voel je heel goed seum, zeemuseum en openbaar verwat de mensen toen hebben doorge- voermuseum, museum voor het
Spellen voor kleintjes
maakt. Zelfs de
Haagsche hopje,
graffiti die de gemuseum van het
Ravensburger heeft voor kindevangenen eeuambacht en het
ren in de leeftijdscategorie van
wen geleden aan
brandweermuanderhalf tot frie jaar een spelhebben gebra'cht
seum.
lenserie ontwikkeld. De reeks
in de cellen, is
'Bluemini - hun allereerste spel'
bewaard geblebehandelt
basisonderwerpen
Paleizen
ven. Is Gevanuit de wereld van de peuter. SiDe stad is nagenpoort
hét
tuaties rond mama, papa, diemuseum waar
tuurlijk ook beren, het huis en de woonomgekend om haar
de bezoeker geving worden op speelse wijze
vele
paleizen.
confronteerd
aan het kind duidelijk gemaakt.
wordt met de
Wie ze allemaal
Elke doos heeft een eigen inoude geschiedewil zien kan boehoud van drie spellen. Zo bevat
ken bij.de WV
nis van 's Gra'Mijn huis' een driedimensiovoor de Royal
venhage, wie bij- • Waarin een klein land groot kan
naal huis om op te zetten, een
na lijfelijk de zijn: Madurodam
Tour. Maduroassociatiespel en vier tafereeldam mag natoekomst wil ertjes om na te vertellen. De gevaren kan terecht in ruimtemuseum tuurlijk niet onvermeld blijven.
bruikte materialen in de spellen
Daarnaast bezit Den Haag de grootOmniversum.
zyn veilig voor de kinderen vanste concentratie winkels van Nederaf anderhalfjaar. De figuren zijn
land. En ook het uitgaansleven is
vervaardigd van lichtgewicht,
Maak de zin af:
Omniversum
bijzonder levendig. Zelfs degene met
maar sterk cellulose-materiaal.
De fiets. . . .
Het Omniversum. Dit bevindt de meest exclusieve smaak zal iets
De Bluemini-reeks bestaat uit
acht spellen. De verkoopprijs
delijk, dat de aanslag op het milieu lijk in bus en trein mee kan. Ook zich in het westelijke, moderne, ge- van zijn of haar gading vinden in een
deelte van Den Haag. Hier krijgt de van de internationale eettentjes in
bedraagt per doos ongeveer
door de auto drastisch wordt be- ideaal voor gebruik in de stad.
bezoeker dankzij een spectaculaire de omgeving van de Kettingstraat en
ƒ29,-.
perkt als deze niet meer voor korte
presentatie inzicht in Achterom.
ritjes wordt gebruikt. Vooral de kouWie de zin onder de cartoon van audiovisuele
de start is de boosdoener. Als we het Arend van 'Dam afmaakt, kan een de ontwikkelingen van het heelal.
even sigaren halen of boodschappen dagje recreatief winkelen in Apel- Heel interessant is ook de documendoen met de auto in het vervolg ach- doorn winnen en maakt kans op een taire 'Ring of Fire' over vulkanisme.
terwege laten, is er al veel gewonnen. Batavus vouwfiets (ƒ 799,-) of een van Hoewel de produktie. een paar
geleden gemaakt is, is zij
In onze steeds meer op individue- de vier beschikbaar gestelde city bi- maanden
alweer
achterhaald:
de Etna zou
le vrijheid ingestelde maatschappij kes.
roken en aardbevingen koTegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de kassa en na
is het openbaar vervoer zeker niet
Inzenden op briefkaart vóór 31 mei slechts
telefonische reservering, tel. 070-354.54.54 krijgt u twee gulden korting op alle
men niet voor in Nederland. Inmidaltijd het alternatief voor de altijd 1992 naar:
voorstellingen van het Omniversum (normale prijs ƒ 15,- volwassenen en ƒ 12,weten we beter.
beschikbare auto die je snel zonder Redactiesecretariaat Weekmedia, dels
kinderen,t/m 12 jaar jaar en 65+).
De kijker wordt in zijn stoel als
wachten en overstappen van A naar t.a.v. Trudy Steenkamp, postbus
De programmering in het Omniversum is als volgt:
het ware meegevoerd met satellieten
B brengt. Dit betekent echter niet 2104, 1000 CC Amsterdam.
Hoe heet die Planeet?!, een stralende planetarium en lasershow
dat ook voor de langere autorit, zedi t/rn zo om 11 uur
ker als daarbij maar één persoon in
Ring of Fire, vulkanen rond de wereld.
de auto zit, het zo gek nog niet is de
di t/m zo 12, 14 en 16 uur. vrij. za en zo tevens om 20 uur.
bus otde trein te pakken. Vooral bij
de trein is de fiets weer een handige
Blue Planet, een ruimtevaartfilm over de aarde.
overbrugging van de afstand van
di t/m zo 13 en 15 uur, vrij, za en zo tevens om 17, 19 en 21 uur.
huis naar station en van station naar
Naam:
het adres waar u moet zijn. Op de
meeste stations zijn tegenwoordig
Woonplaats:.
tegen een kleine vergoeding fietsen
te huur. De combinatie trein/fiets en
Aantal personen (max. 4 pers.):.
auto/fiets staat volop in de belangstelling. Vouwfietsen zijn de trend.
Deze aanbieding geldt tot en met 31 mei 1992.
Er is nu zo'n fiets met tas leverbaar,
waardoor de tweewieler gemakke-

Minder autorijden op korte
afstanden is goed voor milieu

ET Nederlandse wegennet is overbelast. Filemeldingen maken dat iedere dag weer duidelijk en veroorzaken bij de weggebruikers
ergernis en stress. Toch kunnen we de auto, lijkt wel,
steeds minder missen.

H

Dat betekent filevorming en de
daarmee gepaard gaande economische en milieu-verliezen. Bijna iedere Nederlander ondervindt last van
files, of heeft bij het boodschappen
doen moeite om een parkeerplaats
te vinden. Zonder dat we daarvoor
de auto moeten afschaffen, is het
nodig dat de overvolle wegen en parkeermoeilijkheden verdwijnen.
Als iedereen alleen de auto pakt
als dit voordeliger en zinvol is, sparen we met ons allen miljoenen guldens die nu verloren gaan aan verspilde werktijd door het wachten in
files. In een serie artikelen waarvan
dit de eerste aflevering is, belichten
deskundigen „de verkeersmpbiliteit
in onze omgeving. Deze serie komt
tot stand in samenwerking met het
ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Statistisch onderzoek bracht aan
"het licht, dat wij de auto vooral gebruiken voor de korte afstand. We
hebben het dan over ten hoogste
twaalf kilometer. Voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, winkelen en op visite gaan is de auto
favoriet. Bijna iedereen beschikt wel
over een fiets. Een afstand van acht
tot tien kilometer kan moeiteloos
met de fiets worden overbrugd. Velen draaien voor tien tot vijftien kilometer zelfs hun hand niet om. Fietsen is gezond en in de stad vaak
sneller dan ander vervoer. De fiets is
een individueel vervoermiddel dat
evenals de auto naar believen kan
worden gebruikt.
: Met de fiets heb je geen parkeerproblemen. De fiets is ontegenzeggelijk het goedkoopste vervoermiddel
en bovendien nog milieuvriendelijk.
Ook het milieu profiteert van het
fietsen van korte afstanden. Het
TNO in Delft heeft uitgerekend, dat
de auto voor veertig procent bijdraagt aan de vervuiling van ons milieu door koolwaterstoffen.
Dit betekent zeker niet dat we nu
maar van het gebruik van de auto
moeten afzien of, erger nog, deze
maar moeten afschaffen Het TNOonderzoek maakt namelijk ook dui-
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Bon voor onze lezers

Diagonalenpuzzel

geeff u meer!

SLAAP LEKKER

(ADVERTENTIE)

lastelijn is géén
JIHIPP "

~

het Westen rn)
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891~

Nadat horizontaal de goede
woorden zijn ingevuld, verschijnen op de stippen van
linksboven naar rechtsonder
en van rechtsboven naar linksonder twee woorden.

ting van vrolijkheid; 7 baas; 8 windrichting; 9 kruiderij; 10 rneisjesnaam; 11 wier; 12 deel van een haard;
13 ladder; H stimulerend middel; 15
vrucht; 16 overblijfsel; 17 nu en dan;
18 hetzelfde; 19 slang; 20 wig.

l as; 2 deel van het lichaam; 3 kuip; Oplossing puzzel vorige week: impe4 deel van de hand; 5 gemeen; 6 ui- riaal

De kritische en goed geinformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter
Toch kunt u met een gerust hart
uw dierbaarste servies en glaswerk aan dit markante meubelstuk toevertrouwen Informeert
u maar eens bij Van Reeuwijk,
ze weten er alles van

van eeuwijk
Sniep/, Tel 020-6994111,
Meubelboulevard Diemen

In Diemen vertellen wij u er graag meer over.
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Gezocht:
Betrouwbare
hulp
i.d. huishouding
vanaf 40 jr.
Voor dagelijks, iedere
middag vanaf

13.00 uur.
ƒ 15,- p. uur.
Tel. 15889.

In Zandvoort

GEMEUB.
MKAWTIEFLAT

Canon Autozoom

Pentax Zoom 60X

*38-60 mm zoomobjectief *continu
zoomsysteem *close-up voorziening
*intelligente automatische belichting
*autofocus.

Minolta SOOOi

*volautomatisch *motorzoom objectief
*macro instelling *automatische flitser
*automatisch filmtransport * LCD display.

*incl. AF 35-80 mm* ingebouwde flitser
*intelligente sturing van de automatsche scherpstellmg *belichtingsregelmg
*filmtransport *datadisplay voor diverse
functies *uit te breiden met chipkaarten
*met A/S chipcard en brede riem.

-3997-

aangeb. per 1 juni
2 slaapk. huisk.
k.d.t, zonneterras
ktv 1250,- p.mnd.
Brieven
onder nr. 311519

-999T-

Kodak335

CanonEOSIOOOFkit

110 V8

of 30.r maand

*fixed focus objectief *ingebouwde flitser *eenvoudige filmmleg *FS.6-35 mm
lens *compleet met 135-24 Kodacolor
fotorolletje en batterijen * 1 jaar garantie.

*high speed autofocus *3 belichtingsmeetmethodes *ingebouwde flitser
*zoekennfo en LCD displayinfo *met
£99-,
AF 35-80 mm en EOS
gebruikersboek.

Olympus AZ 330

II.50

100 ISO 36 opnamen
Per*

Kodak
fotorolletjes

I4.w

Kodak Fun
Kodak Stretch ^|9|

Fuji DL 180

Voor dubbel fotoformaat. Jm • •

Kodak Weekend

|*autofocus *dubbel objectief: motorisch
omschakelen van 35 naar 55 mm
*focus-lock en landschapsknop *drop-in
filminleg * nu in
prijs verlaagd.

-•*.-

Waterdicht.

uit '87 grijs kent.

100 ISO 24 opnamen

perz

3-pak100ISO
36 opnamen slechts

*high performance autofocus camera
*4,5-6/38-105 mm zoomobjectief
*automatisch flitssysteem
*volautomatische ingebouwde flitser.

De camera is 't fotorolletje!
Camera's voor eenmalig gebruik,
gemakkelijk en met perfect resultaat!

Dixons
fotorolletjes

t.e.a.b.

Haking Twin motor

tel. 02507-16325

*supergeprijsde camera *twm lensselectie 33 en 45 mm *fix-focus *mgebouwde flitser *motortransport *incl. buidel.

Café
de Klikspaan
vraagt met spoed

Schoonmaker/ster
Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 23 mei 1992. zolang de voorraad strekt.
Prijs- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde m contanten

Tel. 02507-16597

, .
VERZORGINGSCENTRUM
LrLLlJLrL ONZE WONING TE DIEMEN
Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis (176 bewoners) een
aantal nieuwe kollega's die een positieve instelling hebben en het
leuk vinden met oudere mensen om te gaan.
Wij hebben onze (buurt)bewoners veel te bieden zoals: tijdelijke
opvang op onze ziekenboeg, een afdeling groepsverzorgmg,
meerzorgkamers, maaltijdvoorziening en natuurlijk, het
allerbelangrijkste, een prettig woonklimaat.
In het kader van het substitutie-project welke 1 juli jl. van start is
gegaan met het verpleeghuis Gaasperdam waarbij
professionalisering van geïntegreerde zorg uitgangspunt zal zijn
zoeken wij voor onze afdeling groepsverzorging een gediplomeerd:

BEJAARDEN/ZIEKENVERZORG(ST)ER
Werktijden: 15.30-21.30 / 7 op 7 af
(21 uur per week met mogelijkheid tot
uitbreiding)
Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing,
regelmatig werkoverleg en een salaris conform
C.A.O.-bejaardenhuizen.
Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kun je je
sollicitatiebrief richten voor 30 mei a.s. aan de heer H. Hubers,
direkteur Onze Woning, Berkenstede 36, 1112 CC Diemen. Voor
telefonische informatie kun je terecht op a.s. maandag, dinsdag en
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur bij Hans Kraakman, a.i. Hoofd
Verzorging, tel.nr. 020-6993131.

geeft u meer!
ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE
Weekmedia biedt u m samenwerking met NZH Travel Excurs'ons een unieke dagtocht aan per bus naar de Flonade
m Zoetermeer De bus vertrekt dagelijks (tot 10 oktober 1992)
om 10.00 uur vanaf de kiosk NZH Travel Excursions, Damrak/Prins Hendrikkade tussen het Centraal Station en het
Scandic Crown Hotel in Amsterdam
De Flonade presenteert 70 hectare hollandse polder met
ontelbare tulpen, rozen, bloesem en nog zo'n 35 000 andere
soorten bloemen. Onder een reusachtig dak worden dertien
spectaculaire exposities gehouden over bloemen, planten,
groente en fruit, tropische palmen, orchideeën, bonsai, etc
Maar de Flonade biedt ook landenfestivals, straatartiesten,
theater, dans en muziek en een 76 meter hoge uitkijktoren
Beeldende kunst en architectuur zijn rijk vertegenwoordigd
op de Flonade
U kunt dagelijks deelnemen aan deze bustocht. Deelname is
alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6250772
en tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek bij NZH Travel Excursions in
Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief bustocht,
entreebewijs Flonade. Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 7,50 korting en betaalt u slechts ƒ 40,00 p p

Bon voor onze lezers
Deelname aan de tocht naar de Flonade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel 020-6250772 U dient deze
bon ingevuld in te leveren op de dag van vertrek aan de
kassa van de kiosk NZH Travel Excursions, Damrak/Pnns
Hendrikkade tussen het Centraal Station en het Scandic
Crown Hotel in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 40,00 p.p.
Naam-

Telefoon:

Adres.
Postcode.
Keuze datum:

Woonplaats.
Aantal personen:

geeft u meer!

Almere Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.

je tornt ogen en oren tekort.
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H. C. RIBBERINK
PAPIER-AGENTUREN B.V.
Klem internationaal handelskantoor te
A'dam Buitenveldert, zoekt op zeer korte
termijn:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER/TYPISTE
Onze gedachten gaan uit naar een
energieke vrouw (bv. herintredend) die de
Nederlandse, Duitse en Engelse taal goed
beheerst. Leeftijd: tot 45 jaar.
Na een gedegen inwerkpenode op
gebleken geschiktheid bieden wij een
afwisselende en zelfstandige positie.
De honorering en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn zeer gunstig.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan'
H C. RIBBERINK Papier-Agenturen B.V.
Postbus 7876, 1008 AB Amsterdam

Gevr. bij Groente en Fruit
speciaalzaak

AART VEER

gezellige verkoopster
tel. 14404 of na 19.00 uur 12888
of info in onze zaak

altijd en overal

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

Postcode Loterij helpt met
wederopbouw Cambodja
Onder de hoede van de VerZoals ons land geslagen uit de Tweede Wereld- enigde
Naties keren r u i m
oorlog kwam, zo kwam ook Cambodja bijna
350.000 v l u c h t e l i n g e n uit
Thailand terug naar hun vageheel verwoest uit een jarenlange bloedige
Als alles volgens
burgeroorlog. Nu is er vrede, maar net als bij derland.
plan verloopt krijgt elke familie een eigen lapje grond.
ons toen, moet het land worden opgebouwd.
méér is er niet. Het
Honderdduizenden vluchtelingen keren terug, Maar
belangrijkste voor deze famimaar ze bezitten vaak niet meer dan de kleren lies is daarom een huis.
die ze dragen. Daarom wil de Postcode Loterij
Eigen huis
helpen.
Onze eigen geschiedenis na
de Tweede Wereldoorlog
heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om een eigen dak
boven je hoofd, een eigen
huis te hebben.
Dat geldt ook voor de dakloze
families in Cambodja. En
voor hen voert S t i c h t i n g
Vluchteling actie. U heeft er
misschien iets van gezien op
RTL 4 in het programma van
Ursul de Geer en bij Hitbingo.
Het is eigenlijk heel eenvöudig. Een Cambodjaanse familie kan een huis op een eigen
stukje grond bouwen met
hout, bamboe en andere
b o u w m a t e r i a l e n u i t eigen
land. Bij elkaar bedragen die
kosten zo'n tweehonderd
gulden. Dat is in onze ogen
misschien niet zoveel, maar

Jubileum
Deze achertennerüimte \an 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bijvoorbeeld jubileum, reunie, \ergadering, hu\\ehjk. geboorte of overlijden
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5150 exemplaren
U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- excl 6<7r BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel 02975-40041

BELASTINGVRIJ
BIJVERDIENEN
Dat kan tot een bedrag van
ƒ 5.225,- per jaar.
Deze bijverdienste is mogelijk als u werkt als

alphahelpende in de thuiszorg
in het rayon ZANDVOORT.
Een alphahulp is in dienst van de klient. Dit zijn
veelal oudere mensen die afhankelijk zijn van
hulp bij huishoudelijke werkzaamheden.
Onze instelling bemiddelt tussen u en de klient.
De werktijden en dagen waarop u wilt werken,
worden in overleg vastgesteld. De verdiensten
zijn per uur:
voor 18-en 19-jangen
ƒ 9,37
voor 20-jarigen
10',02
voor 21-jarigen
10,94
voor 22-jarigen
11,86
voor 23 jaar en ouder
12,84
Er vinden geen inhoudingen plaats.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen
met de afd. alphahulp (mw. R. Faber en mw. A.
Lippus).

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID,
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.
Tel. 023-213421.

In korte tijd sfaaf het geraamte van liet /mis overeind. Het optrekken van een hui',
met plaatselijke materialen ko\t ongeveer 200 gulden.

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1452
(llpendam), 6418 (Heerlen) of 8265 (Kampen)?
Dan kunt u zich aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit!

De winnende
Hitbingonummers van

5 mei:

1
2
4
5
6

7
10
16
17
18

19
20
22
23
24

30
31
32
33
34

35
39
40
45

voor dakloze Cambodjanen is
het een geweldig bedrag.

Helpen
De Stichting Vluchteling wil
door het voeren van actie
1.400 terugkerende families
helpen aan die tweehonderd
gulden voor het bouwen van
een eigen huis. En daar doet '"
de Postcode Loterij ook aan
mee. Dankzij de steun van u
en de andere deelnemers kon
de Postcode Loterij al met
150.000 gulden bijdragen.
Bovendien zal de Postcode
Loterij elke bijdrage die op
het actiegironummer binnenkomt verdubbelen. Uw deelname aan de Postcode Loterij
maakt het mogelijk om te
helpen. Heel eenvoudig en
heel direct. •

Bent u n*>g
geen '':>"
deelnemer?
Vul dan snel

de bon in en
doe mee!

•~i

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loten) en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
Jk machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'W onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

U1 lot (ƒ 10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden Iegelijk geïnd

A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

U dhr. Q mevr.

Naam:_
Adres:
Postcode: |

L l

l

l-l

l

l

Plaats:.
150.92.05

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE
II L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Zandvoorts
Nieuwsblad

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Donderdag 21 mei 1992

52e jaargang nummer 21

Los nummer ƒ 1,75

Editie 22

Pech
én een
beetje
gehik

Ook klein pension
wordt onderzocht
op brandveiligheid
Pensions en aanverwante gelegenheden voor vijf of meer
gasten, moeten aan bepaalde
veiligheidsvoorzieningen voldoen. Dat vindt het college van
burgemeester en wethouders.
Lang niet alle horecagelegenheden blijken brandveilig.

• ZANDVOORTVoor
menig
strandpachter
was
het wat
schrikken
dit
weekend, toen
ondanks
een
stralend zonnetje de meeste
ligstoelen leeg
bleven. Door de
koude westenwind was het alleen nog achter
het glas aangenaam. Maar de
animo hiervoor
was beperkt. Het
extra personeel
kon niet veel
doen en de extra
ingeslagen consumptiegoederen
bleven
staan. Strop dus
voor de strandpachters.
Die
werd door de
erop
volgende
mooie
dagen,
met de wind uit
een
andere
hoek, weer een
beetje goedgemaakt.

Het college kiest voor dit aantal
vanwege de 'veelheid en diversiteit
van pensions en hotels in Zandvoort. In al deze inrichtingen dient
de bezoekers een veilig onderkomen
te worden gegarandeerd'. Voor het
aantal vijf pleit ook het 'afbreukrisico', oftewel het uitstralingseffect dat
een brand in één van deze gelegenheden in negatieve zin zal hebben op
het bezoek aan pensions en hotels in
Zandvoort.
Een en ander staat in de Brandbeveiligingsverordening, deze maand
op de agenda van de gemeenteraad.
Bij WD-raadslid Brugman is dat al
op verzet gestuit, hij pleit voor de
landelijke grens: 10 personen. „Als je
ouders met drie kinderen in huis
hebt, zit je al op vijf personen. Hij
verwacht dat veel kleine hotels worden geconfronteerd met hoge verbouwingskpsten. Brugman kreeg
echter weinig bij val in de commissie
voor Ruimtelijke Ordening.

Foto Bram Stijnen

Vier bedrijven
richten BIZ op
ZANDVOORT - Vier Zandvoortse ondernemingen zijn
als Beach Incentives Zandvoort, kortweg 'BIZ', een samenwerkingsverband aangegaan. Het doel is, samen het
bedrijfsleven dat ontspanning
zoekt naar de badplaats te lokken.
De ondernemingen zijn Holland
Casino Zandvoort, Elysée Beach
Hotel, Circuit Park Zandvoort en
Grand Café Restaurant Riche. De
BIZ-partners vinden dat zij samen
veel te bieden hebben. Zij zijn er van
overtuigd dat zij daarmee een opvallende plaats zullen gaan innemen op
de zakelijke vergader- en mcentive
markt.
De BIZ richt zich vooral op bureau's en bedrijven die op zoek zijn
naar een verrassende en aantrekkehjke locatie met afwisselende entertammentmogelijkheden voor relaties, cliënten en eigen medewerkers

Oplage: 5.150

DEZEMEEK
Rauw
'Dat Hollan
rauwe vis zou zijn, is een
O
misvatting'. Dat zegt de Zandvoottse
vishandelaar
Jaap
Kroon. Het is van de wetenswaardigheden over de nieuwe haring
die - officieel - weer vanaf morgen te verkrijgen is.

a
'
Ij
f
,'
j
t:

Vrijwilliger

•

Nathalie Lindeboom, coorfy
dinator van de stichting
O
Welzijn Ouderen Zandvoort, weet
wat vrijwilligerswerk is. Zij heeft
dat zelf ook gedaan, vertelt zij
deze week in de rubriek 'Achter
de Schermen'.
_

Bezorging:
Advertenties:
Redactie:

!'
f'

jj
•!
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_;j

tel. 17166 K
tel. 17166 i
tel. 18648 8

Jubilea

De vier partners werken met een
centraal secretariaat in Haarlem,
dat dienst doet als aanspreekpunt
voor informatie en het ontwikkelen
van 'maatgesneden programma's'.

ZANDVOORT - Burgemeester
Van der Heijden bezoekt komende
weken twee gouden bruidsparen.
Vandaag is het echtpaar Veerhof-Schuijtenburg uit de Burg. Engelbertstraat vijftig jaar getrouwd. VolIn het promotiemateriaal wijzen gende week donderdag, 28 mei,
zij op de vergader- en symposium- hoopt het echtpaar Dropvat-Van
mogelijkheden, hotelkamers, res- Gellekom m het Huis in de Duinen
taurants, terrassen , casino en auto- zijn vijftigjarig huwelijk te vieren.
rijden op het circuit.

Kamerverhuur
Veel (horeca) gelegenheden m
deze gemeente zijn volgens de
brandweer slecht beveiligd. Vanuit
het horecabestuur in Zandvoort is
dat overigens tegengesproken, omdat de bedrijven aan bepaalde eisen
van de eigen branche-organisatie
ZANDVOORT - De Zandmoeten voldoen.
voortse Strandpolitie neemt
Over de veiligheid of onveiligheid dit jaar ook de controle op het
van pensions en kamerverhuurders Bloemendaalse strand voor
die niet bij het bedrijfsschap zijn haar rekening. Daarvoor heeft
aangesloten, is weinig bekend. Maar het team versterking gekregen
volgens commandant Schroder is de van een politieman uit deze
situatie in deze gemeente niet ver- buurgemeente. Samen zullen
ontrustend. De brandweer kon ech- zij vooral aandacht besteden
ter wegens gebrek aan personeel af- aan vaartuigen en jetski's, plus
gelopen jaren niet voldoende aan- auto's op de strandafgangen.
dacht aan de controle op deze gelegenheden besteden. Daarom wordt
De Strandpolitie is afgelopen
nu overwogen voor driejaar een pre- weekend teruggekeerd op haar post
ventiemedewerker aan te stellen om in de Rotonde waar zij tot halverwein alle bedrijven te gaan controleren. ge de maand september zal blijven.
In de commissie Bestuurlijke zaken Er kon ook nu, evenals vorig jaar,
werd vorige week aangedrongen op geld voor worden vrijgemaakt. Nog
een medewerker met een contract maar twee jaar geleden was dat onvoor onbepaalde tijd.
mogelijk, waardoor het detache-

Strandpolitie controleert ook in Bloemendaal

Dat constateert secretaris Henk
van der Mije in het onlangs gepresenteerde jaarverslag 1991 van de
ZRB. De terugloop speelde zich af in
de jaren 1986 tot en met 1990. Bij het
opmaken van de eindcijfers over vorig jaar bleek dat daar een einde aan
was gekomen. Van der Mije telde
eind 1991 in totaal 449 leden. Een
aantal van hen volgde een strandwachtcursus, vijf leden slaagden
voor een cursus in Noordwijk, varend redden.
Van der Mije is sinds 1991 de opvolger van Torn de Roode, die dat
jaar zijn functie van secretaris neerlegde. De Roode bleef als vice-voorzitter wel deel uitmaken van het bestuur.
De ZRB had vorig jaar de handen
vol aan het bewaken van de vele baders, zwemmers en andere vertierzoekers op het strand. In totaal
moest er 65 keer assistentie verleend worden aan in totaal 75 personen. Daarvan onder andere 24 keer
aan windsurfers, 15 keer aan zeilers
en zeilboten en elf keer aan zwemmers. In totaal moest er 126 keer
EHBO verleend worden, een stijging van vijf ten opzichte van 1990.
Om alles te organiseren werden er
1083 radiogesprekken gevoerd, tegen 1417 het jaar daarvóór.

Regionalisering

Mededeling

Redactrice Kraan-Meeth deelde
enthousiasme met haar lezers

korte werkonderbrekingen geweest om de plannen op te maken.

„We nemen dinsdag deel aan de
landelijke actiedag", zegt Kik Boon,
woordvoerder van de medewerkers
van het Huis in de Duinen. „Dan
hebben we een werkonderbreking
en gaan we tussen half twee en half
vijf naar Haarlem". Voor overleg
over dit plan zijn er deze week al
twee werkonderbrekingen van een
half uur geweest in hét HiD. Woensdagochtend werd de knoop doorgehakt en 'ja' gezegd tegen de actie.
Een aantal spandoeken is al klaar,
met leuzen als 'Geen opslag uit eigen
pot, over een aantal jaren is ook dit
uw lot'. Of: 'We zetten nu dit huis op
z'n kop, want het loon is al jaren een
nop'.

ZANDVOORT - Op de Van Lennepweg is vorige week een 24-jarige
fietser uit Scheveningen gewond geraakt. Hij werd aangereden door een
20-jarige vrouw automobiliste uit
Zandvoort. De man is met een wervelfractuur en een gebroken knieschijf in een ziekenhuis opgenomen.

j Waterstanden
HW
07.15
07.55
08.46
09.46
10.46
11.45
00.04
01.15
02.05

LW
02.53
03.36
04.06
04.40
05.30
06.25
07.45
08.56
09.50

HW
19.34
20.25
21.16
21.55
22.54
-.12.55
13.50
14.36

LW
15.35
15.54
10.24
17.15
18.15
19.14
20.45
21.56
22.50

Maanstanden:
LK zond. 24 mei 15.55 u.
Doodtij 27 mei 00.04 u. NAP+45cm

L

• De Zandvoortse stranpolitie bestaat dit jaar uit vier agenten: v.l.n.r. Paul Tromer, de extra man uit Bloemendaal
Edwin Hol, Paul Wulgien en Ed Hendriks.
Foto Bram Stijnen

men aan een controle op de ontheffing. Met name boten zonder officieIe ligplaats. Die ligplaatsen zijn alleen te vinden bij de Zandvoortse
watersportvereniging in zuid (alleen
voor leden) en op een stuk strand bij
tent 25. Bij dit strandpaviljoen is
plaats voor maximaal vijftig boten,
om de boot hier neer te leggen is een
ontheffing nodig, die verkrijgbaar is
bij de politie. Daarnaast is het mogelijk om voor één dag een ontheffing

Huis in de Duinen neemt
deel aan landelijke acties

Fietser gewond

Datum
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei

gisch. Door de toevoeging van Bloemendaal krijgt het team met een
flinke taakverzwaring te maken. Het
zal komend seizoen gaan suryeilleren van de grens van Noordwijk tot
en met het strand van Bloemendaal,
tot nét voorbij Parnassia. In totaal is
dat zo'n dertien kilometer. De surveillance gebeurt in principe met de
auto, bij hoog water plus een druk
bezocht strand kan de politieboot
ingezet worden. Bij spoedgevallen
wordt het - vanwege de afstanden 'spannend'.

„Daarmee lopen we al een beetje
vooruit op de regionalisering", zegt
commandant Paul Tromer. Hij fungeert als 'coördinerend, meewerkend voorman' en aanspreekpunt
voor vergunningen, binnen het
team, waarvan verder E d Hendriks
en Paul Wulgien deel uit maken.
Voor Wulgien, al langer werkzaam
bij de Zandvoortse politie, is het 't Jetski's
eerste strandseizoen. De anderen
Hoewel de politiepost in Bloemenhebben al een aantal seizoenen op de daal aan Zee opgeheven is, blijft er
Rotonde gewerkt.
nog wel een kinderopvang aanwezig.
De komst van Edwin Hol is lo- Ook in Zandvoort komt er weer een
kinderjuf, de Zandvoortse Marga
Groenendijk. Verder wordt het team
in de drukke weekenden bijgestaan
door een extra politieman plus een
reservist. Daarnaast zal er af en toe
In verband met Hemelvaartsdag
een medewerker van een particulieverschijnt
het
Zandvoorts
re bewakingsdienst ingeschakeld
Nieuwsblad in plaats van donderworden voor - hoofdzakelijk - recepdag 28 mei op woensdag 27 mei.
tiewerk. Tijdens zeer drukke weekWij verzoeken u uw advertentieDe realisering van de nieuwe post
enden zal er hoogstwaarschijnlijk
materiaal uiterlijk maandag 25
Ernst Brokmeier in zuid, aanvankeeen ambulance op de Rotonde gestamei om 17 uur aan te leveren en
lijk gepland aan het begin van het
tioneerd worden.
uw redactiekopij uiterlijk maanzomerseizoen, heeft vertraging opdag 25 mei om 15 uur op ons
gelopen. Deze is veroorzaakt door
„We zullen de eerste tijd vooral de
kantoor in Zandvoort.
tegenslagen bij het verwerven van de
nadruk leggen op het weren van jetsRedactie
en
hoofd
commercie
benodigde financiën.
ki's", zegt Tromer. Het blijft met bij
Weekmedia ,.
het uit zee sturen van deze 'waterbrommers'. „Ze moeten direct het
strand af". Het strand is de meest
geschikte plek om tegen ongewenste
vaartuigen op te treden. Juist voor
het vervoer over strand is een ontheffing nodig. Die zal dit jaar in
Zandvoort beslist niet afgegeven
worden aan eigenaren van een jetski. De gemeenteraad heeft daar eniZANDVOORT - Na een ziekbed van enkele weken is vorige
ge maanden geleden sterk op aangeweek dinsdag mevrouw C.E. Kraan-Meeth overleden, zij is
drongen bij burgemeester Van der
77 jaar geworden.
Heijden.
Mevrouw Kraan, Christina Engelberta, voor familie en vrienden
Ook andere vaartuigen - uitgezon'Kiek', was sinds ongeveer vijf jaar freelance redactrice van het Zandderd surfplanken - zullen niet ontkovoorts Nieuwsblad. Maar ook daarvóór al genoot zij veel bekendheid in
het dorp, door diverse bestuursfuncties maar het meest nog door haar
werk als redactrice van de Zandvoortse Koerant en van De Klink, het
tijdschrift van het Genootschap Oud-Zandvoort.
Dat laatste, oud Zandvoort, was haar specialiteit en grote hobby.
'Haar lust en haar leven', zoals iemand het uitdrukte. Mevrouw Kraan-Meeth was graag bereid om voor een artikel allerlei historische gegevens op te zoeken, ook al gingen daar misschien uren werk in zitten.
Met veel plezier ook toog zij naar oude Zandvoorters om deze te
interviewen. Daarnaast liet zij iedereen meegenieten van haar enorme
ZANDVOORT - Het persocollectie historische prentbriefkaarten van deze badplaats, waarvan er
neel van Huis in de Duinen
vele gepubliceerd zijn. Zo heeft zij met haar enthousiasme menig
neemt deel aan de landelijke
Zandvoorter jarenlang veel plezier bezorgd.
actiedag, volgende week dinsAangedaan door het overlijden van haar man, ook nog maar kolt
dag, in het kader van de CAgeleden, stopte zij met werken, maar na verloop van tijd nam zij de pen
O-onderhandelingen. Als die
weer op. Een stap waarmee zij achteraf erg blij was. Die periode heeft
geen resultaat oplevert, volgen
helaas maar kort mogen duren.
er op 3 en 12 juni hardere acHaar afscheid vond - op eigen verzoek - in stilte, in beperkte familiekring plaats.
ties. Deze week zijn er al twee

Terugloop ledenaantal
ZRB komt tot stilstand

ZANDVOORT - Het ledenaantal van de Zandvoortse
Beddings Brigade is vorig jaar
stabiel gebleven. Daarmee is
een eind gekomen aan een vijf
jaar durende terugloop.

ment wegbleef van het strand. Dit
jaar is de bezetting zelfs uitgebreid
met een vierde man, Edwin Hol, afkomstig uit Bloemendaal.

• Mevrouw Kraan-Meeth tijdens een van haar vele journalistieke werkzaamheden voor de Zandvoortse lezers. (Archieiioio Zandvoorts Nieuwsblad)

Voor dat laatste wordt de regering
verantwoordelijk gesteld. Nog deze
week werd vanuit Den Haag bekend
gemaakt dat er geen extra geld beschikbaar wordt gesteld. Dat is tegen het zere been van het personeel
uit de verzorging.
Hun directies, in de regio zijn het

daar volkomen mee eens. De acties
van de bejaardenzorg-medewerkers
in Zuid-Kennemerland krijgen de
sympathie van hun directeuren. Directeur de Vries van het HiD en zijn
collega Frans Scheppers van Schalkwijde in Haarlem hebben een verklaring opgesteld waarin zij zich namens het Regionaal Directeuren
Overleg in Zuid-Kennemerland
(ROD) - achter het personeel opstellen. Bij het ROD zijn ongeveer 25
verzorgingshuizen aangesloten. Het
salaris moet omhoog én er moet
meer personeel aangenomen kunnen worden.

Trendvolgers
Het is rechtvaardig dat de medewerkers strijden voor loonsverhoging die recht doet aan de term
'trendvolgers', aldus het ROD. Deze
sector is naar schatting zo'n 4,5 prpcent achter gebleven bij de loonstijgingen elders. Het voorstel uit Den
Haag was de salarisverhoging maar
uit het pensioenfonds te betalen,
maar dat wordt als 'onrechtvaardig'
van de hand gewezen. De huidige
werknemers zullen er op termijn bij
inschieten.

te krijgen. Gemiddeld wordt daar
zo'n honderd keer per seizoen gebruik van gemaakt.
Daarnaast zal er dit seizoen streng
gelet worden op de aanwezigheid
van honden en paarden. Die laatste
categorie mag het hele jaar door niet
op strand komen, voor honden is het
tussen l maart en l oktober verboden. Met uitzondering van een stuk
strand in Zandvoort-zuid, vanaf reddingspost Ernst Brokmeier tot aan
het begin van het naaktstrand.

de strandafgangen. Als de eigenaar
geen ontheffing heeft om hier te mogen parkeren loopt hij tegenwoordig
kans op hoge kosten. De strandafgang is namelijk sinds vorig jaar
openbare weg, wat betekent dat nu
ook hier de wegsleepregelmg van
toepassing is. Dat zal ter plekke met
borden duidelijk worden gemaakt.

Verwijderen

De politie mag dus auto's laten
verwijderen, voor rekening van de
eigenaar. De sleepkosten bedragen Wegsleepregeling
bijvoorbeeld - in het weekend méér
Controle - in dit geval óók door dan 150 gulden. Daar komen de beagenten die op straat surveilleren - keuring (naheffing) en het bewaarvindt eveneens plaats bij auto's op loon nog bovenop.

ik hebben
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat 7ich in mijn

omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Nieuwsblad
Naam. (m/v) i i i i
Adres i i i i i i
Postcode/Plaats i_
J_
Telefoon l i i i
Giro/Banknr l L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29,00 D jaar ƒ52,00
' Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Daarnaast wordt de politici verweten dat zij al jaren profiteren van de
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
betrokkenheid van de werkers uit de
opgeven 020-668 1300
zorgsector. Zij zullen nooit de boel
Stuur deze bon in een open envelop naar
'plat' gooien, omdat daarvan de beWeekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
jaarden de dupe worden. Zo blijven
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken
ook dinsdag mensen achter om een
8 "710371
minimale zorg te garanderen.
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FAMILIEBERICHTEN

t

Het is waar Inge 50 jaar!
De volgende 50 Wat meer
gezondheid.

Na een moedig gedragen ziekte is, voorzien van
de H. Sacramenten der Stervenden, vredig ingeslapen mijn geliefde vrouw, onze lieve zorgzame
moeder en oma, onze zuster, schoonzuster en
tante

Arnolda Anna Knipscheer-Schiering
op de leeftijd van 82 jaar.
Zandvoort:
P. A. M. Knipscheer
Amsterdam:

Gevraagd:

EEN
TOILETJUFFROUW
EN EEN
STOELENJONGEN

Gemeente 27 tnei gesloten
Alle gemeentelijke afdelingen zijn woensdag 27 mei gesloten in verband met
het gemeentelijke sectorenspektakel.

Strandpaviljoen 21

Vooraangifte van geboorte of overlijden kunt u echter 's ochtends tussen 9.00
en 9.30 uur terecht bij de sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking in het raadhuis, Swaluestraat 2.

Jos en Els
Gilbert, Ulco, Zohra
Haarlem:
Franc en Anja
Cosmo, Casper
Purmerend:
Th. A. Schiering
J. A. M. Schiering-Rentinck
en verdere familie

Wijziging ophalen huisvuil

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In verband met Hemelvaartsdag 28 mei, wordt het huisvuil van de donderdagwijk opgehaald op vrijdag 29 mei.

Openbare raadsvergadering

16 mei 1992
Jonkheer P. N. Quarles van Uffordlaan 54
2042 PS Zandvoort
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Rectificatie
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en fijna opa

John
„Wij" willen
morgen om
14.00 uur héél
graag met je
trouwen.
xxx Petra

Gerard Nijkamp
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
C. A. Nijkamp-Paap

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
ook voor '
inzending
goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij U met droefheid mede, dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan mijn
vro'uw, onze moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, onze zuster, schoonzuster en
tante

Henriëtte Petronella Margaretha
Koning-Holtmann
geboren 11 oktober 1909 overleden 13 mei 1992
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die zij heeft mogen ontvangen in Het Huis in de
Duinen te Zandvoort.
H. Koning
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
en verdere familie
Het Huis in de Duinen,
Herman Heijermansweg l, kamer 90 E,
2042 XM Zandvoort.
Correspondentieadres:
E. H. Koning,
Narcissenlaan l,
2106 BK Heemstede.
De crematie heeft maandag 18 mei plaatsgehad
in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

Maar Ted en Trieda
Sips werden met
een kleindochter
verblijd!
Van harte,
„de Visserij es"

Zoltan Jôzsef Korékgyartó
(Sol)
weduwnaar van A. Paap
op de leeftijd van 83 jaar.
Buxtehude:
Marijke
Gerd
Debby
en verdere familie
Zandvoort, 19 mei 1992
Corr.adres:
Fr. M. Werbelow
Ludwigstrasse 30
2150 Buxtehude (D.) .
Veel dank gaat er naar het verplegend personeel
voor de goede en fijne verpleging.
Papa ligt opgebaard in de rouwkamer van „Huis
in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l te
Zandvoort, alwaar bezoek is op vrijdag van 9.30-

C. A. Jagtenberg
huisarts
29 mei t/m 14 juni
Waarneming 08.00-17.00 uur
Dr. Weenink, tel. 12499
Dr. Anderson, tel. 12058
Waarneming avond- en weekenddienst
tel. 30500

Snackbar

(kano) '
+ 11*2 j'r. oud
Telefoon
18506 na 19.00 u
Vragen naar Frenk

HUISH.
HULP
uur per week
ƒ40,-

Tel- 19018

Ondanks deze verandering, zal er
aan de vertrouwde kwaliteit,
gezelligheid en service niets
veranderen.
Frank en Ingrid van
Egmond willen bij deze al
hun klanten hartelijk danken
voor het in hen gestelde
vertrouwen.

Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda
beschikbaar

Vergadering
Deze ad\ertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bij\oorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren
U betaalt daanoor slechts f32,- e\cl. 6^ BTW
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel 02975-40041.

BEDANKT IEDEREEN die
zaterdag 16 mei jl. tot een
fantastisch gebeuren

hebben gemaakt.

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
HET BESTUUR VAN EMM DEELT U MEE DAT ONS
KANTOOR OP DONDERDAG 28 MEI
EN VRIJDAG 29 MEI GESLOTEN IS.

UITSLAG VAN DE LOTERIJ:
Hoofdprijs nummer 1995 - tuinset
1e prijs nummer 2107 - CD-speler
2e prijs nummer 1629 - steengril
3e prijs nummer 2195 koffiezetapparaat
4e t/m 9e prijs de nummers: 1485,
511, 502, 939, 1151, 521 - taart.

ij; i uitvaartverzorging
kennemerlanabv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

l.v.m. deelname aan The Home and
Garden Fair '92 op het landgoed
Beeckestijn,
gesloten van 27 t/m 30 mei.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Enige en algemene kennisgeving
Met groot verdriet, maar dankbaar dat haar een
langer lijden is bespaard, geven wij kennis van
het overlijden van mijn lieve zuster, onze schoonzuster, tante en oudtante

Christina Engelberta Kraan-Meeth
weduwe van Kees Kraan
in de leeftijd van bijna 78 jaar.
* 11 juni 1914
Uit aller naam:
P. Meeth
Correspondentieadres:
Bramenlaan 5,
2116 TR Bentveld.

f

12 mei 1992

18 mei 1992
De crematieplechtigheid heeft overeenkomstig
haar wens in besloten familiekring plaatsgevon-

den.

Met droefheid maken wij melding van het overlijden op dinsdag 12 mei van mevrouw

C. E. Kraan-Meeth
Jarenlang heeft zij haar journalistieke medewerking verleend aan het Zandvoorts Nieuwsblad.
De redactie zal haar inbreng missen.
Redactie Zandvoorts Nieuwsblad

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
én creniaties!
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLÏS
• een Naturar
uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijbJijvend
alle inlichtingen bij:

oma tic-tac
We zullen u missen.
Henk, Sandra
en Mitch

yiTVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
tel. 02507-17244

Op grond van desbetreffende bepalingen van de Verordening kinderopvang
gemeente Zandvoort 1990 hebben burgemeester en wethouders van de
navolgende instellingen een aanvraag om een vergunning voor het openhouden van een kindercentrum ontvangen:
- Peuterspeelzaal Hannie Schaft, Comelis Slegerstraat 9-11 te Zandvoort
- Peuterspeelzaal Mariaschool, Prinsesseweg 20 te Zandvoort
- Peuterklas 'Oranje Nassau', Lijsterstraat 3 te Zandvoort
- Peuterspeelzaal 't Stekkie, Flemingstraat 180 te Zandvoort
- Peuterkres Beatrixschool, Dr. J.P. Tijsseweg 26 te Zandvoort
- Peuterspeelzaal 't Opstapje, Lorenzstraat 15 te Zandvoort
- Stichting Kinderdagverblijf Pippeloentje, Fahrenheitstraat 9a te Zandvoort.
De aanvragen liggen voor eenieder van 29 mei t/m 26 juni 1992 ter inzage bij
de sector Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs & Cultuur op het
raadhuis, Swaluestraat.
Gedurende de periode van de terinzagelegging kan eenieder schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Aangevraagde bouwvergunningen
054B92 Helmersstraat 27
055B92 Kerkstraat 16
056B92 De Ruyterstraat 2 en 4

- plaatsen dakkapel
-verhogen kap
- wijzigen entree

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaarindienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
142B91 Kostverlorenstraat 51
- verbouw garage tot praktijk
026B92 Haltestraat 18
- verbouwen verdieping
030B92 Marisstraat 40
- uitbreiden woning/vergroten berging
- wijziging gevelindeling/interne verbouwing
035B92 Willemstraat23
036B92 Marisstraat 42
- uitbreiden woning
044B92 A.J. v.d. Moolenstraat 15 - plaatsen dakkapel
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p'ostbus 2,2040 AA Zandvoort.

21 mei 1992

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 451, huur ƒ 675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflat met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
*•
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

P. 3. d'HONT
Lieve

Verkeersbesluit
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het Wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten:
- tot het instellen van een parkeerverbod aan de oostelijke zijde van de
njbaan van de Koninginneweg en aan de westelijke zijde van deze weg, ter
hoogte van de parkeervakken.
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld
bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

Vergunning openhouden kindercentrum
ADVERTENTIES

10.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
22 mei om 10.30 uur op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort. Vertrek van
„Huis in het Kostverloren" om 10.15 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

„Waoe Ski"

Gevraagd

Casino/LV.M. Handbal
Als leven lijden wordt is sterven
een gewin.
Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame vader en opa

Te koop

DOKTERSBERICHTEN
AFWEZIG:

de nieuwe eigenaars van

„de Zilvermeeuw"

Zandvoort, mei 1992

M'n joet ben ik kwijt

Vanaf l juni zijn
Willem en Alette Bol

tijdstip : dinsdag 26 mei 1992, 20.00 uur
plaats : raadzaal
agenda: o.m.
- vaststellen Brandbeveiligingsverordening en wijziging Legesverordening
1992
- krediet vervanging stroomgenerator brandweer
- krediet vervanging persluchttoestellen brandweer
- krediet bestuursopdracht 'huisvesting ambtelijk apparaat en bestemming
Kerkplein 9'
- krediet verbetering huisvesting ambtelijk apparaat en definitieve bestemming Kerkplein 9
- aankoop Kerkplein 9 en verkoop bedrijfsruimte voor opnieuw vestiging
,café-restaurantbedrijf In ter plaatse te ontwikkelen nieuwbouwplan
- aanschaf begrotingsprogramma
- budgetafsprakenm.b.t.BesluitWoninggebondenSubsidi^sentotverlenen
bijdrage in stichtingskosten van bouwplan 'Bennoheim'
- vaststelling grondexploitatie, krediet voor bouwrijpmaken e.a. en grondverkoop t.b.v. 'Bennoheim'
- vaststelling bestuursopdracht 'Bennoheim1
- aanvullend krediet voortgang gemeentelijke verkeers- en parkeerplannen
- krediet reconstrueren Zandvoortselaan te Bentveld en saneren riool Bentveldweg
- vaststelling bestuursopdracht 'Verplaatsing effluentvijvers'
- aanvaarden om niet van perceel duingrond nabij Dr. C.A. Gerkestraat/
Zandvoortselaan
- aangaan overeenkomst gebouw 'De Krocht' o.g.v. art. 1635 BW 'in de
plaatsstelling'
- benoeming bestuursleden Stichting Huisvesting en Verzorging Bejaarden
Zandvoort
- vaststellen Voorjaarsnota 1992
- vaststellen bestuursopdracht 'Uitvoering Beleidsnota Parkeren'
- vaststellen uitgaven en inkomsten van openbare basisscholen over 1990
- medewerking voor vervanging dakbedekking gymzaal en fietsenberging
Oranje Nassauschool.

't staat in
de krant
iedere week
weer

m
Een opleiding voor:

Voor diverse grote hotels m Heemstede e.o. zoeken wij
kelners/serveersters die ervaring hebben met uitserveren en
die beschikken over.zwart/wit kleding. Alle diensten zijn
mogelijk, full-time en part-time.

geïnteresseer
Bel voor informatie:
MDGO College Amsterdam, telefoon: 020 - 671 59 11
of kom op 2 juni, tussen 19.30 en 20.30 uur, naar de
Fred Roeskestraat 90,1076 ED Amsterdam - Zuid.

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

Ik vond
"ir randstad uitzendbureau

Sierbestratingsbedrijf HESTRA
,

DG O

amsterdam

bejaardenverzorgster
gezinsverzorgster
kraamverzorgster

Hij/zij zocht
Ervaren kelners/serveersters m/v

college

Henk Sebregts
Ruim 30 jaar een kei in
sierbestrating.

Tel. 023-293359

CHRIS HARDENDOOC
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.c

telefoon 023-385478

voor een vrijblijvende offerte.

Voor de doe het zelver
levering zand, grind,
(grind)tegels, klinkers
enz.
Showterrein aanwezig.
Oude Kruisweg 48, Cruquius.

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak vi
gebouwen
schoonmaak vi
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-1401

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Als je haring eet,word je weer helemaal als nieuw'

ZANDVOORT • Bij alle viskramen en -winkels in Zandvoort is
vanaf morgen weer volop nieuwe haring te krijgen. Dat kan
allerlei vragen oproepen. Want wat is 'maatjesharing' en
waarom vindt de vangst nou net in deze periode plaats? Of:
waarom smaakt diezelfde Hollandse Nieuwe soms overal weer
anders, én is die vis nou zo gezond? Het Zandvoorts Nieuwsblad
vond vishandelaar Jaap Kroon, 'verslaafd aan goede haring',
bereid een en ander uit te leggen.
door Joan Kurpershoék
Volgens de traditie vindt deze
week de zogenaamde 'haringrace'
plaats, met vandaag de finish. Toch
is er in werkelijkheid geen
sprake
meer van een 'haringrace1. Het is
meer een kwestie van afspraken.
Als eerste de afspraak niet voor een
bepaalde datum te vissen om de vis
tot die tijd groeikansen te geven.
Het water van de Noordzee wordt in
het voorjaar steeds warmer, het
voedsel - plankton - vermeerdert
zich en de vis wordt vetter. Tussen
half mei en eind juli is de 'maatjesharing' op z'n best. Dan is het tijd
om te gaan vangen. Ten tweede is er
de afspraak dat er niet voor een taepaalde datum, morgen dus, Hollandse Nieuwe verkocht wordt.
Waarschijnlijk zijn er afgelopen dagen wel al grote hoeveelheden van
deze vis aan wal gebracht, om alle
vishandelaren in het hele land bijtijds van kant en klare nieuwe haring te voorzien.

den. „Als je een goede vishandelaar
zoekt, kun je het beste op de uitjes
letten. Als die met de hand gesneden zijn, dus niet zo'n papje, dan
ben je aan een goed adres. Dan weet
je dat de handelaar er aandacht aan
heeft besteed." Of de haring met of
zonder uitjes gegeten moet worden,
dat blijft een kwestie van smaak.
„Ik eet er gemiddeld zeven of acht
per dag, en bijna altijd met uitjes.
Tenzij ik haringmonsters moet keuren".
Het vlees moet blank en roomkleurig zijn, met - na het schoonmaken - aan de buitenkant een zilverkleurige gloed. „En als je eraan twijfelt of het nieuwe haring is, kun je
vragen of je het oog even mag zien.
Als de haring nog maar twee dagen
oud is, dan is de pupil een helder en
doorzichtig bolletje. Maar als de pupil troebel en min of meer verteerd
is, dan kun je ervan uitgaan dat de
vis eenjaar in de diepvries heeft gelegen". De leeftijd van de vis is te
zien aan het aantal ringen op de
schubben. „Maar ik hoop dat iedere
vishandelaar in Zandvoort goed op
zijn produkt let. We zijn er allemaal
mee gebaat als de klant niet teleurgesteld wordt", aldus Kroon.

jaar oud die nog geen geslachtsproductie heeft". Het voordeel van deze
vis is dat alle lichaamsvetten in het
eigen lijf zijn opgeslagen. In dit leeftijdsstadium is de haring vetter en
dus malser dan zowel jongere vissen als ook oudere vissen met geslachtsproductie. Bij deze laatste
categorie wordt een deel van die vetten gebruikt voor de eitjes. Omdat
de Hollandse Nieuwe slechts gedurende een week of tien gevangen
kan worden, is deze duurder dan de
'zure haring'.
De smaak wordt door een aantal
factoren bepaald, waarvan er twee
erg belangrijk zijn: de plaats van de
vangst en de behandelingsmethode.
„Wat de haring eet, dat bepaalt voor
een groot deel smaak, " zegt Kroon,
in verband met de eerste factor. „Er
zijn een twintigtal rassen haring,
die leven zo verspreid over de
Noordzee dat hun voedsel verschillend is. De samenstelling van het
plankton is op alle locaties anders.
Dat geeft de ene haringsoort een andere smaak dan de andere". Voorbeelden van verschillende soorten
zijn de Kanaalharing, de Doggersbankharing, de Zuid- en de Noordbankharing, alle genoemd naar de
plaatsen waar deze gevangen worden.

Smaakverschillen

Maar zelfs als alle handelaren dezelfde soort haring verkopen, dan
nog zijn er smaakverschillen mogeGezond
lijk. Dat heeft te maken met het 'rijDe Hollandse Nieuwe blijkt een
pingsproces'. Dat begint na het zogezond produkt, met mineralen en
genaamde haringkaken, het schoonvitamines die in geen enkel andere
maken van de vis waarbij vrijwel
voedsel te vinden zijn. Bovendien is
alle organen (hart, darmen, maag,
het ook nog cholesterol verlagend.
lever, zwemblaas en gal) verwijderd
„En het verhoogt je potentie. Als je
worden. Met uitzondering van de alMaatjesharing
vleesklier ook wel de 'blindzakken'
haring eet, word je weer helemaal
als nieuw", grapt Kroon. „Ze zeggen
De echte Hollandse Nieuwe is zo- genoemd. Daarin zitten enzymen
niet voor niets: haring in het land,
genaamde 'maatjesharing'. De defi- die het spijsverteringsproces in de
dokter aan de kant." De vis moet
nitie die Jaap Kroon daar aan geeft, maag op gang brengen, aldus
is: „Haring van twee-en-een-half
Kroon. „Maar bij een dood dier verdan ook 'met zorg' behandeld woroorzaken die stoffen een gecontroleerde eiwit-afbraak, die de vis mals
maakt. De vis wordt langzaam gaar,
kun je zeggen."
Dit 'garingsproces', ook wel 'rijpingsproces', wordt afgebroken zodra de vis de diepvriezer (min 40
Dieren: (Overige diensten) Vereni- graden) in gaat, waar deze miniWeekend: 23/24 mei 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In ging v.h. welzijn der dieren (02507) maal achtenveertig uur in moet om
14561,
Vermissingsdienst de haringlarve te doden. Het proces
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
-Alarmnummer 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
06-11. Indien géén spoed 023-159500 pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
of - voor info overdag - (02507) 61584. 023-244443.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. Centrum.Voor Vrijwillige HulpverAnders: tel. 023-319191 (ongevall- lening: Voor informatie, advies en
len), Centrale Post Ambulancever- hulp tel. 17373, op alle werkdagen
voer (CPA) Kennemerland.
i
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
scherming): 023-246899.
Stichting Welzijn Ouderen ZandHUISARTSEN: De volgende huisart- voort: (voorheen Dienstencentrum)
ZANDVOORT - Het Zandsen hebben een gezamenlijke waar- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. voorts Dames Vocaal Ensemnemingsregeling: J. Anderson, .B. Spreekuur op dinsdag- en donder- ble heeft deze maand in Brugvan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. ge twee indrukwekkende gastPaardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Belbus: Om van de belbus (voor be- optredens verzorgd in een nonWeenink. Informatie daarover tij- woners van 55 jaar en ouder) gedens weekend, avond/nacht vanaf bruik te kunnen maken, dient men nenklooster. Dat gebeurde ter
16.30 uur, én tijdens feestdagen via zich 24 uur van te voren op te geven gelegenheid van het vijfentwintelefoonnummer 30500. De spreeku- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- tigjarig jubileum van het enren van de dienstdoende arts zijn sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per sernble. Dit feest werd uitgezowel op zaterdag als zondag van persoon bedragen vanaf l juli 1991: breid gevierd met het uitstapje
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor naar België.
17.30 uur. Een afspraak is niet no- een retour.
dig. Inlichtingen omtrent de dien- Alg. Maatschappelijk Werk ZandHet Zandvoorts Dames Vocaal
sten van dokter Flieringa worden voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg' Ensemble, dat onder leiding staat
023-320899 of 320464. Spreekuur op van Trudy van Staveren, zong in het
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- nonnenklooster in Brugge twee indagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- drukwekkende missen. Voor de
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. der volgens afspraak. Deze hulpver- Zandvoortse dames was dat optreNeutel, tel. 13073. Openingstijden lening, beschikbaar voor iedere in- den iets heel bijzonders. „We zingen
(alléén voor recepten): zaterdag woner van Zandvoort, is gratis.
van alles", verklaart Trudy van Sta10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. veren, „maar een complete Latijnse
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 mis hadden we nog nooit gezongen".
De speciaal voor deze trip ingestude openingstijden: telefonische in- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
formatie over de regeling via tel. Zandvoortse Vereniging van Huur- deerde mis beleefde haar première
13073.
ders: Gratis advies voor leden. Tele- in een klooster in Bennebroek en
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen fonisch spreekuur elke dinsdaga- het verpleeghuis Zuiderhout in
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- Haarlem.
land 's avonds, 's nachts en in het telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandweekend te bereiken via de dokter- voort.
Woningbouwvereniging EMM: Orgel
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth Klachtentelefoonnummer techniIn Brugge wachtte de koorleidster
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. sche dienst: 17577. Bestuurlijk een probleem. „Ik moest op een orGombert, Kochstraat 6A, Zand- spreekuur: iedere eerste dinsdag gel spelen, maar dat had ik nog nooit
voort, tel. 02507-14437.
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. gedaan". Een paar dagen van tevoDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon ren kon zij alleen nog even oefenen
op het orgel van de NPB (Nederlandbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 61500.
Taxi: telefoon 12600.
15847.
se Protestanten Bond), in de Brugstraat. „Maar het waren wel verschillende orgels".
De Belgische nonnen waardeerden de optredens bijzonder, en niet
in de laatste plaats het feit dat de
Zondag 10.30 uur: mevr. J. Bro- Zandvoortse dames ook nog een
Weekend: 23/24 mei 1992
oud-Vlaams Marialied hadden ingeHervormde Kerk, Kerkplein:
ström-Bruin, Roelofarendsveen
studeerd. „We werden er zo gastvrij
Zondag 10.00 uur: ds. C.F.J. Antoni- Roomskatholieke Kerk:
des uit Terborg, Kollekte Jeugdwel- Zaterdag 19.00 uur: pastor Cl. van en hartelijk ontvangen, dat hebben
zijn/Kinderbescherming
Polvliet
we nog nooit meegemaakt", aldus de
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij- koorleidster. „En we moeten er volves, Eerste Communie, Kinderkoor gend jaar terugkomen". OndertusGereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: drs. Ineke Cle- Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218, sen wil zij een actie voeren voor de
bejaarde nonnen van het klooster:
ment, pastoraal
medewerkster Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur. inzamelen van postzegels. „Zij zijn
Nieuw Unicum
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Jehova's Getuigen:
heel druk bezig met het verzamelen
NPB:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te van postzegels, die worden verkocht
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en voor de missie in Zuid-Amerika en
Tanzania". Postzegels voor dit doel
maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L. zijn welkom, bij de koordirigente, op
Meeszstraat 14, Haarlem, telefoon het adres Van Marisstraat 21 in
Zandvoort.
023-244553.
Zandvoorts

j Weekenddiensten

beste methode dat de vis al op het
schip door vaklui wordt gesorteerd
en gekaakt. Het invriezen gebeurt
op de wal.
„Als het kaken begint, werkt het
hart nog even door waardoor al het
bloed uit de aderen wordt geslagen.
In verband met verkleuring of taederf is dat heel belangrijk". Als hij
zelf haring inkoopt, onderzoekt hij
eerst de inhoud van de blindzakken.
„Ik zoek met name haring die roeipootkreeftjes heeft gegeten. Dat
komt op bepaalde plaatsen voor in
het plankton. Het geeft aan de hanng een specifieke, tekkere smaak.
Voor mij is dat de lekkerste haring
die er te krijgen is."
Door het invriezen gaat er weinig
kwaliteit verloren, zegt de Zandvoortse vishandelaar. „Het wordt er
natuurlijk niet beter op, maar je
kunt door de huidige methodes het
hele jaar door een gigantisch goede
haring bieden". Het pekelen is niet
meer noodzakelijk als conserveringsmiddel, maar nog wel nodig
voor het garingsproces. Maar een
vette haring is meestal minder zout,
• De Hollandse Nieuwe is heel goed voor de gezondheid, maar dat zal de omdat de pekel daar minder diep in
tweejarige Jacob Jurren Kroon een zorg zijn. Hij lust er wel 'pap' van.
kan doordringen.
Foto Bram Stynen

zet zich voort zodra de vis er weer
In feite zijn er nog meer factoren
uit komt. Dat laatste geeft de hande- die de smaak beïnvloeden, zoals de
laar de mogelijkheid om zijn 'eigen' behandeling direct na de vangst.
smaak aan de haring te geven. Haalt Sommige vissers varen met grote
hij de vis lang voor de verkoop uit
schepen die de haring opzuigen en
de diepvries, dan is het produkt
vervolgens in platen invriezen. Aan
'gaarder' en malser dan wanneer hij wal worden de vissen ontdooid, gedat kort tevoren doet.
kaakt en gezouten, en vervolgens
weer ingevroren. De meest toegepaste methode is dat de vis eerst in
'Kraken'
scherfijs naar de grossiers wordt
De bewaartemperatuur heeft ver- vervoerd en daar, na het kaken en
schillende invloeden. Bij een hogere pekelen, voor het eerst wordt inge'temperatuur is de vis eerder 'gaar',
vroren. Volgens Jaap Kroon is de
maar ook malser omdat het vet
zachter wordt dan bij een lage temperatuur. Dat geeft volgens Kroon
het verschil tussen een haring die
'kraakt' en een haring die 'om te
zuigen is'. De vishandelaar moet de
vis bewaren in een temperatuur van
maximaal 7 graden, maar volgens
Kroon is het toch het lekkerst als
de consument de haring even 'op
temperatuur' laat komen: „Rode
wijn schenk je toch ook niet op
koelkasttemperatuur?" De haring is
nog wel zo'n vierentwintig uur in de
koelkast goed te houden, maar bewaren gaat ten koste van de smaak.
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'Professioneel
Burgerlijke stand jj
Periode: 12 - 18 mei 1992
Gehuwd:
Jansen, Marinus en Berjer, Nicole
Gehuwd:
Van den Brom, Sjoerd Jan en Wulfers, Catharina Edith Louise
Vink, Paul en Heemskerk, Anna Elisabeth Maria
Geboren:
Suzanne, dochter van: Scholtenlo,
Pieter en De Muinck, Regina Carolina
Prenkey, zoon van: Oudhuis, Cornelis Jacobus en Van den Noord,
Alexandra
Nina Prederika, dochter van: Poots,
Gerard Eduard en Hartevelt, Wanda
Maria
Overleden:
Derksen, Hendrikus Hermanus Wilhelmus, oud 71 jaar
Loos geb. Van Koningsbruggen, Aagje, oud 78 jaar
Kraan geb. Meeth, Christina Engelberta, oud 77 jaar
De Haan, Jannetje, oud 70 jaar

Het Zandvoorts Dames Vocaal
Ensemble bestond eigenlijk -vorig
jaar al 25 jaar, maar dat feestje werd
met dit uitstapje pas gevierd. De leden van het koor zijn: To de Vries,
Helma Giebels, Edith Schulz, José
van Wakeren, Truus Stokman, Wil
Boerriger, Aat Speets, Agaath Blaau-

ZANDVOORT - Een catamaranzeiler van de Watersportvereniging Zandvoort is zaterdag overboord geslagen en vermoedelijk verdronken. De
zoekactie werd 's avonds gestaakt.

De zeiler sloeg rond 4 uur in de
middag op 4 kilometer uit de kust
overboord. Het ongeval gebeurde ter
hoogte van het EEM-eiland. De tweede man aan boord probeerde nog
terug te zeilen maar sloeg om met de
Nacra-catamaran, een type dat in het
water moeilijk overeind is te krijgen.
De zoekactie, onder leiding van de
Koninklijke Marine/begon pas rond
half zes, toen hij door de bemanning
van een passerend schip werd ontdekt. De vuurpijl die hij had afgeschoten, was onopgemerkt gebleven.
De actie'werd 's avonds om half elf
gestaakt. Voor zover bekend was de
vermiste zeiler, 47 jaar oud en woonachtig m Haarlem, bij het ter perse
gaan van deze krant nog niet gevonden. Vanwege de lage watertemperatuur, waarin iemand het hooguit een
uur of vier uithoudt, is de hoop opgeDenen
geven.
Het KNRM-station Zandvoort
Sinds de jaren zeventig wordt een
kreeg het alarm om 17.25 uur door
groot deel van de haring door Devia de kustwacht. Twaalf minuten
nen gevangen. Op een slimme manier namen zij werk over van de Ne- later lag de reddmgboot Dr.Ir. S.L.
Louwes in het water. Ook de redderlanders, die beperkt werden
dingboten uit Noordwijk en IJmuidoor een vangstverbod. Maar meden werden gewaarschuwd, evenals
nigeen vraagt zich af of er dan nog
wel van 'Hollandse Nieuwe' gespro- de Zandvoorcse strandpolitie, de
ken kan worden. „De behandelings- reddingsbrigades van Zandvoort en
Umuiden én de watersportveremmethode, met name het kaken, is
ging. Bij deze vereniging en de andeeen Nederlandse uitvinding", zegt
re betrokkenen is de verslagenheid
Kroon. „En daarom is en blijft het
groot.
een typisch Hollands produkt".

A c h t e r de s c h e r m e n

Dames-ensemble verrast
Belgisch nonnenklooster

j Kerkdiensten

Zoekactie naar
zeiler tevergeefs

boer, Marian Gest en natuurlijk de
koorleidster Trudy van Staveren.
Deze Zandvoortse, die zelf eerst jarenlang heeft meegezongen in het
ensemble, staat in het dagelijks leven ook nog voor een aantal andere
kleine en grotere koren.
Volgens haar is het succes van het
ensemble wel begrijpelijk. „Want ze
kunnen er wat van. En dat zeg ik
niet omdat het mijn groep is". Haar
leraar Pred Gest durft het ensemble
zelfs 'professioneel' te noemen.
Toch is dit ensemble in Zandvoort
niet erg bekend. „Sommige mensen
hebben totaal geen idee van hetgeen
we doen", zegt Trudy van Staveren.
„Maar we timmeren ook niet zo aan
de weg".
De goede resultaten zijn deels ook
te danken aan de goede sfeer in het
ensemble. Trudy van Staveren bevestigt dat: „Sommige mensen zeggen wel eens: Jullie moeten het wel
hartstikke goed met elkaar kunnen
vinden. En dat is ook zo". Maar er
wordt ook erg hard gestudeerd voor
optredens: de dames zijn niet snel
tevreden en stoppen daarom veel
tijd in de repetities. Tot nu toe was
Bert van Poelgeest pianist van het
ensemble, maar dat wordt binnenkort overgenomen door de koordirigente. In Brugge werd wat dat betreft al in 'nieuwe stijl' opgetreden.

Plezier
Er wordt met veel creativiteit gewerkt, zo blijkt. De genres lopen uiteen van Nederlandse liedjes, musical en cabaret tot filmsongs. Het ensemble heeft al enige tijd een bijzonder gevarieerd standaardprogramma, waarin de zangeressen op het
podium langzamerhand veranderen
van werksters (compleet met hoofddoek) tot een aantal sjieke dames in
avondkledij. „We streven naar een
optreden dat zó gevarieerd is, dat
iedereen er wat aan heeft". Daarnaast is het koortje ook 'oecumenisch' bezig, wat onder andere blijkt
uit een kloosterdienst en een katholieke eredienst.
Een en ander lijkt aardig overeen
te komen met een andere doelstelling van het ensemble, zoals de koorleidster die verwoordt: „We zingen
voor ons plezier, maar daarmee proberen we ook anderen een beetje plezier te geven".

• De leden van het Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble vertrokken
begin deze maand voor een paar dagen naar België, waar het 25-jarig
jubileum werd gevierd.

Nathalie Lindeboom

'Creatief bezig zijn voor ouderen'
In de rubriek 'Achter de
Schermen' deze week
Nathalie Lindeboom,
coördinator van de
Stichting Welzijn Ouderen.

ZANDVOORT - Sinds twee
jaar is Nathalie Lindeboom
(27) coördinator van de Stichting Welzijn -Ouderen Zandvoort. Een veelomvattende
baan, die het mogelijk maakt
om 'creatief bezig te zijn'. Met
name voor 55-plussers. Zij gaat
in op de vele zaken (problemen, vragen en dergelijke) die
ouderen aan haar voorleggen
en zij probeert hen daarbij zo
goed mogelijk te helpen. Daarnaast is een belangrijke taak
het coördineren van het vrijwilligerswerk.
door Joan Kurpershoék
ATHALIE
LINDEBOOM
heeft zelf ook een aantal jaren als vrijwilligster gewerkt. „Die ervaring heeft
mij gestimuleerd om op deze baan te
solliciteren," zegt zij. „Ik heb een
paar jaar voor de Vereniging Paardrijden Gehandicapten gewerkt. In
het begin hielp ik alleen mensen die
gingen paardrijden, later schreef ik
ook beleidsstukken. Dat was hard
werken, maar we hebben daardoor
wel bereikt dat we het 'gehuurde
plekje' konden inruilen voor een eigen manege." Vóóor die tijd deed zij
zelf ook al aan paardrijden, maar dat
had niets te maken met haar komst
naar de vereniging. „Ik ben een keer
meegegaan met een vriendin die er
vrijwilligster was. Zij was vreselijk
enthousiast over dat werk".

Onbehuisden
Na haar maatschappelijk werk-opleiding aan de Sociale Academie,
met een stage bij een instituut voor
'probleemjongeren', werkte Nathalie korte tijd bij het HVO, het 'Huis
voor Onbehuisden'. „En daarna ben
ik een paar maanden met een rugzakje naar Indonesië geweest".
In haar huidige baan is zij voor
een belangrijk deel afhankelijk van
vrijwilligerswerk, zij doet dan ook
haar best om deze medewerkers enthousiast te houden. „Maar het vrijwilligerswerk kan ook zelf veel voldoemng geven", zegt zij. „Je bent bij
een bepaalde organisatie 'een stukje
van het geheel'. Als er meerdere vrijwilligers zijn, maak je het samen
mogelijk om belangrijke projecten
te realiseren. In mijn geval bijvoorbeeld maakte het mogelijk dat gehandicapten konden paardrijden.
Dat geeft veel voldoening. En dat
laatste gaat natuurlijk ook op bij andere projecten, vast óók bij de
SWOZ. Als vrijwilliger maak je projecten mogelijk als de Belbus en Tafeltje Dek Je."

Warm eten
„Als 'die vrijwilligers er niet zouden zijn, zouden een hoop ouderen
zonder warm eten zitten, of afhankelijk worden van de hulp van buren
en familie. Dat zijn mensen die zelf eventueel tijdelijk - niet meer kunnen koken of boodschappen doen.
Als je jezelf daarvoor, samen met
een paar andere mensen, één dag in

• Nathalie Lindeboom: „Het is heel nuttig werk, omdat er zoveel ouderen in
Foto Bram Stijnen
Zandvoort zijn".

de week inzet, maak je zo'n project
wél mogelijk. Dat moet toch een
goed gevoel geven?"
„Volgens mij zijn er twee redenen
om een bepaald soort vrijwilligerswerk te doen: het is voor een goed
doel én je hebt er voor jezelf iets aan,
al is het alleen maar dat je het leuk
vindt. Dat was bij mij ook zo. Ik zelf
genoot erg van die sociale contacten
die het werk met zich meebracht.
Dat gaf me een hoop lol, want ik ga
nou eenmaal graag met mensen
om".
Haar werk bij de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort sluit erg aan op
haar ervaring, vindt zij. „Omdat ik
zelf vrijwilligerswerk heb gedaan,
weet ik wat dat betekent. Daar ben
ik erg blij om, want daardoor kan ik
mij beter inleven in het werk van de
vrijwilligers van de SWOZ. En dat is
belangrijk. Meestal zit ik vanachter
mijn bureau allerlei dingen te regelen, maar vaak loopt het door omstandigheden net weer even anders.
Dan kun je alleen door goed luisteren en overleg plegen oplossingen
vinden. Door zo'n ervaring als vrijwilliger weet je beter waar je op
moet letten".

Veel voldoening
Nathalie doet het werk graag. „Het
is heel nuttig werk, omdat er zoveel
ouderen in Zandvoort zijn. En hun
aantal neemt alleen maar toe. Het is
een ontzettend leuke, zelfstandige
baan die veel voldoening geeft. Het
is bijvoorbeeld fijn om te zien dat
mensen opgelucht naar huis gaan,
als we samen een ingewikkeld formulier hebben ingevuld. Of om te
horen dat zij zo verschrikkelijk blij
zijn met een project als Tafeltje Dek
Je. Maar dan wijs ik hen erop, dat
dat met name aan de vrijwilligers te
danken is".
„Als de mensen niet hier kunnen
komen, ga ik bij hen op huisbezoek.
Ook dat is hartstikke leuk, want ouderen hebben - door hun levenservaring - vaak hele interessante dingen
te vertellen. Eén ding verwondert
mij wel eens: dat mensen die nog
maar heel weinig zelf kunnen, vaak
heel veel levenslust hebben. Daar
heb ik veel bewondering voor".
„Het werk geeft ruimschoots de
mogelijkheid om pp allerlei vlakken
creatief bezig te zijn. We werken ook
aan tal van andere projecten. Zo zijn
we bezig met een nieuwe senioren- wijzer, met - kort en bondig - informatie over alles waarmee ouderen te

maken kunnen krijgen. En vorig
jaar, bijvoorbeeld, hadden we een
cursus Kunst en Cultuur en dit jaar
een cursus geheugentraining. We
werken ook veel samen met andere
instanties, zoals het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening en 't Stekkie. Daardoor kon bijvoorbeeld in
januari in 't Stekkie een cursus koken voor oudere heren van start
gaan. En binnen het Eerste Lijns
Samenwerkmgs Overleg, het ELSO,
werken we mee aan een programma
rond het jaarthema 'Ouderen en veiligheid'."

'Zorgen'
Toch zijn er in dit werk soms ook
teleurstellingen, of 'zorgen' zoals
Nathalie Lindeboom het noemt.
„Het vrijwilligerswerk in Zandvoort
baart mij zorgen. Er komen steeds
meer ouderen, waardoor de druk op
dit werk toeneemt. Maar het aantal
vrijwilligers groeit nauwelijks; Zo
heb ik vier maanden lang geprobeerd om er mensen bij te krijgen
voor Tafeltje Dek Je. We willen dat
project graag uitbreiden van drie
naar vijf dagen. Maar we kregen zo
weinig reacties, vier in totaal, dat die
uitbreiding niet kan doorgaan".
„En ook met de belbus blijft het in
de zomermaanden behelpen. We
hebben vijE vaste rijders, maar daarvan is er nu een door ziekte uitgevallen, terwijl een ander langere tijd op
vakantie gaat. En ook van de twee
reservechauffeurs is er één ziek. Ik
vraag me af hoe dat m de vakantieperiode moet gaan".
Die zorg moet in haar woonplaats,
Amsterdam, even vergeten worden.
Nathalie heeft daar haar eigen manier voor: „Ik doe m'n hele leven al
veel aan sport. Dat is een heerlijke
manier om je ontspannen". Op het
programma staat wekelijks twee
keer aerobic en één keer turnen.

Vondelpark
Over verhuizen naar Zandvoort
denkt zij niet. „Ik ben in Amsterdam
geboren, die stad heeft mij heel veel
te bieden. Ik heb daar mijn familie,
vrienden en kennissen en ook daarnaast is er veel te doen. Zo ga ik
graag naar de theater- en muziekvoorstellingen in het Vondelpark.
En ik ben dol op markten afstruinen, daarvan heb je er een heel stel.
Ik vind Zandvoort zeker héél gezellig en het heeft een hoop schitterende huizen. Alleen ruilen voor Amsterdam? Nee, dat toch niet."

DONDERDAG 21 MEI
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend
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NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vrijblijvend

offerte.

1992

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Patnjzenstraat 30: Zonnig dnekam app. op 2e et
Balkon aan zuid- en noordzijde. Ind entree, ruime hal,
toilet, ruime eetkeuken met mb.app , woonk met
balkon zuid, 2 slaapk , badk. met douche en wastafel,
servk ƒ 3 0 7 - p m
Vr pr ƒ 129 000,-k k

WELKOM IN DE
MANEGE

Tjerk Hiddesstraat 145: Modern tweekam app (vh 3)
op 9e et Uitzicht over zee en duinen Ind hal, toilet,
grote L-vormige woonk met kunststof schuifpui, open
keuken met eetbar, badkamer met ligbad en wastafel,
slaapkamer
Vr pr ƒ 149 000,-k k

de soc. voor
ongebonden mensen.

De Ruyterstraat 6/7: Vierkam app op 4e e t , uitzicht
over zee Ind entree, ruime hal, woonk , eetkamer met
ruim balkon zuid/west, 2 slaapk , keuken, badk /met
ligbad en wastafel, toilet. Het app wordt gemeubileerd
en gestoffeerd opgeleverd Serv k ƒ 200,- p m
Vrpr ƒ179000- k k

Live entertainment
in 3 verschillende zalen

Met elke zat.avond een
wisselend programma.

Vanaf 25 jaar. Entree 15,-

*
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Info 16023

Westerparkstraat 21: Goed onderh hoekwoning met
voor- en achtertuin Ind entree, hal, kelderkast, toilet,
woonk , moderne witte keuken, 1e et slaapk met
wastafel, 2e et. slaapk met wastafel, zolderk met
keukenblok (geschikt voor verhuur)
Vr pr ƒ 249 000,- k k
Zeestraat 65: Uitstekende onderh halfvrijst woonh
met besloten achtertuin Ind vestibule, gang, ruime
doorzonkamer met open haard en plavuizenvloer,
open keuken, badkamer met toilet en douche,
zonneterras voor en achter, souterrain badk met
douche en toilet, kamer met open keuken, slaapk , 1e
et 3 slaapk., open haard, balkon voor en achter, badk
met douche en toilet,
Vr pr. ƒ 369 000,- k k.

De Peugeot 106 .is van zich-

VAN
gevraagd voor seizoen

SCHAIK

stereocombinatie met veel bedte-

Een XN 5-bak voor f 21.650,-

zelf al een auto met een hoog

katalysator en Lambda-sonde.
Maar nu introduceren

ningsmogelijkheden, Key Card-

En een nog completere XR 5-bal

standaard-uitrustingsniveau

we 'n heel muzikale versie: de

beveiliging en 35 Watt-speakers.

voor f 23.935,-.

Van halogeen koplampen

ERVAREN
PERSONEEL M/V

MAKELAAR O.G.

nog brandende verlichting

Voor al deze extra's betaalt

U herkent 'm aan de Dixievignetten en de speciale stoot-

Met 'n pittige 11 liter ben-

stnps. Maar er is meer.

zine-injectiemotor met drie-weg

voor in de bediening.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944 */Fax 02507-17596

Peugeot 106 Dixie

tot en met een alarmsignaal voor

Dit
j klinkende aanbod staa
voor u klaar in onze showroom

u niets: uw voordeel is f 1.000,-.
De 106 Dixie is in

DE PEUGEOT 106 DIXIE
EEN MIRAKELS MAATJE

drie uitvoeringen verkrijgbaar.

'n Blaupunkt radio-cassette

Een XN 4-bak voor f 21.150,-.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AANBOD GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Haltestraat 46
tel. 02507-16810
Zandvoort

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
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, Wat steunt de
Nationale Postcode
Loterij allemaal?

l.lke matiiiil n hel cilil raak bij <lc l'n\Ii.iili' l iilcrij Dan \alkn er tienduizenden
prijzen, \an etn tientje tot een tttn Maar
ten keer per kHtirtaal i\ het tijd \itur de
mannen \an een bekend geldtran\ponbedrijf, /.e kijken heel Haakzaam, en dat
mag mik Hel, met één miljoen gulden in de
hand. l'enny Humaan \indt het hc\l leuk,
Mant hij mag de prij\ uitreiken. ()\ertgen<,
htte\en toekomstige prij\Hinnaar\ met
banu "' C(/'i dal ze thui\ opeen', met een
mtljtien zitten opgL\iIieept i\a ajloop \an
hetfce\t gaat het miljoen Heer in de A/;m
en bepaalt de Hinnaar zelf hoe hij of zij
het hidrag np zijn rekening gestort krijgt'

In de krant van vorige \\eek
heeft u kunnen Ie/en hoe de
Postcode Loterij mede dank/ij u kan bijdragen aan de
wederopbouw van (Jambodja. Maar uw deelname maakt
nog meer mogelijk.

Klaar voor het
Zomer Miljoen?

In maan mochten in' allemaal t-\i n meegenieten hne llenn\ llni\tnan dt
H iniian s i au In t miljiien de grnnt\li i (rra\ \IIIK \ an haar k\in lieznrgih

Nojj maar een maand en dan
is het bij de Posteode Loterij
al uecr t i j d voor het Zomer
Miljoen. Om het er w a r m
van te krijgen!
lient u nog géén deelnemei
aan de Postcode Loten f' Stuur
dan nauw de WIN-LLN-MILJOLN-BON hieiondei op. dan
bent u nog op t i j d voor de
tiekkmg in |um l:n u \veet het
naast het miljoen vallen ook de
ton en nog tiendui/enden andeie pii|/en bovendien doet u
dan ook ifiurn mee aan llnbmgo mei elke week nog eens
e x l i a kansen op 2.Ï ()()() gulden' Vooi s l e c _ h t s één uent|e
pet maand kan stuks ook bij u
het miljoen op de kolhetafel
liuuen' •

hen gieeji uu de l a a t s t e pi u
ICLICH \()oi mens en natiuii
• Steun aan de kleine hotten
en boei innen op IK t pLuie
Knul \ ,111 A n g o l a \ ooi de
verbouw \ a n kol l ie
• l i e t aanleggen van hioedplaatsen voor mohogUs en
huis/uahmen in ons Luid
• De leddmg v ,m nationak
paiken .Kin w e e i s / i j d e n v .m
ile I s IL'L In SL li- S a k s i s i . IK
gtcns
• l lel mi n.htui \.an een miliui
tllin V OOI SLllOMlkllUkll.ll

De winnende
Hitbingonummers van

12 mei:

1
2
6
11
13

15
16
17
18
19

20
22
23
25
29

31
33
35
36
40

OPENING, FEEST OF PARTIJ,

Voor gewoon, riant tafelen
met mooi weer kan dit ook op ons terras.

EEN HARING HOORT ERBIJ,

Boul. Barnaart 14

DE NIEUWE HARING,

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

EN DE "OUDE"KAR,
HEBBEN WIJ !!!
Verhuur van
"OUDE" HARINGKAR
of HARINGBAKFIETS
(OOK

II]

>

LEEG)

Voor uw party
of tuinfeest.
Met strandjutters versiering.

• Haltestraot. 34 • Zandvoort

VIS VAN

I.n noy \eel mee
Vw de KMMI en de t v honuen
ui| u op de liooyle IXiai Ikell
u rech, op u a n t het is ;MI
deelname die de uil \ oei UIL;
v a n de/e pioje/Lien moyeliik
m a a k t Daaiom / e g g e n \\ i.
uiaag dank u \ \ e l v ooi uu
deelname' l-n
veel sun.es •

Nieuw in Zandvoort

FLOOR TE L. 02507-15201

Spareribs/kip lijn
kado onfbijt/brunchlijn

02507-16368
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hilbmgo en kans maken op een van de vele prijzen
Ik machlig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
T onderstaande rekening at te schrijven Deelnameaan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

Q 1 lot (ƒ 10,-) per maand

Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter
ƒ l O,

per persoon

loten (a ƒ 10,-) per maand

De lolen worden voor öne maanden iegelijk geïnd

Kado ontbijt c.q. brunch

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

MET SPOED GEVRAAGD!

leerling loodgieters
of

serveren wij zeer luxe bij U thuis
Adres'

Uiteraard verzorgen wij op
aanvraag ook andere
maaltijden.

Postcode

NATIONALE
'TP

41
42
43
45

Qutte, Toi
one,

C astiiLum
• DL' liouv. \ail /MiiiiL-eneigiL
keukens \ o o i kindLitiJiui
/en in India
• De oiganisatie van d L 1W2
Pieiei|>.id Milieu l sMletti.

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij'' Heeft u
de postcodecijfers 2501
(Den Haag) 4503 (Groedej of 7588 (Beunmgen) 7 Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hit
bmgo Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006 en ga
pen gezellig tv dagje uit1

\\\

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer T9583, 2501 ZV Den Haag

Tussen 18.00 uur en 21.00
7 dagen per week

monteur loodgieter

uur

De traiteur is

De Lange totaalinstallateup
Aalsmeerderweg 527,

Dagelijks geopend van 1300 tot 21 00 uur
Zaterdags geopend van 09.00 tot 21 00 uur

1437 EG Rozenburg (N.H.).
Telefoon 020-6533779 Fax 020-6533975
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Zandvoort'75 bereikt gehavend
de finale van dé nacompetitie
ZANDVOORT - Maar liefst 59 minuten liet de zwak fluitende
scheidsrechter Meerveld in de tweede helft spelen; een record.
Het kon Zandvoort'75 echter niet van de overwinning afhouden.
Johan van Marie knalde de Zandvoorters van grote afstand,
misschien ook een record, naar een 3-1 overwinning op Odin.

Odin drong toen meer aan, maar
de sterke Zandvoortse defensie gaf
geen kansen weg. Met snelle counters waren de betere mogelijkheden
voor Zandvoort'75. Vlak voor de
pauze soleerde Bas Heino zich knap
door de Odin defensie heen, werd in
het strafschopgebied neergelegd, en
kreeg een strafschop toegewezen.
Robm Castien benutte die feilloos, 20.
De Zandvoorters leken op rozen te
zitten. Verdedigen met de wind in de
rug moet makkelijker zijn. Doch na
een paar minuten voetballen lag de
bal wederom op de stip, maar nu bij
Zandvoort'75. Odin kwam door het
benutten van de strafschop terug, 12. De strijd werd feller en harder.
Dat had tot gevolg dat de net ingevallen Rob Koning binnen enkele minuten met een enkelblessure vervangen moest worden.

Ondanks de winst' moest de arbi- schien nog wel genezen, maar een
ter; na afloop in bescherming geno- aantal spelers wacht een schorsing.
men worden omdat wat Zandvoortse supporters een dreigende houdmg aannamen. Gelukkig liep het Niet gevaarlijk
allemaal goed af. De aanleiding was
In het Zandvoortse team maakten
de vaak vreemde beslissingen zoals door de blessures Roei Bos en Alex
het wegzenden van Bert van Meelen. Verhoeven hun opwachting. Beiden
konden terug zien op een goede parBovendien vielen er veel boekin- tij. De wedstrijd was overigens niet
gen en het zal trainer Gerard Nij- goed. Er stond veel op het spel en
kamp niet gemakkelijk vallen om dat was aan het spel te merken. Odin
over twee weken een volledig elftal begon met de wind in de rug, maar
op de been te brengen. Doelman slaagde er niet in gevaarlijk te worPierre Visser is nog geblesseerd, den. De Zandvoorters streden met
Paul Longayroux raakte op de laat- veel inzet wat resulteerde, na tien
ste" training opnieuw geblesseerd en minuten spelen, in een 1-0 voorook Rob Koning viel na zijn mvals- sprong. Philip van de Heuvel zag Doodzonde
beurt met een blessure uit. In twee zijn van richting veranderd schot in Johan van Marie viel in en zou even
weken kunnen de blessures mis- de touwen rollen.
later geschiedenis maken met een

BMW's domineren lange-af standsrace
ZANDVOORT - Op een
zonovergoten circuit stalen
de toerwagens de show. Het
absolute hoogtepunt werd
gevormd door de één-uursrace van de Koni Produktiewagerrs. Maar ook waren er
spannende races voor de
Duitse Toerwagen Cup te
zien.
Voor ongeveer 3500 toeschouwers stonden de twee groene Rijnhaave BMW's op de eerste startnj
tijdens de lange-afstandsrace. Na
het startschot bleken maar liefst
vier BMW's aan kop te gaan. Arthur van Dedem in de Alfa 33 zat
hen fel op de huid. Spectaculair
waren de bandenwissels waardoor
er wel wat verandering in de stand
kwam. De BMW's bleven echter
domineren. Raymond Coronel
pakte de kop voor Paul van Splunteren en stond die niet meer af. In
de laatste meters moest de derde

BMW, van Torn Coronel, net plaats stevig aan toe. Frans Verschuur
maken voor de aanstormende Ar- heerste in deze wedstrijd. Van
thur van Dedem.
start tot finish leidde hij deze race.
„De eerste vijf ronden gooide ik
In dezelfde race kwamen ook wat alle remmen los. Ik was nog hélekleinere Produktiewagens uit. In de maal vervuld van het bericht dat
klasse tot 1400 cc mocht Kees Kreij- ik over twee weken mag starten in
ne dit keer het zoet der overwinning Monaco. Toen mijn overwinning
smaken. Voor het eerst dus geen Su- zeker was, ben ik van het gas afgezuki Swift, maar een Peugeot 106 die gaan en heb via de boordradio
het snelste was.
mijn teamgenoten Patrick van
Dissel en Robert Valkenburg geOngemeen spannend was de wed- vraagd dichterbij te komen. Met
strijd bij de Duitse toerwagens tot z'n drieën naast elkaar over de fitwee liter. Als een elastiek doken, nish vond ik leuk."
ronde na ronde, vijf Opeis Kadett
GTI de bochten in. Maar steeds
Bij de Citroen AX Cup waren
bleek Bernd Kircher toch de rapste het weer Phil Bastiaans en Chanman. In de grotere Duitse toerwa- tal van der Sluis die elkaar het
genklasse boven twee liter was er vuur na aan de schenen legden.
weinig te beleven. De Porsches wa- Maar dit keer zonder elkaar te raren oppermachtig en Wolfgang ken. Bastiaans pakte zijn tweede
Schrey in het bijzonder.
overwinning op rij.
De Belg André van Hoof deed
goede zaken bij de Formule Ford
Vervuld
1600 door de twee Nederlanders
In de Renault Clio Cup ging het Alex Korper en René Kouwenberg
ondanks het uitdelen van straffen te verschalken.

Wim Buchel naar WK-judo in Zuid-Korea
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Sportschoolhouder Wim Buchel
heeft de eervolle uitnodiging ontvangen om als scheidsrechter-coórdinator op te treden tijdens de Wereldkampioenschappen judo voor

militairen in Zuid-Korea. In Seoul Zuid-Korea om daar leiding te geven
worden deze kampioenschappen ge- aan het scheidsrechters korps. Vele
houden van 23 tot en met 30 mei.
landen zullen daar aanwezig zijn om
hun vertegenwoordigers aan het
Samen met de Nederlandse équi- werk te zien in de diverse gewichtspe reist de 61-jarige Buchel af naar klassen.

ZANDVOORT - Het reserve team
van AS/4711 Zandvoort zorgde in de
hoofdklasse van de tenniscompetitie voor een uitstekend resultaat
door Bosheim met 2-6 te verslaan.
Het onderlinge verschil tussen de
Alle enkelspelen werden gewonvier koplopers bedraagt slecht twee nen. Sander van Gelder, Vincent van
punten, zodat er nog van alles moge- Gelderen en Karin Moos zorgden
voor drie punten, alleen Petra Janslijk is.

AS/4711 Zandvoort
nadert koplopers

sen slaagde er niet in tot winst te
komen.
Ook in de dubbels bleek AS/4711
Zandvoort veel te sterk. De dubbels
raken steeds beter op elkaar ingespeeld en Bosheim ondervond daar
de nadelige gevolgen van. De Zandvoorters wonnen gemakkelijk met 62.

geweldig doelpunt. Vanaf vijftig meter knalde hij de bal over de te ver
van zijn doel staande Odin doelman,
3-1.
In de tumultueuze en veel te lange
slotfase veranderde niets meer aan
de stand. De Zandvoorters kunnen
zich nu gaan opmaken voor de finale
tegen Advendo of Amstelveen op 30
mei.
„Het is doodzonde dat we dan
twee a drie man moeten missen,"
stelde Gerard Nijkamp na afloop.
„Odin kon vrij tackelen, daar werd
niet tegen opgetreden. Je krijgt dan
veel irritaties. Toch hebben we het
goed gedaan door de rechterkant
open te laten. Daar kregen we opkomende mensen. Vooral Bas Heino
nam de boel op sleeptouw. Na de
wedstrijd tegen ZOB denk je dat de
boel in elkaar klapt, maar we zijn
goed terug gekomen. Ik hoop dat we
in de laatste wedstrijd een goed arbitraal trio krijgen. Nog eenmaal moeten we ons opladen. We hebben vijftig procent kans om het te halen."

Rob Benjamins
naar Denemarken
ZANDVOORT - De
Zandvoorter Rob Benjamins heeft in Denemarken
werk gevonden als professioneelbasketbalcoach. Bij
de Deense topclub VBBK
Varl0se heeft de Zandvoorter een contract voor een
jaar getekend.

Rob Benjamins was het afgelopen jaar succesvol bij basketbalveremging The Lions Hij
was coach van het kadettenteam, de junioren en het damesteam. Bovendien hanteerde
Benjamins de scheidrechtersfluit zeer bekwaam.
Door het optreden als
scheidsrechter in Denemarken
kwam hij in contact met de
Deense club. „Ik werd getipt,
dat VBBK een trainer/coach
zocht," aldus Benjamins. ,,Ik
heb toen gebeld en een week later kon ik een proeftraming geven. Aan het eind van die week
kon ik al een contract tekenen,
wat ik dus gedaan heb. Het lijkt
mij erg aantrkkelijk om te doen.
Ik heb er veel zin in." Benjamins vertrekt per l augustus
naar Denemarken.

Bridgeclub verwacht
Spannende slotavond

Kunstzwemsters van
Zeeschuimers aan kop

• Twee kunstzwemsters van de Zeeschuimers, links Ditte Valk en rechts
Saskia Wester.

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag hebben de kunstzwemsters van De Zeeschuimers de
derde en tevens de laatste techniekwedstrijd van de verenigmgscompetitie in Grootebroek gezwommen. De resultaten waren overweldigend. Bijna alle Zandvoortse zwemsters
vielen in de medailles en er zijn
zelfs vijf diploma's uitgereikt.

In categorie IA behaalde Sarah
van Engelen, die voor het eerst een
wedstrijd zwom, een tweede plaats
Vlak daar achter zwom Nathalie
Munmkes naar een vierde plaats,
terwijl Simone Sindorf, die ook voor
het eerst een wedstrijd zwom, beslag
legde op een zesde plaats. In categorie 1B behaalde Patricia Snijder een
degradatiezone werd verlaten. Bo- vierde plaats
ven aan gaan in de C-lijn de dames
Meijer en Sikkens, terwijl de dames
In categorie 2A was het Sanneke
Berghoff en Drose zich op de tweede Molenaar die, met een hoge score,
plaats genesteld hebben.
eerste werd. Carly Meijer behaalde
een tweede plaats. De derde plaats
De dames Hogendijk en Windt werd opgevuld door nog een Zeespelen nog met zo lang met elkaar in schuimer, namelijk Simone Brands.
de D-lijn, maar het ziet er naar uit Annemiek Sindorf, die eveneens
dat zij nu al gaan promoveren naar haar eerste wedstrijd zwom, emdigde C-lijn. Deze week werden zij eer- de op een verdienstelijke zesde
ste, terwijl het echtpaar Ovaa twee- plaats.
de werd.
De dames Kalfi/Polm bezetten
nog steeds de eerste plaats in de D- Limieten
In categorie 3B behaalde Marjolijn, maar de dames Hogendijk en
Windt zijn naar de tweede plaats op- lijn een eerste plaats en het Cl diploma. In categorie 4B vielen de Zeegeklommen.

ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse Bridgeclub moet nog één
wedstrijd in de competitie gespeeld worden. In de zomer speelt
de ZBC echter gewoon door, maar dan in een aparte zomercompetitie. Deze competitie staat ook open voor niet leden. Die zijn
dus welkom vanaf 3 juni aanstaande in het Gemeenschapshuis.
In de A-lijn zetten Mevrouw Spiers
en de heer Emmen alles op alles om
toch maar clubkampioen te worden.
De beslissing valt echter pas in de
laatste wedstrijd. Deze week werden
Spiers/Emmen eerste tezamen met
het echtpaar Heidoorn. De derde en
vierde plaats in deze lijn werden
eveneens gedeeld en wel door de heren Groenewoudt/Smit en mevrouw
Molenaar met de heer Koning. Mevrouw Molenaar en de heer Koning
blijven met ruime voorsprong op de
eerste plaats. De heren Groenewoudt en Smit klommen op naar de
tweede plaats gevolgd door Spiers/Emmen.
De dames Van Ackooij en Drenth
waren na de vorige competitie gedegradeerd naar de B-lijn, maar klaarblijkelijk willen ze weer terug naar
de A-lijn. Met een score van 62,14
procent belandde dit team op een
promotieplaats. Goede tweede werden de dames Van Os en Saueressig.
Aan kop van de B-lijn gaat de heer
Polak. Hij is nog zonder vaste partner. De tweede plaats wordt bezet
door de heren Spiers en Veldhuizen.

Raket
In de C-lijn behaalden de dames
Berghoff en Drose een zeer hoge score van 66,07 procent. Daarmee stegen zij als een raket naar een promotieplaats. De dames Van Leeuwen en
Slegers werden tweede, waarmee de

schuimers eveneens in de prijzen
Diploma's waren er voor Silvia Mettes en Tanja Paap. Silvia Mettes
werd eerste en kreeg het CII diplo
ma en Tanja Paap werd tweede en
behaalde ook haar CII diploma. In
categorie 4C werden twee limieten
behaald voor de Nederlandse jeugdkampioenschappen Sandra Beugel,
die tweede werd en ook Natascha
Bakker, die vierde werd hebben zich
geplaatst voor die kampioenschappen. Een zevende en negende plaats
waren er weggelegd voor Monique
van der Werff en Jeanette Karsdorp
In categorie 5B behaalde Anouk
Noordervhet met groot verschil de
eerste plaats. Door die hoge score
kreeg zij haar B-diploma. Tamara
van Rhee deed het erg goed m categorie 5C door keurig eerste te worden en vestigde tevens een persoonlijk puntenrecord. In categorie 6B
ging de eerste prijs baar Saskia Wester, die met haar hoge score, de limiet haalde voor het Nederlands
kampioenschap. Tweede werd Ditte
Valk, die eveneens de limiet haalde.
In het totaalklassement van deze
dag werden de Zeeschuimers overduidelijk eerste, gevolgd op flinke
afstand door de vereniging Alliance
uit Zaandam. De Zeeschuimers
staan na de derde techniekwedstrijd
op de eerste plaats met een verschil
van maar liefst vijftig punten met
Alliance. De laatste uitvoermgswedstrijd wordt op 28 juni gezwommen.
Hierbij probeert de Zeeschuimers
de eerste plaats vast te houden.

Rapid-toernooi vindt plaats op Hemelvaartsdag

Zandvoortse Schaak Club
degradeert naar vierde klasse
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club heeft een
flinke domper te verwerken gekregen. Het schaakteam degradeerde naar de vierde klasse. Volgende week donderdag
28 mei, Hemelvaartsdag, zal de
Zandvoortse Schaak Club, nu
al weer voor de twaalfde keer,
haar landelijk bekende Rapid
Toernooi houden. Het bestuur
verwacht evenals vorige jaren
zo'n kleine honderd deelnemers uit het gehele land.
Voor de externe competitie speelde een verzwakt team van de Zandvoortse Schaak Club een beslissingswedstrijd tegen het tweede
team van SVS uit Schalkwijk. Het
bleek de laatste wedstrijd te zijn van
het Zandvoortse schaakteam in de
derde klasse. Zandvoort moest genoegen nemen met een 5-3 nederlaag, wat tot gevolg heeft dat Zandvoort in het seizoen 1992-1993 in de
vierde klasse moet uitkomen.
f.n de interne competitie werden
vorige week donderdagavond maar
vijf wedstrijden gespeeld. De uitslagen uit de 31e en voorlaatste ronde
waren: De Oude-Mollerus 1-0, Berk-

hout-Jansen 1-0, Gorter-Paap rermse, Schiltmeijer-Marqueme 0-1. De
afgebroken partij uit de 29e ronde
tussen Gude en Wiggemansen emdigde na voortzetting in een overwinning voor Wiggemansen. Vanavond spelen de leden van de schaakclub de laatste ronde.
Vanavond is het de grote dag van
de Zandvoortse schaakjeugd. Zij
zullen vanaf half zeven m het Gemeenschapshuis hun examen afleggen voor de pionnen-, toren- en koningsdiploma's. De examens worden afgenomen door de officiële vertegenwoordigster van de NHSB, mevrouw Schiermeier.
Rond de klok van half acht weten
de meer dan vijftien kandidaten wat
voor resultaat de instruktielessen
van de schaakinstructeurs Dennis
van der Meijden en John Ayress hebben opgeleverd.
Vorige week zaterdagmiddag hebben zes jeugdige schakers een bezoek gebracht aan Amsterdam waar
tot en met vandaag de Max Euwevierkamp zich afspeelde. Met eigen
ogen kon de jeugd nu zien hoe de
grootmeesters het schaakspel spelen.

Rapid-toernooi

De inschrijving voor het Rapidtoernooi staat open voor iedere
schaker, omdat men naar speelsterkte wordt ingedeeld in groepen
van zes. Het doet er niet toe of men
nu huis- of clubschaker is. Er worden vijf partijen gespeeld van 25 minuten per persoon. Per groep van
zes zijn er drie prijzen te verdelen
De aanvang is om half elf in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Opgave dient te geschieden via de volgende telefoonnummers: 02507-13644, 13224 of
18421. De inschrijving sluit op
woensdag 27 mei

Duivensport
ZANDVOORT - De duiven van
Postduiven vereniging Pleines vlogen afgelopen weekend vanaf
St.Ghislam over een afstand van hemelsbreed ongeveer 225 kilometer.
De duiven werden zaterdagochtend
gelost om acht uur met een noordwesten wind. De eerste duif was
ruim drie uur later op het Zandvoortse hok, namelijk om negentien
minuten over elf
Uitslag: R.Smnige l, 3, 9, 13, 15.
H.Heiligers 2, 6, 10. Combinatie Koper 4, 12. P.Bol 5. E.Paap 7, 14.
V.d.Wal en Romkes 8, J.Heesemans
11.

Handbalvereniging Casino/ZVM
neemt lichtinstallatie in gebruik
ZANDVOORT - Onder grote
belangstelling heeft de handbalvereniging Casino/ZVM een
nieuwe lichtinstallatie in gebruik genomen. Tevens werd
van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuw sponsorcontract te onderteken.

Twee ZHC-speelsters kijken toe hoe teamgenote Marjolein Giele een tegenstandster omspeelt.

ZANDVOORT - De dames
van hockeyvereniging ZHC
zijn er niet in geslaagd zich te
handhaven in de tweede klasse. Door in de promotie/degradatiewedstrijd tegen AMVJ
met 0-1 te verliezen maakt
ZHC volgend jaar ha.ar opwachting in de derde klasse.

Doordat volgend jaar een nieuwe
competitie-indeling wordt gehanteerd vond er dit jaar een versterkte
degradatie plaats. ZHC dat een goe-

de, zeven minuten voor het einde,
betekende de genadeklap voor ZHC.
AMVJ profiteerde van dat misverstand en scoorde de enige en beslisZoals in de laatste competitie wed- sende treffer.
strijden was de inzet en het spel van
ZHC zeker niet slecht, maar toch
„Heel jammer," vond coach Thea
werden kansen niet verzilverd. Te- van Hemert. „We hebben het in de
gen AMVJ was het een gelijkopgaan- laatste wedstrijden laten liggen. We
de partij, die opnieuw doelpuntloos krijgen zat kansen. Volgend jaar
leek te eindigen.
moeten we het maar opnieuw probeZowel AMVJ als ZHC vochten ver- ren. Met veel jeugd gaan we bouwen
beten voor de winst. Een misver- aan een team dat terug kan komen
stand in de Zandvoortse achterhoe- in de tweede klasse."

ZHC-dames degraderen
de eerste helft van de competitie
achter de rug had, raakte in het
tweede deel van het seizoen het
spoor bijster. Daardoor moest een
promotie/degradatiewedstrijd worden gespeeld. Vorig week vond de
eerste wedstrijd plaats tegen AMVJ.
Door het 0-0 gelijkspel moest nu in
Zandvoort gepoogd worden degradatie te ontlopen.

Foto Bram Strjnen

Het was directeur In het Veld die
namens Holland Casino zijn handtekening plaatste onder het contract,
waardoor de handbalveremging drie
jaar verzekerd is van een sponsor.
Voorzitter Geert Dijkstra van ZVM
stelde dat de vereniging het Casino
veel dank verschuldigd was, mede
door de bijdrage aan de nieuwe lichtinstallatie.
Dijkstra betrok m zijn speech zowel leden van de vereniging als buitenstaanders, die veel werk hadden
verricht om de verlichting tot stand
te brengen.
Nadat de heer In het Veld de knop
had omgedraaid ontstond er een zee
van licht op de handbalvelden. Vervolgens liet Annemiek Acda zien hoe
er getennist moet worden en werden
er onder nieuwe lampen twee handbalwedstrijden gespeeld. De avond
werd voortgezet met muziek en het
bekendmaken van de uitslag van
een loterij.

• Casino-directeur In het Veld ontsteekt de lampen op het complex van
Casino/ZVM. In het Veld tekende tevens een sponsorcontract.
Foto Bram Sti|nen
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Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
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02550-30624

wertr GLAS

Het medisch kindertehuis Dr. G. J. Plantinghuis is een kindertehuis waar 46 kinderen
in de leeftijd van 0-15 jaar worden behandeld, in 6 leefgroepen van 7 a 8 kinderen.
In onze instelling hebben wij voor de volgende funkties vacatures:

A: INSTELLINGSKOK (M/V)
voor 32 uur per week met ingang van 1 september 1992. De instellingskok werkt in
een klein team onder begeleiding van de chef-kok.
Voor de funktie geldt:
- De kandidaat moet zelfstandig kunnen werken
- Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van dieten
- Salariëring volgens schaal 25 van de CAO Ziekenhuiswezen.

B: AFWASHULP (M/V)
voor 8 uur per week, in principe dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag).
Salaris volgens schaal 5 van de CAO Ziekenhuiswezen (incl. •
onregelmatigheidstoeslag). Tijdens de kindervakanties is de werktijd 's-middags van
13.00 tot 15.00 uur.

C: INVALRECEPTIONISTE/TELEFONISTE (M/V)

»^^

VENT/UTE.
STAND

is geen
P'oble

°e meest

voor-

meer/

tanendp

situatie

HORREN

INBRAAKVERTRAGENDGLAS
GELUIDWEREND GLAS
ZONHEFLEKTERENDGLAS
DAKKAPELLEN
SERHE'S

NAAM:

'Naar
f maal
'V
l

'™ïr™«ïiSi.

O

-

ADRES:

^J L>/

••

D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Umuiden

,

D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN; SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN

D
D
D
D
D

dr. g. j. plantinghuis
medisch psychosociaal kinderhuis

4C7

a Stuud u mij meer informatie over (s.v.p. invullen)
D Neemt u kontakl op voor het maken van een afspraak over
(s.v.p. Invullen)

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE^

Ramen+Deuren

' •

ANTWOORDCOUPON

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
.. Kom eens naar onze showroom aan
j de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

Cornwallstraat 6

''.

1_

POSTKODE+PLAATS: TELEFOON:.

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
• zendenaan:VanderVlugt,Antwoordnummer314,1970VB Umuiden

Knaller van een Open Huis bij Rinko Zandvoort:

Voor het echte
autospektakel hoeft u nou eens
niet naar het circuit

voor invalwerkzaamheden op onregelmatige basis tijdens kantooruren.
Voor de funktie geldt:
- Enige administratieve ervaring is vereist
- Kandidaten met kennis van WordPerfect (5.0 of 5.1) hebben de voorkeur
- Salariëring volgens schaal 20 van de CAO Ziekenhuiswezen.

D:OPROEPKRACHTEN

voor de huishoudelijke dienst (m/v)
voor invalwerkzaamheden tijdens ziekte. Salariëring volgens schaal 15 van de CAO
Ziekenhuiswezen.
Informatie over de vacatures A en B kan worden ingewonnen bij de heer R. E. Nolte
(chef-kok), voor de vacatures C en D bij de heer C. Eigenhuis (administrateur).
Telefoon: 02507-12095.
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Dr. G. J. Plantinghuis t.a.v. de heer J.
Holtslag (alg. direkteur), Kostverlorenstraat 95, 2042 PD Zandvoort.

Jeugd kan geld verdienen ...

De krant gaat niet op vakantie!
AMSTERDAM - Zo langzamerhand kruipt het vakantiegevoel bij iedereen weer naar binnen. Witte stranden, palmen en
de bijna onverdraagbare zon
maken dit beeld compleet. We
kijken er allen naar uit. Toch
gaat niet iedereen probleemloos
de zomerperiode tegemoet want
zoals de titel al aangeeft: de
krant blijft verschijnen!

Tenslotte wil men tijdens de vakantieperiode ook op de hoogte
blijven van de regionale activiteiten! Uiteraard willen ook onze bezorgers na een jaar hard werken
van een welverdiende vakantie
genieten.. Het probleem is echter
om voor iedere wijk een vervanger
te vinden. Daarom kunnen we
nog vele vakantiehulpen gebruiken. Indien je ouder dan 15 jaar
bent en je wilt voor enkele weken
wat bijverdienen, dan zoeken we

voor jou in de omgeving een tijdelijke kranten-en/of folderwijk.
Tevens bestaat de mogelijkheid
om in groepsverband gedurende
de hele dag enkele wijken te gaan
bezorgen. Je wordt met een busje
opgehaald en gaat met enkele
leeftijdsgenoten die wijken bezorgen, waar geen vervanger voor gevonden is.
Uiteraard dient de krant ook in
de zomerperiode tijdig bezorgd te
worden! Interlanden Spreigroep
is de organisatie die verantwoordelijk is voor de verspreiding van
deze krant. Heb je of heeft u van
de zomer (of wellicht voor een wat
langere periode) nog tijd beschikbaar om wat geld bij te verdienen,
neem dan zo spoedig mogelijk
contact met bovenstaande organisatie op. Tel. 020-6138444 (tijdens kantooruren).
Ook kan onderstaande bon ingevuld worden.

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m augustus gaan veel van onze vaste bezorgers op
vakantie.
Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat hier een goede
beloning tegenover.
Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die in
groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.
Vanuit een centraal punt ga je dan met één van onze auto's mee om in
diverse plaatsen wijken te bezorgen. Ben je in het bezit van een
(groot) rijbewijs, een groep begeleiden kan ook.

Als je als Zandvoorts Autobedrijf meer aandacht wil
trekken dan ons beroemde circuit, moetje van goede
huize komen. Vandaar dat Rinko Zandvoort tijdens z'n
Open Huis werkelijk alle registers open trekt.
Van 15 t/m 23 mei kan de autoliefhebber zijn (of
haar) hart ophalen. Het begint al met het fantastische
kadootje bij binnenkomst. En dan die aanbiedingen!

En dan is er ook nog de Renault 19 Europa. Deze
auto biedt u een pakket aan sportieve extra's
tw.v. f 1.992,-. U betaalt hier slechts f 525,- voor.

Gratis Pioneer radio
met af neembaar front

De nieuwe Renault 19
(op 19 punten vernieuwd!) is
tijdens ons Open Huis uitgerust met een Gratis .
Garantie Plus kontrakt: 3 jaar of 100.000 km volledige
garantie*.
Wat dacht u trouwens van de Clio Soleil? Deze
door z'n open dak extra zonnige uitvoering van de
Renault Clio is vanwege de feestelijkheden uitgerust
met 'n gratis Pioneer radio met afneembaar front
(KEH-5300). De enige die nu nog uw radio mee kan
nemen bent u zelf!

Tenslotte voor de luxe paardjes onder ons: de
Renault 21 Manager. Deze auto is voorzien van
elektrische zijruiten voor, centrale portie/vergrendeling
met afstandsbediening en zeer chique bekleding.
O, voor we het vergeten: ook de Top Occasions
zijn tijdens ons Open Huis extra aantrekkelijk. U kunt
rekenen op een bijzonder scherp financieringsaanbod
en 12 maanden volledige garantie.
Snel naar het Open Huis van Rinko Zandvoort
dus, want daar gebeurt 't.
"Vraag naar de exacte voorwaarden.

Goed bevallen?

Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed gebruiken voor
een vaste wijk in jouw omgeving.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002,1000 PW
Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens
kantooruren naar 020-6138444.

Openingstijden van
15 tot en met 23 mei:
dagelijks van 09.00-18.00 uur.

NAAM .
ADRES
POSTCODE

WOONPLAATS

TELEFOON

RIJBEWIJS A/B/C/D/E

Autobedrijven Rinko

LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van
voor

t/m

O Bezorging in eigen omgeving
O Bezorging in groepsverband

vak. 92

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360.

RENAULT
G E E F T JE
LEVEN KLEUR
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Dag van de Muziek

Korte Tips

ZANDVOORT - De Dag van de
Muziek vindt zaterdag 23 mei plaats.
Het evenement, waar zo'n 47 duizend amateur-musici aan meedoen
gaat geheel aan Zandvoort voorbij.
In Haarlem zijn wel evenementen
waar liefhebbers van muziek naartoe kunnen. In Patronaat vindt een
groepenpresentatie plaats van het
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland. Verschillende combo's van
leerlingen treden op. De zaal is open
om negen uur, aanvang om kwart
over negen. Entree bedraagt 2,50
gulden.

keur

9.
OC.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Kho Tiang Ping en Frans
Erkelens exposeren in casino

• In het Bloemendaalse openluchttheater vindt zondag een optreden
plaats van twee koren: het mannenkoor Caecilia en het Haarlems Gemengd Koor. Beide koren staan onder leiding van dirigent Anton de
Beer. Aanvang twaalf uur, entree vijf
gulden.
• De Nederlandse Vereniging De
Verzamelaar, afdeling Kennemerland, houdt op zondag 24 mei de
maandelijkse ruil- en verzameltaeurs in Café Zomerlust, Hoofdstraat 142 in Santpoort. De beurs
wordt gehouden van één tot vijf uur.

In het kader van de muziekdag
vindt in de Stadsschouwburg van
Velsen het Festival van het Nederlandse lied plaats. Het festival is een
ZANDVOORT - De in Zandvoort wonende kunstenaar Kho
groots opgezette amateur-zangma- Tiang Ping en Frans Erkelens exposeren vanaf dinsdag 26 mei
nifestatie waaraan ruim driehon- in het Holland Casino in Zandvoort. De opening wordt verricht
derd Velsense zangers en zangeres- door de filmster Brit Ekland en filmproducer Sydney Ling.
sen deelnemen. Aanvang om acht
In de expositie zijn Oosterse ken- Hij exposeerde sinds 1960 in onder
uur, entree 7,50 gulden. Informatie
nis en Westerse kunst gecombi- andere Nederland, VS, Canada,
Stadsschouwburg: 02550-15789.
neerd tot een schilderijen-collectie Frankrijk, Portugal, Spanje en Ismet 'verborgen mystieke bood- raël. Op dit moment is er een interschappen'.
nationale televisie-serie in de maak,
Kho Tiang Ping werd in 1946 gebo- waarin twaalf internationaal bekenZANDVOORT - In de Haarlemse
Jazz-club treedt vrijdag de Cosy Cot- ren in Amsterdam uit een Chinese de gast-sterren model staan voor de
ton Band featuring Wendy Sheridan vader en een Nederlandse moeder. uitleg over de Oosterse karakterop. De band maakt 'eenvoudige' en Tot 1985 was hij werkzaam in de kennis omtrent hun persoonlijke
vooral swingende muziek. Oude in- internationale kunstwereld. Kho is dierteken. Vandaar de komst van acgrediënten uit de blues traditie wor- nu docent Chinese filosofie aan de trice Brit Ekland naar Zandvoort.
den verpakt in een modern jasje. Akademie voor Chi Therapie in Roo- De expositie duurt tot 28 juni.
Wendy Sheridan is in Harlem, New sendaal. Als voorzitter
York, opgegroeid en zij heeft de har- van de PING-stichting
de leerschool van het Amerikaanse is hij werkzaam met het
clubcircuit achter de rug. Ze scoor- wetenschappelijk
onde een paar hits, maar de blues bleef derzoek naar en de anahaar aantrekken. Door de samen- lyse van het menselijke
werking met Haarlemse muzikan- gevoel als energievorm
ten als Bert Devies en Ed Comaita (Chi-energie).
ontstond een hechte band. De enZijn ontdekking dat
treeprijs bedraagt twaalf gulden.
het Oosterse calligrafiVijf Haarlemse muzikanten tre- sche schrift gevoelens
den zaterdag op in de club. Het en
ademhalingsritme
kwintet heeft gewerkt aan nieuw re- noteren via het gebruik
pertoire. De muziek is een meng- van de penseelstreken,
vorm van standard en eigen compo- bracht hem tot een sasities. Met: Ernst Oosterveld (vleu- menwerking met Frans
gel), Henk Scheffer (bas), Jan Eblé Erkelens, waaruit het
(drums), Jean Pierre Rietstra (trom- maken van de tentoonpet) en Ploris Mulder (gitaar). En- gestelde serie voorttree is gratis.
kwam.
Zondag worden de blues-sessions
Het schilderwerk van
voorafgegaan door een uurconcert Erkelens heeft inmidvan het Haarlemse Perplex. Aan- dels internationale beverworven.
vang drie uur. Toegang is gratis. . kendheid

Haarlemse Jazz-club

• Op de donderdagen tot en met 20
augustus (met uitzondering van Hemelvaartsdag) organiseert de stichting Kunstkring Thorbecke een wekelijkse kunstmarkt op de Grote
Markt in Haarlem. De markt begint
om negen uur en duurt tot negen
uur 's avonds. Zo'n twintig kunstenaars zullen tijdens de manifestatie
eigen werk exposeren.
• Op 21, 22 en 23 mei vindt in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257, in
IJmuiden
het
eenakterfestival
plaats. Verschillende toneelvereniging doen hier aan mee. Donderdag
en vrijdag begint het festival om half
acht, op zaterdag om half twee en
half acht. Een passe-partout kost
twintig gulden of 7,50 gulden per
dagdeel.
• Het Cultureel Centrum exposeert
foto's van zandkastelen van Benno
Kaiser en Peter Wiersma. Het Cultureel Centrum is dagelijks open van
half twee tot vier uur. Een deel van
de expositie is ondergebracht in het
filiaal van de Verenigde Spaarbank,
Grote Krocht 38 in Zandvoort.
• Tot l juni is de tentoonstelling van
werken van Suzanne Duijf te zien bij
Galerie Aeckerstijn. De expositie is
een gedeeltelijke weergave van een
periode van confrontatie en bezinning.
• Zondag 24 mei wordt een nieuwe
tijdelijke tentoonstelling geopend in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tentoongestelde items zijn konijnen, etsen en foto's. De expositie,
die te zien is tot 15 september, bevindt zich in het bezoekerscentrum
aan het Koevlak, Zeeweg in Overveen.

*Schilderij liefst aan gemeente verkopen'
ZANDVOORT - Een groepje
Zandvoortse schilders hoopt
een groot schilderij aan de gemeente te kunnen slijten. Het
kunstwerk, met als titel 'Een
dagje Zandvoort', is momenteel te zien in de Openbare Bibliotheek. De opbrengst gaat
naar een goed doel. Een Zand-

voorts bedrijf, of een andere leidt zij de schilders, die momenteel ste berichten heeft burgemeester
plaatselijke instelling die het een expositie houden in de Openba- Van der Heijden inmiddels al conre Bibliotheek aan de Prinsesseweg. tact opgenomen met de schilderswil kopen, is ook welkom.
„We hopen dat de gemeente het
aankoopt. Bijvoorbeeld voor in het
Cultureel Centrum, of voor de hal
van het Raadhuis". Dat zegt Mona
Meier. Samen met Susah Laanbege-

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

J

L

BIOSCOOPPROGRAMMA
van donderdag 21 t/m dinsdag 26 mei

Daar is ook het grote schilderij te
zien, van ongeveer twee meter breed
en zeventig centimeter hoog. Met ernaast een exemplaar van het Zandvoorts Volkslied, gecalligrafeerd
door Jeanette van Vliet.

club. De reden daarvan is nog niet
bekend.
De schilders werken het hele jaar
door. Zij komen enige malen per
week bij elkaar, in een klein atelier
in de Poststraat, om zich in de schilderkunst te bekwamen en elkaar te
inspireren. Het groepje is ooit bij
Rond 1900
elkaar gebracht door de plaatselijke
Alle schilders hebben aan het kunstenares Wil Hoogendijk, maar
kunstwerk meegewerkt. Het vrolijk op een gegeven moment moest zij
ogende werk is geïnspireerd op een stoppen met lesgeven.
oude prent van Gerard Kerkhof, een
schilder die rond 1900 leefde. Hierop
is een oude, met passagiers uitpui- Exposities
Daarna werden de Zandvoortse
lende tram te zien die, evenals een
groot aantal voetgangers en fietsers, schilderessen Susan Laan-Van de
richting Zandvoort gaat. Die rich- Sommeren en Mona Meier-Adegeest
ting wordt aangegeven door een gevraagd om de begeleiding op zich
soort ANWB-paal. De oude sfeer, te nemen. Zij twee hebben al eerder
plus de ouderwetse kledij zijn ge- exposities gehad in Zandvoort. De
handhaafd op het werk.
groep werkt voornamelijk met olieEen Zandvoorts bedrijf of een an- verf en aquarel. Uit de schilderijen is
dere instelling is ook welkom als een aantal werken gekozen waarmee
koper. Het schilderij moet 1850 gul- een afwisselende tentoonstelling is
den gaan kosten, de opbrengst gaat - samengesteld. De expositie, in het
met aftrek van de materiaalkosten - bibliotheekgebouw aan de Prinsesnaar een goed doel. Volgens de laat- seweg 34, is te zien tot eind mei.

JFK
DAGELIJKS OM
20.00 uur
vanaf 12 jaar
KAARTEN
ƒ 17,50

-EENMOORDFILM!'
PANORAMA

'..ADEMBENEMEND...'
NIEUWE REVU

,

'...EEN MEESTERWERK...

• De schildersclub in de Openbare Bibliotheek bijeen onder 'Een dagje
Zandvoort'.
Foto Bram Stijnen

TROS TV-SHOW

KEVINCOSTNER
EENOIMSTONEma

School B

Het Verhaal Dat Nooit Ophoudt

ZANDVOORT - In de rubriek oude
school- en verenigingsfoto's deze
week een fraai plaatje van School B,
ingezonden door mevrouw G. Waalkens-Schaap. De foto stamt uit 1931
en te zien zijn de eerste drie klassen,
tijdens een uitstapje naar Groenendaal.
Begrijpelijkerwijs zijn niet alle namen meer bekend, maar wel herkend zijn: eerste rij v.l.n.r.: Antje Terol, Jannie (?), daarachter Maupie
Bohemen, Geertje Schaap, onb., Engel Paap, onb., Nelly Roos. Tweede
rij: Jaap Vink, Appie Moskovltsch,
Jaap van der Heide, onb. (2x), Evert
van Duivenbode, Willy Loos, onb.,
Marietje Keesman, Ali v.d. Bos, Annie Bakker en Rika Koning. Derde
rij: Robert Loos, Jaap Loos, Jan
Kemp, Wim van Ekeren, Mies Wolthuis, Stien'Dees, Jannetje Koper,
Greta Paap, Corrie Termes en Leendert Paap.
Vierde rij: Pietje Pool, Annie (?),
onb., Guurtje Koper, Mientje Flipse,
Ada Spiers, Kraaijenoord, Jan Koning, Koningsbrugge, Appie (?), onb.
(2x). Vijfde rij: De juffrouw links is
onbekend, nogmaals onb., Rinus
Kraaijenoord en Henk Pellerin. Verder mevrouw Sterrenburg, mevrouw
Van Ekeren en - helemaal rechts juffrouw Swartwold.

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 én om 17.00

FIEVEL IN HET WILDE WESTEN
Kaarten: tot 12 jaar ƒ9,00. Volwassenen ƒ12,50
Do. 28 mei in FAMILY LAND van 14.00 tot 16.00 uur gratis
kindervoorstelling van de clown ZOU-ZOU

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij
McDonalds (hamburger, franse frietjes en
frisdrank) voor maar ƒ12,50 p.p. minimaal
6 personen.
Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

*

Mijn 'Oog en
de avond. 'Dan
oor' van de vorinamelijk misge week bleek
ten de hem royniet door iederaal aangeboden
een goed begreconsumpties
*?••£•
*//<;.
pen.
van de tevreden
Terecht werd
klanten hun uitik dan ook herwerking niet.
haaldelijk aanMet weemoed
geklampt met
denk ik nog wel
de vraag of ik
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
eens terug aan
misschien leed
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
die tijd en naaan een warm- andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
tuurlijk
deze
tebevanging of
eens zo geliefde
ander
soort
musicus.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
stoornis. Ook
nu kan ik u gerust stellen. Mij man- klaar en mijn tuindeuren staan op
Enige troostende woorden aan
keert niets. Integendeel. De nogal een kier: Zomer in Zandvoort.
het adres van onze sympathieke
warrige tekst was dit maal veroorplaatsgenoot
Jaap
Methorst
zaakt doordat erin 'gesneden'
(VVD-raadslid, - vrijwillig - tennismoest worden tijdens de 'opmaak'. Overleden
leraar, ambtenaar van de burger lij Dat is het proces waarbij de teksMet weemoed denk ik soms te- ke stand en docent bij de vrijwillige
ten van de journalisten netjes over rug aan vroeger tijden. Vorige politie) lijkt mij op zijn plaats.
de verschillende pagina's worden week ontmoette ik ons aller Wil- Jaap werd vorige week in het zielem van der Moolen. De vader van kenhuis opgenomen. De artsen
verdeeld.
Appie van het Gemeenschapshuis vonden het op medische gronden
Een secuur werkje, dat kan ik u zogezegd. Willem toonde mij een noodzakelijk om een nier bij hem
verzekeren. Van tevoren weten wij 'Panorama' uit 1950, met een arti- weg te nemen. Twee dagen daarongeveer hoe lang een redactioneel kel over het strandleven in onze voor kwam ik hem nog tegen. Hij
stuk moet of mag zijn. Bij het op- badplaats. 'Werkers aan het keek niet vrolijk. Begrijpelijk, zo'n
maken van de pagina kan het soms strand' heette het stuk over die operatie is niet niks. Om hem een
gebeuren dat er op het laatste mo- goede oude tijd. Daarbij waren ook hart onder de riem te steken, zei ik
ment een 'ingezonden mededeling' foto's afgedrukt van dorpsgenoten hem dat deze operatie wel mee zou
binnenkomt. Deze zogenaamde die inmiddels overleden zijn.
vallen. 'Een fluitje van een cent', zo
Een van deze afbeeldingen wil ik beweerde ik. Nou, dat is goed teIM-er is een advertentie op een redaktiepagina. Voor een rubriek- u niet onthouden: Boudewijn Dui- gengevallen. Al mijn voorspellinschrijver is dat niet zo leuk. Zo'n venvoorde, toen vierenveertig jaar gen ten spijt barst Methorst nog
IM-er gaat namelijk af en toe ten oud. Hij zat al vanaf zijn achttien- steeds van de pijn. Nu is deze Zandkoste van zijn tekst. Er moet dan de in de haringverkoop. Aan harin- voorter er de man niet naar om bij
in 'gesneden' worden. Zinnen wor- gen schoonmaken had hij een he- de pakken te gaan neerzitten. Mijn.
den weggehaald of zelfs een heel kel, zo vertelde hij destijds aan de eerste voorspelling deed ik tegen
verhaal moet worden geschrapt. verslaggever. Boudewijn verkocht beter weten in. (Wat wil je. Ik kon
Normaliter hoeft dat geen punt te ze dan ook alleen 'in het zuur'. Als hem toch moeilijk op voorhand
bij-artikel voerde deze rasechte vertellen dat een dergelijke ingreep
zijn.
Zandvoorter zure bommen, een pijn zou doen). Over mijn tweede
lekkernij die heden ten dage - voor- voorspelling kan ik echter eerlijk
Kees Bruijnzeel
al bij zwangere vrouwen - nog zijn: over enige tijd is alle leed weer
geleden. Dan is Jaap weer terug op
Het wordt echter een probleem steeds zeer in trek is.
. als blijkt dat het verhaal door deze
Door stom toeval kwam ik deze ons dorp, de plek waar hij zich het
'correctie' uit zijn verband wordt week in contact met een achter- best thuisvoelt. Jaap, vanaf deze
gerukt. Neem nu afgelopen week. kleinzoon van deze eens zo mar- plaats wensen wij je van harte beIk schreef toen over enkele reeds
gestorven dorpsgenoten. Ik vond
hun afbeeldingen in een oude 'Panorama'. Dit verhaal kon wegens
ruimtegebrek niet mee. Het verhaal over onze plaatsgenoot Kees
Bruijnzeel mocht echter blijven
staan. Zoals u inmiddels wel weet,
probeer ik mijn verhalen in deze
rubriek zoveel mogelijk 'in elkaar
over te laten lopen'. De opmaker
had dit blijkbaar niet in de gaten,
zodat Kees in dit geval min of meer
de dupe werd. Door de tekst „Wie
nog steeds leeft, is Kees Bruijnzeel", zou de indruk gewekt kunnen worden, als zou het mij spijten
dat Bruijnzeel nog steeds tot het
land der levenden behoort. Niets is
echter minder waar. Ik ken Kees
als een hardwerkende ondernemer
en een fijn mens. Al wordt zijn ondernemerslust hem niet door ieBoudewijn
dereen in dank afgenomen. Dit ver- e
schijnsel is niet nieuw in deze bad- Duivenvoorde
plaats. Kees heeft grote plannen ventte in de jamet het Raadhuisplein schreef ik. ren vijftig met
Dat is waar. Op dit moment wor- haring en zure
den _de plannen uitgewerkt voor 'bommen' langs
een face-lift voor dit stukje Zand- het strand.
voort. Sommige mensen vinden kante dorpsgenoot. Het was de terschap. Onze Zandvoortse geechter dat je de zaken het beste bij tweejarige Jurren Kroon. Het meenteraad draait zonder jou - zij
het oude kunt laten. Hun nostalgi- bloed kruipt nog steeds waar het het nogal stroef - door. Ook bij de
sche gevoelens spelen hen daarbij niet gaan kan. Elders in deze krant tennisclub van Zandvoortmeeuparten. Het is maar goed dat onze leest u het verhaal van zijn vader wen en de reservepolitie word jij op
voorouders er niet zo over dach- Jaap. Haring staat op dit moment dit moment node gemist.
ten. Waarschijnlijk hadden we dan weer aardig in de belangstelling.
nog steeds in een plaggenhut ge- Officieel wordt morgen de 'Holleefd. Maar goed: het leven gaat landse Nieuwe' op de markt ge- Bruidspaar Onstein
Je kunt je afvragen of een huweverder en dus ook deze rubriek. bracht. Dat is een afspraak die de
We gaan dus over tot de orde van Hollandse haringventers met el- lijk en touwtrekken iets met elkaar
kaar gemaakt hebben. Afgelopen te maken hebben. Voor twee inwo- |j
de dag.
maandag was ik aan het strand. ners van deze gemeente, Petra van jj
Tot mijn verbazing bleek een ha- Essen en John Onstein, is er geen . jj
Oude tijden
ringventer al 'nieuwe haring' te enkele twijfel over het antwoord: i'
Eindelijk! De zomer staat voor verkopen. Vijf dagen eerder dan af- Ja! Datzelfde antwoord zijn zij van
de deur. De radio-nieuwsdienst gesproken dus. (Voor de goede plan morgen (vrijdag) om twee uur
heeft het vorige week al aangekon- orde: het was niet Jaap Kroon). De op het raadhuis te geven, voor da>
man kon waarschijnlijk niet wach- ambtenaar van de burgerlijke:
digd.
ten op het officiële startsein. Of stand, Theo Hilbers. Hij valt die-;
Dit weekend beloofde het in de zou hij de boel lopen te bedotten? dag in voor Jaap Methorst, bijna de ;
buurman van het stel. Petra en •
badplaats druk te worden. Tempe- (Weten die toeristen veel!)
John ontmoetten elkaar een paar ,;
raturen tussen de 24 en 30 graden
jaar geleden op het strand tijdens "werden er verwacht. Nou, dat is
Gerard
Nijkamp
een touwtrekwedstrijd van de >
goed tegengevallen. De zon scheen,
In het Panoramaverhaal komen plaatselijke horeca. John, die uit- >•;
in zoverre hadden de weerprofeten
het bij het rechte eind. De beloofde ook Volker Koper (toen 72) en Ge- kwam voor de Raadsheer, vroeg ']•
temperaturen werden echter niet rard Nijkamp voor. Volker Koper Petra (die stond toe te kijken) of zij 'j.
waargemaakt. De oorzaak was een genoot bekendheid als paardeman, zijn horloge even vast wilde hou- /
*
straffe noorderwind, zes op de Gerard verdiende destijds de kost den.
Een handige zet van John, die •;•'.
schaal van Beaufort. Onze Zand- met zijn trekharmonica. Ouderen
voortse ondernemers - en met onder ons weten zich nog goed te daarmee zorgde dat de knappe toe- ;;
name de strandpachters - moesten herinneren hoe hij al musicerend schouwster in zijn buurt bleef. En;';;
dan ook met lede ogen aanzien dat langs de strandstoelen trok. Ooit is dat is zij nog steeds, het stel werkt *\'
van hun uitgezette strandstoelen er zelfs een LP gemaakt van zijn zelfs samen in het eigen garagebe- •;,
maar sporadisch gebruik werd ge- vrolijke deuntjes. Enkele weken drijf aan de Max Planckstraat in t
geleden is hij overleden. Ik heb nieuw-noord. Vanaf morgen wordt \
maakt.
Na anderhalve maand is er langs hem nog goed gekend. Zo'n twintig het 'eeuwige trouw' en natuurlijk •.;
de vloedlijn nog maar weinig ver- jaar geleden speelde hij nog in het een denderend feest. Dit was het ..i
diend, maar volgens de weerprofe- voormalige restaurant 'Delicia' weer voor deze week, blijf gezond, v
.••;:
ten gaat daar nu echt verandering aan de Kerkstraat. Als Gerard op- tot de volgende week.
';:
in komen. Mijn korte broek ligt al trad was het feest. Vooral later op Bram StijnenV

g en oor
de badplaats
door
,.. ' -''*, ': , * • * • .

MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

ZOEK DE MISLUKTE

Oproepen - Mededelingen
„UW ZORG
IS ONZE ZORG"

ll'lll'lfiMIMttCIl.

l'.nlii ulirit'ii u'iuij/t'ii ui l n.iai dr ^pi-fi.ilc bon op de
IMpiui ..MICHO'.S".

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Informatie: telefoon 020-6991991
Cor Wouda.

l'Lulsjn» is innerlijk in dr uil^nidr editie:
/ \ M ) \ ( ï ( ) M ] \ s \IKU\\SHI.\I) / 0.12 pn millimrli-r.
Miiilnifï-lijil: imuind.iK l.'i.OO mit.

Grote 'TREINENBEURS' te Amstelveen op za. 30 mei van 1015 uur in Keizer Karel College, Elegast 5 (bij Ouderkerkerlaan). Ruim 120 mt. treinen, toebeh en literatuur. Ook video.

l kunt nv\ lrk-| iL'lcfoiiixdir npjr.cu'ii: ()2.")U7"1 7166 of
.ifj!r\rii//riulrii ,1,111:

21-5-72 Lieve Ans
Om Rob weg te brengen
moet je rennen, ookal gaf je
dat niet toe, mijn lange haar
en blauwe brommer waren
wennen. That's true vandaag
elkaaar 20 jaar kennen en nog
steeds mekaar niet moe.

* y.MHKiiuils NVim*.|>UI. (iasiliuisplrm |2.
2012 J\l /.uuhooil:
\\trkmrdl.l Uitliooill. Sl.KiciiisslM.il 70,

l'Msilms 22:t.'i. l 120 A K Uillioom.
1'Ki.ilsitifï i* (Mik mogelijk in dr vol^mdr (uinliin.ilic1:
/. /tiiidinniis *Nirim-hhul. \nistrl\c('ii-. \\rrklil.Kl. Uilhooi MM- (IniiMiil.Dc Koiuli- \Viin. •Viilsim'ridn CuuMnl. .ill<' rditit's \,in lid \mstml.mi*» Stadsblad. Do
"Sirmvr \\rr--pri. / 0.07 pi-i niilliiiR-tcr.
SlmlinjHijd: \iijdag 10.00 nut.
* liiloniialu' n\ri on/r mcii^t' juntlirkkrlijkt' advritrntiri umlmuUu"- in dr Mie ro\ /ijn op ;umi,Li£ up
on/r k.inlnicn \crkiijjjb.ui.
* VOIM bni'\rii ondci mmimri \\oidl l irgrl extra ui
trkeinnjj; p-lnailil. aUmrtlr / 6.00 adni.koslt'ii,
* HM plaatsing m de MICIU'V uuidcu prni hruiJMiumrnris \riMn nul. Op U'i/oi'k \umll aan acKeileeitiris
builen liri icispieidiugsgi'hK.'d een krant \eisliund,
llimnoi \\ordl J kOO in irkeiiniR prhitichl.
L kunt de leksl \an im Miciü-j(Kt'ileiitiet'onibinatiL' 7.
Irli'fom-rh opgeven:

DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

Musici en artiesten
Gezocht: aank. musicus, gitarist mnl/vr, voor kerkgroep.
Leerling geen bezwaar, info:
02507-61227 vragen naar
Torn.

Prijswinnaars vorige week:
E. T. Spaans - Uithoorn
C. P. Roberts - Amsterdam
J. v. Wettum - Amsterdam
L. Rademaker-Wilnis

Kunst en antiek

belegde broodjes

VEILINGGEBOUW AMSTELgesorteerd op schaal bij u VEEN, heden inbreng van
thuisbezorgd.
BROODJE goederen, Frans Halslaan 33,
BURGER Tel. 02507-18789. Tel.: 020-6473004, ma. gesl.
* De nacht van de kraak 5
juni van 22.00 uur tot 6 juni
Radio/tv/video
7.00 uur. Inschrijven ƒ 10 per
kpl. Tel.: 14085 of 19652.

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

* Fietsclubje 55 plussers,
zoekt nog enige fietsers.
Tel.: 16681.
Micro's \VeeKmedia
Postbus 156 - 1000 AD AniKlrrdnm
•*• Help de Polen Stuur eens
Dr sluitingstijden, gelden \uur plaatsing in div.elfde «eek,
een voedselpakket! Geen
\ o o i de betaling ontvangt u een ac-crplKiiükaail.
adres' Dat hebben wij voor u!
Inl.' tel. 02907-5235.
U.v.m. Hemelvaartsdag afwijkende sluïttijden
* Hoera1! Ane en Anneke zijn
weer terug op het Raadhuisplein. Vanaf morgen (vrijdag)
Winkelpersoneel gevraagd
staan ze er weer met hun
nieuwe haring.
* Leiding bedankt voor het
Met spoed gezochtfijne 'reuzeweekend'.
Volgend jaar weer!
WINKELPERSONEEL
*
Op de Duiventil is het feest
VOOR ZONDAGEN + VAKANTIEWERK want
Abraham is voor Ruud
Sinnige vandaag langs gein gezellige sfeer, bij de Gaper Drugstore. Leeftijd 16 tot 20 weest. Ans, Ben, Bibi en Ben
jaar. Inlichtingen bij de heer P. Olieslagers, 02507-12513.
jrTwee artistieke meiden zoeSchoonheid en verzorging
ken huis om op te passen,
liefst met dieren. 030-870901.
(dil ninninet i- inrl v ooi iKvoigkLidilrn} of /enden aan:

schoonheidssalon
MOERENBURG

Foto Boomgaard

Lessen en clubs

Training
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

m 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in:

OPEN COMMUNICATIE
Assertiviteit - tactvol confronteren omgaan met kritiek - doelen stellen.
Kosten ƒ250,- mkl. lesmateriaal.
CARMEN DE HAAN: 023 - 26. 11. 44.

cvmco

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
* T.k. Technics verst. SU
8044 (2x 60 watt); tuner St
8044; cass.deck M33, kleur
zwart, i.p.st., alles in één koop
ƒ250. Tel.: 02507-19827.

. een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.
Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

bcnnoer neeft tijd voor binnen
en buitenverk. vr. blijv. prijs.
Bel na 18.00 uur. 19800.

Uw huis onbeheerd m uw vakantie? Ik pas op uw huis v.
2/7 t/m 30/8. Verzorgen van
dier. + plant, is geen bezw.
Schrijf A. Ruiter, J. Evertsenstr. 114, 1056 EH Asd.
Vanaf vrijdag 22 mei is het
praathuis weer open Ane en
Anneke. Van harte welkom
met jullie onovertroffen 'Hollandse Nieuwe' een fan.

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Woninginrichting
* Bruin leren 2-zits bank er.
idem pouf, samen ƒ 125. Tel.:
02507-17387.
Ital. demo keuken, wit-gele
bies, 31/2 m, incl. ingeb.
koelk., spoelb. en 2 pits.
electr. kookpl., ƒ 1450. Tel.:
tot 17 uur 020-6245758.

KUNSTSTOF
EN ALUMINIUM KOZIJNEN
VOOR INFO OF OFFERTE
TEL: 02159-33315

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Te koop
gevraagd
diversen

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
* Wie heeft zondag + 6 uur
mijn visschepnet bij het
zwanemeer gevonden. Ben
zeer aedupeerd. Bas 12125.

makelaars o.g.

LBJ
NVM

Tel. 02507-12614

UAKCUVUl

Zalenverhuur

Gevr. voor vereniging piano
en accordeon. Tel. 0250717462 na 19.00 uur.

5 regels
Gratis !

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
» het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of'
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

T.k. Mini Yorkshire Terriërs en
Maltezer
leeuwtjes. Tel.:
08385- 12724, evt. bezorgd.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Financien en
handelszaken

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij u\v tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij ons kantoor
uiterlijk maandag om 15.00 uur.
HEMELVAARTSDAG ZÏJN DE; AANLEVERTIvJDEN GEWIJZIGD.

Zandvoorts Nieuwsblad

•

ed. 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

regel
regels
regels
regels
regels
regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 5,34
ƒ 6,68
ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ 12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding viaagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6"o BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Dieren en
dierenbenodigdheden

Autoverzekering

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Auto's en
auto-accessoires

VERENIGINGSGEBOUW
* Philips mini-lichtrail, bruin,
De Krocht
3x2 meter incl. koppelingen
Te koop trekhaak voor Opel
en 6 spots ƒ 200:02507-14643 Grote Krocht 41, Zandvoort, Vectra HB met inbouw-schetel. 02507-15705 b.g.g 19932, ma f 175. Tel. 02975-65400.
* Te koop keukenblok en
voor
bovenkastjes ƒ 100; koelkast
BRUILOFTEN - RECEPTIES
ƒ50. Tel.: 19606.
Rijles auto's
KOFFIETAFELS
Wegens emigratie allerlei inen motoren
boedel te koop. Tel.: 19647.

Muziekinstrumenten

voor de particulier

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

l .k. aangeb. terrasTe koop: Puch automaat
schermen, alum. met glas. f600. Tel.: 02507-14676 na
Lengte 12 m, hoogte 2 m. 18.00 uur.
Tel.: 02507-16744.
* T.k. meisjesfiets (wit) voor
*T.k. gevr. fietsdrager op kind, 8-13 jr, ƒ75. Tel. 12741.
trekhaak 2 fietsen Tel. 17326. T.k.a. Sundap brom. laatste
*T.k. gevraagd kinderstoel serie in Duitsl. gemaakt '86,
en buggy. Tel.: 13082.
pr. ƒ1885. Tel.: 02507-17794
na 17.00.

Tel. 13529

Verloren en gevonden
Aad Heije, Nw Unicum, heeft
vrijd. in Z'voort een rood
grensrechtersvlaggetje verl.
De vlag is aangep. voor een
handprothese. Indien gevonden, bellen 15243 of 61212.

MiCRO

'T REIJGERSBOSCH TE DUIVENPRECHT
- verzorgingshuis voor 143 ouderen
- vrijwel geen wachtlijst
- opname ouderen via indicatiecommissie

Micrii-.nKt'iIciitics \o()i /akennMii rn particulier kunnen
uunlm n<vrl ini-i l of '2 kotdiiiiiii'ii IntTtltf ui diU'iM'

*
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V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Te koop
aangeboden
diversen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.
Tel. 023-312122.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur zit/slaapkamer met
gebr. v. K/D/T ƒ500 p.m.
Tel.: 02507-30888.
T.h. per 1 juni voor perm. zomerhuisje voor 1 pers. Vrije
d. + t. + k. Br. o. nr. 76277786 v.d. blad.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Woonruimte te huur gevraagd. Tel: 02507-30022.

Woningruil
Aangeb. in A'dam-ZuidOost,
grote 4 kam.won., hr. ƒ752
p.mnd. Gevr. in Zandvoort, 4
kam.fl. of won.
Tel.: 020-6975234.

Woningruil Zaandam-Zandvoort, idyllisch gelegen buurt
Draadloze telefoons Funai (de oude Zwan) vlakbij Zaan1000/250, Panasonics vanaf se Schans. Br. o. nr. 764ƒ 350. Bereik 300 mtr. 3 MND 77785 v.d. blad.
garantie. Info: 03499-87853.
* Te koop box (wit), twee
Vakantie
boxkleden, plastic en stof,
buitenland
boxgym, activity-centre en
speelgoed, ƒ 125. Tel. 19827.
Te koop matglazen verrekij- Stacaravans t.h. in de Belgikers voor het observeren van sche Ardennen al v.a. ƒ 190
uitgestorven
vogelsoorten. p,w. all-in. Inl. 04459-1598.
Uw dierenhandelaar weet er
meer van.
Vaar/surfsport
* Te koop Samsonite koffer,
maat 50 bij 70 cm. Prijs ƒ50.
T.h.a. nog enkele roy. kavels
Tel.: 02507-14735.
grond met aanlegplaats aan
* T.k. inb. koelkast; 125x56, de Vinkeveense plassen.
ƒ 250; Moulinex grill ƒ 25; toi- Geheel, in de schoeiing,
letspiegelkast, hg 54x63 br., ± 5 min. varen v.a. het dorp
ƒ25. Tel.: 19920.
ƒ700. per seizoen excl. Gem.
* T.k. nieuwe beige trouwja- Belast, en Recr.schaplasten
pon, mt 40, ƒ75; handwas- Tel. 02972-1394/1766.
mach., goed voor camping, T.k. Onedin 650x220, i.z.g.st.
ƒ 65; filterpomp v. aquarium Ford inb.motor 45 PK, 2 a 3
m.t.b. ƒ30. Tel.: 18803.
sl.pl., nwe kap, div. ace. Vr.pr.
* T.k.: Tempex isolatie (122x ƒ 15.000. Bellen na 18 uur:
100x6), één koop ƒ 75: 19606. 02975-65707.
* T.k. vloerkleed, beige/- Watermankruiser 10.80 x 350
bruin, 240x330 cm, ƒ75; part: x 110, 66 pk, Samofa, diesel,
lamellen, 88 mm, crème, ƒ2 dubb. best., alum. ramen,
p.st.;
kastje
Jugendstil, verw., incl. ligpl. eig. water,
1x1 20x049, M50 Tel. 14744 pr f 105000. 020-6370848. i

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

ADRESSEN
Ze geven hun adres en telefoonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt.
320,322.23.
06/100c p.m.
Als het klikt willen deze meiden, 18 jr., vaker sexkontakt!
06-320.320.55. 75c p.m.
Als je houdt van jong bel dan
Bianca en Petra van 18 jr.
Meiden 37,5 cpVim. 06-320 06-320.324.33. 75c p.m.
327.06
St. Frans/Grieks
326.19
effe vlug! Dames die zich overdag ver325.54
Topsex 25+ velen, zoeken SEXKONTAKT.
326.63
Ordi/Grof 06-320.330.66. 50c p.m.
326.77
Ruige Sex Debbie: de eerste keer op z'n
Meisjes bel 06-320frans. Jeetje dat is lekker.
326.17
Straatmeid 06-9664. 75c p.m.
327.47
Onschuldig DEBBIE's Sexdating maak 'n
322.55
Vol v. boven afspraak met haar meisjes
340.44
Les 35 + 18 jr van 18 jr. 06-350.222.41.
328.27
Lesbi
50c p.m.
Lekker naakt 37,5 cphm.
DIREKT apart met een meisje
Meisjes van 18 willen wat
of een lekkere jongen van 18
bijverdienen. Sexadressen.
jr. voor een live heet sexge06-320.330.60. 75c p.m.
sprek. 06-320.330.81.
NAAKT lag ze op de vloer,
50c p.m.
ze zag hem binnenkomen om
DUIK in bed met 'n lekkere
haar te .... (s.m. v. boven de meid! Vraag haar tel.nummer.
18 jr., 50 et. p.'/2 m.).
Bel 06-9511. 75c p.m.
06-340340.90.
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
NATASJA doet het met 2
maar toen ze haar rokje liet
hete BUURJONGENS van 18.
zakken..! 06-9530. 75c p.m.
06-320.324.11. 75c p.m.
Er zijn genoeg meiden die
Onderdanige jongens van 18 ook het bed in willen. 18 jr.
bellen met strenge meesters.
Luister op 06-9603. 75c p.m.
S.M. voor 2 (direkt apart).
. GAY PRIVÉ
06-320.329.99. 75c p.m.
Ben je op zoek naar een heet
ONDEUGENDE
huisvrouw- afspraakje met een lekkere
tjes en schoolmeisjes van 18
jongen? Of voor 'n opwinjr. zoeken voor straks sexkondend gesprek met een lekketakt, vraag naar hun tel.nr.
re knul. Bel 06-9613. 50c p.m.
Bel nu 06-9661. 75c p.m.
Gewillige meisjes van 18 en
Ondeugende Pascale doet
huisvrouwtjes willen alles met
het op de tafel. Keukensex. jou doen. Vraag naar hun
Bel 06-9602. 75c p.m.
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!!
PARTNERRUIL privelijn,
Bel 06-320.330.45. 75c p.m.
direkt apart met vrouwen en
HARD 37,5 cp'/zm. 06mannen voor sexruil.
320.323.13
Hardlesbi.
06-320.330.91. 50c p.m.
320.326.18
Domina 35
Ruim 300 gewillige vrouwen 320.324.34
S&M
zoeken 'n slippertje.
320.324.14
Ruig Rijp
06-320.321.44. 50c p.m.
320.324.04
Onderdanig
Sabrina, 'n mooie meid, haar Heet huisvrouwtje is op zoek
eerste trio. 06-320.321.20.
naar 'n avontuurtje.
75c p.m.
Bel nu 06-9663. 75c p.m.
Schoolmeisjes van 18 willen Hete MEISJES willen sexkontakt. Nu met nummer.
ervaring opdoen. Dating.
06-320.330.43. 75c p.m.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
HETERO-BI-SEKS DATE
met jonge meiden, 18, huis06-320-331-61 (75 cpm).
vrouwtjes en jongens, 18.
Gratis inspr? 01828-11141.
06-320.330.46. 50c p.m.
HOMO: Waar gebeurd,
SEXAFSPRAAKJE met 'n knullen onder elkaar.
meisje. Vraag naar haar tel.nr. 06-320.327.01. 75c p.m.
Bel 06-9502. 75c p.m.
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt.
06-320.330.18. 50c p.m.
06-320.320.36. 75c p.m.
Homojongens onder elkaar.
SM TELECARROUSEL direkt Hoor ze heet TEKEER gaan.
apart!! Ho/He/Bi 06-340-340- 06-320.330.88. 50c p.m.
49. SM Kontaktlijn 06-320-330- • Wij behouden ons het
39 (75 cpm) Gratis inspreken? recht voor zonder opgave van
01828-30599.
redenen teksten te wijzigen
SM-CONTACTLIJN (75 cpm) of niet op te nemen.
06-340.300.05. Zelf gratis
inspreken: 010-4610600.
Suzanne heeft hele grote..!
Wie wil ze vasthouden?
Bel 06-9667. 75c p.m.
LIVESEX, wij zijn Simone en
Linda, 2 meisjes v. 18 jr., wij
hebben
onze allereerste
sexavonturen 06-96-70 (50
ct.p.'/zm).
MEEGENIETEN: meisjes van
18 onder de hete douche.
06-320.324.99. 75c p.m.
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.
Info: 06-9766. 75c p.m.

HOMO-JONGEREN-KONTAKTLIJN 06-320-322-88.
Gratis inspr.? 01828-30800
(t/m 30 jr. evt. anoniem)
Homo-jongeren-privé 06-340340-48 (75 cpm).
HOMOKONTAKT. Zoek je
een lekkere boy van 18 jr
06-320.330.95. 50c p.m.
Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die jongens.
06-320.324.44. 75c p.m.
"Ik weet helemaal niets van
sex, en wat is een standje?"
vroeg het meisje verlegen,
toen gebeurde "het"
06-340.340.21 (50'et p.'/am.).
In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften.
06-320.320.95. 75c p.m
Jij met twee wulpse vrouwen? Bel Triosexkontakt.
06-320.320.92. 75c p.m.
Langzaam trok zij haar slipje
uit. "Voorzichtig ik heb HET
nog nooit gedaan" fluisterde
het meisje in zijn oor.
06-340.340.30 (50ct. p.tëm.).

LESBI-KONTAKTLIJN vr. zkt.
vr. 06-320-328-08 (75 cpm)
Gratis inspr? 01828-15477.
Live Privé! 37,5 cp'/am.
EROX
06.95.06
SM Box
06.320.320.65
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06.96.09
. Alleen met jou!
Voor BI-SEX afspraakjes bel
06-320.325.01. 75c p.m.
Nu ook voor trio-sex!
Vrouwen 37,5 cphm. 06320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr.
320.327.70
negerin 35+
320.329.30
Verpleegster
320.323.63
Rijpe Ordi
320.324.54
Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
ZE VERTELT
haar telefoonnummer, iets
over zichzelf, haar adres,
vraagt of je langs komt of bij
jou mag komen.
06-96.85.
(100c p.m.).
Zoek jij tel.nrs van echte hete
meiden? Gewoon voor 'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c p.m.

• Wij behouden ons he
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Zandvoorts Nieuwsblad

Telerotica! 37,5
Zapp sex
SM club
Rijpe vrouwen
Frans
Tiener

06.96.92
06.96.91
06.96.94
06.96.46
06.96.40

Tessa is zp'n Jekker opgewonden tienermeisje. 06320.324.22. 75c p.m.
TRIO & PARTNERRUIL-LIJN
06-30-340-32 (75 cpm) zelf
gratis inspr? 01828-13799.

UITDAGEND huisvrouwtje is
zo opgewonden.
06-320.330.97. 75c p.m.
BETTY'S ESCORT
Vanavond al 'n afspraakje! AlFirst Class. Na 19.00 uur
tijd succes als je op zoek
020 - 6340507 - 6328686.
bent naar 'n leuke vriend(in).
BI-SEX voor TWEE, direkt 06-9533. 75c p.m.
apart met een heet meisje of Vluggertje: Ondeugende Kim
een lekkere jongen van 18. beleeft 'n hoogetpunt.
06-320.330.87. 50c p.m.
Bel 06-9662. 75c p.m.

Diverse clubs

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort'

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Weekmedia b.v. is de lokale weekbjadenqroep
van Perscombinatie N.V., Weekmedia geen
wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage
van meer dan 500.000 exemplaren.

Weekmedia vraagt voor zo spoedig mogelijk een

ADVERTENTIE
VERKOPER (m/v)
voor de buitendienst.
Standplaats: Amsterdam
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de volgende functieeisen:
• opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
• goede contactuele eigenschappen;
• beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
\• in bezit van een auto;
• leeftijd minimaal 23 jaar.

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
de Nieuwe
Weesper "
Amstelveens
Weekblad .

Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Wij bieden:
• een gemiddelde werkweek van 36 uur (=full-time);
• een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring, ligt tussen
ƒ 2.876,00 en ƒ 3.998,00 bruto per maand;
• een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.
De aanstelling geschiedt voor een periode van één jaar.
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u inwinnen bij de heer Bas
Berger, Verkoopmanager, telefoon 020-562.2618.

Uithoornse
Courant

de Ronde
Vener
Aalsmeerder,
Courant
te
Zandvoorts
Nieuwsblad

Uw schriftelijke reacties kunt u richten aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie N.V.,
Wibautstraat 150,1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevr. N. Hovenga, onder vermelding van
AS/92.01.
De sollicitatietermijn sluit op 29 mei 1992.
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Friendship kiest luchtruim
als een vliegend museumstuk

Piet Wey
restaureert
oude Fokkers
SCHIPHOL - Zaterdag 23 mei
viert het demonstratieteam
Fokker Four het tienjarig jubileum op het vliegveld Lelystad.
Er worden dan tijdens de 'Below sea-level fly-in' tien Fokker
S.ll Instructors verwacht, het
type waarmee Fokker Four
vliegshows opluistert in binnen- en buitenland. Eén van de
grondleggers van het team is de
Aalsmeerder Piet Wey. Na veertig jaar bij Fokker te hebben
gewerkt als grondwerktuigkundige bij de vliegdienst, ging hij
enkele jaren geleden op 56-jarige leeftijd met de VUT. Toch is
hij nog drie dagen per week in
de fabriek op Schiphol-Oost te
vinden om te sleutelen aan historische vliegtuigen.
In zijn huis zijn al meteen de tekenen van zijn interesse zichtbaar.
Oude luchtvaartboeken en vliegtuigmodellen heeft hij te kust en te keur.
Een nieuwe liefhebberij is het schilderen van oude vliegtuigen. Trots
toont hij fraaie werkstukken van Anthony Pokkers eersteling, de Spin en
van het D.VII jachtvliegtuig uit de
Eerste Wereldoorlog.
Al snel haalt hij een model van een
Fokker S.ll Instructor tevoorschijn,
voorzien van opschriften en roodwit-blauwe rozetten van de Koninklijke Marine. Fokker Four heeft geen
toestemming om deze ook op de eigen toestellen te schilderen, hoezeer
ook daar tot ergernis van Piet Wey de
historie geweld mee wordt aangedaan. Hij heeft er nu maar in berust.
Zijn enthousiasme voor de historische luchtvaart is er niet minder om.

Begin
Het begon allemaal een jaar of
veertien geleden in een oude schuur
in Nes aan de Amstel. Samen met een
paar andere enthousiastelingen had
Piet Wey beslag weten te leggen op
een Fokker S.ll, of althans wat daarvan over was. Vier jaar lang zijn ze
bezig geweest om het toestel in vliegwaardige staat te brengen.
„Op een gegeven moment was er
een open dag bij Fokker en ik heb
toen gevraagd of ik de S.ll daar ten
toon mocht stellen," zegt Wey. „Zo
wilde ik de buizenconstructie van dit
vliegtuig laten zien, waarover linnen
gespannen wordt. Toen het feest
voorbij was, mochten we de S. 11 daar
laten staan om er verder aan te sleutelen. Dat trok wel de aandacht. Sommigen zeiden: dat vliegt nooit meer.
Maar hoe meer ze zulke dingen tegen
mij zeggen, hoe meer ik geprikkeld
wordt. Na verloop van tijd zagen ze
toch'dat we aan een serieuze zaak
bezig waren."

Kledingactie
ZANDVOORT - In juni wordt er
weer een kledinginzamelingsactie
gehouden voor de Stichting Mensen
in Nood. Behalve goede en nog
draagbare kleding wordt ook schoeisel gevraagd, evenals dekens, lakens
en gordijnstoffen. Dit kan vrijdagavond 12 juni tussen 19.00 en 20.30'
uur ingeleverd worden bij de vier
kerkgebouwen en de Nicolaasbasisschool aan de Prof. Zeemanstraat in
Noord. Op zaterdagochtend kan
men tussen 10 en 13 uur terecht bij
de St. Agathakerk, Gjote Krocht 45,
en de Nicolaasschool.

SCHIPHOL - Er wordt in
Nederland weer gevlogen met
een Fokker F27 Friendship.
Sinds KLM Cityhopper vorig
jaar haar laatste F27 omwisselde voor een Fokker 50, zijn er
in Nederland geen civiele gebruikers meer van de Friendship. Wel heeft de Koninklijke
Luchtmacht nog een aantal
van deze toestellen in gebruik
als transportvliegtuig. Afgelopen zaterdag maakte de F27
Friendship Assoeiation (FFA)
haar eerste vlucht.

• Piet Wey met een model van een Fokker S.11 'Instructor' en zoijn'schilderij van de Fokker Spin.
Foto Luuk Gosewehr

'Leuk als'ie vliegt, maar je bent
blij als'ie weer op de grond is'
De zaak kwam in een stroomversnelling in 1981. Toen werden er
plannen gemaakt voor een vliegdemonstratie boven Haarlem ter herdenking van een vlucht die Anthony
Fokker in 1911 met zijn Spin hield
boven zijn vroegere woonplaats
Haarlem. De S.ll werd voltooid en
samen met drie andere Instructors
verscheen het toestel boven Haarlem. Dit mondde in 1982 - tien jaar
geleden - uit in de oprichting van het
vliegdemonstratieteam
Fokker
Four. Er werden regelmatig demonstraties gegeven met de vier S.ll's en
inmiddels is Fokker Four veel gevraagd voor optredens op vliegshows.
De S.ll was een van de eerste Fokkermodeïlèn die na de oorlog in serie
werden gebouwd. Tot in de jaren zeventig werden vliegers van de Koninklijke Luchtmacht en de Marine
Luchtvaart Dienst ermee opgeleid.
Het vliegtuig werd ook gebruikt in
Israël, Brazilië en Italië.
Na 1973 kwam een aantal Instructors in particuliere handen. Fokker
Four beschikt nu permanent over
vier daarvan, maar ook andere S.ll
eigenaren in Nederland en België
zijn bereid hun vliegtuig zonodig beschikbaar te stellen. De vliegers die
de Instructors besturen hebben allen
bij de luchtmacht of marine gevlogen. De meesten genoten een deel
van hun opleiding op de S.ll. Een
aantal van hen vliegt nu bij Trans-

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

17166

avia, Martinair en KLM. Bij Fokker tor. Maar we hebben nu een originele
Pour zijn zo'n veertig vrijwilligers ac- Eenault 8 motor in gebruik van het
Musée de l'Air in Frankrijk. Kortgetief.
leden zijn we met de Spin naar Eindhoven geweest, maar helaas kwam
Spin
hij nog niet los. Het hoogteroer, dat
Wey coördineert daarbij het onder- gemaakt is van bamboestokken, gaf
houd. Hij is daarvoor iedere woens- te weinig effect, waarschijnlijk omdag op Schiphol-Oost. Op maandag dat we daarvoor te dikke bamboe
en dinsdag werkt hij aan de restaura- hebben gebruikt. We hebben nu een
tie van een Fokker Spin, het eerste nieuw hoogteroer gemaakt. Over een
vliegtuigtype dat Anthony Fokker week of drie, vier gaan we het opbouwde. Het is al de tweede keer dat nieuw proberen." De bedoeling is dat
hij zo'n Spin onder handen neemt. de Spin zaterdag ook op Lelystad te
„Een paar jaar geleden maakte de zien is.
TROS een programma over de NeEr bestaan plannen om na voltooiderlandse luchtvaart," zei hij. „Toen ing van de Spin een Fokker D.VII
ontstond het idee om met de Spin- tweedekker jager uit de Eerste Wereplica van de Aviodome te gaan vlie- reldoorlog die nu in Soesterberg
gen. Met zes man hebben we die de staat, vliegwaardig te maken. „Maar
lucht in gekregen. De motor werd voorlopig doe ik het eerst even wat
helemaal gerestaureerd en we heb- rustiger aan," zegt Piet Wey. „Dit
ben een nieuwe propeller laten ma- werk kost ontzettend veel tijd en wij
keh. Het toestel is nu weer terug in zijn gepensioneerde vrijwilligers.
de Aviodome. Dat vind ik wel jam- Het kost veel tijd en we moeten ook
mer, want ik vind dat zo'n vliegwaar- de vrouwen motiveren. Die moeten
dig toestel ook echt moet vliegen." ook af en toe zien waar je mee bezig
bent."
„We zijn nu bezig met de restauraVoor restaurateurs als Piet Wey is
tie van een originele Spin uit 1913.
Die is in de Tweede Wereldoorlog het een ongelooflijk spannend modoor Göring gestolen en uiteindelijk ment om het produkt van jarenlange
in Polen beland. Een paar jaar gele- noeste arbeid voor het eerst de lucht
den is hij'teruggehaald naar Neder- in te zien gaan. „Je steekt op zo'n
landrEén gigantische puinhoop was moment natuurlijk enorm je nek uit.
het toen we begonnen, maar naar Het is leuk als 'ie vliegt, maar je bent
mijn idee was het toestel weer vlie- heel blij als'ie weer veilig op de grond
gend te maken. Afgezien van de mo- is."

m
Een opleiding voor:

De doelstelling van de FPA is om
een Fokker F27 Friendship als vliegend museumstuk voor het nageslacht te behouden. Tevens verzamelt de PFA alle mogelijke informatie over de geschiedenis van dit
vliegtuigtype. Het heeft de initiatiefnemers vijf jaar aan voorbereidingen gekost om een borrelidee idee in
werkelijkheid om te zetten.
De eerste vlucht werd zaterdag
uitgevoerd met de PH-FEY, een toestel dat tot voor kort in gebruik was
bij Icelandair (IJsland). Momenteel
is het toestel eigendom van Aircraft
Pinance & Trading (AFT), een dochteronderneming van Fokker die
zich bezighoudt met de verhuur van
nieuwe en tweedehands Fokkervliegtuigen. De PH-FEY is recent
door Icelandair ingeruild bij de aflevering van nieuwe Fokker 50's.
Voorlopig huurt de FFA Friendships op basis van beschikbaarheid
van vliegtuigen bij AFT. Daardoor
zullen er steeds andere vliegtuigen
worden gebruikt. Toch heeft de FFA
haar zinnen gezet op een eigen toestel, waarbij allereerst wordt gedacht aan de F3, de derde gebouwde
F27 en de oudste nog vliegende
Friendship. Dit toestel is momenteel in dienst bij een Duits maatschappijtje, dat er nog geen afstand
van wil doen.

Behalve de technische leiding was
ook scorer Willem van der Sloot van
mening dat Van Houten zonder
meer de beste van het veld was. Door
uit drie slagheurten drie honkslagen
te slaan had ze een slaggemiddelde
van 0.1000. In verdedigend opzicht
was ze verantwoordelijk voor het
uitmaken van zes honklopers van
EDO. In de tweede inning nam EDO
een 1-0 voorsprong, maar het uitstekende werpen van Boeree maakte
snel een einde aan de inning.
In de gelijkmakende slagbeurt
kwam Boeree door een mooie honkslag op het eerste honk. Door een
opofferingsstootslag van Ria van
Dam kwam Boeree in scoringspositie. Er waren inmiddels twee nullen,
maar Nicky Valkestijn sloeg een
prachtige driehonkslag waardoor
Clicks/TZB twee punten soorde, 2-1.
In de derde inning nam het team van
coaches Vleeshouwers/Drayer verder afstand. C. van Keulen werd
door een prachtig stootslag van korte-stop Van Houten naar het derde
honk gebracht en door goed coachen
van Drayer kon Van Keulen scoren,
3-1. S.Castien kreeg vervolgens de
opdracht om een opofferingsstootslag neer te leggen, waardoor Conny
van Houten voor Clicks/TZB de
stand op 4-1 bracht.
In de laatste inning kreeg EDO
Rog drie loopsters op de honken,
maar daar werd maar eenmaal uit
gescoord, zodat de Zandvoortse da-

vierhonderd deelnemers, waarvan
zo'n tachtig tot negentig daadwerkelijk actief zijn."
FFA-deelnemers kunnen rondvluchten maken of meevliegen naar
allerlei luchtvaartevenementen, zoals open dagen en vliegshows. Zodra
een eigen vliegtuig beschikbaar is,
hoopt men dit ook te kunnen gebruiken voor demonstraties, zoals de
Koninklijke Luchtmacht dat met
veel succes doet op vliegshows.

Behoud

Hoewel de F27 sinds 1987 niet
meer wordt gebouwd, is het op de
tweedehands markt nog altijd voor
veel maatschappijen een aantrekkelijk vliegtuig. Toch is de P27-vloot in
West-Europa de laatste jaren sterk
uitgedund. Dat laatste is voor de F27
Friendship Association reden om nu
meteen te zorgen voor behoud van
een vliegend exemplaar van dit legendarische vliegtuigtype.
De FFA is .qua opzet en organisatie
„We kunnen wel wachten totdat te vergelijken met de Dutch Dakota
die F3 beschikbaar komt," zegt FFA- Association (DDA), die al enige javoorzitter Peter de Raaf, „maar we ren met een eigen Douglas Dakota
bestaan als FFA intussen vijfjaar en vliegt. Hoewel FFA en DDA organiwillen onze deelnemers iets con- saties van vrijwilligers zijn, moet er
creets bieden. Daarom hebben we voldaan worden aan dezelfde eisen
ervoor gekozen voorlopig vliegtui- als die gelden voor de commerciële
gen te huren. Wij hebben nu zo'n maatschappijen. Veel deelnemers

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktief met PCT
Want PCT rijdt 's nachts en levert voor de ochtend
Bel voor informatie'034QZ - 59900
E X P R E S D I S T R I B U T I E

DG O

college amsterdam

apothekersassistent
doktersassistent
tandartsassistent
geïnteresseerd?

M E T

IN- N I G H T . S E R V I C E

hebben in het verleden met d
Friendship te maken gehad, hetz
als technicus, hetzij vlieger of stc
wardess. Een aanzienlijk deel van d
deelnemers werkt bij Fokker, maa
ook bij (ex-)personeel van KLM C
tyhopper, die jarenlang met dit typ
vloog, blijkt belangstelling te be
staan. Omdat met zo'n project ve£
geld is gemoeid, zijn enkele spor
sors aangetrokken.
DDA-voorzitter Anne Cor Groene
veld ziet de komst van de FFA nie
als een bedreiging: „Er is een uitste
kende verstandhouding, er zijn vee
gesprekken geweest en de FFA heel
veel van onze ervaringen kunnen Ie
ren. Ongetwijfeld zullen'mensen di
nu met onze Dakota vliegen ook vade F27 gebruik gaan maken. Maa
zoals dit initiatief georganiseerd i
en met een bedrijf als Fokker eract
ter, zie ik de komst van de FFA al
een goede zaak voor de Nederlands
historische luchtvaart."

Basis
De eerste Friendship vloog op 2
november 1955 en sindsdien zijn e
786 verkocht, wat nog door geen er
kei ander Europees type verkeers
vliegtuig is geëvenaard. De Frienc
ship legde tevens de basis voor d
Fokker 50, die er in feite een ster!
gewijzigde variant van is.
In de jaren vijftig was de F27 ee:
bijzonder vooruitstrevend ontwerp
Dat bleek onder meer uit de keuz
voor metaallij m als voornaamst
constructietechniek in plaats van d
•traditionele klinknagels. Ook ge
durfd was de keuze voor turboprop
motoren (straalmotoren die eei
propeller aandrijven). De bijdrag
van de Friendship aan de luchl
vaartgeschiedenis werd vrijdag no
eens onderstreept, met een door d:
FPA georganiseerd symposium.
De F27 Friendship Association i
gevestigd op Schiphol-Oost, Postbu
75087, 1117 ZP Schiphol.

Een kopie van uwgjetuigschrift
11
getuigt net zogoer
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Bel voor informatie:
MDGO College Amsterdam, telefoon: 020 - 671 59 11
of kom op 2 juni, tussen 19.30 en 20.30 uur, naar de
Fred Roeskestraat 90,1076 ED Amsterdam - Zuid.

De nieuwe Renault 19,
Nu in première bij:

Clicks/TZB verrast
met zege op EDO
ZANDVOORT - Clicks/TZB
verraste in de softbalwedstrijd
het bezoekende EDO door met
4-2 te winnen. Korte-stop Conny van Houten ontving na afloop van de tweede thuiswedstrijd tegen EDO uit handen
van 'batguT Terry Halderman
een schitterend boeket bloemen voor 'The best player of
the match'.

• De PH-FEY, waarmee de F27 Friendship Association zaterdag het lucht
ruim koos.
Foto FF

mes met 4-2 wonnen. Coach Vleeshouwers was zeer tevreden over de
wedstrijd. „Het is geweldig dat Boeree weer lekker staat te werpen. Dat
verstevigt het moreel, wat ook zeker
tot uiting kwam."

Wim Koene sprint
naar clubtitel van
HSV de Kampioen
ZANDVOORT - Wim Koene
heeft wat laten zien in de strijd
om het Algemeen clubkampioenschap wielrennen van de
HSV de Kampioen. De Zandvoortse wielrenner was al zijn
clubgenoten te snel af en mag
zich clubkampioen 1992 noemen.
De strijd werd gestreden op parcours Westerhofbos in het recreatiegebied van Spaarnwoude. Ongeveer
tachtig renners hadden zich gemeld
voor de koers over 115 kilometer.
Eén van de deelnemers was de bekende maratonschaatser Fausto de
Maneros. Als amateur-wielrenner
weet deze schaatser eveneens van
wanten, wat ook in deze wedstrijd
tot uiting zou komen.
Vanaf het startschot vlogen de
wielrenners er „in. Diverse uitlooppogingen werden ondernomen en een
paar keer was Wim Koene present.
Na ongeveer tachtig kilometer viel
de beslissende slag. Opnieuw raakte
een groep uit de greep van het peloton. Plaatsgenoot Wim Koene was
attent en sloot zich bij de kopgroep
aan. Goed samenwerkend bleef de
groep uit de greep van de achtervolgers, al was het verschil slechts vijftien seconden. In de eindsprint toonde Wim Koene zijn klasse door onder andere Maneros achter zich te
laten.

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.
Nihot/Jaap Bloem Sport
bekroont seizoen met titel
ZANDVOORT - Nadat promotie naar de eerste divisie al
veilig gesteld was, heeft Nihot/Jaap Bloem Sport, in een beslissingswedstrijd, ook het
kampioenschap behaald. Daarmee kwam een einde aan een
uitstekend seizoen van het succesvolle Zandvoortse zaalvoetbalteam, gecoacht door Guus
Marcelle.
De beslissingswedstrijd speelde
zich af in de Utrechtse All-Innhal en
de tegenstander was 'het gevaarlijke
Home Center. De Zandvoorters gingen naar deze wedstrijd met de opdracht het seizoen waardig af te sluiten. Al snel werden de Zandvoortse
bedoelingen duidelijk. Edwin Ariesen opende de score en in de arfhtste
minuut zorgde Robin Castien voor 20. Home Center bleef gevaarlijk
counteren en bracht na twaalf minuten de spanning weer terug, 2-1. Van-

af dat moment behoedde doelman
Jaap Bloem het Zandvoortse team
voor een achterstand. De 'good-old'
doelman groeide naar grote hoogte.
Met goede reddingen hield hij zijn
team op de been. Zelfs een vstrafschop in de tweede helft pakte
Bloem.
In die tweede helft ontstond een
geweldig offensief van Nihot/Jaap
Bloem Sport. De Zandvoortse druk
werd zo groot, dat een Home Center
verdediger de bal in eigen doel
schoot, 3-1. In een periode van tien
minuten knalden de spelers van Nihot/Jaap Bloem Sport maar liefst
negen keer op het houtwerk. In de
slotfase werd het klasse verschil
toch uitgedrukt door doelpunten
van Dennis Keuning en Rob van der
Bergh, 5-1.
„Ik heb mij nog nooit zo groots
gevoeld," vertelde coach Guus Marcelle na afloop. „Met deze groep kunnen we hoge ogen gooien in de eerste
divisie."

Renault 19. De nieuwe vedette van Renault.
Het su/cses van de Renault 19 krijgt
een vervolg: de nieuwe Renault 19. Uitgerust
met het nieuwe Renault logo. Symbool van
een totaal nieuwe dimensie in vormgeving en
kwaliteit: 8 jaar plaatwerkgarantie. De Renault
19 werd van buiten en van binnen vernieuwd.
Dat ziet u in één oogopslag. Aan z'n gerestylde
voor- en achterkant bijvoorbeeld, z'n nieuwe
bekleding, het nieuwe stuur en het nieuwe,
fraai vormgegeven en overzichtelijke dashboard.
Bovendien is de nieuwe Renault 7 9 nu
standaard voorzien van vele extra's. Zoals de
wiswas-installatie op alle hatchback modellen.

Luxueuze bekleding. En vanaf de RN zelfs
zonwerend glas en een deelbare achterbank.
Topkwaliteit in kombinatie met een
onmiskenbaar karakter. En des te verbazingwekkenderis z'n prijs. Want de Renault 19 RL
1.4 /'s era/ voor ƒ 25.675,-*.
Kom snel langs op de Renault 19
Première Show. Want voor de eerste
bezoekers ligt er ook nog een exclusieve
Renault Pin klaar". Uitgevoerd in de vorm van
het nieuwe Renault logo: het symbool van een
nieuwe kwaliteitsnorm.
' Inkt BTW Wijzigingen voorbehouden Renault adviseert Elt Oliën
" Voor personen boven de 18 isaren zolang de voorraad strekt ,-^

Kom naar de Renault 19 Première Show.

RFNAUÏT
LEVEN KLEU»

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)
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HH. hand , tegen inruilprijs:
BX 16 RE Montreux, grijs metallic l m wielen, zonw glas, LPGo b ,6-'89, ƒ 13500. BX 16 RE,
LPG, wit 1-'89, 12500 BX 16
RE, LPG-o.b , wit 9-'88, ƒ 9950.
BX 14 E, LPG, 4-'87, ƒ 7250 BX
14 TE, LPG, juni '89 ƒ12500
BX 14 RE, LPG. 4-88. ƒ 9950
Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam.
Tel 0206627777.

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN'
C AX First 5 drs9-91 ƒ 17.650
C AX11TRE5drs5-88/10.750
C AX 11 RE
9-87 ƒ 9.700
C BX 1.6 RE
6-89 ƒ 19.900
C. BX Diesel
5-80 ƒ 27.500
C BX GTI
5-88 ƒ 15.900
Renault 5 SL
6-88 ƒ 11.750
Fiat Uno Lido
2-89 ƒ 12.950
Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600
Peugeot 309 All. 2-87 ƒ 12500
Ford Scorpio 2.010-87 ƒ 19 900
Lancia Thema V61-87 ƒ 17 500
3-12 maanden garantie
'Vraag onze voorwaarden
Vele fmanc mogelijkheden
OUD, ROESTIG OF
KENTEKEN GRIJS, ƒ 2.000,IS ONZE MIN INRUILPRIJS
(i d geldig APK)
OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21
WEESP
02940-16661

MEI 1992

1-1)

FORD VAN NES- WEESP

COBUSSEN

FIESTA 1 4 INJ. CLX 5 DRS,
BRONS
09-89 19.500,'
ESCORT 1.4 IN J CL 5 DRS.
WIT 10700KM 14.900,ESCORT 1600 GT
WIT
06-90 22.500,
ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
10-89 19.000,ESCORT 1300 SPECIAL 3 DRS.
WIT
05-88 14.900,ESCORT 1.4 INJ. BRAV. 3 DRS. GRIJS 10900KM 21.000,ESCORT 1.6 EUROPA 3 DRS.
WIT 13000KM 19.850,ESCORT 1.4 EUROPA 3 DRS. , ROOD 36000KM 18.950,DIVERSE ESCORT'S 1400 3 DRS. 1987 T/M 1991 V.A. 12.000,ORION 1400 INJ.
ZILVER
01-91 24.700,
ORION 1600 CL
GRIJS
04-87 16.500,SIERRA 20 AZUR 4 DRS.
D.BLAUW
08-91 32.500,SIERRA 2000 CL KOMBI
BLAUW
02-88 17.900,
SIERRA 1800 TURB.DIES.KOMBIROOD
04-90 23.500,
SIERRA 2000 CL 4 DRS.
GRIJS
07-87 15.000,SCORPI020 INJ. C L 5 D R S
GRIJS
09-89 24.900,PEUGEOT 495 GR 1900
BLAUW
01-89 23500,
V.W. JETTA CL K6
BLAUW
09-87 13.500,MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD
07-88 14.500,ASCONA 1600S 4 DRS AUT.
BLAUW
04-86
9.500,
FIAT PANDA 34 3 DRS.
BLAUW
04-86
7.200,
FIESTA 1100
ROOD
04-83
4.500,ESCORT 1.1 L 3 DRS.
GOLD
05-83
4900,

PEUGEOT - DEALER

Subaru

Door inruil hebben wij voor u MOOY EN ZOON
diverse Leeuwekeur gebruikte v h Museum autobedrijven
auto's klaar staan, b.v.:
AL 17 JAAR UW DEALER
205 1.1. Accent 89 ƒ13.900.
in PRIJS gelijk,
205 1.1. XL90v.a. .ƒ16.900.
405 1.8 GR dsl. 90 .ƒ20.900.
in SERVICE beter!
405 1.6GU 90
ƒ24.300.
605 30 SV 90
ƒ45.500. OCCASION VAN DE WEEK:
De auto's worden geleverd SUBARU E-12 SDX
met 100% garantie. Inruil,
4x4 WD 1991, nieuwprijs
financiering en verzekering
ƒ 25.500, nu ƒ 17.750,worden door ons snel en voorincl 6 maanden garantie.
delig geregeld.

LET OP! WAGENPARK
JOHAN BOOM
±100 auto's va. ƒ300
tot ƒ 15 000. Stuntpnjzen
door plaatsgebrek
Zuiderakerweg 83, Oranje Hek
A'dam Osdorp. 020-6105478.
Garantie al v.a. ƒ 1000 + omruil.
gar. Dagelijks geop. van 9 tot
21 uur. Zaterdags tot 17 uur.
Inruil boot mogelijk.
Boten te koop gevraagd

±50 auto's, APK gek. De,
Bnelstr, 18, A'dam, zijstraa
Haarlemmerweg, bij moler
020-6844079. Tevens INKOOP

AUTO SERVICE WETTEFT
SUBARU-LADA DEALER
Al onze occ. boven ƒ 3.000,Auiorubnel SHOWROOM verschijnt elke weel in allo
edities van Weel media t w Amsterdams Stadsblad
6 tot 12 maanden garantie
Buitenveldertse Courant Diemer Courant Do Niouwe
LADASamara 1.3, '90/12.500
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
LADA Samara 1.3, 5-drs.
Anistelveens Weelb'ad Uiihoornso Courant De Ronde
'89
ƒ11.250
Vener Aalsmeerder Courant Zandvoortb Nieuwsblad en
LADA 1200 S, '87 . .ƒ 3.750
bovendien in On.de Krant Waterland (uitgave
TIMO DE BRUYN
SUBARU Coupé 1.6 GL, LPG
Noordhollands Dagblad! De Zaanse Gtvmsbode
AUTORIJSCHOOL NOVA
Voor occasions en reparaties
'86
ƒ10.950
(uitgave Noorderpers) en hè' VVitte Weekblad (uitgave
Mei-aanbieding,
van
BX,
Visa
en
2CV6.
VOLVO 343, '82 ...ƒ17.500
Van Groenigenl
spoedcurs. ƒ 875. incl. examen.
APK
klaarmaken
tegen
gered
De acKenennos uit de rubriek SHOWROOM worden op
CITROEN 14 BX Toulouse,
Binnen 8 weken uw rijbewijs,
pnjz. Verk van losse onderd
;ri|dag ook geplaatst m Het Parool
12-'90
ƒ18.500
per uur ƒ 45.Tel
020
6680820
en
075-702625
DAIHATSU Hi-Jet 1000
COBUSSEN
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Bel voor info 020-6464778
Highroof, '88
6.750
Info: 020-6623167/6732853
Telefonisch jan maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
Sinds 1930
Citroen AX14T2S, juli 1989, wit,
Autonjschool Ferry
Zwanenburgerdyk 503
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321
Baarsjesweg 249-253, direkt
3
deurs,
1e
eigenaar,
goede
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
Schriftelijk Vul de bon in en ^end de^e aan
bereikbaar v.a. Postjesweg
staat met lichte schade,
Tel.: 020-6932074.
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam
AMSTERDAM - 020-6121824
RAAK voor in- en verkoop var
ANWB-prys
ƒ 9750,
vr pr
De koffie staat klaar i
Algeven kan ook Het Parooi Wibautstraat 131
div. auto's van ƒ500.- to
ƒ8250 020-6730012
Autosloperijen ƒ5.000- Z.dam. 075-314618.
Amsterdam
Skoda bj. 88, 4-drs, 1e eigeCitroen Axel, met '85, APK t/m
naar. ƒ 2950.- EXPOCAR
Algeven kan ook bi| de volgende Weekmedialautoren
'93, ƒ 1750 Purmerend Tel
Autosloperij A. de Liede
Amstelveen Gebouw Aemstelsti|n Laan van ae Helende
TRADING 020-6153933.
HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443
02990-28203
Neem geen risico: ong.
Mees'ers 421 B, Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp,
Autobedrijven Rinko, Cunestr
PTT-vrijwaring RDW
Nieuwstraat 33 Zandvoort, Gasthuisplem 1 2
10, Zandvoort, Nw.-Noord, off.
Seat
Chevrolet
(s)loopauto's
Renault
dealer.
Tel.
Alle opdrachten l^owel telefonische als schnfteii|ke) die
DE HOOGSTE PRIJS
voor donderdag 20 00 uur m ons bezit ^qn worden de
02507-13360 b.g.g. 12424 biedt
HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant me
volgenae dag m Het Parool geplaatst en de volgende
aan inruilauto's: uitv. 5 Baccara Autobedr. LEEWEG.
Tel. 020-6198691
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478
v/eek ui alle Weekmediakianten en m On^e Krant
Zwanenburg. Industneterr.
uiterst lux. uitv., '88, ƒ 14.950.
Hyundai
Waterland De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Centerparts
'De Weeren' Leeweg 11.
Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers,
Clio 1.2 RL, 3 drs.,'91, ƒ 17.950
INKOOP AUTO'S, ± ANWB
Weekbloa
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
vraagt sloop- en schadewa- pr., snelle afw a contant m
Off. Seat-dealer
De Scoupé staat in alle kleuren Clio 1.2 RL 3 drs. demo, maïsTotale oplage 761 540 exemplaren
full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.
in onze Showroom en is uit geel, radio cass. ree, '92 H.'meer-Nrd. Tel. 02907-3372. gens. Origineel R D.W.-vnjwa- vnjw. bew., def. geen bezw
Meer Garage
nng. De hoogste prijs en geen Tel.: 020-6108280/6149352
ƒ21.950. 19 TR. Europa 5 drs.,
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
voorraad leverbaar
Tevens luxe wagens o.a.:
HYUNDAI DEALER
zw. met. demo, radio cass. Ibiza 1 2 GL del sol, eind 88, risico Tel. 6107942 of 6107946. Te koop gevr. Peugeots 404
Grote keus sportvelgen
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Ook voor uw
3 regels
ƒ 26,Apk
tot
01-93,
sunroof,
stereo.
ree., '92, ƒ24.950. 19 GTR 4
Grote sortering ONDERDELEN 504;505,J5,604 TD. Schade o
OCCASIONS
Volledige garantie, service en onderhoud.
Voor elke extra regel
ƒ l 1,50
drs. Chamade '90, ƒ 19.950. 19 ƒ9.000.- Tel 020-6715874.
Linnaeuskade 5-7,
van alle schade-auto's, alle sloop.
Autocommerce
mm-prt|S
ƒ 5,91
Tevens importeur van STARCRAFT:
GTX
5
drs.,
'89,
ƒ
17.950
OveriSEAT
AUTOCENTRUM
APC
Amsterdam
merken, alle bouwjaren.
023-338895.
T.T. Vasumweg 32
mm-pri|S met vignet
ƒ 6,34
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels
gen- Peugeot 205 XE Accent
2e
Schinkelstraat
18-28
Ravenstijn, 02502-5435.
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6929548
1.1, '88, ƒ12950. Inklusief 12
A'dam, tel.' 020-6763335
Alle pri|zen zt|ti excl 6% BTW
Tel.. 020-6310615.
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Het HOOGSTE BOD'? Bel
mnd. top-garantie en tijdens de
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Autoverhuur
show van 15-5 t/m 23-5 a.s. bij SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Tel.: 020-6670121,
v.d.
Madeweg
23,
Loop, sloop en schadeauto's
Opel
aankoop van een nw. of geVoor meer informatie of advies, bel
A'dam
020-6686146
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
bruikte Renault een gratis PioFiat
AUTOBOULEVARD
H.H. h., tegen inruilprijs. Vectra neer radio/cass.rec. met afHet hoogste bod 9
Loop- sloop en schadeJEEP Wrangier 4.2,1986, auto- 1.8 GLS, 5-drs., wit, LPG, 12- neembaar front.
Rover
auto's. Gratis opgehaald.
maat, airco, cruise contr, '89, ƒ 18.500. 3x Opel Kadett R 25 GTD, b.j. 2-89, wit, van 1e
niet duur!!!
1600i, 3-drs., LPG, 5-'89, v.a.
PTT-vrijwaring RDW.
36.000 km 02977-25127
eig. ƒ 17.900.- Autobedrijf Wim
Studenten 10% korting
ƒ13.750. Kadett 1.6i, LPG, 6van Aalst 02979-84866.
De nieuwe Rover 800 Autosloperij EXCELLENT
Uno Cabriolet 1 4 Ste, zwart, 6-91
- koelwagen & oprijauto
Audi
'90, ƒ 15.500. Kadett 1.8 LS, 439, Sloterdijk A'dam
verlaagd, l.m. velgen, el. ramen, c.v
ƒ28.500.Mercedes-Benz drs., rood, sch. dak, cv, Lpg Renault 11 GTD diesel wit b.j. NU IN ONZE SHOWROOM HeiningTel.:
- 9-pers. bussen en pick-upi
02907-7654
Golf
Cabriolet
1.8
Quartett,
paarsblauw
met
Verder div. gebruikte Rovers
VAN ROOTSELAAR
- Nu ook Chrysler Voyager
'91. Audi 80 2 OE/90 pk, 4-drs
3-89, ƒ16.000.- Kadett 1.3 LS, '841 g.st., APK 6-'92. Vraagprijs
4-91, BBS, velgen, 4x el. ramen. c.v. incl alarm
o a.: Rover 216 GSI, 5-drs„ 11AUTOTECHNIC
T.k.a. MERCEDES, 230TE aut., LPG, 6-'86, ƒ9.750 Kadett 1.3 ƒ4750. Tel.. 020-6402632
stuurbekr
groen
me
Avonden nachttar
Sebnng
uitlaat,
radio/cassette
-tc.d
wisselaar
AX 11 Spint, 4/89 .ƒ12.750
'90, 44000 km., ƒ 24.950,b.j. 1982, prijs ƒ11.000 Tel. LS, LPG, 3-'84, /4250.-Corsa
ƒ39950
bestelwagen afhalen na 173
15000 km
ƒ44.500.A X 1 1 T G E , 0/90 ..ƒ14.900 '90. Audi 80 1 8S/90 pk, stuu
02972-2064.
1.2 S, 3-drs. 3-'84 ƒ5500.- Renault 19 GTR, zwart, okt. '90, Rover 820 E Fastback,
uur en de volgende morger
RESERVEER SNEL i
Audi 80, 20 E, zwart met, 10-'89, l.m.get. glas, rad./cass. ƒ18500. 10-'89, met LPG, ƒ 19.850,AX 11 E, 6/89 ..
.ƒ11900 bekr centr vergr, LPG, zwa
Wegens omst. t.k Mercedes Omega 2.0i LS, 8-'88, ƒ 14.750. Tel.: 020-6336254.
om 8 00 uur retour
Onze Campers zijn nog enkele
velgen, stuurbekr 42.000 km
ƒ28.950.AX 11 TGE, 9/89 .. .ƒ12.750 met 67.000 km . . ƒ 34 950
Montego 2.0 GTI Estate,
Prijzen
incl.
BTW.
2008 bj '87 i z.g.st. ƒ25.500,
tegen 4 uur-tarief.
weken vrij v.a. ƒ 1000,- p.wk.
Tempra 2.0, SX, rood, 10-91, el. schuifdak
AX 11 TRE, 5/88 . .ƒ11900 '87 Audi 80 1.8S/90pk 4-drs
02-'89,
ƒ
22.500,Autobedr.
BEREBEIT,
AmstelRENAULT 5 Le Car, bj 7-83
kl. wit, pracht exemplaar.
020-6794842, 020-6908683
Adventure Cars - 02993-68281
l m. velgen, breedstralers, c.v. + afst.bed
AX 14TRS, 6/91 . ..ƒ19600 gr w.w glas, blauw me
dijk
25,
A.'dam,
020-6627777.
APK 5-93 in z.g.st. Vr.pr.
Tel. 02982-1983 na 18 uur.
deelbare achterbank, 9.800 km
. ƒ 37.500.AX 14 GT inj, 3/91 .ƒ21750 108000 km. . . . ƒ20.950
020-6627777.
ƒ2800. Tel. 02942-4932.
Tempra 1.6 SX, d.groen met, 3-91
BX 14Chamonix, 10/90/ 16.200 '89 Passat 1.8/90 pk 4-dr
Accessoires en Onderdelen
Nissan
RENAULT AMSTERDAM
breedstralers, 49.000 km
ƒ 24.950.BX 14 TE, 10/90 .
ƒ 15.500 'GL' centr vergr, veloursbek
Kadett
13S,
4-d.
sedan,
b.j.
Top occasions met 1 jaar
Tempra Turbo Diesel c.v, d. groen met, 8-91
BX 14, 10/89 ...
ƒ 14 900 zilver met 48 000 km.ƒ 30 95(
Onderdelen voor: Austin-RoverNISSAN SUNNY 1,6 L, LPG, 2- 1986, APK 9/92, trekh., extra
Sloterkade 40-44, Amsterdam
garantie
breedstralers, roofrek, 24 000 km
ƒ 37.500.BX 16 Montreux, 0/89 ƒ 16.200 '89 Passat 1.6/70 pk. 4-dr:
90, 4 drs, rood 73.000 km, sail- vering, ƒ 8000: 020-6931644.
Wibautstraat 224
Tempra 1.6, blauw groen met 4-'91, 37000 km ƒ 23.950BX 19TZI, 10/90 .. .ƒ23.400 'Cl' 16 V- antenne, zwart me
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
3, ƒ14950, tel. 02503-38122.
020 - 561 96 11
BX Turbo D Break, 0/89/ 24.000 75 000 km
Tevens keuze uit ± 50 andere occasions
Opel Kadett 12N, b.j. '80, 2ƒ 26.95C
KIMMAN
HAARLEM
ZX 1 9 D, 2/92
. ƒ 27.000 '86 Jetta 1 8/90 pk 'Cl', 2-dr
Nissan Sunny 1700, diesel
drs, APK nov '92, rijdt goed,
IN
24
UUR
GELEVERD
Volkswagen
Schade/taxatie/verzekering/
Sedan, b.j. '85, APK 4-'93, trek- ƒ1100. Tel. 020-6474448.
LPG, striping, grijs me
financiering/APK/reparatie/
haak + stereo ƒ4850, tel..
120 000 km .. . .ƒ13.751
Saab
OFF. FIAT DEALER HAAKER
V.W.- en AUDI-specialist
onderhoud, verkoop nieuw en '86. Jetta 1.3/55 pk 2-dr
02503-26977, evt. inruil Cabrio Opel Kadett 1.6 GT, bj '85,
gebruikt Citroen en Peugeot. 'Elan' Striping, d. rood,
BAAS
of motor mogelijk.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
BADHOEVEDORP
Autofinanciering
SAAB SERVICE
Lpg,
Recaro
lm,
alu.
velgen,
Voor nieuwe en gebr. auto's
DE WEER 29, ZAANDAM
101 000 km ..
.ƒ 12.951
Klaar terwijl u wacht.
MOLENAAR
sunr.
02990-28616
na
1800
u.
Slechts
ƒ
6750
voor
Panda,
750
Jacob
van
Lennepkade
295
075-350985
en verzekering
'89. Div. Golf 16/70 pk. 3-d, Fiat Croma I.E., 2 L, 88.,
Ruilstarters en dynamo's.
Mini
onderh., rep., apk
Tel.: 020-6183855.
Opel Kadett 1.8 S, sept. I989,
velgen/bande
Valkenburgerstraat 134.
XM Diesel turbo, '90, abs, air- Manhattan
tr.haak, sunroof, elec. ramen, CL, b.j. eind '87, 67.000 km,
incl. radio/cas.: 020-6990045.
Autoverzekfiringsmarkt.
53 000
ki
Tel. 020-6240748.
Golf 1800 CL, inj. dec. '86,
co, zwart, ƒ 39.500 XM Diesel, blauw/rood,
Vrpr. ƒ12.950. 020-6158704.
Royal Class Saab's
MINI, bj. '83, 77.000 km, APK alarm, Lpg, perfecte auto
ƒ16500.-. Tel.. 075-177105.
Betaal niet méér dan nodic
ƒ20.95'
V. part. Rat Panda 34 b j. '84 t/m okt. '92, ƒ 1900.
APK".
60000
km,
anthr.
grijs,
'90, ƒ 35 000. XM 20 Ambiance,
v.a.
ƒ20.500,-!!
Grote sortering ONDERDELEN Celie Inf. 020-6416607.
Fiat PANDA '84
zeer mooi uitsl. binnen gest. Tel. 020-6465235.
trekhaak v. extra z.g.o.h. Vr.pr. van schade-auto's, alle
'90, v a. ƒ 27.500. CX 20 RE, '88. Polo Coupé 1050CC/45 p
Opel
Record
station,
'85,
in
priprima auto ƒ 1600
rood, 24.000 km. .. ƒ 13.95
nwe APK tot 4-'93 ƒ 2850.
ƒ 14.500.-. Tel.: 02908-3589.
'89, LPG, schuifd, ƒ15000.
Hoofddorp, 02503-14097
Autoverzekermgsmarkt.
merken, alle bouwjaren.
Tel 020-6344239 ('s avonds)
Mini-Metro, m. 86, wit, ƒ46.000 ma staat, APK 4-'93, ƒ5.900,-.
Tel. 020-6925917.
CX 22 TRS, '88, schuifd, '90 Seat Ibiza 1500 sportvlg
Tel.: 020-6109832.
Betaal niet méér dan nodic
RAVENSTIJN, 02502-45435.
km,
nw.
staat
02520-15234.
uitbouwset, 16 V- antenn
Fiat Uno 45 S, '89, 33.000 km.
ƒ 14.950 BX Turbo Break
Celie Inf. 020-6416607.
Lid Nevar.
ZUINIGE FIAT UNO, 45 S, mooi
Rekord
2.2
i.m.
'87
APK
'93,
Suzuki
ƒ11.000- Panda 750 CL, '89,
Diesel, '90, ƒ27.500. BX RD rood, 28000 km. . .ƒ17.95
zwart,
m
nieuwstaat,
b.j.
'89,
nwe
bnd./uitl.
met
alm/cas.
Mitsubishi
40000 km ƒ8.500- Inr. + fin.
Break, '89, ƒ17500. BX RD
Automobielbednjf LEXMON
Vrp.r. ƒ 9250. Tel. 020-6814465.
Service en
mog. T. 020-6342423/6312115. digitaal radio, + Abarth-velgen.
Break, '87, ƒ12500. BX RD
Uw V.W./Audi Dealer,
ƒ9950 Tel.:02990-45383.
GOLDCAR AMSTELVEEN T.k.a. 'Zonnige' Opel Corsa 1.4!
ZeilemakenLandsmeer
Suzuki-dealer
Bedrijfsauto's
Break Service, '90, ƒ 14.500. BX
Assumburg 2, 2135 BA,
Reparatie
FIAT UNO 60,5-drs, 5-86, Apk
Keuze uit 15 gouden Mitsubish, met electr. schuifdak (Aero
voor A'dam Noord e.o.
19 TRS Break,'87, ƒ 13 500. BX
Hoofddorp Tel. 02503-310'
5-93, wit, vaste pr. ƒ4950.- Tel.
occasions. Tel. 020-6433733. Top), bouwjaar 1990, ±24.000
Dorpsstraat
74
Landsmeer
02908-4343.
BLOKSMA
RADIATEURENTZD Turbo, '89, ƒ19500. BX
APK + grote beurt v.a. ƒ 298
19.00 - 23 30 uur 020-6598260.
FIAT VERMEY B V.
km, blauw met. Nieuwprijs
warmtewisselaars, KapoeasTZD, '90, ƒ 19500. BXTRD, '89, AUDI 80, GLX, 4-78, 4-drs.
•
DIESELSERVICE; '
Keuze uit ruim 35 occasions. Mitsubishi Lancer diesel, '87
Amstelstein - Suzuki
ƒ24.500, vraagprijs ƒ19.500.
weg 17, A'dam, 020-6148385. brandstofpompen; verstuivers
ƒ 16.500 BX TRD, '88, ƒ 13 500. met Ger. moter, trekh. Apk GOUDSMIT FIAT Amstelveen
ƒ7.000.Tel.:
020-6980639
of
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel.
02990-45556
na
18.00
uur.
Dealer
voor
A.veen
Uithoorn
Aalsmeer
en
de
Ronde
Venen
BXTRD, '86, ƒ 7 750 BXTRD, 5-93 ƒ 1000-020-6160823.
Keuze uit 50 gouden Fiattel 020-6419696.
cil.koppen vlakken. Garage/
Tel. 02975-62020.
'85, ƒ 4 500. BXD, '89, ƒ 13 500
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 - 62055
occasions Tel. 020-6470909
motorenrevisie FEENSTRA,
BXD,'88, ƒ9950 BX19TRS,
(gratis halen en brengen)
Industneweg 27, Duivendrech:
Rijscholen
Oldsmobile
'89, LPG, ƒ15500. BX 16 TZI,
Tel.: 020-6980639.
Ford
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Daihatsu
'90, LPG, ƒ 19.500. BX 16 TRI,
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
A.P.K. KEURINGSSTATION
voor
Amsterdam,
diverse
occasions
in
voorraad,
'89, ƒ14500. BX 19 GTI, '87,
Ford Escort 1600 CL. '90, Autobedrijf Jongsma off. Ford
T.k. Oldsmobile Delta '88 Royaal
Keuren zonder afspraak
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100. MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
ƒ11500 BX 14 LPG, '89, NIEROP-DAIHAT.SU
ƒ18000- Inr. + fin mog
Comm. Agent, Cunestr. 10,
Bouwjaar 1979, 8 cil., gegraveerde ramen en veel electr.
Feenstra & Jimmmk
Showroom/werkpl./magz Minervalaan 85,020-6793249/6713581 Michel geeft les m div. talen
ƒ12500 BX 14 RE, '88,
Tel 020-6342423/6312115.
Zandvoort
Nw.-Noord,
tel.
Vr.pr. ƒ3000 Tel. 02908-4943 of 075-173003 na 18.00 uur.
020-6853683, b.gg. 6181775, Asterweg 24A A'dam 636470:
ƒ10.500 GSA Special, '84, biedt aan:
02507-13360
b.g.g.
12424,
Voor
een
goede
SUZUKI-occassion
naar;
036-5321238 en 02990-34768.
T k Ford Escort 1 6 CL eind '86
Cuore TS aut. km. 28000, '!
ƒ 1 750 VISA RD, '85, ƒ3000
Saab 9ÓÖ 4-drs, sch.d
5 d , i z.g.st, achterspoiler biedt aan inruilauto's: Ford
Booij- Zaanstad Suzuki-Dealer
Cuore TS aut km. 50.000, 'l
VISA GARAGE
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' okt.'87, 1e eig., o.hboekji
Fiesta
14
Cl,
3
drs,
'90,
XR3,
APK-gekeurd,
vr.pr
Zuidemde
44,
Koog
a.d.
Zaan
075-164692.
1e 10 lessen a ƒ32 per uur. tinz., 83000 km., ƒ 17.750,Houtmankade 37, Amsterdam Charade TS diesel, '88
ƒ17950. Escort 1300, 3 drs,
Correcte service; inruil en financiering.
Gratis halen en brengen.
Tel: 020-6278410
Saab Jorritsma, Wagenweg 1C
Vancouverstraat 2-1 ƒ9250. 020-6959088.
'83, ƒ4950. Escort 1.3 CL, 3
T.k FORD ESCORT, bj. 1983, drs, '87, ƒ10950. Sierra 1 6
Tel. A'dam. 020-6942145.
Purmerend, 02990-23741.
T.k. Audi 80 1.8S b.j 1987 nw Amsterdam-West
Swift 1.0 GL, bj. 7-89, 35000
Suzuki,
Alto,
prima
staat.
InruilAPK tot f eb '93, ƒ3750.
CL, 3 drs, '89, met open dak +
model, prijs ƒ 17.500,- Tel na
km. Apk 7-93
ƒ 14.950.pnjs
fl.
ƒ4.900.-,
km
47.000,
020-6471819 (werk) of 6968070 zonw glas, ƒ18950. Incl. 12
18 00 uur 02975-68030.
Autobedrijf Wim van Aalst
I985. Tel.: 02946-5495.
Alle onderh papieren aanw.
mnd Bovaggarantie en bij
Tel. 02979-84866
aank. van een nwe. of gebr. 205 XE Accent, wit
34.500 08.87
Citroen
Ford een gratis Pioneer radio 205 XE Accent, blauw
37.630 04.90
Toyota
cq ss ree. met afneemb. front 205 GTI 1.9, groen met
35.100 08.90
Citroen BX 14, bj. juli '85, bor-T.k Cirtoen AXK , 1989, 2-dr
Mazda
alleen tijdens de show van 15-5 205 XE Accent, rood
67.400 06.89
deauxrood, z.g onderh, radio/ kleur wit, 40.000 km. Te bevr
t/m 23-5-'92.
205 Accent, blauw
25.200 11.90
cass, APK tot jan '93, vr.pr. gen 020-6956269
AUTOMAAT Mazda 626, 20
46.000 04.89
FORD ESCORT 1300 L. Bj. '81, 309 XR, rood
ƒ5700. 020-6312458 na 18 u. T.k.. Citroen CX 1983 + APl
GLX 12 V, HB, Lpg, stuurbekr.
68.000 01.89 Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
APK. 01-93, 3-drs ƒ2250.- Tel. 309 XRD. d. grijs met
elek ramen, C.V, bj. '89, 1e 02982-5514
309 XL Profil wit
37.370 02.90
GSA XI, bj 4-83, Apk 4-93, wit, trekhaak, diesel, heel goe
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
eigenaar, boekjes 11 ƒ 17.250.309 GL Profil wit
34.600 0989
ƒ2495.- ƒ2800 Tel 020-6920771
T
k
FORD
ESCORT
1
3
CL,
309 GL 1.3, rood
71.000 04.87 'oyota Corolla Sedan, 1300, Tercel, 1.3 SR, 6-'85, blauwgr.
GSA6-82, zilv.grys ƒ1500Te koop Citroen CX 24 inj. me Na 1400 tel. 020-6140449.
bj 1986, zilvergrijs metallic, 405 GL 1.6i, grijs met
28.700 07.90 _PG, '88, ƒ 12.500.- Inr. + fin. met. spec. uitv. i.z.g.st. ƒ 5500.BX 16 TRI bj. 9-86 ƒ 7950.electrische ramen en schuifda
MAZDA 626 HB, GLX, 6-88, 66 000 km Heeft altijd m
Tiog. 020-6342423/6312115.
52.000 01.89
Autobednjf Wirn van Aalst
Expocar Trading: 020-6153933.
Lpg, stuurbekr el dak, alarm, garage gestaan. ALS NIEUW. 405 GR 1 9, beige met
1982, APK 4-'93, ƒ 1600 Tel
405 GL, wit
27.000 01.90
Tel. 02979-84866.
01724-8648.
ƒ 16 500-02972-4726
Prijs ƒ 9100. Tel 020-6972300. 405 SR 1.9 wit
120.000 0289
Volvo
405 GRD blauw
115.000 01.89
505 GR 2 2 inj, grijs met
55.000 04.89
Volvo-occasions
Lancia Yio Rre, grijs met
13.000 03.90 VOLVO 340 Diesel. '85, nw.
± 35 in voorraad
Fiat Panda 750, groen
26.000 12.88
uitl, bnd. sch.br. Apk. 3-93. Pr.
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
110.000 01.87
o.a.:
ƒ4200.- tel. 02990-46228.
Volvo 360 GLT, grijs met
112.000 11.86
Volvo 850 GLT, rood,
Volvo 340 GL, aut. 1e eig. bj.
9300 km
okt.'91
83, getint glas, i.g.st. ƒ3750.Volvo 460 GL, blauw m,
Expocar Trading: 020-6153933.
7000 km
feb.'92
Woensdag 3 juni a.s. vieren wij
Volvo 340 '84 met gas, ƒ 3350, Volvo 460 GL, smoke-s m,
35000 km
feb.'91
het heuglijke feit dat onze ouders,
i.g.st. Tel. 02507-14698.
Volvo 440 GL 1.8, smoke-s m,
Ans en Richard Leurs, 25 jaar getrouwd zijn
15000 km
sep.'91
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'
Volvo
440
U
1.8,
grijs
m,
en ook dat zij 25 jaar geleden samen
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
huis-aan-huisbladen die m Groot Amsterdam worden
6000 km
feb.'92
eigen nsiko • geen uitsluitingen « geen kilometerbeperking
biedt
aan:
in
de
Voetangel begonnen. Heeft u deze dag
contact met zon 761540 potentiële kopers
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantte • aanvul- 740 GL black-line aut, '89
gelegenheid,
dan bent u tussen 17.00 uur
lende garanttezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. 740 GL LPG, div. extra's, '89
en
01.00
uur van harte welkom
440 GL, km. 45000, '89
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Geef nu uw advertentie
440 GL, km. 80000, LPG, '89
bij
het
feestgebeuren
aan de Voetangel.
In 4 dagen zo'n 761540
340 3drs., spec. aut, '90
Uw volvo-dealer
Ook
aan
uw
kinderen
is gedacht.
Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
340 5drs , spec. aut, '90
vonkende verkoopMeeuwenlaan 128
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/
340 5 drs, aut, '88
Als
u
iets
wilt
geven
willen
zij graag een
contacten.
Tel.
020-6369222
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in
340 GL Sedan aut, '84
Amsterdam-Noord,
1183 JG Amstelveen
bijdrage
in
de
bus,
voor
het
ontwikkelings340 3drs. DL, aut, '84
Naam
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
Tel. 020-6455451
360 GLS LPG, '85
werk van Broeder Richardus Leurs.
Halte Sneltram: „Zonnestem"
x
Adres
" . *'
360 GLS Sedan, '85

Skoda

Renault

Auto's te koop
gevraagd

FORD VAN NES - WEESP

IMPORT USA CARS

AUTOKROOY

Jeeps
Terreinwagens

020-665 86 86

BIJ

Ouke Baas

SLA NU UW SLAG

Campers

Minor
Motorcars
020-6177975

Info: 020"- 6594859

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

020-6183951

JAAR

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Aan alle vrienden
en bekenden
van de Voetangel -

Volvo-Nierop

Van Vloten
Amsterdam

bon

Koudijs Autobedrijf B.V.

Postcode + Plaats

_

Telefoonnummer

_

Zuidwijk Minervalaan

>c'"
_

Handtekening

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen'voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
prijs excl
6% BTW

prijs incl
6% BTW

1
2

;

3
4

? 5

\6
l 7

26,00 j

27,56^ j

~37,50 j ~ 3975 1

49,00
_6050

51,94
64,13

_
83,50
95,00
106,50 j

Auto's in

Vancouverstraat 2-12
Amsterdam-west

100,70
1_12,89

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam ol algeven bij Het Parool
Wibautstraat 131 Amsterdam Algevan kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw Aemstelstyn LaaYider
Helende Meesters 421B Uithoorn Stationsstraat 70. Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gasthuisplem 12

106 XR 1.1 demo '91
205 Accent Inj '90
205 Accent Inj. demo '91
205 GE 1.1 5-d '88
205 GE 1.1 5-d '89
205 XR 1.4 '89
205 GR 1.4 '87 .
205 GTI 1.9 '90
205 XR Diesel 1.8 '90
309 GR 1.6+schd. '89
405GLD '89
Renault 5 GTX 1.7 '89

ƒ21.950
ƒ 17.500
ƒ19.500
ƒ10.750
ƒ13.850
ƒ14.950
ƒ10.950
ƒ27.950
ƒ18.750
ƒ15.950
ƒ21.500
ƒ15.750

3-12 maanden garantie. Inruil, financiering
en verzekering mogelijk. Ook voor inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
505, GR, diesel, station, bj. '86,
5-bak, alarm, ƒ 7750.Expocar Trading 020-S153933.

Zastava

Zastava Yugo 45. '84, i.z g.st.
wit, met 1 jr. Apk, ƒ1500.-.
020-6342423/6312115.

020-6183951
Algemeen

Centrum Auto's

Een greep uit de collectie:
BMW 635 CSI, airco, leer, BBS, ABS, Een kanjer II985 ƒ27.950.Mercedes 280 S, aut. bl. met. Pullman,
1985 ƒ 19.950.Ford Escort laser 5-versn. etc.
1986
7.950.V.W. Polo VAN uitv, wit,
I986
5.950.V.W. Jetta, goudbrons met, etc.
I984
7.950.Opel Kadett 1.2 S, rood met. dubb. sp. etc. 1983 4.950,Opel Kadett 1.2 S, 3-drs. H.B., alpma wit,
I987
9.950.Opel Ascona 1.6, 'Luxus'
I983
4.950.Opel Ascona 1.6, L.S., 4-drs, zilvergrijs met. I985
7.950.Opel Kadett 1.6, Diesel, div. extra's
1987 ƒ 9.950
:itroen Visa 1.1 Leader, two-tone, grijsmet. 1987 ƒ 6.950.Rat Uno, Lido edttion, sky-blue, etc.
1989 ƒ 9.950.AUTO VAN DE WEEK
Sierra 4x4,145 pk. 2.8 l 'Porsche killer', alle opt.1987 ƒ 16.950.Garantie, Inruil, Financiering mogelijk
Westerstraat 103 - 105, 1015 LX Amsterdam

020-6250096

Henk en Conny
P.S. Het is voor ons niet mogelijk u persoonlijk te
berichten, derhalve doen wij dit langs deze weg
R E S T A U R A N T

!L

Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstelv
- Tel;02946 -1373- ' /.
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Badmode:
je voelen
als een
filmster

Dille is voor
vele doeleinden
te gebruiken
ILLE is een kruid dat al
eeuwen bekend is. De Romeinen vlochten er bij
voorbeeld kransen van voor
hun terugkerende oorlogshelden. Ze hingen ook wel dille in
de eetzalen om de 'zware' lucht
te verdrijven. Volgens oud
Duits gebruik draagt een bruid
dille in haar schoen, omdat dit
geluk zou brengen. Dille trok
men vroeger ook wel mee in de
bouillon, als middel tegen slapeloosheid en zwaarlijvigheid.

D

Van dille kun je zowel de blaadjes
als het zaad gebruiken. Zaai dille in
april-juni in de volle grond. De
blaadjes kunnen van juli tot september geplukt worden, het zaad dient
in augustus te worden geoogst. Het
blad kan men drogen en invriezen,
het zaad wordt gedroogd.
Gebruik dille in:
- tomaten-, kaas-, asperge- en bonensoep
- koolraap, bloemkool, zuurkool,
rode bieten
- komkommer-tomatensla
- gekookte vis, zalm uit blik
Wees zuinig met dillezaad:
- bij het maken van augurken, zilveruitjes,
- in hutspot, zuurkool en wittekool
stamppot,
- in goelasj, hachee.
' Recept: Makreel met dille (4 personen), 4 verse kleine makrelen, l citroen, dille, aluminiumfolie.
Was de makrelen, Leg ze op een
stuk folie. Leg er een schijfje citroen
op en doe een takje dille in de buikholte van de vis. Vouw de folie dicht
en leg de pakketjes in het midden
van een warme oven (175° C) of op de
barbecue. Laat de vis gaar worden in
+ 30 minuten onder af en toe keren.
~ Per portie: 1540 KJ (368 kcal), 38 g
eiwit, 24 g vet, O g koolhydraten.
Menusuggestie: gegrilde makreel,
gestoofde komkommer, rijst, ijs.
Voor vragen over voeding kunt u op werkdagen van half twee tot vijf uur de Voedlngstelcfoon van het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding raadplegen: 070-351 08 10. .

T-T- BOEGER omsloot een gitV zwart geteerde schutting
" de tuin als een rouwrand.
In de schaduw ervan wilde
niets groeien en aan de zonzijde verbrandde alles door de
dampende teer. Wie tegen een
dergelijke schutting viel, kon
rekenen pp een woud van fijne
splintertj es die rechtop als haren in de huid stonden.
door Bram Wolthoorn
Huidige schuttingdelen zijn licht
van kle>ir, laten met hun vaak open
structuu^ wind en regen door en
scheppen door hun grote sierwaarde
een comfortabele privacy. Het verduurzaamde hout behoeft nauwelijks onderhoud.
,
De schuttingen van vroeger zijn de
'tuinschermen' van tegenwoordig,
maar het doel van deze afscheidingen is onveranderd gebleven: het
scheppen van een eigen ruimte,
waar men beschermd is tegen wind
en onverdacht spiedende blikken.
Een hoge heg of een haag van conif eren levert hetzelfde resultaat, maar

atv
Rcdactic.idrcs ATV: WcckiiK-du,
postbus 2104. 1000 CC Amsteulam,
tel 020 - 562 2K40 (alleen \ morgens)

Foto C&A

Foto Tweka b.v.

Op het strandje voelen als een filmster. Met de
nieuw badmode voor dit seizoen waan je je even
Brigitte Bardot of Marilyn Monroe. Hartvormige
decolletés, beugelcups en het bekende BB-ruitje
voeren de boventoon In de collectie.
De modellen zijn geïnspireerd op de glamour-outfits van
de jaren vijftig. Bikinibroekjes reiken deze zomer tot de
navel en hebben soms de coupe van een strak, hoog shortje.

Foto Cnslal Beach

Ook de topjes laten wat meer te raden over; sexy
beugelbehaatjes en genoopte bolerootjes vestigen de
aandacht op de taille.
Voor wie die dit allemaal wat te frivool vindt of geen zin
heeft in snelle diëten brengt de badmode gelukkig ook nog
wat gekledere ontwerpen.
De kleuren zijn helder, vrolijk en intens, maar nooit
schreeuwend. De neons hebben plaats gemaakt voor de
meer subtiele tonen van bordeaux, steenrood, olijf groen en

Folo Triumph Intcrnattnaal B V

antraciet of poederachtige pastels zoals flamingo en
anemoon.
Er is een grote variatie aan materialen dit seizoen. De tijd
dat een badpak niet meer was dan een floddertje stretchnylon ligt achter ons. Tegenwoordig kunnen we overal in
zwemmen en zonnen: van fluweelzacht velours tot glanzend
satijn, van sportieve katoentricot tot ragfijne twintig
deniergarens. Het gebruik van lycra zorgt er voor dat alles
perfect zit zowel na als voor een duik in het water.
TRUDY STEENKAMP

Kaasstad heeft historie
goed weten te bewaren
Z

EG ALKMAAR en iedereen
denkt prompt aan kaas.
Vraag bij de WV om wat
informatie over Alkmaar en de
dame achter de balie begint
over de kaasmarkt en
vierhonderd jaar oude
kaashandel, het
kaasdragersgilde en natuurlijk
het kaasmuseum. „In Alkmaar
kun je nu eenmaal niet om de
kaas heen."

schijn. De kaas wordt weliswaar niet
meer aangevoerd per schip en is niet
meer afkomstig van kaasboeren,
maar op de markt wordt nog altijd
heuse handel gedreven volgens de
ouderwetse methode handje-klap en
in klederdracht. Op vrijdagmorgen
ga je in Alkmaar een paar eeuwen
terug in de tijd.
En als ergens in Nederland een
kaasmuseum hoort te zijn dan is het
wel in het Alkmaarse Waaggebouw.
Aan de hand van werktuigen en instrumenten wordt de kaas- en boterbereiding in vroeger eeuwen gedoor Everhard Hebly
toond. Er is hier werkelijk sprake
van een collectie die uniek is in de
Kaas, kaas en nog eens een keer wereld.
kaas. Alkmaar is allereerst kaasstad
en dat zullen de vele buitenlandse
toeristen weten ook. Met name op Victoriestad
Maar Alkmaar is veel meer dan
vrijdag als de folkloristische kaasmarkt op het Waagplein ten tonele alleen maar de kaas en haar tradigevoerd wordt. Het lijkt sterk op een ties. De stad heeft namelijk een rijke
schouwspel, maar dit is slechts historie die teruggaat tot in elk geval

1254 toen Graaf Willem II haar
stadsrechten verleende. Als je een
beetje in de geschiedenis graaft en
Alkmaar 'bewandelt', valt de gelijkenis met Haarlem op.
Beide steden staan te boek als hofjèsstad, zijn bijna even oud, weerstonden de Spaanse overheersing in
1573, hebben beide als herinnering
aan die tijd een 'Huis met de Kogel',
beschikken over een wandelpark genaamd De Hout en zelfs het oudste
kerkgebouw in het hart van de steden vertoont gelijkenis.
Van de woelige periode tijdens het
Spaans beleg wordt gezegd dat Alkmaar over strijdlustige vrouwen beschikte die de burgers aanvoerden
tegen de Spanjaarden. Gelijk Kenau
in Haarlem. Waarschijnlijk dat dit
slechts een anekdote is. Waar niemand aan kan tornen is dat Alkmaar
stand hield tegen Alva's zoon Don
Frederik en dat in 1573 bij Alkmaar
de Victorie begon. Haarlem capituleerde toen.

Schuttingen zijn de
'tuinschermen' van nu

Lange Pier

neemt veel meer ruimte in dan een
houten afscheiding en het kan soms
lang duren eer de gewenste hoogte
bereikt is. Snoeien en water geven
hoeft men een schutting ook al niet.

Planken
Het meest gangbare scherm wordt
gemaakt door planken - houten delen - horizontaal om en om tegen
stevige palen te spijkeren. De wind
wordt door deze bevestigingswij ze
niet volledig geweerd, maar kan
luchtig tussen de planken door spelen. Dit is vooral van belang voor
planten die tegen het scherm geplaatst worden.
Verticaal bevestigde planken om
en om tegen een dwaislat ogen sierlijk, maar een afscheiding naar dit
model is door het extra houtwerk
duurder in aanschaf. Vlechtschermen zijn kant en klaar verkrijgbaar
bij tuincentra en doe-het-zelf-zaken.
Ze worden vervaardigd door dunne
hardhouten banden in elkaar te
vlechten en onder een hoek van vijfenveertig graden op te sluiten in een
houten raamwerk. Het vlechtscherm kent vele variaties.
Een heel natuurlijk aanzien levert

de afscheiding van gevlochten rijshout (wilgetenen) of rietmatten op.
Ze zijn helaas niet zo sterk. Schilderen of een andere vorm van onderhoud zijn bij dergelijke schermen
niet mogelijk.

Zelf bouwen
Het bouwen van een houten afscheiding behoort voor de handige
tuinier beslist tot de mogelijkheden.
Verduurzaamd hout is bij de doehet-zelf-zaak verkrijgbaar, evenals
hardhouten palen. Voor de palen
kiest men vanzelfsprekend stevig
Europees hardhout als larix of eik.
Minimum maat voor de palen is 7,5 x
7,5 centimeter, beter is 10 x 10 centimeter. De palen moeten minstens
zestig centimeter in de grond staan.
Voor extra stevigheid wordt een
kraagje van beton nog wel eens toegepast: kant-en-klare betonmprtel is
bij de doe-het-zelf zaak verkrijgbaar.
De palen niet ingraven, maar in een
met een grondboor gemaakt gat
slaan. De palen worden maximaal
anderhalve meter uit elkaar geplaatst.

Alkmaar heeft haar geschiedenis
beter te weten conserveren dan menig andere stad. Wie van fraaie geveltjes, hofjes, grachtjes, ophaalbruggetjes en winkelstraatjes houdt,
kan in Alkmaar zijn hart ophalen.
Met de nadruk op -tje, want Alkmaar
is een betrekkelijk kleine stad, waar
de vele kleine beetjes voor een
groots
geheel
zorgen.
Een wandeling
rond de kaasmarkt is vrij snel
gemaakt, tenzij
je overal even de ••••i
tijd voor neemt.
Het uit de veertiende eeuw daterende Waaggebouw kun je hierbij vanuit vrijwel alle hoeken bezichtigen.
Voor het mooiste beeld moet je
plaatsnemen op de Kuipersbrug.
Achter je de erotische speciaalzaak
'Eros sinds 1970', voor je de gevel
van het Waaggebouw met het in Parijs vervaardigde tegeltableau.
Verplichte kost in dezelfde hoek is
verder nog de vismarkt met Bloemensehuit en natuurlijk het stadhuis in de Langestraat. Saillant detail bij dit laatste bouwwerk is dat
het in 1517 grondig 'gerenoveerd'
werd door Lange Pier uit Friesland,
die aan het hoofd stond van een Gel-

Keukenafval apart
Afval kan nu ook gescheiden
worden ingezameld in de keuken. Miele ontwikkelde een speciaal onderkastje met drie afvalcontainers. De onderkast is
veertig centimer breed en bevat
twee uittrekbare fronten. In het
bovengedeelte bevinden zich in
totaal drie containers voor het
inzamelen van verschillende
soorten afval. Het onderste deel
kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het bewaren van
schoonmaakmiddelen, vuilniszakken etc.
Het systeem is voorzien van
een reukdichte afsluiting. De afvalcontainers zijn gemaakt van
honderd procent recycling-materiaal.
Informatie bij: Mielc Nederland, lel.
03473-78911.

Nieuwe Campinggids

Kaas, kaas en nog eens een keer kaas. Ruim vierhonderd jaar kaashandel in Alkmaar. Met als centrum de karakteristieke Waag
Foto Herman Homburg

derse bende. Alles wat branden kon,
werd in vlam gezet met als gevolg
dat er heel wat op schrift gestelde
historie" vernietigd werd.
Zoals zoveel steden herbergde
Alkmaar in vroeger eeuwen vele

lijk Museum, het Gaslicht Museum
en het Hans Brmker Museum, genoemd naar de jongen die in de vorige eeuw met zijn vinger een gaatje in
een dijk dichthield en daarmee een
watersnoodramp voorkwam; een fabeltje dat in
Amerika overigens grote bekendheid geniet.
1
Afgezien van
de overdosis his™™™« torie die Alkmaar te bieden
heeft, bezit de stad veel winkelstraten. Twee daarvan springen er toch
uit: de Appelsteeg en de Magdalenenstraat. De eerste is Alkmaars
kortste, de laatste Alkmaars smalste
winkelstraat. 'Ja, gezellig' heet de
Magdalenenstraat te zijn volgens de
eigen winkeliers. De straat komt via
de Houttil uit op het Waagplein met
de verschillende terrasjes. En na een
rondgang door de stad is dat toch de
meest gezellige plaats om bij te komen.

Stad waar vele kleine beetjes
voor een groots geheel zorgen
bierbrouwerijen. Die tijd is ook in
Alkmaar definitief voorbij. De stad
teert in dit opzicht op het verleden.
In 1986 werd er wel een nieuwe
injectie gegeven: het Nationaal Biermuseum 'De Boom', gevestigd in
een brouwerij uit de zeventiende
eeuw. Na een bezoek aan het museum kan de bezoeker zich in het
proeflokaal te goed doen aan een
van de ongeveer honderd biersoorten.
Nu we het toch even over musea
hebben. Het is dus vrijwel ondoenlijk om Alkmaar 'in één dag te doen'
als je alle musea wilt bezoeken.
Want de stad telt ook nog het Stede-

In de nieuwe Internationale
Campinggids van ACSI staat
een. overzicht van ruim zevenduizend campings in binnen- en
buitenland. Honderdtachtig selecteurs zijn er dit jaar op uit
getrokken om de campings te
testen en zich persoonlijk te
overtuigen van de aanwezigheid
en kwaliteit van diverse voorzieningen.
Per camping wordt duidelijke
informatie verstrekt op het gebied van reglement, de bodemgesteldheid
en beplanting,
huurfaciliteiten, sanitair etc.
Het aantal gegevens is in de
jongste editie met twintig items
uitgebreid, zodat er nu per camping informatie over 145 belangrijke punten in staat.
Met in de gids opgenomen reserveringscoupons (in diverse
talen) kan rechtstreeks bij de
camping waarnaar de belangstelling uitgaat informatie worden aangevraagd, of een plaats
worden gereserveerd.
De ACSI-glds 1992 kost ƒ29,50 en is
verkrijgbaar bij elke boekhandel en bij
diverse caravanbedrljven. Leden van
boekenclubs kunnen de gids daar bestellcn.

Alkmaar is de tweede stad die beschreven
wordt in een korte serie van stedMi die in de
buurt liggen en zich goed lenen voor een kort
toeristisch bezoek. Vorige week stond Den
Haag centraal op deze ATV-pagina.

IETS EN BUS of tram
moeten de auto op de korte afstand gaan verdringen. Om mensen ertoe te bewegen de auto vaker te laten
staan en meer gebruik te maken van het openbaar vervoer,
wordt fietsen aantrekkelijker
gemaakt.

F

VERTICAAL: l soort hert; 2 de
Welk winwoord komt er in
onbekende; 3 projectiel; 4 rijstbranhet balkje?

dewijn; 5 nok op een as; 7 lange paal;
8 gevechtswagen; 9 pi. in Overijssel;
10 ten bedrage van; 11 telwoord; 13
voetstuk; 16 katastrofe; 18 Europeaan; 19 ovenkrabber; 20 binding; 22
herbergier; 24 muziekinstrument; 26
lid van een bepaalde sekte; 28 grondsoort; 30 lange nekharen; 32 pi. in
Utrecht; 34 klap; 35 plant; 38 belangrijk persoon; 40 vissersvaartuig; 42
pi. in Gelderland; 44 tweestemmig
gezag; 45 Engelse titel; 46 kale streep
in een stof; 48 onvergelijkelijk; 50
roofdier; 51 zijrivier van de Elbe; 54
niet koud; 55 verachtelijk; 59 vrl.
rund; 59 teken van de dierenriem; 61
oostzijde; 63 voorz.
Oplossing puzzel vorige week: suikergastje en schoenlapper

Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Uiisie

Op de fiets naar de halte

Kruiswoordpuzzel
HORIZONTAAL: l hippodroom; 6
lekkernij; 12 onvriendelijk; 14 slip
van een jas; 15 nummer; 17 muziekinstrument; 20 bouwkundig ingenieur; 21 bovenaf sluiting; 23 vogel;
24 vaatwerk; 25 voorganger; 27 peulerwt; 28 graafschap in Groot-Brittannië; 29 stad in het Engelse graafschap Surrey; 31 proper; 32 componist; 33 vervoermiddel; 35 sluier; 36
pi. in Utrecht; 37 strijd; 39 vergrootglas; 41 wandelhoofd; 43 muziektempel; 45 plomp; 47- conus; 49 steengruis; 50 kaliumcarbonaat; 52 persoon; 53 Japanse munt; 54 nonsens;
56 deel van de mond; 57 sportevenement; 58 kaarsdrager; 60 pers. ynw.;
61 gebied; 62 vergevorderd in tijd; 64
bomvrij gewelf; 65 geleding.
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door Rob Boerrigter
Dat is de kern het Masterplan
Fiets van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat, waarmee vooral het
autogebruik voor de korte afstanden
ontmoedigd wordt. „Onderzoeken
hebben uitgewezen dat tot een afstand van ongeveer zes kilometer de
fiets een voor het publiek aanvaardbaar alternatief voor de auto is.
Maar om mensen ook daadwerkelijk op de fiets te krijgen, moet die
wel aantrekkelijk gemaakt worden,"
• Tegen een houten afscheiding laat een kamperfoelie zich graag leiden. zegt J. van der Klei, beleidsmedeKlimmers als klimop (Hedera), Clematissoorten en kamperfoelie (Lonicera) werker Integraal Verkeers- en Vervoelen zich ook prima thuis op een schutting of scherm
voersbeleid van het ministerie van
Tekening C Wolthoorn Verkeer en Waterstaat. In het Masterplan Fiets geeft het Eijk aan wat
er zoal mogelijk is om het rijwiel te
(ADVERTENTIE)
promoten.
„Zo stelt het ministerie geld beschikbaar voor het realiseren van
goede fietsverbindingen en het bevorderen van de verkeersveiligheid.
Op lokaal niveau moeten dergelijke
zaken daadwerkelijk uitgevoerd
worden. In Amsterdam werkt het geDe kritische en goed
meentebestuur goed samen met de
geïnformeerde relaties van
Fietsersbond ENFB om het fietskliVan Reeuwijk weten wel beter
maat in de stad te verbeteren. Een
Toch klinkt Harvmk al bijna net zo
goed voorbeeld hiervan is de plattebekend als de roep van onze
grond met duidelijk aangegeven
gevleugelde vriend. Meer van dit
fietsroutes," aldus Van der Klei.

|arvink is géén vogel

soort klinkende namen vindt u bi]
Van Reeuwijk Informeert u maar
eens, ze weten er alles van

Kluizen

van eeuwijk
Sniep7, Tel '020-6994111,
Meubelboulevard Diemen

In Diemen vertellen

„Maar het grootste probleem in
Amsterdam is natuurlijk het schrikbarend aantal fietsdiefstallen. Om
dat tegen te gaan worden er steeds
meer maatregelen genomen, bijvoorbeeld het realiseren van fiets-

• Niet van gevaar ontbloot moeten fietsers zich vaak een weg baner
tussen de auto's, zoals hier in Amterdam. Het Masterplan Fiets wil hè1
Foto Bram de Hollende
fietsklimaat verbeteren

kluizen, zoals bij het metrostation
in de Bijlmer en op Schiphol."
Fietskluizen zullen met name geplaatst worden bij haltes van bussen
en trams. „Er zal daar waarschijnlijk een aantal van langs de sneltramlijn in Amstelveen komen. Een
belangrijk onderdeel van het Masterplan Fiets is om meer mensen
van huis naar een openbaar vervoerhalte te laten fietsen. De fiets moet
in combinatie met een goed open-

baar vervoer de schakel in de ver
voersketen worden die de auto op d£
korte afstand overbodig maakt. Onfietsen veilig te kunnen stallen, zij r
goede fietskluizen van cruciaal be
lang."
Naast het aantrekkelijk maker
van de fiets en het openbaar vervoer
zal het autogebruik, door bijvoor
beeld hogere parkeertarieven ont
moedigd worden. „Een 'push anc
pull' beleid," zegt Van der Klei.
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Kwekers] P. van KLEEFF

SINGER
NAAIMACHINES

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

PRINSENHOFSTRAAT 7 •ZJ02507-20072.
VEBSTEÏGE
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN ,
SCHAREN
P.ErM.Stokman
reparatie alle merken

15

[~ ZOMERPLANTEN "j
i

BIASBAND
FOURNITUREN

Groot assortiment

i

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Speciale mest
voor geraniums en
bloeiende zomernlanten

eet- en drinkkamer

U kunt voor
zomerplanten naar
het noorden naar
het OOSTEN, naar
het zuiden of naar
het WESTEN;
maar onze kwaliteit
is de BESTE.

Speciale mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

.De Gulle Toine"
vraagt met spoed

5,en

p. zak

Div. bloembakken
-Roodsteen -Plastic en
Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Boul. Barnaart 14
tel. 12932

Mooiste marmer, (iraniL't en
leisteen. Voor wand en vloer
De
grootste
collectie
in
Amsterdam
en
omstreken
advies
en
voorlichting
Groothandelsprijzen v a
fS7,-/m-, i n cl. bt\v

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

BE1MLTU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

ABRES

De Flinc'hStniat ISi'ceM'.n Makrm
Amsterdam • 020-li!) 2h :>,V>

Fa. Gansner & Co.

Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
ƒ l .06

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

SERVICESTATION

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

(bij Palace Hotel)

vraagt personeel
voor zijn afdelingen
INTERTOYS, SPORTPOINT
en huishoudelijke af d.
Leeftijd 18-20 jaar.

Dit weekend:

BDSBESSENTAARTJE
ROOMBOTERCAKE

8,75

l,- korting
-Qckte jOakker j3atk
HOGEWEG 28. TEL 12989

geeft u meer!
die we voor u in petto hebben. Kom dit

ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE

pasje dus meteen bij ons afhalen. En be-

Weekmedia biedt u in samenwerking met NZH Travel Excursions een unieke dagtocht aan per bus naar de Floriade
in Zoetermeer. De bus vertrekt dagelijks (tot 10 oktober 1992)
om 10.00 uur vanaf de kiosk NZH Travel Excursions, Damrak/Prms Hendnkkade tussen het Centraal Station en het
Scandic Crown Hotel m Amsterdam.

waar 't goed, want deze aanbieding is altijd geldig. Net als de prijs van onze mon' Üiuren. Want elk montuur uit onze collectie .

De Floriade presenteert 70 hectare hollandse poldei met
ontelbare tulpen, rozen, bloesem en nog zo'n 35.000 andere
soorten bloemen. Onder een reusachtig dak worden dertien
spectaculaire exposities gehouden over bloemen, planten,
groente en fruit, tropische palmen, orchideeën, bonsai, etc.
Maar de Floriade biedt ook landenfestivals, straatartiesten,
theater, dans en muziek en een 76 meter hoge uitkijktoren.
Beeldende kunst en architectuur zijn rijk vertegenwoordigd
op de Floriade.

modellen kost maar 75 gulden.
10O% Tevredenheidsgarantie. 't
lijkt wel Of en bij Hans Anders altijd wat te

U kunt dagelijks deelnemen aan deze bustocht. Deelname is
alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6250772
en tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek bij NZH Travel Excursions in
Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief bustocht,
entreebewijs Floriade. Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 7,50 korting en betaalt u slechts ƒ 40,00 p.p.

n

°9 maar één Van

«e voorde,

Bon voor onze lezers
Deelname aan de tocht naar de Floriade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6250772. U dient deze
bon ingevuld in te leveren op de dag van vertrek aan de
kassa van de kiosk NZH Travel Excursions, Damrak/Pnns
Hendrikkade tussen het Centraal Station en het Scandic
Crown Hotel in Amsterdam.
De kosten bedragen / 40,00 p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:
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Personeel verzorgingshuizen massaal de straat op

DEZmWEËK
Warm water

ZANDVOORT - Enkele tientallen werknemers van de drie
Zandvoortse verzorgingshuizen trokken gisteren met een koe
en spandoeken door het dorp. Met de demonstratieve optocht
wilden zij kracht bijzetten bij de onderhandelingen van de
bonden met de regering. Inzet daarbij zijn lonen en arbeidsomstandigheden. Volgens de betrokkenen is echter de toekomst
van elke burger in het geding.

Zijn ouders verkochten warm
«5
water in een kruidenierszaakO
je in Schiedam Voor Dries Sonneveld en zijn echtgenote Mary is het
eveneens een belangrijke bron van
inkomsten Deze week in de rubriek
'Achter de Schermen'

Het personeel uit de verzorgingssector, zowel verzorgenden als medewerkers van de civiele dienst, wil
niet 'uitgemolken' worden. De salarissen zijn de afgelopen jaren naar
schatting 4,5 procent achtengebleven bij loonstijgingen in andere sectoren. Dat verschil moet nu maar
eens ingehaald worden, is de mening
van de betrokkenen. Om een en ander duidelijk te maken, werd gisteren door werknemers van Huis in de
Duinen de koe 'Nel' van stal gehaald,
voor de demonstratieve optocht
door het dorp. Daarbij waren ook
Huis in het Kostverloren en de Bodaanstichting vertegenwoordigd.
Met de optocht werd gedemonstreerd tegen de houding van de regering die hooguit een salarisverhoging van krap een half procent wil
toestaan. Voor de bonden onacceptabel. Net als de drie procent verho-

Bezorging:
Advertenties:
Redactie:

Conflict tussen
burgemeester en
PvdA-voorzitter
ZANDVOORT - De selectieprocedure voor een nieuwe gemeentesecretaris heeft tot een
ernstig conflict geleid tussen
burgemeester Van der Heijden
en PvdA-fractievoorzitter Van
Westerloo. Zij werd dinsdag
voor enkele felle uitspraken op
het matje geroepen: Los van
deze discussie werd vorige
week de heer M.W. van Ooijen
aangesteld als nieuwe gemeentesecretaris van Zandvoort.
Behalve bij de PvdA stuitte de selectieprocedure ook bij de WD op
bezwaar. Door de hele gang van zaken was de indruk ontstaan dat het
college van burgemeester en wéthouders de benoeming had doorgedrukt, zonder dat er overeenstemming tussen de diverse partijen bestond. Een interne kandidaat kreeg
daardoor geen kans. „Het college is
zijn afspraken niet nagekomen", zei
PvdA-fractievoorzitter Jeanette van
Westerloo vorige week woensdag.
„Maar ik stel niet de persoon, maar
de procedure aan de kaak." Het was
een 'kwalijke zaak', vond zij, dat er
geen overleg was gepleegd met de
selectie- en adviescommissie. Bovendien was de raadsleden beloofd
dat voor hen een rapport klaargelegd zou worden, maar dat was niet
gebeurd.
De gemeenteraad mocht 'kiezen'
uit één kandidaat. Maar minimaal
moeten er twee voorgedragen worden, vonden Tates (WD) en Van
Westerloo, met artikel 102 van de
gemeentewet in de hand. Het college
zou dus 'onzorgvuldig' gehandeld
hebben.
Vervolg zie pagina 3.

Technomuziek
houdt jeugd wakker
tijdens Luilak
ZANDVOORT - In activi,1 teitencentrum 't Stekkie
wordt in de nacht van vrijdag 5 juni op zaterdag 6
, juni Luilak gevierd, tussen
. twaalf uur en zeven uur.

•
,
•.
'
'
•
'•
,'

De jongeren kunnen tijdens
de Luilaknacht flink uit hun
dak gaan tijdens de technorgie-rave-muziek nacht in 't Stekkie. Techno-muziek is een muzieksoort waarbij veel gebruik
wordt gemaakt van de computer. De muziek die hierdoor ontstaat is zowel qua inhoud als
geluid verrassend, volgens de
medewerkers van het activiteitencentrum.
Deze muziek maakt het mogelijk om klassieke muziek als hedendaagse muziek te brengen,
of een combinatie van beide te
laten horen. De zaal van het activiteitencentrum gaat open op
vrijdagnacht 5 juni om 24.00
uur. Toegang vanaf twaalf jaar.
Kaarten in de voorverkoop vijf
gulden. Aan de zaal 7,50 gulden.
De kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 't Stekkie/Pageehal tot vrijdag 5 juni zes
uur. 't Stekkie is gevestigd in de
Celsiusstraat 190.

ging uit de eigen pensioenregeling,
'een sigaar uit eigen doos'. De onderhandelingen tussen bonden en regeringsvertegenwoordigers zaten afgelopen dagen muurvast. Ook met het
voorstel van de ABVA-KABO, om
elke Nederlander vijf of zes gulden
per maand extra te laten betalen, is
tot voor gisteren nog niets gedaan.
De meeste Nederlanders zijn daartoe bereid, zo bleek onlangs uit twee
enquêtes.

Zandvoort, meer
dan strand alleen
ZANDVOORT - Zandvoort,
meer dan strand alleen. Dat is
de nieuwe slogan voor deze
badplaats die zaterdag tijdens
een vuurwerkspectakel door
de Stichting Zandvoort Promotie werd bekendgemaakt.

Personeelstekort
Door de lage salarissen blijkt het
voor veel mensen niet aantrekkelijk
om in de bejaardenzorg te gaan werken. Daardoor kampen veel verzorgingshuizen al lange tijd met een
personeelstekort. Volgens woordvoerder Kik Boon uit het Huis in de
Duinen, gaat het daarom niet alleen
om de toekomst van het personeel.
„Wij kunnen niet meer garant staan
voor de zorg die wij eigenlijk aan de
bewoners van de verzorgingshuizen
willen geven. Daarvoor is er te weinig personeel. En dat is niet alleen
een zaak van ons of van de bewoners, maar ook een zaak van alle
andere mensen. Want iedereen kan
op een gegeven moment een beroep
moeten doen op de zorg in één van
deze huizen." Als de personeelsbezetting nog verder achteruitloopt,
worden de vooruitzichten steeds
somberder.
De bewoners van het Huis in de
Duinen kregen gisterochtend allemaal een bloemetje. Dat kon betaald
worden met gelden van sympathiserende leveranciers en andere instellingen. Met de bloemen wilde men
aangeven, dat de actie goed bedoeld
was. 'Juist om ervoor te pleiten dat
er in de toekomst een goede zorg
blijft bestaan'. Daarop sloeg ook het
thema yan de actie: 'Wij lopen stuk
op de werkdruk. Onze bewoners verdienen méér, daarom trekken wij tekeer!'
Om tijdens deze actiedag een goede opvang van de ouderen te garanderen, bleven enkele personeelsleden acliter. Bovendien waren familie en kennissen van de 143 bewoners van Huis in de Duinen om hulp
gevraagd. Alleen dan zou het voor
het personeel mogelijk zijn om in
groten getale de straat op te gaan.

• De verzorgingssector wil niet 'uitgemolken' worden. Tientallen personeelsleden van de Zandvoortse verzorgingshuizen maakten dat gisteren duidelijk
tijdens een (demonstratieve optocht met een koe door het dorp.
Foto Bram de Hollander

Huis in de Duinen. „En dat terwijl
de zorg steeds zwaarder wordt". De
verzorgingshuizen nemen steeds
meer bewoners op, die eigenlijk opgevangen zouden moeten worden in
een verpleeghuis. Dat laatste is vrijwel onmogelijk door de enorm lange
wachtlijsten.

Verpleegafdeling

Horeca wil niet langdurig betalen
voor een tijdelijke brandweerman
ZANDVOORT - De Zandvoortse horeca wil geen geld
betalen voor de preventiemedewerker die de brandweer wil
aanstellen. Het college van
burgemeester en wethouders
wil in verband met deze extra
kracht de leges voor de horeca
verhogen. Als dat doorgaat,
stappen de ondernemers naar
de rechter.

Een en ander betekent dat er gemiddeld steeds meer tijd nodig is
voor de bewoners. Daarom heeft het
Huis in de Duinen - in samenwerking met het Huis in het Kostverloren - enkele jaren geleden geprobeerd geld te krijgen voor. een officiële verpleegafdeling. Een project
dat al in een enkel verzorgingshuis
in de regio van start is gegaan. Het
verzoek van de Zandvoortse huizen
Actiemaaltijd
werd echter in april 1990 door de
Het aanstellen van een preventieDe steun was massaal. Gisteren provincie afgewezen.
medewerker is volgens de brandkwamen zij op alle fronten helpen of
zij namen ouderen mee naar huis.
„We hebben die hulp voor deze ene
keer gevraagd," aldus Boon. „Maar
als de situatie zo voortduurt, zullen
we vaker een beroep moeten doen
op familie of kennissen. En dat is
ZANDVOORT - Het gemeen- voor vorige week een bedrag van zesnatuurlijk niet de bedoeling. Daar- tebestuur is vorige week in tig duizend gulden beschikbaar geom moet er wat veranderen." Daar- principe akkoord gegaan met steld. De PvdA is echter fel tegen dit
naast werd ook meegeholpen door de aankoop van perceel Kerk- plan. Deze partij heeft enige maanbewoners van de aanleunwoningen. plein 9. De zijkant van dit sterk den geleden een variant bedacht die
volgens haar enige miljoenen goedHet keukenpersoneel had dinsdag al
maatregelen getroffen door een 'ac- verwaarloosde pand grenst koper is. Dit idee kreeg echter geen
tiemaaltijd' klaar te zetten. In de an- aan het Raadhuisplein. De ge- steun van de overige partijen. Overidere verzorgingshuizen, waar de ac- meente wil er een nieuw bouw- gens krijgt de gemeenteraad nog een
tie beperkt bleef tot een 'werkonder- werk neerzetten, maar niet stem in de uiteindelijke financiële
breking', was een dergelijke maatre- voor de ambtenaren. Het opzet.
gel niet nodig.
Raadhuis wordt aan de achterAan deze keuze van de raad is de
Over het algemeen sympathiseren zijde uitgebreid.
aankoop van het pand Kerkplein 9
de directies met hun medewerkers.
gekoppeld. Hiermee wil het college
Het tekort aan personeel plaatst ook
De mogelijkheden voor die uit- waarborgen dat er op deze plaats
hen voor grote problemen. „Wij zijn
verplicht om de zorg constant aan te breiding worden nader onderzocht een passend bouwwerk komt, ter
passen het personeelsbestand," al- door het bureau Twijnstra Gudde 'upgrading' oftewel als 'hoogwaardidus directeur René de Vries van het N.V. De gemeenteraad heeft hier- ge afronding' van het Raadhuis-

weer hard nodig, omdat de controle
op brandveiligheid in hotels en pensions de afgelopen jaren ver is achtergebleven. Dat maakt een inhaalmanoeuvre noodzakelijk. Volgens
het college van burgemeester en
wethouders moeten de kosten daarvan voor rekening van de 'belanghebbenden' komen, oftewel de
Zandvoortse horeca.
Deze ondernemers wijzen dat volstrekt van de hand en zullen naar de
rechter stappen als de doorberekening doorgaat. Dat gaat hen te ver.

Raad akkoord met aankoop Kerkplein 9
plein. Dit moet op 15 mei 1994 opgeleverd worden.
In het pand is momenteel een Italiaans restaurant gevestigd. De huidige eigenaar, Graftdijk, is inmiddels akkoord gegaan met een koopsom van 335 duizend gulden kosten
koper. Hij verplicht zich hierbij om
het pand op l september 1993 leeg op
te leveren. Als de plannen dan nog
niet klaar zijn, wordt de planning
met een jaar verlengd. Graftdijk
keert daarna weer terug in het nieuwe pand. Volgens het contract zal hij
in de nieuwbouw voor een bedrag
van 250 duizend gulden een bedrijfsruimte van 120 vierkante meter kopen. Hier zal opnieuw een restaurant gevestigd worden.

Zandvoorts Nieuwsblad ook naar Australië
ZANDVOORT - Het
Zandvoorts Nieuwsblad reist
over de hele aardbol. Dat
bleek pas geleden ook weer
eens uit een brief en een foto
van de familie Kemp-Van
Turenhout uit de Australische plaats Norlane. Deze
maand, 19 juni, is het exact
veertig jaar geleden dat Martinus ('Kern') en Dien de grote stap waagden om vanuit
Zandvoort naar dit werelctdeel te emigreren. Al die tijd
volgen zij het Zandvoortse
nieuws op de voet.

Al die jaren bleven Kern en
Dien Kemp-Van Turenhout
'
op de hoogte van de ontwik•
kelingen in hun oude woonplaats, doordat (schoon) zuster Ada Kemp met grote regelmaat Zandvoortse kranten naar Australië zond. En
daar genieten zij nog steeds
van, zo lieten zij onlangs we- • Martinus en Dien Kemp-Van Turenhout volgen in Australië met het Zandvoorts Nieuwsten in een brief aan de redac- blad de ontwikkelingen in hun oude woonplaats.
Foto John Dahlhaus
tie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. De tekst daarplaats. We hebben geen een belangrijk punt is, om- Turenhout en Martinus
van luidde als volgt.
heimwee, maar we stellen' dat de bevolking steeds Kemp, 15 Alkira Ave., 3214
HW
LW , HW LW
Datum
het reuze op prijs om de ver- meer uitbreidt. Oude sport- Norlane Victoria, Australia'.
4jun
06.17 02.11 18.51 14.34 Zeepost
dere ontwikkelingen der herinneringen dus het beste
Sjun
07.05 02.56 19.41 15.26
'Enige tijd geleden kregen badplaats te volgen. We kun- vergeten. (Kern Kemp was
6jun
07.56 03.35 20.39 16.06
Afscheid
7jun
08.59 04.25 21.4516.45 wij weer per zeepost de nodi- nen die op de voet volgen in de jaren dertig keeper van
Kem (nu 78) en Dien (75)
door
de
nieuwsartikelen
én
Zandvoort
2,
red.)
In
het
binge
bundels
met
Zandvoortse
Sjun
10.04 05.20 22.4618.05
9jun
11.15 06.36 23.4819.25 Nieuwsbladen toegestuurd. door het wekelijks relaas nencircuit is de huidige op- Kemp vertrokken veertig
lossing gevonden betreffen- jaar geleden met hun kinde..... 07.34 12.1920.34 Mijn zuster Ada Kemp ver- van Bram Stijnen.
10jun
Zo hebben we ook gelezen de sport. Om kort te gaan: de ren Tiny en Ronald vanuit
11 jun
00.49 08.45 13.25 21.24 zorgt dat al jaren, om ons,
12jun
01.51 09.55 14.2522.36 die al bijna veertig jaar in dat de oude voetbalvelden hartelijke groeten aan Zand- IJmuiden, waar zij vanaf de
Australië wonen, op de hoog- een andere bestemming heb- voort en oude bekenden ook pier werden uitgezwaaid
Maanstanden:
te te houden van het wel en ben gekregen om de huizen- een zomer als in 1947 toege- door Kems zusjes Riek en
EK maand. 7 juni 20.48 u.
wee van onze oude geboorte- bouw te bevorderen. Wat wenst van C.M.C. Kemp-Van Ada. De tocht met het M.S.
Doodtij 9 juni 23.58 u. NAP+65cm

Waterstanden

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Fairsea, met aan boord nog
eens vijfhonderd kinderen
en hun ouders, zou zo'n vijf
weken gaan duren. Tiny en
Ronald zijn inmiddels getrouwd en hebben zelf kinderen.
De belangrijkste reden
voor het vertrek van het
Zandvoortse echtpaar was
de economische situatie. Als
timmerman kon Kem hier
nauwelijks werk vinden,
daarvoor moest hij bijvoorbeeld regelmatig uitwijken
naar Limburg, waardoor hij
dagenlang van huis wégbleef. In Australië is hij goed
geslaagd als timmerman/aannemer.
Bovendien zijn niet hélemaal alleen als Zandvoorters in deze streek. In hun
omgeving wonen onder andere de dorpsgenoten Jaap
Vinken en zijn vrouw Bussy
van der Mij e, Jan van den
Bos en Riet van Turenhout,
Leo Hagen en Ina Bakker,
Piet Hendriks en - iets verder weg Karel van der Kruk
en Annie Otter, tegenwoordig Vanderkruk.
In 1989 vierden Kem en
Dien hun vijftigjarig huwelijk. Sinds hun vertrek zijn
zij één keer, zo'n twintig jaar
geleden, naar Zandvoort
overgekomen. Waarschijnlijk komt dochter Tiny volgend jaar naar Nederland.
Haar man John Dahlhaus
heeft bijgaande foto gemaakt.

Op de prijsvraag die door de stichting was uitgeschreven, het bedenken van een slogan van Zandvoort,
kwamen meer dan 4000 inzendingen
binnen. „Een geweldige respons", aldus directeur Simon Paagman, die
uitvoering had gegeven aan het initiatief van Ondernemers Vereniging
Zandvoort. Voor de jury betekende
het een gigantische hoeveelheid
werk. De inzendingen kwamen uit
heel Nederland. Ook de drie winnaars, die alle drie dezelfde winnende slogan bedachten, kwamen van
buiten Zandvoort: mevrouw De
Bonth uit het Brabantse Boxtel en
de heren Van Liempt uit Haarlem en
Aardse uit Hoofddorp. Gistermiddag mochten zij elk in het Elysée
Beach Hotel zeshonderd gulden als
prijs in ontvangst nemen. „De keuze
viel op deze slogan, omdat er uit
blijkt dat er van alles te doen is achter de vloedlijn. Meer dan alleen het
strand," aldus Paagman.

Parkeren tijdens
kermis onderzocht

ZANDVOORT - „De politie
Vooral het idee dat er voor de preventiemedewerker na drie jaar een zal foutparkeren gedogen", dat
wachtgeldregeling getroffen moet zei burgemeester Van der Heijworden. „Op zich hebben de hotel- den maandag tegen omwonenliers geen enkel bezwaar tegen de den van Prinsesseweg en het
eisen van de brandveiligheidsveror- 'Zwarte Veldje'. Op deze Iqcadening", zegt horeca-voorzitter Fred ties is van 17 tot en met 26 juli
Paap. „Maar als de legesverhoging
doorgaat, zullen we daar bezwaar te- de jaarlijkse kermis gepland.
De toezegging van Van der Heijgen maken. Met alle gevolgen van
dien, waar we overigens helemaal den, tijdens een speciale informatiebijeenkomst, gold met name voor
niet op zitten te wachten".
Volgens het juridisch advies dat dit gebied, omdat door de komst van
de horeca heeft ingewonnen, heeft de kermis tijdelijk een aantal parhet zin om te procederen als de ge- keerplaatsen verdwijnt. Volgens telmeenteraad niet unaniem is. Vorige lingen moet het mogelijk zijn om
week was dat het geval, al ging de alle auto's van de omwonenden in de
meerderheid wel akkoord met het directe omgeving kwijt te raken. Hij
collegevoorstel. Met name PvdA en wees er op, dat langs beide zijden
VVD hadden ernstige bezwaren te- van de busbaan 65 auto's geparkeerd
gen de doorberekening van de kos- kunnen worden.
Hiervoor een speciale vergunning
ten. Ondernemersvoorzitter Van
der Laan had nog vóór de raadsver- afgeven is echter juridisch niet mogadering in een brief gedreigd, elke gelijk. Daardoor kunnen de plaatsen
vorm van overleg met het gemeente- niet gereserveerd worden voor omwonenden. Niet iedereen bleek daarbestuur op te schorten.
mee tevreden. „De huurwaarde van
mijn woning is gebaseerd op parLeerlingen
keerruimte in de directe omgeving",
De horeca had hoop dat gister- aldus een van de bewoners.
Van der Heijden zou bekijken of
avond in de raad op deze kwestie
teruggekomen zou worden. Op dat er nog andere mogelijkheden waren
moment werd het resterende gedeel- om betrokkenen tegemoet te kote van de gemeenteraadsagenda af- men. „Als dat niet lukt, dan moet u
gewerkt, omdat de vergadering vori- dit als een proef beschouwen", aldus
ge week niet kon worden afgerond de burgemeester.
wegens het late tijdstip. In die tussentijd heeft een delegatie van de
hoteleigenaars een gesprek heeft gehad met burgemeester Van der Heijden en brandweercommandant
ZANDVOORT - The Shamrock
Schröder. Daarin hebben zij voorgesteld de controle te laten uitvoeren Bar is een nieuw Iers café, dat ondoor leerlingen van de brandweera- langs geopend is in de Stationsstraat
cademie en de hotelschool. Of dat 20 in Zandvoort. Aanstaande vrijdag
voorstel gisteravond is besproken, 5 juni komt Bernard Joyce daar zinwas bij het ter perse gaan van deze gen, vanaf tien uur 's avonds. Toegang gratis.
krant nog niet bekend.

Ierse muziek

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat /.ich in mi|n

omgeving afspeelt. Te'r kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

J. M. Coiffeurs

gitranbpabiljoen
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HOERA!

Hanbboort
<E:el.02507-l640G

25 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd!
Raymond - Saskia
Maurice - Wilma
André

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie 45-jarig huwelijk.
Veel liefs van
Fred - Nel - Carla - Ton - Paula
en kleinkinderen

Rectificatie
9 juni 1992

50 jaar getrouwd

Henk en Rie
van der Meer-Hooyen
Receptie: zaterdag 13 juni 1992 van 5-7 uur
n.m. Restaurant ..Dreefzicht"
Fonteinlaan l te Haarlem.
Frans Zwaanstraat 18, 2042 CC Zandvoort

gefeliciteerd met jullie
welverdiende promotie!!
Volgend jaar pompen we de banden
van de aanhanger graag weer op!
Trefpunt

Nacht van de Kraak

geleden vertrokken met de
m.s. „Fairsea"
veel families naar Australië
o.a. fam. M. Kemp
fam. K. v.d. Kruk
uit Zandvoort
Nog vele jaren in goede gezondheid
Riek, Ans, Aat, Ada
en verdere familie

jaren,
weinig haren

Spareribs/kip lijn
kado ontbijt/brunchlijn

02507-16368
Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter
f 1 8/50 per persoon
Kado ontbijt c.q. brunch
serveren wij zeer luxe bij U thuis

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
ëïi trematies!

.. .,,..,.,~______..:......_ ^^E ..„..„:____....-:..f.^...,........__„ :._;..,_,.;.. .„._.._,_;_;.......,.„.;...

Lifa, Theo, Engel en Thijs
bedankt voor de
twee fijne jaren
Veel succes komend seizoen
Milan

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090
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Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Voorgenomen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van
artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor de periode van één jaar voor:
- bouw tijdelijk kantoorgebouw op perceel grond aan de Lorentzstraat (hoek
• Reinwardtstraat).
Dit bouwplan ligt met ingang van 5 juni 1992 gedurende veertien dagen voor
eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
'Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur. Gedurende de termijn dat het plan
terinzage ligt kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunning
0558-92

Kerkstraat 16 - verhogen kap

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

Vergunning verleend voor kermis
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend tot het houden
van een kermis op de Prinsesseweg/Zwarte Veld van 17 t/m 26 juli 1992.
De kermis wordt dit jaar bij wijze van proef op deze locatie gehouden.

HOGEWEG 28, TEL. 12989

HUISHOUDELIJKE
HULP
GEVRAAGD
2 ochtenden per
week
Tel. 12020

Belanghebbenden, die doorde vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen kunnen binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren wethouders, postbus2,2040 AA
Zandvoort.
Tevens is het mogelijk om naasteen bezwaarschrift een schorsingsverzoek
in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van
State.
Gedurende de bezwaartermijn liggen de vergunning en de situatietekening ter
inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuisplein
4. De afdeling is geopend van 09.00-12.00 uur.
Na de zomer zal de proef worden geëvalueerd. Ter ondersteuning hiervan
kunnen omwonenden tot 1 september hun schriftelijke evaluatie inzenden
aan burgemeester en wethouders.
4 juni 1992,
Burgemeester en wethouders van Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerlanabv

T.k.a.: KOELCEL
z.g.a.n. afm.
197x167x224 cm.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

HOEK SPOELTAFEL
r.v.s. 2 spoelbakken
+ 2 schuifladen.
EL. BOILER 80 Itr 3
jr. oud.
Tel. 02507-17619.

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

PROVINCIE

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Uiteraard verzorgen wij op
aanvraag ook andere
maaltijden.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Zandvoort Meeuwen

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Nieuw in Zandvoort

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

Sjors Leyenhorst

k ASSOCIATIE UITVAARTVER2C«GING

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter Inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

Tussen 18.00 uur en 21.00 uur
7 dagen per week
De traiteur is

Hoera!
Onze neef

023^315855

uw drukker voor:
geboorrekcicirf/es
nuwe/i/kskaarfen
en uw handelsdrukwerk

ADVERTENTIES

40 jaar

Schoonmaker
Inl.: 02507-15780
Tel. tussen
16.00-22.00 uur.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, nu\velijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.
L' betaalt daarvoor slechts f32.- excl. 6^ BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

Zandvoort juni 1992

19 juni 1992

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 9 juni 1992
20.00 uur cie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 10 juni 1992
20.00 uur cie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 11 juni 1992 20.00 uur cie Ruimtelijke Ordening

Gevr.:
Snackverkoper/
keukenhulp

Huwelijk

Fam. De Bruin

-

Openbare commissievergaderingen

Galery Kerkstraat
Zandvoort

Gemeenschapshuis
Aanvang: 20.00 uur 5 juni
tot ± 7.00 uur 6 juni
Inschrijving ƒ 10,- per koppel
Tel. 14085 of 19652

Piet de Bruin

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met de Pinksterdagen wordt het huisvuil van maandag 8 juni
opgehaald op dinsdag 9 juni.

J. M. Coiffeurs

en

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw belangstelling en aandacht bij het overlijden van mijn man,
onze vader, groot* en overgrootvader

19 juni 1952

ÏISIttNDM

en een
Tel. 14040

MORGEN IS HET ZO VER!

Klaart j e en Eus

leerlingkapster
2e kapster

Zaterdag 6 juni zijn

Rob en Lida

heeft plaats voor een

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

1. Keesomstraat 187, huur ƒ 676,32 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.225- zijn.
2.

Parkeerplaats Mr. Troelstrastraat A, huur ƒ 26,38 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen aan de Mr. Troelstrastraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij
het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schrifetlijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

Noord-IBolland
UITNODIGING

Gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de provincie,
nodigen woonlastenkomitees, kiesverenigingen, standsorganisaties
en een ieder die belangstelling heeft, uit om een voorlichtingsavond op 11 juni a.s. te bezoeken over de toekomstige veranderingen van de Noordhollandse waterschappen. In de besturen van
een modern waterschap zijn volgens gedeputeerde staten
ingezetenen vertegenwoordigd en zijn ingezetenen omslagplichtig.
De voorlichtingsavond wordt georganiseerd in:

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

het gemeentehuis van de gemeente Haarlemmermeer

RUILRUBRIEK

Aanvang: 20.00 uur

HOOFDDORP

1. 4-kamerflatwoning, Lorentzstraat, 5e etage, huur ƒ 674,11 per maand
(excl. stookkosten).
Gevraagd: flat in de Lorentzstraat, 1e of 2e etage.
2.

4-kamereengezinswoning, Van Lennepweg, gerenoveerd met C.V.,
huur ƒ 403,21 per maand (excl. stookkosten).
Gevraagd: grotere woning in Zandvoort.

3.

3-kamer portiekflatwoning, Van Lennepweg, 2e etage, huur ƒ 426,55
per maand.
Gevraagd: 4-kamereengezinswoning.

4.

4-kamerflatwoning, Dr. J. G. Mezgerzstraat, met C.V., huur ƒ 673,52
per maand (excl. stookkosten).
Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning, liefst begane grond. Geen NieuwNoord.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 30 juni a.s. bij EMM.

PROGRAMMA
- Opening door de heer drs. J. de Lange, gedeputeerde Bestuurlijke Organisatie
- "Verbreding waterschapsbestel in bestuurlijk en financieel
opzicht" door de heer Mr. H. van der Molen,
hoofd bureau Waterschappen van de provincie Noord-Holland
- "De Noordhollandse waterschappen in de praktijk"
door de heer H.A. van der Pal, voorzitter Vereniging Noordhollandse Waterschappen
- Pauze en gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen
- Paneldiscussie
Voor meer informatie kunt u terecht bij bureau Voorlichting van
de provincie Noord-Holland, mw. drs. L Nijsten, telefoon
023-1441S2.

U KUNT ZtCRNDGHEL
EVp OMDRAAIEN

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

(De nieuwe collectie is toch nog niet binnen]

*De, Qutte, \Loine,
UITVAARTVERZORGR
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
tel. 02507-17244

BEKENDMAKING

Voor gewoon, riant tafelen
met mooi weer kan dit ook op ons terras.
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

Voorkom verloren uren Begin de werkdag prodiikliel met PCT Want PCT
lijdt s nachts en levert voor t)o ochtend
^
Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0
•

m

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

'S 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
"SINGERJ FOURNITUREN
KNOPEN
j P. E. M. Stokman
j reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

YYYYYYYYYYYYYYYYYYY'
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Ambtenaren dollend over hockeyveld
ZANDVOORT - Bezoekers
die vorige week woensdag op
het raadhuis moesten zijn vonden daar de deur op slot. De
ambtenaren
bleken
'niet
thuis'. Voor de derde maal in
successie traden zij aan in een
sectorenspectakel om eikaars
krachten te meten. De afdelin
reiniging werd overtuigen
winnaar. Tweede werden de afdeling plantsoenen en de ambtenaren van de tekenkamer.

'Jonge honden'
De formule bleek afgelopen
woensdag uitstekend te werken. Als
'dollende jonge honden' dartelden
de gemeentelijke werknemers zich
over het veld. Dit keer moesten de

• Gemeentebode Mario van de Voet bleek over een uitstekende conditie te beschikken. Hij legde het parcours
door het waterbasin in record tempo af.
Foto Bram stijnen

ambtenaren op het hockeyveld op
het binnencircuit in actie komen.
Dat gebeurde in zeven verschillende
sport- en spelonderdelen, waaronder het 'wiebelende waggelende watertapijt' en 'lel de bel'.
De conditie bleek optimaal, de
stemming was uitstekend. „We kunnen elkaar vandaag allemaal bij de
voornaam noemen", aldus een opgetogen medewerker van de reinigingsdienst.
Vooral tijdens het spel 'Tik een
eitje' voerde de humor de boventoon. Tijdens dit onderdeel moesten
de deelnemers op loopski's een parcours afleggen. Op gezette tijden

Weekenddiensten
Weekend:
6/7/8 mei 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) '61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blümè, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zaterdag: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. 13073. Openingstijden (alléén voor recepten)
zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00
uur. Zondag en maandag Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alléén voor
recepten) 11.30-12.30 en 17.00-18.00
uur. Buiten de openingstijden: telefonische informatie over de regeling
via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gomtaert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en rha.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelrjk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

diende er gestopt te worden om een
ei te vangen. Aan het einde van de rit
mocht de voorste man twee overgebleven eieren terugkoppen. Voor
handige ambtenaren leverde dit extra punten op, maar ook een gezicht
met eierstruis.
t

Rode draad
Ook het rode draadspel bleek een
succes. Zes spelers moesten via banden in het zwembad naar de overkant zien te komen. De terugweg
werd bemoeilijkt doordat de spelers
tijdens dit traject een pion en een bal
moesten meenemen. Ook hier was

de tijd bepalend voor het aantal te
verdienen punten. Deze punten kónden ook verdiend worden tijdens
een razend ingewikkelde quiz, waarin met name de verschillende coaches en hun secondanten konden laten zien hoe het met hun algemene
ontwikkeling was gesteld.
Op het einde van de middag kon
de balans worden opgemaakt. De
mannen van de reinigingsdienst
konden met de beker voor de eerste
plaats - uitgereikt door burgemeester Van der Heijden - naar huis. Het
gezamenlijke team van de plantsoenendienst en de tekenkamer eindigde op een tweede plaats.

ZANDVOORT - De schoolvakanties in Zandvoort voor het
chooljaar 1992 -1993 zijn gebaseerd op de Amsterdamse vakantieregeling. Deze wordt
ook in de omliggende gemeenten als uitgangspunt gehanteerd.

Gereformeerde Kerk:
Pinksteren 7 juni 10.00 uur: ds. C.
van de Vate
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Nieuwsblad is opgericht

in

zijn zij goed verzekerd bij de SWOZ.
De ritten zijn overdag, met name
tussen 9 en l en tussen 2 en 5 uur.
Het liefst heeft de stichting natuurlijk mensen die zowel 's morgens als
's avonds willen rijden, maar een
dagdeel kan ook. „Op maandag en
dinsdag is het tamelijk rustig", zegt
coördinator Nathalie Lindeboom.
„Op woensdag, donderdag en vrijdag is het behoorlijk druk". De
SWOZ is op maandag tussen 09.15
en 12.15 uur te bereiken, of op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur.

Conflict

bestrijdt dat, zij heeft daar later onderzoek naar gedaan. Volgens haar
had Van der Heijden zelfs 'gelogen',
zo zei zij in een regionaal dagblad.
Voor die opmerking werd zij dinsdag
op het matje geroepen. Gistermiddag weigerde zij echter nog haar
commentaar in te trekken. „Daar
voel ik ook niets voor", zei zij op dat
moment. „De procedure klopt niet.
Daarom hebben wij die afgekeurd".

Vervolg van pagina 1.
Burgemeester Van der Heijden
ontkende een en ander, maar trad
later - na schorsing van de vergadering - op zijn schreden terug. Volgens hem kon er echter wel enigszins afgeweken worden van artikel
102. De voordracht was daardoor
niet onrechtmatig. Van Westerloo

A c h t e r de s c h e r m e n

Dries en Mary Sonneveld

juli t/m 5 september, voortgezet onderwijs 17 juli t/m 5 september.

Slagersprijs

ZANDVOORT - Slagerij Vreeburg
heeft een internationale prijs gewonnen met zijn Saksische leverworst.
De zaak werd Algeheel Kampioen
van de 'Top-slagers' in Nederland en
De schoolvakanties zijn door het België (zo'n 450 in totaal) in de catecollege van burgemeester en wét- gorie leverworstsoorten. De trotse
houders in overleg met de directeu- Kees Vreeburg kreeg de beker voriren van de plaatselijke scholen vast- ge week in Bunnik uitgereikt.
gesteld.

Kraam Rode Kruis

De data zijn (wijzigingen voorbeZANDVOOET - De afdeling Welfahouden): Herfstvakantie 17 t/m 25
oktober, Kerstvakantie 19 december re van het Nederlandse Rode Kruis
t/m 3 januari, Krokus 27 februari afdeling Zandvoort staat vrijdag 5 en
t/m 7 maart, Pasen 9 t/m 12 april, zaterdag 6 juni tussen 10 en 16 uur
Voorjaarsvakantie 30 april t/m 9 weer met een verkoopkraam op het
mei, Hemelvaart 20 t/m 23 mei, Raadhuisplein.
Er zijn poppen, (kinder)kleding en
Pinksteren 29 mei t/m 6 juni.
tal van andere zelfgemaakte artikeZomervakantie: basisonderwijs 24 len te koop.

CINEMA CIRCUS
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• Dries en Mary
ontmoetten elkaar bijna vijfentwintig jaar geleden in het zwembad van - het
huidige - Sonneveld Sporting, bij
Palace Hotel. Ze
zijn
er
nooit
meer
weggegaan.
Foto Bram Stijnen

'Mary is wat zachter dan ik'

(ADVERTENTIE)

L

BIOSCOOP PROGRAMMA 05 juni t/m 11 juni 1992

ZANDVOORT - Dries en
Mary Sonneveld delen al bijna
vijfentwintig jaar lang niet alleen hun priyéleven, maar ook
hun werktijd. Menig Zandvoorter maakte onder leiding
van het echtpaar zijn eerste
zwemslagen en behaalde er de
nodige diploma's. Er wordt
nog steeds volop les gegeven.
Ondertussen komen velen al
jaren lang terug voor vrij
zwemmen of voor een van de
andere activiteiten bij Sonneveld Sporting. Dries en Mary
blijken geliefd bij hun bezoekers.
door Joan Kurpershoek

HOOK

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
(uit Zandvoort)
Pinksteren 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor, Jongerenkoor en Muziekgroep. Pinksterzendingscollecte.

De SWOZ, gevestigd aan de Koninginneweg l en te bereiken onder
telefoonnummer 19393, zoekt mensen met rijbewijs BE en rij-ervaring,
die bovendien het dorp enigzins kennen. Natuurlijk moeten zij het ook
leuk vinden om met ouderen om te
gaan. Vijfenvijftigplussers kunnen
van belbus gebruik maken voor diverse doeleinden. Bijvoorbeeld om
de dokter te bezoeken, naar familie
of een bejaardensoos te gaan, of om
boodschappen te doen. Kortom het
wordt mensen een stuk makkelijker
;emaakt om zich te verplaatsen in

Commentaar
De Structuurschets Zandvoort (vorige week gepresenteerd) heeft een
aantal voordelen voor deze gemeente. Ook al zijn sommige voorstellen, zoals het slopen van flatgebouwen aan de Boulevard de Favauge, zeer ingrijpend. Zelfs zozeer,
dat je je kunt afvragen in hoeverre
sommige ideeën geen 'zandkastelen' zijn. Het vereist in ieder geval
wel, dat er zeer serieus wordt omgegaan met de wensen en belangen
van de bewoners.
Twee van de belangrijkste doelstellingen zijn simpel gezegd, hel boulevardgebied meer sfeer te geven én
meer te betrekken bij het centrum.
Kortom: Zandvoort aantrekkelijker
maken voor de toerist. Het voordeel
van de structuurschets is, dat er eindelijk een planning op langere termijn gemaakt kan worden. Geen 'ad
hoc' beslissingen meer, of rechtsprocedures tot aan de Raad van State.
Als het goed is zijn die discussies al
'uitgevochten' vóórdat de structuurschets door de gemeenteraad wordt
goedgekeurd.
Zonder verdere belemmeringen kan
er dus gericht werken aan een economische inrichting van onze kustplaats. Een planning waar ook de
bevolking achter staat. Dat laatste
moet de komende weken, tijdens de
inspraak-periode, blijken.

Vakantieregeling schooljaar '92-'93

Kerkdiensten
Hemelvaartsdag en
Pinksterweekend
6/7/8 juni 1992

het dorp. Voor
menigeen echt
een uitkomst,
veel ouderen komen anders nauwelijks nog de
deur uit. Elke rit
wordt minimaal een dag van tevoren
belbus-chauffeurs, met rijbe- afgesproken.

pe Belbusproject
zoekt chauffeurs
met rijbewijs BE
verlegen om

wijs BE. Wie het leuk vindt om
ouderen binnen de gemeente- Onkostenvergoeding
grenzen van Zandvport te verDe vrijwillige chauffeurs krijgen
voeren en een handje te helpen
onkostenvergoeding, bij vier
met in- en uitstappen, is wei- een
maal
per maand rijden is dat bijkom.
voorbeeld 12,50 gulden. Bovendien

door Bram Stijnen
Het sectorenspectakel is na drie
jaar een niet meer weg te denken
evenement in onze badplaats. Wat
destijds begon als een experiment, is
inmiddels uitgegroeid tot een happening van de eerste orde. „Dit sportieve spectakel heeft eigenlijk maar
één doel", vertelde een enthousiaste
ambtenaar tijdens de sportieve
krachtmeting. „Dat is het taevorderen van een goede verstandhouding
tussen de verschillende afdelingen
op het raadhuis." De opzet is eenvoudig. Laat de ambtenaren los op
de grasmat, verzin een paar leuke,
niet allerdaagse opdrachten waarbij
het spelelement uiteraard niet ontbreekt en succes is verzekerd.

ZANDVOORT -

Zandvoorts
Nieuwsblad

DAGELIJKS
OM

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap L
NPB:
Pinksteren, 7 juni 10.30 uur: dienst
verzorgd door eigen leden.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duijves, collecte Nederlandse missionarissen.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: drs. I. Clement
(Oecumenische Pinksterviering)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

15.30, 18.45
en 21.30 uur
ALLE
LEEFTIJDEN

Kaarten:
Kinderen
ƒ0,00
Volwassenen
ƒ 12,50

S

ONNEVELD senior verkocht
vroeger in zijn kruidenierszaak in Schiedam warm water.
Voor zoon Dries en diens vrouw
Mary is warm water in feite nog
steeds een belangrijke bron van inkomsten. Zij het op een wat andere
manier natuurlijk. Was het vroeger
voor huishoudelijk gebruik, nu is
het om in te zwemmen. Jaarlijks maken honderden Zandvoorters daar
gebruik van. Van jong tot oud, zowel
kinderen als bejaarden.
Zo krijgen Dries (49) en Mary (51)
wekelijks al een honderdtal kinderen over de vloer voor schoolzwemmen of voor zwemles in particuliere
klasjes. Dat wordt gegeven aan kinderen van vijf jaar en ouder. „Ik sta
elke dag tussen de kinderen in het
water," zegt Mary. Zij neemt de jongsten voor haar rekening. „Zij heeft
meer geduld dan ik", zegt Dries Spnneveld met een glimlach. Met zijn
geduld lijkt het wel mee te vallen.
„Mary is wat zachter en heeft ook
een zachtere stem dan ik", zegt hij
dit keer. „Voor die hele kleine kinderen is dat beter".

B Burgerlijke stand

Bang

Periode:
26/5/'92 - l/6/'92
Gehuwd:
Blaauboer, Cornelis Dirk Johannes
en Kok, Sandra Marlis
Stammeijer, Johannes Wilhelmus
Maria en Heemskerk, Amelia Anna
Maria
Van Steeden, Jacob Leendert en Van
der Kroon, Sonja Rosalinde
Geboren:
Max, zoon van: Passtoors, Wilhelmus Franciscus Joseph en Van den
Bos, Anja Karina
Adam Ben, zoon van: Hensen, Frank
Ronald on Goldenberg, Nava
Fleur, dochter van: Van Leeuwen,
Petronella Maria Theodora
Overleden:
Petrovié geb. Nijman, Hendrika,
oud 70 jaar
Smit geb. Popma, Geertruida, oud
92 jaar
Smit geb. De Cock, Sonja, oud 46
jaar

„Je hebt soms kinderen waarvoor
je enorm veel moeite moet doen om
ze te leren zwemmen. Of ze zijn heel
eigenwijs, of ze zijn ontzettend bang.
Zoals een meisje dat niet van de kant
dorst te springen. 'Dan zie ik mijn
pappa niet meer', zei ze. Als je die
kinderen dan later onder water ziet
zwemmen of hun diploma ziet halen, dan gaat er echt wat door je
heen".
Twee jaar geleden, bij het 25-jarig
jubileum van Dries als badmeester
in dit zwembad, verschenen tientallen 'fans', jong en oud, met een
drumband om hem te feliciteren.
„Het wordt langzamerhand meer
een kennissenkring", zegt Mary.
Ook al rekent zij nog nergens op,
ongetwijfeld staat haar volgend jaar
januari, als zij haar 25-jarig jubileum
viert een zelfde 'lot' te wachten.
Het is tekenend voor de sfeer.
„Het is hier gewoon een gezellige
boel", zegt Dries. „De meeste mensen die hier komen, kennen we. En

FIEVEL IN HET WILDE WESTEN DAGELIJKS OM 13.30 uur
Alle leeftijden Kinderen
ƒ 9,00
Volwassenen
ƒ12,50
Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij Mc.
Donalds (Hamburger, Franse Friet/es en Frisdrank)
voor maar ƒ 12,50 p.p. minimaal 6 pers.
Info Circus Zandvoort 18686 of Mc. Donalds 16001

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

In de rubriek 'Achter de
Schermen' gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen. Deze week
een echtpaar: Dries en
Mary Sonneveld.

Zo hebben zij elkaar leren 'kennen'. Dat laatste moet wel letterlijk
genomen worden, want vroeger
moeten zij elkaar in Schiedam wel
eens ontmoet hebben, zo bleek later.
Vanuit zijn kinderkamer, boven de
kruidenierswinkel van zijn ouders,
keek Dries schuin op het huis waar
Mary destijds woonde. Ze waren elkaar echter nooit opgevallen. „Toen
hij mij dus aan zijn moeder wilde
voorstellen, liep ik zo op het winkeltje af", zegt Mary. Later bleek ook
nog dat zij op dezelfde zwemclub
hadden gezeten.
Vanaf het begin in Zandvoort doen
zij vrijwel alles samen. „We zien elkaar vaak genoeg", bevestigt Dries.
In 1972 besloten zij het zwembad te
pachten, toen Bouwes van plan was
de boel dicht te gooien. Zes j aar later
kochten zij het bad. Sinds die tijd
wordt het echtpaar bijgestaan door
Truus Keesman. „Zonder haar hadden we het niet gered", aldus Dries.
Hijzelf werkt ook nog als gymleraar
in Haarlem, een beroep dat hij OOK
een aantal jaren in dienst van de
gemeente Zandvoort heeft uitgeoefend.

veel mensen kennen elkaar ook. Ze
voelen zich hier vrij, al hebben we
natuurlijk wel bepaalde regels. In de
sauna en het Turks bad moet je
zwemkleding dragen. In het begin
was dat anders, maar we merkten
dat sommige mensen zich daar niet
prettig bij voelden. Daarom hebben
we die regeltjes ingevoerd".
.Iedereen mag wel zijn eigen
drankje uit de koelkast pakken, zonder vooruitbetalen de sauna of het
Turks bad in lopen, of met de fitness-apparatuur aan het werk gaan. Het
afrekenen komt later. „Mensen die
hier voor het eerst komen, met
name toeristen, verbaast dat nogal
eens", zegt Dries. „Die zijn dat niet
gewend. Natuurlijk probeert er altijd wel een om daar misbruik van te
maken, door bij het afrekenen niet
alles op te geven. Maar die merkt Manusje van alles
„We doen hier alles zelf. In feite
dan snel genoeg dat er wel op hem
ben je een soort manusje van alles",
gelet wordt".
zegt hij, wijzend op alle verbouwingen. „Al die plastic schrootjes die je
Oma
hier ziet, zijn door mijn handen geInmiddels zwemt er al een tweede gaan. Maar dat is niet zo erg. Mijn
generatie bij het echtpaar Sonne- vrouw heeft ze wel duizend keer
veld. „Vrouwen die hier vroeger als door haar handen laten gaan: zij
kind les hebben gehad, komen nu maakt ze schoon". In de vrije tijd
met hun kinderen", aldus Mary. zitten zij liever op het water dan
Soms komen ze met oma, die hier erin: de gezamenlijke hobby is varen
vroeger met haar kind kwam zwem- met de motorboot, die een vaste ligmen. „Maar", zegt Dries, „ik stop plaats heeft in het Friese Sneek.
ermee zodra ze tegen me gaan zegSonneveld Sporting aan het Van
gen: 'mijn oma heeft hier ook les
Fenemaplein is langzamerhand hun
gehad'. Dan voel ik me zó oud!"
Als het zover komt, ziet hij zich- 'eerste huis' geworden. Tegen de
zelf en Mary ook niet meer voor de wens van het gemeentebestuur, om
aerobic-groep staan. „Ook al kun- van deze omgeving een 'toeristisch
nen we dat misschien nog makke- kerngebied' te maken, heeft Dries
lijk. Maar dan zeggen ze misschien: geen enkel bezwaar. „Ik volg die ont'Wat moeten die ouwe mensen wikkelingen niet belangstelling.
hier'?" Hij maakt er maar een grapje Want de boulevard vind ik een aanvan. De leeftijden bij het gymnastiek fluiting. Van mij mogen ze komen
(voor veertig-plus) en het aerobic lo- met plannen. En ik vind dat ik recht
pen sterk uiteen. De oudste deelne- van spreken heb, want wij wonen
mer blijkt rond de zeventig jaar te ook in dit gebied, aan het Favaugeplein".
zijn.
Mary neemt - terwijl zij voor de
aerobic-groep staat - nog volop deel
aan het gehele programma van een Fietsenstalling
Over stoppen met het werk denkt
uur. „Voor jongere vrouwen werkt
dat best stimulerend. Die denken: het echtpaar voorlopig nog niet, al is
als zij het kan volhouden, moet ik die gedachte natuurlijk wel eens
aantrekkelijk. En het overgeven aan
dat toch óók kunnen".
de drie volwassen kinderen zit er
ook niet in, zij hebben geen interesse
Bouwes
in de zaak. Dries: „Ik zeg wel eens:
Mary en Dries hebben allebei nog 'Ik gooi de boel dicht en maak er een
bij Nico Bouwes, destijds eigenaar fietsenstalling van, dat is veel makvan het zwembad, gesolliciteerd. kelijker'. Maar dan krijg je reacties,
Dries had een ClOS-sportopleiding, of je dat alsjeblieft uit je hoofd wil
specialiteit zwemmen. In zijn ge- laten. Dat is ook logisch, het is hier
boorteplaats Schiedam had hij al een heel sociaal gebeuren. De tandvanaf zijn zestiende zwemles gege- arts, de schoonmaker, de strandven, zelf was hij bovendien wed- pachter en de architect, alles zit hier
strrjdzwemmer. Mary woonde in die door elkaar. En bovendien: ik moet
tijd in Amsterdam en kwam regel- er zelf ook niet aan denken dat ik op
matig 's zomers naar Zandvoort. Zij zaterdag boodschappen loop te
solliciteerde als zweminstructrice. doen".
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GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS
UIT DUITSLAND:
3-6 Wkm

behoorlijk voordeliger!!

LANGE ZATERDAG

Vraag naar:
Q Onze katalogus
Q Gratis bezoek thuis+offerte
Q Gratis en vrijblijvende offerte volgens
bijgaande tekening (s.v p. merk vermelden)
Naam
Adres

geopend van 9.00 -16.00 uur
i dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd
voor de
l

Postcode ..
Woonplaats
Telefoon

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

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

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

Vraag vrijblijvend offerte.

FITNESS (CONDITIETRAINING CALLANETICS FIGUURCORRECTIE
co
o

z

3C
O
rrLLJ
CC

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME

C5

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Siuur deze bon naar:
Postbus 1265, Industrieterrein D-4476 Wertte (D)

KURKVLOER2

kopen.
Möbel • ,
eter kan
; Wil ken ^
het niet!
levert alle
bekende topmerken. Bovendien leveren we
'keukens uit eigen
fabriek!

r-

--

M 'TV.-

"

Overgehouden van verbouwing 50 m kurk
incl. 30 kg superkit 20 liter lak
2
50 m kurk 4 mm merk Solida, type Merida

Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), of bel rechtstreeks
.met onze Nederlandse afd. 09-49595120810 - Fax 09-4959512867

Drogisterij „BOUWMAN"

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden

Winkelwaarde ± ƒ3000,- nu ƒ 1250,Tel. 02507-15770.

Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's

ook naar maat

ü
CC

l ATTENTIE

l

T3

m
o
Tl

FITNESS PARADISE
ZOMEROPENINGSTIJDEN:
Ma t/m vr. 9.00-13.00 u.
Paradijsweg 1
16.00-22.00 u. Zandvoort
Tel. 02507-1774Z
9.00-13.00 u
za.
gesloten
zo.

PRETTIGE ZOMER TOEGEWENST

ü
SAUNA/TURKSBAD

ZONNESTUDIO

lu. •«"•;;

to, ,„>„„„„„„,,

Uithoorns*

Philips KTV
:!

25ST1704 63cm
blackline beeldbuis T;;*stereo 'teletekst
*on-screen display
*60 voorkeuzezenders
*sleeptimer*electronisch
slot *incl. afstandsbediening.

Aristona KTV

Minolta reflexcamera

Sony midiset

Gmndig KTV

BrightATpc

37KV1232 -37 cm beeldbuis *onscreen display "40 voorkeuzezenders
"sleeptimer incl afstandsbediening

5000 i Body incl. AF 35-80 objectief
"flitser "intelligente sturing autom
scherpstelling ~autom belichtmgsregeImg -autom filmtransport 'datadisplay
-met A/S chipcarcLao^bTede riem.

Dl 17 *dubbel cassettedeck met high
speed dubbing *5-bands equalizer *incl.
2-weg luidsprekerboxen en CD-speler.

P37-540 T *37 cm flatsquare beeldbuis
*49 voorkeuzezenders + 1 AV kanaal
*teletekst *on-screen display *meervoudige taalkeuze *aansluiting voor scart
en hoofdtelefool.

Specificaties: *80286/16 MHz *1 MB
Ram geh (tot 32 MB) MO MB harde
schijf (19 ms) *3.5" diskdrive (1 44 Mb)
en 5.25" diskdrive (1 2 Mb) *S-VGA
kleurenmonitor met
max. resolutie (nonmterlaced) 1024x768
*incl. MS DOS 5 O en
Geo-works Ensemble
Nederlandstalig

MCN diskettes
5.25"MD/2Dper10 12.95
3.5" IVIF/2D per 10 22.50
5.2S"MD/2HDper1o25.3.5"MF/2HDper1035r

JVC videorecorder

Canon compactcamera

Sony camcorder

Autozoom *38-60 mm zoomobjectief
*continu zoomsysteem *close-up
voorziening *intelligente automatische
belichting *autofocus.

CCD-TR705 *8x powerzoom en macro
*hi-fi stereo geluid *minimale lichtsterkte 2 lux *autofocus, auto-iris en
autowitbalans *incl. accessoireset en
afstandsbediening.

HRD910 *geheugen voor 48 voorkeuzezenders *timer voor 8 programma's per
365 dagen *automatische koppenreiniger *verborgen jog/shuttie funktie
*incl LCD afstandsbediening.

Sony Walkman
WM-EX50 *LCD-display *Dolby B
*autoreverse *variabele mega bass
*bandsoortschakelaar *automatische
bandafslag en anti rolling mechanisme
*inclusief hoofdtelefoon en draagtasje.

ELKE WEEKJiEL

DAGELIJKS mum

Philips
portable CD-speler
AZ6810 *programmeren van max. 20
nummers *Dynamic Bass Boost (DBB)
*incl. hoofdtelefoon, luxe draagtas.
schoudernem. batteryhouder. aansluit| snoer voor hi-fi installatie en neiadapter.

Audio Sonic radiorecorder met CD-speler
CD322 "MW/LW/FM stereo H 3-bands
grafische equalizer "dubbel cassettedeck *high speed
dubbing * 2-weg
speakersysteem
'CD-speler met
LCD display.

Effectieve taarrcntc is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbcdmjcn zijn geld g t/m I3|uni 1992 zolang de voorraad strekt PIIJS en drukfouten voorbehouden

Zanussi wasautomaat
ZEI 000 S *centrifugeert 1000 toeren
per mm. *RVS trommel en kuip *economy toets *geschikt voor zowel poeder
als vloeibare wasmiddelen *wastemperatuur traploos regelbaar *extra beveiligmg door
~~; extra

Bosch combikoelkast

Voor het eenvoudig en
, duurzaam ontharen
s van uw benen *2 sneiheden *incl. adapter.

TOTAAL

*inhoud koelgedeelte 191
liter *inhoud ynesgedeelte 83 liter
*bedieningspaneel
met LD controle
*mvriescapaciteit
15 kg/24 uur
*volautomatische
ontdooiing.

m
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m
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Commodore pc
S-SL 286-16/40 'AT PC in slimlme design *80286/16 MHz M Mb
RAM geheugen en gemtegreerde VGA kaart *3.5"
diskdrive (1.44 Mb) *40 Mb
harde schijf (28 ms)i MS/
DOS 5 O Ned faansluitmgen voor 2x serieel, lx
parallel en 2 uitbreidingsslots 101 ATstyle
toetsenbord 'incl 14"
VGA monochroom
monitor

Panasonic printer
KXP1123 *24 naalds printer *80
koloms *192 karakters per sec. *met
fonts 3x Draft en 4x Lq *360x360 d.p.i.
*10 K buffer *perfecte kwaliteits printer.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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Zandvoort speelde weer zoals eerste helft van competitie

Z75 gepromoveerd in zinderende wedstrijd

ZANDVOORT
- Zandvoort'75 is er toch ingeslaagd
promotie te bewerkstelligen
naar de tweede klasse KNVB.
Tot dit opmerkelijke feit
kwam het team van trainer Gerard Nijkamp, door Amstelveen, na een prima en zinderende partij voetbal, met 4-2 te
kloppen. De Zandvoorters bleken in deze partij weer tot voetbal in staat te zijn zoals in de
eerste helft van de competitie
op de grasmat werd gelegd.
Wie de club wil feliciteren, of
wil kennismaken met Z'75 is
aanstaande zaterdag welkom
tijdens de instuif in de kantine
op het binnencircuit. Vanaf
acht uur 's avonds.

Voor ongeveer achthonderd toeschouwers vond de strijd op het veld
van RCH in Heemstede plaats. De
Zandvoorters traden aan met Rotain
Luiten op de plaats van zijn geschorste broer Jan Willem. Robin
Luiten speelde een uitstekende partij, daarbij uitstekend gesteund door
vechtjas Ren Paap en koele verdediger Ivar Steen, die op fenomenale
wijze een redding verrichtte op de
doellijn. Bovendien maakte Edwin
Ariesen zijn rentree. Ariesen speelde
een puike partij en was overal te
vinden. Overigens speelde het geheel team een uitstekende wedstrijd.

Na die eerste helft van de competitie leek Zandvoort'75 zo op de titel af
te stevenen. Na de winterstop kwam
de klad er echter in, ging het kampioenschap verloren, doch bijtijds
kwam het team weer op de rails, om
m de nacompetitie de zaken recht te

Toch ging het tegen Amstelveen
niet van een leien dakje. Amstelveen
bleek een stugge ploeg te zijn, die
eveneens goede mogelijkheden
heeft gehad. Daarbij kreeg Zandvoort'75 de pech te verwerken van
twee blessures binnen een half uur.
Zowel Paul Longayroux als Johan

zetten. Dat betekent promotie voor
het tweede opeenvolgende jaar.

Stugge ploeg

van Marie liepen enkelblessures op
en werden vervangen door Alex Verhoeven en Rob Koning.

Daarbij kwam nog dat tien minuten voor het einde van de eerste helft
doelman Pierre Visser zich verkeek
op een hoge voorzet. De bal kon zodoende door de Amstelveens spits
Van Noort ongehinderd worden ingekopt: 0-1. Zandvoort'75 poogde
orde op zaken te stellen. Edwin Ariesen en Bas Heino trokken op het
middenveld de kar. De solo's van
Ariesen werden soms wel lang doorgevoerd, doch vele malen ontstonden er hachelijke situaties in het
Amstelveense strafschopgebied. Op
slag van rust kwam dan ook de verdiende gelijkmaker. Ariesen drong
ver door in het zestien metergebied
en bediende Dennis KeUning, die de
bal in het doel schoof: 1-1.
In de tweede helft kregen beide
teams kansen op de winnende treffer. Spanning tot in de laatste minuut. Zandvoort'75 leek in de zinderende slotfase de winst te pakken.
De inzet van Robin Castien ketste
echter op de doelpaal. Daar beide
partijen niet meer scoorden, werd

een verlenging van tweemaal een
kwartier noodzakelijk.

kreeg kansen. Het heeft ons wat hebben we het geklaard. Voetbalzweet gekost maar met deze promo- lend kunnen we nog beter, zodat ik
tie hebben we het seizoen goed afge- verwacht dat we in de tweede klasse
sloten. In de nacompetitiie stond de zeker wat kunnen bereiken. SommiConditie
ploeg er weer. Op karakter, een ge spelers zitten nog lang niet aan
In dat half uur voetbal bleek Zand- vracht werklust en homogeniteit hun top".
voort'75 de betere conditie te hebben. Er viel van alles te beleven.
Nauwelijks was de strijd hervat of
uit een hoekschop kopte aanvoerder
Ren Paap zijn ploeg op voorsprong.
Amstelveen gooide alles op de aanval waardoor Zandvoort'75 veel
ruimte kreeg om te counteren. Dat
ligt de ploeg wel. Na tien minuten
was het dan ook wederom raak. Bas
Heino brak uit en bood Robin Castien een niet te missen kans: 3-1. De
Zandvoorters dachten al binnen te
zijn, doch een minuut later was het
al weer 3-2. In de tweede verlenging
velde Robin Castien definitief het
vonnis over Amstelveen, door raak
te koppen. De Zandvoorters kregen
nog fraaie mogelijkheden maar waren uiteraard zeer tevreden met dit
eindresultaat.
"Het was zeer spannend", stelde
Gerard Nijkamp na afloop. "We waren wat voetbal en conditie betreft • Voor de wedstrijd: gespannen gezichten.
Foto Laura Hendnkse
wel beter doch ook Amstelveen

Leo Haak wint
viswedstrijd
ZANDVOORT - De tweede Noordzee wedstrijd van de Zeevisvereniging Zandvoort werd
vanuit Den Helder gevist. De viswedstrijd werd
een groot succes mede door de prima vangsten.
Leo Haak was de beste visser van deze dag.
Enkele van de 31 vissers, die hun geluk weer eens op
het zilte nat zochten, waagden het al snel om in korte
broek te verschijnen, terwijl dit zelden voorkomt als je
in een zeewindje staat te vissen. De omstandigheden
waren dan ook prima. Opgestoorhd werd naar een wrak
dat vijf kilometer boven Vlieland ligt. De schipper legde
aan boven het wrak en het was het jongste lid van de
vereniging, dat binnen een minuut beet had. De elfjarige
Huub Akkermans zorgde voor dit kunststukje. Er werd
daarna redelijk veel gevangen, waaronder enige gulletjes, maar de hoofdmoot was steenbolk. Dit vond de
schipper toch niet naar zijn zin, en stelde voor een ander
wrak op te zoeken waar volgens hem meer gul te vangen
was.

Clubrecord
Hij had gelijk, want op het tweede wrak werd heel wat
meer binnengehaald. Hier ving Ernst Mulder een nieuw
clubrecord, een leng van 67 centimeter en zestienhonderd gram zwaar. Overigens vingen Cas Al en Tim Goossens daarna ook zeer knappe leng. Nadat er nog eenmaal verkast was naar een derde wrak, had elk lid van
de visclub wel de nodige vis gevangen. Gul bleek goed te
scoren, namelijk 75 keer. De grootste was voor Henk
Bluijs en Klaas Langer ij s, die ieder een gul vingen van
64 centimeter en ongeveer drie kilo zwaar.
Uiteindelijk bleek Leo Haak met de winst te gaan
strijken door zeer goede vangsten van onder andere
schol en polak. Onder de in totaal ongeveer 215 kilo vis
die gevangen werd, was nog een door Ernst Mulder
gevangen makreel van 46 centimeter en een door Henk
Bluijs gevangen schar van 29 centimeter. De Noordzeebokaal, die ook op deze wedstrijd vervist werd en is voor
diegene met de grootste rondvis was voor Ernst Mulder
met zijn leng van 67 centimeter.
De volgende Noordzee bootwedstrijd is op 18 oktober.
De eerstvolgende viswedstrijd is op 6 juni aanstaande en
wel vanaf de Zuidpier in IJmuiden.
De stand in de Noordzee-competitie na twee wedstnjden is als volgt: 1. Ton van Hoek 5 prat, 2. Tim Goossens
lOpnt, 3. Peer Warmerdam 16pnt, 4. Leo Haak 21 pnt, 5.
Ton Goossens 21 pnt..

• Na de wedstrijd: feest.

Het heeft er nog even om gespannen, maar uiteindelijk hielden
Spiers en Emmen het koppel Tine
de Leeuw/Chris Braun achter zich.

Op de laatste avond wordt tevens de
finale voor de 'Koningsbeker' gespeeld. Via voorrondes kan men
zich in de loop van het seizoen hiervoor plaatsen, waarna uiteindelijk
de finale door zestien paren wordt
gespeeld. De paren die zich niet
plaatsen, voor deze finale, speelden
een 'troostfinale'.
De Koningsbeker werd dit jaar,
zeer verrassend, gewonnen door
Mickey Veltman en Els Mancius,
terwijl Dien Lemmens en Arendje
Menks als tweede eindigden. De
troostfinale werd gewonnen door
Tine Molenaar en Wim Koning.

partij op het derde bord, waarvoor
Chess Olaf Cliteur aantrad, zonder
verder spelen gewonnen werd gegeven. De Zandvoorters kwamen daardoor op een voorsprong van een
punt.
Een communicatiefout bij SVS
zorgde er voor dat de tegenstander
van Ben de Vries op het tweede bord
plotseling niet kwam op dagen. De
Vries won op deze wijze zijn remise-achtige stelling reglementair, waarmee het Schalkwijkse verzet gebroken was.

Eigenlijk twijfelde niemand nog
aan de promotie. Alhoewel Chess diverse malen in de verdrukking gezeten heeft in de drie ontmoetingen
met de Schalkwijkers, leek de strijd
ondanks de gelijke stand na de eerste zitting beslist te gaan worden m
het voordeel van Chess Society. Halverwege deze week belde SVS dan
o Na een goede vangst wordt de vis schoon gemaakt. ook op met de mededeling dat de

Als Jacob de Boer er in zou slagen
zijn gewonnen eindspel in winst om
te zetten, kon het kampioensfeest
beginnen. De Boer, die eigenlijk
meer last had van het gedrag van
zijn tegenstander dan diens spel,
faalde niet.
Simon Bosma had ondertussen
zijn zeer moeilijke stelling remise
weten te houden, waardoor Chess

ZHC beschikt over talenten, zoals dit eerste team.

Foto Bram Stijnen

ZHC tweede in jeugdtoernooi
ZANDVOORT - Het door de ZHC
georganiseerde
jeugdhockeytoernooi is op alle fronten een zeer geslaagd evenement geworden. Twaalf
teams kwamen het afgelopen weekend op het kunstgras in actie en het
bleek dat Hopbel uit Schijndel zowel bij de meisjes als de jongens de
sterkste was.
Onder werkelijk prachtige weersomstandigheden werd dit toernooi
verspeeld. Het jeugdhockey stond
op een zeer goed niveau en de deelnemende teams streden verwoed

om de hoofdprijs. Tijdens dit toernooi kwam vast te staan dat de ZHC
over goede jeugdige talenten beschikt. Na Hopbel werden de meisjes en de jongens van ZHC nummer
twee. Naast het hockey stoiyi er een
disco avond op het programma, terwijl zondagmorgen een ontbijt werd
geserveerd.
"Volgend jaar willen we het nog
grootser opzetten", aldus Ruud Willigers van de organiserende hockeyveremging. "Het was een suksesvol
toernooi, dat zeker voor herhaling
vatbaar is".

Visser en Loos
winnen
ZANDVOORT - Watersport Vereniging Zandvoort begroette dit weekend 36 deelnemers voor de 'Tweedaagse van Zandvoort'. Jan Visser en
Peter Loos met een Prindle 19 streken met de eer. De tweede plaats
ging naar Peter Snijders en Tom
Brouwer. Secretaris René Bos eindigde met zijn een eenmansboot op
een uitstekende derde plaats, Kees
en Dennis Vrijer werden vierde.

Uitslagen: ELTV 2 - Van Wijk/TCG 1-7,
dBB/Bosheim - Leimonias 4-4, AS/4711 Zandvoort 2 • Amstelpark 2 5-3, Frisselstein Z •
Tcssa/Zutphen 0-8. Eindstand: 1. Van
Wijk/TCG 7/40-16, 2. Tessa/Zutphen 7/40-16,
ï. Leimonias 7/36-20, 4. AS/4711 Zandvoort 2
7/30-26, 5. dBB/Bosheim 7/27-29, 7. Frisselstein 2 7/18-38, 8. ELTV 2 7/10-46. Van
Wijk/TCG kampioen en prormneert naar
eredivisie. Frisselstein en ELTV degraderen.

Kampioensfeest

een niet meer te achterhalen 5-2
voorsprong genomen had. De partij
op het achtste bord, die uitgesteld
was, bleek daardoor slechts een formaliteit. De beter staande Hans
Drost nam zonder verder te spelen
genoegen met een remise.

Uniek
Chess Society, dat dankzij promotie landelijk gezien, de middenmoot
alweer ver achter zich laat, bereikte
een uniek resultaat. De ploeg bleef
twee jaar lang ongeslagen, speelde
zestien wedstrijden waarvan er dertien werden gewonnen en drie gelijkgespeeld. "Een resultaat waarop we
dan ook een beetje trots zijn", aldus
teamcaptain Olaf Cliteur. "Vooral
de hechte eenheid en de ontembare
vechtlust hebben dit resultaat bewerkstelligd", voegt zijn teamgenoot
Bosma daaraan toe. Chess Society
gaat dan ook vol vertrouwen aan het
avontuur in de tweede klasse beginnen.

Vurig spel in
tropisch toernooi

Gedurende het hele speelseizoen
worden de uitgeboden en gemaakte
grote en kleine slems genoteerd. Aan
het eind van het seizoen is er dus een
'slemkampioen'. Dit keer waren dat
de clubkampioenen Eugenie Spiers
en Huub Emmen met elf slems.
Tweede werden Rietje en Herman
Heidoorn en Tine de Leeuw en Chris
Braun. Beide paren hadden tien
slems bij elkaar gesprokkeld.
Per 3 juni begint bij de Zandvoortse Bridgeclub de zomercompetitie.
Belangstellenden zijn dan van harte
welkom op de woensdagavond in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Er wordt gestart om
kwart voor acht. Niet leden betalen
echter een kleine bijdrage.

ZANDVOORT - In het 22e zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen vielen deze week de eerste
beslissingen. Rabbel Boys pakte net als vorig jaar - bij de recreanten
de titel. Bij de veteranen gaan Fritures d'Anvers en Banana's donderdag
uitmaken wie de nummer één wordt.
In de tweede klasse A plaatste Van
den Heuvel Ass. zich voor de halve
finale. In 2 B moeten Establo, Trefpunt, Luiten bv en Studio Z aan Zee
deze week de beslissing forceren.
Plavuizen Specialist heeft de beste
papieren in l A. Voornaamste kandidaat op de tweede halve finale plaats
is Sam Sam. In l B zijn de kanshebbers Hindstore, Auto Versteege en
Big Mouse.

De strijd tegen Amstelpark had
voor AS/4711 Zandvoort geen belang
meer aangezien er niets meer te verliezen of te winnen viel. Toch wilden
de Zandvoorters de nodige punten
pakken op de vierde plaats veilig te
stellen. En dat is gelukt. Amstelpark
kreeg door de 5-3 nederlaag eveneens genoeg punten om zich te handhaven in de hoofdklasse.
Coach Paul van Geuns was over
het seizoen best tevreden. "Voor de
competitie waren er nog wat onzekere factoren, zodat ons uitgangspunt
was, handhaven. Dat is honderd procent meegevallen. Zelfs konden we
een paar weken meedoen om de bovenste plaats. We hebben dan ook
een behoorlijk resultaat behaald",
aldus Van Geuns, die verder stelt:
"De goede resultaten zijn mede het
gevolg van goede sfeer m de ploeg.
Voor volgend jaar willen we proberen wat jeugdspelers in te passen in
dit team. Ik denk aan een mix van
routine en jeugd. We moeten proberen uit onze eigen opleiding te putten".
Om tot een sterker tennis geheel
in de regio te komen heeft Paul van
Geuns het plan opgevat om tot nauwere samenwerking te komen met
clubs in het district. "We moeten de
krachten m dit kleine district bundelen. Meer samenwerken door bijvoorbeeld centrale trainingen. Dan
kunnen de resultaten nog beter worden".

Eindelijk promotie voor Chess
ZANDVOORT - Chess Society Zandvoort is er op grandioze
wijze in geslaagd de promotie
naar de tweede klasse in de
wacht, te slepen. In de tweede
zitting van de derde wedstrijd
tegen het Schalkwijkse SVS
sloeg de balans definitief door
in het voordeel van de Zandvoortse schakers. Met een
overwinning van maar liefst
5'/2 tegen 2'/2 stelde Chess haar
tweedeklasserschap voor het
komende seizoen veilig.

Rabbel Boys
prolongeren titel

ZANDVOORT - Het reserve
team van AS/4711 Zandvoort
heeft de tenniscompetitie afgeslpten met een goede 5-3 overwinning op het tweede team
van Amstelpark. Door die zege
is het team van coach Paul van
Geuns op een fraaie vierde
plaats geindigd.

Tweedeklasserschap komend seizoen veilig

Spiers en Emmen clubkampioen
ZANDVOORT - Op de slotavond van de Zandvoortse Bridgeclub zijn er diverse activiteiten. Het belangrijkste is altijd
de bekendmaking van de clubkampioen van het afgelopen
seizoen. Dit jaar ging de 'Truus
Hagen' beker, evenals vorig
jaar, naar Eugenie Spiers en
Huub Emmen

Foto Laura Hendnkse

Zandvoort sluit
competitie af met
goede overwinning

ZANDVOORT - Buiten de
tienduizenden bezoekers aan
het zonnige Zandvoort, waren
er op Hemelvaartsdag toch
nog zestig deelnemers aanwezig op het door de Zandvoortse
Schaak Club georganiseerde
twaalfde Louis Blok Rapid
Toernooi. Ondanks de verzengende hitte werd het een zeer
goed en geslaagd toernooi.
• Exclusieve automobielen te zien tijdens de Pinksterraces
Foto Bram Stijnen

Porsche mobiliseert mooi
materiaal voor Pinksterrace
ZANDVOORT - De liefhebbers van exclusieve automobielen komen tijdens de Pinksterraces op het Circuit Park
Zandoort perfect aan hun trekken. Op Tweede pinksterdag
komen namelijk schitterende
sportwagens aan de start.

De deelnemers kwamen niet alleen uit de regio, maar ook uit onder
andere Sneek, Baarn, Dordrecht en
Dongen. Het lage aantal deelnemers,
ten opzichte van vorig jaar, stond
niet in de weg dat er topgroepen kónden worden samengesteld uit hoofdklasse spelers van de KNSB. De tien
geselecteerde groepen speelden totaal tweehonderdvijftig wedstrijden.
Het volledige resultaat van vijl' punten uit vijf wedstrijden werd behaald
door Troost uit Vlaardmgen en Van
der Pluijmert uit Dordrecht
Beste Zandvoortse sch.ikor was
het lid van de Zandvoortse Schaak
Club, Louis Dambnnk Met een score van 3,5 uit vijf partij er. '.egde Dambrink beslag op de ee;>te plaats in
zijn groep. Andere H.mdvoortse
prijswinnaars
w.ueii
Edward
Geerts, Ton Marquer.ie. Tim Choi,
Plorian van der Moolen en de pas
negenjarige Rebecea \Villemse. Winnaar van de hoofdgroep werd de
voorzitter van het Verenigd Haarlems Schaakgenootschap, Robert
Mol. Met een score van 4,5 uit 5 kon
hij de eerste prijs mee naar huis nemen.
Ondanks de warmte, binnen en
buiten de speelzaal, kan het bestuur
van de Zandvoortse Schaak Club op
een zeer suksesvol toernooi terugzien. Volgend jaar, bij het dertiende
toernooi, zal deze suksesvolle formule wederom toegepast worden.

uiterst populaire Koni Produktiewagen klassen. Daar valt uiteraard
veel spektakel te verwachten. In
deze klassen zullen de Suzuki's, Nissans, BMW's en Alfa's op het
scherpst van de snede elkaar bestrijden. Ook wordt er veel verwacht in
de showroom-klassen. De Citron
AX-en en de Renaults Clio's staan
meestal borg voor een pittig duel op
De dertig razendsnelle Porsche het circuit.
911's zijn het hoogtepunt van de
Tussen al die fraaie gesloten racePinksterraces. Het zal een geweldige
strijd worden in de strijd om de Por- wagens in is de strijd in de Formule
sche Carrera Cup. Ook verschijnen Opel Lotus race een welkome afwisop de baan de rijders van de BF seling. De zwaar gespoilerde FormuGoodrich Ferrari-Porsche tïhallen- le wagens zullen zonder twijfel weer
ge. In het Porsche-kamp duiken voor de allersnelste rondetijden zorroemruchte namen op als Ben Pon gen.
en Toine Heesemans, die voor deze
De Pinksterraces beginnen maangelegenheid een voor de 24 uren van
Francorchamps geprepareerde Por- dag 8 juni om half twaalf met een
sche de sporen geeft. Ook Ferrari Porsche def il. Om twaalf uur gaat de
heeft het allerbeste materiaal gemo- eerste race van start. Volwassenen
betalen vijftien gulden voor het
biliseerd.
duin/tribune terrein en vijfendertig Prijsuitreiking
gulden voor het rennerskwartier.
Spektakel
Vanavond is de laatste avond voor
Kinderen tot twaalf jaar krijgen vijfEveneens wordt er tijdens de tig procent reductie op alle toe- de leden van de schaakvereniging
van dit seizoen. Voor de jeugd zal dit
Pinksterraces gestreden in de drie gangsprijzen.

afgesloten worden met de prijsuitreiking van de interne jeugdcompetitie. Zij kunnen allen met meer of
minder succes terugkijken op een
zeer geslaagd seizoen.
De met goed gevolg afgelegde examens voor de pionnen-, toren- en
koningsdiploma's geeft een goede
basis om op de ingeslagen weg, van
de jeugdopleiding, door te gaan.
Ook is er vanavond vanaf acht uur
m het Gemeenschapshuis het clubkampioenschap snelschaken. In
partijen van 2 x 5 minuten zullen de
schakers uitmaken wie zich'de kampioen snelschaken van het jaar 1992
mag noemen.

Duiven vliegen snel
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag vlogen de duiven van Postduivenvereniging Pleines vanaf Roy m
Frankrijk over een afstand van 325
kilometer. Met een oost- tot zuid-oostenwind ging het redelijk snel en
binnen vier uur waren de meeste
duiven al weer op het hok. De duiven
werden gelost om half acht terwijl
de eerste duif geklokt werd om negentien minuten over elf.
Uitslag J P Heeremans l, 11 Combinatie Koper-Koper 2, 6, 7, 15.
J.Knegt 3. H Heiligers 4, 9 R Sinmge
5, 12, 13, 14. E Paap 8. Van der Wal-Romkes 10

Personalia
Het echtpaar Van der Meer - Hooyen uit de Frans Zwaanstraat in Zandvoort hoopt dinsdag 9 juni het vijftigjarig huwelijksfeest te vieren. Burgemeester Van der Heijden en zijn
echtgenote zullen het gouden
bruidspaar dinsdagochtend geluk
komen wensen.
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Win uw eigen oranje
sporttenue...

. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort- Tel. 17093

Groot
assortiment l

J

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Speciale mest
voor geraniums en
bloeiende zomerpianten
.rS*.

Aanval/en II Want deze maand staat Renault helemaal in het

Dan heeft Renault een prima wedstrijd voor u. U schrijft

teken van Oranje. Daarom maakt u nu kans op de dioom van iedere

splinternieuw voetbal/ied. De beste inzendingen verdienen de seizoen-

sportieve voetballiefhebber de Renault Clio RL 7.2 Orange.

kaarten. De Renault EK-akties lopen tot 22 juni 1992.

En u hoeft er niets voor te doen Uw kanskaart ligt al bij ons^

Speciale mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

5,-

klaar. U wilt een seizoenkaart voor uw favoriete club?

rjus haaj Snel het deelnameformulier bij uw dealer. Vraag gelijk
^-x

even naar de voorwaarden

p. zak

U maakt kans op de Clio,
ook zonder het schrijven
van een voetba/lied

Div. bloembakken
-Roodsteen -Plastic en
Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Voor plaatsing en exploitatie
van speelautomaten
,,'n deal op maat"

W'

Weekend-reclame
Amarenen broodjes
lekker gevuld met rozijnen,
stukjes appel, kaneel en
amarenen kersen

Automaten Exploitatie bv
Hilversum

Zandvoortse Bom

ƒ1,35
ƒ3,75

Autobedrijven Rinko

Maandag, 2e Pinksterdag
tot half één geopend

Uw man in Zandvoort, tel. 02507-16325
tel. 035-830511/852990

RENAULT

Cuncstraat 10, 2041 CD Zandvoon, Tel. 02507-13360 (showr)

VERS BROOD

GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE

SS&Sds^ïi^W^v-;^•••f.'^-i>''iS:':<;-•? ;;ii;-^ï
r

:

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

:

|lpfe?i«|^m fe;ï ;wr ;" i tw • °fgs* <&A&:

ZANDVOORT
KAM. ONNESSTRAAT 21
Bedrijfspand met fraaie bovenwoning,
totaal 475 m2 eigen grond.
Indeling parterre: werkplaats, kantoor
en opslagruimte, totaal 217 m2 netto,
Binnenterrein en voorterrein. Bovenwoning: 3 kamers, keuken, badkamer,
toilet, groot zonnig terras.

ƒ1.76
benzine ƒ1.92

ƒ1.06
(bij Palace Hotel)

Leeuwerikenstraat 14/4:

PERSCOMBINATIE

SERVICESTATION

Vraagprijs ƒ397.000,-.

Lam Makelaardij BV,
023-319485

Goed onderhouden driekamerapp. (vh 4) op 4e etage.
Balkon zuid. Ind. hal, woonk., 2 slaapk., keuken met
app., badk. met douche en wastafel. Serv.k. ƒ 425p.m. Vr.pr. ƒ 149 000,- k.k. Garage ƒ 15.000,- k.k.

De Ruyterstraat 6/7:
Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

In!. 12164
Gasthuisplein

a B D B B

ERETRffi

Perscombinatie N. V. is uilgeefster van Het Parool, Trouw,
de Volkskrant en de Weekmediabladen.
Ten behoeve van onze moderne offsetdrukkerij zoeken wij
op korte termijn.

part-time
rollenster-bedieners m/v
De werkzaamheden worden verricht in een drie
ploegendienst:
19.00-05.00 uur
I
dinsdag
vrijdag
06.00-15.30 uur

II

dinsdag
vrijdag

00.00-05.00 uur
22.30-08.00 uur

III

zondag
maandag
vrijdag

00.00-05.00 uur
00.00-05.00 uur
23.30-05.00 uur

Het totale weeksalaris inclusief toeslagen bedraagt ƒ491,78
bruto, bij 21 jaar en ouder.
Zij die voor deze functie in aanmerking wensen te komen,
dienen minimaal te beschikken over een afgeronde
LTS-opleiding op C-niveau of MAVO met wiskunde.
De minimum leefti|d is gesteld op 18 |aar.
Ervaring in een soortgelijke functie is gewenst, doch niet
absoluut noodzakelijk.
Wij nodigen vooral vrouwen uit te solliciteren.
Een opleiding tot offesetdrukker behoort, bij^het ontstaan
van een vacature én gebleken geschiktheid, op termijn tot de
mogelijkheden.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heer C. Kok,
adjunct-coördinator Drukkerij, telefoon 020-562.2962.

Lekker ontspannen voor de wedstrijd.
En nog steeds comfortabel zitten na
de match? Dat kan met deze schitterende
lederen relax fauteuils van Sanders.
Goed voor een verlenging!

Vierkam.app. op 4e et. Uitzicht over zee. Ind. entree,
ruime hal, woonk., eetkamer, ruim balkon op zuid/westen, grote slaapk. met balkon noord/oost, slaapk.,
keuken, badk. met ligbad en wastafel, toilet. Serv.k.
ƒ 200,- p.m. Het appartement wordt gestoffeerd en
gemeubileerd opgeleverd. Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.

Passage 3/39:

Gemiddeld aantal uren per week: 17.83 uur.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór vrijdag 12 juni
aanstaande richten aan Perscombinatie N,V., Wibautstraat
150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer
A. Schermer, Personeelsfunctionaris.

Tweekam.hoekapp. op 8e etage. Groot balkon. Ind.
entree, ruime hal, woonk., slaapk., badk. met ligbad en
wastafel, keuken met app., plavuizen vloer in hal en
keuken. Serv.k. ƒ305,- p.m. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.

Hogeweg 22/1:
Zeer luxe verbouwd 2 kam.app. (vh 3) op 1 e et. Balkon
west. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand,
luxe open keuken met inbouwapp., badk. met bad,
douche en dubbele wastafel, slaapkamer met spiegelkastenwand. Serv.k. ƒ137,- p m. Vr.pr. ƒ215.000,k.k.

Jan Snijerplein 6:
Halfvnjst. woonh. met tuin en terras. Bouwj. 1987. Ind.
souterrain: 2 kamers, beg.gr: entree, hal, toilet,
woonk. met open keuken, bijkeuken, terras, 1e et.
badk met ligbad, toilet en wastafel, 3 slaapk., vliermg
bereikb. via vlizotrap. Tuin op zuid/oosten. Vr.pr.
ƒ 295.000,- k k.

Zeestraat 65:

Uitstekend onderh. halfvr. woonh. met besloten achtertuin. Ind vestibule, gang, ruime doorzonk. met open
haard en plavuizen vloer, open keuken badk. met toilet
en douche, zonneterras voor en achter. Souterrain:
hal, badk. met douche en toilet, kamer met open keuken, slaapk. berging, 1e et. 3 slaapk., open haard balkon voor en achter, badk. met douche en toilet. Vr.pr.
ƒ 369.000,-k k.

0

VAN

«MAKELAAR CXG. i
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Leren clruaituuteuil Met verchroonitl onderstel Traploos
verstelbaar. In meerdere kleuren leverbaar.
Van 699-- voor
Bij aankoop van een lederen
fauteuil maakt u kans op een
prachtige kleuren televisie met afstandsbediening
t.w.v. 1699,-'. Zodat u met een heldere blik het EK
kunt volgen.

Van 1199.- voor J^J*
De/e aanbiedingen /ijn uit \oorraad lc\ (.rbaar

Comfortabele leren clraaifauteuil.
Met gelakt beuken onderstel.
Traploos verstelbaar Ini meerdere
kleuren verkrijgbaar.
""

699;

Van 899-- voor'

Daar vind je 't wel.
UTRECHT, WOONBOULEVARD UTRECHT, WINTHONTLAAN 4,
HOEK EUROPALAAN, TEL 030-889144

BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD, PARALLELWEG 120,
TEL 02510-20816/17

«

SCHAIK

MAAK KANS OP T\
GRATIS* KLEUREN TV.

Luxe leren clraaifauteuil Met gelakt
beuken onderstel. Traploos
verstelbaar. In meerdere kleuren
verkrijgbaar.
®CIO-

'n

FotoBOOMGAARD

Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort. Tel. 02507-13529
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Plesmanschool
helpt vluchteling
ZANDVOORT - De leerlingen van
!de Plesmanschool zijn afgelopen weIcen onder het motto 'Je verste
vriend' met een project bezig geweest voor vluchtelingenkinderen.
Aan de hand van een speciaal lespakket voerden zij grote en kleine
opdrachten uit. Daarmee werd vorige week een tentoonstellingsavond
gehouden, met dia- en videovoorstellingen en een fancy fair in de peuterspeelzaal.
Er werden allerlei - merendeels
zelfgemaakte - artikelen te koop
aangeboden. Van groep 1/2 onder
andere kaarten van Piep Westendorp (Jip en Janneke) en stickers,
van groep 3/4 linnen tasjes en gipswerk dat de leerlingen onder leiding
van Ge Loogman hadden gemaakt.
Dat was na afloop totaal uitverkocht. Groep 5/6 had zelfgemaakte
kettingen en armbanden, terwijl
groep 7/8 origamikaarten verkocht,
vervaardigd onder leiding van mevrouw Kemp, plus zelfgemaakte
kaarten met linosnede.
Een en ander ging grif van de
hand, net als de koopjes op de fancy

Verkeerde stand voet veroorzaakt klachten

oog en oor
de badplaats door

Steunzool of 'gebitje'
voor pijnlijke voeten
ZANDVOORT - Een steunzool of een 'gebitje voor je tenen' kunnen vermoeide voeten, en zelfs bepaalde rugklachten, voorkomen. Het zijn
voorbeelden van 'voetenwerk
op maat', sinds kort in Zandvoort te krijgen.

• Veel belangstelling op de Plesmanschool voor de verkoopactie van de
leerlingen, voor vluchtelingenkinderen.
Foto Bram stenen

fair. Een en ander bracht maar liefst pakketjes naar Ana-Marya, een
770,95 gulden op. Het totale bedrag meisje uit Vucovar, dat van oktober
wordt geschonken aan de Stichting 1991 tot april 1992 op de PlesmanVluchteling in Den Haag en komt zo school zat. Daarna moest zij met
ten goede van de vluchtelingenkin- haar moeder naar Kroatië terugkeren. Groep 5/6 probeert met brieven
deren.
Daarnaast sturen de kinderen ook contact met haar te houden.

De nieuwe Renault 19.
Nu in première bij:
Rinko.

Ook al zal lang niet iedereen hulpmiddelen nodig hebben, als je regelmatig klachten hebt of als je veel
moet staan of lopen, is het nuttig de
stand of vorm van je voeten aan een
onderzoekje te laten onderwerpen.
Dat zegt podotherapeute Gabriëlle
Trouw, die sinds kort elke tweede
woensdag van de maand spreekuur
houdt in het Gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen. Zij onderzoekt voeten om vervolgens een gedegen advies te kunnen geven. „De
podotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met voetklachten,
plus klachten die daaruit voortvloeien", zegt zij. „De behandeling is gericht op het behouden en verbeteren
van de functionele beweeglijkheid
van de voet".

'...*f^S. *„

wordt gekeken naar de belasting van
de voeten, de beweging en de afwikkeling tijdens het lopen. Dan pas
kan worden vastgesteld of en welke
steun- of inlegzolen de voet nodig
heeft. Vooral bij kinderen kan dat
preventief werken: (grotere) a'fwijkingen als scheeflopen en dergelijke
kunnen zo worden voorkomen.

Steunzool
Het eindprodukt, bijvoorbeeld
een Steunzool, wordt opgebouwd uit
verschillende elementen die door de
podotherapeut met de hand worden
vervaardigd. Verder maakt de podotherapeut hulpstukken als prothesen en orthesen die bijvoorbeeld een
ontbrekende teen kunnen vangen of
tenen weer een rechte stand kunnen
geven. Volgens Gabriëlle Trouw is
het de enige paramedische voettherapie die door het ministerie van
WVC is erkend en als zodanig wordt
beschermd. Inmiddels kan zij bogen
op meer dan tien jaar praktij kervaring.

Aanmelden

Verkeerde bouw
Als voorbeeld noemt zij voetklachten die worden veroorzaakt door een
verkeerde 'bouw' van de voet. Bmnen deze context passen begrippen
als platvoeten, holvoeten en voeten
met andere standafwijkingen. Die
kunnen weer klachten geven aan onder andere knieën, heupen en wervelkolom. Daarnaast kunnen voetklachten bijvoorbeeld ook optreden
door suikerziekte of reuma. Ook die
kunnen door de podotherapeut behandeld worden. Daarnaast wordt
ook aan wondverzorging gedaan,
plus het behandelen van wratten en
likdoorns die niet door een pedicure
verwijderd kunnen worden.
Tijdens een uitgebreid onderzoek

Zo'n tachtig procent van de patiënten komt via de huisarts. Men
kan zich echter ook rechtstreeks
voor een onderzoek aanmelden, de
kosten van een consult bedragen
24,50 gulden. Telefonisch kan er een
afspraak gemaakt worden via het
nummer 023 - 329245. Het eerste gesprek of onderzoek kan in Zandvoort plaatsvinden, verdere behandeling - indien nodig - wordt eventueel in Haarlem verricht.
Het spreekuur, op de tweede
woensdag in de maand in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen, begint om 10.00 uur. Voor
de zomervakantie is dat nog op 10
juni en 8 juli, daarna weer vanaf 9
september.

M. < '

Het sukses van de Renault 19 krijgt
een vervolg: de nieuwe Renault 19. Uitgerust
met het nieuwe Renault logo. Symbool van
een totaal nieuwe dimensie in vormgeving en
kwaliteit 8 jaar plaatwerkgarantie. De Renault
19 werd van buiten en van binnen vernieuwd.
Dat ziet u m één oogopslag. Aan z'n gerestylde
voor- en achterkant bijvoorbeeld, z'n nieuwe
bekleding, het nieuwe stuur en het nieuwe,
fraai vormgegeven en overzichtelijke dashboard.
Bovendien is de nieuwe Renault 19 nu
standaard voorzien van vele extra's. Zoals de
wiswas-installatie op alle hatchback modellen.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Slogan
Hoera. Zandvoort heeft eindelijk
z'n eigen slogan: 'Zandvoort meer
dan strand alleen'. Met die keuze
heb ik geen moeite, al was het niet
mijn favoriete slogan tussen de vierduizend inzendingen. Dat was die
ene, van die meneer die kennelijk
niet zo heel erg onder de indruk van
Zandvoort is. 'Zandvoort: daar zakt
mijn broek van af', zo luidde zijn
inzending. Helaas mocht deze inzending niet meedingen, terwijl het toch
juist zo'n aardige was. De slogan
ging nog voor de jury haar oordeel
zou vellen, de vuilnisbak m.

Afbreken
Dat wordt lachen vanavond. Ik
hoop dat u dit artikel nog leest, voordat u naar het raadhuis trekt om uit
de mond van een of andere ambtenaar te horen, wat u als inwoner van
deze badplaats de komende tien a
vijftien jaar te wachten staat. Ik heb
de Structuurschets gelezen. Je gelooft je eigen ogen niet. Als ik de
opstellers van dit plan mag geloven,
herken ik binnen afzienbare tijd
mijn eigen dorp niet meer. Vanavond dus een voorlichtingsavond.
Naar verwachting zal de raadszaal
uitpuilen. Geen wonder, na de geruchten dat eigenlijk een groot deel
van ons dorp zou moeten worden
afgebroken. Leve de investeerders
en leve de projectontwikkelaars. Tegen de tijd dat alles op zijn gat ligt,
zit ik waarschijnlijk al in het bejaardenhuis. Het zal mijn tijd dus wel
duren.

Herhaaldelijk word ik gebeld door
bewoners uit de woonwijk Nieuw-Noord. Vooral de mensen uit de
Keesomstraat hangen regelmatig bij
mij aan de bel. Hun klachten spelen
al zo'n twee jaar of langer. U herinnert zich waarschijnlijk nog wel, dat
de f iets tunnel achter de Keesomstraat werd aangelegd. Deze voorziening bleek een uitkomst voor menig
recreant. Twee jaar geleden beloofde de gemeente hier ten behoeve van
deze fietsers een wegbewijzering te
plaatsen. Nu, twee jaar na dato, staat
het er nog steeds niet. Vorig jaar nog
informeerde ik bij verschillende mstanties waarom het zo lang moest
duren. Toen antwoordde men, dat
men bezig was de borden te maken.
Ik weet niet hoe u erover denkt.
Naar mijn idee heeft de gemeente
maling aan haar eerder gedane belofte. Voorlopig wordt het dus nog
even zoeken voor deze 'toeristen'.

..
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Luxueuze bekleding En vanaf de RN zelfs
zonwerend glas en een deelbare achterbank
Topkwaliteit in kombmatie met een
onmiskenbaar karakter En des te verbazingwekkender is z'n prijs Want de Renault 19 RL
1.4 is er al voor ƒ 25.675,-'.
Kom snel langs op de Renault 19
Première Show. Want voor de eerste
bezoekers ligt er ook nog een exclusieve
Renault Pin klaar*' Uitgevoerd m de vorm van
het nieuwe Renault logo' het symbool van een
nieuwe kwaliteitsnorm
* Inkt BTW Wijzigingen voorbehouden Renault adviseert Elf Oliën
" Voor personen boven de ^ 8 /aar en zolang de voorraad strekt

i. ,.<*..
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Kom naar de Renault 19 Premiere Show.

RENAULT

Afrekening

LEVEN KLEUR

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

'<_ ' -v... , \, . ', -

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Wegwijzers

Renault 19. De nieuwe vedette van Renault.

•

We blijven lachen deze week. Wat
te denken van de afrekeningen van
de EMM. De woningbouwvereniging
liet deze week een schrijven rondgaan waarin de huurders werd verteld, hoeveel men teveel of te weinig
aan service-kosten had betaald. De
afrekening betrof het afgelopen jaar.
• Gabriëlle Trouw: „Er is een grote toename van patiënten die uit hoofde
Op zich is dit niet iets om een
van hun beroep de voeten extra moeten belasten".
verhaal over te maken. Maar let op!

Bij de EMM zitten een paar slimmerikken. Op de afrekeningen stond
vermeld dat er tierï gulden aan administratiekosten in rekening werd gebracht. Met andere woorden: degenen die teveel hebben betaald (de
meeste huurders dus), krijgen niet
alles terug. Sterker nog: sommigen
moeten zelfs bijbetalen. Ik zal u een
voorbeeld geven. Een Zandvoorter
betaalde afgelopen jaar vier gulden
teveel aan servicekosten. Hij krijgt
dus vier gulden terug, maar moet
daarvoor tien gulden administratie
betalen. Conclusie: hij krijgt een afrekenmg van - te betalen - zes gulden. Inclusief stortingskosten van
2,50 gulden op het postkantoor (hij
heeft geen eigen girorekening) kost
dit grapje hem m totaal dus 8,50 gulden.
Onze dorpsgenoot werd gesommeerd dit bedrag binnen veertien
dagen op de rekening van EMM over
te maken. Ik zou Stijnen niet zijn,
als ik mij niet onmiddelijk met de
woningbouwvereniging in verbmding had gesteld-. Hun commentaar
wil ik u niet onthouden.
Een woordvoerster liet mij weten
dat er met deze manier van afrekenen niets aan de hand was. Hun
computer was niet in staat om de
financiële gegevens automatisch te
verwerken. Het een en ander moest
dus handmatig gebeuren (leve de
techniek). Arbeid moet betaald worden. Ook bij de EMM is men daar
achter. Vandaar dus die tien gulden
administratiekosten. Huurders die
het met deze regeling met eens zijn,
moeten hun huurcontract er maar
eens op nalezen. Daarin staat deze
'regeling duidelijk vermeld. „Trouwens, de Zandvoortse huurdersvere-,
niging is met deze regeling accoord
gegaan", zo liet de woordvoerster
mij weten. Zandvoort op zijn smalst
nietwaar.

Wanbeleid
Over het volgende onderwerp heb
ik diep na moeten denken. Sinds
jaar en dag word ik geconfronteerd
met de uitspraak, dat Zandvoort afhankelijk is van het toerisme. Met
andere woorden, zonder deze bron
van inkomsten liepen wij met z'n
allen nog in een dierenvel rond en
woonden wij nog in een plaggenhut.
Ik heb deze week onze wethouder
van financiën Peter Ingwersen gesproken. Zijn mededeling heeft mij
hogelijk verbaasd. Onze recreatiebegroting vertoont een negatief saldo
van meer dan een miljoen gulden.
Met andere woorden: er wordt meer
geld uitgegeven aan het toerisme
dan dat er op wordt verdiend.
U begrijpt waarschijnlijk al waar
ik naar toe wil. U en ik moeten via
allerlei belastingen dit tekort op de
een of andere manier bijpassen. Het
wordt tijd, dat we met z'n allen daar
eens tegen ageren. Als inwoner van
Zandvoort wens ik niet op te draaien, of het nou wel of geen financieel
wanbeleid van ons gemeentebestuur
is. Ik zie voorlopig maar één oplossing. Gooi de Zandvoortselaan en de
Zeeweg dicht.

Dixons fotorolletjes
Nu per 2 voordeliger
100 ISO 24 opnamen 7.25 2 stuks I2.50
100 ISO 36 opnamen 8.75 2 stuks I6.50

Audio Sonic KTV

TDK E-195
videobanden
Sony
camcorder
CCD-F37S *maximale opname/
speelduur 3 uur *minimale lichtsterkte
3 lux *sluitertijd 1/50. 1 /4000 sekonde
*autofocus *autowitbalans *8x motorzoom *direkt aan te sluiten op elke tv
*incl. accessoire-pakket.

'<*~ •

NU GRATIS: DRIE FAXROilENJ

-195

P KT8269 *37 cm beeldbuis
*monitorlook *32 voorkeuzezenders *automatische
zenderzoeker *incl. afstandsbedienmg.

3 voor

Pentax compactcamera
90WR *volautomatisch *weerbestendig
*motorzoom objectief *macro-instelling
*rode ogen reductie *automatischeflitser
*automatische filmmleg
en filmtransport *LCDdisplay

44*-

Commodore
personal computer
S-SL 286-16/40 *AT PC in slimlme design *80286 microprocessor met kloksnelheid 16 MHz *1 Mb RAM geheugen
en standaard geïntegreerde VGA kaart
(compatible, EGA, CGA. MDA en Hercules). *3.5" diskdrive (1.44 Mb) *40 Mb
harde schijf (28 ms) *compleet met
MS/DOS S.O Nederlands *aansluitingen
voor 2x serieel, lx parallel en 2 uitbreidingsslots *101 AT style toetsenbord
*incl. 14" VGA monochropm monitor.

of 30.- per maand

Sony Walkman
WM-EX33 *dubbel megabass
*auto reverse
*incl. hoofdtelefoon.

CD-aanbieding
The best of Kenny Rogers, Engelbert
Humperdinck, Freddy Fender en Fats
Domino. Per CD I2.95
2 voor

Maxell XLII-90
audiocassettes

Minolta compactcamera

Qristal fax*
Q1000 *eenvoudig te bedienen *door
de automatische fax/telefoon-schakelaar
is er maar één telefoonlijn en toestel
nodig *prachtige vormgeving
*in antracietgrijs en
wit leverbaar.

Riva AF35 *volautomatisch *exacte
scherpstellmg *met f35mm/4.5 lens
*ingebouwde zelfdenkende flitser *DXfilminstelhng en zelfontspanner *een

of 60.- per maand

complete camera A A £^
voor veel fotoplezier. Jl & %& ^H

of 35.- per maand

Q2000 *als Q1000 met als extra mogeiykheden *5 vel automatische document
doorvoer
*16 grijstinten.

Mors miniset

1199.-

MRSA160 *programmeerbare
CD-speler *tuner met FM en MG ontvangst *vermogen 2x10 Watt *3-bands
equalizer *inclusief boxen.

of 40.- per maand

NU GRATIS REGISSEURSSTOEL!

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zi|n geldig t/m 13 |uni 1992, zolang de voorraad strekt.
Prijs- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde m contanten

je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9,03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan I82,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830I95. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.
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PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Gevraagd:

^^Cl/i^i

WINKELMEISJE
Bakkerij Keur
Raadhuisplein 2. Tel. 12404.

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

y€>€fy/

VAKANTIE

Groente en Fruit
W^Q^^^ Grote Krocht 25,
tel. 14404
PINKS TER . WEEKEND
Asperges eten,
Aart Veer niet vergeten
Asperges gratis geschild

GEVRAAGD

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

DEKKERS
CROISSANTERIE
zoekt voor de

Fa. Gansner & Co.

Te huur

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

66111. P3PUIat
. .
.„„„i,
0
W0
jït' f
,?tnk"
kut., terras, KtV.,
parkeergel.

enz.

ƒ850,- p. m. excl.
energie

Dat is naar verhouding de best betaalde bi|baan! Plus elke dag een gratis krant. Belangstelling? Dan is hier |e kans. Ben |e tenminste 15 |aar

QHCQ/I/I
J16844
'

dan kun |i| vakantiebezorger worden. Geef je snel op. Zodra er een wi|k vri| is kloppen we bi| |e aan. Er ligt een leuke verrassing voor je klaar

zomerperiode

vlotte verkoopsters
v. a. 16 jaar.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60

' °'

nr

Werkplaats Schelpenplein

Vakantie! De beste ti|d om wat bij te verdienen. Word vakantiebezorger voor Perscombinatie. Elke dag een uurt|e.

(die ontvang |e na twee weken bezorgen). Geef |e zo snel mogeli|k op. Des te eerder kun |e beginnen.

Inl. 02507-19762
Liever een vaste bi|baan? Dat kan ook. Dan verdien |e het hele par door. Plus veel extra's. De keus is aan jou.

Zandvoorts Nieuwsblad
^^^g'EVERKOUHA&fr&ë^^^=
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Maraned

The Shamrock Bar

$M$&

Stationsstraat 20
Zandvoort - Tel. 30537
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BEZORGERSBON VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

W.2

IK MELD MIJ AAN ALS KOPLOPER VOOR PERSCOMBINATIE
HET PAROOL, TROUW EN DE VOLKSKRANT.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

T. Goossens

Fa. De Vonk

Prettige vakantie alvast.

Bernard Joyce

\

(en vrienden)

NAAM •
ADRES
POSTCODE.

^

op vrijdag 5 juni a.s. aanvang 22.00 uur

PLAATS
TELEFOON _
LEEFTIJD —

voor een gezellig avondje met

IERSE TRADITIONELE MUZIEK

Vondellaan 1 , Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Een ieder is van harte welkom!

'n Onbezorgde vakantie begint
bij de Verenigde Spaarbank

3000 gulden voor elke deelnemer m de straat waar de
meeste prijzen zijn getrokken.
Bij de afgelopen trekking was
dat Huigenbos in de Bijlmer
met liefst 49 loten: een nieuw
record!

Maar de Postcode Loterij doet
nog méér. Er kan natuurlijk
maar één winnaar van de maandelijkse honderdduizend gulden zijn. Maar iedere andere

deelnemer met
dezelfde postcode krijgt van ons
een troostprijs
van 1.000 gulden.
Als het
Kwartaal Miljoen
is gevallen, verhoogt de Postcode Loterij de
troostprijs zelfs
tot 3.000 gulden!
We willen ge- Bij het uitreiken van de PostcodeStraatprijs werden de
woon dat zoveel feesttaart en de kinderen niet vergeten.'
mogelijk deelnemers in de prijzen vallen. MILJOEN-BON snel op, dan
Want... dit waren de troostprij- bent u nog op tijd voor de trekzen, maar u weet dat iedere king van het Kwartaal Miljoen
deelnemer met dezelfde post- of een van de andere meer dan
code als het getrokken lot ook honderdvijftigduizend prijzen!
dezelfde prijs krijgt. Wint uw En dat allemaal voor slechts
buurman 100 gulden, dan heeft één tientje per maand! •
u ook honderd gulden gewonnen; valt uw buurvrouw met
ƒ 1.000 in de prijzen, dan krijgt
:
u ook duizend gulden! Allee"n
de hoofdprijzen kunnen slechts
door één deelnemer gewonnen
worden.
Dus... als u nog geen lid bent,
s t u u r dan de- WIN-EEN-

Bent u nog
;:"v- gëeri/v-:.-:';
deeménrier?
Vul dan snel
dé bon ineiï
doe mèë!

Een terugblik op ons archief van de Po\tcodeStraalprij\: alle deelnemer.', in de
straat waar de meeste prijzen vielen, wachten gespannen de kornet van hun prijs af.'

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij'' Heeft u
de postcodecijfers 2331
(Leiden), 7232 (Warnsveld) of 6301 (Valkenburg)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de vqlgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit1

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
^-Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden hel aangegeven bedrag van
r
V onderstaande rekening al te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van hel reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

Q1 lot (ƒ 10,-) per maand J

verenigde
spaarbank

nummers van
26 mei:
6 15 21 26 37
7 16 22 27 39
8 17 23 28 40
9 18 24 35 41
10 19 25 36

loten (a ƒ 10,-) per maand

De lolen worden voor drie maanden tegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:_

L) dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: |

\_

j

|

Plaats:
150.92.06

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

Hitbingo-

Mevrouw I. Unal, Baliemedewerker
Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507) 13039.

'f Komf in de Bus

Met de Postcode Loterij
feest in de hele straat

De winnende

De Verenigde Spaarbank doet meer.
Ook als u aan vakantie denkt

Bon - in open envelop - zenden aan
Perscombinatie Distributiebedrijf, Antwoordnummer 2403,
1000 PA Amsterdam (een postzegel is niet nodig).

Record PostcodeStmatprijzen: 49 winnaars in één straat!

Hei leuke van de trekking en
de loterij is immers dat als uw
b u r e n w i n n e n u ook w i n t !
Maar de Postcode Loterij gaat
verder. Bij elke trekking valt
de PostcodeStraatprijs van

'Wordt uw welverdiende vakantie ook een onbezorgde vakantie? Als baliemedewerkerkan ik alles snel en goed voor u regelen. Van vreemde valuta en cheques tot
een Visa creditcard en een kluisje voor uw kostbaarheden. Maar ook aan ons
pakket reisverzekeringen kunt u zien dat de Verenigde Spaarbank méér doet
Onze handige 'Doorlopende Reisverzekering' is daar een voorbeeld van.
Zo'n verzekering is vaak voordeliger dan een losse polis
voor elke vakantie.
Wie voordelig wil boeken, kan altijd even voor een 'last
minute'-boeking binnenlopen. Snelle beslissers houden wel 25 procent vakantiegeld 'in de knip'! Dat is
toch mooi meegenomen? U ziet, wij boeken niet
alleen uw vakantie. Alle andere belangrijke zaken kunt
u ook rustig aan ons overlaten. Alvast een hele prettige vakantie! En graag tot ziens!'

BELLEN KAN OOK: 020 - 562 3010

ƒƒ«PAROOL Trouw JoAi.lL.L.

Bij de trekking van de Nationale Postcode Loterij op 21
mei werd liefst 49 keer de
PostcodeStraatprijs uitgcrcikt. Dat is toch bijna anderhalve ton aan extra prij/en!

Alles voor uw reis, snel en goed geregeld.

VOORKEUR OCHTEND D MIDDAG D
VOORKEUR VAKANTIE D VAST
D
BESCHIKBAAR VANAF:

PERSCOMBINATIE IS UITGEVER VAN DE
KWALITEITSKRANTEN HET PAROOI, TROUW EN DE
VOLKSKRANT. IN DE BEZORGING WIL
PERSCOMBINATIE KOPLOPER ZIJN. STIPTE EN
CORRECTE BEZORGING STAAT VOOROP. EN
DAARBIJ HOORT EEN PRIMA BELONING.

• NATIONALE

«III L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

lagelijkse
roeding
[s te vet

Luie zeezeilers gaan voor de bijl

H

UISMAN BEVOER alle
wereldzeeën en is nog
altijd niet uitgekeken en
zeker niet uitgepraat over
zeilen. Elke reis is nieuw en
en het weer geeft
-EET U waarmee u het fascinerend
altijd
stof
tot
nadenken, zegt
meeste vet naar binnen
krijgt? Tien tegen één hij.
Jat u antwoordt: uit snacks en
lebak. Als u een liefhebber door Evcrhard Hebly
Jent van snacks of gebak zal
We schrijven 2 april 1973. Een zejat wel waar zijn. Over de tota- ventien meter lange tweemaster is
bevolking gezien worden er op de terugreis van Engeland naar
Jiiet zo veel of vaak snacks en Nederland. Aan boord bevinden zich
[ebakjes gegeten. Toch wordt zeventien passagiers. Die dag woedt
|r wel veel te veel vet geconsu- de zwaarste storm van de eeuw over
leerd. De dagelijkse voeding de Noordzee. Windkracht twaalf
overschreden.
gewoon te vet, constateert wordt ruimschoots
met Radio Scheveningen is
jiet Voorlichtingbureau voor Contact
niet meer mogelijk. „Je hebt dan
|e Voeding.
geen tijd om bang te zijn, maar op

Uit onderzoek is gebleken dat de zeker moment hebben we het geederlandse voeding gemiddeld woon aan het schip overgelaten,"
Dertig gram vet te veel bevat. De vier vertelt zeezeiler H. Huisman negenBelangrijkste groepen vetleveran- tien jaar later.
lers zijn:
„We hadden in eerste instantie
1) boter, margarine, halvarine, een zeil laten staan, maar dat hebiak- en braadvetten en oliën, hartige ben we met een broodmes kapotgeauzen
sneden. Sinds die dag weet ik pas
2) vlees, vleeswaren, gevogelte
goed dat je in dergelijke noodsitua3) melk, melkprodukten
ties alles moet laten zakken. Met een
4) kaas
goed schip kom je er dan altijd uit.
Verzadigd vet is het slechtste vet Een slecht getekend schip maakt
oor hart en bloedvaten. De vier hele rare klappen. Later bleek dat er
roepen zijn ook de grootste leve- op de wal meer consternatie ont'anciers van verzadigde vetten. Dat staan was en dat men ons al had
omt omdat we dagelijks deze voe- afgeschreven. In de krant stonden al
ingsmiddelen gebruiken. Het ge- berichten dat we zoek geraakt wairuik van vet en zeker van verzadigd ren. Onder die zeventien mensen is
'et kan op verschillende manier be- een speciale band ontstaan, daar
perkt worden:
krijg je geen ruzie meer mee en de
- minder gebruiken
meesten zijn vrienden voor het le- minder vette produkten gebrui- ven geworden. De mooiste momen:en
- vervangen door onverzadigd vet
- vervangen door koolhydraten
Is energie wel nodig is
Hoe komt dit nu uit per produktiep?
1) boter, margarine, halvarine,
iak- en braadvetten en oliën, hartige
jauzen: Broodbesmering kan niet
iomaar weggelaten worden. Deze
loedingsmiddelen zijn nodig voor
evering van het in vet oplosbare viamine A. Er kan vaak wel wat minier gebruikt worden: vijf gram
Imeersel per snee (een theelepel) is
|uim voldoende.
Het verdient meer aanbeveling de
mder vette produkten te gebruien: dus halvarine voor op het
nood. Daarnaast is het belangrijk
im produkten te gebruiken met on•erzadigde vetten: dus halvarine
et onverzadigde vetzuren (o.a. liolzuur). Voor bakken en braden
.at de voorkeur uit naar margarine
et onverzadigde vetzuren; uiterrd kan slaolie, olijfolie of zonneÉloemolie ook gebruikt worden voor
gakken en braden.

E TUIN' IS een verzameling van bloeiende eenjarigen, vaste planten,
heesters en bomen. De bloe^
men komen tot hun recht bij
de gratie van de achtergrond.
Een zorgvuldige opbouw van
het plantmateriaal in hoog en
laag, fijn en grof en licht en
donker, gecombineerd met
een evenwichtige verspreiding van de bloeiwrjzen en tijden op het ritme van het
groenseizoen, levert een tuin
op die het hele jaar door iets
te bieden heeft.

D

Kocl-ictieadrcs ATV. Weckmedia,
postbus 2104, 1(100 CC Amsterdam,
tel 02(1 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving' Paul I5usse

Luxe schepen

•
Zeezeiler
Huisman:
'De
mooiste momenten van het zeezeilen beleef je
als je na zwaar
weer veilig in de
haven bent teruggekeerd'
Foto Bram de Hollander

ten van het zeezeilen beleef je als je evenementen, waaronder non-stop
na zwaar weer veilig in de haven van London naar Sydney en weer
bent teruggekeerd."
terug en leerde van onder anderen
zeezeiler Dirk Nauta 'het vak'. Sinds
jaar en dag organiseert Huisman reiNon-stop
zen met The Great Escape PHYK en
Huisman is geen onbekende in de Norseman PGKA. Dankzij het gewereld van het zeezeilen. Hij deed bruik van de juiste boten ging er nog
mee aan vrijwel alle grote zeezeil- nooit wat mis. De afgelopen jaren

'Weetjes' om achtergrond
in de tuin te beplanten

door Bram Wolthoorn

Zo'n opbouw is niet gemakkelijk. Er zijn tuiniers die een heel
2) vlees, vleeswaren, gevogelte:
tuinleven lang • experimenteren
Het is mogelijk om gewoon geen
met allerlei planten en heesters om
ylees meer te eten. Dan moet wel de
tot zo'n evenwichtig geheel te kooedmg aangepast worden. Makkemen. Het kijken bij anderen, het
neuzen in boeken en het bezoeken
Ijjker is het om minder te gebruiken.
van allerlei bijzondere tuinen doet
Jegenwoordig is het gemiddelde
leesgebruik per dag honderdtwinhet inzicht vergroten. Het zijn de
g gram. Terwijl meer dan honderd
eigen ervaringen met de planten, in
combinatie met de mogelijkheden
;ram bij de warme maaltijd echt
iet hoeft. Kies bij voorkeur voor
die de eigen tuin aan ruimte en
.ager vlees en magere vleeswaren,
klimatologische omstandigheden
'oor minder vlees te gebruiken
biedt, die voor het uiteindelijke
ontwerp verantwoordelijk zijn.
irijgt u minder vet (calorieën) naar
| innen. Wie te zwaar is, kan hier- Er zijn echter 'weetjes', die het
(joor meteen wat afvallen.
inrichten van een passende achtergrond kunnen vereenvoudigen.
Degene die meer energie nodig
Een grote hoeveelheid bladgroen,
fieeft, moet in plaats van vlees of
in welke vorm dan ook, vormt de
leeswaren meer aardappelen of
basis van de achtergrondbeplanjst nemen. Meer brood met zoet
beleg, fruit, rauwkost of groenteting. Om deze groenmassa interes-"
i pread is ook goed. Van aardappelen
sant te maken, is een mix van blad-

.,_,.

vormen aan te bevelen.
Met een paar planten met extreem grote bladeren (Gunnera,
Schoenlappersplant, Bergenia purpurascens, groot hoefblad, Petasites hybridus, sierrabarber, Rheum
palmatum) wordt de achtergrond
snel gevuld. Een laagblijvende,
fijnbladige beplanting, die ook nog
licht van kleur is, wordt aan de
voorzijde van de grootbladigen geplant. Vrouwenmantel (Alchemilla
mollis) en varianten van de Hosta
voldoen hiertoe heel goed. Wel-'
haast lichtzinnig fris steekt deze
tussenlaag af tegen de statige,
grootbladige achtergrond. Bovendien vormt een dergelijke licht-

• De Hosta sieboldiana
'Elegans' is een van
de mooiste cultuurvariêteiten.
Deze Hosta, met
z'n prachtige eironde, fluwelen
blad, is heel geschikt om geplant te worden
in een ouderwetse
zinken
emmer. Temidden van veelkleurig gevulde
terracotta potten vormt de
blauwgroen bebladerde duifgrijze
emmer
een
prachtig
contrast

•.vi'f

groene kruidlaag een verbinding
tussen de achtergrond en de zomers gekleurde border.
Als de ruimte voor een uitgebreide achtergrondbeplanting ontbreekt, is er altyd nog wel plaats
voor een kleine verzameling Hosta's, die door de eenvormigheid
van blad en kleur een optisch rustpunt vormen. Een paar hosta's
crispula's (witgerand, donkergroen
blad), gecombineerd met een enkeling van de fraaiste aller Hosta's,
de siëboldiana 'Elegans' (groot,
blauwgroen blad) zijn daartoe al
ruim voldoende. Bloeien doen de
Hosta's met lila trompetvormige
bloemtrosjes in de zomer.

|n brood wordt u niet dik, wel van
ette jus en hartig beleg.
3) melk, melkprodukten: Over
et algemeen wordt in Nederland
rel gekozen voor halfvolle melk.
Jreemd genoeg heeft men, als het
c m toetjes gaat, blijkbaar voorkeur
] oor volle (vette) produkten (vla,
yoghurt; roomijs). Chocolademelk
i s meestal volvet. Ook voor detoetjes
\ n andere melkprodukten wordt geEdviseerd de halfvolle of magere
grodukten te nemen.
, 4) kaas: In Nederland, kaasland
{jij uitstek, wordt veel en vooral volette kaas gegeten. Er kan hierbij
ink op verzadigd vet bezuinigd
orden door 30+ of 40+ kaas te neinen. Bovendien is twintig gram
aas per dag voldoende.
De dagelijkse voeding is van beftng bij de preventie van hart- en
aatziekten en het binnen de perken
ouden van het gewicht. Wie elke
ag bewust eet, houdt nog ruimte
ver voor een lekkere snack of geakje af en toe.

Recept
Recept voor twee personen: Aardppelsalade met tuinkruiden.
g stevige aardappelen of krielardappelen, stukje ui, 3 takjes pe'rselie, l eetlepel olie, 3 eetlepels
zijn, mespuntje mosterd, peper,
out, 6 sprietjes bieslook, 2 eetlepels
i lagere slasaus (5% olie), 2 eetlepels
§>agere yoghurt
Schil de aardappelen, ontpit en
r
as ze. Kook de aardappelen in weiig water in 25 minuten gaar. Snijd
e ui heel fijn. Was de peterselie en
nip de takjes fijn. Maak de saus van
e olie, de azijn, de mosterd, de pe! irselie, peper en zout. Snijd de warJ ie aardappelen in plakken, schep
J e! saus er door en laat hem afkoe! n. Was de bieslook en knip de
sprietjes fijn. Meng de slasaus met
e yoghurt. Schep dit door de afgeoelde salade en strooi de bieslook
r over.
Per portie: 980 kJ (230 kcal), 5 g
f wit, 6 g vet, 41 g koolhydraten.
Menusuggestie: tomaat gevuld met
Jttage cheese, gebakken tartaares, sperziebonen, aardappelsalade
tuinkruiden.
Voor vragen over voeding kunt u op wcrkM?en van twaalf tot vier uur de voedingsteloon van het Voorlichtingsbureau voor de
Doding raadplegen: 070-3510810.

Wie zich graag wentelt in nostalgie, moet deze zomer het Maritiem Museum in Rotterdam
bezoeken. Dat toont fraaie modellen van passagiersschepen
die een halve eeuw geleden nog
naar Noord-Amerika of Neder lands-Indië vertrokken. Insulinde, Statendam, Willem Ruys, alleen die namen al. Voor de tentoonstelling werd een luxe
slaaphut nagebouwd en voorts
zijn fraaie foto's van scheepsmterieurs en dito reclamemateriaal te zien (Museum: tel. 010413.2680).
Voor de ware liefhebber is een
boek boordevol foto's van
scheepsinteneurs verschenen:
'Vergane bootglorie herleefd'.
Er staat weinig tekst in, maar
dat komt omdat het een vervolg
is op een eerdere uitgave 'Indië
Bootreisherinneringen
19201940'. (History Book, ISBN 90800783-2-8).

begeleidde hij duizenden mensen tij- vaardij zat. Ongelofelijk. Als je niet
dens hun eerste voorzichtige ken- alert bent en de weersbenchten niet
nismaking met het zeezeilen.
goed inschat, word je er door overVolgens Huisman, afkomstig uit vallen en heb je geen tijd meer om je
Drente maar nu woonachtig in Nieu- zeilen te laten zakken. Maar met een
wendam, is het ook het meest 'pien- goed schip overleef je, mits de zeilen
ter' om, alvorens zelfstandig het rui- naar beneden zijn."
me sop te kiezen, eerst maar eens
via een georganiseerde reis de kat
Zeeziekte
uit de boom te kijken.
„Iedereen die wil, kan zo de haven
Zeeziekte is het eerste dat je als
uitvaren en er zijn er velen die zich zeezeiler moet overwinnen. Huisheel goed voorbereiden. Maar vaak man merkt wel dat het steeds minblijkt het na de eerste reis dan toch der vaak voor komt. „Ik denk dat
erg tegen te valhet komt omdat
len. Dan zijn ze
men zich beter
te overmoedig
voorbereidt en
geweest of woruitgeruster aan
den ze zeeziek,
de reis begint.
wat ze niet verEn ze hebben tewacht hadden.
genwoordig naWant ja, je moet
tuurlijk allerlei
er wel tegen kunpillen en plaatjes
1
nen. Een zeezei- "~™~•"~"•"~^~" "••^••"•••" ™™ achter hun oor;
Ier moet kunnen incasseren. Als je ze zeggen dat het helpt. Ik merk nog
zelf op stap gaat, moet je behoorlijk weieens dat sommigen, vooral vroukunnen navigeren. Dat is dankzij de wen, zich schamen om zeeziek te
radiocommunicatie wel een stuk ge- worden. Dan kotsen ze haast van
makkelijker dan in het verleden. Je angst. Maar na een week heeft mezorgen zijn hierdoor veel minder. mand er nog last van. Sommigen
Maar het weer blijft hetzelfde, daar met zeeziekte willen nog weieens
verander je niets aan."
een beetje katterig zijn, maar de
sfeer komt altijd goed."
„Ik kan me mijn eigen eerste zeeOnoplettendheid
reis op de koopvaardij nog herinneDat de zorgen minder worden, wil ren. Aan mijn moeder schreef ik
niet zeggen dat je zorgeloos mag toen: als dit varen is, ben ik snel
worden op zee. Bij meerdaagse rei- weer thuis. Dat is al heel wat jaren
zen moetje alert blijven. „De zeezei- geleden en ik kan me niet voorsteller die lui-is, gaat voor de bijl. Als je len dat ik ooit met varen zal stoppen.
bijvoorbeeld ziet dat er eigenlijk een Of het nu op zee of op binnenwateander zeil moet worden opgezet, ren is. Het maakt me ook niet uit of
maar het vervolgens niet doet omdat het slecht weer of goed weer is. Daar
je er geen zin in hebt, ben je fout kun je toch niets aan veranderen."
bezig. Als ik weer eens verhalen
hoor dat er iemand overboord is geslagen omdat de boot gijpte, denk ik
weieens bij mezelf. Vaak is dat te
wijten aan onoplettendheid van de
roerganger. Een roerganger moet alleen sturen en niet zitten kletsen
met andere passagiers."
„Als je lang op zee zit, heb je de
neiging te verslappen, bijvoorbeeld
ten aanzien van de weersomstandigheden. In de Bermuda Driehoek kan
het weer in tien seconden omslaan
van windstilte in windkracht twaalf,
of de regen valt er in zulke bakken
neer dat de zee helemaal glad is. Ik
heb dat verschillende keren meegemaakt, ook toen ik nog op de koop-
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Sommige mensen
schamen zich om
zeeziek te zijn

Fiets aan de muur
Een fiets die een poosje niet
wordt gebruikt, is vaak een 'stain-de-weg'. Bij de firma Halfords is nu een stalen draagarm
te koop die de fiets veilig aan de
muur stalt.
De verticale steun van de
draagarm wordt met twee flinke
schroeven aan de muur bevestigd. Buiten werking staat de
arm recht omhoog. In gebruik
is hij neergeklapt en uitgeschoven. Aan het eind zit een scharnierklem met een gemakkelijke
snelsluiting. De fiets wordt aan
een zadelpen of bovenbuis vastgezet. De binnenkant van de
klem heeft een rubber bekleding die lakbeschadigingen
voorkomt. De afstand tot de
muur is instelbaar tussen de
dertig en vijftig centimer.
De draagarm Is te koop voor ƒ 79,-

Kruiswoordpuzzel

Utrecht kent alleraardigste plekjes
E VW-brochure: 'Een veilige stad in centraal Nederland.' De twee studenten uit Brabant op het terras
tegen elkaar: „Iedereen heeft
hier twee sloten op zijn flets.
Hoeveel heb jij er? Een dikke
of een dunne? Die dunne heb
je zo open."

D

De lofzangen die een WV-kantoor
altijd afsteekt over de eigen stad of
streek zijn nagenoeg bekend. De
werkelijkheid is vrijwel altijd minder rooskleurig. VW-brochures
reppen niet over hondepoep, autoblik en andersoortig vuil, vandalisme of opgebroken straten. VVV-brochures spreken ons van uniek, bruisend, geen stad ter wereld, onnavolgbaar, prachtige vergezichten en
oude stadsgezichten.
Utrecht vormt hierop geen uitzondering. Laten we het zo zeggen: de
VW heeft ten dele gelijk. Zeker als
ze zegt dat Utrecht een unieke stad
is met een rijke historie. Wat dit
betreft is er veel te zien en een dagje
Utrecht is, zeker bij mooi weer, alleszins uit te houden. De stad is van
een maat die te overzien valt, beklim
de 112 meter hoge Domtoren maar, conditie beschikt, kan het beste de
465 treden van de Domtoren beklimen heeft zo haar charmes.
men. Uitrusten kan na afloop in de
naastgelegen Pandhof of in de PloKerkenkruis
ra's Hof. De eerstgenoemde wordt
In cultureel opzicht komt u er vol- graag gebruikt door studenten om
ledig aan uw trekken. Utrecht is van- nog even de studiestof in alle rust
ouds het kerkelijk centrum van het door te nemen.
Dit alles vlakbij de Buurkerk, een
land. Behalve Domstad wordt ze
ook. wel Kerkenstad genoemd. oude parochiekerk voor het 'gewone
Utrecht is namelijk een van de zeer volk'. De naastgelegen Domkerk
weinige steden in Nederland waar was voor het 'chique' kerkvolk. Teooit een zogenaamd 'Kerkenkruis' genwoordig is in de Buurkerk het
tot stand kwam. Vijf kerken werden Nationaal Museum van Speelklok
hierbij in een kruis ten opzichte van tot Pierement gevestigd.
elkaar gebouwd. De Domkerk was,
natuurlijk, het middelpunt.
De stad is gebouwd rond het Dom- Grachten en werven
En ook Utrecht laat, evenals onplein, dat door een speling van het
noodlot ontstond. Tijdens een or- der andere Alkmaar en Haarlem,
kaan in 1674 stortte het gedeelte van graag weten dat haar inwoners in de
de Domkerk tussen de toren en de zestiende eeuw een felle strijd voerhuidige kerk in.'Het puin werd, naar den tegen de Spanjaarden die geleverluidt, pas honderdvijftig jaar la- gerd waren in het vroegere kasteel
ter geruimd. Er restte niets dan een Vredenburg. Twee kanonskogels
Domplein. Wie snel kennis wil ma- zijn nog zichtbaar in de westelijke
ken met Utrerht en over een goede muur van de Buurkerk. Alsof ze er

PIP 1420
25

Welk winwoord komt er in deel van het hoofd; 77 restaurant.
VERTICAAL: 1. rubbermelk; 2
het balkje?

sint; 3 stuk stof, 4 heldendicht; 5
tweetal; 6 schrede; 7 titel; 8 onderdeel van de gamelan; 9 vlaktemaat;
10 vervoersmij.; 11 herbergier; 13 gevel; 15 deel van de voet; 17 drietal; 18
direct; 20 nauwsluitend; 22 gehoorzaal; 23 familielid; 25 struisvogel; 26
soort onderwijs; 28 uitroep; 30 met
groot; 31 speelruimte; 33 babbelaarster; 35 pi. op de Veluwe; 37 plaaggeest; 40 trapper; 43 ten naaste bij; 46
makker; 48 deel van een boom; 50
weinig levendig; 52 titel; 54 bakplaats; 55 pers. vnw.; 57 groente; 59
afhangend deel; 61 hoofddeksel; 62
treurspel; 65 riv. in Utrecht; 66 priester; 69 dessert spijs, 70 strandmeer,
71 bladplant; 13 vogel; 74 voorzetsel;
75 de oudere.

ingeschoten zijn. De vooral onder
studenten meest geliefde attracties
zijn de grachten en werven, die net
zo karakteristiek voor Utrecht zijn
als de Dom. Er zullen weinig steden
zijn met dergelijke voetgangerskaden langs de grachten. Eeuwen geleden werden ze aangelegd om toegang te geven tot de kelders onder de
grachtepanden. Bij mooi weer zijn
ze nu ingericht als terrasjes waar
het, gevrijwaard van auto's en fietsen, riant vertoeven is.
Een mooi stuk historie vindt u
aan de Oudegracht bij Het Huys Oudaen, dat omstreeks 1320 gebouwd
werd. Dit was zelfs ooit het eerste
bejaardentehuis van Nederland. Tegenwoordig doet het dienst als restaurant, proeflokaal, bierbrouwerij
en theater. Ga maar even zitten voor
een wit of helder pils van de Utrechtse Stoombierbrouwerij. U heeft er
uitzicht op de kade van de rondvaartboten en op Drakenborch, zo'n
beetje het oudste woonhuis van
Utrecht en dat rond 1280 gebouwd

HORIZONTAAL: l spraakzaam; 8
uiteinde van een ra; 12 priesterkleed;
13 soort tapijt; 14 Technische Hogeschool; 16 grappenmaker; 17 kokertje; 18 motorschip; 19 boom; 21 paardeslee; 22 zangstuk; 23 proper; 24
wijnsoort; 26 werkschuw; 27 geldstraf; 29 jong dier; 30 zuil; 32 ongeschonden; 34 stilstaand water; 36
overblijfsel; 38 tovergodin; 39 waterhoogte; 41 wars van laagheid; 42
schaaldier; 44 chem. symbool; 45 tot
en niet; 47 vogelprodukt; 49 kleur; 51
• Op een terras- pi. in N>-Holland; 53 begrip; 56 houje aan de Oude ten kom; 58 soort schoeisel; 60 beGracht is het roep; 61 sherpe kant van een bijl; 63
huisdier; 64 grondsoort; 66 per
goed toeven
adres; 67 Europeaan; 68 aardr. aanduiding; 69 grondsoort; 70 vis; 72 die- Oplossing puzzel vorige week: suimoet zijn.
Wat betreft de historie zijn de su- regeluid; 73 val; 74 stad in Italië; 76 kergastjc en schoenlapper
perlatieven van de VVV geen loze
kreten. De binnenstad heeft aller(ADVERTENTIE)
aardigste plekjes en echt mooie gevels. Zoals die van de Krakeling aan
de Achter Sint Pieter. De excentneke jonkheer Everard Meyster liet
zijn huis verfraaien met diverse
markante details, zoals een palmboom op de toegangsdeur.
Oud en nieuw gaan in Utrecht
De kritische en goed geinforhand-in-hand. Muziekcentrum Vremeerde relaties van
denburg in Hoog Catharijne is geVan Reeuwi)k weten wel beter
bouwd op de ruines van het oude
Toch is dit karpet een hoog-'
Kasteel Vredenburg. Het is de toestandje van formaat Met grengangsweg tot het grootste overdekte
zetoos geduld werden de fi|nwinkelcentrum van Nederland en
ste materialen geknoopt tot
tot het station waar dagelijks zeseen 6|dloos kleed Informeert u
tienhonderd treinen aankomen en
maar eens bij Van Reeuwi|k,
vertrekken. Een dagje Utrecht met
ze weten er alles van
de trein is dus geen punt.
E.H.

epal is géén

Utrecht is de derde stad die beschreven
wordt in onze korte serie van steden die in de
buurt liggen en zich goed lenen voor een kort
toeristisch bezoek. Eerder werden bezocht:
Den llu;iR en Alkmaar.

Sniep?, Tel 020-6994111,
Meubelboulevard Diemen

In Diemen vertellen wij u er graag meer over
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

'S

* 19 juni, 20.15 uur, Muziekavond Ned. Herv. Kerk, Toonkunstkoor Zandvoort, m.m.v.
Franciscuskoor en solisten.
Alg.l. Frans Bleekemolen.

* Xandumrls NieiiUbbLul. (Instliuispk'in 12,
201-2 JM X.iiidvoürt:
* \Veekmedia Uilliutiui, Stationsstraat 70,
Postbus 22113. 1420 AK UiilMiorn.
Plaatsing is ook mogelijk in de \olgende curnbiiialie:
X. ZnmUuorlb Nieuwsblad, Amstelveeiib Weekblad, UitIioomsc Courant,De loonde Vener, Aalsmeerder Courant. alle edities van liet Amsterdams Stadsblad, De
Nieuwe Weeiper. J 6.67 per millimeter.
Sluitingstijd: vrij d tig 16.00 uur.
* Informatie over on/e ou-rige aantrekkelijke ad\ertentieeomiiinaties in tic Micro's /ijn op aanvraag op
on/e kantoien veikrijgb.iar,
•*r Vooi brieven onder nuiiuner wordt l regel extra in
rekening gebraelit. alsmede J 6.00 adm.kuslen.
* Hij plaatsing in de Mieio\ uoiden geen bewijsmimttiers verstuurd. Op \er/oek \\ordl aan adverteerders
buiten het verspreidingsgebied een krant verstuurd.
Hiervoor v\ordi ƒ 4.00 in rekening gebiacbl.
U kunt de tekst van uu Mieto-advertentieeombinalie X
telefonisch opgeven:

* ABv.d. MOOLEN,9juni70
jaar, gefeliciteerd. Jeanette.
* AB vd MOOLEN, 9 juni 70
jaar, gefeliciteerd, Pim.
* AB v.d. MOOLEN, 9 juni 70
jaar, gefeliciteerd. Jan.
* AB v.d. MOOLEN, 9 juni 70
jaar, gefeliciteerd, Huub.
* AB v.d. MOOLEN wordt 50
jaar, gefeliciteerd, Miep.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere-week worden e,r 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
P. J. Visser - Amsterdam
A. Wisman - Amsterdam
J. G. Bisenberger - Zandvoort
M. Goudsmit - Abcoude

Micro's Weekmcdia
Pobtlms 156 - 1000 AD Amsterdam

*De Bruidsdagen
zijn begonnen voor
STROPIE & BUTTERBIG

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Vour de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

* De NACHT van de KRAAK,
5 juni 22.00 uur tot 6 juni 07.00
uur. Inschrijven tot ƒ 10 per
kpl. Tel.: 14085 of 19652.

l.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden
Schoonheid en verzorging

* EDWARD GEERTS- van
harte gefeliciteerd met je
schaakprestaties. Je Fans!!

schoonheidssalon
MOERENBURG

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.

Behandeling volgens afspr, met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

* Het is niet van kurk: maar
wel mooi: het nieuwe behang
van oma Burk.

Divers personeel
gevraagd

* Hieper de piep hoera!
Mijn vrouwtje wordt Sara
Wickey

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Gevr. voor direct- KAMERMEISJE ± 3 uur per ochtend. * Hoera! Rob en üda zijn 25
* Lieve (0)ma & (O)pa
Tel.: 02507-18766.
jaar getrouwd!! Van harte ge- Vandaag over een half jaar
SUNRISE FASHION Halte- feliciteerd. Raymond en Sas- zijn jullie 45 jaar een paar.
kia, Maurice en Wilma, André.
Hoera! Ab, Lies,
• Wij behouden ons het straat 40, zoekt PERSONEEL.
Carola, Jessica.
* Lieve Henk, na een half
recht voor zonder opgave van Tel. 02507-13253.
redenen teksten te wijzigen • Zie de colofon voor opga- jaar samenwonen alleen nog * Morgen is het feest, want
of niet op te nemen.
ve van uw rubieksadvertentie. maar gelukkiger, veel liefs dan is Sara bij DINIE langs
Patricia.
geweest. Lies en Ruud.
Gevr.: SNACKVERKOPER/
keukenhulp en schoonmaker.
Inl 02507-15780, bellen tussen 16 en 22 uur.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard

Winkelpersoneel gevraagd
PART-TIME MEDEWERKSTER
ter aanvulling van ons team, voor 2 a 3 dagen per week.
FOTO BOOMGAARD, Grote Krocht 26, Zandvoort.
Tel. 02507-13529.

GEZOCHT:
Voor div. afdelingen: Vakantiewerkers in juli-aug.-sept.
Vanaf 16 jaar. ALBERT HEIJN
Zandvoort. Tel. 02507-12657.

Grote Krocht 26
Tel. 13529

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

OER/C makelaars o.g.

LMJ

Tel. 02507-12614

JIAMLMB

NVM

Voor onze MOOI OPGEMAAKTE SCHALEN hoeft u
zelf geen boodschappen
meer in huis te halen.
BROODJE BURGER
Schoofstraat 4.

Tel. 02507-18789.
Videotheek

DOMBO

* ONS MOEKE wordt 50 jaar!
Gefeliciteerd!
Petra, Johan, Peter, Brigitte
* Raymond, Saskia, Maurice,
Wilma en André,
feliciteren ROB & LIDA met
hun 25 jarige huwelijk! Op
naar een overgetelijk feest!!

Corn. Slegersstraat 2b
tel..02507-i2070 :.-.
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
v-;

Altijd de nieuwste
prèmiérefilms, tevens
veruit de grootste,
keuze .in Zandvoort..
Verhuur van :
mbyieboxen.

* SARA morgen merk je het
wel, dan trekt ABRAHAM aan
de bel.

•

Corn. Slegersstraat 2b.
'•!
Zandvoort .
. T e l . 02507-12070

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

voor de particulier
MICRO'S worden
5 regels GRATIS
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
Gratis
!
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

Grote Krocht 26

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
regels • alleen voor particulier gebruik
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
kantoor:
uitkomen
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
lettergrepen.
Gasthuisplein 12,
2041 J.M Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij u\s tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave \an redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk vrijdag tot
16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag
14.00 uur.

Tel. 13529
PARKET
Super voordelig. Massief
eiken. O.a. p/m2 (14 mm) l
ƒ38,50. Tel.: 020-6733744
na 18.00 u. Uisl. zaterd.
geopend. Oldengaarde 191
(Buitenv.).
* T.k. Box (wit) met 2 boxkleden (stof en plastic), boxgym,
ativitycentre en babyspeelgoed, ƒ125. 02507-19827.
* T.k. GASKACHEL in goede
st. ƒ50. Tel.: 02507-30838.

T.k.a. grijs bankstel, 3 en 2
zits, witgnjs wandmeubel +
tafel,
ook
witgrijs.
Vraagpr./ 1500, 02507-18038.

Bijna iedereen in
zijn videofilms

bij videotheek

Zandvoorts Nieuwsblad

ed. 22
1 regel

ƒ 4,01

2 regels ƒ 4,01
3 regels ƒ 4,01
4 regels ƒ 5,34
•

5 regels ƒ 6,68
6 regels ƒ 8,01
7 regels ƒ 9,35
!

8 regels ƒ 10,68
9 regels ƒ 12,02
10 regels ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6"o BT\V
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Kleding

liter ƒ 125. Tel.: 02507-30838.

rZaridyport huurt

DË'FEEStDMEN^JN DEMNtEVERTIJDEN GEWIJZIGD;

Videotheek

*T.k. keukenblok ƒ 100, koelkast ƒ50, "Bolle", jaren 60 * T.k.a. Maxi Cosi ƒ 50; Zwanƒ150. Tel.: 02507-19606.
gerschapsbadpak mt 42, lila/
* T.k. z.g.a.n. electr. Boiler 80 cerise ƒ 15. Tel.: 02507-15071.
T.k. Zwaar grenen babykamer, 5 delig, i.z.g.st. (welcome), Aalsmeer, als nieuw.
Tel.: 02507-17742.

DOMBO
U ook?
Corrï;
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Te koop
aangeboden
diversen

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
. Tel. 13529.

Vakantie
buitenland

Te koop
gevraagd
diversen

Woningruil
900 RUILADRESSEN in
Amsterdam. Bel voor GRATIS
informatiefolder: 020588.22.55 WBV Het Oosten
Aangeb. in Mijdrecht luxe 4
kam.won. met tuin, hr. ƒ900
p. mnd. Gevr. in Zandvoort
3/4 kamerfl. of huis. Tel.:
02979-86425.

Muziekinstrumenten

GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar een afspraakje met een
lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met 'n
hete knul. 06-9613 (75 c.p.m.).

MEEGENIETEN: meisjes v
18 onder de hete douche
06-320.324.99 (75c/m).

Live Privé! 37,5 cphm.
EROX
06.95.06
SM
06.320.320.65
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06.96.09
Alleen met jou!

Slippertjeslijn, meisjes van
zoeken
sexkontakt
O
320.320.36 (75cpm). .

Voor BI-SEX afspraakjes
bel 06-320.325.01 (75cpm).
Nu ook voor trio-sex!
Vrouwen 37,5 cphm. 06320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr.
320.327.70
Negerin 35+
320.329.30
Verpleegster
320.323.63
Rijpe Ordi
320.324.54
Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.

SM TELECARROUSEL dire
apart!! Ho/He/Bi 06-340-34
49. SM Kontakthjn 06-320-33
39 (75 cpm) Gratis inspreker
01828-30599.
Suzanne heeft hele grote.
Wie wil ze vasthouden? E
06-9667 (75 c.p.m.).
Telerotica! 37,5 cphm.
Zapp sex
06.96
SM club
06.96
Rijpe vrouwen
06.96

Frans

06.96

Tiener

06.96

Tessa is zo'n lekker opc
wonden tienermeisje van
06-320.324.22 (75c/m).

TRIO & PARTNERRUIL-LIJ
Wie durft een stripspel te spe- 06-30-340-32 (75 cpm) z
len met CAROLIENTJE 06- gratis inspr? 01828-13799.
350.222.41 (50 c.p.m.).
UITDAGEND huisvrouwtje
Zandvoort BOYS en GIRLS zo opgewonden.
escort. Geopend van 18.00 06-320.330.97 (75c/m).
tot 03.00 uur. Telefoon Vanavond al 'n afspraakje
02507-16141.
Altijd succes als je op zo
bent naar 'n leuke vriend(i
ZE KOMT..
bij jou of jij bij haar, ze geeft 06-9533 (75 c.p.m.).
haar adres en telefoonnumer. Vluggertje: Ondeugende K
320.322.23.
06/100c p.m. beleeft 'n hoogetpunt.
Zoek jij tel.nrs. van echte hete Bel 06-9662. (75 c.p.m.).
meiden? Gewoon voor 'n opwindende sexafspraak!
Diversen
06-320.330.42 (75 c/m)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen
kamerverhuizingen. Voll. ve
Dag-nachtserv. 020-64248C

Debbie: de eerste keer op z'n
Frans. Jeetje dat is lekker.
06-9664. (75 c.p.m.).

DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen van 18
Gevr. voor vereniging piano jr. voor een live heet sexgeen accordeon. Tel. 02507sprek. 06-320.330.81
17462 na' 19.00 uur.
(75 c.p.m.).
SACKSIONI GitaarspeciaalDUIK in bed met 'n lekkere
zaak voor REPARATIE aan gimeid! Vraag haar tel.nummer.
taren en alle snaarinstruBel 06-9511 (75 c.p.m.).
menten. Ruysdaelstraat 7,
A'dam-Z. Tel.: 020-6794115.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Financiën en
handelszaken

AANGEBODEN VAKANTIEWERK

Autoverzekering

In de maanden juni t/m augustus gaan veel van onze vaste bezorgers op
vakantie.
Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat hier een goede
beloning tegenover.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

VIDEOTHEEK

Dieren en
dierenbenodigdheden

De nieuwste films
.. ••' . ..* * * ' • • • • ' • •
A KISS BEFORE DYING

DOMBÖ
TALÈS FROMTHE
DARKSIDE
CHATTAHOOCHY

Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die in
groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.
Vanuit een centraal punt ga je dan met een van onze auto's mee om in
diverse plaatsen wijken te bezorgen. Ben je in het bezit van een
(groot) rijbewijs, een groep begeleiden kan ook.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed'gebruiken voor
een vaste wijk in jouw omgeving.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002,1000 PW
Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens
kantooruren naar 020-6138444.

SHADOVU CHASER

NAAM .

DOCK HOLLYWOOD

ADRES
POSTCODE

personeel
gevraagd

T.k. aangeboden: Originele
CORTON KENNEL, 3x3, mol.
dubbelwandig geïsoleerd
nachthok. Vr.pr. ƒ 2000.
Schoonmaakster gevraagd
Soll.
na
tel. afspraak, Tel. 02507-16640 na 18 uur.
023-243069 of 020-6977176. T.k. ruwharige dwergtekkels

BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.

*T.k. gevr. Windschermpje
voor voorop fiets, Buggy, pa- BI-SEX voor TWEE, direkt
raplumodel v. vakantiege- apart met een heet meisje of
bruik. Tel.: 02507-15071.
een lekkere jongen van 18.
*Wie heeft voor mijn klein- 06-320.330.87 (75 c.p.m.).
zoon een kinderstoel te koop, Dames die zich overdag verte
rjuur
of
te
leen? velen, zoeken SEXKONTAKT.
02507-13283.
06-320.326.66 (75cpm).

Naturistenpark Bélézy bij
Avignon, mijn provengaalse
bung. t.h. Tel.: 01738-8828.

Maltezers en mini Yorkshires
• De advertentie-afdeling ing/ontw. Tel.' 08385-51003.
behoudt zich het recht voor
PAARDENSTALLING
advertenties, eventueel zonPENSION WEIDEGANG
der opgave van redenen, te
Ook voor Fokmerries en
weigeren {art. 16 Regelen
opfok van jonge paarden
voor het Advertentiewezen).
en paarden op rust.
Ook winterstalling,
omg. Uithoorn-Mijdrecht.
Huishoudelijk
Tel. 02975-66935, na 22 uur.

Zandvoort: Gevr. Hulp in de
Huishouding, event. intern.
Reiskosten worden vergoed.
Tel. 02507-17084.

HELP, m. sp. gevr. woonruimte m.k.d.t. Z'vrt/omg. Hr max.
ƒ700 incl. Bel tijd. kant. u,
020-6053474, Hr Merkelbach,

Als je houdt van jong (18 jaar)
bel dan Bianca en Petra.
06-320.324.33 (75c/m).

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Meer dan 240 vrije meidi
zoeken jongens (18 jr) vo
Gewillige meisjes (18 jr) en sex. Info: 06-9766 (75c/m),
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun Meiden 37,5 cphm. 06-320
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!! 327.06 . . . . St. Frans/Grie
Effe vlu
Bel 06-320.330.45 (75 cpm). 326.19
325.54
.. .Topsex 25
HARD 37,5 cphm. 06326.63
Ordi/Gr
320.323.13
Hardlesbi. 326.77
Ruige S
320.326.18
Domina 35
Meisjes 37,5 cphm
320.324.34
S&M
bel 06-320320.324.14
Ruig Rijp
Straatme
320.324.04
Onderdanig 326.17
327.47
. . . .Onschuld
Heet huisvrouwtje is op zoek 322.55
Vol v. bov
naar 'n avontuurtje.
340.44
.Les 35 + 18
Bel nu 06-9663. (75 c.p.m.). 328.27
Les
Sexlesj
Hete MEISJES van 18 willen 329.66
sexkontakt. Nu met nummer. Meisjes willen wat'bijverd
Bel nu 06-9665. 75 c.p.m.
nen. Sexadressen.
06-320.330.60 (75cpm).
HETERO-BI-SEKS DATE
06-320-331-61 (75 cpm).
NATASJA doet het met
Gratis inspr? 01828-11141. hete buurjongens van 18,
06-320,324.11 (75c/m).
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar
Onderdanige jongens (18
06-320.327.01 (75c/m).
bellen met strenge meeste
Homo: zoek je 'n hete boy S.M. voor 2 (direkt apart)
06-320.329.99 (75 cpm).
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18 (75cpm).
ONDEUGENDE
huisvrou
Homojongens onder elkaar. tjes en schoolmeisjes
Hoor ze heet TEKEER gaan. jaar) zoeken voor straks se
kontakt, vraag naar hun tel.
06-320.330.88 (75 c.p.m.).
Bel nu 06-9661 (75 c.p.m.)
HOMO-JONGEREN-KONOndeugende Pascale do
TAKTLIJN 06-320-322-88.
Gratis inspr.? 01828-30800 het op de tafel. Keukense
(t/m
30 jr. evt. anoniem) Bel 06-9602 (75 c.p.m.).
Homo-jongeren-privé 06-340- PARTNERRUIL privélijn,
340-48 (75 cpm).
direkt apart met vrouwen
HOMOKONTAKT. Zoek -je mannen voor sexruil.
06-320.330.91. (75 c.p.m.).
een lekkete boy van 18 jr?
06-320.330.95 (50 c.p.m.).
Ruim 300 gewillige vrouwi
Hoor WULPSE Loesje tekeer zoeken 'n slippertje.
gaan met die 18 jarige jon- 06-320.321.44 (75c/m).
gens. 06-320.324.44 (75c/m). Sabrina, 'n mooie meid, ha
eerste trio.
In haar korte rokje staat
06-320.321.20 (75cpm).
MARIETJE te liften.
06-320.320.95 (75cpm).
SEX VOOR 2, direkt konta
Jij met twee wulpse vrou- met huisvrouwtjes, jonge m
den en jongens van 18 jaa
wen? Bel Triosexkontakt,
06-320.330.46 (75 cpm).
06-320.320.92 (75cpm).
LESBI-KONTAKTLIJN vr. zkt. SEXAFSPRAAKJE met
vr. 06-320-328-08 (75 cpm) meisje (18). Vraag naar ha
tel.nr. Bel 06-9502 (75 c.p.m
Gratis inspr? 01828-15477.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

; Betamax
films te koop

Foto Boomgaard

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur, v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt),

Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen. 18 jr.
Luister op 06-9603 (75 cpm).

KOOPRUIL: t.k. aangeb. eengezinswoning
Zandvoor-Z.
Draadloze telefoons Funai Gevr. 4 kam. huurflat, begane
Kunst en antiek
1000 ƒ 250, Panasonics vanaf gr. of m. lift in Zandvoort,
ƒ350. Bereik 300 mtr. 3 MND 02507-12475.
VEILINGGEBOUW AMSTEL- garantie. Info: 03499-87853.
VEEN, heden inbreng voor * Te koop wandelwagen
Tenten en
veiling 15 en 16 juni. Frans Koelstra kleur; grijs, prijs
kampeerHalslaan 33. Telefoon:
ƒ 100. Tel. na 18.00 uur 19545.
benodigdheden
020-6473004, ma. gesl.
T.k. 36 horeca stoelen ƒ 10
p.stuk. Tel.: 02507-18845 na
Radio/tv/video
* Te koop 4-pers. bungalow11.00 uur.
tent, in goede staat, prijs
* T.k. 4 punts kinderautogorƒ 250. Tel. na 18.00 uur 19545.
10-40% plankkorting: Sony del ƒ 40; 2 p. kndrautog. ƒ 25;
*T.k. splinternieuw canvas,
fietsst.
achter
ƒ25;
fietsst.
HK, Yamaha, CEC, Magnat,
Audioart, Infmity, JBL etc. voor ƒ 15; Gardena grasm. m. geplastificeerd, bruin grondzeil v. caravan voortent, ƒ 100.
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruy- opv.bak ƒ50. 02507-13037.
terw. 131, Asd. 020-6837362. *T.k. aangeb. KINDERBOX af m. 3.90 x 2.70 m., tel.
02507-16202.
verstelb. bodem + badje
Foto Boomgaard m.
met
standaard,
ƒ 100.
Grote Krocht 26.
02507-16640 na 18 uur.
Rijwielen,
Telefoon: 13529.
T.k. BMW 520 i, '86 aut. get.
motoren,
UW FILM OP VIDEO
glas, el. spiegels/11000. T.k.
ƒ1,75 per minuut met
bromfietsen
gratis achtergrondmuziek. Casio kassa 1 jr. oud pr. ƒ 350,
t.k. Selecto
autotelefoon
*Aangeboden voor liefheb- ƒ 1800. Tel.: 02507-19421.
T.k. SNORFIETS Citta Gilera
ber Kenwood tuner + cass.
vraagprijs
ƒ 950.
Inl.
T.k.
driedubbeldikgebakken
deck ƒ 100. 02507-18363.
02507-17246 na 19 uur.
IJSJES, t.e.a.b. Te bevragen
* T.k. 2 Sansui speakers 40 bij uw warme IJsbakker.
w., 2-weg, ƒ50,00 + kinderw.
Auto's en
blr. ƒ 50,00. Tel.: 02507-18363. * T.k. snijmachine, 1 jr. oud
ƒ150. Tel.: 02507-19421.
auto-accessoires
* T.k. Technics verst. SU
8044 (2x 60 watt); tuner St * t.k. SOLEX bromfiets ƒ 150,
8044; cass.deck M33, kleur 1 pers. scheepskooibed + T.k. Corsa TR wit '83 ƒ 5500,
zwart, i.p.st., alles in één koop dekenkist, zwart met messing Corsa 3 deurs zw. '84 ƒ 7500
beslag ƒ60. 02507-15737.
ƒ250. Tel.: 02507-19827.
i.z.g.st. Gr. beurt + APK
ZEEVISBOOT, compleet met 02507-17055.
2 motoren, 20 pk en 4 pk,
netten. Prijs ƒ 2700.
Diverse clubs
Tel.: 02507-14158.

* VOOR DINIE is niets te dol
en morgen toch vijf kruisjes
vol. Sandra en Erwin

* ,,0ma is morgen jarig.
Ze wordt 50!
Oud hè?!"
Gefeliciteerd en een knuffel
van Fonzie & Nickey.

aangeboden

Tuinhuis te huur voor 2 pers.,
2 kam., k.d.t., tot 1 nov./700
D.mnd. inkl. 02507-17638.

Zalenverhuur
HASSING B.V.

Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken..! 06-9530 (75 c.p.m.).

T.k. op beg. grond mooi 2-k.
app. met ruim terras en zeezicht. Aparte luxe berging
met water, licht en electra.
Schilder heeft tijd voor binnen Garage event. apart t. huur.
en buitenverk. Vr. blijv. prijs. Pr. ƒ 139.000. De Ruyterstr.
Bel na 18.00 uur. 19800.
20, tel.: 02507-30961.
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
Onroerend goed
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
en woonruimte
richten aan Centrale Orderafte huur
deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.
aangeboden

VOOR INFO OF OFFERTE
TEL: 02159-33315

5 films
hele week

ƒ25,-

Onroerend
goed te koop

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

KUNSTSTOF
EN ALUMINIUM KOZIJNEN

Dombo

Als het klikt willen deze
meiden vaker sexkontakt
06-320.320.55 (75cpm).

Te huur 2 grote gestoff. kam.,
eigen keuken, d.+t. en balkon, mkl. ƒ900 p.mnd. Tel.:
02507-17638.

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

* Dankzij ons, houdt die
OUDE SCHAVUIT het al bijna
40 jaar met haar uit.
Teddy, Uncas, Droef, Paco,
Knakker, Billy, Viliep, Tiny.

020-5626271

Gevr. VAKANTIE-MEDEWERKERS in juli-aug.-sept. Kassières/verkoopsters/vullers.
Vanaf 16 jaar. ALBERT HEIJN
Zandvoort. Tel. 02507-12657.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Videotheek

(100c p.m.)

Voor vele doeleinden; in delen en als geheel: grens woon/
werkgebied. Parterre: ca. 450 m2, met dubbele hoge inrijdeur.
Etage: kantoor ca. 450 m2, goed Geïsoleerd. Prijs in overleg.
VAN DER SCHAAF MAKELAARDIJ. Tel.: 023-251525.

* AB v.d. MOOLEN wordt 50
jaar, gefeliciteerd, Bram.

(dit nummer is met \ooi bc/orgklachien) of /enden aan:

ADRES PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs
hun eigen adres en tel.nr.
06-96.85.

Onroerende goederen
te koop gevraagd

Gloednieuwe bedrijfsruimte

* Gevonden Omg. Oosterpark: Str.vlag, 4 mtr, rood-witblauw, ontvreemd nacht van
30/31 mei. Inf. 02507-18608.

Oproepen
Mededelingen

.LUK

Horecapersoneel
gevraagd

ZOEK DE M I S L U K T E

* Gevonden: sleutel Ford op
31 mei op de busweg, tel.:
02507-18363.

Mirio-.ulvcrk'iitit's voor /ukt-nuian en partirulier kunnen
uüiHen givrt civi'i l of 2 kolommen h reed U' in Hiu'rsc
IrllcM^i nollen.
Pailiftiliirri.'!» UTwij/en u ij iM.ir tje spt'rialr bon op (ie
p.iKimi ..MICIÏO'S",
*
Hiiiitsiiijr i*, mogelijk in tlt' volgende1 rililic:
XANDVOOHTS NIKUXVSlïUn ƒ <U2 pri nnllimeier.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
l) kunt uu Irkst k-U-foniM-lio opRi^en; 02507-17166 of
tlijj;i'\{.'ll.//eildeil

Verloren en
gevonden

Rijles auto's
en motoren

TELEFOON

Alblas Verkeersscholen

* Wie heeft een rennetje te
leen voor mijn broedse kip?
Evavd Sluis, tel. 02507-16294.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

in 5 dagen

RIJBEWIJS A/B/C/D/E

LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van

met stamboom. 02507-30601.

WOONPLAATS

voor

.'

t/m

O Bezorging in eigen omgeving
O Bezorging in groepsverband

vak. 92

"WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

T.k. Citroen C15E mrt. 1990, BX 10-'85, Ferrari rood, LPG,
<leur wit, benzine, 36.000 km. i.z.g.st., ƒ4750 Expocar TraVr.pr. ƒ9500. Tel. 02990- ding 020-6153933/6692610.
46938/60379.
Nissan Sunny 1300 deluxe, '82,
Citroen GSA Break (station) '82
T.k. CITROEN VISA D 1985, met APK, rijdt prima, ƒ1500. nwe APK, bijz. mooi en goed,
2-drs., ƒ2500. 020-6365662.
APK
11-'92, ƒ4000. Tel. Tel.: 020-6365662.
020-6891165of6655524.
NISSAN SUNNY 1,6 L, LPG, 4
Citroen occasions. Keuze uit drs, sail-3, rood, 74.500 km,
TREKHAAK incl. montage voor 50 stuks, alle types.
uw Citroen BX, ƒ 325, incl. btw. Visa Garage, Houtmankade met clarion radio cassette,
/14.500. Tel. 02503-38122.
De Citroenspecialist
37, A'dam. Tel. 020-6278410.
René Spaan, Visserspad 11
Te koop: Nissan Sunny 1.3
Krommenie, tel. 075-281193 Citroen Visa II Super, 4 cil., '81 Trend. 35.500 km, bj. '89. Vr. pr.
APK 1-'93, ƒ 1500.
ƒ 13.500. Tel. 020-6920917.
Vanaf ƒ 85 VEERBOLLEN OP Tel.: 020-6842069.
DRUK BRENGEN bij de Citroen
specialist in Zaanstad.
Adverteren in
Garage Rene Spaan, tel.
„SHOWROOM"
Div. Opel Kadett's v.a. '78 tot
075-281193/353788.
Tel. 020 - 665.86.86
87. Wagenpark Johan Boom,
Zuiderakerweg 83, Oranje hek,
wimpel. Tel.: 020-6105478.

Subaru

Nissan

Aulorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in olie
edities van Weekmedio t.w. : Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Goasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en hè' Wille Weekblad (uitgave
Van Groémgenl.
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Hel Parool.

Volkswagen
V.W.-

en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

Ford

FORD VAN NES- WEESP

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezmsbóde en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Ascona, 1-3S, 2d. b.|. '82 APK
feb. '93, kl. torn.rood, trekh.,
.g.st. Vaste pr. ƒ2100. Tel.
02902-1461.

FIESTA 1.4INJ. C L X 5 DRS.
BRONS
09-89 19.500,ESCORT 1.4 INJ. CL 5 DRS.
WIT 10700KM 14.900,Ascona Diesel, 5-drs., 6-'85,
ESCORT 1600 GT
WIT
06-90 22.500- c.v., getint glas, ƒ 5950. ExpoESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
10-89 19.000- car Trading 020-6153933.
ESCORT 1300 SPECIAL 3 DRS.
WIT
05-88 14.900ESCORT 1.4 INJ. BRAV. 3 DRS. GRIJS 10900KM 21.000,- 3orsa Swing 14; blauw slede
ESCORT 1.6 EUROPA 3 DRS.
WIT 13000KM 19.850,- •adio cass. nov. '90,19.000 km.
ESCORT 1.4 EUROPA 3 DRS.
ROOD 36000KM 18.950,- Prijs/ 18.500. Tel. 020-6712641.
DIVERSE ESCORT'S 1400 3 DRS. 1987 T/M 1991 V.A. 12.000,- <adett 12S, hatchback, blauw,
ORION 1400 INJ.
ZILVER
01-91 24.700,- 83, bijzonder goede conditie,
ORION 1600 CL
GRIJS
04-87 16.500,- APK, ƒ 3150. Tel. 020-6893393.
SIERRA 2.0 AZUR 4 DRS.
D.BLAUW
08-91 32.500 SIERRA 2000 CL KOMBI
BLAUW
02-88 17.900,SIERRA 1800 TURB.DIES.KOMBIROOD
04-90 23.500,SIERRA 2000 CL 4 DRS.
GRIJS
07-87 15.000,SCORPIO 2.0 INJ. CL 5 DRS
GRIJS
09-89 24.900,PEUGEOT 495 GR 1900
BLAUW
01-89 23.500,V.W. JETTA CL K6
BLAUW
09-87 13.500,- PEUGEOT - DEALER
MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD ' 07-88 14.500,ASCONA 1600S 4 DRS AUT.
BLAUW
04-86
9.500,- Door inruil hebben wij voor u
FIAT PANDA 34 3 DRS.
BLAUW
04-86
7.200,- diverse Leeuwekeur gebruikte
FIESTA 1100
ROOD
04-83 4.500,- auto's klaar staan, b.v.:
ESCORT 1.1 L 3 DRS.
GOLD
05-83 4.900,- 205 1.1. Jr. 87
ƒ 9.950.
205 1.1. Accent 89 .ƒ13.900.
HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443
205 1.1. XL 90 v.a. .ƒ16.900.
205 1.8GRD. 90 ...ƒ20.900.
405 1.6GLI90
ƒ24.300.
605 30 SV .90
ƒ45.500.
De auto's worden geleverd
Ford Escort 1.6CL, 5 drs, met 100% garantie. Inruil,
AUTOBEDRIJF
i.z.g.st., 5 versn., b.j. eind 86, financiering en verzekering
beige met., XR3 achter spoil., worden door ons snel en voorvr.pr. ƒ 8.950: 020-6959088.
delig geregeld.
Off. Ford Comrh. Agent,
Curiestr. 10, Zandvoort
FORD SIERRA -COMBI 1.6,
COBUSSEN
Nieuw.-Noord,
11/83, rood metallic, APK.
Sinds 1930
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424, JAN WALS, 02902-1697.
Baarsjesweg 249-253, direkt
biedt aan inruilauto's:
Sierra Diesel 2.3, m.'84, 5-drs., bereikbaar v.a. Postjesweg
stuurbekr., antraciet, ƒ5750. AMSTERDAM - 020-6121824
Ford Fiesta 1.4 Ci, 3 drs., '90, Expocar Trading 020-6153933.
De koffie staat klaar !
Escort 1300, 3 drs.,'83,
Div. Ford Taunus '80, 81. 7.
Escort 1.3 CL, 3 drs., '87,
Sierra 1.6 CL, .3 drs., '89, met Wagenpark Johan Boom, Zuiderakerweg 83, Oranje hek,
open dak + zonw.glas,
Incl. 12 mnd. Bovaggarantie. wimpel. Tel.: 020-6105478.

3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ l 1,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet
ƒ 6,34
Alle prezen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

COBUSSEN

020-665 86 86

FORD VAN NES - WEESP.

Buick

BMW316 1.8, 4-82, getint glas SKYLARK, '87, zuinige, schittestof. bekl.,/2950. Expocar Tra- rende 4 cyl. van part., alle opties, wit, i.z.g.s. ƒ 19.000.
ding 020-6153933/6692610.
020-6453957 of 6464035.
BMW 318i, bj. '87, 107.000 km.
champ.kleur, zeer mooi/veel • De advertentie-afdeling beextra's: w.o. lichtmet. velgen, houdt zich het recht voor adalarm, deurlock, met necam vertenties eventueel zonder
LPG-install.
ƒ 13.500. Tel. opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
02503-28136.
advertentiewezen}.

Chevrolet

IMPORT USA CARS

JONGSMA

FORD ESCORT 1.1 LASER, 5
drs., '84, wit, i.z.g.st., APK 5'93, ƒ5950, 02503-23043.

Pick-ups, typen f uil size, S 10, Blazers;
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.

FSO

Tevens luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

levens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

F.S.O. Classic, 1.5 stationcar,
rood, bj. '89, sept. 5-drs, 1e
eign. ƒ 3450.- Tel 020-6105478.

Fiat
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

Honda

Fiat Uno 55 S, m. '86, 3-drs.
blauw met. Als nieuw. Rijdt
Honda Accord, b.j. '82, autm. perf. ƒ 3950.- Tel 020-6105478.
sed. spr.vlg., nwe APK,
Rat Regatta 85 S, m. '85,
als nieuw ƒ2.950.-. Tel.: groen. Duurste uitv. APK.
020-6105478.
ƒ 2250.-Tel 020-6105478.

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

Citroen

NU KOPEN,
Wegens omstandigheden t.k.
VAN ROOTSELAAR
VOLGEND JAAR BETALEN*
Honda Accord Sedan autom.
AUTOTECHNIC
C.AX11TRE5drs5-88/10.750 AX 11 Spirit, 4/89 ...ƒ12.750 1987, beige. 075-352812.
C. AX 11 RE
9-87 ƒ 9.700
AX 11 TE, 12/90 ....ƒ14.000
C. BX TGD Break4-89 ƒ 23.750
AX 11 TE, 12/90 ....ƒ13.750
C. BX 1.6 RE
6-89/19.900
AX 11 TGE, 0/90 ....ƒ14.950
C. BX Diesel
5-80/27.500
A X 1 1 E, 6/89
ƒ11.950 De Scoupé staat in alle kleuren
C. BX Leader
2-86 ƒ 7.450
A X 1 1 TGE, 9/89 . . . . ƒ 13.450 in onze Showroom en is uit
C. BX1.9TZI
2/91/29.500
AX 11 TRE, 5/88 ....ƒ11.900 voorraad leverbaar
Renault S S L
6-88/11.750
AX 14 TRS, 9/91 ....ƒ 19.500 Grote keus sportvelgen
Rat Uno Lido
2-89 ƒ 12.950
AX 14 GT Chic, 3/91 ƒ21.750
Rat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600
AX 14 GT inj., 6/89 ..ƒ15.750
Rat Panda Jolly 6/88 ƒ 8.950
AX Image 5d,0/90 .. .ƒ 15.400
T.T. Vasumweg 32
Peugeot 309 All. 2-87 ƒ 12.500
AX Mistral, 0/90
ƒ 13.750 (a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Peugeot 505 Com.D90 ƒ 24.500
BX 14 TE, 10/90 ....ƒ15.500
Tel.: 020-6310615.
Peugeot 205 XS 2/88 ƒ 15.950
BX 14, 10/89
ƒ 14.900
Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750
ƒ16.500
Lancia Thema V61-87 ƒ 17.500 BX 16 RE, 5/89
Meer Garage
BX 16 TRI, 0/86
ƒ11.500
Seat Malaga D 12/89 ƒ 11.950
HYUNDAI DEALER.
BX 19 D, 8/89
ƒ14.900
Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950
Ook' voor uw
BX 19TRD, 0/89 ....ƒ18.500
.'•
OCCASIONS' •
3-12 maanden garantie
BX 19TRD, 1/88 ....ƒ14.750
'Linnaéuskade 5-7,
*Vraag onze voorwaarden
BX 19TZI, 10/90 ....ƒ21.500
'Amsterdam ;
Vele financ. mogelijkheden
BX Turbo D, 0/89 ...ƒ21.750
OTO-ICI CITROEN
020-6929548
BX 19TZI, 10/90 ....ƒ21.500
Hogeweyselaan 21
BX Turbo Break, 0/89/23.950
WEESP
ZX Reflex D, 2/92 ...ƒ27.500
02940-16661

Hyundai

AUTOKROOY

Lancia

V i S|Hie

Lancia Casparus B.V. Weesp
biedt aan wegens annulering
lease order:
LANCIA DEDRA 2.0 i.e.
Metallic grijs 649 met zéér
hoge korting. Nog geen
kenteken afgegeven!!!!!
Tel.: 02940-15108
Dhr. F. Blommesteijn

Mazda

Zuidwijk Minervalaan

Tel.: 02990-37825. Inruil mog.

PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
106 XR 1.1 demo '91 ƒ21.950
205 Accent Inj. '90 ..ƒ16.500
205
Accent
Inj.
demo
'91
ƒ19.500
205 Accent 1.4 '89 ..ƒ15.500
205 GE 1.1 5-d '88 ..ƒ 9.950
205 GE 1.1 5-d '89 ..ƒ13.850
205 XR 1.4 '89
ƒ14.950
205 GR 1.4 '87
ƒ10.950
205 XS 1.4 Inj. '90.. .ƒ19.950
205 GT11.6 Comm. '87ƒ 15.750
205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 18.750
405 GLD '89
ƒ19.500
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi
'89
ƒ18.750

Volvo-occasions
± 35 in voorraad

3-12 mnd. gar. lnr.,fm.,en
verz. mog. Ook voor inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Rover

AUTOBEDRIJVEN

De nieuwe Rover 800

NU IN ONZE SHOWROOM
Verder div. gebruikte Rovers
o.a.: Rover 216 GSI, 5-drs., 11Curiestr. 10, Zandvoort,
'90, 44000 km., ƒ 24.950,Nieuw.- Noord,
Rover 820 E Fastback,
Off. RENAULT DEALER.
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424 10-'89, met LPG, ƒ 19.850,Montego 2.0 GTI Estate,
biedt aan: inruilauto's
02-'89, ƒ 22.500,uitv. 5 Baccara
uiterst luxe uitv., '88,
Clio 1.2 RL, 3 drs., '91,
Clio 1.2 RL, 3 drs. demo, maïsgeel, radio cass. ree., '92,
Sloterkade 40-44, Amsterdam
19 TR. Europa 5 drs., zw. met.
demo, radio cass. ree., '92,
19GTR4drs. Chamade '90,19

RINKO
*

Minor
Motorcars
020-6177975

GTX 5 drs., '89,

Record voor
Rover

Renault 11 GTX (1.7 L) 1987,5- Mini 1000 E special,
drs., APK 4-93, blauw met., Cooper uitgevoerd
Metro 1000 HLE
ƒ8900. Tel.: 075-311486.
Metro 1.0 LS
RENAULT 5 EXPRESSE
Maestro 1.6 Mayfair
1986, 85000 km., geel kent., Rover 114 GTA
ƒ8950,Rover 114 GTI
VAKGARAGE
NIPPON Rover 216 SE
02503-16679.

8-'91
10-'83
5-'85
1-'87
11-'90
6-'91
4-'88

020-6949266

Renault 5 TL, b.j.'87, 55.000
km, i.pr.st., ƒ7950. Inruil mog.
MAZDA 626 2.0 GLX HB AUT. Tel.: 02990-37825.
ROVER STERLING 825, maart
'88, APK 4/93 TOT 6 U. 02503'88, LPG, zeer fraaie auto,
RENAULT
AMSTERDAM
71233. NA 6 U. 02977-45137.
boardcomp., el. deuren/ramen.
.Top occasions met 1 jaar
Na 18.00 uur: 020-6112099
MAZDA 626 2.0 GLX HB AUT.,
garantie
'88, APK 4/93 TOT 6 U. 02503Wibautstraat 224
71233. NA 6 U. 02977-45137.
020 - 561 96 11
Mazda 626, Diesel, wit, bj. '85
Autobedr. Leeweg. Zwanensport.vlg. Als nieuw ƒ6.950.
burg. Ind.terr. 'De Weeren
Tel.: 020-6105478.
Leeweg 11. Seat-dealer voor
. SAAB SERVICE
H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.
MOLENAAR
SEAT AUTOCENTRUM APC
onderh., rep., apk
2e Schinkelstraat 18-28
MG B cabrio 1977, wit of
GOLDCAR AMSTELVEEN
TIMO DE BRUYN
Schade/taxatie/verzekering/
A'dam, tel.: 020-6763335
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi d.groen, alles nieuw, nw kenteVoor occasions en reparaties: financiering/APK/reparatie/
Nieuwe
onderhoud, verkoop nieuw en occasions. Tel. 020-6433733. ken, ƒ 18.500. 020-6596264.
van BX, Visa en 2CV6.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Royal Class Saab's
APK klaarmaken tegen gered, gebruikt Citroen en Peugeot. Mitsubishi Galant 2.0 GLS, m.
v.d. Madeweg 23,
• De autorubnek
v.a. ƒ20.500,-!!
DE WEER 29, ZAANDAM
pnjz. Verk. van losse onderd.
A'dam - 020-6686146.
'85,
nwe Apk, in nw.st.
„SHOWROOM" heeft
Tel 020-6680820 en 075-702625
075-350985
AUTOBOULEVARD
ƒ 5.950.- Tel. 020-6105478.
Hoofddorp, 02503-14097
een oplage van 750.000 ex.

Seat

Saab

Mitsubishi

MG

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

o.a.:
Volvo 740 Gl automaat, wit,

1989

ƒ28.750

Volvo 240 GLT, LPG, grijs met.,
1988
ƒ24.500
Volvo 440 GLE, schuifdak,
stuurbekr. enz., blauw met.,
1989
ƒ24.750
Volvo 460 GL, smoke met.,
35000 km., 1991 ....ƒ29.950
Volvo 360 2.0, d.grijs, 90427
km., 1987
ƒ12.950

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort,
m Het Parool en m de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid. Totale oplage 761540 exemplaren.

_ _ _ _ _ Geef nu uw advertentie
Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Naam

,

In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoopcontacten.

.

Telefoonnummer:

.

'
,
5% B T W

prijs incl
6% BTW

2
-, 4

Auto's in

Suzuki Alto GA, m. '87, wit, nwe T.k. Suzuki Coupe GX, 80.000
APK. Rijdt perfekt ƒ5.950.km, bouwj. 1980. Prijs ƒ 1500.
Tel.: 020-6105478.
Tel. 02990-38562.

BROUWER

Handtekening-.

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost
1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' '

3

voor A'darn Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Toyota

Adres
Postcode + Plaats

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

26,00

27,56

37,50

39,75

49,00

51,94

60,50

64,13

72,00
83,50

76,32
88,51

95,00

100,70

106,50

112,89

vliegen de deur uit!

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan- SHOWROOM. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool.
Wibautstraat 131. Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren' Amstelveen. Gebouw Aemstelstyn. Laan der
Helende Meesters 421B Uithoorn. Stationsstraat 70. Weesp, Nieuwstraat 33. Zandvoort, Gasthuisplein 12

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
ToyotaCorolla DX, bj. '85, sed.,
4-drs. A.P.K. i.z.g.st ƒ6250
Tel.: 020-6105478.

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
• „ SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
en omgeving. Oplage 750.000 ex. Tel. 020-6658636.
Grote sortering ONDERDELEN AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Tel 020-6240748
Lid Nevar.
•

Samenwerkend in
Educatie

PDI modules MG. l. MG.2. MG.3 en MP. l
AMBI modules HE.O en HE. l
Basiscursus public relations
Public relations. NGPR-A en NGPR-B
Praktijkdiploma marketing
Marketing NIMA-A en N1MA-B
Management-as.sistent(e)
Management middenkader I en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden
(ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie
(ook deelcertificaten)
Praktijkdiploma loonadministratie
Basisdiploma belastingrecht
Praktijkdiploma distributie
Toerisme/recreatie (SEPR I en SEPR I I )

De Zaterdagacademie
verzorgt (mondelinge)
cursussen op de zaterdagochtend van 9 tot 12 uur.
Er wordt opgeleid voor
erkende diploma's en
certificaten.
Voor de'cxamengericbte
opleidingen wordt examengarantie geboden. Verder
is er een telefonisch spreekuur voor problemen roet
bet huiswerk.

De cursussen worden
gegeven in de plaatsen
Amsterdam, Arnhem,
Ben Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden,
Rotterdam, Utrecht,
Zaandam en Zwolle
en vangen aan vanaf.
19 september.

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: ong.
PTT-vrijwanng RDW

'
f

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vnjwanng. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.

ktél.tó200~26;89$ -'X,"<:

,- -£?> 's- ,.,'-'(

•',\ •

, „ -,

dhr/mw
straat
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaat uit naar

"

04545

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Het Anker
AUTOSLOPERIJ. Inkoop loopen schade-auto's. Tevens verkoop van alle onderdelen en
alle autobanden: 02977-40073.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Mooiste marmer, trranit't t'n
lei-steen Voor wand en \ loer
De
urooKte
collectie
m
Amsterdam
en
omstreken
Deskundin
advies
en
voorlichting
(jrnothandeKpnjzen v a
f57.-'m-, incl btw

Het hoogste bod ?
Loop- sloop en schadeauto's. Gratis opgehaald.
PTT-vrijwanng RDW.
Autosloperij EXCELLENT
Heining 39, Sloterdijk A'dam.
Tel.: 02907-7654

ABRES

Campers

lle Klinesstraat I h i r t c h t ' . < > Makrm
AmMerdam • ()3)-li!l -> ">~>.i

Mooie 2-pers. Merc. 207D,
verh., geisol., compl.inger.,
APK mei '93, 020-6712481.

RESERVEER SNEL !
Onze Campers zijn nog enkele
weken vrij. V.a. ƒ 1000,- p.wk.
Adventure Cars - 02990-30613
SCOUT PIVO vouwwagen,
meerdere extra's, m nieuwstaat, ƒ 5.500,IMPORT USA CARS
020-6670121.

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
brandstofpompen: verstuivers;
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
al.koppen vlakken. Garage/
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
motorenrevisie FEENSTRA,
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;
Tel.: 020-6980639.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

bon

Ouke Baas

ZATERDAGACADEMIE

Autosloperijen

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur
BIJ

STUDEREN OP 5
ZATERDAGOCHTEDl

Renault

Overigen: Peugeot 205 XE Accent 1.1, '88,
Inklusief 12 mnd. top-garantie

HAAK vraagt t.k. diverse types
Nissan en Toyota, b j ± 7 8 tot
± '85. Tevens voor ver- en inkoop, diverse merken tot
ƒ5000,-. Tel. 075-314618.

Algemeen

Peugeot

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

Autoverzekeringsmarkt.
Betaal niet meer dan nodig,
"telie Inf 020-6416607.

LET OP'
niet duur!!!
al 17 jaar uw dealer
Wagenpark JOHAN BOOM
Tel/ 020-6183855.
Studenten 10% korting
in PRIJS gelijk,
±
100
auto's
v
a.
ƒ
300
DE HOOGSTE PRIJS
- koelwagen & opnjauto
in SERVICE beterl
Aang. rode GOLF 1600, 3-d., elk merk auto a contant met tot ƒ 15.000
- 9-pers bussen en pick-up's
z.g.st., 1e eig., beg. '90. Vr.pr. vnjw bewijs Tel. 020-6105478 Door onze grote omzet en ga- Nu ook Chrysler Voyager
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
rantie v.a. ƒ 1 000 - + omruil
17.500.020-6464760, na 18 u.
Info: 020-6623167/6732853
Te koop gevr Peugeots 404, gar. het goedkoopste adres Avond- en nachttar
GOLF Pasadena, bi. 7-'9l, 504,505, J5,604 TD Schade of van Nederland Wat bij ons ge- bestelwagen afhalen na 1730
17.000
km,
ƒ 23 500 sloop
Autocommerce, beurt, vindt u nergens ledere uur en de volgende morgen
02503-23230, na 18 u.
023-338895.
week wisselende sortering
om 8 00 uur retour
3
Let op het juiste adres, Zuidertegen 4 uur-tanof
assat Diesel 10-'84, donker
akerwcg 83, Oranje Hek,
020 6794842, 020 6908683
Opel Kadett 1.6, m. '86, LPG, .lauw, stereo, ƒ 5950. Expocar
A'dam Osdorp. Inruil boten, canwe Apk. Een plaatje ƒ 7250.- ~rading 020-6153933/6692610
i 50 auto's, APK gek Den
ravans enz Dagelijks geop.
Inruil auto of boot mogelijk
Diversen
.k.a. VW JETTA diesel, b.j. '83 -rielstr 18, A'dam, zijstraat van 9 tot 21 uur. Zaterdags tot
Tel.: 020-6105478.
APK tot juli / 4 750 incl.
-laarlemmerweg, bij molen. 17 uur Tel 0206105478
Te koop gevr speedboten
Opel Ascona 1.6 Diesel, m.'88, ~el. 02993-71785
320 6844079 Tevens INKOOP Kom eerst kijken
kruisers, a contant, tevens eni.z.g.st., ƒ7950. Inruil gar. fine. VW Golf 1300, mod '88, als
kele te koop Tel. 02990 37825.
Tel.: 02990-37825.
nieuw, rad./cass., ƒ12500,-.
Opel Kadett 1.2 C, bl. 4-drs., "el.: 020-6365662.
b.j. okt. '78, APK dec. '92, V.W. Golf, b.j.'SS, i pr s t , nw.
i.g.st. ƒ825. 020-6259762.
APK, ƒ 3950, metallic beige Inr
T.k.VAUXHALLCarlton,'81,(is mog. Tel.: 02990-37825
Opel Record) incl. gasinst. V.W. Golf, b j.'85, LPG, sportƒ2100, rijdt als een zonnetje, 'eigen, metallic grijs, ƒ 6950. InTel.: 02503-34848.
uil mog. Tel. 02990-37825.
Adverteren in
„SHOWROOM"
Volvo
FAX: 020 - 665.63.21
Volvo 340 DL 1.7 bj. 10-'86
d.blauw get. glas, 5 drs., trekh
perfect onderhouden, ƒ8300
T.k.: Peugeot 305 Break, 3-'81, Tel. 02990-38639.
Introductie PC-gebruik, Werken met MS-DOS
VISIE B.V.
APK 8-'92, ƒ 1700.
Volvo 340 DL, LPG, b.j'88,
Vermande-JVIO
Tekstverwerken met WordPerfect
Tel.: 020-6767062.
.z.g.st., kl. wit, ƒ7950.

Opel

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6058686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

BMW
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A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

Klassiekers
en Oldtimers
Oldtimer (ver)kopen, bel het
bestand v.h. Ned. Oldtimer Bureau, tel.: 02990-34065.

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
Autorijschool MICHEL
1e 3 lessen a ƒ25,Motornjschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790,-. Tel:
020-6853683, b.g.g. 6181775,

036-5321238 en 02990-34768,

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekeringsmarkt.
Betaal niet méér dan nodig
Celie Inf. 020-6416607.

geeft u meer!
ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE
Weekmedia biedt u in samenwerking met NZH Travel Excursions een unieke dagtocht aan per bus naar de Floriade
in Zoetermeer. De bus vertrekt dagelijks (tot 10 oktober 1992)
om 10.00 uur vanaf de kiosk NZH Travel Excursions, Damrak/Prins Hendrikkade tussen het Centraal Station en het
Scandic Crown Hotel in Amsterdam.
De Floriade presenteert 70 hectare hollandse polder met
ontelbare tulpen, rozen, bloesem en nog zo'n 35.000 andere
soorten bloemen. Onder een reusachtig dak worden dertien
spectaculaire exposities gehouden over bloemen, planten,
groente en fruit, tropische palmen, orchideeën, bonsai, etc.
Maar de Floriade biedt ook landenfestivals, straatartiesten,
theater, dans en muziek en een 76 meter hoge uitkijktoren
Beeldende kunst en archtectuur zijn rijk vertegenwoordigd
op de Floriade.
U kunt dagelijks deelnemen aan deze bustocht. Deelname is
alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6250772
en tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek bij NZH Travel Excursions in
Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief bustocht,
entreebewijs Floriade. Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 7,50 korting en betaalt u slechts ƒ 40,00 p.p.

Bon voor onze' lezers
Deelname aan de tocht naar de Floriade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6250772. U dient deze
bon ingevuld in te leveren op de dag van vertrek aan de
kassa van de kiosk NZH Travel Excursions, Damrak/Pnns
Hendrikkade tussen het Centraal Station en het Scandic
Crown Hotel in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 40,00 p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Keuze datum:

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen:

geeff u meer!

GRUNDIG 63 CM TELETEKST KLEUREN-TV
Type T63-340; 63cm Full Square beeldbuis, 49 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, infrarood afstandbediening, teletekst, CTI
schakeling (waardoor messcherpe kleurscheiding), euro-av en camcorder
aansluiting. Adviesprijs*1759,SONY CAMCORDER
PHILÏPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autolocus. afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

teletekst

Type 25GR5760; 63cm (lat
square, m-line. quikslart beeld- SONY CAMCORDER
buis, s t e r e o , t e l e t e k s t en F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi.
atstandbediening. Adv.'2075.- autofocus. Adviesprijs '2220.-

[ïï?% -IOQC

Nederlandse Philips garantie.

1245.-

0.49.-

1579.-

uSM a£^öo"
70 CM TELETEKST

J V C H I - F I STEEREO
3 KOPPEN V I D E O R E C O R D E R
HRD830; PERFEKTE HQ-BEELD- EN
HIFI GELUIDSKWALITEIT! .
Super stilstaand beeld en Slow-Motion,
verborgen Jog en Shuttlefunctie, Audiomix,
resttijdaanduiding, snellaadsysteem, veel
autom. functies en montage mogelijkheden.
Timer: 8 program./1 jaar vooruit. Afstandbediening met LCD-display. Adviesprijs*1649.-

SONY CAMCORDER

F250; Kompakt, autofocus. Inkl. accessoires. Adv.'2220.-

63 CM TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

IJ;iKf 1095. "
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

949.-

770

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

899.-

HOLL 1000 TOEREN

799.629.-

f f ÏJ

PHILIPS / WHIRLPOOL

TOPMERKCAMCORDER

Q7Q
Of «!

E10; 8 mm systeem, 4 lux,
6 x zoom. HiFi stereo. '2799.-

1649.-,
SONY CAMCORDER

365.

599.-

INDESIT PROMOTIE

1469.-

|j;iKy
Z49. SHARP MAGNETRON

PHILIPS HI-FI VIDEO

pT5ffi
taalfif

979^

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

1079.-

MOULINEX FM1115

s uwjSUIS

MIELE 1100TOEREN

IS

\itim 349."

SIEMENS W.M3380
445.INDESIT 2-DEURS

1000toeren.Adviesprijs"1878.-

Type 2023; Tweedeurs 4sterren korrlbikast. Adv.*899.-

1199.-

1799.- PANASONIC HI-FI
1349.
SONY
VHS-HQ
VIDEO
1449.JVC 63 CM STUNT

495.-

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

ZANUSSI 2-DEURS

1365.WASBROOGKOMBINA71E
PHILC0103RVS1000T

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1485.-

PHILIPS /WHIRLPOOL AEG LAVAMAT RVS

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8uur,jog-shuttle,ab. '1990.-

1399.-

BAÜKNECHT 2304

7 VI C
i *13.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

999.SAMSUNG 55 CM 5312

PHILIPS/WHIRLPOOL

Type W750; Voorlader, RVS AVM610; 20 liter. Adv. "769.trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buiteninhoud kom- mantel tweezijdig geëmailpakte afmetingen. Kwalitatief leerd. Adviesprijs '2199.
MOULINEX KOMBI
uitstekende koeler/vriezer.
GRILL + DRAAISPIT
Adviesprijs *848.24 liter, 850 Watt vermogen en
draai plateau. Adviesprijs'989.-

:-DEURS
(AST

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
ron beeldbuis, euroscart, steHI-FI stereo geluid. '2095.reo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs'2550.-

1349.-

OQQ m
éLQVm

»-r<<
OQQ
l*J*Jf Lv
^^.^'•25

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT HI-FI
Flat en Square Black Trinit-

1099.-

'

499.-

VR502; VHS 'High Qualiw:
8 timers. Hi-Fi stereo. "1

999.JVC HI-FI VIDEO

SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKST

MAGNETRON OVEN

SAMSUNG RE570

VT570; VHS-HQ, stereo, 8 uur
longplay, 5 koppen. '1899.-

STEREO TELETEKST

1399.

Type 2596; Adviesprijs.'799.- Snel ontdooien en verwarmen.

HITACHI HI-FI VIDEO

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST.

MIELE VW G521

ZANUSSI WASAUTOM.

37CMAFSTANDBED.
37 CM KLEUREN-TV

BOSCH VWPS21 00

STUNT! 550 TOEREN

TR45W; Handycam Hi-Fi
6 x zoom, autofocus. '2220.-

845.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

6 programma's , 1 2 couverts en
Type W1200WDOJ; Voorlader, geruisarm: Adviesprijs'1099,centrifugegang 1200trn/min.,
KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast rvs trommel EN kuip. *1399.maar een echte 280 liter
BAUKNECHT VW 3PR
2-deurs koel/vries kombinatie. Koel r uimte op "oog1000 TOEREN LUXE
hoogte". Adviesprijs"979.Nederlandstopmerk. '1199.-

479,
ZANUSSI K/V (OJ)

Nederlandse Philips garantie.

HÜ1145.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

BOSCH 2-DEURS

GRUNDIG VHS VIDEO

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*11 99.-

VS510; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST. '1549.-

799.GRUNDIG VHS VIDEO

895.-

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-'lucht oven + grill.

|j;iK? 599."

699.KOOP ZONDER
RISIQÖ
lor-r «neelt
reeds 23 Jaar op
ffkerePn verloopt uitsluitend

795.-

895.-

649.849,- ARISTONA VHS VIDEO

iJ-J/r* •)4'ïï **
KOMBI MAGNETRON

1145.-

PHILIPS 800 TOEREN

SIEMENS KS2648

STEREO TELETEKST

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt-i-'draaiplateau.
ding? Adviesprijs '1549.-

BAUKNECHT WA6500

VS700; LCD-afstandbed.' 1239.-

liïtïKj 499."

2SB01; HQ.afst.bed. Adv/1095.-

569.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.'1295.-

729.539.-

AWG089; Opvolger van
130 LTR. KOELKAST Type
de nu reeds legendarische
PD QOABTzlBJ Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering meKormicabo- PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang
venblad. Officiële garantie.
tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. '1495.-

HS VIDEO
PHILIPS VHS

6290; Afstandbediend,'1195.bediend,'1195.-

BCCPRÏÏS1L

STUNTIVHSHQ-VIDEO
ISHQ-VIDEO
sediening!
Inkl. afstandbediening!

145 LTR. KOELKAST
Coolr.raft 145 liter. 2-sterren.

449.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

899.-

AEG TURNETTE

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.'1375.-

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Talelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

70KV971 7; Adviesprijs'2275.

JVC VHS-HQ VIDE
Van de uitvinders! *1099.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

ZANUSS1 140 LITER
nW4 yiCC

HITACHI VHS VIDEO

\Mltf

M720; LCD-afstandbed. *999.

649.-

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

999.1199.-

1000 TOEREN RVS BL

! ARISTONA 55 CM
j STEREO TELETEKST

EMy 1078»

749.-

GRUNDIG 51 CM TXT

ES& 770
mtff j f o»
ARISTONA 51 CM

659.-

729.-

525.225.-

MAXELL E-180
BASF
E-240
SONY
P5-90

20.25.36.'

f u.TDK

SA-90

40.-

GRUNDIG P37-440

498.

RVS REVERSEREND

849.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. *595.-

PANASONIC VIDEO

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed.+leespen '1157.

AKAI VHS-HQ
VIDEO

Type AFB095; Adv.'66S.-

mm f

BB

PHILIPS VRIESKAST

579,-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-

RC165,37 liter

BAUKN./BOSCH/AEG

EFF225/234/275. Adv.*1445.-

1098.

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hête-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1398.

INDESIT 120 LITER
lj»Jjft 'T

ELECTROLUX
KOELBOX

pTiffl
>1QQ
t^ , 1 1 f. Jr
•Ai^l ^M

ATAG ELEKTRISCH

PHILIPS / WHIRLPOOL

779.-

BETER& GOEDKOPER
VSF200,intelligentHQ

898,

TypeTDSO; Adviesprijs'649.-

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen
8uur. LCD-afstandbed.' 1695.

l AM 59o.'

4101 V; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Aôviesprijs'1425.-

ZANUSSI WASDROGER

BLAUPUNKT VIDEO

BLAUPUNKT STUNT

698

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

ELECFROLUX
CAMPING COOLER

V210; afstandbediend. '1.110.-

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed.+leespen. '1445.-

548,

ETNA FORNUIS 14.00
INDESIT G/E FORNUIS

PHILIPS 160 LITER

SONY VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT VIDEO

Type K5400; Adviesprijs"799.-

K5406; Gas-elektro. *1049.-

M730; HQ, 3 koppen. M 299.-

l IjüSKy Il98.

INDESIT
FORNUIS

598.

433.

BOSCH KTF1540J

HITACHI VHS VIDEO
j GRUNDIG 63 CM TXT

sa^fega^y

CONDENSDROGER

i:i<f4
onn
L:;fr? O99.
SIEMENS CONDENS

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

198.-

MIELE DROGER

pTg^ -1-fQQ

379,-

STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

378.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE

., "'- •
.
•^fcJT*IW" ~
Nu uw favonete aankoop vanaf ƒ 30,-ijer maand.
Uw aanvraag-folder ligt klaar m onze winkels.

\M& 1 13if ." PELGRIM WASEMKAP

HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l Winkelcentrum De Beverhof
Iseverhof 16(alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEBORP
l HILVERSUM

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM
l MAARSENBROEK

•\^HP/^'^^ • • '
_J^^'I «d^lj
^**
' . • •""•••^ • •
.-..
•
1
. . . . ..'. , .
"Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

169.-

WA15;Adviespiijs '245.-

128.

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
....9 t o t 5.30 uur
zaterdag .............9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ....i
7 tot 9 uur.
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
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Om vernielingen te voorkomen

Bereden
politie
is terug

Politie begeleidt
cafébezoekers

ZANDVOOBT - De politie had
het afgelopen Pinksterweekend de handen vol aan het oplossen van diefstallen, het wégjagen van wildkampeerders en
- na sluitingstijd - het begeleiden van grote groepen cafébezoekers. De vaste kampeerders op het strand klagen over
nachtelijke overlast van toeristen.
Vier gestolen auto's, drie gestolen
motoren, twaalf diefstallen uit voertuigen, diverse vernielingen in het
centrum en enkele aanhoudingen.
Dat is voor de Zandvoortse politie de
balans van het afgelopen Pinksterweekend. Daarnaast werden nog
eens tientallen wielklemmen geplaatst en was men tevens druk bezig met een grote aantal wüdkampeerders. 's Nachts werden extra
mensen ingezet, die - na sluitingstijd
van de café's - grote groepen toeristen naar hun vakantiepark of camping begeleidden om vernielingen te
voorkomen.

Spanning
Bij de kampeerverenigingen aan
het strand rond Bad Riche was dat
anders. „De spanning is hier hoog
opgelopen", aldus een van de bestuursleden. Hij maakt melding van
'storndronken toeristen die 's nachts
lallend en met bierkratten' dwars
door de zeereep en tussen de vakantiehuisjes door naar het strand afdwaalden'. „Een aantal van onze
mensen is met scheppen op wacht
gaan staan". Volgens hem ging het
vooral om toeristen die op de noord-boulevard in hun personen-auto
'kampeerden'. Niet de eigenaren van
de tientallen campers die aan de andere kant van de weg stonden opgesteld, omdat de officiële camperparkeerplaats helemaal vol stond. De
politie kon weinig uitrichten tegen
de overlast. „Het is een kwestie van
geluk dat het deze keer niet is uitge-

De bereden politie is afgelopen
weekend - na
ruim dertig jaar weer
teruggekeerd in het
Zandvoortse
dorpsbeeld.
Twee agenten en
hun paarden zijn
voor de zomermaanden
aan
het korps toegevoegd. Zij zijn afkomstig van de
Rijkspolitie, de
kosten worden
gedragen door
het Rijk. De
agenten zullen
met name surveilleren in het
centrum, op parkeerplaatsen,
langs het strand
en in de duinen.

Schoongeveegd

Boos
Een groot aantal van hen overspoelde camping 't Helmgat waar
gebruik werd gemaakt van de sanitaire voorzieningen. „Toen ik daarvoor 2,50 gulden in rekening bracht,
werden ze boos", aldus de beheerder. Hij was niet blij met de invasie.
De zogenaamde 'Parking Watchers' hebben dit weekend goede
diensten bewezen, zegt de leider van
dit enkele weken geleden gestarte
project. Jongeren in speciale kleding
houden een oogje op de langs de
boulevard op de parkeerterreinen
geparkeerde auto's en zijn daarnaast behulpzaam voor dé automobilisten. Cappel trok na het weekend
een opmerkelijke conclusie. Langs
de boulevard en op de parkeerterreinen is tijdens de Pinksterdagen geen
enkele auto opengebroken.

DËZEWEEK
Regelneef
Haar kinderen noemen haar
n
een 'regelneef'.
O
Deze week in Achter de Schermen:
Nell Vreugdenhil-Minderhoud.

lopen op een grote vechtpartij", aldus de woordvoerder van de kampeerders.

Het duingebied en de boulevards
waren zaterdagmiddag nog 'met een
grootscheepse
schoonmaakactie
schoongeveegd'. De politie trad handelend op omdat menig toerist daar
een slaapplaats had gezocht, vanwege de overvolle campings, hotels en
pensions. Volgens waarnemend
korpschef R. Bruntink heeft de bereden politie, sinds dit weekend in
dienst in deze gemeente, hierbij goede diensten bewezen.
' De kampeerders werden, inclusief
tent en knapzak doorgestuurd naar
een noodcamping op een parkeerterrein aan de Zeeweg in Bloemendaal.
's Avonds werden daar zeshonderd
tenten en ruim tweeduizend - meest
Duitse - bezoekers geteld. Dat aantal
gaf echter een enorme chaos: er waren slechts drie toiletten, terwijl een
wasgelegenheid ontbrak. Desondanks moest er 27,50 gulden per
nacht per tent worden betaald.

Oplage: 5.150
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Foto Bram Stijnen

'ZFM niet representatief meer voor Zandvoort'

(ADVERTENTIE)

Deel programmaraad zegt
vertrouwen in bestuur op
ZANDVOORT - Drie leden
van de programmaraad van de
Zandvoortse Omroep Organisatie zeggen hun lidmaatschap
op. De ZOO krijgt een dezer
dagen een brief waarin zij het
vertrouwen in het bestuur opzeggen. Daartoe is dinsdagavond besloten, tijdens een extra vergadering van de programmaraad. De bedoeling
van deze avond - waarop geen
andere leden kwamen opdagen
- was, een 'gedegen standpunt'
te vormen over de gang van
zaken de laatste tijd bij de lokale. omroep.
„Dat we slechts met zijn drieën
om de tafel zaten, zegt wat mij betreft eigenlijk al genoeg," stelt Rini
Cappel die dinsdag bijeenkwam met
Emmy van Vrijberghe de Coningh
en Theo Hilbers, alle leden van de
programmaraad. Volgens hem toont
dat de betrokkenheid van de raad bij
de omroep. „De ZFM is niet meer
representatief voor Zandvoort. Het

is een muziekzender geworden. Je
hoort tegenwoordig meer "nieuws'
over Spaarnwoude dan over Zandvoort. En over Zandvoort zelf bericht de Heemsteedse lokale zender
De Branding beter," is de mening
van het drietal.
„Daarom hebben wij besloten ons
lidmaatschap op te zeggen. We hebben een brief opgesteld waarin dit
toegelicht wordt. De brief gaat naar
het bestuur, naar de andere leden
van de programmaraad en een afschrift ervan naar het Commissariaat van de Media."

Geen vertrouwen
In de brief zegt het drietal het vertrouwen in het bestuur op. „We geloven niet meer dat de organisatie 'beter wordt en dat het programma-aanbod verteert. Ons is al zo
vaak beterschap beloofd en al even
zo vaak is er niets van terecht gekomen.
De programmmaraad is volgens het Commissariaat van de Media het hoogste orgaan van de lokale
omroep. Maar het bestuur legt alle

adviezen naast zich neer," aldus een
teleurgestelde Cappel.
Naar het idee van de ex-leden van
de programmaraad zou de Zandvoortse Omroep Organisatie opnieuw moeten praten met de door
het bestuur ontslagen ex-medewerkers van het programma 'Zandvoortse Zaken'. „Dat was een goed
programma met lokaal nieuws."
Daarnaast moet de organisatie verbeterd worden en het bestuur zich
minder star opstellen. „We zullen
niet zeggen dat wij geen fouten hebben gemaakt. De programmaraad
had ook haar verslag al af moeten
hebben en dat is er ook niet. Als we
de sitatie terugdraaien tot voor de
conflicten en met een schone lei beginnen, én het bestuur wil echt onderhandelen in plaats van standpunten innemen, misschien komen we
dan tot iets," aldus Cappel.
Het bestuur van de omroep heeft
nog geen reactie op de mening van
het drietal. Bij het sluiten van deze
krant had het de bewuste brief nog
niet ontvangen.

'KEUKENARCHITEKTUUR'
HILVERSUM. 2e LOSWAL12.1216 BC. TEL 035 • 211575

;MSTEBO;M PARIMSSUSMGW io"DG "EL ojo-j'jiw

Vechtpartij op
Gasthuisplein
ZANDVOORT - Op Tweede Pinksterdag, om vijf uur 's middags, vond
er een vechtpartij plaats op het Gasthuisplein. Daarbij sneuvelden er enige ruiten van het Cultureel Centrum.
Toen de politie eraan kwam was de
vechtpartij echter al afgelopen.

Tuin in zomer
In de zomer is de tuin met
Q
groen behangen. Op de ATï7
V-pagina aandacht voor werken en
"uitrusten in'de tuin.
Bezorging:
Advertenties:
„Redactie:

...

tel. 17166
tel. 17166
tel.-18648

'Burgemeester
niet gelogen'
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft niet
gelogen over de procedure
rond de benoeming van de
nieuwe
gemeentesecretaris.
Het college reageerde met een
verklaring op de beschuldiging
van PvdA-fractievoorzitter Jeanette van Westerloo.
'Het college van burgemeester en
wethouders neemt unaniem en met
kracht afstand van de beschuldiging
die is geuit via de media door de
fractievoorzitter van de PvdA, als
zou burgemeester Van der Heijden
hebben 'gelogen' aangaande de namens het college aan de raad verstrekte informatie over de totstandkoming van de enkelvoudige aanbeveling betreffende de benoeming
van de nieuwe gemeentesecretaris.
Het college is van oordeel dat hiermede ten onrechte de integriteit van
de burgemeester in twijfel is getrokken'.
Zo luidde de verklaring die burgemeester Van der Heijden woensdag
voorlas, tijdens de gemeenteraadsvergadering die op die dag werd
voortgezet. Raadslid Flieringa, fractievoorzitter Gemeente Belangen
Zandvoort probeerde een discussie
over het onderwerp te openen, maar
dat mislukte. De burgemeester
vroeg of de PvdA nog iets over het
onderwerp wilde zeggen, maar deze
partij had daar geen behoefte aan,
aldus Van Westerloo. Zij heeft de
beschuldigingen niet ingetrokken,
ook al was zij daags tevoor bij Van
der Heijden op het matje geroepen.
Zij verwijt het college dat het onzorgvuldig heeft gehandeld rond de
benoeming, waardoor de inspraak
van ambtenaren en raadsleden uiteindelijk verloren ging.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

A Vele toeristen werden doorverwezen naar een noodcamping in Bloemendaal. Dat leidde echter tot een chaos.
.
Foto Bram stijnen

[Hoteleigenaar
neemt klant in
bescherming

Ontwikkelingen Nieuw Unicum revolutionair

ZANDVOORT - Bij een controle in
ie Zuiderstraat, rond één uur op
tyeede Pinksterdag, trof de politie
en auto aan die zij even daarvoor
iad voorzien van een wielklem op de
Boulevard Paulus Loot. De boete
'oor het onbetaald parkeren was
ipg niet betaald. Het bleek dat de
eigenaar, een Duitser, zelf de wieldem had verwijderd. De auto werd
ioor een politiewagen klem gereden
>n de sleepwagen alvast besteld.
Echter de eigenaar van het hotel
vaar de Duitser verbleef, vertelde
klant dat de sleepwagen in aanocht was. Daarop snelde de gast
;
ich naar de plek waar zijn auto
;tond en meldde zich bij de Herman':ad. De politie kon niets anders
•oen dan hem vastzetten en meeneien naar het bureau. Na het betalen
an de boete van 105 gulden voor te
a
ng parkeren en 250 gulden voor het
erwrjderen van de wielklem, mocht
'ij (na vier uur) weer gaan.
De politie toonde zich verbolgen
'Ver het feit dat de hoteleigenaar
ijn gast had ingelicht, omdat de
leepwagen nu voor niets kwam opiraven en de politie de sleepkosten
'an 250 gulden niet in rekening
ocht brengen.
De hoteleigenaar gaf als verklaring
at hij zijn klanten waarschuwde
'nidat hij bang was ze te verliezen.

Waterstanden
'atum

LW

08.45 13.25
09.55 14.25
10.54
15.19

01.51

3 jun
K5 jun
jun
6 jun

HW-

HW

00.49
02.45
03.35
04.25
05.06
05.46

16.05

00.06 16.49
00.47 17.32
18.09
01.20
02.00 18.46

B
LW
21.24

22.36
23.26
11.44
12.44
13.15
13.55
14.46

un
fjun
06.19
19 jun
19.26
15.10
06.55 02.41
aanstanden:
u.
M maand. 15 juni 06.41
Pringtij 17 juni 05. 46 u. NAP+105cm

i

Een DYNAMISCHE partij lijkt OPGEBRAND!!

ZANDVOOBT - De privéruimte van de bewoners van
Nieuw Unicum wordt verdubbeid. Met deze ontwikkeling
loopt het Zandvoortse wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten vóór op de ontwikkelingen elders in Nederland. De werkzaamheden,
waarvoor direkteur Burggraaf
vrijdag het officiële startsein
gaf, moeten eind 1994 klaar
zijn. De totale investering
wordt geschat op zo'n 32 miljoen gulden.

blij mee", aldus een van de leden.
De huidige woonruimte wordt wel
vergeleken met een studentenkamer. „U moet zich eens voorstellen
dat u op latere leeftijd wéér moet
terugvallen op een studentenkamer,
of eigenlijk zelfs minder nog",; aldus
bouwcoördinator Kraan. De verdubbeling van de woonruimte, van vijftien naar dertig vierkante meter,
blijkt revolutionair: een dergelijk
oppervlak wordt elders nog niet toe-.
gestaan. Hiermee wordt dus in
Zandvoort een nieuwe trend gezet,
met toestemming van het Rijk. „We

zij n-inderdaad wat voorlijk in de regio", bevestigt directeur Burggraaf.
„We hebben' een voortrekkersrol.
Het is een doorbraak in de regelgeving".

Tweeslag
Eigenlijk had hij nog meer willen
doen in de woongemeenschap: boven aan het verlanglijstje van Nieuw
Unicum staat nog een zwembad.
Met een 'paar miljoen meer', had dat
gerealiseerd kunnen worden. De onderhandelingen over de subsidie, die

vele jaren hebben geduurd, gingen
in een van de eerste fases 'nog maar'
over negen miljoen gulden.
Rond de officiële start van de
werkzaamheden was een complete
feestdag georganiseerd, met onder
de genodigden onder andere burgemeester Van der Heijden. Schaker
Hans Böhm was gevraagd voor een
korte conference. Onder de gasten
werd een 'geschiedenisboekje',
Tweeslag, uitgedeeld dat speciaal
voor deze gelegenheid door Pieter
Burggraaf en journalist Wim Klinkenberg was samengesteld.

Voor dat bedrag worden onder andere de bestaande woningen in het
hoofdgebouw gerenoveerd. Deze
worden ongeveer twee keer zo groot,
waardoor het aantal woningen in dit
gedeelte terugloopt van 139 naar 72.
De bewoners krijgen een gescheiden
woon- en slaapruimte, met een sanitaire cel en een keukenblok. Daarnaast wordt er nieuwbouw gepleegd
met 68 woningen van dezelfde afmetingen, en er komt een nieuw pand
mét woningen voor 32 lichamelijk
gehandicapten. Het aantal bewoners
bedraagt in 1994 nog maar 172 in
plaats van de huidige tweehonderd.
Tien daarvan zijn dan meervoudig
gehandicapten.

VADERDAG!
ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD
van 18 juni
plaatsen wij weer een
puzzel.
Doe mee en win een
heerlijke taart.

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk, Omdat
ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Te'r kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Nieuwsblad

Dat laatste komt op de plaats van
het G-gebouw te staan, waarvan vrijdag een deel door directeur Burggraaf omver werd gehaald. Dit officiële startsein voor de werkzaamheden werd bijgewoond door groot
aantal genodigden en tientallen bewoners. Met het laten horen van hun
claxons gaven zy luid bijval aan de
plannen.

Naam: (m/v)
Adres: l l_ J L
Postcode/Plaats: l |_
Telefoon: i i i i i
J (i.v.111. amirolt 1 hiv.ortiin^)
l l l l l
Giro/Banknr.: l i i...
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ16,00 D half jaar./29,00 D jaar ƒ52,00

| \VK

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Studentenkamer
De bewonerscommissie, nauw betrokken geweest bij de opzet, lijkt
ook uitermate tevreden. „Wij krijgen twee keer zoveel ruimte, plus
een eigen toilet en douche bij de kamer. Daar zrjn we natuurlijk heel

• Gadegeslagen door tientallen bewoners en genodigden sloopt directeur Pieter Burggraaf de voorpui van het
G-gebouw, het officiële startsein voor de werkzaamheden.
Foto Bram stijnen

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
. Stuur dex.e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam, l! hoeft geen post/.egel te plakken.
8 "710371"017003" ,
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FAMILIEBERICHTEN

ROB GANSNER en
NICOLE WINNUBST
gaan trouwen op 13 juni 1992 om 11.00 uur
in liet gemeentehuis van Zandvoort.
Het huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om 12.00
uur in de St. Agathakerk te Zandvoort.
U bent van harte welkom op de receptie van 16.00
uur tot 18.00 uur in Restaurant ,,Landgoed
Groenendaal", Groencndaal 3 in Heemstede.
Ons adres:
Brederodestraat 60' - 2042 BH Zandvoort

PROVINCIE

k

BEKENDMAKING

Hoord-Eïolland

'U STERFGEVAL

De gemeentereiniging haalt zaterdag 13 juni 1992 klein chemisch afval, glas
en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt
opgehaald.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het gebouw van
de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,
Houtplein 33 te Haarlem, gedurende de periode van 12 juni tot
en met 13 juli 1992, voor een ieder ter inzage liggen de verzoeken van

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?

023-315855

1. G. Koning en
2. BMZ Zandvoort BV.
om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste
lid, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland ten behoeve van

Wilhelmina
Pauline van Moppes-Gammisch
Fred en Eva
Netty
Henny en Frits
Elly en Dolf
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Haarlem, 9 juni 1992
Correspondentieadres:
Familie F. D. L. Hage
Maasstraat 19
2042 AH Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Onderling-Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort, alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen en condoleren donderdag van 19.00 tot
19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni om 14.00 uur in het crematorium Velsen te Driehuis (Westerveld).
Vertrek vanaf Poststraat 7 te Zandvoort om
'13.15 uur.

ad. I.

het hebben van een rijwiel- en bromfietsherstel
inrichting aan de Kochstraat 8 te Zandvoort
(395/029/01).

ad. 2.

het hebben van een bedrijf voor machine en apparaten
bouw aan de Kamerlingh Onnestraat l te Zandvoort
(395/018/01).

Kiek Kraan-Meeth
voor wie Zandvoort zoveel betekende.
Uit aller naam:
Piet Meeth
Bentveld, juni 1992

ADVERTENTIES

ROMMELMARKT
Zaterdag 13 juni a.s.
van 09.30 uur-16.00 uur

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

1. Opening
2 Mededelingen
3. Notulen van de algemene vergaderingen van 31 oktober 1991
(ter inzage aan de balie op kantoor)
4. Jaarrekening verslag 1991

Aan de orde zijn de jaarrekening, het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het
bestuur, alsmede het controlerapport van de accountant en het verslag van de kascommissie.
De complete stukken liggen vanaf 11 juni 1992 ter inzage op het EMM-kantoor, er kan een
mondelinge toelichting op worden verkregen. Ter wille van een zorgvuldige behandeling van
uw vragen en/of opmerkingen, verzoekt het bestuur u deze schriftelijk m te dienen bij de
werkorganisatie van EMM, minimaal 1 dag vóór de vergadering.
5. Bestuursverkiezingen

Volgens het rooster van aftreden is mevrouw M. J. Herben aftredend als bestuurslid. Het
bestuur stelt voor mevrouw M. J Herben te herbenoemen als bestuurslid van EMM. Het doen
van een bindende voordracht kan ook geschieden door 20 leden. Deze voordracht moet ten
minste 7 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Hierbij dient een lijst gevoegd te worden met de handtekmgen en de namen van de leden die de
voordracht steunen en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin
hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.

Sportlaan - Amstelveen

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

t? Daarnaast kunt u bij ons
Jteriechtvöbr:; ';:':: :;/'::;:'; ;V-^':-'V : :.
inschrijvingen
Uitvaartverzekering

UNIVÖ-POLIS
t* een Natura-

:;\••;•\• ••': '•: '':

| uitvaartovereenkomst
• f^Vraag rustig yrijb|ijyend
alle inlichtingeni bij: ;

;
y AARTV ERZQRGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
tel. 02507-17244

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

- cosmetica
-

bestrijdingsmiddelen
afgewerkte olie
afvalglas (geen vlakglas)
oud papier

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of
tijdens de normale grotvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda
beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.
Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 18juni 1992,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Aangevraagde hinderwetvergunning

BETAAtTU
NOG STEEDS TEVEEL
VOORHETZELFM
PRODUKT
Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine ƒ1.92
Diesel
ƒ l .06

l SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

9. Lening Bennoneim

(WABM)
Bij burgemeester en wethouders is ingekomen de navolgende aanvraag tot
vergunning ingevolge de Hinderwet voor:
- het oprichten en in werking hebben van een café/petit-restaurant, gelegen
aan Kerkplein 4 te Zandvoort.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, de gevraagde
vergunning te verlenen.
De ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 11 juni tot 11 juli 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van
9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij
de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 11 juli 1992 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn of haar
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen lot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
. Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij of zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt
in een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar
te maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voorde geschillen van
bestuur van de Raad van State.
11 juni 1992

Het betreft hier het aangaan van een lening, het verkrijgen van subsidies, het vaststellen van
de definitieve bouwplannen, de aankoop van de grond en al het overige wat nodig is om de
plannen te realiseren.
10. Rondvraag
11. Sluiting
Zandvoort, 27 mei 1992. l. R. Berkenbosch, secretaris

uitvaartverzorging
kennemerlana bv

Tjerk Hiddestraat 77: Tweekam.app. op 5e et.,
balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met
open keuken, slaapk., badk. met douche. Serv.k.
/.312,-p.m.
Vr.pr. ƒ119.000,- k.k.

PROVINCIE

BEKENDMAKINGEN

Paradijsweg 14: Karakteristieke tussenwoning met
tuin west. Opp. 130 m*. Ind. beg.gr. entree, gang,
woonk. met erker, toilet, ruime keuken. 1e et. gang,
badk. met hgbad en wastafel, 3 slaapk., balkon.
Vr.pr. ƒ 175.000,- k.k.
Brederodestraat 54: Twee onder een kapwonmg met
voor- en achtertuin. Ind. hal, toilet/douche, kelder,
woonk. keuken met inb.app., 1e et. 3 slaapk. met
wastafel, balkon, 2e et. zolder.Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

OPEN HUIS
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het gebouw van
de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,
Houtplein 33 te Haarlem, gedurende de periode van 12 juni tot
en met 13 juli 1992, voor een ieder ter inzage liggen de verzoeken van

Jan Snijerplein 6: zat. 13 juni van 14.00-16.00 uur.
Halfvnjst. woonh. in centrum. Bouwj. '78. Ind.
souterrain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet,
woonk. met open keuken (inb.app.), bijkeuken, terras.
1e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel, 3 slaapk.,
vhering. Tuin zuid/oost.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

1. G. Koning en
2. BMZ Zandvoort BV.
om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste
lid, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland ten behoeve van
ad. I.

het hebben van een rijwiel-en bromfietsherstel
inrichting aan de Kochstraat 8 te Zandvoort
(395/029/01).

ad. 2.

het hebben van een bedrijf voor machine en apparaten
bouw aan de Kamerlingh Onnestraat l te Zandvoort
(395/018/01).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,
2000 M D Haarlem).

:£ Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening. !

Voor gewoon, riant tafelen
met mooi weer kan dit ook op ons terras.

Entreegeld en contributie dienen jaarlijks door de algemene vergadering te worden
vastgesteld. Het bestuur stelt voor de contributie voor 1992 niet te verhogen.
8. Verkiezing kascommissielid
Jaarlijks dient 1 lid van de kascommissie af te treden.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

*De, Qutte,

6. Vaststelling datum najaarsvergadering
Datumvoorstel: donderdag, 15 oktober 1992
7. Vaststelling contributie

Noord-/So//ünd

batterijen en accu's
fotochemicaliën
verf, oplosmiddelen en lijm
medicijnen en thermometers

Openbare commissievergaderingen

Tel. 12932
Maandag gesloten.

Emm

-

Commissie Financiën
tijdstip : maandag 15 juni 1992, 20.00 uur
plaats : Raadhuis

Gedeputeerde Staten van NH

van
Kantine en terrein
v.v. Amstelveen

- " • • • . ; Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG ÉN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,
'
2000 MD Haarlem).

UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" te Zandvoort
voor de algemene vergadering op donderdag 25 |uni 1992, aanvang 20.00 uur m gebouw De
Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort.
AGENDA

Langs deze weg wil ik allen bedanken voor de belangstelling en het hartelijk bewijs van medeleven betoond
tijdens de ziekte en na het heengaan van mijn lieve zuster

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

^ ASSOCIATIE UirVAARTVERZORGlNC

Van het concert des levens,
krijgt niemand een program.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 87jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve
mama, oma en kleine oma

Zaterdag 13 juni:

Tweede voorlichtingsavond
Structuurschets

MAKELAAR O.G.

De avond zal plaatsvinden op

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat naar
aanleiding van het door Combibouw bv. ingevolge de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland, ingezonden verzoek om wijziging van een door ons college geweigerd
verzoek om ontheffing ten behoeve van het realiseren van een
appartementencomplex aan de Bramenlaan in de gemeente
Zandvoort schriftelijke bezwaren zijn binnen gekomen.

Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.
11 juni 1992

Zandvoorts Nieuwsblad
Dit weekend:
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Tijdens een openbare hoorzitting zal aan degenen die in het
bezwaarschrift hiertoe de wens te kennen hebben gegeven,
alsmede aan degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend de gelegenheid worden geboden nadere informatie te
verstrekken omtrent het bezwaarschrift dan wel het verzoek om
ontheffing.
Deze hoorzitting zal plaats hebben op 16 juni 1992, om 11.15 uur
in het gebouw van de dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland, Houtplein 33, kamer 3049 te Haarlem.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

woensdag 17 juni 1992
om 20.00 uur
in het Raadhuis van Zandvoort
(ingang bordes Raadhuisplein)

Aankoop/Verkoop/T.axaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Gedeputeerde Staten van NH

In verband met de grote belangstelling is besloten een tweede voorlichtingsavond over de Structuurschets te houden.
Zij, die de eerste bijeenkomst niet konden bijwonen of door de drukte niet in
de zaal konden plaatsnemen, kunnen dan alsnog worden geïnformeerd en
kunnen vragen stellen.

Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Haltestraat 22, Zandvoort

9.25

Zweedse koningskronen

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Vruchtenschnift

Haltestr. 9, Zandvoort

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

1.55 voor

IHÖÖ

• HOGEWEG 28, TEL. 12989
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Compliment voor A c h t e r de s c h e r m e n
debrandwonden
ZANDVOORT - Een nieuwe groep
bij het Jeugd Rode Kruis afdeling
Zandvoort heeft vorige week voor
het eerst examens afgelegd: de
Jeugd Lotus. De 'Lotus'-mensen treden bij oefeningen op als namaak-slachtoffer, inclusief namaak-verwondingen en dergelijke. Zij stellen
zich beschikbaar als een soort proef konijn voor de andere hulpverleners, die daardoor in een zo.realistisch mogelijke situatie kunnen oefenen.
De namaakwonden moeten er zo
echt mogelijk uitzien. Hoe dat gedaan moet worden, dat hebben de
kinderen, die al in het bezit waren
van de EHBO-diploma's A en B, afgelopen maanden geleerd. De cursus werd met medewerking van het
Oranje Kruis gegeven door mevrouw Oud-Moes, Lia Sol en dokter
Drenth. De geslaagden zijn: Tamara
Vermond, Lisette Strijder, Marielle
Granettia, Vanessa Vermeulen, Lorene Korper, Vincent Schreuder en
Roy Koper. Het examen werd in het
Rode Kruis-gebouw afgenomen. Op
het eisenlijstje stonden een verplicht letsel en twee 'vrije' letsels. De
examinatoren hadden vooral complimenten voor de brandwonden.

buigen zich over een 'slachtoffer' van het Jeugd Rode Kruis met een namaakwond.Foio BramStijnen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nell Vreugdenhil-Minderhoud

Tk ben een regelneef'

SCVH luidt weer de noodklok
\whiwiteitspinn op zoek naar vrijwilligers
ZANDVOORT - Ondanks herhaaldelijke noodkreten om extra
rijwilligers, blijft de Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening problemen houden. Veel vrijwilligers werken in de
loreca en hebben nu minder tijd voor het onbetaalde werk.
Het vinden van vrijwilligers die
deine klussen willen verrichten
'oor ouderen, blijft moeilijk. Al eerIer in het Zandvoorts Nieuwsblad

luidde de Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening de noodklok. Maar het tekort aan vrijwilligers blijft. „Vooral nu het zomersei-

Weekenddiensten
Weekend:
13/14 juni 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
$6-11. In andere gevallen 023-159500
|)f - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevall;en), Centrale Post Ambulancever-yoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
JHUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarïiemingsregeling: J. Anderson, B.
|ran Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
|Veenink. Informatie daarover tijjiens weekend, avond/nacht vanaf
J.6.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De-spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
Ü7.30 uur. Een afspraak is niet noTjlig. Inlichtingen omtrent de dieniten van dokter Flieringa worden
erstrekt via nummer 12181.
^Tandarts: Hiervoor de eigen tandnrts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
ÏI.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingsiijden (alléén voor recepten): zatertag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
londag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
J3uiten de openingstijden: informaj ie over de regeling via tel.nr.: 13185.
^Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
j s het Kruiswerk Zuid-Kennemernd 's avonds, 's nachts en in het
-Jveekend te bereiken via de dokter" informatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
Ie Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
5ombert, Kochstraat 6A, Zandroort, tel. 02507-14437.
dierenarts: Mevrouw Dekker, Thoreckestraat 17 te Zandvoort, tel.
35847.
pieren: (Overige diensten) Verenigmg v.h. welzijn der dieren (02507)

zoen begint, wordt het een probleem", vertelt Mini de Wolf, coördinator van de stichting. „Veel mensen werken in dit seizoen in de horeca en hebben dus geen tijd meer
voor het vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers op vakantie, dus we werken met te weinig
mensen".
Het .percentage 65-plussers in
Zandvoort is acht procent hoger dan
landelijk, waardoor de behoefte aan
hulp hier ook veel nijpender is. Het
aantal hulpvragen stijgt enorm.
Toen De Wolf in dienst kwam, waren dat er zevenhonderd, nu, vijf
jaar later, zijn dat er achtentwintighonderd.
„Het gaat om kleine klussen, zoals
boodschappen doen, het gras maaien en het verrichten van kleine reparaties. Wie bijvoorbeeld zijn huis wil
laten schilderen moet zich tot een
schilder wenden. Het professionele
verzorgingswerk moeten gezinsverzorgers, thuiszorg of wijkverplegers
voor hun rekening nemen".
Al zouden er zich wellicht meer
dienstverleners melden, toch is Mini
de Wolf er geen voorstander van om
het vrijwilligerswerk te betalen.
„Het zou het karakter van het werk
aantasten", stelt De Wolf. „Ik vind
dat het werk niet elitair moet zijn,

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging

10-12/14-17.30/18.30-20.30

u.,

L

J
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DAGELIJKS
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* Kerkdiensten
}Veekend 13/14 juni 1992

Roomskatholieke Kerk:

Zaterdag 19.00 uur: pastor P. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-.Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe- ves m.m.v. kinderkoor, H. Drie-een'l'jke Geref./Herv. dienst in de Gere- heid
..Jprmeerde kerk, ds. C. van de Vate. pastor Th.W. Duijves, collecte Nederlandse missionarissen.
.pereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe- Nieuw Unicum:
Jijke Geref./Herv. dienst in de Gere- Zaterdag 10.45 uur: pastor Th.W.
wrrneerde kerk, ds. C. van de Vate. Duyves (RK)
Geloofsgemeenschap

Kerk v.d. Nazarener: Zrjlweg 218,

Haarlem.
fondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
JJPB:

Kaarten:
i tot 12 jaap
ƒ 9,00
Volwassenen
ƒ 12,50
ZATERDAG
13 JUNI
GEEN
AVONDFILM
MAAR
NACHTFILM

DUSTIN

KOBIN

JULIA

BOB

HOFFMAN WILLIAMS ROBERTS HOSKINS^
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ZANDVOORT - „Ik ben een
regelneef. Tenminste, dat zeggen mijn kinderen". Aan het
woord is Nell Vreugdenhil-Minderhoud, oud-raadslid en
-bestuurslid van D66 in Zandvoort. Sinds vorige maand
doet zij het op politiek vlak wat
rustiger aan. Toch blijft zij nog
deel uit maken van de steunfractie, want 'dingen regelen'
was niet het enige wat haar
aantrok in de politiek. Ook
emancipatie speelde • daarbij
een belangrijke rol. „Dat heeft
met je rechten te maken. Daarvoor moet je regelmatig op je
strepen gaan staan".

„Toch heb ik nooit een verkiezing
overgeslagen. Kiezen is een recht, en
daar hoor je gebruik van te maken".
Het blijkt ook niet zo vreemd dat zij
zich zo lang met de Zandvoortse politiek heeft bezig gehouden, sinds zij
er in 1977 bij betrokken raakte. Door
een stap die zij nog niet eerder had
overwogen. Naast haar werk - eerst
op de Karel Doormanschool, later
op de Van Heuven Goedhartschool had zij haar hobby's, zoals bijvoorbeeld toneelspelen bij 'Sandevoerde'. Ook met het bekende Sinterklaastoneel stond zij op de planken.

15.30, 18.45 Leuke mensen

en 21.30 uur

lervormde Kerk, Kerkplein:

tyrijzinnige

• Nell Vreugdenhil-Minderhoud: „Ik heb last van een ontzettend vervelend en akelig plichtsbesef. Ik ben vaneen
generatie met een zeer sterke arbeidsethiek".
Foto Bram stenen

De stichting is bezig met het ontwikkelen van een publiciteitsplan
en wil nog meer aan de weg gaan
timmeren om vrijwilligers te werven. „We merken dat met name jongeren moeilijk te porren zijn voor
het werk. Dat komt waarschijnlijk
omdat zij het niet meer van huis uit
gewend zijn anderen te helpen. De
maatschappij is veel individualistischer geworden", aldus De Wolf.
„Maar het kan ook zijn dat het werk
nog te onbekend is bij jongere mensen. Daar gaan we dan ook wat aan
doen. We zijn bezig een publiciteitsplan op te stellen om de stichting te
promoten", aldus De Wolf.
De stichting heeft nu rond de veer- door Joan Kurpershoek
tig vrijwilligers. „Hoe meer vrijwilligers, hoe beter natuurlijk, maar met
vijf a tien extra medewerkers zijn we
Nell Vreugdenhil heeft zich eigenal behoorlijk uit de brand."
lijk nooit zo erg aangesproken gevoeld door de dorpspolitiek. Dat
(ADVERTENTIE)
zegt zij na bijna vijftien jaar actief
geweest te zijn op dit vlak. „Ik vond
het meestal iets kermisachtigs hebben. Vooral in Zandvoort. Ik heb de
politiek hier altijd vergeleken met
'De gemeenteraad van Zwinderen',
een rubriek van Piet Bakker die
vroeger in de Elsevier stond. De gemeenteraad die hij beschreef, was
de klungeligheid ten top. Er werden
uitspraken gedaan als: 'Ik ben teuge
omdat ik teuge ben'. Dat schijnt hier
ook nog wel eens voor te komen. Ze
zeggen wel dat Zandvoort model
heeft gestaan voor die verhalen van
CINÉMA CIRCUS
Bakker".

EMM:

Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.

maar voor iedereen toegankelijk. En
je moet niet vergeten dat vrijwilligerswerk niet alleen goed is voor de
oudere, maar ook voor degene die
het verricht. Die kan zinvol bezig
zijn en doet contacten op. Bovendien geeft het werk je een goed gevoel".
De onkosten van de vrijwilligers
worden wel volledig vergoed, daarnaast zijn zij goed verzekerd.

Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

OM

24.00 uur
Kaarten a
ƒ 12,50 p.p.

Burgerlijke stand B
Periode:
2 - 8 juni 1992
Ondertrouwd:

De Haan, Johannes Jacobus en Regeer, Heidi
Scholten, Gergardus en Van Wingerden, Cornelia
Ter Cock, René André en Bahadoorsingh, Greese Viyantie
Beumer, Alexander Ronald en Brantjes, Sabrina Anne Marie
Gehuwd:

Koning, Hendrik en Koppen, Monique
Geboren:

Jason Calvin, zoon van: Beuks, Jacob Cornelis en Melief, Donna Carolina Maria
Pauline Marloes, dochter van:
Schut, Peter en Dinnissen, Wilhelmina Johanna Margaretha
Overleden:

Goppel geb. Wijnoldij, Johanna
Margaretha Theodora, oud 77 jaar

DAGELIJKS OM 13.30 uur
Kaarten: tot 12 jaar
Volwassenen
Nederlands gesproken.

BABAR
ƒ 9,00
ƒ12,50

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij Mc.
Donalds (Hamburger, Franse Frietjes en Frisdrank)
voor maar ƒ 12,50 p.p. minimaal 6 pers.
Info Circus Zandvoort 18686 of Mc. Donalds 16001

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Eind 1977 riep een aantal D66 leden uit deze gemeente belangstellenden op om een 'Kring Zandvoort'
op te richten. „Daar kwamen een
hele hoop leuke mensen op af, die
ongeveer hetzelfde dachten en dezelfde instelling hadden". Het jaar
daarop stonden gemeenteraadsverkiezingen al voor de deur. „Tot die
tijd had ik altijd op de PvdA gestemd, omdat er - voor mij - niets
beters was in Zandvoort. D66, waarop ik bij de landelijke verkiezingen
stemde, bestond hier nog niet. Dat
initiatief kwam dus als geroepen".
„We moesten in razend tempo een
verkiezingsprogramma in elkaar
stampen. Daarom waren we op een
aantal punten maar tégen, als we
niet vóór waren. We lieten ons niet
hinderen door enige kennis van zaken. Tegenwoordig is dat uiteraard
anders, we zijn nu professioneel geworden. Maar we hadden in die tijd
natuurlijk ook wel goede ideeën. Zo
hebben wij als reactie op de vorige
structuurschets het plan geopperd,
om de voetbalvelden in noord te verplaatsen en op die plek woningen
neer te zetten. Nu gebeurt dat allemaal, maar wij werden toen voor
gek verklaard".
D66 behaalde dat jaar direct al een
zetel in de Zandvoortse gemeenteraad. Raadslid Tom van Erp verhuisde echter in 1981 naar een andere gemeente. „Daardoor moest ik de
raad in", vertelt Nell Vreugdenhil.
Het werk van een eenmansfractie is
echter bijzonder zwaar. Bij de volgende verkiezingen ruilde zij haar
raadszetel in voor de voorzittersstoel in het plaatselijke bestuur van
D66.

Welletjes
Een flink aantal jaren later, toen
zij het 'welletjes' vond', werd zij
tweede penningmeester ('een rustig

baantje') en bleef dat tot vorige
maand. In totaal had zij er toen veertien jaar als bestuurslid op zitten.
„Ik ben nu 66, nu 'mag' ik echt met
pensioen, zoals iemand tegen me
zei. En ik zit tegenwoordig vaak in
mijn caravan in Drente. Dan kun je
geen bestuurslid blij ven, vind ik. Bovendien zijn er nu mensen genoeg
voor een- goede opvolging".

voor wie haar kent - ondenkbaar.
Het kan ook bijna niet anders, zou je
denken, als je vader een 'vrijdenker'
was en je grootvader Mullié nog samen met Wibaut de SDAP in Zeeland (waar Nell zelf ook is geboren
en opgegroeid) heeft opgericht.
„Daarvan krijg je natuurlijk wel wat
mee", zegt zij. Ook haar eigen kinderen zijn volgens haar 'links geöriënteerd'. „Maar dat heb ik hen niet
Jarenlang is dat wel anders ge- bewust meegegeven".
weest. Door het tekort aan mensen
kon Nell zich niet landelijk profileren, hoewel de landelijke politiek Irritant
haar eigenlijk meer interesseerde.
De 'frisse en nieuwe ideeën' waren
„Ik ben wel gevraagd als kandidaat indertijd voor haar de beweegredevoor de Provinciale Staten. Maar nen om voor D66 te kiezen. „Ik ben
toen was ik al raadslid". Zij wilde de geen socialist en rechts spreekt mij
afdeling Zandvoort niet in de steek niet aan. Van bovenaf iets opleggen
laten. „Ik heb last van een ontzet- vind ik heel irritant. D66 is links
tend vervelend en akelig plichtsbe- liberaal en wijst op de verantwoorsef. Ik ben van een generatie met een delijkheid van het individu. Dat
zeer sterke arbeidsethiek. Als je sprak mij aan, daarbij voel ik mij
daar eenmaal mee behept bent, raak thuis".
je dat niet nleer kwijt. Bovendien
Het regelen van allerlei zaken
staat in het reglement van D66 datje
niet meer dan één bestuurlijke mag heeft haar nog het meest aangetrokvervullen. Dat is om belangenver- ken bij al haar werkzaamheden. „Ik
strengeling te voorkomen".
ben een regelneef. Tenminste, dat
zeggen mijn kinderen". Was een managementfunctie dan niet iets voor
haar geweest? „Dat had me wel geleEmancipatiecommissie
gen", geeft zij toe. „Toen ik in MidToch is zij wel op regionaal en delburg net van de kweekschool
landelijk niveau werkzaam geweest, kwam, beviel het onderwijzersvak
onder andere als lid van de emanci- mij niet. Ik ben toen bij Vroom &
patiewerkgroep Noord-Holland en Dreesman gaan werken, waar ik in
het Politiek Emancipatie Active- een razende vaart opklom. Maar
rings Centrum (PEAC), een advies- toen ik trouwde, moest ik er weg.
commissie voor het hoofdbestuur Anders was ik waarschijnlijk wel been de kamerfractie van D66. „Daarin hoorlijk hoog gekomen". Na nog
kreeg ik het onderwerp 'sexueel ge- tien jaar in Den Haag gewoond te
weld' toegewezen, waarover ik toen hebben verhuisde zij in 1959 met
ook een nota heb geschreven. Toen haar gezin naar Zandvoort, waar zij
er later een landelijke nota ver- op de Karel Doormanschool kon bescheen, dacht ik: ze hebben de mijne ginnen. „Daar vond ik dat werk wél
gebruikt". Voor het PEAC-bulletin leuk".
schreef zij interviews met vrouwen
in 'mannenberoepen'.

Niet bescheiden

Nell Vreugdenhil is niet bescheiden, zegt zij, en zal dan ook niet
gauw een blad voor de mond nemen.
In de rubriek Achter de
„Bescheidenheid siert de mens,
Schermen gaat het Zandmaar zonder die eigenschap kom je
voorts Nieuwsblad op zoek
verder', zegt een spreekwoord. Vroenaar de 'mens' achter beger, als voorzitter, moest ik natuurkende personen uit deze gelijk wel uitkijken met mijn persoonmeente. Deze week Nell
lij ke mening. Toch heb ik die altijd
Vreugdenhil-Minderhoud.
wel naar voren gebracht, maar dan
in situaties buiten die functie om.
Als je je aïs bestuurslid profileert,
moet je je terughoudend opstellen.
Maar zodra je optreedt als bewoner
Ook in Zandvoort was zij op deze van Zandvoort, heb je het recht om
gebieden actief, onder andere als uitspraken te doen. Anders kun je
medeoprichter en voorzitter van de nooit je mond opendoen".
plaatselijke emancipatiecommissie,
die inmiddels door gebrek aan beIn de gemeentepolitiek van Zandlangstelling is opgeheven. Later voort mag er wat Nell Vreugdenhil
maakte zij deel uit van een werk- betreft heel wat veranderen. Na een
groep van het Eerste Lijns Samen- periode van opleving heeft die opnieuw af en toe trekjes van de 'Gewerkings Overleg (ELSO).
meenteraad van Zwinderen'. „Ik
De specialistische kennis die Nell verbaas me regelmatig over de mmVreugdenhil zich over emancipatie achting die-ten toon wordt gespreid
verwierf, werd op veel plaatsen er- ten opzichte van de burgers", zegt
kend. „Schriftelijke vragen die ik zij. „De stichting Zandvoort-Zuid
voor een kamerlid had opgesteld, bijvoorbeeld is met een uitstekend
werden ongewijzigd ingediend. Zij rapport gekomen in verband met de
vond het goede vragen. Dat werd la- nieuwe verkeersplannen. Maar zij
ter bevestigd door het feit dat het krijgt geen enkele inhoudelijke reackabinet er nauwelijks antwoord op tie op haar argumenten. Het enige
kon geven. Op sommige vragen datje kunt verwachten, is een briefmoet - geloof ik - nog steeds ant- je, 'dat het algemeen belang voor
woord komen". Indirect sturing ge- gaat boven het eigen belang'. Zo'n
ven aan politiek Den Haag, beviel antwoord getuigt van minachting
haar uitstekend. „Op dat vlak had ik van de burger. Hij wordt niet serieus
graag wat meer willen doen". Het genomen. Met de inspraak die er is,
kwam er niet van, door de verplich- wordt weinig of niets gedaan".
tingen in Zandvoort.
Die gemeentelijke politiek blijft zij
nog actief volgen via de steunfractie Steunfractie
„Ook in de gemeenteraad wordt
van D66. Een partij overigens waar
de afgelopen jaren een flinke verjon- nauwelijks nog op argumenten ingeging heeft plaatsgevonden, onder an- gaan. Ik krijg regelmatig last van
dere met Hennie Oosterbaan als plaatsvervangende schaamte als ik
nieuwe voorzitter. „Bij die mensen op de publieke tribune in de raadsbruist het allemaal nog, bij ons raak- zaal zit. Een goede, inhoudelijke diste dat er een beetje uit. Daarom heb cussie maak je bijna niet meer mee.
ik geen spijt dat ik uit het bestuur Dat geldt ook voor de.commissieverben gestapt, ook al denk je natuur- gaderingen. Dat zijn kleine raadslijk dat je onmisbaar bent. Dat heb- vergaderingetjes geworden, sinds
ben ze altijd tegen me geroepen. die in de raadszaal worden gehouMaar uiteraard is niemand onmis- den. Vroeger, beneden in het raadbaar, dat blijkt ook nu. Je mag dus huis, waren de sfeer en de discussies
niet boos worden als ze niets doen veel informeler. Daardoor kon er
nietje advies. Ze hoeven het ook niet ook veel beter zaken gedaan woraltijd met mij eens te zijn. Dat is van den". Toch wil zij indirect nog wel
twee kanten zo. Maar ze vinden wel invloed blijven uitoefenen op de
dat ik een 'visie' heb", zegt zij met dorpspolitiek. Met name door haar
een glimlach. „En dat is natuurlijk lidmaatschap van de steunfractie
van Döö. „Maar ik blijf er niet meer
heel prettig".
Nell Vreugdenhil 'zonder visie' is - voor thuis".
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FAMILIEBERICHTEN

ROB GANSNER en
NICOLE WINNUBST

PROVINCIE

J^^PT

BEKENDMAKING

Noord-ÜJo//and

trouwen op 13 juni 1992 om 11.00 uur
in het gemeentehuis van Zandvoort.

mmtmi

De gemeentereiniging haalt zaterdag 13 juni 1992 klein chemisch afval, glas
en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt
opgehaald.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het gebouw van
de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,
Houtplein 33 te Haarlem, gedurende de periode van 12 juni tot
en met 13 juli 1992, voor een ieder ter inzage liggen de verzoeken van

U bent van harte ivelkom op de receptie van 16.00
uur tot 18.00 uur in Restaurant „Landgoed
Groenendaal", Groenendaal 3 in Heemstede.
Ons adres:
Brcderodcstraat 60' - 2042 BH Zandvoort

,023^15855

1. G. Koning en
2. BMZ Zandvoort BV.

^ASSOCIATIE UrrVAARTVERZORGING
om ontheffing van verbodsbepalingen vervat m artikel 3, eerste
lid, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland ten behoeve van

Van het concert des levens,
krijgt niemand een program.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 87jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve
mama, oma en kleine oma

Wilhelmina
Pauline van Moppes-Gammisch

Langs deze weg wil ik allen bedanken voor de belangstelling en het hartelijk bewijs van medeleven betoond
tijdens de ziekte en na het heengaan van mijn lieve zuster

Kiek Kraan-Meeth
voor wie Zandvoort zoveel betekende.
Uit aller naam:
Piet Meeth
Bentveld, juni 1992

ADVERTENTIES

ad. l.

het hebben van een rijwiel- en bromfietsherstel
inrichting aan de Kochstraat 8 te Zandvoort
(395/029/01).

ad. 2.

het hebben van een bedrijf voor machine en apparaten
bouw aan de Kamerlingh Onnestraat l te Zandvoort
(395/018/01).

Zijlweg183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

(

De. (jutte. jLoine.

Voor gewoon, riant tafelen
met mooi weer kan dit ook op ons terras.

Boul. Barnaart 14

E mm

Zaterdag 13 juni a.s.
van 09.30 uur-16.00 uur

Sportlaan - Amstelveen

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Secretaris Bosmanstraat 40
"2041 KT Zandvoort.
tel. 02507-17244

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, de gevraagde
vergunning te verlenen.

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

De ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 11 juni tot 11 juli 1992terinzage bijdesectorGrondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van
9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij
de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
ƒ l .06

! SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

8 Verkiezing kascommissielid

Jaarlijks dient 1 lid van de kascommissie af te treden

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 11 juli 1992 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn of haar
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voorde bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij of zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt
in een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar
te maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voorde geschillen van
bestuur van de Raad van State.
11 juni 1992

9 Lening Bennoheim

Het betreft hier het aangaan van een lening, het verkrijgen van subsidies, het vaststellen van
de definitieve bouwplannen, de aankoop van de grond en al het overige wat nodig is om de
plannen te realiseren
10 Rondvraag
m9

Zandvoort, 27 mei 1992 l. R Berkenbosch, secretaris

PROVINCIE

^oord-rolland
VERORDENING

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Tjerk Hiddestraat 77: Tweekam.app. op 5e et.,
balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met
open keuken, slaapk., badk. met douche. Serv.k.
ƒ.312,-p.m.
Vr.pr. ƒ 119.000,- k.k.

BEKENDMAKINGEN

Paradijsweg 14: Karakteristieke tussenwonmg met
tuin west. Opp. 130 ms. Ind. beg.gr. entree, gang,
woonk. met erker, toilet, ruime keuken. 1e et. gang,
badk. met ligbad en wastafel, 3 slaapk., balkon.
Vr.pr. ƒ 175.000,- k.k.
Brederodestraat 54: Twee onder een kapwomng met
voor- en achtertuin. Ind. hal, toilet/douche, kelder,
woonk. keuken met inb.app., 1e et. 3 slaapk. met
wastafel, balkon, 2e et. zolder.Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.

GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

OPEN HUIS
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het gebouw van
de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,
Houtplein 33 te Haarlem, gedurende de periode van 12 juni tot
en met 13 juli 1992, voor een ieder ter inzage liggen de verzoeken van

Jan Snijerplein 6: zat. 13 juni van 14.00-16 00 uur.
Halfvnjst. woonh. m centrum. Bouwj. 78. Ind.
souterrain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet,
woonk. met open keuken (inb.app.), bijkeuken, terras.
1e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel, 3 slaapk.,
vliering. Tuin zuid/oost.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

1. G. Koning en
2. BMZ Zandvoort BV.
om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste
lid, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland ten behoeve van
ad. l.

ad. 2.

het hebben van een rijwiel- en bromfietsherstel
inrichting aan de Kochstraat 8 te Zandvoort
(395/029/01).
het hebben van een bedrijf voor machine en apparaten
bouw aan de Kamerlingh Onnestraat l te Zandvoort
(395/018/01).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,
2000 MD Haarlem).

ï f - Daar ligt onie belangrijkste
taak en dienstverlening. !
ji£ Daarnaast kunt u bij ons
s terecht voor:
.'^vc. >'.'
inschrijvingen
l Uitvaartverzekering
g? NIVO-PÖLIS
• ;ëen Natura-uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
ialle inlichtingen bij: ;

(WABM)
Bij burgemeester en wethouders is ingekomen de navolgende aanvraag tot
vergunning ingevolge de Hinderwet voor:
- het oprichten en in werking hebben van een café/petit-restaurant, gelegen
aan Kerkplein 4 te Zandvoort.

BETMIJIJ

6 Vaststelling datum najaarsvergadering
Datumvoorstel: donderdag, 15 oktober 1992
7 Vaststelling contributie

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Aangevraagde hinderwetvergunning

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

van Avontuur Kantine en terrein
v.v. Amstelveen

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda
beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.
Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 18 juni 1992,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

Gedeputeerde Staten van NH

UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" te Zandvoort
voor de algemene vergadering op donderdag 25 juni 1992, aanvang 20 00 uur in gebouw De
Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort
AGENDA
1 Opening
2. Mededelingen
3 Notulen van de algemene vergaderingen van 31 oktober 1991
(ter inzage aan de balie op kantoor)
4. Jaarrekening verslag 1991
Aan de orde zijn de jaarrekening, het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het
bestuur, alsmede het controlerapport van de accountant en het verslag van de kascommissie.
De complete stukken liggen vanaf 11 juni 1992 ter inzage op het EMM-kantoor, er kan een
mondelinge toelichting op worden verkregen Ter wille van een zorgvuldige behandeling van
uw vragen en/of opmerkingen, verzoekt het bestuur u deze schriftelijk in te dienen bij de
werkorganisatie van EMM, minimaal 1 dag vóór de vergadering
5 Bestuursverkiezmgen
Volgens het rooster van aftreden is mevrouw M J Herben aftredend als bestuurslid Het
bestuur stelt voor mevrouw M J. Herben te herbenoemen als bestuurslid van EMM. Het doen
van een bindende voordracht kan ook geschieden door 20 leden Deze voordracht moet ten
minste 7 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend
Hierbij dient een lijst gevoegd te worden met de handtekmgen en de namen van de leden die de
voordracht steunen en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin
hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen aanvaarden

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Openbare commissievergaderingen

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,
'
2000 MD Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicalièn
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oud papier

Commissie Financiën
tijdstip : maandag 15 juni 1992, 20.00 uur
plaats : Raadhuis

Entreegeld en contributie dienen jaarlijks door de algemene vergadering te worden
vastgesteld. Het bestuur stelt voor de contributie voor 1992 niet te verhogen

ROMMELMARKT

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Het huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om 12.00
uur in de St. Agathakerk te Zandvoort.

Fred en Eva
Netty
Henny en Frits
Elly en Dolf
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Haarlem, 9 juni 1992
Correspondentieadres:
Familie F. D. L. Hage
Marisstraat 19
2042 AH Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Onderling-Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort, alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen en condoleren donderdag van 19.00 tot
19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni om 14.00 uur in het crematorium Velsen te Driehuis (Westerveld).
Vertrek vanaf Poststraat 7 te Zandvoort om
13.15 uur.

Zaterdag 13|unl:

B

•

VAN

SCHAIK
V \^ '

«MAKELAAR O.G.m

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat naar
aanleiding van het door Combibouw bv. ingevolge de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland, ingezonden verzoek om wijziging van een door ons college geweigerd
verzoek om ontheffing ten behoeve van het realiseren van een
appartementencomplex aan de Bramenlaan in de gemeente
Zandvoort schriftelijke bezwaren zijn binnen gekomen.

Deze hoorzitting zal plaats hebben op 16 juni 1992, om 11.15 uur
in het gebouw van de dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland, Houtplein 33, kamer 3049 te Haarlem.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

woensdag 17 juni 1992
om 20.00 uur
in het Raadhuis van Zandvoort
(ingang bordes Raadhuisplein)

Aankoop/Verkoop/T.axaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/ Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.
11 juni 1992

Zandvoorts Nieuwsblad
Dit weekend:
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Tijdens een openbare hoorzitting zal aan degenen die in het
bezwaarschrift hiertoe de wens te kennen hebben gegeven,
alsmede aan degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend de gelegenheid worden geboden nadere informatie te
verstrekken omtrent het bezwaarschrift dan wel het verzoek om
ontheffing.

In verband met de grote belangstelling is besloten een tweede voorlichtingsavond over de Structuurschets te houden.
Zij, die de eerste bijeenkomst niet konden bijwonen of door de drukte niet in
de zaal konden plaatsnemen, kunnen dan alsnog worden geïnformeerd en
kunnen vragen stellen.
De avond zal plaatsvinden op

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Gedeputeerde Staten van NH

Tweede voorlichtingsavond
Structuurschets

Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Kracht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

9.25

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Zweedse koningskronen

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Vruchtenschnitf

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

van 1.55 voor

1.30

HOGEWEG 28, TEL 12989

VËEKMEDIA22
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Compliment voor A c h t e r de s c h e r m e n
de brandwonden

Examinatoren buigen zich over een 'slachtoffer' van het Jeugd Rode Kruis met een namaakwond. Foto Bram snjn

ZANDVOORT - Een nieuwe groep
bij het Jeugd Rode Kruis afdeling
Zandvoort heeft vorige week voor
het eerst examens afgelegd: de
Jeugd Lotus. De 'Lotus'-mensen treden bij oefeningen op als namaak-slachtoffer, inclusief namaak-verwondingen en dergelijke. Zij stellen
zich beschikbaar als een soort proefkonijn voor de andere hulpverleners, die daardoor in een zo .realistisch mogelijke situatie kunnen oefenen.
De namaakwonden moeten er zo
echt mogelijk uitzien. Hoe dat gedaan moet worden, dat hebben de
kinderen, die al in het bezit waren
van de EHBO-diploma's A en B, afgelopen maanden geleerd. De cursus werd met medewerking van het
Oranje Kruis gegeven door mevrouw Oud-Moes, Lia Sol en dokter
Drenth. De geslaagden zijn: Tamara
Vermond, Lisette Strijder, Marielle
Granettia, Vanessa Vermeulen, Lorene Korper, Vincent Schreuder en
Roy Koper. Het examen werd in het
Rode Kruis-gebouw afgenomen. Op
het eisenlijstje stonden een verplicht letsel entwee 'vrije' letsels. De
examinatoren hadden vooral complimenten voor de brandwonden.

Nell Vreugdenhil-Minderhoud

Tk ben een regelneef

SCVH luidt weer de noodklok
op zoek naar vrijwilligers
ZANDVOORT - Ondanks herhaaldelijke noodkreten om extra
rijwilligers, blijft de Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulperlening problemen houden. Veel vrijwilligers werken in de
loreca en hebben nu minder tijd voor het onbetaalde werk.
Het vinden van vrijwilligers die
tleine klussen willen verrichten
[oor ouderen, blijft moeilijk. Al eerIer in het Zandvoorts Nieuwsblad

luidde de Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening de noodklok. Maar het tekort aan vrijwilligers blijft. „Vooral nu het zomersei-

Weekenddiensten
r

eekend:
[3/14 juni 1992
'OLITIE: Alarmnummer 06-11. In
.ndere gevallen: tel. 13043.
RANDWEER:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
f - voor info overdag - (02507) 61584.
MBULANCE: Alarmnummer 06-11.
.nders: tel. 023-319191 (ongevallsi), Centrale Post Ambulanceverfoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (DierenbeScherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart|en hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
yan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
faardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
'eenink. Informatie daarover tijlens weekend, avond/nacht vanaf
6.30 uur, én tijdens feestdagen via
ilefoonnummer 30500. De spreekujjen van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
il.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
37.30 uur. Een afspraak is niet noSig. Inlichtingen omtrent de dien'iten van dokter Flieringa worden
yerstrekt via nummer 12181.
'andarts: Hiervoor de eigen tand'irts bellen.
.potheek: Zandvoortse Apotheek,
.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingsijden (alléén voor recepten): zater10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
ondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
"uiten de openingstijden: informae over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
> het Kruiswerk Zuid-Kennemermd 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokters informatiedienst: tel. 023-313233.
3'erloskundige: Mevrouw Elizabeth
Se Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
|5onïbert, Kochstraat 6A, Zandoort, tel. 02507-14437.
l lierenarts: Mevrouw Dekker, ThorOeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
„Bieren: (Overige diensten) Vereni.ng v.h. welzijn der dieren (02507)

J

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Kerkdiensten
Veekend 13/14 juni 1992
[lervormde Kerk, Kerkplein:
<ondag 10.00 uur: Gemeenschappeijke Geref./Herv. dienst in de Gereirmeerde kerk, ds. C. van de Vate.
ereformeerde Kerk:
^ondag 10.00 uur: GemeenschappeBjke Geref./Herv. dienst in de Gereirmeerde kerk, ds. C. van de Vate.
rijzinnige
Geloofsgemeenschap
PB:
mdag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis
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Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duijves m.m.v. kinderkoor, H. Drie-eenheid
pastor Th.W. Duijves, collecte Nederlandse missionarissen.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: pastor Th.W.
Duyves (RK)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand

j

Periode:
2 - 8 juni 1992
Ondertrouwd:
De Haan, Johannes Jacobus en Regeer, Heidi
Scholten, Gergardus en Van Wingerden, Cornelia
Ter Cock, René André en Bahadoorsingh, Greese Viyantie
Beumer, Alexander Ronald en Brantjes, Sabrina Anne Marie
Gehuwd:
Koning, Hendrik en Koppen, Monique
Geboren:
Jason Calvin, zoon van: Beuks, Jacob Cornelis en Melief, Donna Carolina Maria
Pauline Marloes, dochter van:
Schut, Peter en Dinnissen, Wilhelmina Johanna Margaretha
Overleden:
Goppel geb. Wijnoldij, Johanna
Margaretha Theodora, oud 77 jaar

zoen begint, wordt het een probleem", vertelt Mini de Wolf, coördinator van de stichting. „Veel mensen werken in dit seizoen in de horeca en hebben dus geen tijd meer
voor het vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers op vakantie, dus we werken met te weinig
mensen".
Het .percentage 65-plussers in
Zandvoort is acht procent hoger dan
landelijk, waardoor de behoefte aan
hulp hier ook veel nijpender is. Het
aantal hulpvragen stijgt enorm.
Toen De Wolf in dienst kwam, waren dat er zevenhonderd, nu, vijf
jaar later, zijn dat er achtentwintighonderd.
„Het gaat om kleine klussen, zoals
boodschappen doen, het gras maaien en het verrichten van kleine reparaties. Wie bijvoorbeeld zijn huis wil
laten schilderen moet zich tot een
schilder wenden. Het professionele
verzorgingswerk moeten gezinsverzorgers, thuiszorg of wijkverplegers
voor hun rekening nemen".
Al zouden er zich wellicht meer
dienstverleners melden, toch is Mini
de Wolf er geen voorstander van om
het vrijwilligerswerk te betalen.
„Het zou het karakter van het werk
aantasten", stelt De Wolf. „Ik vind
dat het werk niet elitair moet zijn,

maar voor iedereen toegankelijk. En
je moet niet vergeten dat vrijwilligerswerk niet alleen goed is voor de
oudere, maar ook voor degene die
het verricht. Die kan zinvol bezig • Nell Vreugdenhil-Minderhoud: „Ik heb last van een ontzettend vervelend en akelig plichtsbesef. Ik ben van een
Foto Bram
zijn en doet contacten op. Boven- generatie met een zeer sterke arbeidsethiek".
dien geeft het werk je een goed gevoel".
ZANDVOORT - „Ik ben een baantje') en bleef dat tot vorige voor wie haar kent - ondenkbaar.
De onkosten van de vrijwilligers regelneef. Tenminste, dat zeg- maand. In totaal had zij er toen veer- Het kan ook bijna niet anders, zou je
worden wel volledig vergoed, daar- gen mijn kinderen". Aan het tien jaar als bestuurslid op zitten. denken, als je vader een 'vrijdenker'
„Ik ben nu 66, nu 'mag' ik echt met was en je grootvader Mullié nog sanaast zijn zij goed verzekerd.
woord is Nell Vreugdenhil- pensioen,
zoals iemand tegen me men met Wibaut de SDAP in Zee-Minderhoud,
oud-raadslid
en
zei. En ik zit tegenwoordig vaak in land (waar Nell zelf ook is geboren
De stichting is bezig met het ontwikkelen van een publiciteitsplan -bestuurslid van D66 in Zand- mijn caravan in Drente. Dan kun je en opgegroeid) heeft opgericht.
en wil nog meer aan de weg gaan voort. Sinds vorige maand geen bestuurslid blijven, vind ik. Bo- „Daarvan krijg je natuurlijk wel wat
timmeren om vrijwilligers te wer- doet zij het op politiek vlak wat vendien zijn er nu mensen genoeg mee", zegt zij. Ook haar eigen kindeven. „We merken dat met name jon- rustiger aan. Toch blijft zij nog voor een goede opvolging".
ren zijn volgens haar 'links georiënteerd'. „Maar dat heb ik hen niet
geren moeilijk te porren zijn voor deel uit maken van de steunhet werk. Dat komt waarschijnlijk fractie, want 'dingen regelen'
Jarenlang is dat wel anders ge- bewust meegegeven".
omdat zij het niet meer van huis uit was niet het enige wat haar weest. Door het tekort aan mensen
gewend zijn anderen te helpen. De aantrok in de politiek. Ook kon Nell zich niet landelijk profilemaatschappij is veel individualisti- emancipatie speelde daarbij ren, hoewel de landelijke politiek Irritant
haar eigenlijk meer interesseerde.
De 'frisse en nieuwe ideeën' waren
scher geworden", aldus De Wolf.
„Maar het kan ook zijn dat het werk een belangrijke rol. „Dat heeft „Ik ben wel gevraagd als kandidaat indertijd voor haar de beweegredenog te onbekend is bij jongere men- met je rechten te maken. Daar- voor de Provinciale Staten. Maar nen om voor D66 te kiezen. „Ik ben
sen. Daar gaan we dan ook wat aan voor moet je regelmatig op je toen was ik al raadslid". Zij wilde de geen socialist en rechts spreekt mij
doen. We zijn bezig een publiciteits- strepen gaan staan".
afdeling Zandvoort niet in de steek niet aan. Van bovenaf iets opleggen
laten. „Ik heb last van een ontzet- vind ik heel irritant. D66 is links
plan op te stellen om de stichting te
tend vervelend en akelig plichtsbe- liberaal en wijst op de verantwoorpromoten", aldus De Wolf.
sef. Ik ben van een generatie met een delijkheid van het individu. Dat
De stichting heeft nu rond de veer- door Joan Kurpershoek
zeer sterke arbeidsethiek. Als je sprak mij aan, daarbij voel ik mij
tig vrijwilligers. „Hoe meer vrijwillidaar eenmaal mee behept bent, raak thuis".
gers, hoe beter natuurlijk, maar met
je dat niet rrleer kwijt. Bovendien
vijf a tien extra medewerkers zijn we
Het regelen van allerlei zaken
Nell Vreugdenhil heeft zich eigen- staat in het reglement van D66 datje
al behoorlijk uit de brand."
lijk nooit zo erg aangesproken ge- niet meer dan één bestuurlijke mag heeft haar nog het meest aangetrokvoeld door de dorpspolitiek. Dat vervullen. Dat is om belangenver- ken bij al haar werkzaamheden. „Ik
(ADVERTENTIE)
zegt zij na bijna vijftien jaar actief strengeling te voorkomen".
, . ben een regelneef. Tenminste, dat
zeggen mijn kinderen". Was een mageweest te zijn op dit vlak. „Ik vond
nagementfunctie dan niet iets voor
het meestal iets kermisachtigs hebhaar geweest? „Dat had me wel geleben. Vooral in Zandvoort. Ik heb de
gen", geeft zij toe. „Toen ik in Midpolitiek hier altijd vergeleken met Emancipatiecommissie
'De gemeenteraad van Zwinderen',
Toch is zij wel op regionaal en delburg net van de kweekschool
een rubriek van Piet Bakker die landelijk niveau werkzaam geweest, kwam, beviel het onderwijzersvak
vroeger in de Elsevier stond. De ge- onder andere als lid van de emanci- mij niet. Ik ben toen bij Vroom &
meenteraad die hij beschreef, was patiewerkgroep Noord-Holland en Dreesman gaan werken, waar ik in
de klungeligheid ten top. Er werden het Politiek Emancipatie Active- een razende vaart opklom. Maar
uitspraken gedaan als: 'Ik ben teuge rings Centrum (PEAC), een advies- toen ik trouwde, moest ik er weg.
omdat ik teuge ben'. Dat schijnt hier commissie voor het hoofdbestuur Anders was ik waarschijnlijk wel beook nog wel eens voor te komen. Ze en de kamerfractie van D66. „Daarin hoorlijk hoog gekomen". Na nog
zeggen wel dat Zandvoort model kreeg ik het onderwerp 'sexueel ge- tien jaar in Den Haag gewoond te
heeft gestaan voor die verhalen van weld' toegewezen, waarover ik toen hebben verhuisde zij in 1959 met
CINEMA CIRCUS
ook een nota heb geschreven. Toen haar gezin naar Zandvoort, waar zij
Bakker".
er later een landelijke nota ver- op de Karel Doormanschool kon be„Toch heb ik nooit een verkiezing scheen, dacht ik: ze hebben de mijne ginnen. „Daar vond ik dat werk wél
J
overgeslagen. Kiezen is een recht, en gebruikt". Voor het PEAC-bulletin leuk".
daar hoor je gebruik van te maken". schreef zij interviews met vrouwen
BIOSCOOPPROGRAMMERING 11 juni t/m 18 juni
Het blijkt ook niet zo vreemd dat zij in 'mannenberoepen'.
Niet bescheiden
zich zo lang met de Zandvoortse poNell Vreugdenhil is niet bescheilitiek heeft bezig gehouden, sinds zij
den, zegt zij, en zal dan ook niet
er in 1977 bij betrokken raakte. Door
gauw een blad voor de mond nemen.
een stap die zij nog niet eerder had
In de rubriek Achter de
„Bescheidenheid siert de mens,
overwogen. Naast haar werk - eerst
Schermen gaat het Zandmaar zonder die eigenschap kom je
op de Karel Doormanschool, later
voorts
Nieuwsblad
op
zoek
verder', zegt een spreekwoord. Vroeop de Van Heuven Goedhartschool naar
de
'mens'
achter
beger, als voorzitter, moest ik natuurhad zij haar hobby's, zoals bijvoorkende personen uit deze gelijk wel uitkijken met mijn persoonbeeld toneelspelen bij 'Sandevoermeente. Deze week Nell
lijke mening. Toch heb ik die altijd
de'. Ook met het bekende SinterVreugdenhil-Minderhoud.
wel naar voren gebracht, maar dan
klaastoneel stond zij op de planken.
DAGELIJKS
in situaties buiten die functie om.
OM
Als je je als bestuurslid profileert,
15.30, 18.45 Leuke mensen
moet je je terughoudend opstellen.
Maar zodra je optreedt als bewoner
Eind 1977 riep een aantal D66 leen 21.30 uur
Ook in Zandvoort was zij op deze van Zandvoort, heb je het recht om
den uit deze gemeente belangstellenden op om een 'Kring Zandvoort' gebieden actief, onder andere als uitspraken te doen. Anders kun je
Kaarten:
op te richten. „Daar kwamen een medeoprichter en voorzitter van de nooit je mond opendoen".
i tot 12 jaar
hele hoop leuke mensen op af, die plaatselijke emancipatiecommissie,
l ƒ 9,00
In de gemeentepolitiek van Zandongeveer hetzelfde dachten en de- die inmiddels door gebrek aan bezelfde instelling hadden". Het jaar langstelling is opgeheven. Later voort mag er wat Nell Vreugdenhil
Volwassenen daarop stonden gemeenteraadsver- maakte zij deel uit van een werk- betreft heel wat veranderen. Na een
kiezingen al voor de deur. „Tot die groep van het Eerste Lijns Samen- periode van opleving heeft die opƒ 12,50
meuw af en toe trekjes van de 'Getijd had ik altijd op de PvdA §-e- werkmgs Overleg (ELSO).
meenteraad van Zwinderen'. „Ik
stemd, omdat er - voor mij - niets
ZATERDAG
beters was in Zandvoort. D66, waar- De specialistische kennis die Nell verbaas me regelmatig over de min13 JUNI
op ik bij de landelijke verkiezingen Vreugdenhil zich over emancipatie achting die-ten toon wordt gespreid
GEEN
stemde, bestond hier nog niet. Dat verwierf, werd op veel plaatsen er- ten opzichte van de burgers", zegt
initiatief kwam dus als geroepen". kend. „Schriftelijke vragen die ik zij. „De stichting Zandvoort-Zuid
AVONDFILM
„We moesten in razend tempo een voor een kamerlid had opgesteld, bijvoorbeeld is met een uitstekend
MAAR
verkiezingsprogramma in elkaar werden ongewijzigd ingediend. Zij rapport gekomen in verband met de
NACHTFILM
stampen. Daarom waren we op een vond het goede vragen. Dat werd la- nieuwe verkeersplannen. Maar zij
aantal punten maar tégen, als we ter bevestigd door het feit dat het krijgt geen enkele inhoudelijke reacOM
niet vóór waren. We lieten ons niet kabinet er nauwelijks antwoord op tie op haar argumenten. Het enige
24.00 uur
hinderen door enige kennis van za- kon geven. Op sommige vragen datje kunt verwachten, is een briefken. Tegenwoordig is dat uiteraard moet - geloof ik - nog steeds ant- je, 'dat het algemeen belang voor
Kaarten a
anders, we zijn nu professioneel ge- woord komen". Indirect sturing ge- gaat boven het eigen belang'. Zo'n
ƒ 12,50 p.p. worden.
Maar we hadden in die tijd ven aan politiek Den Haag, beviel antwoord getuigt van minachting
natuurlijk ook wel goede ideeën. Zo haar uitstekend. „Op dat vlak had ik van de burger. Hij wordt niet serieus
hebben wij als reactie op de vorige graag wat meer willen doen". Het genomen. Met de inspraak die er is,
structuurschets het plan geopperd kwam er niet van, door de verplich- wordt weinig of niets gedaan".
om de voetbalvelden in noord te ver- tingen in Zandvoort.
Die gemeentelijke politiek blijft zij
plaatsen en op die plek woningen
neer te zetten. Nu gebeurt dat alle- nog actief volgen via de steunfractie Steunfractie
„Ook m de gemeenteraad wordt
maal, maar wij werden toen voor van D66. Een partij overigens waar
de afgelopen jaren een flinke verjon- nauwelijks nog op argumenten ingegek verklaard".
ging heeft plaatsgevonden, onder an- gaan. Ik krijg regelmatig last van
D66 behaalde dat jaar direct al een dere met Hennie Oosterbaan als plaatsvervangende schaamte als ik
DAGELIJKS OM 13.30 uur
zetel in de Zandvoortse gemeente- nieuwe voorzitter. „Bij die mensen op de publieke tribune in de raadsKaarten: tot 12 jaar
ƒ 9,00
raad.
Raadslid Torn van Erp ver- bruist het allemaal nog, bij ons raak- zaal zit. Een goede, inhoudelijke disVolwassenen
ƒ12,50
huisde echter in 1981 naar een ande- te dat er een beetje uit. Daarom heb cussie maak je bijna met meer mee.
Nederlands gesproken.
re gemeente. „Daardoor moest ik de ik geen spijt dat Ik uit het bestuur Dat geldt ook voor dq commissieverraad in", vertelt Nell Vreugdenhil. ben gestapt, ook al denk je natuur- gadermgen. Dat zijn kleine raadsGezellig naar de middagfilm en daarna eten bij Mc.
Het werk van een eenmansfractie is lijk dat je onmisbaar bent. Dat heb- vergaderingetjes geworden, sinds
echter bijzonder zwaar. Bij de vol- ben ze altijd tegen me geroepen. die in de raadszaal worden gehouDonalds (Hamburger, Franse Friet/es en Frisdrank)
gende verkiezingen ruilde zij haar Maar uiteraard is niemand onmis- den. Vroeger, beneden in het raadvoor maar ƒ 12,50 p.p. minimaal 6 pers.
raadszetel in voor de voorzitters- baar, dat blijkt ook nu. Je mag dus huis, waren de sfeer en de discussies
Info Circus Zandvoort 18686 of Mc. Donalds 16001
stoel in het plaatselijke bestuur van niet boos worden als ze niets doen veel informeler. Daardoor kon er
met je advies. Ze hoeven het ook niet ook veel beter zaken gedaan worD66.
altijd met mij eens te zijn. Dat is van den". Toch wil zy indirect nog wel
twee kanten zo. Maar ze vinden wel invloed blijven uitoefenen op de
Welletjes
dat ik een 'visie' heb", zegt zij met dorpspolitiek. Met name door haar
Een flink aantal jaren later, toen een glimlach. „En dat is natuurlijk lidmaatschap van de steunfractie
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
van D66. „Maar ik blijf er niet meer
zij het 'welletjes' vond', werd zij heel prettig".
Tel. 02507-18686/19535
Nell Vreugdenhil 'zonder visie' is - voor thuis".
tweede penningmeester ('een rustig
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BABAR

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
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Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

5r

l

Wegens Vakantie
gesloten van
14 juni t/m 28 juni

3

J. van Campen & Zn.,
Corn. Slegersstraat 2, Zandvoort
Voor al uw
Schoenreparaties & Sleutelservice

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 106.
SLECHTS 300 STUKS.

Voor plaatsing en exploitatie
van speelautomaten
„'n deal op maat"

TOTAAL VOORDEEL:
1.800,-.

Nieuw in Zandvoort

kado ontbijt/brunchlijn

02507-16368

LICHTMETALEN
VELGEN.

AART VEER

P E U G E O T

Groente en Fruit
vraagt

per persoon

serveren wij zeer luxe bij U thuis

106

TROPHY.

35 WATT SPEAKERS.

VERKOOPSTER en
ZATERDAGHULP

Kado ontbijt c.q. brunch

RADIO-CASSETTEINSTALLATIE MET
KEYCARD BEVEILIGING.

TOTAAL VOORDEEL:
TOT 1.000,-.

tel. 14404; na 19.00 uur 12888

Uiteraard verzorgen wij op
aanvraag ook andere
maaltijden.
Tussen 18.00 uur en 21.00
7 dagen per week

SPECIALE
STOOTLIJSTEN.

SPATBORDVERBREDING.

Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter

ƒ18,50

METAALLAK
"VERT FLUORIDE".

Automaten Exploitatie bv
Hilversum
Uw man in Zandvoort, tel. 02507-16325
tel. 035-830511/852990

Spareribs/kip lijn

ACHTERSPOILER.

uur
HOEfUKKIKDIE KOFFIEPOTTEN

De traiteur is

KWIJT
DIEIKZOVOORDELIGHEB
INGEKOCHT

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

VLOERMATTEN (VÓÓR
MET DIXIE-LOGO). ~

ZET HET IN
DE KRANT
DAN BEN JE ER 20
VANAF

SPECIALE
'DIXIE'-SIGNATUUR.

't staat in de krant
iedere week weer

PEUGEOT' 106
Nu bij Peugeot: vele speciale modellen. Vol extra extra's.

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m augustus gaan veel van onze vaste bezorgers op
vakantie.
Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat hier een goede
beloning tegenover.
Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die in
groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.
Vanuit een centraal punt ga je dan met één van onze auto's mee om in
diverse plaatsen wijken te bezorgen. Ben je in het bezit van een
-(groot) rijbewijs, een groep begeleiden kan ook..

waarde van 3.000,-, waarvoor u
slechts 1.200,- betaalt.

Zoals de 106 Trophy

Gevr.

Part-time
AFWASHULP

Of de 106 Dixie (vanaf

(vanaf 22.850,-), met extra's ter

21.150,-), met een voordeel tot

D I X I E

1.000,-waar u niet omheen kunt.
Twee

uitvoeringen, die

beperkt leverbaar zijn.
Dus wilt u nog profiteren

van dit grote voordeel, kom dan
zo snel mogelijk bij ons langs.
JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Strandpaviljoen

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

21

TEL 15524

PEUGEOT.
DYNAMISCH OP WEG.

Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed gebruiken voor
een vaste wijk in jouw omgeving.
Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002,1000 PW
Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens
kantooruren naar 020-6138444.

Dit vieren wij
3 weken lang!!

RENE MEIJER
SPECIAALVLOEREN

NAAM

KURK - LAMINAAT • PARKET • NATUURSTEENTAPIJT

RIJBEWIJS A/B/C/D/E

LEEFTIJD
Ik ben beschikbaar van

t/m

O Bezorging in eigen omgeving
O Bezorging in groepsverband

vak. 92

Bij aankoop van een:

KURK-, LAMINAAT-, PARKET- Of
GRINDVLOER
krijgt u elke

10e m
V | I | S | I |e| Z A T E R D A G A C A D E M I E
VISIE B.V.
Vermande - IVIO
Samenwerkend in
Educatie
De Zaterdagacademic
verzorgt (mondelinge)
cursussen op de zaterdagochtend van 9 tot 12 uur.
Er wordt opgeleid voor
erkende diploma's en
certificaten.
Voor de examengerichte
opleidingen wordt examenKarantie geboden. Verder
is er een telefonisch spreekuur voor problemen met
het huiswerk.
l)e cursussen worden
gegeven in de plaatsen
Amsterdam, Arnhem,
Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden,
Rotterdam, Utrecht,
Zaandam en Zwolle
en vangen aan vanaf
19 september.

Introductie PC-gebruik. Werken mei MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect
'PDI modules MG.l. MG.2. MG.3 en M D.j
A M B l modules HE.O en HE. l
~
Basiscursus public relations
PÜbTic relations. NGPR-A en NGPR-B '
Praktijkdiploma marketing
Marketing NIMA-A en N I M A - B
Managemcnt-assistent(e)
Management middenkader l en 11
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden
(ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie
(ook deelcertificaten)
Praktijkdiploma loonadministratie
Basisdiploma belastingrecht
Praktijkdiploma distributie
Toerisme/recreatie (SEPR l en S1£PR I I )

2

In open envelop, zonder
postzegel, zenden aan
ZATERDAGACADEMtE
antwoordnummer 234
S2<)0 VB lelystad
tel. 03200-26 8 95

DE AANBIEDING GELDT VAN
6 t/m 27 JUNI 1992.

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag
t/m vrijdag 9.30-17.00 uur
Donderdag
koopavond 19.00-21.00 uur

Zaterdag 10.00-17.00 uur
Maandags gesloten

KENNEMERLAAN 167, IJMUIDEN.
TEL: 02550-36565
" Uitgezonderd speciale aanbiedingen en excl. lijm, lak, ondervloer, ace. en loonkosten.

[RWENDE
VKHU1ZERS

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

BERICHT BESTEMD VOOR DE INWONERS VAN DE
GEMEENTE ZANDVOORT.
Vanaf 15 juni 1992 t/m 26 juni 1992 zullen medewerkersvan
het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland de watermeters
opnemen in de gemeente Zandvoort.
Zij komen uitsluitend WATERMETERS opnemen en
kunnen zich legitimeren.
Wij verzoeken U plantengroei, isolatiemateriaal e.d. te
verwijderen, zodat de meterput goed te bereiken is en de,
meter afgelezen kan worden.
Voor informatie kunt u bellen naar het Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland, afdeling Verbruiksadministratie,
telefoonnummer 023-240424, toestel 45.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

dhr/mw

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland

straal
' postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaal uil naar
Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktiel mei PCT. Want PCT rijdt
's nachts en levert vóór de ochtend. Bol «oor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0
IM5W)
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Soflballers nu trotse bezitters van wisselbeker

Clicks/TZB zegeviert in sterk softbaltoernooi
ZANDVOORT - De blijdschap was groot in het
Zandvoprtse kamp na afloop van een zeer spannende
en mooie softbalfinale tussen de dames van
Clicks/TZB en de Blue Birds uit Leiden.
Het Zandvoortse team van Vleeshouwers/Draijer won
uiteindelijk met 7-6 en daarmee het toernooi.
Het was, na 1988 en 1991, de derde maal dat het
Zandvoortse softbalteam de finale haalde en ook won.
door Aaldert Stobbelaar
De wisselbeker, die in 1987 beschikbaar werd gesteld door Ben
Koning, is nu definitief eigendom
geworden van Clicks/TZB. De winnende werpster Elfride Boeree werd
gekozen tot 'The best player', terwijl
Nieke Valkestijn de beste slagvrouw
werd. Het was Boeree, die in de openingswedstrijd tegen Badhoevedorp
de Zandvoortse defensie prima leidde en maar één base-hit moest toestaan. Dat gebeurde pas in de laatste
inning waardoor Badhoevedorp het
enige puntje kon scoren tijdens deze
wedstrijd. Clicks/TZB had inmiddels door 'hits' van onder andere
Boeree, Rijnders en catcher Valkestijn een 6-0 voorsprong genomen. Ingeborg van Keulen kon door goed
slagwerk van Ria van Dam en Marian de Vries de 7-1 eindstand bewerkstelligen.
In de tweede wedstrijd moesten de
Pirates het ontgelden. In de eerste
drie innings gaf de Amsterdamse
formatie partij door de defensie
goed gesloten te houden. Slechts
twee runs kon Clicks/TZB toen scoren. In de vierde inning viel de beslissing. Door twee fouten van Pirates kwamen Rijnders en Van Keulen
op de honken. Door een verre klap
van Boeree liepen de Zandvoortse
softbalsters uit naar een 5-0 voorsprong. Daar bleef het niet bij. Het
Zandvoortse slaggeweld hield aan
en de uiteindelijke uitslag werd op
14-0 bepaald. Door de twee zeges
plaatste Clicks/TZB zich voor de finale.
Favoriet voor de eindzege, het Bennebroekse BSM, won de eerste partij van EDO met 4-2, maar moest een
nederlaag incasseren tegen Blue
Birds, na een zinderende partij: 5-6.
Daardoor liep BSM een finale plaats
mis. De finale plaats ging naar Blue

Birds, omdat dit team EDO met 10-5
van het veld sloeg.
In de strijd om de derde en vierde
plaats bleef BSM met 5-3 Badhoevedorp de baas. EDO, dat met 14-4 Pirates terug wees, werd uiteindelijk
vijfde. In de grote finale tegen Blue
Birds nam het team van Vleeshouwers/Draijer, via goed slagwerk van
Boeree, Van Keulen, Valkestijn en
De Vries een 2-0 voorsprong. De
Blue Birds kwam via een twee pitter, een stootslag en twee kostbare
fouten niet alleen op een 3-2 voorsprong maar kreeg daardoor drie
honken vol. Coach Vleeshouwers
vroeg om een time-out waardoor het
Zandvoortse team rust kreeg. Pitcher Smit werd op de heuvel vervangen door Boeree, die de moeilijke
taak kreeg om de derde nul te maken. Dat gebeurde ook mede door
een fraaie vangbal van derde honkvrouwe Castien.
Clicks/TZN moest winnen om in het bezit te komen van de wisselbeker. Af en toe hing het erom, maar het team won!

Foutje
Calista van Keulen maakte, een
eerder gemaakte fout, weer goed
door via een fraaie klap de honken te
bereiken. Conny van Houten zorgde
dat Van Keulen kon scoren. Van
Houten werd weer binnen geslagen
door een opofferings-stootslag van
Castien.
Dat betekende
dat
Clicks/TZB een 4-3 voorsprong had
genomen. In de laatste slagbeurt
nam Clicks/TZB verder afstand,
mede door goed slagwerk van Conny
van Houten: 7-3.
De Blue Birds zorgde voor spanning door in de gelijkmakende slagbeurt terug te komen tot 7-6. Goed
werk van pitcher Boeree en een aangooi van Ingeborg van Keulen op
catcher Valkestijn zorgden er voor
dat de overwinning in Zandvoort
bleef.

Foto Bram Stijnen

Oekraïnse coureur doet mee met Lada

Hezemans beheerst de Pinksterraces
ZANDVOORT - De tienduizend bezoekers die naar de Pinksterraces kwamen, mochten niet klagen. Behoudens de schitterende Ferrari's en Porsches trad voor het eerst een coureur uit
de Oekrane op in een bijna versleten Lada Samara. Tot grote
prestaties kwam de viervoudige Russische en achtvoudige Oekranse kampioen Leonid Protasov niet.
Prestaties werden er echter veel
geleverd door Toine Hezemans in de
strijd om de Ferrari-Porsche Challenge. Toine Hezemans, zoon Mike
Hezemans en Rinie van der Velden

Van der Moolen Jeugdkampioen

Snelschaaktitel voor Dambrink
ZANDVOORT - Tijdens de laatste schaakavond bij de Zandvoortse Schaak Club bleek
Louis Dambrink de beste snelschaker te zijn.
De sterkste j eugdschaker van het afgelopen seizoen werd Florian van der Moolen. Op deze
laatste avond werden de prijzen aan alle kampioenen uitgereikt.

lemse, 5. Henk Willemse, 6. Bas van der Meij, 7. Niels
Filmer, 8. Bart Timmermans, 9. Mariska Boukes, 10. Mare
Habets, 11. Sandra Beugel, 12. Remco de Roode, 13. Martine Botman, 14. Jan Koning, 15. ShannaPaap, 16. Dominic
Hoogendijk.

De strijd is gestreden, het schaakseizoen bij de Zandvoortse Schaak Club zit erop. Vorige week donderdagavond werd voor het laatst dit sezioen een bezoek gebracht aan het Gemeenschapshuis. Daar nam Florian
van der Moolen de eerste prijs in ontvangst, omdat hij
clubkampioen bij de jeugd werd. Het gehele seizoen
heeft hij laten zien de sterkste jeugdschaker van Zandvoort te zijn. Met twintig punten uit 22 wedstrijden was
Plorian van der Moolen voor iedereen ongenaakbaar.
Jeugdleider John Ayress reikte de fraaie beker uit. Een
bijzonder goede tweede plaats was er voor Nanouk Marquenie. De jeugdige dames deden het trouwens beter
dan vorige seizoenen. Voor Rebecea Willemse was er
een vierde plaats weggelegd, pal achter Thomas Hesse,
die derde werd en voor Henk Willemse die vijfde werd.
De volledige eindstand was: 1. Florian van der Moolen,
? Nanouk Marquenie, 3. Thomas Hesse, 4. Rebecca Wil-

Op de laatste speeldag van dit seizoen werd er gestreden om het clubkampioenschap snelschaken. De achttien deelnemers speelden in poule's van zes om een
plaats in de finale groep te veroveren. Nadat er ruim 250
partijen, van ieder maximaal een kwartier, gespeeld
waren kon Louis Dambrink de eerste prijs in ontvangst
nemen. De tweede plaats ging naar Dennis van der
Meijden terwijl Jack van Eijk met de derde plaats genoegen moest nemen.

Snelschaak

Direkt na de prijsuitreiking werd er nog een simultaanwedstrijd voor de jeugdige schakers gehouden.
Geen van de schakers wist zijn partij tegen Dennis
van der Meijden, John Ayress en Ilje Mollerus te winnen. Toch dient vermeld te worden dat Martine Botman, Sandra Beugel en Thomas Hesse, hun tegenstander knappe remises afdwongen.

in de voorste gelederen mee. In 1968
had Pon afscheid genomen van de
racerij, maar zijn heroptreden
dwong veel ontzag af. In zijn Porsche 911 had Pon lange tijd uitzicht
op een eervolle eindklassering. Een
spin in de laatste ronde zorgde er
schotelden het talrijke publiek een echter voor dat Pon terug viel naar
bijzonder spectaculaire race voor. een zesde plaats.
Hezemans jr. kon langdurig de aanstormende Ferrari van Rinie van der
Velden uit de buurt houden van de Veel spanning
aan kop rijdende Hezemans sr. EchTraditioneel brachten de races in
ter toen Van der Velden zoon Heze- de Produktietoerwagen klassen bijmans voorbij streefde ging hij op zonder veel spanning. Zo streed de
jacht naar de koppositie van Toine Haarlemmer Marco Mok op het
Hezemans.
voorste plan mee in de klasse tot
In de slotronden heeft Van der veertienhonderd cc. Met zijn Suzuki
Velden van alles geprobeerd om de heeft hij gepoogd de andere Suzuki's
koppositie over te nemen, maar He- van Ame de Jong en Tappel bij te
zemans hield knap stand en won de houden.. De Jong hield echter zowel
prachtige race.
Tappel als Mok achter zich.
In de klasse tot tweeduizend liter
Ben Pon die in deze race ook aan beheerste Allard Kalff op de hem
de start verscheen, streed eveneens bekende wijze de race. Met zijn Alfa

Zaalvoetballers komen
in beslissend stadium
ZANDVOORT - Op donderdag- en vrijdagavond worden
de finales gespeeld in het 22e
Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi. Inmiddels zijn, op
een uitzondering na, alle halve
finalisten bekend. Ook is duidelijk dat de eerste kampioen
bij de recreanten Rabbel Boys
is.

saldo voorbij te gaan.
Programma vanavond: 18.45 uur
Nihot/Take Five • Repropartners,
19.30 uur Fritures d'Anvers - Jaap
Bloem/HB Vet, 20.15 uur Kruisfinale
2e divisie, 21.00 uur kruisfinale 2e divisie. 21.45 uur kruisfinale Ie divisie,
22.30 uur kruisfinale Ie divisie. Vrijdagavond vanaf zeven uur is de Pellikaansporthal het strijdtoneel van de
wedstrijden om de eerste tot en met
de vierde plaatsen in zowel Ie als 2e
Door een paar sensationele ont- divisie.
wikkelingen is in de eerste divisie A
Sam Sam er toch nog ingeslaagd
zich te kwalificeren. Sam Sam boekte twee forse overwinningen en
kwam zodoende in het bezit van een
beter doelsaldo dan HB dat afvalt.
Sam Sam klopte eerst Café de Kater met 9-4 en maakte vervolgens
korte metten met Radio Stiphout:
11-2.
Plavuizen behaalde in deze afdeling de eerste plaats door een 6-3
overwinning op de bekerwinnaar
van vorig jaar, Play In.

verwees Kalff de BMW van Tommy
Coronel naar een tweede plaats en
Van der Heiden, met een Alfa, moest
genoegen nemen met een derde
plaats.
Torn Langeberg liet er in de Produktietoerwagens boven tweeduizend cc. geen gras over groeien. De
Lotus bleek sneller te zijn dan de
Mercedes van Van Dedem. Kroymans, eveneens in een Lotus, verrichtte knap werk door de derde
plaats op te eisen.
Voor het eerst sinds lange tijd vielen er op het Zandvoortse circuit een
paar gewonden. De laatste race in de
strijd om de Opel Ascona Cup werd
niet afgemaakt. Halverwege de race
botste een groot aantal auto's op elkaar. Uit de wrakstukken kwamen
gelukkig slechts twee gewonden te
voorschijn. Torn de Jong uit Heemstede en Wim Mentink uit Beuningen, werden naar het Kennemer
Gasthuis te Haarlem vervoerd. Mentink hield aan de botsing een hersenschudding over en De Jong had een
behoorlijke vleeswond en twee gebroken ribben opgelopen.

Feestvreugde
en vuur gedoofd
ZANDVOORT - Een feestje dat een
groep Duitsers in de nacht van zaterdag op zondag hadden gebouwd, is in
het water gevallen. De toeristen hadden een groot kampvuur gemaakt op
het strand en waren, voorzien van de
nodige spiritualiën, aan het feesten.
De politie verzocht hen echter het
vuur te doven, waar zij gevolg aan
gaven. En zo doofde ook de feestvreugde.

Stijging Chess
schakers opde
speelsterkte-lijst
ZANDVpORT - Olaf Cliteur,
Ben de Vries en Ton van Kempen van de schaakvereniging
Chess Society hebben het afgelopen half jaar een lichte stijging gemaakt op de nationale
ELO-rating lijst.
Jammer is het voor de Zandvoorters dat de succesvol verlopen competitiewedstrijden pas meetellen
vanaf de eerste klasse.
Ondanks een gering aantal partijen zijn de drie spelers van Chess, die
op de nationale speelsterkte-lijst
vermeld staan, weer enigszins gestegen. Deze speelsterkte wordt in de
schaakwereld uitgedrukt in zogenaamdfc ELO-rating. De hoogst geplaatste Zandvoorter op deze lijst is
Olaf Cliteur. Hij steeg het afgelopen
half jaar wederom 59 plaatsen. Zijn
collega-topscorer van Chess Society,
Ben de Vries pakte negen plaatsen
terwijl Ton van Kempen goed was
voor een stijging van veertien plaatsen.
Cliteur behoort inmiddels tot de
sterkste zeven procent schakers van
Nederland. Ben de Vries valt daar
nog net een paar plaatsen buiten en
Ton van Kempen mag zich rekenen
tot de sterkste tien procent van de
landelijke schaakbond, die zo'n 39duizend leden telt. De grootste stijging zit echter nog in het verschiet.
Daar door een computerstoring het
Hoogoventoernooi van januari 1992
nog niet is meegeteld, valt te verwachten dat op de editie van l septemtaer Olaf Cliteur wederom een
stijging door gaat maken van niet
minder dan vierhonderd plaatsen.

Duiven hadden het
zwaar te verduren
ZANDVOORT - Door het
slechte weer werden de duiven
van Postduivenvereniging Pleines zaterdag niet gelost. Dat gebeurde nu een dag later, toen
het eigenlijk nog slechter was
voor de duiven. Echter s' morgens zeven uur werden de duiven gelost vanuit Orleans en
Roye. Beide vluchten hadden
een zeer slecht verloop. Door de
vele regenval kregen de duiven
een behoorlijk nat pak hetgeen
de tocht er niet gemakkelijker
op maakte.
Toch slaagden de duiven er in
het hok terug te vinden. De
vlucht vanaf Roye telde een afstand van ongeveer 325 kilometer en de eerste duif landde om
één minuut voor twaalf op het
hok.
De uitslag was: H.Lansdorp 1.
B.Alferink 2. R.Sinnige 4, 8, 15.
Combinatie Van der Wal en
Romkes 6, 7, 12. H.Heiligers 9.
H.TerollO. P.Koopman 11. Combinatie P. en M.Bol 13. J.P.Heeremans 14.
De vlucht vanuit Orleans ging
over een afstand van maar liefst
535 kilometer. Ook in deze
vlucht hadden de duiven het
zwaar te verduren. Het doorzettingsvermogen van de duif is
echter erg groot. Om zes minuten voor vier werd de eerste duif
geklokt en die was van H.Heiligers.
Uitslag: H.Heiligers l, 4. P.Bol
2, 3. BAlferink 5, 9. R.Sinnige 6,
15. Combinatie Van der Wal en
Romkes 7, 12, 13, 14. E.Paap 8.
J.Heeremans 10, 11.
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Nieuwe jufs' bij Zeeschuimers

Op de eerste rij de prijswinnaars met daarachter de overige jeugdige schakers.

Zeilseizoen
van start
ZANDVOORT - De zeilwedstrijd 'de twee
daagse van Zandvoort', werd door de goede weersomstandigheden een voortretfelijke opening van het seizoen. De Watersport
Vereniging Zandvoort begroette 36 deelnemers waaronder de helft Zandvoorters.
Vanaf het zuidelijke strand werden zowel
op zaterdag als zondag twee wedstrijden
gevaren. Het leek er in de beginfase op da*
net sterke deelnemersveld met te weinig
wind te doen kreeg. Doch toen de baan
werd uitgelegd nam de wind toe uit het
noord-westen. Dat was voldoende om een
paar spannende races af te werken.
Het waren uiteindelijk Jan Visser en Peter
Loos die met een Prindle 19 de overwinning
opeisten. De tweede plaats ging naar Peter
Snijders en Torn Brouwer met een Nacra
6.0!

De eenmansboot, een Hoby 14, van secrataris van de WVZ René Bos, bleek snel
door het water te gaan en was goed voor
een derde plaats, terwijl Kees en Dennis
Vrijer met een Prindle 18.2 als vierde eindigden.

Foto Bram Stijnen

In l B hebben Auto Versteege en
Big Mouse zich geplaatst voor de
halve finale. Auto Versteege kwam
daarin terecht door een zwaar bevochten 1-1 gelijkspel tegen Hindstore.
Bij de veteranen is de spanning te
snijden. Café de Kater won mét
maar liefst 12-2 van Niveau Offset.
De Kater gaat met elf punten aan
kop en is uitgespeeld. Banana's is de
enige overgebleven concurrent, omdat Fritures d'Anvers een zeer ongelukkige 3-2 nederlaag leed tegen Sekura. Banana's bleef in de race door
een 5-2 zege op Jaap Bloem/HB,
maar moet de laatste wedstrijd tegen Sekura met zes doelpunten verschil winnen om De Kater op doel-

Rabbel Boys prolongeert titel
ZANDVOORT - In het 22e zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen vielen deze week
de eerste beslissingen. Zo viel de uitstekende
prestatie op van Rabbel Boys. Dit team dat
vorig jaar al verrassend de titel pakte bij de
recreanten herhaalde deze prestatie. In de
tweede klasse A. was het Van den Heuvel ass.
dat zich plaatste voor de halve finale.

gende week donderdag, uitmaken wie de nummer één
wordt.

Halve finale

Van den Heuvel ass. klopte concurrent REA met 6-3
en is daardoor zeker van een halve finale plaats in de
tweede klasse. REA blijft kanshebber maar voelt de
hete adem in de nek van Bad Zuid, dat Nachtwacht met
In die recreantenpoule heeft Rabbel Boys de overwin- 5-0 zaalvoetballes gaf. In 2 B is de situatie nog erg
ning zeker niet cadeau gekregen. Toch slaagden de onduidelijk. Establo, Trefpunt, Luiten bv en Studio Z
mannen van Cees Schuiten er in de titel wederom te aan Zee zullen deze week de beslissing moeten forceren.
pakken. Rabbel kwam in het bezit van de titel door een
Plavuizen Specialist heeft de beste papieren in l A,
zwaar bevochten 4-3 overwinning op Reproproof en een
op de valreep bewerkstelligd 3-3 gelijkspel tegen Lam- door een fraai 5-1 zege op Aannemer Winter. Voornaamste kandidaat op de tweede halve finale plaats is Sam
mers Boys.
Bij de veteranen zijn de belangrijkste kanshebbers Sam doch Play In en HB Beveiliging zijn nog niet
Fritures d'Anvers en Banana's. D'Anvers kwam de afge- uitgeschakeld. In l B deed Hindstore goede zaken door
lopen week niet in actie maar Banana's rukte op, door met 2-1 te winnen van Snoeks. Auto Versteege maakt
een 5-2 overwinning op Jaap Bloem/HB vet. Laatstge- eveneens een goede kans door 3-1 zege op Pim Janssen
noemd team is door deze nederlaag uitgeschakeld. Sport, terwijl Big Mouse ook nog een belangrijke kandiD'Anvers en Banana's gaan. in een onderling duel, vol- daat is voor het spelen van de kruisfinale.

• De nieuwe 'jufs' van de Zeeschuimers: (v.l.n.r.) Saskia Wester, Ditte Valk, Ingrid Kraaijenoord, Vivian Croes,
Arlette Sandbergen en Ingrid Duivenvoorden.

ZANDVOORT- De
kunstzwemafdeling
van de Zandvoortse
Zeeschuimers heeft
er sinds vorige week
een uitbreiding van
haar
trainstersbestand bij. De zwemsters Ingrid Duivenvoorden,
Ingrid
Kraaijenoord, Saskia
Wester, Ditte Valk,
Arlette Sandbergen
en Vivian Croes
slaagden voor het
KNZB-diploma
'kunstzwemtrainster
A'.

gen is dit diploma een bevestiging van haar kwaliteiten. Zij werkt al een
jaar lang met veel toewijding als trainster aan de
badrand. Saskia Wester,
Vivian Croes, Ingrid
Kraaijenoord, IngridDuivenvoorden en Ditte Valk
zijn zelf nog volop als
kunstzwemsters actief
voor de Zeeschuimers.
Kampioen van NoordHolland worden en toegangslimieten halen voor
de komende nationale
kampioenschappen zijn
voor hen belangrijke zaken. Alle dames hebben
inmiddels een bevoegdVoor Arlette Sandber- heid als künstzwem-offi-

cial gehaald. Arlette
Sandbergen en Saskia
Wester nemen zelfs regelmatig plaats op de jurystoel om andere kunstzwemsters te beoordelen.

Tand
In totaal werden vorige
week achttien kandidaten in het Sportfondsenbad Haarlem door de examencommissie
uitgebreid aan de tand gevoeld. De verrichtingen
van de Zandvoortse meisjes werden daarbij met
spanning gevolgd door de
trainsters Van de Aar en
Ter Heijden.

Elke kandidaat had de
opdracht een moeilijk
kunstzwemfiguur
aan
zes beginnende kunstzwemsters uit te leggen
en in de praktijk te onderwijzen. Ook het instuderen van een 'uitvoering
op muziek' behoorde tot
de examenopgaven.
Na het uitreiken van de
diploma's ontvingen alle
nieuwe Zeeschuimerstrainsters een T-shirt met
hun eigen naam en de toevoeging van 'juf'. Want zo
worden de trainsters van
de Zeeschuimers door de
kunstzwemsters aangesproken.
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VERZORGINGSCENTRUM
ONZE WONING te DIEMEN

Win uw eigen oranje
sporttenue...

Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis (176 bewoners) een aantal
nieuwe kollega's die een positieve instelling hebben en het leuk vinden met
oudere mensen om te gaan.
Wij hebben onze (buurt) bewoners veel te bieden zoals: tijdelijke opvang op
onze ziekenboeg, een afdeling groepsverzorging, meerzorgkamers, maalti]dvoorziening en natuurlijk, het allerbelangrijkste, een prettig woonklimaat.

Aanvallen " Want deze maand staat Renault helemaal in het

Dan heeft Renault een prima wedstrijd voor u U schrijft 'n

teken van Oranje Daarom maakt u nu kans op de dioom van iedere

splinternieuw voetballied De beste inzendingen verdienen de seizoen-

sportieve voetballiefhebber de Renault Clio RL 1 2 Orange

kaarten De Renault EK-akties lopen tot 22 juni 1992.

En u hoeft er niets voor te doen Uw kanskaart ligt al bij ons
klaar U wilt een seizoenkaart voor uw favoriete club?

In het kader van het substitutie-project welke 1 juli jl. van start is gegaan met
het verpleeghuis Gaasperdam waarbij professionalisering van geintegreerde zorg uitgangspunt zal zijn zoeken wij voor onze afdeling groepsverzorging een gediplomeerd:

- BEJAARDEN/ZIEKENVERZORG(STIER
Werktijden: 15.30-21.30/7 op 7 af
(21 uur per week met mogelijkheid tot uitbreiding)

DUS haal snel het deelnameformulier bij uw dealer. Vraag gelijk
~* *^

even naar de voorwaarden.

Tevens hebben wij plaats voor een ervaren

- BEJAARDENHELPENDE
Werktijden, op oproepbasis in onderling overleg.
Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing, regelmatig werkoverleg en een salaris conform CAO-bejaardenhuizen.
U maakt kans op de Clio,
ook zonder het schrijven
van een voetballied

Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kan je je
sollicitatiebrief binnen 10 dagen na plaatsing advertentie richten aan: de
heer H. Hubers, direkteur Onze Woning, Berkenstede 36,1112 CC Diemen.
Voor telefonische informatie kun je terecht op a.s. maandag, dinsdag en
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur bij Hans Kraakman, a.i. Hoofd Verzorging,
tel.nr. 020-6993131.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

Autobedrijven Rinko

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

RENAULT

Cuncbtraat 10, 2041 CD Zanclvooic, Tel 02507-13360 (showt)

GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Mest voor geraniums
en bloeiende
zomerplanten

VRIJDAG

Speciale mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

NEDERLAND
SCHOTLAND

5,5™

De Schotten zijn zuinig
UW BAKKER NIET
6 (halve)
saucijzen
E.K. Schnitt

HET DAGUJKS NIEUWS

9,75

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

geeff u meer!
BASTIEN EN BASTIENNE
KLEINSTE OPERA
IN KOMEDIE VAN HOUT
Het Amsterdams Manonettentheater "Komedie van Hout"
organiseert m juni een serie voorstellingen van Mozarts
pastorale "Bastien en Bastienne' Dit kleine muzikale wonder gunt u een blik in Mozarts wereld van poëzie en fantasie, van kinderlijke humor en vrolijke onbevangenheid
De taal van de marionet is de muziek. Niet alleen de
marionetten zijn uit het beste hout gesneden; de poppenspelers en musici vormen een voor Nederland uniek ensemble.

CHRIS HARDENDOOD

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Laatste kans voor Miljoentrekking van de Postcode Loterij!

Wie wordt de Zomer
Miljonair?

Nog maar twee weken en dan
trekken we "alweer het Zomer
Miljoen. Als u ook de kans
wilt grijpen om onze Zomer
Miljonair te worden, en u
bent nog geen deelnemer,
stuur dan nu de WIN-EENMILJOEN-BON in!

rui <MH *marmarmm mm «n >

telefoon 023-385478
Persoontijk P*
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Gevraagd:

Bakkerij Keur
Raadhuisplein 2. Tel. 12404.

Henny Huisman
Uitzendstraat 89
1234AB Su
ds J Br ik wi! me«tJo«tT
Postcode Loterij en Hl
één van de vete prijjen. Ik
wederopzegging eenmaal
aangegeven bedrag van
schrijven. Voor;
ü 1tolA / 10,- per ...,
drie maanden tegelijk

Bent u nog

«invullen en opstu
- . bijgaande em slop
Envelop za«k? Oan
Antwoordnummer '

Een miljoen is niel niks. Dat vindt Henny Huisman ook, en hii ml hem dolgraag bij u komen uitreiken!

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering (020-6208027) kan ik de voorstelling
"Bastien en Bastienne" bijwonen op . juni met . personen d ƒ 7,50 p p (max 4 pers per bon).
Naam
Adres
Postcode

BACK TO THE SIXTIES
IN SOC. DE MANEGE
Zaterdagavond voor
ongebonden mensen weer
sfeer, dansen en muziek uit
de 60er jaren,
life entertainment v.a. 25 jaar.
Corr. gekleed. Entree ƒ15,-

Woonplaats

geeff u meer!

Info 16023

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 2661
(Bergschenhoek), 3360
(Sliedrecht) of 7532 (Enschede)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbmgo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit' •

De winnende
Hitbingonummers van
2 juni:
1
2
3
4
5

6
11
16
17
18

19
20
26
28
29

31 45
34
35
37
41

Want voor slechts één tientje
in de maand maakt u kans op
meer dan 150.000 prijzen. Van
een tientje tot een ton. En vier
k e e r per j a a r het K w a r t a a l
Miljoen! Plus elke week kans
op een Hitbingo van 25.000
g u l d e n , w a n t daar doet u,
helemaal gratis, óók aan mee.
Bovendien steunt u met uw
deelname waardevolle projecten voor mens en natuur.

Doe dus mee en vul de bon nu
in; het kan nog nét! •

iOt«fl

Fritsje
z'n eigen
baasje

p. zak

Div. bloembakken
-Rood^teen -Plastic en
Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

WINKELMEISJE

De voorstellingen vinden plaats m het Amsterdams
Manonettentheater "Komedie van Hout", Nieuwe Jonkerstraat 8 (bij de Nieuwmarkt) in Amsterdam op zondag 14,
zaterdag 20 en zondag 21 juni. Op zondag is de aanvang
16.00 uur en op zaterdag 20.30 uur
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
betalen onze lezers ƒ 7,50 per persoon in plaats van ƒ 10,(max. 4 per bon). U kunt plaatsen reserveren bij de Komedie
van Hout, tel. 020-6208027.

Groot
assortiment l
J

géén
deelnerner?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loten) en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
. Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
T onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Hel reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

_J 1 lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd

A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

U dhr. U mevr.

l-l

l

l Plaats:

Postbanknummer

NATIONALE

TT
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Steden en mensen
bij galerie
Aeckerstijn

TT p kust O

l C keur OL

ZANDVOORT - Bij galerie AecIcerstijn aan de Grote Krocht 29 exposeren twee beeldende kunstenaars.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

Jan van der Putten exposeert werk
op doek en papier, met 'de stad' als
thema. Harry van Beek maakt
mensfiguren in brons. Jan van der
Putten uit Duizel is gebiologeerd
door het stadsbeeld. De mathematische opbouw van een stad trekt hem
aan met een centrumplein als kloppend hart, dooraderd door straten,
de kunstmatige bebouwing gecombineerd met de haastige, krioelende
mensenmassa. „Ieder rept zich in
eigen richting en laat een spoor na",
ZANDVOORT - De Eurq-Ais de mening van de kunstenaar, die
zelf ook een herkenbaar spoor wil merican Theatre Foundation
trekken door middel van zijn kunst. brengt de komedie Luv in Cir-

UITGAANSTIPS

Luv steekt draak met
pessimisme

De beeldhouwer Harry van Beek
maakt mensfiguren in brons met
een bruin-groen patiné. Hij ziet zijn
mensen als een tweeeenheid tussen
man en vrouw.
De expositie duurt tot en met 12
juli. De officiële opening is op zondag 14 juni om drie uur. De schrijfster Annemiek Remmen verricht de
officiële opening.

Orgelconcert
ZANDVOORT - Henk van Ameron
speelt enkele orgelwerken uit de
Suite du deuxieme ton van Nicolas
Clerambault. Ook het Haarlems Kamermuziek Ensemble, de docenten
van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en spelers uit het Noordhollands Philharmonisch Orkest
verlenen medewerking, evenals de
Zandvoortse gitarist Leo Sanders.
Het concert wordt besloten met het
zesde orgelconcert van Handel.
Te zien en te horen, zaterdag 13 juni
om vier uur 's middags in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein in
Zandvoort.

Rotzooi
ZANDVOORT - De beheerder van
de camperparkeerplaats op de
Noordboulevard werd zaterdag door
de politie aangesproken vanwege de
rotzooi die daar lag. Hem werd verzocht binnen een half uur de troep
op te ruimen. Dat deed hij.

Fietsensmijter
ZANDVOORT - Op eerste Pinksternacht om half vier, werd een
Duitser betrapt op het wegsmijten
van een fiets. Het bleek dat de fiets
was gestolen. De Duitser werd in de
cel gezet.

trouwd is, in de komedie Luv. Luv is
een Amerikaanse productie. De
Zandvoorter was al eens te zien in de
cus Zandvoort. Deze Engels serie Goede Tijden Slechte Tijden.
gesproken productie wordt op
Luv is echt een vrolijk stuk. Een
de zaterdagen 13 en 20 juni en van
de spelers, Harry, probeert zich
op vrijdag 19 juni opgevoerd. keer op keer van het leven te beroAanvang kwart over acht.
ven. Gelukkig voor hem slaagt hij er
De Zandvoorter Michiel Drommel niet in: 'per slot van rekening zou hij
speelt een van de echtgenoten van niets meer te jammeren hebben, als
een dame die met twee heren ge- het wel zou lukken,' zo vermeldt het
persbericht. Ellen daarentegen
is volkomen gelukkig,
omdat
haar leven vol
tragedies
zit.
Haar huwelijk
met twee mannen dragen tot
dit 'geluk' bij. In
Luv wordt de
draak gestoken
met het pessimisme.
Luv wordt omschreven als een
avantgardistische productie.
De doelstelling
van het Euro-American Theater
is om het Engelstalig theater
• Het happy drietal, met de Zandvoortse Michiel Drorn- in Europa te
mel rechts.
brengen.

Vaderlandsliefde
ZANDVOORT - Een stel dronken Duitsers die, nadat ze een
slok op hadden, in ene waren
vervoerd door vaderlandsliefde,
-lieten dat luidkeels zingend
merken. De bewoners rondom
de boulevard Paulus Loot kónden dat echter niet zo waarderen. Ze konden er niet van slapen en het rumoer hield aan tot
ver na het middernachtelijk
uur. De politie heeft ze verzocht
zich rustig te gedragen.

Aanpak Zandvoortselaan
start na zomervakantie
ZANDVOORT - Hoogstwaarschijnlijk wordt er na de bouwvakvakantie gestart met de reconstructie van de Zandvoortselaan bij Bentveld. Het provinciebestuur heeft de gemeente subsidie toegezegd
voor vijfenzeventig procent
van de werkzaamheden. Er
moet echter wel een kleine wijziging in het plan van de gemeente worden aangebracht.
Daarover zal het college zich
eind deze week buigen.
Als het college van burgemeester
en wethouders akkoord gaat, kan er
na de zomervakantie begonnen worden met het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Zandvoortselaan
in Bentveld, nabij de Bodaanstichting. Op een paar details na, heeft de
provincie ingestemd met het plan
van de gemeente. De provincie geeft
echter niet haar fiat aan de in het
gemeentelijk ontwerp voorgestelde
breedte van de rijbanen van 2,80 meter, omdat de weg dan te smal zou

worden. De minimale rijstrookbreedte moet 2,75 meter zijn, plus
aan elke zijde een kantstrook van
twintig centimeter (oftewel 2,95 meter per rijstrook)', stelt de provincie,
die aan het college voorstelt de middengeleider van de weg te versmallen.
Eerder wees de provincie het verzoek van de gemeente om subsidie
voor de werkzaamheden af. Daarop
diende Zandvoort een nieuw plan in.
Het gemeentebestuur had te kennen
gegeven in beroep te gaan bij de
Kroon, als zij de subsidie niet zou
krijgen. Dat is echter niet nodig, omdat de provincie nu van plan is subsidie te verstrekken voor 75 procent
van de kosten van de werkzaamheden.
De geraamde kosten van reconstructie van het deel van de Zandvoortselaan, ten westen van de Bramenlaan in Bentveld, bedragen
ruim twee miljoen gulden. Het gaat
om een stuk met een lengte van 540
meter. De werkzaamheden moeten
voor l januari 1993 afgerond zijn,
omdat het Rijk op die datum de Wet
Uitkeringen Wegen zal opheffen.

(ADVERTENTIE)

verkoop!
Nu of nooit'Sla uw slag.
Alleen bij Welcome Aalsmeer,
worden op vnjdag 12 juni (12 00-21.00 uur) en
£% zaterdag 13jum (10.00-17.00 uur) gigantische
kortingen van 40 tot 70% gegeven op Welcome
babyartikelen Ledikantjes, kommodes, kinderstoelen, behang, kasten, kinderwagens,
t wandelwagens, autostoeltjes, dekbed«overtrekjesen nog veel
Smeer De artikelen zijn
] te bezichtigen m onze
showroom,
| Turfstekerstraat 63
te Aalsmeer (ind.ter.
bij de bloemenveiling).

'Wit

Welcome
HET COMPLETE BABY- EN PEUTERWARENHUIS

Korte tips
• De hele maand juni zijn in de expositieruimte van de bibliotheek in
Zandvoort werken te zien van de
Santpoortse kunstenares Prancine
Rens. Het gaat om aquarellen. Te
zien op de openingstijden van de bitaliotheek.
• Beeckestijn Pop Festival, zaterdag
13 juni op landgoed Beeckestijn in
Velsen-Zuid, van 13.00 tot 21.00 uur.
Programma: 13.00-13.40 The Deep,
14.05-15.05 Hallo Venray, 15.35-16.35
Ramlin' Jeffrey Lee & Cypress Grove; 17.05-17.50 Eton Crop, 18.05-18.35
J.P. van der Mey en F. Kraaieveld,
19.05-20.05 Bleven, 20.30-21.15 Beatcream.
• Het Cultureel Centrum Zandvoort,
Gasthuisplein 9b, exposeert foto's
van zandkastelen van Benno Kaïser
en Peter Wiersma. Het Cultureel
Centrum is dagelijks open van half
twee tot vier uur. Een deel van de
expositie is ondergebracht in het f iliaal van de Verenigde Spaarbank,
Grote Krocht 38 in Zandvoort.
• Cursisten van de Stichting Kreater, op het gebied van beeldende
kunst, dans en theater, geven voorstellingen met fragmenten uit Reigen van Schnitzler, over ontluikende sexualiteit, en Roberto Zucco van
Koltes waarin het eigenbelang van
elk personage voorop staat. Voorstellingsdata: 11, 12 en 13 juni in de
binnentuin van cultureel centrum
De Egelantier, Gasthuisvest 47
Haarlem. Aanvang acht uur 's
avonds. Toegangsprijs 7,50. Reserveren via 023-317183.
• In het Holland Casino is een schilderijenexpositie te zien, waarin Oosterse kennis en Westerse kunst zijn
gecombineerd.
• In de Toneelschuur in Haarlem is
op zondag 21 juni de première van
De Restauratie van Maatschappij
Discordia. Te zien tot en met 4 juli,
behalve op zondag 28 juni.

ZANDVOORT - Woensdag 17 juni om 20.00 uur
wordt er op het Raadhuis
een tweede informatieavond gehouden over de
Structuurschets
Zandvoort.
Dit bleek nodig vanwege de
enorme belangstelling voor de
eerste informatie-avond, afgelopen donderdag. Daarop kwamen enkele honderden ingezetenen af. Voor een groot aantal
van hen was er geen plaats m de
raadszaal, zij moesten op de
gang blijven staan.
De structuurschets is met gemengde gevoelens ontvangen.
Aan de haalbaarheid wordt door
sommigen sterk getwijfeld, met
name van het slopen van flats
aan de boulevard. Bijvoorbeeld
door oud-raadslid mevrouw Hugenholtz: „Het is een prachtig
plan, dat getuigt van visie en lef.
Maar ik denk dat we een tweede
Tweede Wereldoorlog nodig
hebben, om dit te kunnen realiseren".

Kledingactie
ZANDVOORT - De kledingactie
van de Stichting Mensen in Nood
vindt komende dagen plaats. Vrrjdag 12 juni bij de vier kerkgebouwen
en bij de Nicolaasbasisschool aan de
prof. Zeemanstraat in Noord, van
19.00 tot 20.30 uur; zaterdag 13 juni
bij de Agathakerk (Grote Krocht) en
de Nicolaasschool van 10.00 tot 13.00
uur.
Welkom zijn goede en draagbare
kleding, schoeisel, dekens, lakens en
gordijnstoffen. In goede staat en verpakt in gesloten plastic zakken.

• Op de donderdagen tot en met 20
augustus organiseert de stichting
Kunstkring Thorbecke een wekelij kse kunstmarkt op de Grote
Markt in Haarlem. De markt begint
om negen uur en duurt tot negen
uur 's avonds. Zo'n twintig kunstenaars zullen tijdens de manifestatie Een en ander komt ten goede van de
eigen werk exposeren.
allerarmsten in de Derde Wereld.

HALT-project nieuw in arrondissement

Lespakket moet scholieren
weerhouden van diefstal
ZANDVOOBT - De leerlingen van de groepen acht van de
Zandvoortse basisscholen krijgen lespakketten die voprlichting geven over winkeldiefstallen. De pakketten sluiten aan
bij het HALT-project met betrekking tot winkeldiefstal, dat
enige maanden geleden van
start ging. Vier jongeren hebben inmiddels in winkels gewerkt, als alternatieve straf.
'Wij pikken het niet', zo heet het
lespakket waar de leerlingen van
groep acht van de basisscholen komend seizoen gaan werken. Zoals de
titel al aangeeft is het de bedoeling
dat het pakket de leerlingen inzicht
geeft in de negatieve kanten van winkeldiefstal. De pakketten worden
aan groep acht verstrekt, omdat de
leerlingen in deze groep de leeftijd
hebben dat ze zich gaan bewijzen.
„En een van de manieren om te laten zien hoe stoer je bent, is het
plegen van winkeldiefstal", legt Marco Kleijn coördinator van het
HALT-project uit. De lespakketten
zijn samengesteld door het Ministerie en kosten vijftien gulden per
stuk.
Via het HALT-project (HALT
staat voor Het AlternatieO kunnen
jongeren die iets uit de winkels stelen, een alternatieve straf verrichten. Het gaat meestal om eenvoudige werkzaamheden in winkels, zoals
vakkenvullen en het verrichten van
magazijnwerk. Omdat deze werkzaamheden een straf zijn, die begeleiding vereist, mogen ook mensen
onder de vijftien jaar dit 'werk' doen.
De straf behelst minimaal twee- en
maximaal twintig uur dienstverlening. Vijf Zandvoortse ondernemers
hebben zich bereid getoond om jongeren in hun zaak de alternatieve
straf te laten verrichten.
Het project in Zandvoort is enige
maanden geleden gestart. Tot nu toe
hebben vier jongeren een straf uitgevoerd. Één jongeren aan wie alternatieve straf voorgesteld werd, koos
voor de gewone procedure, om de
zaak door te geven aan justitie.
„Het doel van deze alternatieve
straf is de jongeren inzicht te geven
in het winkelbedrijf," legt Marco
Kleijn uit. „Ze ontdekken dat er
hard gewerkt wordt in de winkels en
dat ondernemers gedupeerd worden, als er wat gestolen wordt. Bovendien zien ze de winkel niet meer
gewoon als winkel, maar krijgt zo'n
zaak een gezicht. Ze krijgen begrip

voor de mensen die er werken. Daardoor zullen ze in de toekomst minder vaak stelen."
Een ander voordeel van het
HALT-project is dat de politie beter
inzicht krijgt in het aantal winkeldiefstallen dat gepleegd wordt.
„Vroeger handelden de winkeliers
vaak zelf de diefstallen af", vertelt
politieambtenaar Rini Cappel. „Ze
grepen de jongeren m de kraag en
vroegen ze de schade te vergoeden.
Dat deden ze ook in het belang van
die jongeren, zodat die geen strafblad kregen. Maar zo kreeg de politie de gegevens over die diefstallen
niet." De jongeren die via HALT gestraft worden krijgen geen strafblad,
terwijl de politie wel de gegevens

over de winkeldiefstallen krijgt. Volgens Cappel zijn de effecten van het
project al duidelijk te zien in de statistieken van het korps. Alleen jongeren die voor de eerste keer iets
stelen komen in aanmerking voor
dienstverlening.
Het winkeldiefstalproject is nieuw
binnen dit arrondissement. De proef
duurt tot eind december en wordt
daarna geëvalueerd. Als hij bevalt
wordt het project uitgebreid over de
rest van het arrondissement. Het
project is ontstaan op initiatief van
de politie en wordt uitgevoerd door
politie, HALT, de Ondernemers Vereniging Zandvoort, de gemeente en
justitie.

(ADVERTENTIE)

EURO-AMERICAN
THEATRE
FOUNDATION

• M.W. van Ooijen is officieel benoemd tot benoemd tot gemeentesecretaris. De 48-jarige ambtenaar zal
zijn werkzaamheden hier over enkele maanden beginnen. Van Ooijen
komt uit Eemnes waar hij momenteel dezelfde functie heeft. Hij volgt
secretaris Gevers op, die vorige
maand in dienst van de gemeente
Veghel is getreden.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Een paard krijgt niet de haver
die het verdient, is een bekend gezegde. De betekenis van deze
spreuk zal ook u duidelijk zijn.
Vorige week las ik op de voorpagina van deze krant het verhaal over
Martinus en Dien Kemp-van Turenhout uit Australië. Dit echtpaar vertrok zo'n veertig jaar geleden uit onze badplaats om aan de
andere kant van deze aardkloot
een nieuw leven te beginnen.
Zandvoort vergeten konden zij
echter niet. Vandaar, dat zrj zich
nog regelmatig op de hoogte laten
houden over het wel en wee van
hun geboorteplaats. „De ontwikkehngen van de badplaats kunnen
we zodoende op de voet volgen,"
zo schreven ze in een brief aan het
Zandvoorts Nieuwsblad. „Dit
door de nieuwsartikelen en door
het wekelijks relaas van Bram
Stijnen," zo vervolgden zij hun
epistel.
Kijk, vooral dat laatste doet mij
deugd. Het gezegde in de aanhef
beschouw ik daarom niet op mij
van toepassing. Om die reden heb
ik ook nooit de aandrang gevoeld
om met deze rubriek te stoppen.
De brief van mijn vroegere dorpsgenoten is voor mij dan ook het
bewijs dat ook elders in de wereld
Zandvoort nog steeds een grote
plaats inneemt in ons hart. Ik
weet het, er wordt wat afgekankerd in deze badplaats. Als puntje
bij paaltje komt, zijn wij het met
z'n allen meer dan eens. We kunnen Zandvoort niet missen. Geen
dag.

Visioen
Vorige week ook heeft u in deze
rubriek kunnen lezen over de perikelen rond de terrassen in het centrum. Ik schreef toen dat het een
goede zaak zou zijn, dat deze terrassen uitgebreid zouden worden.
Vooral op het Kerkplein en in de
Kerkstraat bieden deze zitgelegenheden voor menig toerist en
dorpsbewoner vaak een aangename bron van verpozen. Een voorwaarde is echter wel, dat deze locatie dan voor alle verkeer afgesloten is. Dit omdat anders de voetgangers van de sokken gereden
worden. Welnu, ons gemeentebestuur denkt daar blijkbaar anders
over. Als ik hen moet geloven zien
zij de terrassen het liefst verdwijnen. Laatst was ik in Maastricht.
Het 'Stetje vaan plezeer'. Het
Vrijthof is daar de grote trekpleister. Vooral van de terrassen wordt
druk gebruik gemaakt. Auto's en
fietsers zie je daar niet. Om nog
maar te zwijgen van de brom- en
snorfietsers.
Toen ik daar zat, dacht ik onwillekeurig aan ons dorp. Als in een
visioen zag ik ons dorpscentrum:
in de verste verte was geen auto te
bekennen, in plaats van de verkeersborden zag ik enkel nog parasols. Er omheen stonden stoeltjes waarop tevreden kijkende recreanten hadden plaats genomen.
Ijverige obers liepen af en aan om
het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Zandvoort, een badplaats met allure. Zandvoort met
een centrum zonder verkeer. Met
een sierbestrating en bloembakken. Kortom een badplaats waar
de voetganger zonder vrees om
aangereden te worden kan flaneren, winkelen en genieten van een
welverdiende vakantie of zomaar
een dagje uit.
Ik betwijfel of mijn visioen ooit
werkelijkheid zal worden. Onze
raadsleden ontbreekt het volgens
mij wat dit betreft aan politieke
moed om eindelijk eens spijkers
met koppen te slaan en 'nee' te
zeggen tegen de automobilisten
die ons dorp onleefbaar maken.

Idioot

ten van vuilnisbakken.
Door de week staan daar ter
plekke immer enkele auto's gestationeerd. Voetgangers (en dat zijn
er heel wat op deze drukste route
in Zandvoort) worden zodoende
verplicht een eind om te lopen willen zij de Kerkstraat nog veilig
kunnen bereiken. Kijk, over zo'n
absurde situatie kan ik mij mateloos opwinden.

Ordinair
Deze week ontving ik een brief
van een mede dorpsbewoner. 'Persoonlijk' stond er in de Imker bovenhoek. De naam van de afzender moet ik u helaas onthouden
De strekking van de brief betrof
een meningsverschil tussen de
schrijfster en een horeca-exploitant. Kortom een ordinaire ruzie
over een paar met goed gespoelde
drinkglazen. De briefschrijfster
zou daar als klant enkele opmerkingen over hebben gemaakt. Van
het één kwam het ander. U weet
hoe dat gaat. De onderneemster
werd boos en weigerde nog verder
te tappen. De schrijfster op haar
beurt wond zich hierover zo op,
dat zij het hele verhaal op papier
zette. Ik moest zelf maar zien wat
ik er mee deed, zo werd mij verteld. Welnu, beste briefschnjfster,
ik heb één ding in mijn leven goed
geleerd. Bemoei je nooit met andermans ruzies. Voor je het weet
ben je zelf de gebeten hond. Trouwens deze rubriek lijkt mij met
bepaald het goede medium om
conflicten m uit te vechten. Ik heb
kennis genomen van het hele verhaal en ik moet concluderen dat
de kool het sop niet waard is. De
brief heb ik dan ook 'gedumpt'.

'Zandvoortse' vlag
Onze wethouder Jan Termes is
redeloos, reddeloos en radeloos.
Gisteren kwam ik hem tegen. „Ik
zal niet rusten voordat dit onrecht
uit de wereld is," zo liet hij mij
weten. Op mijn vraag wat er aan
de hand was, troonde hij mij mee
naar het Raadhuisplem. Hij wees
naar boven. Tegen een blauwe hemel wapperde een dozijn Zandvoortse vlaggen. Van boven geel,
van onder blauw. Midden op het
plein torende trots de nieuwe vlag
van de Stichting Zandvoort Promotie. Op de vlag de tekst 'Zandvoort meer dan strand alleen'. Tot
zover was er niets aan de hand.
Oplettend als altijd stak onze
wethouder een tweede hand omhoog. In zijn ogen blonk vertwijfeling. „Moet je kijken wat ze nou
gedaan hebben," riep hij. Eerst nu
viel mij op, waarover Termes zich
druk maakte. Onze Zandvoortse
vlag hangt op zijn kop. Paagman
heeft de kleuren omgedraaid.
Gaat u maar kijken. Jelle Attema
stond al te filmen. Niets in dit
dorp ontgaat hem immers. „Leuk
voor het nageslacht," riep Attema.
De opmerking die ik toen maakte
sloeg m eerste instantie bij hem in
als een bom. „We draaien de vlag
gewoon om," zei ik. Blijkbaar had
hij zoveel intelect met bij mij verwacht Bewonderend keek hij mij
aan „Da's slim," zei hij.
Hij keek naar boven. Zijn blik
werd peinzend. „Dat kan niet," zij
hij. „zo kun je de tekst niet meer
lezen." Verdraaid, Jelle had gelijk
moest ik toegeven. Spoorslags ben
ik naar huis gereden en heb Paagman gebeld. „Foutje, bedankt,"
riep hij door de telefoon. Ter geruststelling: de vlaggen worden
weer weggehaald. Er voor in de
plaats komen nieuwe vlaggen. Ditmaal met de kleuren op de goede
plaats. Paagman, alvast bedankt.

Trouwpartij
Aanstaande zaterdag (overmorgen dus) gaat de vlag uit voor onze
dorpsgenoten Rob-Jan Gansner
en Nicole Winnubst. Om 11.00 uur
geven zij in ons raadhuis aan elkaar het ja-woord. Rob-Jan is een
zoon van onze onvolprezen dorpssmit Hans Gansner, broer van
Bob Gansner (eveneens onvolprezen). De familie Gansner kennende, belooft het nu al een denderend feest te worden. Als ambtenaar van de burgerlijke stand is
gekozen voor Andnes van Marie.
Dit huwelijk kan dus op voorhand
al niet meer stuk.

Neen, een hoge pet heb ik met
op voor het beleid van ons gemeentebestuur. Temeer daar het
zelf 't slechte voorbeeld geeft. Wat
te denken van de situatie op het
Kerkplein. 'Alle obstakels moeten
van de stoepen verdwijnen', zo
wordt al jaar en dag verkondigd. U
moet eens gaan kijken tussen Café
Koper en de Scandals. Afgelopen
weekend werd ik geattendeerd op
een wel zeer merkwaardige situatie. Door de gemeente werd de vorige week het plein 'verfraaid' met
een rand rond een van de aldaar
staande bomen. Pal er achter staat
Dit was het weer voor deze
een joekel van een reclamebord, week. Blijf lachen, tot de volgende
en of het niet genoeg is zette men week.
Bram StijnenV
daarachter nog eens twee knoer-

Mevrouw Drost
wint prijs PEN

PERSONALIA
• Evelijne Bos is dinsdag geslaagd
voor het examen van het Nederlands
Opleidingsinstituut voor Toeristisch kader in Amersfoort. Eerder
volgde de 24-jarige Zandvoortse de
hotelschool in Amsterdam. Wat ze
met de opleiding gaat doen weet ze
nog niet: "Eerst gaat ze even uitrusten," aldus haar trotse moeder.

endoor

Tweede avond
structuurschets

AT THE CIRCUS ZANDVOORT
Gasfhuisplein 02507-18686
8:15 pm Dfl 15
Saturday, June 13th
Fr. & Sat., June 19th & 20th
LIVE PERFORMANCES IN ENGLISH
PERFORMED AT THE
STADSSCHOUWBURG BOVENZAAL, A'DAM
RADIO AMSTERDAM GAVE IT A THUMBS-UP

ZANDVOORT - Mevrouw Drost uit
Zandvoort heeft de tweede prijs gewonnen bij de jubileumprijsvraag
van de nv PEN Energiebedrijf
Noord-Holland, in het kader van
'Vijfenzeventig jaar stroom voor
Noord-Holland'.
Uit handen van directiesecretaris L.
v.d. Poel ontving zij een damesfiets.
Meer dan 1000 personen dongen mee
naar de hoofdprijs, een 'energieadvies en uitvoering daarvan ter waarde van 2500 gulden'. Die werd gewonnen door mevrouw Kloppenburg uit
Weesp.
Naast de eerste vijf prijzen werden
er honderd schakelklokken als
troostprijs uitgedeeld.

GRUNDIG 63 CM TELETEKST KLÉUREN-TV
Type T63-340; 63cm Full Square beeldbuis, 49 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, infrarood afstandbediening, teletekst, CTI
schakeling (waardoor messcherpe kleurscheiding), euro-av en camcorder
aansluiting. Adviesprijs*1759,SONY CAMCORDER
M «*

M

m
M

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F450, Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, aulofocus, afstandbediend.var sluitertijd ' 2 5 5 0 -

teletekst

Type 25GR5760. 63cm (lat
square, m-lme quikstart beeld- SONY CAMCORDER
buis. s t e r e o , t e l e t e k s t en F375. Luxe, 8x zoom, hi-li,
afstandbediening Adv '2075 • autolocus AdviesprijS '2220 •

1295.-

M

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie

1245.-

JVC HI-FI STEREO
3 KOPPEN V I D E O R E C O R D E R
HRD830; PERFEKTE HQ-BEELD- EN
HIFI GELUIDSKWALITEIT! .
Super stilstaand beeld en Slow-Motion,
verborgen Jog en Shuttlefunctie, Audiomix,
resttijdaanduiding, snellaadsysteem, veel
autom. functies en montage mogelijkheden.
Timer: 8 program./1 jaar vooruit. Afstandbediening met LCD-display. Adviesprijs*1649.-

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

6 programma's, 12 couverts en
'ype W1200WDOJ; Voorlader, geruisarm: Adviespnjs*1099.lentnfugegang 1200trn/min.,
KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast vs trommel EN kuip. '1399.maar een echte 280 liter
BAUKNECHT VW 3PR
2-deurs koel/vries kombmatie. K o e l r u i m t e op "oog000 TOEREN LUXE
hoogte". Adviespri|S'979.Nederlands topmerk. '1199.-

1579.-

SONY CAMCORDER

PTgii

1195.-

ZANUSSI K/V (OJ)

prift 770 .
EffiJ l la.

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

845.375.-

A7Q _

mM TTI %!•

Nederlandse Philips garantie

1145.-

899.-

HOLL>1000 TOEREN

799.629.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
ZANUSSI WASAUTOM.
pTgifr Q7Q

TOPMERKCAMCORDER
E10 8 mm systeem, 4 lux,
6 x zoom, HiFi stereo '2799-

L-jfof Of 3.
MIELE KOEL/VRIES

1649.

SONY CAMCORDER

2§Er

T R 4 5 W . Handycam Hi-Fi
6 x zoom, autofocus. '2220 -

365.

1469.-

499.-

979^

MOULINEX FM1115

OQQ

f_ ?^?B

MIELE 1100TOEREN

Type W750, Voorlader, RVS AVM61 0:20 liter. Adv '769.rommel EN kuip, centrifugeert
ot 1150 toeren p/m;buitenOndanks grote inhoud kom- mantel tweezijdig geemailpakte afmetingen. Kwalitatief eerd. Adviesprijs '2199.
MOULINEX KOMBI
uitstekende koeler/vriezer.
GRILL + DRAAISPIT
Adviesprijs '848.24 liter, 850 Watt vermogen en
draaiplateau Adviespnjs'989.-

1079.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
BLAUPUNKT HI-FI

Flat en Square Black Trmit- RTV740, 3 koppen VHS-HQ
ron beeldbuis, euroscart. steHI-FI stereo geluid. '2095.reo, teletekst en afstandbedienmg Adviespnjs'2550 -

1199.-

nwafr A AC
lirôfof *f*frö«"

moeten
«. service

INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv '899.-

495.-

PANASONIC HI-FI

F65,4koppen.VHS-HQ '1894.-

ZANUSSI 2-DEURS

1349.-

595.645.-

SONY VHS-HQ VIDEO

1399.-

BAUKNECHT 2304

999.-

VS510; HQ Super Vision, mgebouwde TELETEKST.'1549 -

799.-

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01; HQ, afst bed. Adv "l 095.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

729.-

Type AWG089; Opvolger van
Oerdegelijke tabletop. Zeer de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering metformica bo- PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang
venblad. Officiële garantie.
tot 850 t.p.mm. Thermisch gestuurd, eco-knop. *1495.-

130 LTR. KOELKAST*

6290; Afstandbediend,"! 195.-

539.-

255.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening 1

Coolnraft 145 liter. 2-sterren

345.-

395.

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

999.-

1000 TOEREN RVS BL

1199,-

455.
555.
525..ux

M720, LCD-afstandbed. '999 -

649.

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

M730.HQ, 3 koppen '1299 -

SONY VHS-HQ VIDEO

659.-

BLAUPUNKT VIDEO

MAXELL E-180
BASF
E-240
SONY
P5-90

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed +leespen. "1445 -

729.-

SONY UX90WM3Ü.- II:
TDK
SA-90 40.MAXELLXLII-90 35.-

20.25.'
36.'

RTV635. VHS-HQ, 4 koppen
8uur, LCD-afstandbed '1695.

898

ATAG ELEKTRISCH
ZANUSSI WASDROGER EFF225/234?275 Adv/1445.-

Type TD5Q; Adviesprijs'649.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waa BAUKN./BOSCH/AEG
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.'595.

PANASONIC VIDEO

NVJ-30. VHS-HQ. 3 koppen
afstandbed tleespen '1157

348.-

779.-

RC165,37 liter

428.-

PHILIPS VRIESKAST

Type AFB095; Adv.'665.-

498.-

579,-

CONDENSDROGER
PTj?%
OQQ
• J , J l l^Mf
f f ^Ti ^^Ê
SIEMENS CONDENS

BOSCH VRIESKAST

648.378.-

379,-

STUNT!! VRIESKIST!!

l
MW aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.

KFF452; Luxe gas-elektro'
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1735.-

1398.

PHILIPS /WHIRLPOOL

Type GSD1311, Adv. '848.

ELECTROLUX
KOELBOX

1098.-

ATAG INFRA TURBO

INDESIT 120 LITER

BETER&GOEDKOPER
VSF200,intelligent HQ

41OIV; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
gnll-set. Adviespnjs'1425.-

RVS REVERSEREND

MOULINEXB56
OVEN

849.-

AKAI VHS-HQ
VIDEO

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

225.

mrmmmm

BLAUPUNKT VIDEO

BLAUPUNKT STUNT

AUDIOCASSETTES

VIDEOCASSETTES
iil!

ETNA FORNUIS 14.00

K5406; Gas-elektro. '1049.-

ELECTROLUX
CAMPING COOLER

V210;afstandbediend '1110.-

TypeK5400;Adviesprijs'799.-

INDESIT G/E FORNUIS

PHILIPS 160 LITER

749.-

GRUNDIG 63 CM TXT

INDESIT
FORNUIS

598.698

BOSCH KTF1540J

HITACHI VHS VIDEO

498.-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs,*1375.-

ZANUSSI 140 LITER
HITACHI VHS VIDEO

GRUNDIG P37-440

AEG TURNETTE

PHILIPS 140 LITER

Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvak

70KV9717, Adviespnjs'2275.-

ARISTONA 51 CM

899.-

145 LTR. KOELKAST

449.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

770
i i o."

599.699.-

1145.895.795.-

895.-

649.-

PHILIPS VHS VIDEO

rreA
Effiy

STUNT!1 3 in 1 n Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

De grote AEG kollektie bij BCC
e bewondereni Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplateau.
ding7 Adviesprijs '1549.-

SIEMENS KS2648

üRUNDIG VHS VIDEO

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.'1295.-

GRUNDIG 51 CM TXT

1485.-

549

KOMBI MAGNETRON

BAUKNECHT WA6500

569.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

litermhoud. Adviesprijs' 11 99 -

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

M

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

Type KSV; De nieuwe met 260 PHILIPS 800 TOERE"N

SAMSUNG 55 CM 5312 VS700; LCD-afstandbed. * 1239 -

849..-

1365.-

WASOROOGKOMBINATIE draaiplateau. Adviespnjs"899.PHILC0103RVS1000T

BOSCH 2-DEURS

üRUNDIG VHS VIDEO

STEREO TELETEKST

1000 toeren. Adviespnjs'1878.-

745.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099.-

SIEMENS WM3380

PHILIPS/WHIRLPOOL AEG LAVAMAT RVS

SLV615, VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, |og-shuttle, ab. "1990 -

1349.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

te 280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

830,TOPKLASSE'VHS-HQ.
Hi-Fi stereo geluid "1899.-

SONY48CMKVM19
M LUXE TELETEKST

SAMSUNG RE570

SHARP MAGNETRON

JVC HI-FI VIDEO

STEREO TELETEKST

v

MAGNETRON OVEN

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502. VHS 'High
8 timers. Hi-Fi stereo "1

999.-

1449.JVC 63 CM STUNT

1399.-

Type 2596; Adviespnjs.*799.- Snel ontdooien e.n verwarmen.

VT570. VHS-HO. stereo. 8 uur
ongplay, 5 koppen. '1899 -

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

829.-

MIELE VWG521

599."

NDESIT PROMOTIE

HITACHI HI-FI VIDEO

1799.-

BOSCH VWPS2100

STUNT!550 TOEREN

37CMAFSTANDBED.

37 CM KLEUREN-TV

699.799.-

m 949.-

F250,Kompakt, autolocus Inkl accessoires Adv '2220 -

63 CM TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
i-1 AFSTANDBEDIENING

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

BEVERWIJK

Rivièradreef 37

Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN

BADHOEVEDORP
. |HILVERSUM
HILVERSUM

MERKCENTRIFUGE

.
.
. . . .
. .... . . .
L DEN HAAG ZOETERWOUDE
l • Adviesprijs slechts referentie

l LEIDSCHENDAM
l MAARSENBROEK

4-pits gaskookplaat. '298.-

198.-

MIELE DROGER

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM ï

SUPER KOOKPLAAT

l zoalsaangegevendoorofficiële
l
importeur of fabrikant

169.-

PELGRIM WASEMKAP

W/M5. Adviesprijs '245 •

128.

zaterdag .............9 t o t 5 uur.KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur

Maarssenbroek vrijdag
overige filialen donderdag

7totauur
7 tot 9 uur

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Stadsfietsen D
blijken vaak
niet degelijk
D

Groene huiskamer inrichten voor zomer

E TUIN, het zomerse verlengstuk
van het huis, is met 'groen' behangen. Aan deze levende stoffering
wordt gedurende de wintermaanden en
iet voorjaar uitgebreid gewerkt; de
aorder wordt onkruidvrij gehouden,
iet gazon bemest, nieuwe planten worden gekocht en zorgvuldig geplant.

E DEGELIJKHEID en
veiligheid van veel stadsfietsen is onvoldoende,
zo vindt de Stichting Vergelijkend
Warenonderzoek
(SVWO), nadat ze bij een test
twaalf van de dertig onderzochte fietsen een slechte of
matige beoordeling moest geven.
door Gerrit Jan Bel

Het ging om gewone Stadsfietsen
met een dichte kettingkast, trommelremmen en een 3-versnellingsnaaf. De sterktetest, die het meest
bepalend is voor de degelijkheid,
was voor zes fietsen aanleiding voor
een slechte beoordeling wegens een
breuk of blijvende verbuiging van

• De Halfords Cumberland komt als
een van de beste uit het onderzoek.

week24

tuiniereib
L

door Bram Wolthoorn

Maar op een zeker moment wil je wel eens
;aan genieten van het resultaat van al dat
jewroet in de aarde. En dan blijkt dat de tuin
eigenlijk niet écht af is zonder meubilair dat
het verblijf in de tuin aangenaam kan maken.
ewoon om even op te zitten of om het uitgebreide zondagmiddagbezoek op te ontvangen,
ekker in de zon.
Prachtig meubilair voor op het terras van
lout, rotan of kunststof, is overal verkrijgDaar. Vaak is dit bekleed met modieuze kussens, die natuurlijk wel 's avonds naar binnen
*ehaald moeten worden. Duurzame tuinmeuselen zijn prijzig, maar gaan dan ook zeker
lang mee, als ze tenminste in de herfst en
winter niet aan regen en wind worden talootgesteld. Dit meubilair is bijna net zo comfortabel als de zithoek binnen en is een mooie tuin
waardig. Een parasol geeft aan zo'n zitje een
feestelijk tintje.
Een tuinbank is bedoeld voor een vaste
plaats in de tuin: buiten naast de keukendeur
om snel een kopje koffie op te drinken of,
verscholen tussen geurende heesters, voor
een rustig moment voor jezelf. Tuinbanken
iijn er in alle kwaliteiten: van de goedkope
rechttoe rechtaan zitbanken tot die kunstige
voorwerpen die het predikaat 'bank' reeds
lang ontstegen zijn.
Om buiten in de zon te kunnen zitten, hoef
e niet altijd veel geld uit te geven. Voor kleine
prijsjes zijn er al prima plastic stoeltjes te
ïoop, die ook weerbestendig zijn. En maak de
kussens zelf in pasteltinten, want die passen
vaak het best bij de omgeving.
Heel praktisch is de buitenlamp die overdag
de zonnewarmte opslaat en deze energie als
sfeervol licht uitstraalt zodra het begint te
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en is ook heel mooi. Een alternatief voor een
gazon van gras kan een uitstoelend kruid als
penningkruid (Lysimachia nummelaria) zijn
of dicht opeen geplant Engels gras (Armeria
maritima) dat roze bloeit en nooit gemaaid
hoeft te worden.
Het taodembedekkende halfheestertje Pachysandra terminalis weet zelfs in de diepste
schaduw voor een klein groen tapijt voldoende hoeveelheid matgroen blad te produceren.
Het behoudt het blad in de winter, bloeit vroeg
in het voorjaar met onopvallende gelige
bloempjes en draagt in het najaar witte besjes.
Een sierhek met elegant gesmede spijltjes is
een romantische afsluiting van de tumingang.
Gespecialiseerde bedrijven maken elk poortje
of hekwerk op maat. Het tuincentrum heeft
adressen van deze siersmeden, die het ambacht nog tot in de gesmede puntjes taeheersen.

Bakken en braden

• Een duurzame tuinbank kan regen en wind doorstaan en heeft z'n vaste plaats in de
tuin

Tekening: C. Wolthoorn

schemeren. Snoer is niet nodig en bovendien
is de lamp verplaatsbaar. Verkrijgbaar voor
rond de honderdtachtig gulden bij een goed
tuincentrum. Tuinverlichting kan, als het in
augustus al vroeg donker begint te worden,
nuttig zijn om deuren, trapjes en doorgangen
te verlichten. Een kaars of een walmend olielampje zijn wel heel gezellig maar niet meer
dan dat.
Goede tuinverlichting wordt aangebracht in
een waterdichte behuizing. De kabels voor de
permanente verlichting moeten minstens vijftig centimeter diep in de grond worden gelegd,
bij voorkeur in een leiding van kunststof. Leg
de bekabeling onder het pad, dan is de kans op
beschadiging door rigoureus spitwerk minimaal.

Een nieuwe vorm van tuinverlichting bestaat uit een twaalf volt-systeem (zoals in de
auto). Een kleine transformator in de schuur
of garage die een eigen smeltveiligheid (zekering) heeft, levert de veilige laagspanning. De
meestal donkerkleurige bedrading kan nu bovengronds tussen de planten en heesters gevlochten worden. Er kunnen meerdere lampen op worden aangesloten. Ook deze lamparmaturen zijn volkomen waterdicht.

Het lijkt wel kamperen, dat barbecuen in de
tuin. Een gemetselde barbecue op de grens
van het terras en het gazon is geschikt voor
wie regelmatig graag buiten z'n runderlapjes
boven de hete houtskool suddert. Voor de
gelegenheids-roosteraar zijn er verrijdbare
barbecue-sets te koop.
Gebruik uitsluitend houtskool om te barbecuen: houtskool brandt heel gelijkmatig en er
komen geen schadelijke stoffen bij de verbranding vrij. Ontsteek de barbecue met wat
brandspiritus een half uur voor er met het
echte bak- en braadwerk begonnen wordt. Na
een half uur is de houtskool heet. Het rooster
waar het vlees op ligt, is in de hoogte verstelbaar, zodat de toevoer van warmte regelbaar
is. Gebruik geen papier orn de houtskool aan
te maken: de verbrande snippers waaien onherroepelijk tegen het vlees aan.

Tapijt van groen
De vloerbedekking van de groene huiskamer hoeft niet altijd gras te zijn. Een fraai
tegelplateau met een aantal strategisch geplaatste potten heeft minder onderhoud nodig

atv
Rcdacnc.idres ATV: Weckmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Stonesnacht
The Stones bestaan al dertig
jaar. En dat wordt zaterdag 20
juni met een uniek midzomernachtspektakel gevierd in het
Rotterdamse IMAX-theater. Er
is een veiling van collectors
items, er zijn zeldzame platen
en boeken te koop, historische
opnamen te zien en speciaal
voor de gelegenheid is er een
plaat met acht niet eerder uitgebrachte Stones-nummers verkrijgbaar. Ook de concertregistratie 'At the Max', die op een
scherm van 23 bij 6 meter is te
zien, zal die nacht verschillende
malen worden gedraaid. Er worden fans uit heel Europa verwacht (010-4049.244).

Als de zon hoogzomer brandend aan de hemel staat, dan wil je met het reeds dik mgecrèmde hoofd best even in de schaduw zitten.
Dan zijn een supergrote parasol of zo'n opengewerkte strandtent, de 'supershade', een uitkomst. Parasols zijn overal verkrijgbaar; voor
een koepeltent moet je even goed zoeken.

Foto Malford

het stuur of een breuk of blijvende
vervorming van het frame na een
schoktest.
De veiligheid wordt bepaald door
de remwerking en de verlichting. Bij
vier fietsen voldeden de remmen
niet bij nat weer en twee gaven onvoldoende licht. SVWO vindt dat zij
door de jaren heen niet veel verbetering in de kwaliteit van dit soort
fietsen heeft kunnen constateren.
Naast degelijkheid en veiligheid is
ook het comfort van de fiets getest
en bekeek men in hoeverre diverse
kinderzitjes op deze gewone fietsen
passen. Dat viel tegen.
Eén fiets vleek voor een aantal
achter zitjes een te brede taagagedrager te hebben (Burco Speciaal). Bij
enkele fietsen moest eerst het slot
worden gedemonteerd. Een aantal
voorzitjes kon meestal wel worden
bevestigd, maar hing dan bijvoorbeeld scheef.
Beste koop (= goede kwaliteit voor
een redelijke prijs) zijn, zowel in dames- als herenuitvoering, de Halfords Cumberland GL (ƒ780), RIH
Columbus (/"840), Ribel Orion
(ƒ850) en Union Extra (ƒ880). Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken
op Postbanknummer 1477321 t.n.v.
SVWO, Den Haag en onder vermelding van 'Stadsfietsen'.

Fietshelmen

L

EIDEN HEET DE stad te
zijn van hutspot, haring
en wittebrood. Daarnaast
noemt men haar graag
museumstad,
universiteitsstad, boekenstad
of prentenstad. Sommigen ' doeltreffend standhouden tegen de der financiële curatele van de over- oase van rust zoals je nauwelijks nog
zeggen dat Leiden alles heeft. Spaanse overheersers. Het is ook heid staat.
tegenkomt in stadse drukte. Het

Leiden blijft in last

door Everhard Hebly
Haring en wittebrood. Daar is menig Leidenaar aan gestorven tijdens
die gedenkwaardige 3 oktober van
het jaar 1574. De Spanjaarden hadden onder leiding van bevelhebber
Valdez de stad zo lang belegerd dat
de honger groot was. Toen de Watergeuzen met de platboomvaartuigen
te hulp schoten, brachten ze haring
en wittebrood mee.
De Leidenaren stortten zich echter zo gretig op het voedsel, dat menigeen bezweek'aan zijn vraatzucht.
Het kan natuurlijk ook aan de hutspot hebben gelegen, die in het verlaten kamp van de Spanjaarden werd
gevonden. Desondanks wordt het
ontzet van Leiden tot op de dag van
vandaag jaarlijks grootscheeps gevierd met hutspot, haring en wittebrood. Op 3 oktober gaat de stad op
zijn kop.
Ruim vier eeuwen na dato kan Leiden nog altijd feestvieren om het

Steeds meer sportfietsers gebruiken een fietshelm. De Consumentengids (juni) testte er tien. Er is nog
veel voor verandering vatbaar, zo
vond men, maar ze bieden toch een
aanzienlijke bescherming tegen hersenletsel en schedelbreuk. De OGK
SH-5000 (f 125) en de Agu Sport Primo (f 130) zijn de voordeligste goede
koop.

(ADVERTENTIE)

SLAAPKAMERS
DIEJËNIEt
VERAL2IET

Wereldontvangers
Heel veel vakantiegangers doen
het: vanuit het tentje in Zuid-Frankrijk, het appartement in Spanje of
het hotel in Griekenland even naar
het nieuws en het weer uit eigen
land luisteren. Dat kan met een zogenaamde wereldontvanger: een
kortegolfradio. De Consumentengids
(juni) onderzocht zeven stuks, in de
prijsklasse van ƒ 200 tot ƒ 600. De
Siemens RP647 (f 200) vond men de
beste koop, mede omdat de knopjes
te vergrendelen zijn en hij een wekker heeft. Wie per se een heel kleine
wereldontvanger wil, moet genoegen nemen met de dure en slechts
redelijke Sony ICF-SWI (ƒ500).

wel een beetje terecht, want het ontzet was het begin van een bloeiende
Leidse periode waarin de bekende
lakenindustrie hoogtij vierde.
De rijke zeventiende eeuw bracht
met zich mee dat de vele kunstschilders uit Leiden (Eembrandt van
Rijn, Jan Steen en Jan van Goyen)
aan het werk gehouden konden worden. Het bezit van een kunstcollectie gaf de heren handelaars namelijk
meer prestige.
Maar de bomen groeiden ook in
Leiden niet tot in de hemel en in de
achttiende eeuw ging met mis. In
zulke situaties trokken inwoners
veelal naar groenere weiden. Ter illustratie: in 1670 telde Leiden nog 70
duizend inwoners, honderd jaar later waren het er nog maar 30 duizend. In de negentiende eeuw krabbelde de stad weer een beetje o vereind, maar ze is eigenlijk nooit meer
geworden zoals ze was. Tot op de
dag van vandaag, want de stad staat
al jaren te boek als artikel 12-gemeente, wat inhoudt dat Leiden on-

•^•^«•^^•^^••^••^^^•HMi^HH^HlMHiM^VMMHHH^BB^HVMBHa

De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Rugzakken

Blokkenpuzzel

Verzekeringspremies kunnen per
verzekeringsmaatschappij verschil
len. Voor autoverzekeringen geldt
bovendien dat de premies worden
beïnvloed door het zogenaamde bonus/malus-systeem. Auto Week (nr.
23) bekeek de.bonus/malus-ladders
van tien verschillende maatschappijen en verwerkte de resultaten samen met een uitgebreide toelichting - in een overzicht. Kijk en vergelijk zelf.

Computers
In Personal Computer Magazine
een test van acht 40-MHz 80386-computers. Verder o.a. aandacht voor de
HP Scanjet IIP ('Zal qua prijs/prestatieverhouding moeilijk zijn te verslaan'), de Ricoh LP1200 laserprinter en vier beeldbewerkingsprogramma's.

i.
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Horizontaal en verticaal
worden dezelfde woorden ingevuld. Welk woord kunt u vormen met de letters uit de opgegeven vakjes?
2-14-7-19-12-1-18

Gelukkig is het nog niet zover,
want die historie is nu juist een van
de aantrekkelijkste dingen van Leiden. De stad is in veel opzichten een
monument en een dagje Leiden is
beslist geen lijden. Er is veel te zien
voor degene met belangstelling voor
cultuur. Om te beginnen de universiteit aan het Rapenburg met de achtergelegen Hortus Botanicus. In die
tuin worden al sinds 1594 planten
gekweekt voor onderzoek en onderwijs aan de universiteit. Het is er een

gier; 7 wier; 8 paar; 9 groep; 10
schaapkameel; 11 herrie; 12 rijstdrank; 13 verpakkingsmiddel; 14
grondsoort; 15 echtgenoot; 16 nauw;
17 iedere; 18 aansteekkoord; 19 deel
v.h. been; 20 voedsel.

l heldendicht; 2 tijdperk; 3 Bijb. Oplossing puzzel vorige week: aardvrouw; 4 vissersschuit; 5 vaatwerk; 6 appelkroket

academiegebouw dateert uit 1575 en
we hebben het nu over de eerste universiteit van Nederland.
Ze werd door Prins Willem van
Oranje aan Leiden geschonken als
dank voor het moedige verzet tegen
de Spanjaarden. Rembrandt werd in
1620 hier ingeschreven. Hij was toen
pas veertien jaar. Een inschrijving
op voorhand dus, waar hij overigens
nooit gebruik van maakte want het
schilderen trok hem nu eenmaal
meer.
Leideh doet haar uiterste best verbonden te zijn met Rembrandt, die
zijn eerste 26 jaar doorbracht in de • De Morspoort in Leiden
stad van haring en wittebrood. De bevelen is voor liefhebers van culWV heeft dit jaar zelfs een speciale tuur en historie. Er is volop gelegenstadswandeling genaamd Tn het heid om onderweg neer te vlijen op
voetspoor van Rembrandt'. De tocht een van de vele terrasjes of in een
voert onder meer langs de oude van de horecagelegenheden. Als we
stadstimmerwerf uit 1612, waar nu eens wat mogen aanbevelen, beRemtarandt tegenover woonde. In de zoek dan eerst even de Burchtheuvroegere schilderswerkplaats is nu vel die een redelijk goed uitzicht
een reconstructie te zien van het ate- biedt op de stad. Onderaan de trap,
aan het Van der Sterrenpad, vindt u
lier van Rembrandt.
Het is een wandeling die aan te een goede rustplaats. Daarna is er

Remout van Gulick/VVV Leiden

nog alle tijd de Visbrug, de oudste
brug van Leiden, het Waaggebouw,
de Waalse kerk, de Stadsgehoorzaal
of een van de veertien musea te bezoeken. Leiden is best mooi, maar
staat nog altijd in de steigers. De
stad blijft in last. Zoals het was, zal
het altijd zijn. Maar toch.

In de serie steden in de buurt die zich
lenen voor een bezoek, is op deze pagina
eerder aandacht besteed aan Den Haag, Alkmaar en Utrecht.

Land telt evenveel fietsen als inwoners
D

• Bedenk een
slagzin of rijmpje waarin
"BOODSCHAPPEN DOEN" en
"OP DE FIETS"
met elkaar in
verband worden
gebracht.

E FIETS is een handig en
gezond alternatief voor
winkelen op zaterdag en
koopavond. De Nederlander
kan niet om de fiets heen. Er
zijn hijna evenveel fietsen als
inwoners in ons land. Met de
fietsdichtheid staan we op de
eerste plaats. Dit is de derde
aflevering in een korte serie, in
samenwerking met het
ministerie van Verkeer en
Waterstaat, over beperken van
het autogebruik door vaker de
fiets te pakken.

Boodschappen

10

Autoverzekeringen

Cultuur

Nederland telt een aantal steden
die hoog op de wereldranglijst scoren. Tianjin en Shenyan in China
spannen qua fietsdichtheid echter
de kroon volgens het Amerikaanse
Worldwatch Institute. Groningen
staat op_de derde plaats, dan volgt
Peking eh Delft is nummer vijf. Vijftien miljoen fietsen nemen natuurlijk veel minder plaats in dan de
vijfeneenhalf miljoen auto's die
onze samenleving rijk is.
Als men daarbij bedenkt dat prognoses er van uitgaan dat er bij elke
twee auto's nog een derde komt, die
niet voor de deur blijtt staan, is het
duidelijk dat daar iets aan gedaan
moet worden. Wie zich, voor het
contactsleutelje om te draaien even
afvraagt of het niet beter is de fiets,
bus of trein te nemen, voorkomt,
zonder het autobezit te beperken,
dat de steden verstopt raken en het
land één asfaltvlakte wordt.

het Westen

Op Pad. (nr. 4) selecteerde 24 rugzakken van ƒ215 tot ƒ569 en ging
daarmee uitgebreid aan de slag. Het
eindresultaat was niet dat er een taepaalde rugzak als de beste kan worden aangewezen, maar dat komt, zo
zegt Op Pad, doordat het oordeel
van rugzakgetaruikers erg individueel is. Dat heeft bijvoorbeeld te
maken met iemands lichaamsbouw.
Wel werden allerlei onderdelen (als
draagcomfort en de geschiktheid)
zo neutraal mogelijk beoordeeld en
in duidelijke overzichten weergege
ven. Wie van de zomer met een nieuwe rugzak op pad wil, moet daarom
zeker dit artikel lezen.

Leiden is dus nog steeds in last, zij
het dat er aan gewerkt wordt. De
stad staat in de steigers en de gemeente heeft grote plannen om het
centrum aantrekkelijker te maken.
De gemeente doet er alles aan om
Leidenaren van het nut van een winkel- en cultureel centrum De Sleutelhof te overtuigen. Daar moet dan
maar een stukje historie voor tegen
de vlakte, zo redeneert men.

Voor de dagelijkse kleine inkopen
pakt vijftig procent van de bevolking
de fiets. Negentien procent laat echter voor de boodschappen 'om de
hoek' de auto nog niet staan, blijkt
uit een onderzoek van het Instituut
voor Sociale Kommunikatie (ISK).
Alleen als het stortregent heeft het
zin de auto voor dit soort boodschappen te starten e n . . . het regent
veel minder vaak dan men denkt.
Als het om de grote wekelijkse inkopen gaat, komt de fiets er slecht
af. Slechts negentien procent haalt
die op de fiets. De auto is hier duidelijk favoriet.
Bij het zaderdagse recreatieve
winkelen is de fiets een bruikbaar
alternatief voor de auto. In plaats
van rondjes te rijden op zoek naar
betaalde parkeerruimte, is het wel
zo milieubewust en gezond de fiets
te pakken. Parkeren is met de fiets
geen probleem, maar vergeet hem
niet op slot te doen.
De fiets is eenvoudig aan te passen

aan het vervoer van boodschappen
als u ook een bagagedrager boven
het voorwiel laat monteren. Er zijn
handige manden te koop, die met
weinig moeite op deze dragers vastgemaakt kunnen worden. Zorg er
wel voor, de boodschappen achter
en voor gelijk te verdelen. De fiets
blijft dan bij het rijden beter in evenwicht. De Nederlandse fietsenfabrikanten hebben bij het construeren
van de moderne stadsfiets rekening
gehouden met boodschappenvervoer. Er zijn tegenwoordig fietsen in
alle maten en uitvoeringen, waaruit
een keuze valt te maken. Een fiets
moet 'passen', net als een kostuum.
Een verzekering voor de fiets kan
men afsluiten bij elke erkende fietsenverkoper. Vooral in de grotere
steden komen fietsdiefstallen veelvuldig voor. Zorg voor een goed slot
en vergeef dit niet te gebruiken, ook
als u even de winkel in moet. Alleen
de dikke geharde beugelsloten,
waarvan de beugels zelfs moeilijk
met een betonschaar zijn te kraken,
bieden afdoende bescherming. Deze
sloten zijn niet goedkoop, ze kosten
honderd gulden en meer. De sleutels
zijn dan ook niet na te maken en de
slothouder kan niet worden uitgeboord.
Wie met zo'n slot er nog voor
zorgt, de fiets aan een stevig object
te koppelen, maakt het de dieven
wel erg moeilijk. Zet de fiets altijd op
plaatsen waar veel mensen langs komen of er het gezicht op hebben,
ledere fietsenhandelaar kan voor
een paar gulden een persoonlijk
nummer in uw fiets graveren, wat de
politie helpt bij het opsporen van
een gestolen rijwiel.
Het vlakke land biedt een grote
variatie aan landschappen. Dit

maakt ons land tot een fietsland bij
uitstek, met een uitstekend fietspadennet. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat met de regelmaat van
de klok buitenlandse experts ons bezoeken om de kunst van het aanleggen van fietspaden en andere voorzieningen voor fietsers af te kijken.
Er zijn door verschillende instanties
dan ook meer dan duizend fietsroutes uitgezet, waarvan er honderd
zijn bewegwijzerd door de ANWB.

Prijsvraag
In samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een
prijsvraag uitgeschreven die kans
geeft op het winnen van een fiets. Als
u de slagzin onder de cartoon afmaakt, kunt u een geheel verzorgd
dagje puzzelend fietsen winnen in

een centraal in ons land gelegen
stad. U maakt daar al puzzelend en
fietsend de kans op één Batavus
vouwfiets (hoofdprijs), en vier Batavus Stadsfietsen, voor driejaar tegen
diefstal verzekerd bij ENRA. AGU
Sport stelt tenslotte handige fietstassen als prijzen beschikbaar.
Om mee te doen moet u de afgemaakte zin op een briefkaart voor 16
juni zenden naar: Trudy Steenkamp, redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.
Discussie over de uitslag is niet
mogelijk. De ingezonden slagzinnen
worden eigendom van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Wie enkele weken geleden ook een
slagzin voor deze actie heeft ingestuurd, blijft meedingen naar de
prijzen.

(ADVERTENTIE)

[Jeolux is géén jaloezie...
De kritische en goed geinlormeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter
Toch haalt u met Leolux het
zonnetje in huis en maakt van
iedere woonkamer een plaatje
Informeert u maar eens bij
Van Reeuwi|k, ze weten er
alles van

van eeuwijk
Sniep7, Tel 020-6994111
Meubelboulevard Diemen

In Diemen vertellen wij u er graag meer over.
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MiCRO's
Succesvolle kh'iiM» advertenties
voor de zakenman en particulier

CEflT E makelaars o.g.
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Huishoudelijk
personeel
gevraagd

* 19 juni 20.15 muziekavond
Ned. Herv. Kerk Toonkuns
Koor Zandvoort, m.m.v. Fran Huishoudelijke hulp gevraagd
voor 2 ochtenden per week
ciscuskoor en solisten alg.
Fr. Bleekemolen. Komt u ook Tel.: 02507-12020.
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gesorteerd op.schaal bij u
thuisbezorgd. BROODJE
BURGER. Tel.: 02507-18789
* Dankzij HAAR groene kof
fertje is Jaap nog steeds een
boffertje.
* Help de Polen. Stuur een;
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u
Inl.: tel. 02907-5235.
* Het was grandioos. Be
dankt Raymond Saskia Mauri
ce Wilma André.

Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320326.17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
322.55
Vol v. boven
340.44
Les 35 + 18 jr
Lesb
•*• Aangeb. een partij trottoir- 328.27
Sexlesjes
tegels GRATIS af te halen 329.66
Nassauplein 11, tel.: 19025. Meisjes willen wat bijverdie* Gratis af te halen 120 trot- nen. Sexadressen.
toirtegels. Tel.: 02507-13783. 06-320.330.60 (75cpm).
* LIEFDE IS: een jeep en de NATASJA doet het met
hete buurjongens van 18,
boeketreeks.
06-320.324.11 (75c/m).
TAG Casio kassa, 1 jaar ouc
Onderdanige jongens (18 jr)
ƒ350,-. Tel.: 02507-19421.
bellen met strenge meesters.
* Te koop: etalagepop S.M. voor 2 (direkt apart)
(heer) z.g.a.n. ƒ400,06-320.329.99 (75 cpm).
Telefoon: 02507.18918.
ONDEUGENDE
huisvrouw
* T.k. auto kinderstoel Stor- tjes en schoolmeisjes (1£
chemuhle, 1 jr. gebruikt jaar) zoeken voor straks sexƒ 175. Tel.: 14443.
kontakt, vraag naar hun tel.nr.
Bel nu 06-9661 (75 c.p.m.).
* T.k. kruiwagen ƒ 25,-.
Tel.: 02507-30960.
Ondeugende Pascale doet
* T.k.a. electr. rolstoel met 2 het op de tafel. Keukensex.
accu's en acculader, vr.pr. Bel 06-9602 (75 c.p.m.).
ƒ300. Tel.: 02507-18478.
PARTNERRUIL privélijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
Te koop
06-320.330.91. (75 c.p.m.).
gevraagd
Ruim 300 gewillige vrouwen
diversen
zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44 (75c/m).
* T.k. gevr.: rail voor vertica- Sabrina, 'n mooie meid, haar
Ie lamellen. Lengte min. 240, eerste trio.
max. 350. Tel.: 02507-16522. 06-320.321.20 (75cpm).
SEX VpOR 2, direkt kontakt
met huisvrouwtjes, jonge meiOnroerende
den en jongens van 18 jaar.
goederen te koop 06-320.330.46
(75 cpm).
gevraagd
SEXAFSPRAAKJE met
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502 (75 c.p.m.).
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Slippertjeslijn, meisjes van 18
Tel. 02507-14534
zoeken
sexkontakt
06320.320.36 (75cpm).

Te koop
aangeboden
diversen

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

•k Mooie
eiken salontaf
120/60 ƒ50.-, 3-dlg.miniset
bl/wt. tegelblad, eiken rand
smeedijz.poten ƒ 25,-: 17980
(ilil Minimin is mrl MIDI l>ivni(;kl.ii lilrii) "l /riidrn .i.in:
* T.k.a. grote eiken tafel uit
Micro's ^ rrkltUMÜu
schuifbaar beiden kanten
l'oslltiis 156 - l ()<(() A I> Anisti-riiaiii
"eettafel", massief eiken
!)r s|uiiiii^sli|(lcn. p'Mrn VMOI pl.uNiiif; in (lo/rlldr \u-rk.
koopje ƒ 300,-. Z'voort 16064
\IMII de lirt.ilillj; onUan^l u rt'il .!<•( rpl»lMik.l.ut.
* HIJ en ZIJ samen al
* T.k.a. salontafel + 6 stoe
40 jaar blij.
len, vr.pr. ƒ300. Tel.: 02507
* Joepie! Opa en oma ge 18478.
Kunst en antiek
ven een feestje. Irkiromahaje
Onroerend goed
Onderhoud,
* Ouwe jongen + ouwe
en woonruimte
*.Veilinggebouw Amstelveen *
meid, 40 jaar is een hele tijd
reparatie,
veilt weer
te
huur gevraagd
Menigeen die tekent ervoo
doe-het-zelf
veel echte inboedels op maandag 15 en dinsdag 16 juni. dus ga vooral zo door.
Aanvang 19.30 uur. Kijkdagen zaterdag 13 en zondag 14 juni
•*• Raymond Saskia Maurice
MET SPOED! Jongeman
van 10-16 uur. Frans Halslaan 33, Amstelveen.
Wilma André het waren on
zoekt woonruimte in Z'voort,
Tel.: 020-6473004.
Uweg
1004
vergefelijke dagen.
hr max. ƒ 700. T. 02507-15518.
* S ANDER, 2 JAAR. VAN 2133 ME HOOFDDORP
Schoonheid en verzorging
HARTE GEFELICITEERD.
Woningruil

020-5626271

* T.k. voor weinig: EK '92, 2
zitplaatsen Nederland-Schot
land, ƒ 190. Tel.: 12050.

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500
MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

(Para)medisch personeel gevraagd

SDT
Een particuliere organisatie in Thuisverpleging
zoekt voor een van haar cliënten m Zandvoort
(voor langere tijd) een

bejaardenhelpster
Werktijden van 15.00 - 18.00 uur. Bruto uurloon ƒ17,60.
Reacties vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur. Tel.: 023-250092.

Winkelpersoneel gevraagd

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

üevr. VAKANTIE-MEDEWERKERS in juli-aug.-sept. Kassières/verkoopsters/vullers.
Vanaf 16 jaar. ALBERT HEIJN
Zandvoort. Tel. 02507-12657.

*=*02503

«Se 13515

Computerapparatuur

* Zandvoorts vrouwenkooi
en software
bedankt alle zandvoortse
middenstanders en de fa. Eh
res te Haarlem voor de prach
* Te koop 27 me antenne
tige prijzen.
merk Shakespeare van Fiber
• Wij behouden ons hè glass ƒ 150. Tel. 02507-18829
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen *T.k. 27MC-Bak Merk Cuna
CFM 2240 + GPA-antenne +
of niet op te nemen.
regelbare voeding, één koop
ƒ299,-. Tel.: 02507-18829.

Verloren en
gevonden
* De lieve mevr. die mijn por
tefeuille heeft teruggebrachl
op het pol.bureau., heel har
lelijk bedankt. Weet uw adres
niet. Belt u mij.

Weggelopen of
gevonden dieren
* Weggevlogen:
tamme
valkparkiet (heeft jongen)
wit/geel met rode konen.
Tel.: 02507-17210.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
GEZOCHT:
Voor div. afdelingen: Vakantiewerkers in juli-aug.-sept.
Vanaf 16 jaar. ALBERT HEIJN
Zandvoort. Tel. 02507-12657.

eysf

GLAS & SCHILDERWERKEN

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

ZOEK DE MISLUKTE

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Muziekinstrumenten
Gevr. voor vereniging piano
en accordeon. Tel. 0250717462 na 19.00 uur.
SACKSIONI Gitaarspeciaalzaak voor REPARATIE aan gilaren en alle snaarinstrumenten. Ruysdaelstraat 7,
A'dam-Z. Tel.: 020-6794115.

Dieren en
dierenbenodigdheden
Ontmoet de Dodo in het wild.
Benodigd: tijdmachine en
een meer dan gemiddelde
fantasie.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere-week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Prijswinnaars vorige week:
E. Berga - Amstelveen
A. v. Geffen - Amsterdam
J. Vonk - Amsterdam
C. Voorneveld - Wiinis

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio

- een Walkman
-

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

900 RUILADRESSEN in
Amsterdam. Bel voor GRATIS
informatiefolder: 020588.22.55 WBV Het Oosten
Woningruil. Zaandam-Zandvoort, idyllisch gelegen buurt
(de Oude Zwan) vlakbij Zaanse Schans. Br. o. nr. 76477808 v.d. blad.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
ie koop snorfiets JAWA, 2
jaar oud, met verzekering tot
mei '93. Prijs ƒ500,-. Tel.:
02507-13343.
* T.k. Brommer Sparta BU
004, rijdt goed + papieren. Pr.
n.o.t.k. Tel.: 02507-17629.
* T.k. gevr.: welke heer heeft
oude Zunndapp in zijn
schuurtje staan. 02507-18560.

Vakantie
buitenland
Naturistenpark Bélézy
bij
Avignon, mijn provengaalse
bung. t.h. Tel.: 01738-8828.

Auto's en
auto-accessoires
T.a. autotelefoon Selecto,
8 maanden oud ƒ 1800,-.
Tel.: 02507-19421.

V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje van 18,
06-320.324.22 (75c/m).
TRIO & PARTNERRUIL-LIJN
06-30-340-32 (75 cpm) zelf
gratis inspr? 01828-13799.
UITDAGEND huisvrouwtje is
zo opgewonden.
06-320.330.97 (75c/m).

en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

U BENT WELKOM ZATERDAG 13 JUNI A.S. OP DE BOUWLOCATIE AAN DE LAAN VAN MEERWIJK IN UITHOORN

Nog slechts 4
luxe appartementen
in Uithoorn
Momenteel zijn in aanbouw 13 exclusieve appartementen in
Uithoorn voor mensen die niet de sores willen van een tuin,
maar wel het genot van:

• ligging en uitzicht over prachtig sierwater
• Jlalkon op het zuiden
• inbraakpreventie
• een oppervlakte van ca. 130 m2
• inpandige garage/berging 27 m2
• 3/4 kamers, woonkeuken, luxe badkamer
De appartementen worden geraliseerd onder de bepalingen
van het Garantie Instituut voor de Woningbouw (G l W).

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

Zoek jij tel.nrs. van echte hete
meiden? Gewoon voor 'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42 (75 c/m)
Jij met twee wulpse vrouwen? Bel Triosexkontakt,
06-320.320.92 (75cpm).
LESBI-KONTAKTLIJN vr. zkt.
vr. 06-320-328-08 (75 cpm)
Gratis inspr? 01828-15477.
Live Privé! 37,5 cphm.
EROX
06.95.06
SM
06.320.320.65
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06.96.09
Alleen met jou!
MEEGENIETEN: meisjes van
18 onder de hete douche.
06-320.324.99 (75c/m).
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens (18 jr) voor
sex. Info: 06-9766 (75c/m).
Meiden 37,5 cphm. 06-320
327.06
St. Frans/Grieks
326.19
Effe vlug!
325.54
!.. .Topsex 25+
326.63
•
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex

Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66 (75cpm).
Debbie: de eerste keer op z'n
Frans. Jeetje dat is lekker.
06-9664. (75 c.p.m.).
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen van 18
r. voor een live heet sexgesprek. 06-320.330.81
75 c.p.m.).
DUIK in bed met 'n lekkere
meid! Vraag haar tel.nummer.
Bel 06-9511 (75 c.p.m.).
Eerst wilde EVELIENTJE niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken..! 06-9530 (75 c.p.m.).
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen. 18 jr.
Luister op 06-9603 (75 cpm).
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar een afspraakje met een
ekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met 'n
hete knul. 06-9613 (75 c.p.m.).
Sewillige meisjes (18 jr) en
3I-SEX voor TWEE, direkt luisvrouwtjes willen alles met
apart met een heet meisje of ou doen. Vraag naar hun
een lekkere jongen van 18. :el.nr. voor 'n hete vrijpartij!!
06-320.330.87 (75 c.p.m.).
Bel 06-320.330.45 (75 cpm).

Koop M
Lenstra
NVM

Makelaars o.g.

Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in).
•.Koopsommen v.a, f 327.000,- vjoai,
06-9533 (75 c.p.m.).
•
100%!hypptheek ïïiogeH|k
Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogetpunt.
• De oplevering is gepland rond augustus 1
Bel 06-9662. (75 c.p.m.).
Voor BI-SEX afspraakjes
bel 06-320.325 01 (75cpm).
Nu ook voor trio-sex!
Als je houdt van jong (18 jaar) Als het klikt willen deze
Vrouwen 37,5 cphm. 06meiden vaker sexkontakt
Diversen
320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr. bel dan Bianca en Petra.
06-320.320.55 (75cpm).
320.327.70
Negerin 35+ 06-320.324.33 (75c/m).
320.329.30
Verpleegster
Dame bezoekt ook invalide- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
BETTY'S ESCORT
320.323.63
Rijpe Ordi
en bejaarde Heren. Br. o. nr. kamerverhuizingen. Voll. verz.
First Class. Na 19.00 uur
320.324.54
Rijp Chique
795-77802 v.d. blad.
020 - 6340507 - 6328686.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Wie durft een stripspel te spelen met CAROLIENTJE 06350.222.41 (50 c.p.m.).

* Te koop BMW 1502, moet
ZE GEEFT
aan gewerkt worden.
zichzelf, haar adres en haar
Telefoon: 02507-18918.
telefoonnummer bloot.
06-96.85.
(100 c.p.m.).
Rijles auto's

PAARDENSTALLING
PENSION WEIDEGANG
Diverse clubs
Ook voor Fokmerries en
opfok van jonge paarden
HARD 37,5 cphm. 06en paarden op rust.
320.323.13
Hardlesbi.
Ook winterstalling,
320.326.18
Domina 35
omg. Uithoorn-Mijdrecht.
S&M
Tel. 02975-66935, na 22 uur. 320.324.34
320.324.14
Ruig Rijp
320.324.04
Onderdanig
Lessen en clubs
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
AEROBICS
Bel nu 06-9663. (75 c.p.m.).
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215. Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt. Nu met nummer.
HEB JE EEN HAVODIPLOMA Bel nu 06-9665. 75 c.p.m.
en ben je geïnteresseerd in
HETERO-BI-SEKS DATE
een opleiding tot
06-320-331-61 (75 cpm).
SECRETARESSE? Wij bieden
een éénjarige opleiding in Gratis inspr? 01828-11141.
combinatie met betaald werk! Homo: zoek je 'n hete boy
Informeer hiernaar op onze voor 'n sex-afspraakje?
OPEN DAG op 16 juni van 15 06-320.330.18 (75cpm).
tot 17 en 19 tot 21 uur.
Homojongens onder elkaar.
Deeltijd KMBO Amstelland en Hoor ze heet TEKEER gaan.
Meerlanden, Startbaan 26, 06-320.330.88 (75 c.p.m.).
Amstelveen. 020-6474726.
HOMO-JONGEREN-KONWAT VOOR OPLEIDING
TAKTLIJN 06-320-322-88.
STRAKS?
ratis inspr.? 01828-30800
Op 16 juni van 15 tot 17 en 19 ;t/m 30 jr. evt. anoniem)
lot 21 uur is er een OPEN
DAG op het deeltijd KMBO Homo-jongeren-privé 06-340340-48 (75 cpm).
Amstelland en Meerlanden,
HOMOKONTAKT. Zoek je
Startbaan 26, Amstelveen.
een lekkere boy van 18 jr?
06-320.330.95 (50 c.p.m.).
Zalenverhuur
Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die 18 jarige jonVERENIGINGSGEBOUW
gens. 06-320.324.44 (75c/m).
IK
De Krocht
geef je mijn telefoonnummer,
Grote Krocht 41, Zandvoort, geef je mijn adres, vertel wat
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, over mezelf, wacht dat jij me
voor
belt.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
320.322.23.
KOFFIETAFELS
06/100 c.p.m.
,n
haar
korte rokje staat
Financiën en
MARIETJE te liften.
handelszaken
06-320.320.95 (75cpm).

Autoverzekering

SM TELECARROUSEL direkt
apart!! Ho/He/Bi 06-340-34049. SM Kontaktlijn 06-320-33039 (75 cpm) Gratis inspreken?
01828-30599.
Suzanne heeft hele grote....!
Wie wil ze vasthouden? Bel
06-9667 (75 c.p.m.).
Telerotica! 37,5 cphm.
Zapp sex
06.96.92
SM club
06.96.91
Rijpe vrouwen
06.96.94
Frans
06.96.46
Tiener
06.96.40
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Amstelplein 22-24
1423 CN Uithoorn
Telefoon 02975-40011
Openingstijden:
ma./vr. 09.00-17.00
za. 10.00-13.00

Dit is een project van
UBA Bouw b.v.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

voor de particulier
MICRO'S worden
5 regels GRATIS
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
Gratis
!
•de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
telefonisch worden opgegeven.
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
regels • alleen voor particulier gebruik
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
kantoor:
uitkomen
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
lettergrepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

•

—

ed. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
'ƒ12,02
ƒ 13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

.'

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

GA/EEKMEDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22
BX 10-'85, fel rood, LPG,
i.z.g.st., ƒ4750. Expocar
Trading 020-6153933/6692610.

Autorubnek SHOWROOM verschi|n! elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.. Amsterdams Stadsblad,
Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant. De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdom, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland luitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en hè! Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: von maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6058686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze oan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeverr kan ook: Het Parool, Wibautstraal 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Loon van de Helende
Meesters 421 B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Hel Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranlen en in Onze Krant
Waterland, De Zoanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Toiole oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ 1 1,50
mm-pri|s
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zi|n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
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...- ingdijk
autoverhuur

AX
ƒ60,- per dag
incl. BTW en verzekering
o.a. BX, ZX en 9 pers. busje
Tel. 020-6932750'
S. Stevinstraat I2a, A'dam

Citroen BX Cannes als nw.
16.000 km, b.j. 8-'90 van part.
Inruil
mogelijk.
Tel.:
075-351723.

Lancia

H.H. h., tegen inruilprijs: Lancia
Thema 2.0i e, 1/91 LPG, grijs
Citroen occasions. Keuze uit met. sportvlg. ƒ 26.500.50 stuks, alle types.
Autobedr. BEREBEIT, AmstelVisa Garage, Houtmankade dijk 25, A'dam, 020-6627777.
37, A'dam. Tel. 020-6278410.
.ancia Casparus B.V. Weesp
H.H. hand., tegen inruilprijs: BX jiedt aan wegens annulering
16 RE, LPG, wit, 1-'89, ƒ 12.500. ease order:
BX16RE, LPG-o.b., wit, 9-'88, LANCIA DEDRA 2.0 i.e.
/9.950.BX14TE,LPG,juni'89, vletallic grijs 649 met zéér
ƒ 11.500. BX 14 RE, LPG,4-'88, loge korting. Nog geen
ƒ9.950. BX 14 E, LPG, 4-'87, (enteken afgegeven!!!!!
ƒ7.250. BX 16 RE, LPG (lichte Tel.: 02940-15108,
besch.), 1-'89, ƒ11.750.
Dhr. F. Blommesteijn.
Autobedrijf BEREBEIT,
Prisma 1600, 1985, grijs met.,
Amsteldijk 25, A'dam.
LPG, APK 11-'92, vr.pr. ƒ4100.
Tel.: 020-6627777/6627797.
Tel. 02503-21685.

Daihatsu

Mazda 626 HB, 2.0, 12V, GLX
tr.h, deurvergr, el. r, als nw,
45.000 km. Tel.: 03432-2200.

Mercedes-Benz

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Jeep Cherokee 2.4, 6 cyl. geel
kent. autom. airco,'85, ƒ 14.00.
Toyota Brouwer
Hamerstraat 3-15, 6360401.

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Mmervalaan 85, 020-6793249/6713581

Mercedes 230 E autom, 4-'88,
van part, 70.000 km, uitzonderlijke staat, impala met, cvww.
Vr.pr. ƒ 39.500. 020-6442037.

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

BMW

3,1.3 met. 1.7 IE, 16 V motor,
bak, alarm op afstand, 4 x
lectr. ramen, sport uit). +
Iprst. verl., Q.V., a.v. intr.
ƒ 14.950.
ientrum Auto's 020-6250096

BMW 316 1.8, 4-'82, getint glas
Nwe Apk, ƒ 2950. Expocar
Trading 020-6153933/6692610.

T.k. BMW R 75/7, b.j. '77,
kleur blauw. In goede staat.
Vr.pr. ƒ6500. 02990-34313.

yfa Romeo 33, '87, APK tot T.k. van 1e eig. BMW 318i Tou33, 77.000 km, incl. radio. Prijs ring, diam.zwart metall, zonw.
glas, c.v, sept '90, ƒ37.500.
10.500, 02990-48549.
BMW 730i AUT, juni '88, kl.
• „SHOWROOM":
zwart met, zonw. gl, el.
De autorubriek voor
schVkanteldak, ABS, ƒ37.000.
Amsterdam en omgeving.
BMW 2002 Targa Cabriolet
Oplage 750.000 ex.
(Baur), bruin met, beige int,
Elke week in Het Parool en verk. Lz.g.st, juni '74, ƒ 18.500.
He uitgaven van WEEKMEDIA. Berebeit,
Amsteldijk
25,
A'dam, 020-6627777/6627797.
Tel. 020-6658686.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size en S10.
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT:
menkaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Rfth Weels

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

Citroen
brio, 2 CV 6, club, b.j. 10-87,
NU KOPEN,
|e eigen. 68.000 km, ƒ5500,-. VOLGEND JAAR BETALEN*
Autobedrijf Wim van Aalst
C.AX11TRE5drs5-88/10.750
Tel.: 02979-84866.
C. AX 11 RE
9-87 ƒ 9.700
fitroen BX 1.9 Sport. Bouwj. C. BX TGD Break4-89 ƒ 23.750
C. BX 1.6 RE
6-89 ƒ 19.900
""" Prijs ƒ 10.450.
C. BX Diesel
5-80 ƒ 27.500
iutobedr. Brouwer.
C. BX1.9TZI
2/91 ƒ 29.500
Jan Steenstr. 42-48.
Renault 5 SL
6-88 ƒ 11.750
il. 020-6763829.
Fiat Uno Lido
2-89 ƒ 12.950
Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600
TIMO DE BRUYN
'oor occasions en reparaties: Fiat Panda Jolly 6/88 ƒ 8.950
Peugeot 309 All. 2-87 ƒ12.500
van BX, Visa en 2CV6.
'K klaarmaken tegen gered. Peugeot 505 Com.D90 ƒ 24.500
ryz. Verk. van losse' onderd. Peugeot 205 XS 2/88 ƒ 15.950
el 020-6680820 en 075-702625 Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750
Seat Malaga D 12/89 ƒ11.950
REKHAAK incl. montage voor Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950
|w Citroen BX, ƒ 325, incl. btw. Skoda Favoriet 1/91/12.950
De Citroenspecialist
Renault 19 Cham.5/90 ƒ 18.900
né Spaan, Visserspad 11
3-12 maanden garantie
Krommenie, tel. 075-281193
*Vraag onze voorwaarden
ana^85 VEERBOLLEN OP
Vele financ. mogelijkheden
DRUK BRENGEN bij de Citroen
OTO-ICI CITROEN
pecialist in Zaanstad.
Hogeweyselaan 21
Sarage Rene Spaan, tel.
WEESP
""5-281193/353788.
0294Q-16661

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Swift 1.0 GL, 7-89, .ƒ14950ƒ 8.950occasions. Tel. 020-6433733. Alto GL, 1-88,
Alto GL, 2-88
ƒ 8750H.H. hand., tegen inruilprijs: Mitsubishi Colt GL aut, 11-'83,
Alto GL, 7-87
ƒ 6.950,Sunny 1.4 Van Autom., 7-'89, 87000 km, blauw met.
ƒ9.250. Nissan Micra 1.0 SDX, AUTOBEDRIJF JAN WALS,
Autobedrijf Wim van Aalst
9-'86, ƒ 7.250. Autobedrijf
Tel.: 02979-84866.
02902-1697.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Mitsubishi Galant 1.6, m.'81,
Amsterdam, 020-6627777.
nw. APK, bruin met, i.z.g.st,
Nissan Micra de luxe, APK '93 ƒ1.950. Tel.:020-6105478.
b.j. 11-88, ƒ 8750.-. Inpr.st.Tel.
020-6437150, Amstelveen.

Fiat
127 Super, bruin met. 1981,
FIAT VERMEY B.V.
58.000 km. nieuwe remmen,
Keuze
uit ruim 35 occasions.
Apk. 12-92, ƒ 950.Centrum Auto's 020-6250096 A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
-\ai Croma I.E, 2 L, 88,
tr.haak., sunroof, elec. ramen. GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden FatVr.pr. ƒ11.950. 020-6158704.
occasions. Tel".: 020-6470909
Rat Panda 45, b.j. '85, APK '93,
\pr.st. ƒ3500.-. Tel.: 020- Rat Uno 55 S, m.'88, nw. APK,
nette auto, 3 drs, ƒ6.450.
6437150, te Amstelveen
Fiat Ritmo, 60!., 9-'82, blauw, Tel.: 020-6105478.

Peugeot

STARLET 1.3 Soleil
Km.st. 18.000 kleur wit
5 versnellingen
Prijs 13.950

Toyota Corolla, m.'86, Sed., 4
drs., nw. APK, grijs met,
i.z.g.st., ƒ5.950, 020-6105478.
TOYOTA STARLET 1.3 DX
1985, ƒ 7.950,VAKGARAGE NIPPON
02503-16679.

Triumph

Volkswagen

Ford

FORD VAN NES- WEESP

Volvo

Van Vloten Amsterdam

FORD VAN NES - WEESP
JONGSMA

Hyundai

Renault

RINKO

Accessoires en Onderdelen

Afgesproken!
AUTOKROOY

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
Service en
Reparatie

Rover

Autofinanciering
en verzekering

Verder diverse gebruikte Rovers, o.a.:

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en '
huis-aan-huisbladen die m Groot Amsterdam worden
verspreid. Totale oplage 761540 exemplaren.

Geef nu uw advertentie

bon

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

;vrx
^

In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoopcontacten.

Naam
Adres'
Postcode + Plaats

Rover 216 GSI, 5-drs, 11-'90, 44000 km
Rover 820 E Fastback, 10-'89, met LPG
Montego 2.0 GTI Estate, 02-'89

Minor
Motorcars
Record voor
Rover
Metro 1000 HLE
Maestro 1.6 Mayfair
Rover 114 GTA
Rover 114 GTI
Rover 216 SE

10-'83
1-'87
11-'90
-.. .6-'91
4-'88

prijs excl
6% BTW

prijs incl
6% BTW

26,00"!

L—iL56

t

_J

37,50

39,75

49,00

51,94

60,50

64,13

72,00
83,50

76,32
88,51

95,00

100,70

106,50

112,89

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan- SHOWROOM. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bi| Het Parool.
Wibautslraat 131. Amsterdam Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren Amstelveen. Gebouw Aemstelstyn. Laan der
Helende Meesters 421B Uithoorn. Stationsstraat 70, Weesp. Nieuwstraat 33, Zandvoort. Gasthuisplem 12

ROVER STERLING 825, maart
'88, LPG, zeer fraaie auto,
boardcomp, el. deuren/ramen.
Na 18.00 uur: 020-6112099
Rover 2600 S, b.j.'84, 5 bak, bl.
met,
spr.vlg, nw. APK,
i.z.g.st., ƒ 3.950. 020-6105478.
Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Saab
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh, rep, apk

Autorijschool MICHEL
1e 3 lessen a ƒ25,Motornjschool MICHEL
pakketpnjs ƒ790,-. Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.

Royal Class Saab's
v.a. ƒ 20.500,-ü
Hoofddorp, 02503-14097
• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis m heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Tel. 020-6658686.

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478.

MOOY EN ZOON

Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.

v h Museurri autobedrijven

Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.

al 17 jaar uw dealer

SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

Subaru

Seat

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335

Rijscholen

AUTORIJSCHOOL NOVA
Pinkster-aanbieding:
spoedcurs. ƒ 875. incl. examen.
Binnen 8 weken uw rijbewijs,
per uur ƒ 45.Bel voor info 020-6464778

020-6177975

Campers

in PRIJS gelijk,
in SERVICE beter!
Ruysdaelkade-75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

Subaru 1.3 DL, b.j.'84,
APK, i.z.g st„ ƒ 1.950.
Tel.- 020-6105478.

nw

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Autoverzekeringsmarkt.
Betaal niet méér dan nodig. Saab 900, 4-drs., sch d ,
okt.'87, 1e eig, o h boekje
Celie Inf. 020-6416607.
t.inz., 83000 km., ƒ 17 750Saab Jorntsma, Wagenv.eg 10,
Purmerend, 02990-23741
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6949266

Handtekening .

Schrijf hier m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

ƒ24.950,
ƒ19.850,
ƒ22.500,

SCOUT PIVO vouwwagen,
meerdere extra's, in nieuwstaat, ƒ 5.500,IMPORT USA CARS
020-6670121.
TE HUUR van particulier:
camper voorzien van alle com
fort, 2-4 pers. 02993-61854.

Adverteren m
„SHOWROOM"
Tel 020 • 665.8686
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX 020 • 665 63.21

Avond- en nachttar.

bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen • Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie U
om 8.00 uur retour
zult verbaasd staan over het
tegen 4 uur-tarief.
resultaat.
020-6794842, 020-6908683.

Algemeen

Bij Fred Hehl Autobedrijven

H.H. h, tegen inruilprijs: Vectra
505, GR, diesel, station, bj. '86, 1.8 GLS, 5-drs, wit, LPG, 12Triumph Dolomite 1850 HL
5-bak, alarm, open dak ƒ 6950.- '89, ƒ 18.500. 3x Opel Kadett Autobedr. BROUWER.
74.000 km, in goede staat,
wijnrood concours conditie
Ritmo 60 L. silver 1986, grijs Expocar Trading 020-6153933. 1600i, 3-drs, LPG, 5-'89, v.a. 2e Jan Steenstr. 42-48.
ƒ 1900. Tel.: 02503-28970.
13 mnd APK taxatierapport.
met, luxe uitv. bumpers en
Tel. 020-6763829.
ƒ13.750.
Kadett
1.6i,
LPG,
6T.k. Fiat Panda 34, b.j. nov.'84, spiegels in kleur ƒ 5.950.ƒ7.500. Tel. 02154-17497.
'90, ƒ 15.500. Kadett 1.8 LS, 4vraagprijs ƒ 4.500.
Centrum Auto's 020-6250096
drs, rood, sch.dak, c.v, LPG,
Inl.: 020-6479480.
PEUGEOT - DEALER 3-'89, ƒ 15.000. Kadett 1.8 LS,
Door inruil hebben wij voor u 4-drs, rood, LPG, 3-'89,
Jetta 1984, brons met., LPG,
V.W.- en AUDI-specialist
diverse Leeuwekeur gebruikte ƒ 14.250. Kadett 1.3 LS, LPG, 6open dak, t.nw.st, ƒ6.950,'86,
ƒ9.750.
Kadett
1.3
LS,
BAAS
auto's klaar staan, b.v.:
Centrum Auto's 020-6250096
LPG, 3-'84, ƒ 4.250. Omega 2.0i Voor nieuwe en gebr. auto's
205 1.1. Jr. 87
ƒ 9.950. LS, 8-'88, ƒ 14.750. Prijzen incl.
Jacob van Lennepkade 295 VW Golf Dies., b.j. '89, blauw,
Autobedr. BEREBEIT,
FIESTA 1.1 C 3 DRS.
ROOD
12-87 11.000,- 205 1.1.'Accent 89 .ƒ13.900- BTW.
GTi, l.vlg., 5 bak, als nw.,
Tel.: 020-6183855.
ESCORT 1.6 CLX 3 DRS.
ROOD
01-91 25.900,- 205 1.1. XL 90 v.a. .ƒ16.900. Amsteldijk 25, 020-6627777.
ƒ 15.950. Tel.: 020-6105478.
H.H.
h.,
tegen
inruilprijs:
VW
ESCORT 1600 GT
WIT
06-90 22.500,- 205 1.8GRD. 90 ...ƒ20.900. Kadett 1.2 S, 1983, rood, m
Jetta 1.3i CL Pacific 4-drs„ VW Passat, Variant 11/88,
ƒ24.300.
ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
10-89 19.000,- 405 1.6GU90
ƒ45.500. nieuw staat, 2-drs, geen roest LPG, 2-'90, ƒ 16.950. Autobedr. 49.000 km. ƒ 21.450,ESCORT 1300 SPECIAL 3 DRS.
WIT
05-88 14.900,- 605 3.0 SV 90
of schade, ƒ 4.950.Toyota Brouwer
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
ESCORT 1.4 INJ. BRAV. 3 DRS. GRIJS 10900KM 21.000,- De auto's worden geleverd Centrum Auto's 020-6250096
Hamerstraat 3-15, 6360401.
A'dam, 020-6627777.
met
100%
garantie.
Inruil,
ESCORT 1.6 EUROPA 3 DRS.
WIT 13000KM 19.850,ESCORT 1.4 EUROPA 3 DRS.
ROOD 36000KM 18.950,- financiering en verzekering Kadett 1.6 Dsl, 87, blauw,
DIVERSE ESCORT'S 1400 3 DRS. 1987 T/M 1991 V.A. 12.000,- worden door ons snel en voor- trekhk, 5-bak, i.z.g.st. ƒ 9.950,-.
Centrum Auto's 020-6250096
ORION 1400 INJ.
ZILVER
01-91 24.700,- delig geregeld.
ORION 1600 CL
GRIJS
04-87 16.500,COBUSSEN
Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
Opel Corsa, 1.4 i 4-drs, 11/90,
SIERRA 2000 CL KOMBI
BLAUW
02-88 17.900,Sinds 1930
o.a.:
17.000
km
ƒ18.500,SIERRA 1800 TURB.DIES.KOMBIROOD
04-90 23.500,- Baarsjesweg 249-253, direkt
Volvo 460 GL, zilver met., 1991, 38000 km
ƒ29.950
SIERRA 2000 CL 4 DRS.
GRIJS
07-87 15.000,- bereikbaar v.a. Postjesweg Opel Kadett 1.6 i GT 4-drs. Volvo440 GL 1.8, smoke zilver met., sept. '91,13000 km/29.950
32.000 km
ƒ 18.000,-.
SCORPIO 2.0 INJ. CL 5 DRS - GRIJS
09-89 24.900,AMSTERDAM - 020-6121824
Volvo 440 DL, rood, 1991, 13800 km
ƒ25.750
Toyota Brouwer
PEUGEOT 405 GR 1900
BLAUW
01-89 23.500;De koffie staat klaar !
Volvo 440 Turbo, blauw met, 1989
ƒ27.950
Hamerstraat 3-15, 6360401.
V.W. JETTA CL K6
BLAUW
09-87 13.500,Volvo 440 GLE, schuifdak, stuurbekr. enz., blauw met./ 24.750
MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD
07-88 14.500,- Peugeot 205 Accent 1.1, rood, Opel Kadett 135, b.j. 10-'86,
Volvo 440 GL, grijs met., 1989, 35000 km .•
ƒ22.950
9.500,- b.j.'88, rijdt perfect, ƒ8.950. APK 4-'93, blauw, ƒ8000,
ASCONA 1600S 4 DRS AUT.
BLAUW
04-86
4.500,- Tel.: 020-6105478.
FIESTA 1100
ROOD
04-83
02503-39698, 18.00-22.00 uur.
4.900,ESCORT 1.1 L 3 DRS.
GOLD
05-83
Peugeot 205 XE Accent
T.k. Opel D Kadett 1.2 N, bj.
licht met. 38.000 km. 1988,
Uw volvo-dealer
'84, APK, alles in prima staat,
HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443
Autobedrijven RINKO
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
ƒ4950. Tel. 02998-1993.
Curiestr. 10, Zandvoort,
uit de IJtunnel 2 x rechtsaf.
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424 Opel Kadett Caravan Dies,
m.'86,
wit,
5
drs,
APK,
rijdt
VOLVO-NIEROP
b.a.:
440
• „SHOWROOM":
Peugot 104 GL, bj. '82, APK
perfect, ƒ6.950, 020-6105478. spec., km. 68000, rood, '90.
De autorubriek voor
mrt '93, trekh, prima, ƒ 1900.
Sierra 2.3 diesel, 1988, rood,
440 GL spec., groen met., km.
AUTOBEDRIJF
Amsterdam en omgeving.
5-drs., geheel in nieuw staat, Tel. 020-6964311, na 19 uur.
• Bewijsnummers van een ge-37000, dec. '88. 440 GL LPG
Oplage 750.000 ex.
5-bak. ƒ 13.900.T.k. Peugeot 205, d.blauw, '87, plaatste "SHOWROOM"
o.b., km. 80000, '89. 740 GL, Elke week in Het Parool en
Centrum Auto's 020-6250096 pr. staat, APK tot juni '93. Vr.pr. advertentie krijgt u alleen toediv. extra's, '87. 740 GL black- alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Off. Ford Comm. Agent,
gezonden als u dat bij de op- lineaut., km. 125000, '89.3405Sierra Diesel 2.3, m.'84, 5-drs, ƒ8250,-. Tel. 02975-53088.
Tel. 020-6658686.
Curiestr. 10, Zandvoort
gave
van
de
advertentie
kenstuurbekr, antraciet, ƒ4950. T.k. Peugeot Diesel, zwart,
drs. aut., km. 60000, '88. 343
Nieuw.-Noord,
•
„SHOWROOM",
baar
maakt.
De
kosten
daarExpocar Trading 020-6153933. bouwjaar 1988. Km stand 1x
aut., km. 54000, '84, ƒ5.750.
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424,
de autorubriek in
voor bedragen ƒ3,343
DL
aut,
km.
87000,
'84,
rond.
ƒ
14.000.
02526-89841.
biedt aan inruilauto's:
Het Parool en Weekmedia.
ƒ 6 250. 340 DL sedan aut, km.
Huis aan huis m heel
65000, '84, ƒ6.500. 360 5-drs
Amsterdam en omgeving.
Ford Fiesta 1.4 Cl, 3 drs., '90, Honda Accord 2. OEX-PSM
LPG, '85, km. veel, ƒ4.950.
grijs metall, sch.dak, b.j.'86.
Oplage 750.000 ex.
Escort 1300, 3 drs,'83,
Vancouverstraat 2-12, A'damhand, tegen inruilprijs:
f10.500. Tel. 02975-64788.
Tel. 020-6658686.
AUTOBEDRIJVEN HH.
Escort 1.3 CL, 3 drs, '87,
west,
020-6183951.
R 19 TR, blauw, LPG, 2/90
Sierra 1.6 CL, 3 drs, '89, met
ƒ 13.500.- R 19 GTX, LPG, rood,
open dak + zonw.g'las,
3-drs. 5/90 ƒ 15.500.Incl. 12 mnd. Bovaggarantie.
Curiestr. 10, Zandvoort,
R 19 GTX LPG, blauw, 5-drs,
Nieuw.Noord,
Escort 1.3 CL, '87, wit, 62.000
8/90 ƒ 17,000. BEREBEIT,
Onderdelen voor: Austin-RoverOff. RENAULT DEALER.
km. APK tot Mrt '93. Vr.pr.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Binnen
2
jaar
bij
inruil
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424
ƒ9500, 075-214333.
Renault 21 RX, 1986, l. m. velbiedt
aan:
inruilauto's
KIMMAN
HAARLEM
minimaal
70%
terug
*
ESCORT 1,6 CL, 5 versn. getint
gen, LPG, grijs, ƒ 7.500.
glas, radio, grijsblauw metallic,
IN 24 UUR GELEVERD
Tel.:
02503-25753
(na
18
u.).
Clio 1.2 RL, 3 drs, '91,
okt. '86, ƒ7900, 075-157896.
Clio 1.2 RL, 3 drs. demo, mais- Renault 25TX blauwmet 2/88,
TT.
Vasumweg
32
FORD SIERRA COMBI 1.6,
geel, radio cass. ree, '92,
75.000 km, elektr. ramen+deur
{a/d
Klaprozenweg
A'dam-N)
11/83, rood metallic, APK.
19 TR. Europa 5 drs, zw. met. ABS+atrco schadevrij apk '92. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel.:
0206310615.
Klaar terwijl u wacht.
JAN WALS, 02902-1697.
demo, ra'dio cass. ree, '92,
ƒ15.000. Tel. 02503-51150.
* Uitgezonderd Sonata.
Ruilstarters en dynamo's.
19
GTR
4
drs.
Chamade
'90,
Sierra 2.0. Laser, 1985, blauw
Valkenburgerstraat 134.
RENAULT AMSTERDAM
11 GTL3 drs. '86. Inklusief 12
met, autom. stuurbekr, get.
Tel. 020-6240748.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.mnd.
top-garantie
Meer
Garage
glas, LPG, in nw. staat, 84.000
Top occasions met 1 jaar
DIESELSERVICE;
HYUNDAI
'DEALER
3rote
sorteririg
ONDERDELEN
km. ƒ 7.950.T.k.
Renault
9
GTL,
6/84,
Avegarantie
':
Dok voor uw
brandstofpompen; verstuivers;
/an schade-auto's, alle
Centrum Auto's 020-6250096
nue
Bordeaux
Rood,
47.000
'OCCASIONS
cil.koppen vlakken. Garage/
nerken, alle bouwjaren.
Wibautstraat 224
km, prima staat, ƒ55000.
Linnaeuskade 5-7, .
motorenrevisie FEENSTRA,
r.k. Ford Escort 1100 L Bravo,
RAVENSTIJN, 02502-45435.
020 - 561 96 11
Tel.: 02993-72488.
Amsterdam
.
Industneweg 27, Duivendrecht,
oj. nov. '82, APK, div. ace.
Lid Nevar.
Tel.: 020-6980639.
f2900. 023-241419.
020-6929548

Honda

niet duur!!!
Studenten 10% korting
- koelwagen & opnjauto
9-pers. bussen en pick-up's
• Nu ook Chrysler Voyager

Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX 020 - 665.63.21

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Uit de 7, door inruil verkregen
Toyota-Starlets, bouwjaar varierend van 1987 t/m 1989,
deze week in de aanbieding
een

Ouke Baas

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17! A'dam, 020-6148385

PINKSTER WEEK !!

Opel

Sunny 1.3 Stationwagen, Lpg,
8-87, 93.000 km ƒ 10.950.-.
1e eig. jan. '86 LPGH APK
Autobedrijf Wim v. Aalst
maart '93, 12.500km. I.z.g.st.
Tel.: 02979-84866
Vr.pr. ƒ5900. 020-6371231.
Sunny, coupé, 1.6 SGX, 1988
Ascona 1.6 S, 1985, LPG, gr.
roo'd, 15 inch, sp.velg., st.bekr.
met, 4-drs, in nw. staat.
electr. ram., get. glas, alarm pp
108.000 km. ƒ 6.950.afst., geen tweede zo mooi
Centrum Auto's 020-6250096
ƒ 15.950.
Centrum Auto's 020-6250096 Ascona Diesel, 5-drs, 6-'85,
c.v, getint glas, ƒ5750.
Expocar Trading 020-6153933.

BIJ

Suzuki Alto GA, m.'87, wit, nw.
APK, ƒ 5.950, rijdt perfect.
Tel.- 020-6105478.

Toyota

NU IN ONZE SHOWROOM

Auto's in

Zuidemde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Mitsubishi

De nieuwe Rover 800

Telefoonnummer

Voor een goede SUZUKI-occassion naar;

COBUSSEN

Alfa Romeo

—

Amstelstein - Suzuki
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Nissan

Daihatsu Cuove, b.j. '87,55.000 l.v.m. lease-auto t.k. DAIHATkm, APK okt. '92,1e eig, i.g.st., SU CUORE CX rood nov. '91,
wit. 02503-11509, na 2 unieuw ƒ 16.500, vr.pr. ƒ 14.000.
Tel.: 075-285970 na 18 u.
NIEROP-DAIHATSU b.a.:
:uore TS aut. km. 28.000, '90. Daihatsu Cuore, 5-drs, sunroof,
:harade TS diesel,
km. zwart met. 7500 km, sept. '91
Autobedrijven RINKO
120000, '88
Curiestr. 10, Zandvoort,
Vancouverstraat 2-12, AmsterTel. 02507-13360 b.g.g. 12424
dam-West, 020-6183951

Autoverhuur

Suzuki

Mazda

Autosloperijen '
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico' ong.
PTT-vnjwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vnjwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435.

Het Anker
AUTOSLOPERIJ. Inkoop loop
en schade-auto's. Tevens verkoop van alle onderdelen en
alle autobanden 02977-40073
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf,
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel 020-6754193
Het hoogste bod ?
Loop- sloop en schadeauto's. Gratis opgehaald.
PTT-vnjwanng RDW.
Autosloperij EXCELLENT
Heining 39, Sloterdijk A'dam
Tel.. 02907-7654

Diversen
Te koop .gevr.: speedboten
kruizers, a contant, tevens en
keletekoop Tel. 02990-37825

Bekend om zijn zeer aantrekkelijke prijzen,
zijn goede service en
zijn 5 ***** garantie
Alfa 164 2.5 Turbodiesel, rood, sportvlg
91 ƒ32.950
Alfa 164 3.0 V6 inj., Savali uitv.! Sp.vlg
90 ƒ29.950
Alfa 75 1.8 i.e. Savali, LPG, verlaagd
90 ƒ22.950
Alfa 33 1.7 i.e. Quadr, nwste. mod , alfarood . .91 ƒ22.950
Alfa 33 1.7 i.e., alle opties
90 ƒ 15950
Alfa 33 1.5 TI Pininf. Stationc, zr. compl.
. . . 90 ƒ 17 950
Audi 100 2.3E CD, schuifd., alles elektr
89 ƒ22.950
Audi 80 Turbo Diesel, 5 versn, stuurbekr
90 ƒ 26.950
Audi 80 Diesel, zwart, 5 versn., c.v
90 ƒ 22.950
Audi 80 1.8 S autom, Serret uitv.! LPG, blauw . 90 ƒ24.950
BMW 735i autom, schuifd., ABS, alles elektr. . .88 ƒ29.950
BMW 520i, LPG, schuifd., alarm, 5 versn , ABS .91 ƒ39.950
BMW 524 Turbo Diesel autom., antraciet metall. .90 ƒ39950
BMW 524 Turbo Diesel autom., sportvlg, schuifd. 87 ƒ 15.950
BMW M3, M Power, diam.zwart, ABS, schuifd
.88 ƒ49.950
BMW 316i, 4 drs, sportvlg., Necam LPG, 5 versn. 89 ƒ 17.950
Chevrolet Camaro Z28, Iroc-Z Targa, Fuel Port inj. 88 ƒ 29 950
Chrysler Voyager 2.5 inj, 7 pers, LPG obw, . .91 ƒ34.950
Itroen XM 2.2 Diesel, Pullm, alles elektr
91 ƒ34950
litroen XM 20i Comfort, LPG inst, alle opties
91 ƒ22.950
litroen CX 2.5 Prestige aut. (ver!.), airco
90 ƒ 24.950
iitroen CX 2.2i Croisette, alle denkb. opties . . . 89 ƒ 14.950
Ford Scorpio 2900i Ghia autom., zéér compl. P. .91 ƒ29.950
Ford Scorpio 2900i Ghia 5 versn, alles elektr. . . 90 ƒ 22.950
Ford Scorpio 2500 GL Diesel Ghia uitv. ! Schuifd. 89 ƒ 19.950
Ford Scorpio 2400 GLi aut, antr., LPG, schuifd. . 90 ƒ 17.950
Ford Scorpio 2000i GL, 4 drs. Sedan i Alle opties 92 ƒ 29.950
Ford Scorpio 2000 GL, LPG, brons, alle opties . .89 ƒ 15.950
Ford Scorpio 2000 GL, blauw, schuifd., 5 versn. . 87 ƒ 12.950
Ford Sierra 2000 CLX 4-drs. Sedan' LPG, schuifd. 90 ƒ 17.950
Ford Escort 1.6 GT, zwart, schuifd., sportvlg . . .91 ƒ18.950
Jaguar 4.0 Sovereign rood, leder, zéér compleet 91 ƒ 69.500
Jaguar 3.6 Sov, blauw, wit leder, alle opties . . . 88 ƒ 34.950
Jaguar 4.2 HE uitv., bruin, leder, sportvlg
81 ƒ 9.950
.ancia Thema i.e, nwste mod, wit, zéér compl. . 90 ƒ 19.950
.ancia Thema i.e,van 1e eig, bijzonder mooi . . 89 ƒ 15.950
Lancia Dedra 1.8 i.e., LPG, airco, alles elektr. . .91 ƒ24.950
Mazda 626 2.0 GLX 12 Valve Hatchb, zéér conpl 89 ƒ 15.950
Mercedes 300 TE Station, Evol. AMG, zéér compl.87 ƒ49.950
Mercedes 260 SE autom, LPG, airo, schuifd. . .87 ƒ32.950
Mercedes 260 E autom, d. blauw, airco, ABS . .87 ƒ34.950
Mercedes 190 E 2.3 AMG, verlaagd, sportvlg, c.v.89 ƒ34.950
Mercedes 190 Diesel, nw. mod, grijs, 5 v
91 ƒ39.950
Mercedes 190 2.5 Diesel aut., zilver, stuurbekr. .86 ƒ24.950
Mercedes 190 Diesel AMG, 16 inch vlg, verlaagd 86 ƒ24.950
Mercedes 190 Diesel, alle opties
86 ƒ 19.950
Mitsubishi Galant 2000 GLXi, 5 drs, rood, LPG . 90 ƒ 19.950
Opel Senator 2500E CD aut, zwart, alle opties . 90 ƒ 29 950
Opel Omega 3000 inj. Irmscher, zwart, LPG . . . 90 ƒ 19.950
Opel Omega 1800 GLS, 5 versn. LPG, zwart, get. gl.91 ƒ 19.950
Opel Omega 2000 inj, d.blauw, 5 versn
90 ƒ 16.950
Opel Vectra 1700 GLS Diesel, 4 drs, sportvlg. .90 ƒ22.950
Opel Vectra 1.8 GTI, 5 drs, HB, blauw, sp.vig. .90 ƒ24.950
Peugeot 205 GTi, rood, 5 v, get.gl, sportint. . .90 ƒ22.950
Peugeot 405 GRi, LPG, zwart, sportvlg, schuifd. 90 ƒ 19.950
Peugeot 405 GLi, 5 v, wit, get.gl, stuurbekr. . . 91 ƒ 19.950
Porsche 944 Turbo, d.blauw, airco, zéér compleet 89 ƒ69.500 .
Renault 25 V6 inj. aut, airco, ABS, schuifd. . . . 90 ƒ 29.950
Renault 25 V6 inj, orthop. stoelen, schuifd. . . .91 ƒ29.950
Renault 25 TXE, nwste mod, alle opties
91 ƒ28.950
Renauh 25 GTX 2.2 inj., aub.rood, zéér compleet 90 ƒ 19.950
Renault 25 Turbo Diesel, grijs, Pullman int
91 ƒ29.950
Renault 25 GTD Diesel, stuurbekr, alles elektr. .90 ƒ22.950
Renault 5 GT Turbo, spierwit, div. opties
89 ƒ 15.950
Renault 5 GTD Diesel, 1e eig, zéér compleet . .89 ƒ 12.950
Saab 900C 4 drs. Sedan!! Nw mod, alle opties . 90 ƒ 19.950
Toyota Landcr. Turbo Diesel, zwart, spec. vlg. . . 87 ƒ 22.950
Toyota Supra 3000i Turbo Targa, leder, zwart . . 90 ƒ 49.950
Toyota Cetica 1600 ST Liftb , LPG, antr, sp.vig. .89 ƒ22.950
Toyota Celica 1600 ST Liftb, wit, sportvelgen . .89 ƒ22.950
Volvo 745 GLE Stationcar Blacklme, zéér compl. 89 ƒ 32.950 Volvo 745 GL Stationcar, antraciet, alle opties . . 87 ƒ 18.950
Volvo 480 ES Sport, ferrarirood, alle opties . . . . 89 ƒ 27.950
Volvo 480 ES Sport, antraciet, stuurbekr
87 ƒ 18.950
VW Golf GTD Turbo diesel, sportvlg, c. lock . . 90 ƒ 24.950
VW Passat GLD Diesel, rood, Pullman, stuurbekr. 91 ƒ 26.950
VW Passat 1800 CL, LPG, rood, get.gl, dubb. sp.91 ƒ24.950
INRUIL Harley Davidson Springer, vele extra's! . 90 ƒ 34.950

Vlotte financiering of lease mogelijk
Alle auto's grondig nagekeken en gekeurd.
Kruisweg 1493, Hoofddorp
Verbinding Hoofddorp en Heemstede, bij Schiphol

Tel 023 - 292400
Elke dag geopend van 9 tot 7 uur.
Donderdag en vrijdag koopavond
SPRING IN 'T VELD
Oosteinderweg 338-342
1432 AX AALSMEER
02977-44146/24696
HONDA
Civic 3drs grijs GLX AT 1989
Civic 3drs zilver 1.51
1990
Civic 4drs beige P.S.
1989
Civic 3drs automaat
1990
Civic 3drs rood 1.61
1989
Civic Coupé C.R.X zilver 1990
Accord Sedan 2.0 EX P.S. 1988
Prelude 1.8 EXR automaat 1985
Accord 2.0I EX zwart
1992
Civic Sedan LSI rood
1992
ANDERE MERKEN
Audi 80 1.8 s grijs
1988
Nissan Micra 1.2 SLX wit 1990
Nissan Sunny 1 3 L wit 1989
Peugeot 205 1.4 XR wit 1989
Peugeot 205 Ralley wit 1989
Toyota Starlet 1.3 XL grijs 1989
VW Golf automaat beige 1983
Volvo 340 DL grijs
1985
Triumph TR7 rood
1982
Ford Fiesta 1.0 wit
1984
ALFA
33 1 3 Milano blauw
1986
33 1.3 Milano rood
1987
33 1 3 Milano LPG wit
1987
33 1 3 Junior wit
1987
33 1 3 antraciet
1990
33 1 3 S beige
1987
33 1 3 S LPG rood
1988
33 1 3 S groen
1989
33 1 3 'Red.' rood
1989
33 1.5 QV antraciet
1986
33 1 7 QV antraciet
1987
33 1.7 QV rood
1987
33 1.3 S 'Wagon' rood 1988
33 1 7 IE rood
1992
Guiletta 2.0 grijs
1985
Alfetta 2.0 bruin
1984
75 1.8 rood
1987
75 1.8 grijs met.
1989
75 1.8 IE LPG rood
1990
75 2.0 Twin Spark rood 1989
75 2.0 Twin Spark groen 1989
164 Twin Spark zwart
1991
164 3.0 V6 antraciet
1988
164 TD groen met.
1991
'VRIJDAG KOOPAVOND"
1900 - 21.00 uur

± 50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079. Tevens INKOOP.
AUTO SERVICE WETTER
SUBARU-LADA DEALER
Al onze occ. boven ƒ 3 000,6 tot 12 maanden garantie.
LADA Samara Black Beauty

13 '90

ƒ12.500,-

LADA Samara 1.3, 5-drs

'89

ƒ11.250,-

LADA
Samara 1.3 GLS
'87
ƒ 7.750,LADA 2105 1 2 '90 ƒ 6500,LADA 2105 1.2 '89 ƒ 5500,LADA 2107 1 5 '87 ƒ 4.500,LADA 1200, '87 .. .ƒ 3.750,SUBARU Coupe 1.6 GL,

'86

ƒ9.950,-

SUBARU Mini Jumbo DL
'87
. . . . ƒ 7750,CITROEN 14 BX Toulouse,
12-'90
ƒ17.995,HONDA Accord Aero-deck 2 O
EX '88
ƒ18750,BMW 320 2-drs '82 ƒ 5 750,MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
ƒ 7.250,Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.. 02907-6572

LET OP! '
Grote Opruiming
Door plaatsgebrek ± 100
auto's v.a. ƒ 300 - tot ƒ 15.000 Garantie al v.a ƒ 1 000.+ omruilgarantie.
BIJ Wagenpark JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83, Oranje
hek, A.'dam Osdorp. Dagelijks
geop. van 9 tot 21 uur
Zaterdags tot 17 uur.
Inruil boten, caravans, auto's
etc. Tel.. 020-6105478
RAAK vraagt t.k. diverse types
Nissan en Toyota, b.j. ± '78 tot
± '85. Tevens voor ver- en mkoop, diverse merken tot
/ 5000,-. Tel.: 075-314618

Rookoverlast in onze parkeergarage op de Overtoom 557.
De schade bleef gelukkig
beperkt. In overleg met assuradeuren
gaat een groot deel van onze kollektie
weg met gigantische kortingen.
Tot maar liefst 70%.
Zorg dat u er snel bij bent, dan
pakt u de beste koopjes!

Daar vind je het wel.
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020-6184733/6830551.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Nieuw

Donderdag 18 juni 1992

Los nummer ƒ 1,75

Politie komt p
ng rum
drie ton tekort

Oplage: 5.150

52e jaargang nummer 25

Zandvoort lijdt aan Oranje-koorts
«F

Q7

3

ZANDVOORT - Zandvoort
heeft te kampen met weer een
nieuwe financiële tegenvaller.
De tekorten bij de gemeentepolitie zijn groter dan vooraf
werd aangenomen. In de begroting van 1991 werd al uitgegaan van een tekort van 96 duizend gulden. Het tekort blijkt
echter 333 duizend gulden te
bedragen. De gemeenteraad
was al enkele maanden op de
hoogte van de tegenvaller. In
een rapport, dat tot vorige
week vertrouwelijk was, staat
hoe de tekorten op de begrpting van de gemeentepolitie
zijn ontstaan.

ook bij aan het begrotingstekort.
Volgens VB Accountants worden
de gemaakte overuren onvoldoende
gecontroleerd. Dagelijks worden de
aanwezigheidsuren vermeld op presentielijsten. Deze lijsten dienen als
basis voor de invoer in een geautomatiseerd systeem. Per periode van
vier maanden wordt vanuit dit systeem een overzicht aangemaakt
waarop de uit te betalen uren aan
overwerk en onregelmatigheidstoeslagen vermeld staan. De controle,
of het aantal ingevoerde uren aansluit met de uren op de presentielijsten, vindt echter intern niet plaats.
Of er bij het invoeren fouten zijn
gemaakt heeft VB Accountants niet
onderzocht. Wel adviseert de accountant om de interne controle in
De voornaamste oorzaak van het de toekomst te verbeteren.
begrotingstekort is het overwerk
van de politie. Op de begroting van
1991 werd uitgegaan van 5500 uur Perikelen
overwerk. Het aantal begrote uren
In het rapport staat ook dat de
overwerk is echter flink overschre- toekomst weinig goeds belooft, omden, met 1700 uur. Voor die over- dat het aantal formatieplaatsen bij
schrijding hebben de onderzoekers de Zandvoortse politie afneemt van
van VB Accountants geen verkla- 54,5 naar 48,2. Dat zou betekenen dat
ring kunnen vinden. Dit levert een er nog meer overuren gemaakt moeoverschrijding op van 110 duizend ten worden.
gulden. Ook is er een bedrag aan
De raadsleden zijn al enkele
dertigduizend gulden teveel aan on- maanden op de hoogte van de periregelmatigheidstoeslagen
uitbe- kelen, die tijdens besloten vergadetaald. De aanpassingen van salaris- ringen besproken werden. Woenssen, die door het Rijk werden door- dag kwam er een eind aan de gegevoerd, bijstand tijdens evenemen- heimzinnigheid. Toen stond de poli;en, de schietpartij in de Haltestraat, tiebegroting namelijk op de agenda
waarin de politie flink wat onder- van de vergadering van de commiszoeksuren gestoken heeft en de sie Bestuurlijke Zaken.
overval op het postkantoor droegen
Vervolg op pagina 3

Operettevereniging
nog springlevend
ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging
(ZOV) zit weer in de lift. Na
een terugval van het ledenbestand blijkt sinds deze week
dat de operetteklanken in
Zandvoort nog lang niet verstomd zijn. Zaterdag en zondag gingen de leden op het
Raadhuisplein de boer op om
de plaatsgenoten te stimuleren
lid te worden van deze vereniging. De actie werd een succes.
Er meldden zich meer zanglustigen aan dan was voorzien.
De ZOV wordt weer nieuw leven in
geblazen. Dat de operettevereniging
oestaansrecht heeft, werd dit weekend overduidelijk bewezen. De vereniging heeft de laatste tijd te kampen gehad met een afname van het
aantal leden. Tot voor kort had het
koor nog maar 35 leden. Te weinig
om een uitvoering naar behoren op
de planken te kunnen zetten. Volgens het bestuurslid Gerrit Vrees
zat de vereniging dan ook dringend
te springen om minstens tien extra
leden.
De ledenwerfactie -overtrof dan
ook zijn stoutste verwachting. Er
meldden zich maar liefst negentien
nieuwe leden aan. De ZOV is met dit

aantal weer op volle sterkte. Met
haar 54 leden kunnen de repetities
weer worden gestart. Deze beginnen
in de maand september. Volgens
Vrees verheugt hij zich het meest in
het feit, dat weer veel jongere inwoners de weg naar de Zandvoortse
operettevereniging hebben gevonden. „Hiermee is het voortbestaan
van de ZOV gewaarborgd."
De ZOV bestaat volgend jaar op de
kop af 45 jaar. De leden en het bestuur van de vereniging vinden dat
deze mijlpaal gevierd moet worden.
Het jubileum wordt groots opgezet.
In de schouwburg zal in de maand
oktober van het volgend jaar de operette 'Der Zigeuner Baron' van de
componist Johan Strauss worden
opgevoerd. Voor het echter zover is,
laat de ZOV nog menigmaal van zich
horen.
Op 9 en 10 juli vindt in het Circus
Theater een zomerconcert plaats.
Optredende solisten zijn Amand
Hekkers, Tineke Groen en Wim de
Vries. Tijdens dit concert zal een
compilatie ten gehore worden gebracht uit onder andere 'Frau Luna',
'Maske im Blau' en 'De Sound of
Music'. In oktober van dit jaar krijgen de Zandvoortse inwoners alvast
een voorproefje van 'Der Zigeuner
Baron'. Dit concert wordt gehouden
in Gebouw 'De Krocht'.

Druivenpluk
Jeannette Harder verzamelt
meisjesboeken, plukt druiven en is een kustlielhebsler. Zelf
gaat ze op vakantie naar Spanje,
maar bezoekt ook andere kusten.
En ze houdl natuurlijk ook van
Zandvoort en de omgeving. Dat
moet ook wel als VVV-informatrice.

Big Mouse

9
Gespannen
kijken de voetballiefhebbers
naar het televisietoestel in La
Bastille.
Ondanks de aanmoedigingen van
de barkeepers
komt het publiek
niet echt los.
Daarvoor is het
duel tegen het
GOS te matig. Na
de remise overheerste de teleurstelling. Vanavond verwacht
Mathieu Emmen
van La Bastille
een echt feest. Er
moet dan wel gewonnen worden
van de Duitsers.

Big Mouse bleek geen banc
ge muis in het zaalvoetbal3
toernooi, maar was met recht 'big'.
Dit team werd kampioen. Ook het
spel in de tweede divisie van het
toernooi was bijzonder spannend.
Zelfs een verlenging bracht geen
beslissing en strafschoppen moesten uitkomst bieden.

Te voet en te fiets
'Wandelend en fietsend ga
Q
je pas echt reizen. Je komt
ï?
meer mensen tegen en ziet meer
van het land', zegt Fokko Bos van
Peid a Terre. Zijn winkel is gespecialiseerd in gedetailleerde kaarten
en gidsen.
Bezorging:
tel. 17166
(vrijdag 9-12 uur)
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Bestuur ZOO
betreurt
vertrek leden

Foto Bram Stijnen.

ZANDVOORT - Zandvoort
lijdt aan oranje-koorts, die
vanavond in een groots feest
kan ontaarden. Verschillende etablissementen spelen in
op de gekte. Cafés zoals Le
Berry, Snookerbar en La
Bastille laten de voetbalfans
aan hun trekken komen door
de wedstrijden in het kader
van het Europees Kampioenschap uit te zenden.

ten opgezet en de hogedruk-claxons
stonden klaar om eventuele doelpunten van Van Basten en Bergkamp feestelijk te begeleiden. Zo'n
dertig fans hadden zich op barkrukken en stoelen voor het televisietqestel opgesteld.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld
Le Berry en Snookerbar heeft La
Bastille geen groot scherm, waarop
de wedstrijden worden vertoond.
„We hebben het er wel over gehad",
zegt Mathieu, „maar we hebben er te
weinig ruimte voor. Nu hebben we
een klein beeld, maar dat is ook wel
Vrijdag was het een 'gekken- knus en gezellig."
huis' in La Bastille. Het café in de
Haltestraat was propvol met oranje-fanF.. Toen Nederland pok nog Spanning
een 1-0 zege op de Schotten boek- De kroegbazen in Zandvoort spete, kon de avond helemaal niet len goed in op de oranje-gekte. Ook
veel winkels zijn oranje gekleurd.
meer stuk.
Maandag was het weer zover. De Bij La Bastille hangen oranje parauitbaters van La Bastille, Mathieu sols aan het plafond en laten twee
en Michel, hadden hun oranje pet- gigantische Nederlandse driekleu-

ren er geen twijfel over bestaan wie
de favoriet voor de Europese titel is.
Volgens Mathieu zijn de vöetbalavonden van commercieel J belang
voor de Zandvoortse cafés. „We verdienen er wel aan. Normaal heb ik
wat meer eters, maar nu wordt er
veel meer gedronken. De meters
bier vliegen over de toonbank."
Als de wedstrijd begint, is de spanning voelbaar. Het GOS heeft duidelijk indruk gemaakt in het duel tegen de Duitsers. Elke goede actie
van het Nederlands elftal wordt begeleid met het 'la, la, la, la-gezang'.
Het liedje komt echter uit de speakers, die bediend worden door Mathieu. Het publiek wil wel meezingen, maar de echte spontaniteit ontbreekt.
In de rust is Koos Alberts aan de
beurt. Zijn homage aan het Nederlands elftal vindt nauwelijks gehoor
bij de feestelijk uitgedoste fans in
het café in de Haltestraat. De span-

ning is te groot.
De tweede helft laat hetzelfde
beeld zien. Oranje domineert,
maar komt nooit echt los. Zo zit
het ook met het publiek in La Bastille. Als Marco van Basten scoort
is de vreugde groot. Na enkele seconden maakt de euforie plaats
voor teleurstelling. Het doelpunt
wordt wegens buitenspel afgekeurd. Als in de herhaling blijkt
dat het doelpunt wel zuiver was,
wordt de Deense scheidsrechter
uitgemaakt voor alles wat rot is.
De Europese eenwording schijnt
opeens een heel eind weg.
Als de wedstrijd afgelopen is,
wordt er weer gezongen. Toch
overheerst de teleurstelling. Vanavond moet er gewonnen worden
van de Duitsers. Iedereen is ervan
overtuigd dat dit een moeilijke
klus wordt. „Maar als we dat winnen, wordt het echt een gigantisch
feest", belooft Mathieu.

ZANDVOORT - Het bestuur
van de Zandvoortse Omroep
Organisatie betreurt het vertrek van de drie programmaraadsleden. "Juist nu we een
programma hebben, een strak
organisatieschema en een goede samenwerking met de raad
van belang is," zegt bestuurslid
Vincent Huijing.

Zwerver steelt
collectebus
ZANDVOORT - Een 29-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
werd zaterdag rond twaalf uur 's
middags aangehouden nadat was geconstateerd dat hij samen met een
onbekend gebleven man een collectebus uit de katholieke kerk aan de
Grote Krocht had weggenomen. De
verdachte is voor onderzoek in de
cel gezet.

Duitsers stelen
strandstoelen
ZANDVOORT - Drie Duitsers werden vrijdagnacht aangehouden,
rond vier uur, nadat iemand ze had
zien sjouwen met strandstoelen over
het parkeerterrein van Gran Dorado.
Bij onderzoek bleken de stoelen vanaf een strandpaviljoen te zijn weggenomen. De politie heeft de 'heren' in
de cel gezet.

"De programmaraad bestaat uit
negentien leden. Echt rampzalig is
het niet dat drie leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Maar het is
natuurlijk wel jammer. We kunnen
hun medewerking goed gebruiken.
Juist nu we nieuwe plannen hebben
en ervan uitgaan dat er nu echt een
goed plan ligt", aldus bestuurslid
Vincent Huijing in een reactie op het
vertrek van Rini Cappel, Theo Hilbers en Emmy van Vrijberghe de
Coningh. Het drietal zegde het lidmaatschap op omdat er verder geen
raadsleden aanwezig waren op de
vergadering van 9 juni. Volgens het
drietal kenmerkt dat de betrokkenheid van de Zandvoorters bij de omroep, die niet representatief meer
zou zijn voor Zandvoort. Ook zei het
drietal geen vertrouwen meer te
hebben in het bestuur.
"Van dat laatste zijn wij niet op de
hoogte gesteld," zegt Huijing. "Wij
hebben alleen vernomen dat ze opstappen omdat er te weinig andere
leden waren." Het bestuur was niet
uitgenodigd op de bewuste vergadering. "Dat vonden we geen stijl. Volgens de statuten moet er bij elke
programmaraadsvergadering een
bestuurslid aanwezig zijn."
De programmaraad vergaderde afgeslopen dinsdag opnieuw. Aan de
orde kwam onder andere de aanstelling van een interim-hoofdredacteur
voor zes maanden. De interim-hoofdredacteur moet de periode overbruggen die de selectie-commissie
nodig heeft om de definitieve hoofdredacteur aan te stellen. De raad
ging akkoord met het voorstel.

Mariaschool tevreden met
maatregelen Prinsesseweg
ZANDVOORT - De Mariaschool is tevreden met de
maatregelen die de gemeente
neemt om de verkeerssituatie
bij de school te verbeteren. Dat
zegt directrice M.A. Snijders-Blok in een reactie.
De Mariaschool heeft lange tijd
aangedrongen op maatregelen om
de verkeerssituatie voor de schoolkinderen te verbeteren. De voorstellen, die de school heeft gedaan, zijn
door de gemeente overgenomen. Dat

Waterstanden
Datum
18
19
20
21
22
23
24
25
26

jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun

LW
HW
LW HW
06.19 02.00 18.46 14.46

06.55 02.41 19.26
07.35 03.10 1.9.59
08.15 03.46 20.46
08.55 04.10 21.20
09.56 05.06 22.10
10.51 06.06 23.09
11.43 06.54
00.15 08.15 12.55

15.10
15.35
15.54
16.56
17.35
18.35
19.34
20.45

Maanstanüen:
dinsd. 23 juni 08.13 u.
°oodtij 24 juni 23.09 u. NAP+55cm

betekent dat zowel de stoep bij de
hoofdingang van de school, als de
stoep aan de andere kant van de
Prinsesseweg verbreed wordt. De rij- • Experts van de Explosieven Opruimingsdienst uit Culemborg onderzoeken het stuk strand ter hoogte van
weg wordt daardoor versmald. Het 'Helios' op explosieven. Morgen gaat de EOD verder met het onderzoek.
Foto Bram Stijnen
parkeren, dat nu nog gevaarlijke situaties oplevert, zal dan tot het verleden behoren.
„Als het erg druk is, parkeren de
mensen hun auto bij de school. Kinderen, die dan over willen steken
kunnen dan niet zien of er auto's aan
ZANDVOORT - Het strand vrij schootsveld werden alle huizen, verlengen van de Umuidense pier is
komen. Ze missen het overzicht om- ter hoogte van kampeerders- inclusief de hotels, vanaf de plek de golfstroom langs de Zandvoortse
dat ze te klein zijn. Aan het begin van vereniging 'Helios' blijkt bij waar nu de Burgemeester Engel- kust veranderd. „Het oorspronkelijhet schooljaar hebben we ouders ge- lange na niet veilig. Vorige bertstraat is met de grond gelijk ge- ke strandniveau is de laatste jaren
met meer dan een meter gedaald",
vraagd hun auto daar niet meer neer week zaterdag vonden strand- maakt.
vertelt R. Jonker van de Bloemente zetten. Dat werkt prima. Maar als
Na de oorlog werd begonnen met daalse reddingsbrigade. „Door de
het mooi weer is, of als er kermis is, bezoekers ter hoogte van paal
dan parkeren toeristen hun wagen 63.250 enkele op scherp staan- de wederopbouw van Zandvoort. vloed wordt het strand steeds verder
de explosieven, afkomstig uit Voor het echter zover was, diende afgekalfd, waardoor de explosieven
daar wel," aldus Snijders-Blok.
de Tweede Wereldoorlog. De eerst alle overbodig geworden am- bloot zijn komen te liggen."
De maatregelen gaan de gemeente gemeente heeft het stuk strand munitie vernietigd te worden. De geVrijdag stuurt de EOD experts
ruim dertienduizend gulden kosten. met
dranghekken
afge- vaarlijke goederen werden in zogenaamde springputten verzameld, naar het stuk strand achter 'Riche'
Directrice Snijders-Blok is tevreden schermd.
waarna een ontploffende handgra- om te onderzoeken hoeveel exploover het resultaat. „We moeten kijnaat het spul onschadelijk moest sieven er precies liggen. Daarna zal
ken wat de kosten zijn en hoe vaak
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maken. Niet alle explosieven werden bepaald worden wanneer de granaer gebruik gemaakt wordt van het
oversteken. We kunnen dan conclu- verklaarden de Duitse bezetters het vernietigd. Dat bleek de afgelopen ten opgeruimd worden. Of het overideren dat dit de beste oplossing is. westelijke gedeelte van Zandvoort jaren uit de verschillende vondsten ge gedeelte van het strand dan ook
Er zijn nog nooit ongelukken ge- tot een zogenaamd 'spergebied'. van oorlogstuig in de duinen en op veilig is, kon Jonker niet zeggen.
„Het zou mij niets verbazen als in de
beurd, maar wel bijna-ongelukken. Bang voor een invasie door de geal- het strand.
loop van de tijd nog meer oorlogsDe gemeente heeft toegezegd de lieerden vanuit zee, werd dit gedeelmaatregelen zo snel mogelijk uit te te van de badplaats tot verboden ge- Vooral op het strand vormen de ex- tuig naar boven komt", aldus de
voeren. Daar ben ik heel blij om." bied verklaard. Ten behoeve van een plosieven een probleem. Door het Bloemendaler.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Te'r kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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FAMILIEBERICHTEN
Met ontroering hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons geacht bestuurslid
J. Waaning
Gedurende zeven jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van bewoners en
personeel van onze beide huizen.
Zandvoort, 15 juni 1992
Bestuur en directie van
Het Huis in de Duinen
Huis in het Kostverloren

ADVERTENTIES

MIDZOMERNIGHT
in Zandvoort

Soc. DE MANEGE
heeft zaterdagavond een
grandioos programma tot 03.00
uur in de nacht.
Live muziek, entertainment en dj's
in drie verschillende zalen; v.a.
21.00 uur koffie
van het huis op
het terras.
Uitsluitend ongeb.
mensen
v.a. 25 jr.
Corr. kleding a.u.b.
Entree ƒ15,-

E mm

1992

ummsu.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Keesomstraat 321, huur ƒ708,14 per maand (excl. stookkosten) 4kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.445,- zijn.
2. De Schelp 117, huur ƒ 718,53 per maand (excl. stookkosten en water).
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.465,- zijn.

HAT-eenheid
Stationsplein 97 (complex Groot Kijkduin)
De huur bedraagt m.i.v. 1 juli 1992 f 444,53
(inclusief f 29,- servicekosten).

023-315855
^ASSOCIATIE UriVAARTVERZC)RGlNG

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

Zijlweg183Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbiargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Postslraat 7 Zandvoort

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
1. 4-kamereengezinswoning, Fahrenheitstraat, huur ƒ711,22 per 1 juli
per maand.
Gevraagd: flat in Zandvoort Noord.

Autobedrijf Zandvoort
BUEIB

VERMIST

Cyperse kater

APK keurmgsstatipn, financ. en assurantie
mogelijk via F.C.N.
Toyota Carolla Sedan 16V LPG
'88 .13.750,Honda Accord aerco deck 2.0 EX juni'87 15.950,Honda Civic 1.3 autom
'86 11.750,Fiat Tipo 1.4 Base
'89 16.950,Fiat Uno
'89 13.750,Fiat Panda
'89 9.850,Fiat Panda 34
'84 3.950,Fiat Panda 34 met trekhaak
okt. '84 3.950,Ford Escort 1.3 Laser met gas
'85 5.250,Suzuki Alto GA 3-drs
'87 7.950,VW Golf diesel
'81 3.750,VW LT auto-ambulance perfekte staat '77 7.950,Mazda 929 Limited
aug. '85 7.950,VW Passat 52.500 km
juli '85 7.950,Fiat Uno
'87 7.950,'87 11.950,Mazda 323 5 drs. H B 76.000 km

witte voetjes, neus,
buik en befje.

Automaten Exploitatie bv
Hilversum
Uw man in Zandvoort, tel. 02507-16325
tel. 035-830511/852990

wisselende voorraad

Zoek in de advertenties de kadootjes
Zet de letter op de aangegeven plaats en
stuur of breng uw oplossing vóór
24 juni naar:

l
|
i

Zandvoorts Nieuwsblad
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BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
WOR HETZELFDE
PRÖDUKT

10 11 12

19 20 21 22 23
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Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine ƒ1.92
Diesel
ƒ l .06

, De Spar
Weekmedia

Dit is mijn oplossing

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

l

Naam:

Gasthuisplein 12, Zandvoort

l

Adres:

Haltestr. 9, Zandvoort

l

Postcode + woonplaats:

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

run! SERVICESTATION

Haltestraat 22, Zandvoort

(bij Palace Hotel)

Kerkplein 11, Zandvoort

, AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

• T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

-een Natura1 Vraag rustig wijblijyend
alle inlichtingen bij:

""VOOR DE

BEGINT

HEEFT U DE MOOISTE KEUZE!
PROFITEER NU VAN ONZE STERK

IN PRIJS VERLAAGDE
VOORJAARSKOLLEKTIE
KORTING
TOT

Voorgenomen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met teopassing van
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvrgunning
voor:
- uitbreiden keuken in woning - Wilhelminaweg 3
Het bouwplan ligt met ingang van 18 juni 1992 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij
het college van burgemeesteren wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

-

De Ruijterstraat 2 en 4

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

(WABM)
Bij burgemeester en wethouders is ingekomen de navolgende aanvraag tot
vergunning ingevolge de Hinderwet voor:
- het oprichten en in werking hebben van een autoschade- en herstelinrichting annex reparatie vrachtwagens gelegen aan.de Max Planckstraat 3/29
te Zandvoort.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, de gevraagde
vergunning te verlenen.
De ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 18juni tot 20juli 1992 terinzage bij de sectorGrondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van
9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij
de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 20 juli 1992 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn of haar
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij of zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt
in een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar
te maken dan wei om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
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uitvaartverzorging
kennemerlanabv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Vel
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE P
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zond
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materii
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 18t
Heemstede 023-331975.

Visrestaurant

Bad Zuid

50%C
" ' •./

j ITY AART V ERZOgGER
*Secretaris Bösmanstraat 40
2041 Kt Zandvoort;
fel. 02507-17244

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaarindienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer té worden
verleend, ook al is er bezwaar Ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

18 juni 1992
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plaatsen gasdrukregelkast

Aangevraagde hinderwetvergunning

TLQb&EVEffK\wwrf-VLJi-tt-Qot-nj Fa. P. Kleijn

,

Tel. 02507-14580
Kamerling Onnesstraat 23 - Zandvoort

ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOTEN WIJ
21 HEERLIJKE TAARTEN
2

59B-92

- plantsoen Zandvoortselaan, Bentveld
-terrein begraafplaats nabij Van
Lennepweg

Verleende bouwvergunning

Zandvoorts Nieuwsblad

1

plaatsen gasdrukregelkast

56B-92 wijzigen entree

Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort

l

Aangevraagde bouwvergunningen
58B-92

FIAT sub DEALER

HOE PUZZELT U MEE?

.

Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van
de sector Bewonerszaken, openingstijden maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.30 uur.

Afsluiting wegen

Voor plaatsing en exploitatie
van speelautomaten
,'n deal op maat"

TEL. 12877

KEUR

Reacties voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen
schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolking onder vermelding van
inschrijving HAT.
De inschrijftermijn sluit op dinsdag 23 juni 1992 om 12.00 uur.

In verband met het Midzomernachtfestival zijn van zaterdag 20 juni 16.00 uur
tot zondagochtend 9.00 uur de volgende wegen afgesloten:
Haltestraat, Schoolstraat, Willemstraat, Koningstraat, Kleine Krocht, Swaluëstraat (vanaf Pakveldstraat tot aan het Gasthuisplein) en het Wagenmakerspad (vanaf hoek Kruisstraat tot aan het Gasthuisplein).

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 30 juni a.s. bij EMM.

Omg.

Paradijsweg 2
Zandvoort
tel. 02507-15602

Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente
ingeschreven te staan als alleenstaande woningzoekende.
De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem. Hierbij wordt ook het norminkomen betrokken.

RUILRUBRIEK

Fazantenstraat.

FLEXA BETONVERF
. shjtvast op tegels, balkons en
m garages
• slipvast
«verfrist grauw beton
. gemakkelijk aan te brengen
met een rolborstel of een
kwast

Woningtoewijzing 'Groot Kijkduin'
Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de

Strandpaviljoen 4

Met vaderdag
gezellig eten

• ': •' '

Grote Krocht 19

Voor reserveringen
02507/13431
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ZANDVOORT - Er wordt
nog een oplossing gezocht voor
de problemen bij het invalideparkeren in het dorp. Menig
gehandicapte
automobilist
komt bij een invalideparkeerplaats in het winkelcentrum in
de problemen doordat de betaalautomaat tientallen meters verderop staat. Wethouder Ingwersen sluit niet uit dat
de gewone parkeermeter weer
terugkomt bij de invalidenparkeerplaatsen.
verplaatsen) levert dat grote proble- geplaatst. In totaal zijn er nu nog 766

die ook gebruikt als losplaats voor
vracht- en bestelwagens. „Daardoor
kan ik heel vaak mijn auto niet
kwijt. Soms moet ik wel drie keer op
een dag naar het dorp rijden om één
keer boodschappen te kunnen doen.
Er moet veel meer opgetreden worden, maar de politie rijdt gewoon
door. En er wordt wel eens gezegd:
die parkeerplaatsen zijn steeds leeg.
Maar als ze steeds vol zouden staan,
zou dat betekenen dat er veel te weinig invalidenparkeerplaatsen zijn".
Van Engelen wijkt nu af en toe maar
naar Haarlem uit om boodschappen
te doen. De situatie is daar beter,
parkeermeters die vervangen moe- zegt hij.
ten worden door een centrale automaten. Dat worden er zesenveertig:
dertig ticketautomaten langs en in Evenementen
de omgeving van de Boulevard PauVoor een ander probleem is in
lus Loot en veertien plaatsautoma- Haarlem echter geen oplossing te
ten in het centrum. Hiermee is een vinden: evenementendagen in Zandbedrag gemoeid van 775.000 gulden. voort. „Het wordt ons vaak onmogelijk gemaakt om mee te doen aan
In april van dit jaar is er al een eerste evenementen", zegt Van Engelen.
krediet voor beschikbaar gesteld. „Als de straten worden afgesloten,
Daarvan is 23.000 gulden, als extra worden de invalidenparkeerplaatopbrengst afkomstig uit de verhoog- sen voor ons onbereikbaar. Dan
de pachtsommen voor de diverse be- moeten we dus ergens anders een
waakte parkeerterreinen in Zand- plaats vinden, maar dat is altijd een
eind van het centrum af. Die afstand
voort.
moet je maar nét kunnen overbruggen. Als je dat niet kunt, moet je het
Meer optreden
evenement maar uit je hoofd zetten.
Volgens Van Engelen moet er in En hoe drukker het is in het dorp,
het dorp meer opgetreden worden des te verder weg moet je je auto
tegen mensen die zonder vergun- parkeren. Des te minder mensen
ning hun auto op een invalidenpar- met een handicap kunnen het dorp
keerplaats parkeren. Soms wordt bereiken".

Parkeerplaats
invaliden krijgt
misschien meter

Volgens wethouder Ingwersen,
verantwoordelijk voor het parkeerbeleid, is er nog geen oplossing voor
gevonden. „We zijn daar nog niet
uit", zei hij onlangs op vragen van
deze krant. „Dat is nog in studie.
Maar het is een lastige kwestie. En
we mogen die mensen ook geen vrijstelling geven", aldus Ingwersen.
Vrijstelling geven is voor een gemeentebestuur onmogelijk omdat
het parkeergeld tegenwoordig parkeeTbelasting is.
Het probleem doet zich met name
voor op die plekken, waar de parkeermeters zijn vervangen door één
automaat op een centrale plaats tussen de parkeerplaatsen. Zoals bijvoorbeeld op de Grote Krocht. Die
staat echter enige tientallen meters
verwijderd vanaf de invalideparkeerplaats. Voor sommige mensen
(de meesten kunnen zich moeilijk

men op. Een probleem dat zich
dreigt uit te breiden, omdat de gemeente op korte termijn alle parkeermeters wil vervangen door betaalautomaten.

Overwegen
Een van de gebruikers, Gerard
van Engelen, wijst op de oplossing
die de gemeente Haarlem heeft gevonden. „Bij de invalidenparkeerplaatsen hebben ze een gewone parkeermeter laten staan. Daar kun je
dus direct in een meter naast je auto
betalen en hoefje niet helemaal naar
zo'n automaat toe". „Die mogelijkheid zullen we overwegen", aldus
wethouder Ingwersen. „Misschien
is dat voor Zandvoort ook wel een
goede oplossing".
De afgelopen jaren is her en der in
het dorp en langs de noordboulevard al een aantal betaalautomaten

A c h t e r de s c h e r m e n
Jeannette Harder

'Ik ga zelf altijd naar Spanje'

• De kantoorhoudster
in
Zandvoort van
de
Regionale
VVV Zuid-Kennemerland, Jeannette Harder,
achter de balie.
„Als
Amerikanen vragen gaan
stellen, is het net
een examen".
Foto Bram Stijnen

(ADVERTFNTIF)

EURO-AMERICAN
THEATRE
FOUNDATION

'Onze slagzin blijft goed hangen'

Bibliotheek wint
landelijke prijs
ZANDVOORT - De openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg 34 heeft een prijs gewonnen. De medewerkers deden
mee aan een wedstrijd die uitgeschreven was door het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, vanwege het
honderdjarig bestaan van de
bibliotheek in Nederland.
"We vonden het heel leuk om mee
te doen aan de wedstrijd en natuurlijk zijn we heel blij met de prijs, een
kleurenets," vertelt Ini Simmelink,
hoofd van de openbare bibliotheek.
Omdat er dit jaar op de kop af een
eeuw lang openbare bibliotheken in
ons land zijn, schreef het NBLC, een
overkoepelende organisatie voor bibliotheken, een wedstrijd uit. De medewerkers moesten een cryptogram
oplossen. Daaruit kwam een aanzet
voor een slagzin, die natuurlijk afgemaakt moest worden.
Het begin van de slagzin luidde:
7
Een grote schat...' De Zandvoorters
vulden aan?'dat is voor mij, heel veel
boeken op een rij'. "Hij blijft heel
goed hangen," stelt Ini trots. Met de
oplossing wonnen de bibliotheekmedewerkers de tweede prijs. De
eerste prijs, gewonnen door een filiaal van de gemeente bibliotheek van
Rotterdam, was ook een kleurenets,
maar dan een maatje groter. Simmelink weet niet meer hoe de slagzin

van deze winnaar luidde: "Hij blijkt
dus minder goed hangen," grapt ze,
maar dan serieus: "Het was echt een
goede. Toegespitst op het bibliotheekwerk." Behalve deze bibliotheken waren er nog acht andere genomineerden bibliotheken, die aanwezig waren tijdens de prijsuitreiking.

door Joan Kurpershoek

Saamhorigheid
Het prijsvraagcryptogram was levensgroot en hebben de medewerkers opgehangen. "Zo konden we tijdens elke pauze ons hoofd erover
breken. Dat was leuk. Samen puzzelen schept saamhorigheid." En daarna werden er tal van slagzinnen verzonnen, waar uiteindelijk de winnende uitgekozen werd. De ets is
nog niet te bewonderen in de bibliotheek. "We zoeken een goede plek
om hem op te hangen. Daar wordt
aan gewerkt."

Amstelveners
trappen deur in
ZANDVOORT - Twee Amstelveense jongens van vijftien en zestien
jaar wilden zich vrijdagnacht rond
vier uur hardhandig de toegang verstrekken tot een hotel aan het Burgemeester van Fenemaplein. Zij waren bezig de deur te vernielen en
verklaarden tegenover de politie dat
ze een slaapplaats zochten.

B Weekenddiensten

AT THE CIRCUS ZANDVOORT
Gasthuisplein 02507-18686
8:15pmDfl 15

Friday, June 19th
LIVE PERFORMANCES IN ENGLISH
PERFORMEDATTHE
STADSSCHOUWBURG BOVENZAAL, A'DAM
RADIO AMSTERDAM GAVE IT A THUMBS-UP

iurgerlijke stand
Periode:
9 - 15 juni 1992
Ondertrouwd:
De Jong, Goos en: Lieben, Arriënne
Elizabeth.
Veldman, Paul Louis en: Nieuwenhuis, Arlette Angenies.
Gehuwd:
Peters, Ralf Jürgen en: Haanschoten, Hillegonda Margaretha.
Lukkassen, Arie Ploor en: Roosen-
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daal, Yvonne Jeannine.
Hendriks, John Siegfried Prits en:
De Graaff, Evelyn Daniëlle.
Gansner, Rob Jan en: Winnubst, Nicole Josepha Maria.
Geboren:
Miquel, zoon van: Van den Broek,
Ronald en: Eefting, Diana Louwerentia Berendina Hinderika
Overleden:
Gerritsen, Hendrik Leonardus, oud
70 jaar.
Van Moppes geb. Gammisch, Wilhelmina Pauline, oud 87 jaar.
Spronk geb. Rolsma, Henriëtte
Francisca Dorothea Wilhelmina,
oud 84 jaar.
Menzel geb. Grinda, Emma, oud 89
jaar.
Bos, Simon, oud 81 jaar.

Begroting
Vervolg van voorpagina

Weekend:
20/21 juni 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)

Ook maandag was de politiebegroting onderwerp tijdens de commissievergadering Financiën. Veel is er
echter niet over gezegd. De raadsleden vonden dat er te weinig informatie was. PvdA-fractievoorzitter Jeannette van Westerloo: „Het commentaar van de politie op het rapport
ontbrak en er was ook geen ambte- Weekend 20/21 juni 1992
lijk advies."
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Het ambtelijk advies wordt binnen Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
enkele weken verwacht, waardoor Gereformeerde Kerk:
het mogelijk is de problemen met de Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate,
politiebegroting voor de zomerva- viering H.A.
kantie te behandelen in een gecom- Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
taineerde
commissievergadering. NPB:
Tot die tijd onthoudt het college zich Zondag 10.30 uur: ds. J.H. Marwitz,
van commentaar. Ook de politie wil Heemstede
niets zeggen totdat het college het Roomskatholieke Kerk:
ambtelijk advies behandeld heeft.
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-

ZANDVOORT - „Ik ga zelf
altijd naar Spanje op vakantie". Dat zegt Jeannette Harder, kantoorhoudster van de
Regionale VVV Zuid-Kennemerland vestiging Zandvoort.
Maar ook over haar eigen regio
is zij erg enthousiast. Dat moet
ook wel: jaarlijks staat zij op de
vakantiebeurs in Stuttgart om
bij de buitenlanders Zuid-Kennemerland aan te prijzen.
„Dan voel ik me best trots op
onze streek".

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging
EMM:

„Het is een prachtig gebied", zegt
Jeannette Harder over Zuid-Kennemerland. „Anders zou ik hier ook
niet wonen". Met plezier vertrekt zij
jaarlijks naar de beurs in' Stuttgart,
om daar tien dagen lang haar woonomgeving te promoten. „We hebben
toch een ontzettend leuke streek
waar van alles te vinden is, van theater tot en met duinen en bos. En
natuurlijk een strand dat uniek is
vanwege de lengte en het grote aantal strandpaviljoens". De promotie
is een verantwoordelijke taak voor
de Zandvoortse, die haar eigen
plaats heeft op de stand van het Nederlands Bureau voor Toerisme.
Naast die van Alkmaar en Amsterdam. „Die leer je daardoor goed kennen, en dat is altijd handig".
Maar als het vakantie is, trekt zij
met de auto naar Spanje, samen met
de familie Hoogland. Dat doet zij al
elf jaar. „We gaan altijd eerst een
dag of tien naar Ibiza, daarna trekken we via de Spaanse, Franse en
Italiaanse kust langzaam huiswaarts. Dat is een vaste route geworden. In Spanje hebben we al heel
veel vrienden gekregen. En veel vaste adressen, zelfs al vaste kamers
om te overnachten". Het was dus
niet vreemd dat zij voor Spaans
koos, toen de VVV-medewerkers er naast Duits, Frans en Engels • nog
een buitenlandse taal bij konden leren. Sommigen kozen voor Spaans,
anderen voor Italiaans.

Druivenplukken

„Vaak doen we in Frankrijk ook
nog een paar wijnkastelen aan. Ik
heb ook een keer meegedaan met
een druivenpluk-campagne. Dan zie
je het eens van een hele andere
kant". Een wijnproeverscursus
heeft zij nog niet gevolgd. „Dat zou
ik wel willen, maar daar heb ik nog
geen tijd voor gehad. Dat zal wel pas
na mijn pensionering gebeuren.
Waar ik nog wel eens tijd voor vrijmaak, is koken. Doordeweeks wordt
dat voor me gedaan en dat is natuurlijk heerlijk, al help ik natuurlijk wel
mee als er gasten zijn. Maar ik geniet
er ook van als ik voor ons gezin
kook, dan probeer ik ook meestal
iets heel exclusiefs te maken".
Een andere hobby van haar is het
verzamelen van meisjesboeken uit
de jaren 1900 tot 1950. „Zoals bijvoorbeeld de boeken van Joop ter
Heul. Daar loop ik echt allerlei rommelmarkten en veilingen voor af".
Meer nog dan in haar vrije tijd
krijgt Jeannette Harder tijdens haar
werk - 'al zestien jaar met veel plezier bij de WV in Zandvoort' - met
ontzettend veel mensen te maken.
Naast klanten tewoordstaan aan de
balie bestaan haar voornaamste
werkzaamheden bestaan uit het
boeken van reserveringen van reistechni- bureau's en particulieren, plus af-

Klachtentelefoonnummer
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel.
14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.,
zat.

10-14 uur.

j Kerkdiensten

nieviering
Zondag 10.30 uur: Sacramentsdag,
woord/communieviering,
dames
Wassenaar/Blerjs
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Ini.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

spraken maken met kamerverhuur- Vooral Duitsers, maar de laatste tijd
ders, pensions en hotels, zo'n hon- ook steeds meer Fransen en Italiaderdvijftien adressen in totaal.
nen. Dat laatste waarschijnlijk doordat de regionale VVV al een paar
jaar ook op de beurs in Milaan staat.
Computer
Klanten te woord staan vindt Jean„Ik heb nu al aanvragen voor 1993 nette Harder wel het leukste werk.
liggen", zegt zij, wijzend op een map Daarbij komen vaak onverwachte
vol formulieren van buitenlandse momenten dingen voor, zoals de
reisbureau's. „In september beves- buitenlander die het circuit maar
tig ik die aanvragen. Dat gaat nu verschrikkelijk klein vond. Later
allemaal nog met de hand, binnen- bleek dat hij alleen de ingang had
kort doen we dat met de computer. bekeken. Of de vrouw die niet meer
We zijn pas in Oost-Kapelle wezen wist hoe de naam was van het penkijken hoe het systeem daar functio- sion waar zij ooit had gelogeerd. Van
haar de vraag of het VVV misschien
neert".
„De bussen komen rond april en het telefoonnummer wist. „Als het
mei. Als dan alles volgens planning even kan, proberen we dat wel uit te
gaat, loopt het op rolletjes. Maar dat zoeken", zegt Jeannette. „Maar dan
gebeurt niet altijd. Soms sta je wel moet ik er zelf bij komen omdat ik,
voor verrassingen, dan komen er als enige Zandvoortse op het kanveel meer of minder gasten. Dan toor, het dorp het beste ken".
kunnen de schema's de prullebak in
en moet er flink geïmproviseerd
Italianen
worden".
Elke nationaliteit blijkt wel iets
Veel gasten reserveren vooruit
een appartement of kamer, maar er opvallends te hebben. „Italianen komen meestal in grote groepen, van
bijvoorbeeld zes man. Die willen
meestal bij elkaar op één adres.
Amerikanen stellen vragen tot in het
oneindige, ook al wordt de rij wachIn de rubriek Achter de
tenden daardoor steeds langer. Zij
Schermen gaat het
willen zoveel mogelijk weten omdat
Zandvoorts Nieuwsblad op
ze heel Nederland in drie dagen wilzoek naar de 'mens' achter
len bekijken. Als zij vragen gaan stelbekende personen uit deze
len, lijkt het wel een examen".
gemeente.
Duitsers klagen nogal eens over de
steile Hollandse trappen, of over te
kleine bedden. „Vaak nemen ouders
Deze week een interview
de kleine kinderen bij zich in bed.
met Jeannette Harder.
Dan komt er bijvoorbeeld een echtpaar dat om een tweepersoonskamer vraagt. Als ze weglopen, blijken
zij nog een klein kind bij zich .te
hebben, dat door de balie uit het
zijn er ook veel die pas om een ka- zicht was gebleven".
Het VVV probeert altijd 'maat-'
mer vragen als zij aan de balie van
het WV-kantoor staan. Vooral dat werk' te leveren, zegt Jeannette Har-,
laatste komt steeds meer voor, in der. „We kijken wat de wensen zijnj
vergelijking met vroeger. „Met Pa- van de klant en laten hem dan zelf'
sen of Pinksteren staan ze wel eens kiezen uit een aantal mogelij khe-l
stomverbaasd te kijken als alles al den. Om kwaliteit te garanderen,"
vol is. Maar ze zijn natuurlijk niet gaan we af en toe - als we er tijd voor.
alléén gekomen". De meest voor de hebben - kamers bekijken, vooral op'
hand liggende verklaring van deze nieuwe adressen. Het komt wel eens;
verandering is, dat veel mensen te- voor dat we zo'n adres moeten afwijgenwoordig korte vakanties opne- zen. Dat zijn heel vervelende momen en pas op het laatste ogenblik menten, maar wel noodzakelijk.
beslissen waar zij heen gaan Verba- Want als de klant niet tevreden is,;
zing is er ook regelmatig over het krijgt niet de kamerverhuurder
feit dat er in een badplaats als Zand- maar de VVV de schuld. Bovendien;
voort maar één camping is. Naar is het heel belangrijk dat onze gas-;
kampeerplaatsen blijkt veel vraag te ten tevreden zijn. Al heb je dat natuurlijk niet altijd in de hand. Zoals
zijn.
bij die toeristen die een ander pen-^
sion wensten, omdat het behang in'
Kweekschool
de slaapkamer zo wit was".
„Sommige buitenlanders kijken
ook wel vreemd op als ze voor bepaalde diensten of folders moeten Blauwe Wumpie
Volgens Jeannette is een tevreden
betalen. Die denken dat we een rijksinstelling zijn, maar dat is niet zo. badgast belangrijk voor de toekomst
Als je dan uitsluitend aan dienstver- van Zandvoort. „Vooral als je wil
lening doet, red je het niet. Dat is laten zien dat je kwaliteit kunt biebegrijpelijk als je bedenkt dat we den". Zij toont zich nauw betrokken
alleen maar met gediplomeerde bij die toekomst. Maar ze is hier dan
krachten werken". Dat geldt ook ook geboren en getogen. „Ik ben een
voor Jeannette zelf. Na haar middel- kleindochter van Blauwe Wumpie".
bare schooltijd ging zij naar de bevestigt zij. Dat was de 'scheldKweekschool ('het werken met kin- naam' van Willem van der Mij e, die
deren trok me aan') maar later koos aanvankelijk een melkhandel in de
zij voor een baan in het toerisme, bij Koningstraat had maar later als
de ANWB. Daar bleef zij een paar stoelenman op het strand werkte.
jaar, in die tijd behaalde zij haar Van haar 43 levensjaren heeft Jeantoerisme-diploma. Toch ging zij nette Zandvoort maar twee jaar indaarna in het Zandvoortse kinderte- geruild voor een andere gemeente,
huis Groot Kijkduin aan de slag, en dat was dan nog Bloemendaal,
maar de laatste keuze - een paar jaar dus toch nog dezelfde regio. „Maar
later - viel op de plaatselijke VVV. ik ben en blijf een Zandvoortse. HoeDe eigen folder van de Regionale wel mijn vader uit Haarlem komt.
VVV Zuid-Kennemerland is in vijf Dus eigenlijk vertegenwoordig ik
talen uitgevoerd, want er komen di- Zandvoort én Haarlem. Net als de
verse nationaliteiten aan de balie. Regionale VVV dus".

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Hond in nood

Helaas kunnen honden, door hun
grote aantal, niet meer hun behoefte
doen waar zij maar willen. En diervriendelijk Nederland buigt zich al
jaren over dit strontprobleem. De gemeente Zadnvoort, zomers belegerd
door een viervoudig aantal honden,
komt om van de rot riekende bruine
bouwsels en besteedt al maanden

raadsvergaderingen .uin deze over- niets te raden over en het zal niet
last. Jammer toch dat. toen ze net veel gescheeld hebben of actiegroeeen simpele oplossing gevonden pen als Greenpeace en Dierenbehadden, ze verzaakten het af te ma- scherming waren ingeschakeld.
Vluchtend voor een escalatie van dit
ken.
incident holde de man, onder het
Hondentoilet. een bordje boven roepen dat hij zijn hondenbelasting
een omheinde zandbak, waar een betaald had en dat hij het gvd niet
groepje niet-Zandvoorters met grote kon helpen dat ze die bakken niet
waardering naar kijkt. Helaas trekt schoonhielden, richting huis.
Wij weten dat honden gewoontedeze bewonderde blik snel weg en
komt er een walgende uitdrukking dieren zijn en het heel makkelijk te
voor in de plaats. Vol afgrijzen staan leren is dat ze hun behoefte moeten
de toeristen toe te kijken hoe een doen in een door ons geregeld plekvolhardende baas zijn hond tot de je. Het werkt, echt! Maar zet er in
enkels de stront in drijft. "Ga maar ieder geval genoeg neer en houdt ze
poepie doen!", roept hij dan ook nog dan ook heel regelmatig schoon.
vrolijk. Het kleine hondje liep op Mensen met honden betalen 88 gulzijn tenen een droog stukje zand te den per jaar aan hondenbelasting,
zoeken met af en toe een smekende daar kun je toch op z'n minst wel
blik naar het baasje. De reactie van een schone bak zand voor neerzetde.toeschouwers die dit diermishan- ten.
delende tafereel bijwoonden, liet
.Inchoin bi>.

MINOLTA 8000 i
voor de professionele
amateur
uitgebreide mogelijkheden
uiterste precisie
35-105 zoomlens volautomatisch
-i ftQQ

KONICA-EFP-20
Kleinbeeld camera

met ingebouwde
flits

9 g"

Spatwaterdicht

298,-

RICOH-RZ-700
Volautomatisch met
35-70 zoomlens

FUJI DL-180-T
met ingebouwde
telelens
.""

Volautomatisch

PENTAX-90-WR
Volautomatisch
autofocus

PENTAX PC 606W
Volautomatisch
Flitst vanzelf

Flitst vanzelf

398,-

Maandagochtend geopend
Voordelig en nog gratis
parkerenook!

SONY TR 45
Handicam

1798,"

Flitst vanzelf 38-90
zoomlens
spatwaterdicht

Komkommer

„MALTA'S"
Nieuwe
aardappelen

400 gr.

p.st.

zak ca. 21/è kilo

1,79

0,98

3,98

Graskaas

Vloertarwebrood

Rundergehakt

59,-

VIDEOTAS

NIKON TW ZOOM
37-105 zoomlens
anti rode ogen flits
Professionele
mogelijkheden

Groot
Frans
stokbrood

Uw FOTO'S
in 1 uurontwikkeld en
afgedrukt
1 p. st.

kilo

8,95

2,25

8,98

v.d. Bilt
Kempische
Ham

Champignons

Perssinaasappelen

100 gr.

250 gr.

2,49

1,79

Kersen

Whiskas
BCattevoer

NU T/M 27 JUNI DUBBELPRINT A 1,20 alléén bij ontwikkelen en afdrukken
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7

t/o garage Versteege

4

«ZT 02507-20072

Maandags gesloten
RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
>
BIASBAND
ESINGERI] FOURNITUREN
P. E. M. Stokman
KNOPEN
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

t

Nieuw in Zandvoort

Spareribs/kip lijn
kado ontbijt/brunchlijn

02507-16368
Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en
kruidenboter
ƒ

1 8/50 per persoon

Kado ontbijt c.q. brunch

kilo

Wij zoeken
REPRESENTATIEVE, ENTHOUSIASTE

ENQUÊTEURS M/V

bundel
3 blikken
a 400 gr.

500 gr.

voor uitbreiding veldwerkzaamheden in de regio
Heeft u doorzettingsvermogen, voldoet u aan het volgende:
20-55 jaar
opleiding (MBO MEAO HEAO)
sociale vaardigheden
flexibele instelling
op variabele tijden beschikbaar zijn
plezier en uitdaging zien
Dan bieden wij:
aantrekkelijke werkzaamheden op zelf te bepalen tijden.
Uw reacties naar Postbus 404 2040 AK Zandvoort T.a.v. H. J. Planting

3,98

3,98

!

4,99

\T>

****mmdf

CELSIUSSTRAAT 192

serveren wij zeer luxe bij U thuis
Uiteraard verzorgen wij op
aanvraag ook andere
maaltijden.

Tussen 18.00 uur en 21.00 uur
7 dagen per week

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 205.

De traiteur is
Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

GETINT GLAS

VAN BINNENUIT
VERSTELBARE
BUITENSPIEGELS.

Paradijsweg 2a: Vrijst. karakteristiek woonh.
met besloten achtertuin. Ind. beg. gr. entree, hal,
toilet, woonk. met open haard, open keuken met
inbouwapp., 1e et. slaapk., badk. met ligbad en
tweede toilet, overloop met vlizotrap naar vliering. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.

Speciaal voor
vaderdag:
Bij aankoop van een 2-delige combinatie
een Cottonfield
.boxershort CADEAU!
MODE
Grote
Krocht 23
Tel. 02507-18412. Ook zondag geopend.

Vanaf 1 mei zijn wij elke
avond geopend!
ma. t/m vrij. tot 21.00 uur
za. en zo. tot 20.00 uur
De enige echte special
shop in Zandvoort.

Patrijzenstr. 30: Zonnig driekam.app. op 2e et.,
balkon aan zuid- en noordzijde. Uitzicht over duinen. Ind. entree, ruime hal, ruime eetkeuken met
inb.app., woonk. met balkon zuid, 2 slaapk.,
badk. met douche en wastafel, serv.k. ƒ307,p.m. Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

IN TWEE DELEN
NEERKLAPBARE
ACHTERBANK.
EXCLUSIEVE
'COLORLINE'SIGNATUUR.

STALEN
XS-VELGEN.

Tjerk Hiddesstraat 145: Modern tweekam.app.
(vh 3) op 9e et. Uitzicht over zee en duinen. Ind.
entree, hal, toilet, grote L-vormige woonk. met
kunststof schuifpui, balkon zuid/oost, open keuken met eetbar, badk. met ligbad en wastafel,
slaapkamer. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 61/43: Vierkam. maisonnette op 9e et. Schitterend uitzicht over zee
vanuit woonk., slaapk. en keuken. Ind. 9e et. entree, hal, woonk., ruime keuken, toilet, 8e et.
royale hal, badk. met bad en douche, 3 slaapk.
Serv.k. ƒ438,50 p.m. Vr.pr. ƒ 179.000,-k.k.
OPEN HUIS
Gort v.d. Lindenstraat 2/30, zat. 20/6 van 13.0015.00 uur. Uniek gelegen vierkam. maisonnette
op 3e en 4e etage, balkons west. Ind. 3e et. entree, hal, gang, toilet, L-vormige woonkamer met
marmeren vloer, luxe open keuken, 4e et. 3
slaapk., luxe badk. met dubbele wastafel, ligbad
en apart toilet. Serv.k. ƒ 330,- p.m. excl. verwarming. Vr.pr. ƒ225.000,- k.k.

NIEUW IN HET GAMMA:
IN BENZINE EN DIESEL,
3- EN 5-DEURS.

P E U G E O T

2 0 5

GETINT GLAS.
TOTAAL VOORDEEL:
1.800,-.

r

utte \Loine

Voor gewoon, riant tajclen
met mooi weer kan rfit ook op ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

SGHAIK

SLECHTS
300 STUKS.

GTISTOOTLIJSTEN.

SPATBORDVERBREDING.

EXCLUSIEVE
'TROPHY'-SIGNATUUR.

LICHTMETALEN
VELGEN.

Nu bij Peugeot: vele speciale modellen. Vol extra extra's.
Zoals de opvallende

lijke

extra's

die

moeilijk

2 0 5
in

geld zijn uit te drukken.
Of neem nu de Peugeot

van

T R O P H Y .
3.000,-, waarvoor u

nu

slechts 1.200,- betaalt.
Twee bijzondere uitvoe-

Peugeot 205 Colorline (vanaf

205 Trophy (voor 23.805,-) met

ringen, waarvan de Tropy be-

23.950,-), met veel aantrekke-

opvallende extra's ter waarde

perkt leverbaar is.

MAKELAAR O.G,
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantién
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

UITKLAPBARE
ACHTERZIJRUITEN.

METAALLAK
"VERT FLUORIDE".

P E U G E O T

VAN

C O L O R L I N E

Dus wilt u nog profiteren
-

van dit grote voordeel, kom dan
snel bij ons langs.
JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW, EXCL. KOSTEN SlJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE V O O R R A A D STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT,
DYNAMISCH O!'\\'!•<;.

-L f

eer aan als winnaar
ZAND VOORT • De finales van het Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernpqi waren bijzonder
spannend. In de tweede divisie bracht zelfs een
verlenging geen beslissing en moesten strafschoppen uitkomst bieden. Zeer verrassend won
hier Studio Z aan Zee. Van den Heuvel ass.
moest genoegen nemen met een tweede plaats.
In de eerste divisie troffen Plavuizen en Big
Mouse elkaar in de finale. Big Mouse bleef, nadat het al snel een 3-0 voorsprong had genomen,
met 3-2 aan de goede kant van de score en kwam
voor eenjaar in het bezit van de wisselbeker.
door Aaldert Stobbelaar
Door een ruime 9-1 zege van Banana's op Sekura werd eerstgenoemd
team de kampioen in de veteranen
klasse. De Banana's kregen door die
laatste uitslag een beter doelsaldo
dan Café de Kater. In de strijd om
de derde en vierde plaats bij de
tweede divisionisten maakte EEA
duidelijk dat er meer in had gezeten
dan de uiteindelijk derde plaats. In
deze strijd bood Pred Hehl Auto alleen in de eerste helft nog knap tegenstand, maar in de tweede helft
was het alles REA wat de klok
sloeg. Na een 5-3 ruststand voor
REA, voerde dit team het tempo op.
Daardoor werd die tweede helft
slechts een formaliteit gezien de
13-3 overwinning voor REA.

Sterk
Derde in de eerste divisie werd
Auto Versteeg. Het team van coach
Eli Paap maakte er met tegenstander Sam Sam een leuke en goede
partij zaalvoetbal van. Na een 1-0
ruststand slaagde Auto Versteege
erin uit te lopen naar een 3-0 voorsprong. Sam Sam kon daar slechts
een doelpunt tegen over zetten: 3-1.

Big Mouse begon de finale tegen
Plavuizen zeer sterk. Het team met
uitblinker Piet Jan Drommel in het
doel, liep binnen een kwartier uit
naar een 3-0 voorsprong. De strijd
leek gestreden. Plavuizen drong
daarna wel aan, maar de uitvallen
van Big Mouse waren gevaarlijk.
Toen Plazuizen vlak voor de doelwisseling de stand terugbracht naar
3-1 was de spanning terug.
In de tweede helft probeerde Plavuizen met snel zaalvoetbal de schade weg te werken. De kansen waren
er zeker wel, doch Piet Jan Drommel hield voorlopig met goede reddingen zijn doel verder schoon.
Naarmate de strijd tegen het einde
liep trok Plavuizen zelfs met een
meevoetballende doelman ten aanval. Daardoor ontstonden vele hachelijk momenten voor het doel van
Big Mouse. Met nog twee minuten
te gaan, slaagde Plavuizen erin de
afweer van Big Mouse te doorbreken: 3-2.
Plavuizen rook de gelijkmaker
maar leek definitief geklopt te zijn
toen Big Mouse een strafschop
kreeg toegewezen. Deze werd echter
gemist, doch de tijd was voor Pla-

vuizen te kort om de gelijkmaker te
forceren. Big Mouse was dan ook de
terechte winnaar.

Spanning
Was de finale in de eerste divisie
spannend, die spanning werd in de
finale van de tweede divisie duidelijk overtroffen. Het was al verrassend dat Studio Z aan Zee de finale
had bereikt, maar dat dit team ook
zou winnen was minstens zo verrassend. De overwinning kwam tot
stand vooral door een enorme inzet
met daarbij goede individuele acties
van de spelers.
Nadat Studio Z aan Zee een 1-0
voorsprong had genomen kwam
Van den Heuvel ass. op dreef. Met
twee zeer harde en onhoudbare
schoten kwam dit team op een 2-1
voorsprong. In de tweede helft
vocht Studio Z aan Zee voor elke
meter van de Pellikaan sporthalvloer. Dat leverde al snel de gelijkmaker op. Het technisch wat betere
Van den Heuvel kwam toch weer op
voorsprong, maar opnieuw wilde
Studio Z aan Zee van geen opgeven
weten. Door twee fraaie doelpunten

Auto Versteeg was duidelijk de meerdere in de wedstrijd tegen Sam Sam. Het team won met 3-1
Foto Bram SLijiieri

kwam dit team op een 4-3 voorsprong. Toen de doelman van Studio Z aan Zee voor twee minuten
straf naar de kant werd gezonden
kon Van den Heuvel de gelijkmaker
scoren. In de sensationele verlenging wisten beide teams eenmaal te
scoren waardoor de uitslag op 5-5
kwam. De strafschoppen moesten
tenslotte de beslissing brengen. Die
werden uiteindelijk door Studio Z

aan Zee beter genomen. De organiben ik van mening dat het goed gesatoren waren weer blij dat het toer- lopen is en volgend jaar gaan we zeker door".
nooi achter de rug was. Het spel
verliep dan ook wat moeizamer dan
andere jaren. "Een paar ploegen lieVolgens mede organisator Hans
ten het vlak voor het begin afweAlblas moet er toch wat aan de opten", vertelde Hans Jongbloed
zet gesluiteld worden. "We overwe"Daardoor kwamen we wat in de
gen een andere opzet om het interessanter te maken. Het spanningsproblemen en speelden sommige
teams minder wedstrijden. Dat is
element moet er in komen. We zuldus zeker niet de bedoeling. Toch
len daar nog wel over praten. Wat

dit toernooi betrof was er wat minder publieke belangstelling maar
het zaalvoettaal was zeker niet '.-.•
slecht. Zoals vroeger, toen de spqrthal afgeladen was, krijgen we heb
niet meer. Toen deden aanspreké.nde namen mee. De profvoetballers
mogen of willen niet meer. Toch
proberen we, misschien met een- andere opzet, het geheel weer aantfékkelijker te maken", aldus Alblas.'•"

Succes

ma partij, gewonnen door de Zandvoortse softbaltalenten met maar
liefst 22-7. In de eerste inning maakte Clicks/TZB meteen duidelijk wat
de bedoelingen waren. Het Zandvoortse team kreeg drie honken beZaterdag speelde het team de ne- zet door vier wijd, een honkslag en
gende competitie wedstrijd tegen Pi- een geraakte slagman. Hierna sloeg
no's in IJmuiden. Het werd een pri- Manon Zijlstra een schitterende
driehonkslag en de eerste drie punten waren binnen. Mike van de Waal
denderde hierover heen met een
schitterende • homerun en door
Voetbalsucces
agressief honklopen werd de eerste
voor Karina Mietes
slagbeurt met zeven punten afgesloten. Clicks/TZB deed verdedigend
ZANDVOORT - De Zandwat van hen verwacht werd. Nadat
voortse Karina Mietes
Pino's eenmaal kon scoren door het
kreeg dit jaar voor het eerst
enige Zandvoortse veldfoutje vond
de uitnodiging van de voetpitcher Manon Zijlstra het genoeg
balbond om deel uit te maen zond de tweede slagman met drie
ken van de Haarlemse seslag naar de dug-out. Het infield liet
lectie.
zich eveneens niet onbetuigd. Zo waren er goede aangooien van tweede
honkman Dustin Visser en korte
De voor het Haarlemse TYBB
stop Dennis Greeff op eerste honkuitkomende Zandvoortse maakman Mike van de Waal. In de tweede
te daar dankbaar gebruik van en
inning waren de pupillen van
afgelopen weekend het succes
Clicks/TZB met hun gedachten ercompleet door met het meisje&r
team, onder vijftien jaar, Nedei*
gens anders want Pino's kwam terug
tot 7-10. Na een donderspeech van de
lands Kampioen te worden.
coaches was Clicks/TZB weer óptimaal gemotiveerd en ramde in de
Tot vorig jaar kwam Karina
derde slagbeurt zeven punten binMietes uit voor Zandvoortnen. In de laatste inning scoorden de
meeuwen maar maakte de overZandvoorters nog vijf punten.
stap naar TYBB omdat hier met
zeventallen werd gespeeld en in
Haarlem met elftallen. De voorstopper maakte indruk op de
keuzeheren en verwierf zich een
vaste plek'in het Haarlemse selectie elftal. Vorige week zaterZANDVOORT - De organisadag werd de finale gespeeld in
tie 'Ut Zandvoorts RoeispektaWoerden tegen de teams van de
kel' is, hoe kan het ook anders,
districten Groningen, Gelderweer bezig met het organiseren
land en Gouda. Mede door het
van het Zandvoortse roeispekgoede voetbal van Karina Mietakel. Wie mee wil doen pp 24
tes won Haarlem respectievejuli, moet zich nu inschrijven.
Irjk met 2-1, 2-0 en 6-0 en daarmee de nationale titel.
Het Zandvoortse roeispektakel

ZANDVOORT - Clicks/TZB
pupillen A startte de competitie aarzelend, maar is inmiddels een goede middenmoter
geworden.

de slagbeurt. Achter elkaar passeerden de spelers van het Zandvoortse
team de thuisplaat. Prima honklopen van Stephan Pouw en Torn Krol,
maar ook rake klappen van Chantal
Pouw, Lisa van der Mije, Kanita
Schultz-en Myra van der Mije zorgden voor vele punten. Uiteindelijk
won Clicks/TZB met 13-2.

De eerste wedstrijd werd gespeeld
tegen DSC'74 uit Haarlem. Het
Haarlemse team scoorde in de eerste slagbeurt slechts twee punten.
Dat kwam mede door het goede pitcherswerk van Myra van der Mije,
die de strijd goed onder controle
had. In de gelijkmakende slagbeurt
stelde Clicks/TZB orde op zaken.
Vijf speelsters slaagden er in de
thuisplaat te halen: 5-2.

Fraaie acties

In de tweede wedstrijd moest
Clicks/TZB het opnemen tegen de
Rangers. Dit team nam in de eerste
slagbeurt een 3-0 voorsprong. Richard Vlaming voorkwam een hogere achterstand door twee fraaie acties op het tweede honk. Clicks/TZB
kreeg in de eerste slagbeurt Marcel
Paap op het eerste honk, maar de
volgende slagmensen werden uitgeIn de tweede inning zorgde Myra maakt.
van der Mije, met tweemaal drie
slag, voor twee nullen, snel gevolgd
In de volgende slagbeurt van Randoor de derde nul. Die kwam tot gers, hield Clicks/TZB het hoofd
stand door een fraaie aangooi van koel en de verdediging gesloten. In
Chantal Pouw naar het eerste honk de gelijkmakende slagbeurt liet
van Wies van der Hoek. Clicks/TZB Clicks/TZB zien hoe softbal gehad de smaak te pakken in de twee- speeld moet worden. Met fraai slagwerk werd een 7-3 voorsprong genomen. Rangers gaf het niet op en
• De succesvolle adspiranten van kwam in de laatste inning door vierClicks/TZB
maal te scoren langszij. Pitcher Linda Schmidt bleef de spanning de
baas en stuurde de volgende slagman met drie slag weg. Het Zandvoortse team slaagde er niet in te

Foto Bram Stijnen

Simpele overwinning
Clicks/TZB pupillen

ZANDVOORT - Het adspiranten team van Clicks/TZB is
als overwinnaar uit de bus gekomen op het toernooi van de
Pino's in IJmuiden. Het team
van coach Eugenie van Soest
bleef in dit toernooi ongeslagen.

scoren waardoor de partij in een 7-7
stand eindigde.

Onweer
De laatste wedstrijd tegen Pino's
werd gestaakt vanwege het onweer.
De coaches en de scheidsrechter besloten toen, om als het onweer over
was, een estafette te lopen, zodat er
toch een winnaar uit de bus zou komen. Toen het zover was zag het er
naar uit dat Pino's de snelste was.
De zeer rappe Stephan Pouw werkte
echter een achterstand weg en zorgde voor een Zandvoortse overwinning.
Trainer/coach Eugenie van Soest
was zeer tevreden na afloop van het
toernooi. "Het is een team met verschillende nieuwe, jonge spelers/sters. Dit is zeker in het begin van
de competitie moeilijk geweest omdat ze nog niet op elkaar ingespeeld
waren. Nu ga je zien dat ze weten wat
ze aan elkaar hebben en dat geeft
vertrouwen. Ook merk ik dat ze de
dingen, waar tijdens de trainingen
op geoefend is, steeds vaker gaan
toepassen, en met succes. Het is een
jong, talentvol team. Ik heb er het
volste vertrouwen in dat ze, als we
ons er samen voor inzetten, in de
toekomst een hecht en succesvol
team zullen vormen.
Hoogste slaggemiddelde: Myra
van der Mije 0.666, Chantal Pouw
0.500, Lisa van der Mije 0.500.

Elektrisch schuifdak
:
Handbediend schuifdak \
Schuifpuien/vouwwanden:

i

VAN DER,
Cornwallstraat 6
1976 BD IJmuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN?
G Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte
Q Stuurt u mij dokurneniaiie
Naam:
l
Adres:.
.
Postkode'Plaats: Telefoon:
S.v.p. opsturen naar het
hierboven vermelde adres

Buchel organiseert
seminar voor arbiters
ZANDVOORT - Sportschoolhouder en judo-pfficial Wim Buchel is er in geslaagd een seminar te organiseren in Zandvoort voor
scheidsrechtercommissies
uit 26 Europese landen. Vandaag arriveren de zestig deelnemers aan dit seminar, dat
tot en met volgende week
woensdag duurt.
De eerste bijeenkomst van de
judo-scheidsrechtercommissies
vond al in 1959 plaats en dit jaar
was Nederland aan de beurt. De
Nederlandse Judobond dacht aan
het sportcentrum Papendal, maar
op aanraden van Wim Buchel
wordt Zandvoort aan gedaan. "Ik
denk dat het voor Zandvoort een
goede promotie is", zegt Wim Buchel. "We hebben hier uitstekende
gelegenheden om een dergelijk seminar te organiseren. De judobond heb ik zo gek gekregen het
hier te houden. Het heeft veel
werk gegeven maar ik vind dat
leuk om te doen".
De doelstelling van deze taijeenkomst is een dieper inzicht en
meer eenheid te verkrijgen in de
judoarbitrage. "Dat is met de ko-

mende Olympische Spelen uiterst
belangrijk", meent Buchel. "De leden van de scheidsrechtercommissies moeten dat in hun eigen
land verder uitdragen. Bovendien
is het leuk om weer bekenden uit
de judowereld te ontmoeten".

Party
De gehele week kent een vol programma. De bijeenkomst wordt
gehouden in het Elysee Beach Hotel, waar de gasten ook verblijven,
terwijl het praktische gedeelte in
Sportcentre Buchel wordt gehouden. Hier wordt vanavond om zeven uur ook de welkomstparty gehouden. Op dinsdag 23 juni om
half vijf wordt het gezelschap in
het Raadhuis ontvangen door burgemeester en wethouders. Op
woensdag vindt het afscheidsdiner plaats op het strand bij Buddy
Beach.
Buchel, die zich ingezet heeft
voor een perfecte organisatie
heeft er alle vertrouwen in dat het
een prima week wordt. "Ik ben er
van overtuigd dat het een goed seminar wordt, waarbij de scheidsrechtercommissies veel zullen opsteken maar ook van Zandvoort
kunnen genieten".

Snelle Italiaanse auto's te zien tijdens de Italiedag. Hoogtepunt is ongetwijfeld de Ferrari-race.

Italiaanse dag op het
ZANDVOORT - Voor de
tweede maal vindt op het Circuitpark Zandvoort het veelzijdige evenement Italia
Zandvoort plaats. Aanstaande zaterdag staat er een omvangrijk programma op de
rol, waarin een enorme selectie fraaie exemplaren van Italiaanse auto- en motorfietsmerken te zien is.

sor optreden, een overzicht van de in
Nederland leverbare Italiaanse auto's, bedrijfswagens en motorfietsen. De demonstraties tonen een
enorm scale Italiaanse auto's, niet
alleen vele typen Ferrari, maar ook
merken als Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Lamborghini, Bizzarini, Maserati en Abarth. Verder geeft een vijftigtal Fiats 500 in alle variaties acte
de presence.

Elegance

Roeiers kunnen zich inschrijven voor spektakel
speelt zich af voor reddingspost Piet
Oud aan de Boulevard Barnaart,
aanvang zeven uur 's avonds.
Ploegen bestaande uit vijf personen kunnen zich inschrijven bij
Mary van Duijn, Tollenstraat 25,
02507-16283, Robert Drommel, Nic.
Beetslaan 38, tel: 14318 of bij de reddingspost Piet Oud, tel: 12376. De
kosten zijn twintig gulden per ploeg.

De eerste ploegen hebben zich al
aangemeld. Als het weer op 24 juli te
slecht is, vindt het roeien plaats op 7
augustus.
De organisatie zoekt nog vrijwilligers die ideeën hebben voor spelletjes op het droge, of die materiaal
beschikbaar hebben. Ook financiële
steun is welkom.

Het programma omvat voor dit
jaar een drietal races en vier demonstraties. Tot de hoogtepunten
behoren ongetwijfeld de race voor
de Britse Ferrari Maranello Challenge en een race voor historische
Italiaanse auto's. Een race voor
het Nederlandse Squadra Biancakampioenschap betekent gegarandeerd spektakel.
Tijdens een demonstratie presenteren de merken, die als"spon-

Meer rust is er te vinden in het
zogenaamde Concours d'Elegance.
De zestig fraaiste Italiaanse auto's
in Nederland worden getoond. Verder zijn er promotiestands van merkenclubs en bedrijven waar, naast
auto's en motorfietsen, diverse andere Italiaanse produkten zijn te
zien.

is voortgekomen uit de circuitda"
die de Ferrari Club Nederland organiseerde voor leden en donateurs. Dit oorspronkelijke evenement trok door de sterk toegenomen interesse voor Ferrari en andere Italiaanse merken zoveel belangstelling, dat een bredere opzet
gerechtvaardigd was. Met twaalfduizend bezoekers was de eerste
editie van Italia Zandvoort direct
n van de drukst bezochte evenementen van het hele seizoen op
het Circuitpark Zandvoort.

De organisatie van het evenement is in handen van de Ferrari
Club Nederland, de Historische
Auto Ren Club en het Circuitpark
Zandvoort. Het programma start
zaterdagmorgen om negen uur en
duurt tot zes uur. De entreeprijs
bedraagt voor tribune en buiten 1
terrein tien gulden en voor de padItalia Zandvoort is in 1991 voor doek vijfentwintig gulden. Kinclehet eerst in deze vorm gehouden en ren tot twaalf jaar betalen de helft..
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buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend

Dan heeft Renault een prima wedstrijd voor u. U schrijft 'n

teken van Oranje. Daarom maakt u nu kans op de droom van iedere

splinternieuw voetballied. De beste inzendingen verdienen de seizoen-

sportieve voetballiefhebber: de Renault Clio RL 7.2 Orange.

kaarten. De Renault EK-akties lopen tot 22 juni 1992.

klaar. U wilt een seizoenkaart voor uw favoriete club?

WONING STOFFERING

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Aanvallen !! Want deze maand staat Renault helemaal in het

En u hoeft er niets voor te doen. Uw kanskaart ligt al bij ons.

SCHILDERWERK

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Zin in een
vakantiehaantje?

DUS haal snel het deelname formulier bij uw dealer. Vraag gelijk
' ,.

even naar de voorwaarden.

PRIMNALIER
U maakt kans op de Clio
ook zonder het schrijven
van een voetballied

offerte.

Voor de periode juli tot
en met september zoekt
„Het Huis in de Duinen",
een verzorgingshuis te
Zandvoort,

25 lessen incl.
examenaanvraag

„vakantiemedewerkers"

ƒ 1295,-

Er zijn mogelijkheden in de dienst huishouding, verzorging en keuken. De werktijden
en het aantal uren per dag kunnen in onderling overleg worden vastgesteld.

Autorijschool
Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70
Tel. 02507-12071

Geïnteresseerden kunnen
telefonisch kpntakt opnemen
met „Het Huis in de Duinen",
Herman Heyermansweg 73,
2042 XR Zandvoort,
tel. 02507-13141.

*geldig t/m 15-8-'92

l

Autobedrijven Rinko
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

DE KAA£H0£K

ABRES
CENTRO Dl MARMI

Haltastraat 38
2042 CN Hanôvatirt
. 02507 - 15000

Mooistt' marmer. trranift en
leisteen. Voor v.-ancl en vlwr.
Du
i;rootsu'
colluctii 1
in
Amsterdam
i-n
omstrekim.
Deskundiu
advius
en
voorlichting.
Groothandelsprijzt'n v. a.
ƒ 57. -/m-, incl. htw.

Bij aankoop van

' Flint'sstraat IS i
Amsterdam • 020-li!) •>

naar keuze

500 gram

10 EIEREN

98 cent

FLEXA PRIMER EXPRESS
. kwaliteitsgrondverf
• hecht prima
«vult uitstekend
• na 3 uur overschilderbaar

PTT Telecom BV is een
dochteronderneming van
Koninklijke PTT Nederland NV en telt ongeveer
30.000 medewerkers.
PTT Telecom is toonaangevend op het gebied van
telecommunicatie,
telematica en informatietechnologie. Het bedrijf
biedt nationaal en
internationaal een totaal
pakket aan diensten en
produkten. Van consument tot multinational.

'n „lekkere" dag Vaderdag!
Overhemdtaart
Excl voetbaltaart

LA BONBONNIERE
Thea en Ap Lammers,
Haltestraat 39A
'
Tel. 15584
Vrijdagavond geopend.

Hij/zij zocht

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Administratief personeel m/v
Wij zoeken met spoed datatypisten, telefonisten/
receptionisten, administratief medewerkers, secretaressen,
directiesecretaressen en boekhoudkundig medewerkers. Zowel
full-time als part-time zijn er volop mogelijkheden.

heeft

De uitzend-CAO

-ir randstad uitzendbureau

Oranje chipolatafaartje 9,Aardbeientaartje
met slagroom

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

H. W. COSTER BV M
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

De Klikspaan géén
vergunning gekregen

Ik vond

l

l

U heeft een diploma MTS-Elektronica of u studeert binnen
afzienbare tijd af. U bent ambitieus en initiatiefrijk, bezit
goede contactuele eigenschappen en u bent graag veel op
pad. U zoekt een functie in een high-tech omgeving waarin u
kunt werken met de nieuwste technieken. En u zoekt een
functie met goede doorgroeimogelijkheden, met name naar
een leidinggevende positie. Dan is het aanbod van PTT
Telecom Kabel- en Radioverbindingen zeker het overwegen
waard. Voor de afdeling Montage Transmissie Apparatuur,
regio Amsterdam, zoeken wij een jonge man of vrouw die als
montagemedewerker de basis legt voor een loopbaan in
projectleiding.
Uw werkomgeving in Amsterdam
PTT Telecom Kabel- en Radioverbindingen (KRV) in
Amersfoort is verantwoordelijk voor de planning, aanleg en
instandhouding van het interlokale en internationale
telecommunicatienet en de radio- en televisieverbindingen.
De afdeling Montage Transmissie Apparatuur verzorgt
landelijk de installatie van transmissie-apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen van het telecommunicatienet.
De afdeling werkt verspreid over 5 regio's.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
B. Vlug, chef Montage Transmissie Apparatuur, telefoon
(033) 69 22 30. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen
10 dagen ongefrankeerd richten aan PTT Telecom Kabel- en
Radioverbindingen, t.a.v. sectie Personeelsvoorziening en begeleiding, Kamer 865, Antwoordnummer 975, 3800 VD
Amersfoort.

Wegens
veiligheidsoverweging

In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld

Paradijsweg 2
Zandvoort
tel. 02507-15602

Uw functie als montagemedewerker
In een klein en wisselend team verricht u montagewerkzaamheden in versterkerstations en particuliere objecten.
Het gaat daarbij om de installatie van rekken, constructies en
verdelers en de installatie van diverse soorten apparatuur en
stroomvoorzieningsinstallaties.
Naarmate uw ervaring groeit, worden de projecten waaraan u
werkt ook steeds groter en complexer. Op deze wijze kunt u
binnen een paar jaar doorgroeien naar een leidinggevende
functie. Ons opleidingsprogramma ondersteunt u daarbij.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

HALEN WE
HET WEL?
OF HALEN WE
HET NIET?

Paradijsweg 2
Zandvoort
tel. 02507-15602

Haltestraat 38
Zandvoort

KEUR

voor een stérffüin^ttemet
doorgroeimogeüjkheden

Keur
DE KAASHOEK

FLEXA «OOGGLANS
«hoogglanzend
• voor hout en metaal
. in vele kleuren
• zeer duurzaam
• dekt goed
• vloeit perfect

MTS-ers E S ektron ica

RENAULT

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoon, Tel. 02507-13360 (showr.)

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij U thuis en kun\ in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort, om een podium te
plaatsen tijdens Midzomernacht Festival
voor De Klikspaan.
Hopende op enig begrip en excuus aan
onze vaste klanten.

ptt teieeoni

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

amsterdam

| PTT. Waar mensen 't maken.

enz.

Directie en Personeel
De Klikspaan
Haltestraat 19
Zandvoort

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

ZANDVOORT

TE KOOP

Passage 3/9
Gezellig ruim tweekamer-hoekappartement op 50 meter van het
strand. Ind.: ruime hal, woonkamer/half open keuken, slaapkamer,
badkamer/ligbad en wastafel, toilet, balkon op het zuiden.

ZANDVOORT

TE KOOP

Tjerk Hiddesstraat 21
Driekamer-app., 1e etage, uitzicht
over duinen. Eigen parkeerterrein.
Ind.: hal, woonk./eetk., moderne
keuken incl. inb.app., ruim balkon,
badk./douche en wastafel, ruime
slaapk., toilet met fonteintje.

l
ZANDVOORT

TE KOOP

De Ruyterstraat
Verb. vierk. app. op 2e et. met 2
balkons, uitz. op zee en nabij centr.
dorp en NS-station. Ind.: hal,
woon-eetk., slaapk. met balkon/bergkast, sik., moderne keuken/inb.app., badk./ligbad en wast., toilet/fonteintje.
Garage apart te koop.
Vraagprijs ƒ175.000,- k.k.

l

ZANDVOORT TE KOOP

ZANDVOORT TE KOOP

Corn. v.d. Werffstraat
Semi-bungalow met garage en berging en fraai aangelegde tuin. Ind.:
ruime hal/garderobekast, woonk:/aangr. slpk., werkkamer, keuken,
douche/toilet en wastafel. 1e et. 2
slpk., ruime berging. Ged. v.v.
kunststof
kozijnen/dubb.
beglazing.
Vraagprijs ƒ 425.000,- k.k.

De Ruyterstraat
Vierkamer appartement op de 2e
etage, met balkon-Z. Ind.: hal,
woonk. met open haard, keuken, 3
slpk., badkamer met douche, gescheiden toilet met fonteintje.

Vraagprijs ƒ 169.000,- k.k.
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Openluchttheater
ZANDVOORT - Greetje Bijma en
haar kwintet treden morgenavond
O p in het Openluchttheater Bloejtiendaal. De zangeres, die in 1990
onderscheiden werd met de Boy Edgar-prijs, laat zich inspireren door
beelden die ze tegenkomt op straat,
in de natuur, in films en in boeken.
Een andere inspiratiebron vormen
de pakkende composities van haar
'huiscomppnist' Alan Laurillard, die
ook deel uitmaakt van het kwintet,
pe .toegangsprijs bedraagt twintig
gulden. De voorstelling begint om
half negen. Zondag 21 juni treedt de
operettevereniging Hulsbergen op in
liet theater. Aanvang twaalf uur, entree bedraagt vijf gulden.

Open huis
Ripperdakazerne
ZANDVOORT - De Ripperdakazerne in Haarlem houdt op zaterdag
20 juni een open huis. Het evenement wordt gehouden in het kader
van de naderende sluiting van de kazerne. Verder vliegen er helicopters
over de kazerne en landen er bij goed
weer om ongeveer kwart over tien
parachutisten op het exercitieveld.
Voor de laatste keer is de lesaccommodatie van de koksschool te bezichtigen. Bezoekers kunnen een
keer gratis meeëten van het soldatenmaal. Verspreid over het terrein
zijn er verschillende activiteiten
voor kinderen, waaronder een poging tot het breken van het wereld-kookrecord.

DONDERDAG 18 JUNI 1992

• KORTE TIPS •

• De hele maand juni zijn in de expositieruimte van de bibliotheek in
Zandvoort werken te zien van de
tips & suggesties
Santpoortse kunstenares Francine
Rens. Het gaat om aquarellen. Te
Gasthuisplein -12-2042 JM Zandvoort
zien op de openingstijden van de bibliotheek.
• Zondag 21 juni is de première van
De Restauratie van Maatschappij
Discordia in de Toneelschuur. Te
zien tot en met 4 juli, behalve op
zondag 28 juni.
• Op de donderdagen tot en met 20
augustus (met uitzondering van Hemelvaartsdag) organiseert de stichting Kunstkring Thorbecke een wekelijkse kunstmarkt op de Grote
Markt in Haarlem. De markt begint
om negen uur en duurt tot negen uur
's avonds. Zo'n twintig kunstenaars
zullen tijdens de manifestatie eigen
werk exposeren.
• Het Cultureel Centrum exposeert
foto's van zandkastelen van Benno
Kaiser en Peter Wiersma. Het Cultureel Centrum is dagelijks open van
half twee tot vier uur. Een deel van
de expositie is ondergebracht in het
filiaal van de Verenigde Spaarbank,
Grote Krocht 38 in Zandvoort.
• Kinderen kunnen op zondag 21
• Het Toonkunstkoor trad in 1988 ook op in de Hervormde Kerk. Morgen is juni uileballen en ganzekeutels anahet weer ZOVer.
Foto Archief Weekmedia lyseren in het Pieter Vermeulen Muin IJmuiden. De activiteit
ZANDVOORT - Het Toonkunstkoor Zandvoort geeft vrijdag seum
houdt verband met de tentoonstel19 juni een concert in de Hervormde Kerk in Zandvoort.
ling 'Speuren naar sporen', die tot 18
Het Pranciscus Koor uit Amstelveen verleent zijn medewerking aan het september te bezichtigen is. Kindeoptreden.
ren die mee willen doen, kunnen van
Er worden werken vertolkt van Handel, Haydn, Franck, Mozart, Beetho- elf tot vijf uur terecht het museum
ven en Fauré. Frans Bleekemolen heeft de algehele leiding. Kaarten kosten aan het Moerbergplantsoen 20 in IJ7,50 gulden. Aanvang 20.15 uur.
muiden.

UITGAANSTIPS

Concert van Toonkunstkoor

'7

Vier optredens
tijdens festival
ZANDVOORT - In de
badplaats wordt zaterdag
voor de zesde maal het
Midzomernachtfestival gehouden.
Vier muziekgroepen op evenzovele podia in het centrum en
de her en der opgestelde buitenbars en eettenten zorgen voor
de gezelligheid. Organisator Andries Filmer van Café Neuf in de
Haltestraat, zijn mede horeca-ondernemers en de Stichting
Promotie Zandvoort (SPZ) hebben hun zaakjes al rond. Evenals voorgaande jaren zal het
centrum tijdens deze 'langste
nacht' weer bol staan van de
meest exotische klanken, geproduceerd door een keur aan artiesten. Bekend is de groep 'Soled out and the Trouble Hornes'. Zij zullen optreden ter
hoogte van Café Neuf. De groep
'Ron and Friends' speelt op het
podium dat staat opgesteld aan
de kop van de Haltestraat, nabij
La Bastille. Het 'Quintet Carlo
de Wijs' zal de muziek verzorgen op een podium aan het
Kerkplein, terwijl 'Willy Latino's Carribean Showband' naar
verwachting heel het Gasthuisplein op zijn grondvesten zal laten schudden. Aanvang is om
zeven uur.

MET AMORF O
voor exclusieve

„Zomer in aantocht'
Kleurtje nodig?
Geurtje nodig?

PORTRET
FOTO'S

Even bij de GAPER
binnenlopen

Foto Boomgaard

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

Grote Krocht 26
tel. 13529., Zandvoort

Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort
Tel. 02507-12513

Nieuw bij

HAIRWVE

MEPPERS
pruiken en haarstukken

foto voor de behandeling

Zeestraat 56, Zandvoort
Tel. 02507-30838

\

Kerkplein 10

Uitverkoop
kinderkleding

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

We kennen allemaal het bijbelverhaal. Zo ongeveer tenminste.
Op de eerste dag werd de hemel on
aarde geschapen. De tweede dag
de zee en het land en in de daarop
volgende dagen kwamen de bomen, struiken, vissen en andere
dieren aan de beurt. Op de zesde
dag schiep God de mens, zo werd
mij vroeger geleerd. Ik geloofde
destijds heilig in deze beweringen.
Evenzo in het bestaan van het
toenmalige paradijs. Al eeuwen
lang is de mensheid op zoek geweest naar de plek waar Adam en
Eva hebben gewoond. Volgens
sommige geleerden moet dat ergens in het Midden-Oosten hebben gelegen. Niemand heeft tot nu
toe het bewijs kunnen leveren
over de plek waar die eerste appelboom heeft gestaan.
Ook ik heb mij lange tijd met
deze vraag bezig gehouden. Niet
zozeer vanwege mijn geloofsovertuiging maar meer vanuit mijn affiniteit met de historie. Het zal je
hobby maar wezen, nietwaar. Welnu, waarom vertel ik u dit verhaal.
Ik zal het u uitleggen. Laatst las ik
in een krant het bericht, dat het
toerisme in Zandvoort is taegonnen, zo rond 1820. Voor die tijd
was ons dorp een arme vissersplaats, zo laten de geschiedkundigen ons geloven. In het bewuste
artikel was de directeur van de
Stichting Zandvoort Promotie, Simon Paagman, aan het woord.
Evenals ik geloofde ook hij heilig
in deze beweringen. Een dezer dagen liep mijn geloof in het bijbelverhaal en de historie van Zandvoort een flinke deuk op. Sterker
nog, Ik geloof er geen taal meer
van.

Genie

Christus kwam volgens Paap de
eerste mens. Hij werd gemaakt uit
duinzand. De Heer schoot' andermaal oen wolk opzij en zag Adam
(hij had hem zo genoemd omdat
hij zo gauw geen andere naam wist
te bedanken). Deze ploeterde op
zijn aardappelveldje ter hoogte
van het Roggeveld. Hij kreeg tnedelijden en besloot tot uitbreiding
van het mensengeslacht. Zo werd
Eva geboren. Samen besloten zij
er het beste van te maken. De
avonden waren lang zodat er alle
gelegenheid was tot maken van
kinderen. Deze kunst werd ai'gekeken van de dieren, die eveneens
bij gebrek aan bezigheden niets
anders te doen hadden.

Paradijs
Kaïn en Abel waren het resultaat. Het gezin vestigde zich een
eindje verderop. Hun nieuwe stek
noemden zij het Paradijs. De weg
er naartoe bestaat nog steeds (Paradijsweg tegenover het politiebureau). Zo rond het jaar tweeduizend voor Christus (we slaan even,
een stukje geschiedenis over)
kwamen de eerste Romeinen naar
deze streek. Ter hoogte van de waterleidingduinen stichtten zij hun
eerste nederzetting. Het werd een
lusthof volgens Paap. Het toerisme kwam op gang. Eerst kwamen
de Batavieren, later volgden de
Saksen en de Hunnen. Ten gerieve
van de klanten werden er slaven
'ingehuurd'. Gallius was een van
hen. Hij had een gebrek. Deze
slaaf kon niet horen en spreken.
Wilde hij zijn klanten bedanken
voor een eventuele fooi, dan stak
hij een marmeren bordje met de
tekst 'MERCI' omhoog. Nu, vier-"
duizend jaar later bestaat dit bord
nog steeds. Het hangt achter de
bar van 'Kopertje', als bewijs van
dit verhaal. Gaat u maar kijken.
Paap heeft het gevonden in de duinen op de plek, die nu nog steeds
het Paradijs wordt genoemd. Mo-"
raal van dit verhaal: Geloof nooit
een Zandvoorter.

Fred Paap, uitbater van 'Cafeetje Koper' aan het kerkplein blijkt
een genie. Wat heet, na Einstein
belooft hij nu al de meest bekende
persoon te worden die de mensheid ooit heeft voortgebracht.
Paap heeft onderzoek verricht.
Paap is in de geschiedenis gedoken. Paap heeft nagedacht en
Paap kwam tot de conclusie dat Droomhuwelijk
Bekend in Zandvoort zijn ze zedat hele bijbelverhaal en alle beweringen over Zandvoorts verle- ker. Het bruidspaar van afgelopen
den maar lariekoek zijn. „Ge- zaterdag trok dan ook veel bezwam in de ruimte", noemt hij kijks. Rob Gansner (30) en en Nihet. Wellicht valt u nu van verba- cole Winnubst (25) beloofden elzing van uw stoel. Het zal echter kaar in een stampvolle raadzaal
nog erger worden. Hetgeen u nu te voor eeuwig trouw.
lezen krijgt brengt u in opperste
staat van ver- en bewondering. Te„Een droomhuwelijk", noemde"
recht, zo meen ik nu al te mogen Dries van Marie als ambtenaar-stellen. Houdt u vast, in deze ru- van de burgerlijke stand deze
briek wordt de geschiedenis op- plechtigheid. Hij verhaalde hoe de
eerste kennismaking van dit stel
nieuw geschreven.
tot stand kwam in de kantine van
de voetbalclub Zandvoort '75. Het
Wolk
was ook nu weer 'liefde op het
Aan de hand van Paap gaan we eerste gezicht', zo vertelde hij.
terug in het verleden. Vele duizen- Rob is als zoon van Hans Gansner
den jaren geleden klotste, daar geboren in Zandvoort. Gansner is
waar u nu zit, de zee. Van 'land in hier een bekende naam. Van oorzicht' was toen nog geen sprake. sprong komen zij van 'elders'. Zo
„De Heer keek vanachter een rond 1920 zijn zij in deze badplaats,
wolk naar beneden en zag dat dat komen wonen. Van moeders kant
niet goed was", vertelt Paap. Hij blijkt de familie echter wel puur
schiep de kustlijn en zie, het begin Zandvoorts. De familie Weber
van Zandvoort werd geboren. Hij kwam al eind 1700 in de plaatselijging voort met het scheppen van ke annalen voor. Hoe het ook zij,
de wereld. De streep zand werd het werd een denderend feest. Van
een heuvel en de heuvel werd Marie had er iets bijzonders van
land. Zand-voort met de link naar gemaakt. Pa Hans mocht de trouzand en voort werd de naam van wakte voorlezen. „Het leven is onhet nieuwe gebied. Hoe zit het nu voorspelbaar", zo betoogde hij tijmet dat paradijs vraagt u zich wei- dens de huwelijksvoltrekking. Ik
licht af. Welnu, wij wandelen even moet hem gelijk geven.
verder in het verleden. Nog steeds Dit was het weer voor deze week
aan de hand van horeca-exploitant Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen V
uiteraard. Zesduizend jaar voor

20-30%
korting

Grote Krocht 20b

heeft veel keus in

ROMANTISCHE"
JURKJES
Van kort tot lang

FITNESS

CALLANETICS

foto na de behandeling

(CONDITIETRAINING

CIRCUITTRAINING

! SLA EEN GOED FIGUUR !
bij: FITNESS PARADISE
zomeropeningstijden:
ma t/m vr
9.00-22.00 uur
za 9.00-13.00 uur
zo gesloten

Paradijsweg 1
Zandvoort
02507-17742

PRETTIGE ZÖJUIER TOEGEWENST
SAUNA + TURKSBAD

ZONNESTUDIO

VITAMINEN

Ons model deze maand is Joke Faase.
Joke is 39 jaar en woont in Zandvoort. Zij is
samen met haar man en zwager eigenaar van de
strandtent Club Maritime. Een heel druk bestaan
voor Joke vandaar dat voor haar een kapsel
gekozen is wat makkelijk in onderhoud is. Al het
haar is in kleine plukjes naar voren geknipt,
daarna een rode coupe soleil gezet om het plukjes
effect nog beter tot zijn recht te laten komen. Als
het haar geföhnd is werd het afgewerkt met een
beetje wax. Make-up gebruikt Joke haast niet
maar nadat ik haar opgemaakt heb met Lancôme
verkrijgbaar bij Drugstore de Gaper is ze van plan
om het zelf toch ook wat vaker te gaan gebruiken.
De oorbellen die Joke draagt zijn van plexiglas en
verkrijgbaar bij Hairwave.
De blouse die zo prachtig kleurt bij haar rode
haar is van Rosarito.
Fotograaf Boomgaard en ik waren zeer tevreden
over ons model Joke Faase.
In haar vrije tijd doet Joke aan fitness bij Fitness
Paradise daarover vertelt zij: door de rustige
trainingsopbouw, (goede warming-up, rek-,
coördinatie-, konditieoefeningen, lichte
gewichten en een cooling-down) werd ik me
steeds bewuster van mijn lichaam. Na enige tijd
werd het trainingsprogramma weer aangepast.
Dit resulteerde in een betere konditie, slanker
figuur en sterk stress verlagend.
Haar en make-up
Cora Klijn bij Hairwave

• Rob Gansner en Nicole Winnubst traden zaterdag in het huwelijk. De
trouwakte werd voorgelezen door 'Pa Hans'.
Folo Brarn Sll)n(,„

Komedie in
Circus Zandvoort
ZANDVOORT • Liefhebbers van
komedie krijgen vrijdag de laatste
kans om hot stuk 'Luv', met de
Zandvoorter Miehiel Drommel in
één van de hoofdrollen, in Circus
Zandvoort te zien. Luv is een vrolijk
stuk over een vrouw die met twee
mannen getrouwd is.
Hoewol haar leven vol tragedies
zit, is Ellen volkomen gelukkig. Harry, een van de echtgenoten, probeert
zich steeds van het leven te beroven,
wat telkens mislukt. In het stuk, dat
omschreven wordt als een avantgardistische produktie, wordt de draak
gestoken met het pessimisme.
De voorstelling begint om kwart
over acht. Toegangskaarten kosten
' 'jftien gulden.

Geslaagd

ZANDVOORT - Van de
23 leerlingen van de Wint
Gertenbachschool,
die
eindexamen hebben gedaan zijn er achttien in één.
keer geslaagd. Twee leerlingen zijn gezakt en drie hebben herexamen.
De geslaagde leerlingen zijn:
Daniëlle Blom, Mauro Bova,
Manja Bras, Vivian Croes, Sander Drommel, Denise van Duuren, Madeleine Koper, Mare Molanus, Kasper Nijman, Frank
Oberscheidt, Arie Paap, Brenda
Paap, Arend Regeer, Sabine Sabelis, Angela Schilpzand, Raymond Sprokamp, Lajla Steen en
Laura van Zon.
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FLEXA ACRYILATEX SUPER
• de beste muurverf voor
binnen en buiten
• zijdeglanzend
• goed reimgbaar en schrobvast
• eenvoudig met een roller aan
te brengen

J SUPERSTUNJ.'
linolta compactcamera

139.-

i Riva Zoomi OSi *intelligente autofocus
l *automatische flitser *invulflits *105 mm zoom
(3x 35-1 OS mm) *beperking rode ogen effect
'programma zoomregeling.

45*-

Paradijsweg 2
Zandvoort
tel. 02507-15602

Philips
shaver

Philips Kleuren TV
21GR2S54 *55 cm flatsquare beeldbuis *60 voorkeuzezenders *on-screen
display teletekst met 3 pagina's of 35 .
geheugen 'incl. afstandsbediening, per maand

HS BOS *3-kops shaver
'uitklapbare tondeuse
'aanpassing 110/220 V.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
ook voor
inzending
goederenveiling.

TDK E-195 videobanden

Canon camcorder

Zanussi wasautomaat

JVC microsysteem

ZE1000 S 'centrifugeert 1000 toeren
per min. 'RVS trommel en kuip
'wastemperatuur traploos regelbaar.

UX1 'tuner met 20 voorkeuzezenders
*autoreverse cassettedeck met music
scan *programmeerbare CD-speler
*sleep/timer *incl. afstandsbediening.

;GRAT/$:Cp-REK/Ê/

u

TELETEKST W

E230 *10x zoom *autofocus,
-exposure, -witbalans
*min. gevoeligheid 2 lux!
*titelfunctie met scroll
display *incl.t
accessoire set.

.-.. . - . - . • , . • •

Sharp Organizer
ZQ5300 'electronische agenda *display
16 kolommen/8 regels *64 Kb geheugen 'functies: multi talen, memo, calculator, kalender etc. 'qwerty toetsenbord
'communiceert met IBM compatible PC's.

::.-Ï;KW:-:-»^I ••

HS >

of 60."
. maand

4W9T-

Kleurenfoto
Vanaf

of 35.- per maand

4299?-

1000TOEREN/

11/0

I799T

of 35.-pe
maand

r

Inl. 12164
Gasthuispleïn

ct

Per stuk

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

Effectieve jiarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 27 juni 1992,
zolang de voorraad screkt. Pri|S- en drukfouten voorbehouden

GEEN ZIN OM TE KOKEN?
NEEM EEN
SATÉ v.d. HAAS MEE
-fl 9 en
met sla - stokbroodje - kruidenboter

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Voor al uw

en
zakenreizen

l £* j O U

BROODJE BURGER

•Jt, Ontdek het bij

^TOERKOOP Reisburo

Schoolstraat 4
Tel. 18789

ZON VAART

Geopend
11.00 's morgens - 1.00 's nachts
vrij. + za. 11.00 's morgens - 3.00 's nachts

Grote Krocht 20
tel. 12560

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes in o a Essen
Eiken, Anegre, Mahonie, Beuken en Kersen
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm, fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (m verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed'

KEUZE l
WANDEN!
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors Vrolijk, stemmig, exclusief donker of licht of m prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstnps1

deOra

lafonds
/

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf' klassiek,
modern en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur, m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastmteneurs

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Postcode Loterij helpt natuurprojecten

Nestkastjes voor
uilen
De zorg voor ons milieu is de
laatste decennia steeds groter
geworden. Dat is een goede
zaak. Daarom is bijvoorbeeld
de VN-milieuconferentie in
Brazilië heel belangrijk.
Maar dat geldt ook voor
kleine natuurprojecten.

DINSDAG GESLOTEN

GEFINEERDE PANELEN

CHRIS HARDENDOOD

Bijvoorbeeld de projecten van
de Stichting LONL. Dat staat
voor Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer. Zij
streeft naar behoud en ontwikkeling van het Nederlandse
landschap, waarin leefruimte is
voor mens, dier en plant.
De stichting verzorgt projecten van de meest uiteenlopende
aard. Een paar voorbeelden. In
Zeeland is een groot tekort aan
nestkasten voor uilen en andere
roofvogels. LONL gaat daar
honderd kasten plaatsen. Bij de
gemeente Gemert begint de

stichting aan het unieke Plan
Karrespoor, waarbij een hele
strook land langs een riviertje
opnieuw wordt ingericht voor
kleine zoogdieren, dagvlinders
en vogels. Zo werkt LONL
over heel Nederland.
Deze en nog veel meer projecten krijgen een kans omdat
u, als deelnemer van de Nationale Postcode Loterij, het mogelijk maakt om milieuorganisaties als Stichting LONL
financieel te steunen. Want,
groot of klein, het milieu is
voor ons allemaal van belang.

Bént
u nog
'
deelnemer ?
Vul dan snel
de bon in en

Verbaasder kan een uil niet kijken!
Misschien hebben ze net bericht gekregen dat er een nestkastje vrij is.'

doe mee!

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1075,
1189, 1402, 2311,
3316, 5142 Of 6314??
Dan kunt u zich aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit!

De winnende
Hifbingonummers van
9 juni:
1
5
10
16
17

18
19
20
21
23

24
25
27
31
32

33 45
35
36
38
40

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
f onderstaande rekening af te schrijven. Deelnameaan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bii het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

ü 1 lot (ƒ 10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

U dhr. LJ mevr.

NATIONALE
TP

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Bewoners willenslechts een gulden betalen voor grond

Gemeente verzoekteigenaren
opnieuw voortuinen te kopen
ZANDVOORT - De gemeente heeft de
bewoners van de woningen aan de Haarlemmerstraat, Hogeweg en Zandvoortselaan opnieuw een brief geschreven met
het verzoek haar te laten weten of ze de
grond van hun voortuinen wel of niet willen aankopen. Huiseigenaar K.J.W. van
den Broek overweegt de bewoners om de
tafel te roepen om het aanbod te bespreken. "Niet op de brief ingaan," is zijn advies.
door Marianne Timmer
Deze week gleed er bij de eigenaren van huizen
aan de Haarlemmerstraat, Hogeweg en Zandvoortselaan weer een brief van de gemeente door
de bus, waarin hen gevraagd werd of zij al dan
niet hun voortuin willen kopen. In het najaar van
vorig jaar werden de huiseigenaren met dezelfde
vraag geconfronteerd. De gemeente hanteert nu
een heffing voor het 'recht van uitzicht', maar wil
daar van af. Volgens de gemeentevoorlichter
Egon Snelders "omdat deze heffing uit de tijd is."
Met het verhuren of verkopen van de grond zou
de gemeente in de pas lopen met het moderne
rechtssysteem.
De gemeente heeft de bewoners opnieuw schriftelijk benaderd, omdat er onduidelijkheid was
over de aankoopkosten van de woningen. In de
brief staat dat de koper rekening moet houden
met kosten voor overdrachtsbelasting, kadastraal recht en transportkosten voor de akte van

de notaris. Tot l november 1991 bedroegen de
Voorlichter Snelders bevestigt dat maar stelt
kosten zo'n duizend gulden, maar sinds een ta- dat de gemeente wel als de woning van eigenaar
riefwijziging in de transportkosten en de verho- verwisselt kan overgaan tot het verhuren of verging van het kadastraal recht per l januari zijn de kopen van de grond. "Dat kan de gemeente de
kosten-koper behoorlijk gestegen.
nieuwe koper nooit verplichten," meent Van den
Broek. "In 1905 is daar al eens een geding over
geweest en de grondeigenaar heeft toen verloren.
Acceptabel
Dus op grond van jurisprudentie wint de gemeenHet gemeentebestuur heeft zich over de kos- te zo'n zaak (als het zover zou komen) nooit,"
tenstijging gebogen, maar is niettemin van me- stelt Van den Broek.
ning dat de vraagprijs voor de grond, 35 gulden
per vierkante meter, zo laag is dat het voor de
huiseigenaren acceptabel is de grond te kopen. Koppen bij elkaar
Volgens de brief betaalt iemand met een tuin van
De bewoner van de Zandvoortselaan overweegt
tien vierkante meter in totaal 1616,75 gulden voor de huiseigenaren uit de drie straten uit te nodigen
zijn of haar voortuin (oftewel 162 gulden per de koppen bij elkaar te steken. "En dan lijkt het
vierkante meter). Twintig vierkante meter grond me wel leuk als wethouder Van Caspel komt
kost 1987,75 gulden (oftewel 99 gulden per vier- toehoren." Van den Broek wil overigens wel de
kante meter); voor dertig meter moet 2708,75 gul- grond aankopen, omdat het voor een nieuwe koden neergeteld worden (96 gulden per vierkante per van het huis minder lastig is als hij of zij geen
meter) en voor zestig meter 3821,75 gulden (ofte- gemeentelijke heffing hoeft te betalen. "Ik wil de
wel 64 gulden). Hoe groter de tuin, hoe relatief grond kopen voor een symbolisch bedrag van een
goedkoper de grond. Dat heeft te maken met de gulden, plus de kosten-koper. Meer is de grond
vaste kosten van het kadastraal recht (895,75 gul- niet waard, want de gemeente kan er niets mee.
den) en de volgens tabellen geheven transport- Sterker nog, de gemeente mag blij zijn met zoveel
kosten. De bewoners hebben zes weken de tijd tuinmannen en vrouwen die de grond voor niets
om op het schrijven te reageren.
onderhouden. We hebben wel eens onderzocht of
De heer K.J.W. van den Broek heeft zich sinds wij de gemeente daar geen rekening voor kunnen
de eerste toenadering van de gemeente fel tegen sturen, maar dat is juridisch niet haalbaar, hede koop of huur van de grond gekeerd en advi- laas." Tot nu toe hebben er van de 84 woningen
seert de bewoners opnieuw de brief naast zich aan de Haarlemmerstraat zeventien eigenaars
neer te leggen. "De gemeente kan toch geen enke- besloten de grond te kopen. Van de twintig Hogele sanctie opleggen," is zijn mening. "Wat zou ze wegbewoners waren dat er drie en van de 85
moeten doen? Ze kan ons niet dwingen te huren bewoners aan de Zandvoortselaan hebben er zeof te kopen en de heffing verhogen tot een prijs ven laten weten de grond over te nemen van de
die overeenkomt met de huurprijs is onrechtma- gemeente. Wie de grond wil huren moet 3,14 gulden per vierkante meter betalen.
tig."

Juffrouw neemt na 25 jaar
afscheid van het onderwijs
ZANDVOORT - Nadat ze 25
jaar in het onderwijs gezeten
heeft, houdt juffrouw H. van
Ettekoven het voor gezien. Per
8 juli maakt ze gebruik van de
DOP, de VUT-regeling voor onderwijzend personeel. Vrijdag
was er feest op de Oranje Nassauschool en werd er vast afscheid van haar genomen.

Ze vertelt ook waarom ze voor een
baan in het onderwijs gekozen heeft:
„Iedereen vond dat ik goed met kin-

ZANDVOORT - Net als
vorige week stonden er
voor de duiven van Postduivenvereniging Pleines
twee vluchten op het programma.
De ene ging vanuit Boye over
een afstand van 325 kilometer
en de tweede was een zeer lange
en moeilijke vlucht vanuit
St.Vincent over maar liefst 1065
kilometer.
Ook nu was het weer in
Frankrijk niet zo best. Om
kwart voor tien werden de duiven in Roye gelost. De eerste
duif was van Erwin Paap, die
deze om twee minuten over half
drie klokte.

H. van Ettekoven heeft 23 jaar lesgegeven op de Oranje Nassauschool,
waarvan drie jaar als invalster en
twintig jaar in vaste dienst. Daarvoor heeft ze gewerkt op een school
in Schiedam.
Volgens de afscheidnemende onderwijzeres is er in de loop van de
jaren veel veranderd in het onderwijs. „De kinderen waren vroeger gehoorzamer, ze durfden minder. Tegenwoordig is de manier van opvoeden vrijer, verscheidener. Daardoor
verschillen de kinderen ook veel
meer van elkaar. Daarnaast is het
onderwijs ook vernieuwd. Ik heb de
laatste jaren heel wat bijscholingscursussen moeten doen. De manier
van lesgeven is ook anders. Je bent
als onderwijzer nu meer gericht op
het individu. Het lesgeven is niet
constant meer klassikaal, maar er
wordt ook meer in kleine groepjes
gewerkt."

Moeilijke vluchten
voor Pleines duiven

Uitslag: E.Paap l, 2. Combinatie Koper 3, 6. R.Sinnige
4,7,9,11,12,13. H.Heiligers 5,15.
J.Heeremans 8. Combinatie P.
en M.Bol 10. H.Lansdorp 14. De duiven stonden voor de
vlucht vanuit St.Vincent voor
een geweldig zware opgave. Aan
deze ruim duizend kilometer
lange vlucht namen twintig
Zandvoortse duiven deel. De
duiven werden vrijdagmiddag
twaalf uur gelost, terwijl de duif
van Ben Alferink, zaterdagmiddag om vijf minuten over drie
binnen werd geklokt.
• Juffrouw Van Ettekoven en haar leerlingen genieten van pannekoeken
tijdens de gezamenlijke maaltijd. Na 25 jaar onderwijs houdt de onderwijzeres
het voor gezien. Ze maakt gebruik van de DOP.

i^^sss^

lang blijven
keuze heb ik lang geleden genomen.
Je krijgt iets mee van thuis, met als Je houdt het in het onderwijs niet
achtergrond de bijbel. Dat
vol als je het werk niet met plezier
wel o
doet. Maar ik werk al vier jaar halve
weken. Ik leef dus al een tijd naar de
komende periode toe."
Fijn team
Hoewel ze het naar haar zin gehad Ze zegt zich niet te zullen verveheeft op de school, vindt ze het niet len:
heb verschillende hobby's
jammer dat het over drie weken zoals„Ik
handwerken, lezen en muziek.
• ZANDVOORT - "Een nieuwe uit- Allemaal tijdrovende bezigheden. Ik
aging in ons leven," zo kijkt de fa- krijg nu ook meer tijd voor sociale
ulie Blokker aan tegen de opening contacten. En als ik de school mis,
ik altijd nog vrijwilligerswerk
an hun Hotel Concarde. Ter ere van kan
e opening is er op 26 juni tussen doen."
ier en zeven een receptie. "Bloemen
Het afscheid van juffrouw Van Eterwelken, bloemen vergaan, maar tekoven
was vrijdag voor de Oranje
en vaste plant voor in de tuin blijft Nassauschool
om feest te vieeel langer staan', staat er op de uit- ren. Zo was erreden
een circusspel met
odiging. Zal dat een hint voor een clowns, een puzzeltocht,
optreerwelkomingsgeschenk zijn? Het den van een goochelaar eneen
een gezaotel is gevestigd aan de Hogeweg menlijke maaltijd.
9, 2042 GE Zandvoort, 16855.

Ook de tweede duif was van
Alferink, en de derde duif was
van R.Sinnige was.

(ADVERTENTIE)

DE KLIKSPAAN
Vanaf heden exclusief kaarten te koop (veld) ƒ55
30 juni - 1 juli -Feyenoord Stadion Rotterdam

(ADVERTENTIE)

• De kleinkinderen van de bewoners van Het Huis In De Duinen konden zich uitleven op het springkussen. Om de
bewoners niet de dupe te laten worden van de acties in de gezondheidszorg, maakten de werknemers van het
verzorgingshuis van de nood een deugd: er werd feestelijk actie gevoerd. Voor de volwassenen was er een
barbecue georganiseerd.
Foto Bram stiper

Actievoerders houden druk op de ketel:

Personeel verzorgingshuis
haalt de koe weer van stal
ZANDVOOET - Het personeel, vrijwilligers, familie en
bewoners van verzorgingstehuis Het Huis In De Duinen is
vrijdag opnieuw de straat op
gegaan om actie te voeren voor
een beter salaris. Niet alleen
figuurlijk, maar ook letterlijk
werd de koe weer van stal gehaald.
Net zoals twee weken geleden het geval was. Om aan te
tonen dat bewoners niet de
dupe van de actie mochten
worden, werd van de nood een
deugd gemaakt.
Voor de volwassenen was er
een barbecue georganiseerd en
de kinderen konden terecht op
een springkussen.

Het personeel van het verzorginghuis strijd voor een loonsverhoging
van 4,5 procent en een verlichting
van de werkdruk. Een en ander gaat
samen. "Als de lonen beter zijn, kiezen er meer jongeren voor het vak en
wordt het tekort aan personeel kleiner," legt de directeur uit, die als
werkgever op een lijn staat met de
werknemers."

trokken weliswaar met regen, maar
toen we weer terugkwamen na de
koffie, scheen de zon volop. Laten
we hopen dat dit symbolisch is voor
het verloop van onze acties," besluit
De Vries.

Zandvoorts bedrijf levert computers
ZANDVOORT - Het bedrijf Support Automatiseringsadvies uit
Zandvoort heeft een voor dit bedrijf
belangrijke order gekregen van het
Algemeen Psychiatrisch Centrum in
Santpoort.
Het betreft een PC-privé-project
voor personeel van de drie aangesloten psychiatrische instellingen. Het
gaat om de verkoop van een kleine
tweehonderd SX-computers, inclu-

"Het is de laatste keer dat we actie
voeren," vertelt René de Vries, directeur van Het Huis In De Duinen. "De
vakantie komt eraan en dan zijn we
nog slechter bezet. Dan is het actievoeren niet meer mogelijk, zonder
dat de bewoner de dupe wordt. Dus
indien er nog acties nodig zijn, dan
wordt dat pas september." De actievoerders wilden echter nog even de
druk op de ketel houden en de aandacht van het publiek vasthouden.

sief kleurenscherm en printer. De
inschrijftermijn voor het personeel
sluit op 2 juli. Het psychiatrisch centrum koos voor Support omdat het
bedrijf ook meehelpt aan het opzet-"
ten van een interne helpdesk (waar
hulp verkregen kan worden voor het
oplossen van eventuele problemen
met de computer). Support stelt de
apparatuur voor deze helpdesk gra-'
tis beschikbaar.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

L

J

Bioscoopprogrammering 19 t/m 25 juni

Het kabinet bood onlangs een
loonsverhoging van drie procent. De
v/erknemers nemen hier echter geen
genoegen mee. "De doorsnee loonsverhoging is 4,25 procent, dus die
drie procent is een mager aanbod,"
aldus De Vries.
In de vergadering van werkgevers
en werknemers van afgelopen dinsdag werd echter al gesproken over
een loonsverhoging van vier procent. De vakbond verwacht dat de
onderhandelingen nu voldoende basis hebben opgeleverd, om verder te
praten. Dat gebeurt vandaag (donderdag).

HOOK

Koffie

DUSTiri
KOBIN
JUUA
BOB
HOFFMAtt niLLlVVS ROBERTS IIOShINS

De actievoerders vertrokken vrijdagmorgen naar De Zandloper om
koffie te drinken. Daarna keerden ze
terug om op het, inmiddels bij het
verzorgingshuis gecreëerde, terras
neer te strijken.

Boze autokrakers
stichten brand
ZANDVOORT - Vermoedelijk
uit woede, omdat diefstal van
een auto niet lukte, hebben autokrakers vorige week vrijdag
de wagen maar in de fik gestoken. Het voertuig was eigendom
van een 38-jarige Zandvoorter,
het vuur werd om een uur 's
middags (op klaarlichte dag
dus) ontstoken op de Boulevard
Barnaart. Duidelijk was dat de
brandstichters eerst hadden gepoogd in de auto te komen. Vermoedelijk door zuurstofgebrek
bleef het brandje tot een minimum beperkt.

DAGELIJKS OM
15.30, 18.45 en
21.30 uur
Kaarten:
tot 12 jaar ƒ 9,00
volwassenen
ƒ 12,50
VRIJDAG
19 JUNI
ALLEEN
OM 24.00 uur!
Kaarten a
ƒ12,50 p.p.

Dief steelt
vijfduizend gulden
uit koffer
ZANDVOORT - Uit een kamer van
een hotel aan de Burgemeester van
Alphenstraat werd op 12 juni uit een
koffer een geldbedrag van ongeveer
vijfduizend gulden gestolen. Hoe de
dief in de kamer is gekomen is de
politie een raadsel. De benadeelde,
een 29-jarige Zweed, heeft aangifte
gedaan bij de politie.

Ook mogelijk in dubbelfocus voor f 299,- en varifocus voor / 399,- (informeer naar de voorwaarden). Max. sterkte van -4 tot
+4 enkelvoudig tot cilinder 2. De aanbieding is geldig t/m 11 juli. Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing.

Daarop volgde de barbecue voor
de volwassenen, terwijl de kinderen
patat met appelmoes en worst kónden verschalken en zich konden uitleven op het springkussen.
"De actie was een succes. We ver-

DAGELIJKS OM 13.30 uur

BABAR
Kaarten: tot 12 jaar
Volwassenen
Nederlands gesproken.

ƒ 9,00
ƒ12,50

Vrijdag 19 juni

'Vs---"""

Engelstalige comedie „LUV
Aanvang 20.15 uur
Kaarten ƒ 15,00 p.p.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507/18686
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Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
-• de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

ANTWOORDCOUPON l
D Stuurt u mi] meer inlormalie over (s v p invullen)
Q Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s v p Invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF FIAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
P VELUX CABRIO SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
O ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D HONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
\
D SERRE'S
'

VAN DER>

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Cornwallstraat 6

NAAM

Umuiden 02550-30624

REI

'

O

ADRES

wenr (il AS

POSTKODE+PLAATS .

Ramen+Deuren

\»J L>/

»««^

TELEFOON .

U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel
zenden aan VanderVlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

BESTAAT 3 JAAR
Dit vieren wij
3 weken lang!!

RENE MEIJER
SPECIAALVLOEREN
KURK • LAMINAAT • PARKET • NATUURSTEENTAPIJT

Bij aankoop van een:

, LAMINAAT-, PARKETGRINDVLOER
krijgt u elke

10e m2

GRATIS
DE AANBIEDING GELDT VAN
6 t/m 27 JUNI 1992.

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag
t/m vrijdag 9.30-17.00 uur

Zaterdag 10.00-17.00 uur
Maandags gesloten

Donderdag
koopavond 19.00-21.00 uur

KENNEMERLAAN 167, UMUIDEN.
TEL: 02550-36565
* Uitgezonderd speciale aanbiedingen en excl ///m, lak,

ondervloer, ace en loonkosten

|V| J|S|i|e| Z A T E R D A G A C A D E M I E
VISIE B.V.
Vermande - IVTp
Samenwerkend in
Educatie
De Zatcrdagacademie
veMorgt (mondelinge)
cursussen op de jaterdagochtend van 9 tut 12 uur.
Er wordt opgeleid voor
erkende diploma's en
certificaten.
Voor de examengerichte
opleidingen wordt examengarantie geboden. Verder
is er een telefonisch spvcekuur \upr problemen met
het huiswerk.
De cursussen «orden
gegeven in de plaatsen
Amsterdam, Arnhem,
Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden,
Rotterdam, Utrecht.
Zaandam en Zwolle
en \angenaan vanaf
19 september.

STUDIEGIDS
In on«n envelop, zonder
post/egel, ?cnden aan
ZATERDAGACADEMIE
antwoordnummer 234
8200 Vfi lelystad
tel. 03200 -26 8 95 -

Introductie PC-gebruik. Werken met MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect
PD1 modules MG. l /MG.2. MG.3 e
AMB1 modules HE.O en HE. l
Basiscursus public relations
Public relations. NGPR-A en NGPR-B
Praktijkdiploma maikcting
Marketins NIMA-A en NIMA-B
Manaeement-assistent(e)
Manaaetnent middenkader I en 11
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Piaktijktliploma boekhouden
(ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie
(ook deelceitificaten)
Praktijkdiploma loonadministratie
Basisdiploma belastingrecht
Praktijkdiploma distributie
Toerisme/recreatie (SEPR l en SEPR II)

Kookovcrlast in on/c parkccrgamgc op de O\ crtoom SS7
IX1 schade bleef gelukkig
beperkt In o\crlcg met assuradeuren
gaat een groot deel \ a n on/e kollektie
\\cg met gigantische kortingen
'lot maar liefst 70""
/org dat u er snel bij bent. clan
pakt 11 de beste koopjes'

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93
dhi/mv\
posieode/plaiils
tclcloon
Mi|ii mlciessc gaal uil naai

MEUBELSTAD
Daar vind je het wel.

(14571,

AMSTERDAM, OVERTOOM 557 TEL 020-6184733/6830551

r

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten óp het géhièd van vrije,tijd

'Wandelend en fietsend reis je pas echt'

MEESTE mensen nemen geMoet je fruit en DEvakantie
noegen met een geheel verzorgde
per vliegtuig naar een
aan de Spaanse of Griekse kust.
groente wassen hotel
Anderen zoeken liever het avontuur op.
Die volgen de Transsiberische spoorof schillen?
lijn tot diep achter in Rusland, trekken
met tent te voet door de woeste natuur
AT JE GROENTE en fruit
moet wassen, wordt ieder
kind al vroeg bijgebracht.
Maar over de vraag of je het
beter kunt schillen heerst
soms verwarring. Krijgen we
bestrijdingsmiddelen met de
schil naar binnen? Of gaan
juist de vitamines met de schil
de vuilnisbak in? Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
geeft antwoord.

D

als het Nivon en tijdschriften als ANWB's Op
Pad en Op Lemen Voeten, dat ruim twaalf jaar
geleden door mensen van Pied a Terre werd
opgericht. Oorspronkelijk was het doel van
Op Lemen Voeten, informatie over de winkel
en nieuwe boeken te geven. Het is uitgegroeid
tot een meer algemeen blad voor wandelaars
en wordt nu uitgegeven door een stichting Op
Lemen Voeten. Pied a Terre organiseert in
Kedicue.idrcs ATV. Wcckmcdu,
samenwerking met die stichting jaarlijks een
postbus 21(14. 10UU CC Aimteidam,
wandelinformatiemarkt.
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Meteen als Pied a Terre open gaat - iedere
Coöidinaue: Trudy Steenkamp
ochtend om elf uur behalve zondag - is het
Vormgeving- Paul Busse
druk. Het lijkt erop dat de meeste klanten hier
hun vakantieplannen komen invullen. Ze stellen gerichte vragen waarop het winkelpersoneel meestal snel antwoord heeft. Dat antwoord staat altijd wel ergens op de volle taoekenplanken langs de wanden.
Fokko Bos: „Er is ruim honderdduizend
kilometer aan wandelpaden m Europa. Er is
Onder het motto 'hotels die u
een padennet van hier naar Nice, van hier naar
altijd zocht en nooit kon vinden'
Boedapest. Het is niet altijd goed gemarkeerd,
is er nu een gids met 'de leukste
maar in aanleg is het aanwezig. Van die nonhotelletjes van Duitsland'. 370
derdduizend kilometer hebben wij kaarten en
werden uitgezocht om hun
beschrijvingen."
charme en persoonlijke service.
Met de nodige trots wijst Fokko Bos op de
Héél persoonlijk moet Landplanken die geheel gewijd zijn aan de Pelhaus Walsrode in Niedersachgrimsroute naar Santiago de Compostela. Hij
sen zijn, waar Frau Wolf de gaswaarschuwt wel meteen dat je daaruit niet
ten 's avonds noodt 'zich te verconclusies over de aard van de winkel moet
zamelen bij de open haard'. Het
trekken. Pied a Terre richt zich met op rehPosthotel m Wirstaerg kun je begieus bevlogenen die de verworvenheden van
ter mijden, want daar geven de
modern vervoer afwijzen.
gedraaide steunberen de gasten
„Nou, er was toch laatst dat vrouwtje met
iets om naar te kijken 'als de
zo'n hele grote rugzak...", herinnert Fokko
onevenwichtige bediening haar
Bos' collega Piet Wessendorp zich. „Voor ons
dag niet heeft.' Aantrekkelijker
is pelgrimage niet een doel op zich," verduidelijkt hotel Sassenhof in Badenlijkt Fokko Bos. „Mensen vergeten dat eeuWürtemberg, waar het ontbijt
wen voorbij zijn gegaan. Ze vinden het een
'een verrukking' moet zijn, opromantisch idee om zoiets dan wel even te
gediend met veel charme en
doen, maar het is echt ontzettend ver weg. En
klassieke muziek.
het is niet zo romantisch meer. Je hebt nu
Uitgeverij Mingus, ƒ29,90, ISBN
verharde wegen en hotels. Kloosters vragen
90.6564.172.6.
tegenwoordig ook geld."

van Alaska of beklimmen de bergen
van Tibet. De winkel Pied a Terre, gevestigd op Singel 393 in Amsterdam,
helpt deze reizigers pp weg met een rijk
assortiment gedetailleerde kaarten en
gidsen over de meest onwaarschijnlijke uithoeken van deze planeet.

De leukste
hotelletjes

door Peter Vcrkooijcn
Je vindt er boeken met titels als 'In De
Schaduw Van Saddam; reisverhalen uit Irak,
Koeweit en Koerdistan', 'Twintig Trips Door
Roemenië' en 'Colombia; A Travel Survival
Kif...
Bij de start in 1977 was Pied a Terre nog niet
zo mondiaal. Pied a Terre begon als wandelwinkel en in de kern is het dat nog steeds.
Fokko Bos, eigenaar van Pied & Terre, legt uit
hoe de winkel zijn horizon steeds verder yerbreedde: „Die uitbreiding is een natuurlijke
ontwikkeling geweest. De fanatieke wandelaars van een paar jaar geleden maken nu
fietstochten of nemen de auto."

Ten eerste de aardappel. Die kun
je beter schillen voor je hem kookt.
Bij de aardappelteelt en opslag van
aardappelen worden allerlei midde• Fokko Bos: 'Er is een padennet van hier naar Boedapest'
Foto Bram de Hollander
len gebruikt om de consument een
zo gaaf mogelijke aardappel aan te
blijkbaar
zo,
dat
hoe
meer
energie je erin
wij uitgaan van het wandelen."
bieden. Deze middelen variëren van
„Een wandelaar heeft de meest gedetailleer- stopt, hoe meer je eruit haalt. Op dat specialisgrondontsmettingsmiddelen
tot
de kaarten nodig, zeker wanneer hij buiten de me baseren we onze winkel. Zo'n ANWB-serie
kunstmest en van onkruidbestrijgebaande paden wil gaan. De fietser heeft ge- doen we pas sinds kort, omdat er zoveel vraag
dingsmiddelen tot kiemremmers.
detailleerde informatie nodig over een veel naar is. Vroeger zeiden wij: 'Ga maar naar de
Daarnaast kunnen verontreinigingroter gebied, want fietsen is een effectieve boekhandel'. Wij hoeven alleen dingen te doen
gen uit de grond op of in de aardap- Buiten gebaande paden
manier van voortbewegen. De filosoof Illich die de boekhandel niet verkoopt. Zo is de
pel terecht komen. Deze meeste ver„En we hoefden voor die andere kaarten en heeft destijds bedacht dat fietsen de bezigheid benadering van de klanten ook. Ze komen
ontreinigingen bevinden op of in de gidsen geen nieuwe kanalen aan te boren, is die de minste energie kost voor de grootste echt voor deze winkel, uit het hele land."
schil van de aardappel.
want ze komen allemaal van dezelfde leveran- opbrengst."
ciers. Dat is vooral belangrijk voor Zuid-Ame„Als je met het vliegtuig reist, zie je niks.
Op Lemen Voeten
Je hoort wel eens vertellen dat vi- rika, de Verenigde Staten, het Verre Oosten en Met de trein zie je al meer. Met de auto zie je
eigenlijk
ook
voor
Afrika.
Daar
moet
je
echt
al
ook
weer
iets
meer.
Maar
wandelend
en
fietPied a Terre is goed bekend m het wandeltamines direct onder de schil zitten,
maar bij aardappelen zitten ze door goed in zitten, wil je die kaarten kunnen krij- send ga je pas echt reizen. Je komt meer men- wereldje rond lange afstandswandelaars- en
de hele knol heen en dat geldt ook gen. Maar het is nog steeds goed te merken dat sen tegen en ziet meer van het land. Het is bergsportverenigingen, natuurverenigingen
voor de eiwitten. Dun schillen is
daarom niet nodig, al is het wel ecoNKHUIZEN IS een van de
nomisch. De vitamines, en met
best bewaarde parels aan
name vitamine C, blijven het best
de Zuiderzeekust. Het
behouden bij het koken van aardappelen. Bij stampen en pureren gaat
stadje herbergt een overdaad
een groot deel van de vitamine C
aan herinneringen uit het
verloren.
verleden zonder dat de
bezoeker direct alle musea
E HEROÏSCHE klime- en is verder een fanatieke triathleet.
Verontreiniging
tappes in de Tour de „La Marmotte is de wedstrijd die de moet bezoeken om daarvan te
genieten.
France spreken tot de meeste indruk op mij heeft geHet is niet direct noodzakelijk om
fruit te schillen. Goed wasssen verbeelding van iedere liefheb- maakt. Het is een enorm zware etapwordt wel aanbevolen. Fruit is door ber van wielrennen. Het lood- pe door een prachtige natuur. De door Everhard Hebly
vele handen gegaan en kan op de zware duel met de eigen gren- derde berg, de col du Galibier, is
Eens, toen de Afsluitdijk nog niet
weg van de boomgaard naar de fruit- zen is niet langer voorbehou- voor velen het absolute breekpunt.
schaal op allerlei manieren veront- den aan de wielerprofs. Op 4 Je rijdt dan in de kou door een deso- bestond, beheerste Enkhuizen de
reinigd zijn. Ook groente moet uiter- juli vindt in de Franse Alpen laat landschap met eeuwige sneeuw. toenmalige Zuiderzee en gold als
Na een lange afdaling begin je aan de een wereldhaven die Amsterdam
aard goed gewassen worden. Dat de
belangrijkste voedingsstoffen met La Marmotte plaats, een fiets- beklimming van L'Alpe d'Huez. overtrof. In de Gouden Eeuw kwam
de schil worden weggegooid, is ge- festijn voor, weliswaar getrain- Deze helling ligt aan de zuidkant van Enkhuizen tot grote bloei en woonde berg. Je fietst dan in de branden- den er liefst veertigduizend mensen.
lukkig nogal overdreven en in elk de, fietsliefhebbers
de zon van een graad of achtender- Zelfs de Verenigde Oostindische en
geval geen reden om het schillen
tig." „Je hebt het gevoel alsof ie- Westindische Compagnie vonden er
door Oscar Borghardt
achterwege te laten.
mand met een mes in je lichaam een thuishaven en de pakhuizen hersteekt," beschrijft Stuyfersant zijn inneren nog aan die tijd. Enkhuizen
De etappe is honderdtachtig kilo- ervaringen 'berg-op'. „Het is echt af- was een stad met een hoofdletter.
De kans dat op groente en fruit
Nu is het een stadje dat leeft van
nog bestrijdingsmiddelen tegen in- meter lang en start in Bourg d'Oi- zien. Je moet doortrappen, want als
secten en ziekten aanwezig zijn, is sans. Daarna gaat het over vier cols: stil houdt, val je om. Doordat ikzelf het verleden dat zo goed bewaard is
klein. De tuinder of fruitteler moet de col de la Croix de Fer (2068 me- heb geklommen, is mijn respect gebleven. Want laten we wel zijn, het
namelijk een bepaalde tijd wachten ter), de col du Telegraph (1570), de voor de profwielrenners alleen maar centrum is meer dan bezienswaardig. Natuurlijk kunt u blijven steken
tussen het moment van bespuiting col du Galibier (2645) en de vermaar- toegenomen."
La Marmotte bestaat uit een wed- in het vermaarde Zuiderzeemuseum
van het gewas en de oogst. In deze de L' Alpe d' Huez (1860), waar metijd wordt het grootste deel van het nig etappe uit de Tour de France strijd en een toertocht. „De wedstrij- dat beschikt over een binnen- en buibestrijdingsmiddelen biologisch af- eindigde en La Marmotte ook fi- drijders gaan voor de prijzen, de tenmuseum. Het geeft een beeld van
gebroken of ze verdwijnen helemaal nisht. „Het is een loodzware wed- toerrijders moeten de tocht binnen hoe de Zuiderzeekust-bewoners leef door inwerking van licht, lucht, re- strijd," vertelt de Amsterdamse wiel- twaalf uur uitrijden. Ik ben van me- den en werkten voordat de Zuider- maar het is er natuurlijk lang niet
renveteraan André Stuyfersant (44), ning dat een goed getrainde fietser zee werd afgesloten. In het buiten- meer zo druk als toen. De haven
gen en wind.
die de wedstrijd vorig jaar voltooide. de toertocht kan voltooien."
museum ontmoet je Urkers en 'Hen- wordt nu voornamelijk gebruikt
Stuyfersant, die een loopbaan als Geïnteresseerden kunnen zich tot 20 juni kuzers' uit vervlogen tijden in een door de pleziervaart, maar is allesaanmelden bij Syndicat d'Initiatlve de dorp dat honderddertig woningen zins het bezichtigen waard.
amateurrenner
achter
de
rug
heeft,
In de Residu-beschikking, een onBourg d'Oisans,- telefoonnummer 09-33In deze tijd van het jaar is Enkhuitelt. Het binnenmuseum is gevesderdeel van de Bestrijdingsmidde- komt nog steeds uit bij de veteranen 76800325.
tigd in de pakhuizen van de voorma- zen de grootste thuishaven voor tralenwet, is per fruit- en groentesoort
lige Verenigde Oostindische en ditionele zeilschepen, de zogenaamvastgelegd hoeveel van de toegestaWestindische Compagnie. Er zijn de 'bruine vloot'. Direct tegenover
ne middelen nog maximaal op het
tentoonstellingen te zien over wal- het station liggen de zeilschepen van
produkt aanwezig mag zijn.
visvaart, visserij, waterwerken en Zeilvaart Enkhuizen afgemeerd, het
Daarbij wordt rekening gehouden
verder natuurlijk tal van schepen. grootste verhuurbedrijf in Nedermet goed landbouwkundig gebruik
De klederdracht is nu eens niet al- land van dergelijke schepen. De
van bestrijdingsmiddelen, dat wil
leen om naar te kijken. Er mag ge- meeste van de veertig schepen dezeggen dat er niet meer van een midpast worden. U kunt er zonder moei- den honderd jaar geleden nog dienst
del gespoten mag worden dan strikt
als vracht- of vissersschip. Vanaf de
te een paar uur doorbrengen.
noodzakelijk is. De naleving van de
kade biedt de bedrijvigheid in deze
Residu-beschikking wordt gecontrohaven een indrukwekkend schouwleerd door de Rrjkskeuringsdienst
Visafslag
spel.
van Waren.
De vlakbij gelegen Dromedaris
Het Zuiderzeemuseum ligt in het
centrum
van
Enkhuizen
dat
in
somheet
het beste symbool van de vergaBij citrusfruit, zoals sinaasappels
mige opzichten al een museum op ne glorie te zijn. Deze Zuiderpoort,
en citroenen, mag de schil behanzich is. Alles herinnert aan de tijd zoals ze officieel heet, staat aan het
deld worden met schimmelwerende
dat Enkhuizen een vissersstad was. havenhoofd en was een van de toestoffen, zoals bifenyl. Mensen die geDe stad heeft nog altijd een visaf- gangspoorten tot Enkhuizen. De
regeld (meer dan een paar maal per
slag, die ook gebruikt wordt door twee ankers die aan de buitenmuur
maand) citroen- of sinaalsappelschil • 'Je moet doortrappen. Als je stil houdt, val je om'
vissers uit andere Zuiderzeedorpen, hangen, herinneren aan de dag in
voor jam, marmelade, gebak en dergelijke gebruiken, kunnen beter gebruik maken van onbespoten citrusDAN NU het weerbemee kan veel gevaar voorkomen
fruit.
worden. Daarnaast zijn er nog
richt van het KNMI.
zwembanden en -vleugels die geMorgen droog en zonbruikt worden als het kind nog niet
nig met een middagtemperagoed kan zwemmen. Maar let er wel
tuur
van
30°C
aan
zee
tot
32°C
in
Tips
op: zwemvleugels zijn geen redhet binnenland.' Op de dagen
dingsvesten. Als laatste drijfmiddel
Wie zo veilig mogelijk wil eten, dat 'alle mussen van het dak
zijn er drijf- en overlevingspakket
kan met het volgende rekening hou- vallen' van de warmte, trekken
Terwijl reddingsmiddelen bij voor- bare reddingsvest aan te raden. Bij Zij zorgen er o.a. voor dat je niet
den:
* Vanwege de verontreinigingen we massaal naar het strand of beeld auto-reservewielen, werplij- het zeil- of kanovaren is echter het onderkoeld raakt wanneer je in het
aan de buitenkant moet men fruit en ander open water voor verkoe- nen en reddingsballen zijn. Maar opblaasbare reddingsvest meer ge- water terecht komt.
groente wassen voor consumptie. ling. Daar waar het 's winters wat is nu een drijfmiddel en wat is schikt, omdat je je hierin nog goed
kunt bewegen.
Mensen die het helemaal niet ver- altijd rustig is, is nu volle be- een reddingsmiddel?
Het woord zegt het eigenlijk al, als
Een ander veelgebruikt drijfmid- Redden
trouwen kunnen hun fruit ook nog drijvigheid. De Stichting ConNaast de drijfmiddelen zijn er nau
een
drijfmiddel
gebruikt,
blijft
u
del
is het zwemvest. Dat is echter
bchillen.
sument en Veiligheid wijst op
* Hoewel in de alternatieve land- de minder plezierige kant van als het ware op het water drijven. niet geschikt als 'reddingsvest'. tuurlijk ook de reddingsmiddelen.
Een belangrijk drijfmiddel is het Zwemvesten zorgen niet direct voor Deze kunt u gebruiken wanneer u
én tuinbouw ook (bepaalde) bestrij- recreëren aan het water.
reddingsvest. Het valt met een soort voldoende drijfvermogen en zijn dus iemand uit het water wilt halen. Het
dingsmiddelen worden gebruikt, beHet water wordt gekleurd door kraag om hoofd en nek van de dra- geen alternatief voor een reddings- is bij de meeste reddingsmiddelen
vatten alternatief geteelde produkten meestal minder resten van be- het grote aantal surfers en zeilers, ger en wordt met banden om het vest. Ze worden echter wel gebruikt echter wel nodig dat de drenkeling
strijdingsmiddelen dan die uit de kinderen spartelen er op los en ook bovenlijf vastgemaakt. Er zijn red- door watersporters die het als 'drijf- nog zelf mee kan werken. Een paar
voorbeelden van reddingsmiddelen:
gangbare land- en tuinbouw. Overi- een dagje erop uit met een plezier- dingsvesten die opblaasbaar zijn en hulpje' willen gebruiken.
Ten eerste is het reservewiel van
gens leveren produkten uit de gang- jacht is met zomers weer natuurlijk die niet-opblaasbaar zijn. Ze hebben
Bij het kopen van een drijf- of red- de auto een goed reddingsmiddel.
bare land- en tuinbouw geen hoe- ideaal. Want Nederland is een water- natuurlijk beide voor- en nadelen.
dingsvest is het belangrijk om er op Waarschijnlijk heeft u hier nooit bij
veelheden die schadelijk zijn voor land zodat er voor elk wat wils is.
Maar het water brengt naast plete letten dat het goed past. Daar- stilgestaan, maar wanneer u een
de gezondheid.
zier ook risico's met zich mee. Het Zwemvest
naast moet er gelet worden op het lang touw aan het reservewiel doet,
gebeurt regelmatig dat mensen on- Bent u bij voorbeeld een passagier drijfvermogen. En koop voor kinde- kunt u de drenkeling zo naar de kant
gewild in het water terecht komen. op een boot en hoeft u zich niet veel ren een reddingsvest dat ze zelf trekken.
Gelukkig loopt dit meestal goed af. te bewegen dan is het niet-opblaas- moeilijk los kunnen maken. HierEen aantal andere eenvoudige redRecept
dingsmiddelen zijn de reddmgsklos
Maar toch verdrinken er nog zo'n
a tweehonderd menen de Hansa-werphm. Deze werpt u
Recept voor twee personen: koude honderdvijftig
(ADVERTENTIE)
naar de drenkeling toe zodat u hem
sen in een jaar.
kersensoep.
daarna naar de kant kunt trekken.
is een aantal oorzaken voor
250 gram kersen, sinaasappelschil, opHier
Het verschil is dat de Hansa-werpte noemen. Het duidelijkste vooreen eetlepel griesmeel, suiker, lange beeld
lijn langer is.
is natuurlijk dat een kind lekvingers.
Aan boord van schepen zijn vaak
Kook de ontpitte kersen tien mi- ker bij het water aan het spelen is
nog twee andere reddingsmiddelen
het nog niet kan zwemmen.
outen in drie deciliter water met een terwijl
te vinden, namelijk de reddingsbal,
ook onderkoeling speelt een
stuk gewassen sinaasappelschil. Maar
waarmee de drenkeling zich boven
Verwijder de schil en strooi één eet- rol. Zo zijn er natuurlijk nog een
De kritische en goed geinwater kan houden, en de reddingslepel griesmeel over de kersen. aantal oorzaken te geven, maar wat
formeerde relaties van
boei. Het voordeel van de reddingsKook de kersen onder af en toe roe- is er aan te doen?
Van Reeuwijk weten wel
bal is datje er vaak verder mee kunt
ren vijf minuten. Maak de soep op
beter. Toch heeft deze
gooien dan met een reddingsboei.
smaak met wat suiker, laat de soep Voorkomen
Rolf Benz de kwaliteiten
Wanneer u over de nodige drijf- en
afkoelen en geef er lange vingers bij.
van hel vermaarde voertuig
reddingsmiddelen beschikt, gaat u
Veel ongevallen kunnen voorkoPer portie: 630 kj (150 kcal), 2 g men
Informeert u maar eens bij
zelf veiliger het water op en kunt u
worden. Ten eerste is het beeiwit, l g vet, 34 g koolhydraten.
Van Reeuwi|k, ze weten er
bovendien anderen helpen wanneer
langrijk dat iedereen zo vroeg mogezwemmen. Maar daarnaast
alles van.
zij zich in nood bevinden.
Menusuggestie: rollade met cham- lijk leert het
aanwezig zijn van dnjfPignons, broccoli met gekookt ei, kunnen
Wilt u nog meer informatie hebben, vraag
en reddingsmiddelen ook veel veraardappelen, koude kersensoep.
dan de gratis folder 'Drijf- en reddingsmiddedrinkingsongevallen voorkomen.
Icn' aan door te bellen naar Stichting Consuworden bij
mcnt en Veiligheid: Oli-0220 220. of door een
Voor vragen over voeding kunt u op werk- Onder drijfmiddelen
Smep 7, Tel. 020-6994111,
kaartje te sturen zonder postzegel naar:
l'Kgcn van twaalf en vier uur de Voedlngste- voorbeeld reddingsvesten, zwemStichting Consument en Veiligheid, ant'troon van het Voorlichtingsbureau voor de vesten en zwembandjes verstaan.
Meubelboulevard Diemen.
In Diemen vertellen wij u er graag meer over.
woordnummer 17035. 1000 SL Amsterdam.
*oedlng raadplegen: 070-351 08 10.

Loodzware etappe wacht E
wedstrijd- en toerfietsers
D

• De Oude
Haven in
Enkhuizen met
de Westerpoort
(Dromedaris)
.
Foto Bram de
Hollander

Enkhuizen heeft twee gezichten

Veel ongevallen op het
water zijn te voorkomen

enz is géén auto...

van^eeuwijk

1537 dat Hertog Karel van Gelre een
vergeefse poging deed Enkhuizen in
te nemen. Op zijn vlucht gunde hij
zich geeneens tijd de ankers te lichten. Hij kapte ze af. Later visten de
'Henkuzers' de ankers op. In de toren bevindt zich nu onder andere
een restaurant waar u al vanaf half
tien terecht kunt.

Flessenscheepjes

noemd. Ze teelden aardappelen;
bloembollen en bloemkool. De Boerenhoek wordt gekenmerkt door
grachtjes, smalle bruggetjes, stolpen
en hooikappen. Ook hier weer goed
bewaarde gevels. Tegenwoordig floreren de zaadbednjven. Vlak buiten
de stadspoorten treft u de proeftuinen waar bloemzaden getest worden.
De overdaad aan historie is niet
altijd geschikt voor kinderen. In de
Enkhuizen hebben ze daar wat op
gevonden: Sprookjeswonderland.
Het is gelegen in het recreatiegebied
Enkhuizer Zand en biedt heel veel
verrassingen, waaronder een superspeeltum, kabouterdorp en kinderboerderij. Een ander alternatief
voor het hele gezin is een bezoek per
stoomtram en boot aan de historische driehoek Hoorn-MedembhkEnkhuizen.
Enkhuizen is goed bereikbaar en
heeft veel te bieden. Misschien wel
iets teveel voor een dag.

Het nieuwste museum is het Flessenscheepjes Museum, op een steenworp afstand van de Dromedaris gevestigd in het Spuihuisje. Het maken van scheepjes in flessen of lampen was een monnikenwerk waarmee zeevarenden vroeger lange
perioden van windstilten overbrugden. Het museum bevat 's werelds
meest omvangrijke collectie. Er zijn
ongeveer vijfhonderd exemplaren te
zien.
Het aardige is dat Enkhuizen twee
gezichten heeft, dat van de visserij
en dat van de tuinbouw. Er is een
In de serie steden in de buurt die zich
Vissersbuurt en een Boerenhoek. In lenen
een be/oek, is op deze pngin.i
de laatste woonden en werkten de eerder voor
aandacht besteed aan Den Haag. Alkboeren en tuinders, 'bouwers' ge- maar, Utrecht en Leiden.
,
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VERTICAAL, l vlaskam; 2 bloedWelk wimvoord komt er in
vat, 3 inhoudsmaat; 4 kromme Turkhet balkje?
HORIZONTAAL: l gering aantal;
8 slaapplaats; 9 verbinding; lObedorven; 12 projectiel; 13 msekt; 15 kaartspel; 16 omslag; 18 niet fraai; 20 zoogdier; 21 schrijflijn; 23 stad in Nevada;
24 zang-vogel, 26 dieregeluid; 28 Bulgaarse munt; 29 nog eens; 31 zangnoot; 32 motorrijwiel; 33 sierplant;
34 christelijk historisch; 35 geboren;
37 belemmering; 38 de onbekende;
40 kleurlmge; 44 stad in Afrika; 47
deel van Azië; 48 ploegsnede; 50 deel
van Europa; 52 brood; 53 niet vet; 54
sportartikel; 55 despoot; 56 Europeaan; 57 leeg omhulsel; 59 klein vertrek; 60 keukengerei.

se sabel; 5 loofboom; 6 stad in Rusland; 7 gebladerte; 8 uiterton; 11
communicatiemiddel; 12 zeevis; 14
Eur. rivier; 15 optisch toestel, 16 onbep. vnw.; 17 door, 19 plant; 21 gereedschap met kromme punt; 22
deel van Afrika; 24 ketting; 25 vertrouwehjk; 27 uitroep; 28 dik en
plomp; 30 rekenkundig vraagstuk;
31 laag; 36 stof, 39 straf vaartuig; 41
lijmstof; 42 veerkracht; 43 tamelijk;
45 kledingstuk; 46 kleurlmg; 48
plant; 49 snelle loop; 51 wreedaai;d;
53 glimmer, 57 titel; 58 per procur,atie.
,
Oplossing puzzel vorige week: plak-

sel
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Voor Vader
Dat idee van een nieuwe fiets is
zo gek nog niet
Zeker niet als 't zo'n lekker lichtlopende Gazelle is.

Gazelle maakt fietsen leuker!
ZANDVOORT
Hitoitr»t3l Tel 02507 14499
r AX, RMT • iow
Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Curver stoel Theba
(3 jaar garantie). Groen,
5 standen, ruime zitting.

Kurz stoel 'Strato'
(3 jaar garantie),
hoogglans, 5 standen,
verstelbaar.

Curver stool 'Carma
(3 jaar garantie), wit,
5 standen, ruime zitting
hoogglans.

Tafel 'Calla groen,
85 x 30 cm.

Hartman tafel. 100 cm.

Tafel 'Calla',
130x85 cm.

LUKON
TWEEWIELERS
VADERDAG TIPS

Raadhuispiein 15
teL 02507-12838, Zandvoort

BLOEMEN
HOUDEN
OOK
VAN VADER

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak
van luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

„erica"
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

*
*
*

tel.

14764
14090

Til

Tassen * Slippers
Caps
ir Toilettassen
Overhemden
* Shorts

Haltestraat 62 A
2042 LP Zandvoort
tel. 02507-1 65 68
COME TO „PARADISE"
WHEN YOU'RE STILL ALIVE.

REPARATIE

VERKOOP

EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF IN:

DIV. SCOOTERS:
Vespa - Honda -Peugeot
****
Vespa - Cita snorfietsen

Hiep
Hiep
Hoera
Bloemen
voor Pa!

****
Bromfietsen:
Puch Maxi Vespa

** **
RIJWIELEN:
Sparta (met.) Romein

Bloemenhuis
J. Bluys
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

**** en accessoires
Ook verkoop van onderdelen
KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN
Kochstraat 8, Zandvoort Nw Noord
Tel. 02507-16504

De specialist

in al uw
bloemwerken

DIT WEEKEND:

VOOR VADER

P.S. (Vaderdag, 21 juni)
* Wij gebruiken uitsluitend Kodak papier en
Kodak Chemie
* Het beeldmerk van KODAK EXPRESS KWALITEITSCONTROLESERVICE
geeft u de zekerheid dat het door ons als zelfstandig fotohandelaar toegepaste
foto-ontwikkelproces regelmatig wordt gecontroleerd door KODAK.
-A- Elk negatief wordt apart gecontroleerd
* Technisch mislukte opnamen worden niet berekend.

SPECIAAL

VOETBALTAARTJE
Formaten

10
13
15
20

x 15
x 18
x 17
x30

12,50
TIJGERSTOKJES

Broodjes Bar Restaurant

2 stuks

HAROCAMO

van 1,80
voor

Kerkstraat 14
vraagt

1,55

MEISJES

(plm. 18 jr.)

HOGEWEG 28. TEL. 12989

voor de bediening voor
juli en augustus

TEL. 12102

Aparte lingerieën Üddmode <•
;.HaltesimatJ , -"J *

Barbecue...^
mooi weer bij
Je EigenSlager^
Egen Tijds en Vlug Klaar

Kipfilet
Gemarineerde
spiezen
- knoflookkruiden
J.

Varkenshaas -

'

souvlakie
kruiden

Biefsfuk
- peperkruiden

Uit Eigen Worstmakerij

Gekruide beenham
voor bij de asperges

Cevapcic
500 gram

6.95
Mijn Eigen Specialiteit

Goulash
500 gram

9.75

Zolang de voorraad strekt
snel naar

KODAK
EXPRESS
HALTESTRAAT 37
TEL. 15810
ZANDVOORT

Les
Openingstijden, 'i
Openingstijden:
Van maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur.
Zaterdag van 9.00-17.00 uur

ma.-

*

~ V ,.

13.00tot18,00 uur-

di. tot vrij.x 09.00 tot 18,00'uur
ia. • ' • ,10.00 tot 17.00 uur -'
zo.
' 1*3:00tot 17.00uur.' '

G. ZWINKELS
Haltestraat 30
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Kwekerij P. van KLEEFF

SPORT POINT

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

JUPITER

l

VRIJE TIJDSPAK
NU

ZOMERPLANTEN

L'
Mest voor geraniums
en bloeiende
i* zomerplanten

voor vader een

149,95

'13

Groot
assortiment \

Speciale mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

99,-

Raadhuisplein 15
tel. 02507-12838, ZANDVOORT

5,-

p. zak

SPEC. AANBIEDING
500 gram

Div. bloembakken
-Roodsteen -Plastic en
Grieks Aardewerk

kipfilet
Saksische
leverworst

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

©DG 1991

Grote keuze in
BARBECUE-,
FONDUE/GOURMET
SCHOTEL
Óók zelf samen te stellen

TER GELEGENHEID
VAN ONS JUBILEUM

* SALADE SCHOTELS
1
KANT & KLAAR MAALTIJDEN
' VLUGKLAAR SPECIALITEITEN^
HARTIGE HAPJES A
<

J 00 gram

Haltestraat 54 - 02507-12451 -ZANDVOORT
.AAAAAAAAAAAA, A A A A A A A A A A A A

HOTEL AMARE
Hogeweg 70
2042 GJ Zandvoort

Groente en Fruit

Wij hebben

vraagt:

Grote Krocht 25,
tel. 14404

enz.

„ALLES "

oproepkrachten

tegen lastige
vlooien.

of

vakantiehulpen

21 juni
laatste dag

voor div. hotelwerkzaamheden
aanm. gaarne op bovenstaand adres

ASPERGES

WEER AAN DE SLAG

illiliil
:jtóieii$HO(iw

U weet dat u (weer) wilt werken, toch
blijkt een eerste stap moeilijk.

(gratis geschild)

VROUW & WERK denkt met u mee.

ZULLEN WIJ VADER EENS
VERWENNEN?

Samen bekijken we uw mogelijkheden. Wij zijn er voor
advies en informatie over werk en opleiding.
Wij houden:
- inloopspreekuur (ma en do van 9.00-12.00 uur)
- adviesgesprekken (op afspraak)
- diverse oriéntatiecursussen
Meer informatie:
VROUW & WERK, Schagcheltraat 20, 2011 HX Haarlem. Telefoon: 023-328066 (ma t/m vr van 9.00-13.00
uur)

ff

DIER-PLEZIER

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktief met PCT. Want PCT rijdt
's nachts en levert vóór de ochtend.
QH
Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0
«•

ïf

Crolc Krocht 28 . 2042 LX Zandvoort • Tel: 02507.19345

E X P R E S D I S T R I B U T I E

Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend
over onze gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop
woont, denkt er net zo over.
Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een
Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n
hond terug.
,v
***•*i,

De redactie durft ook wat te zeggen als er iets in de gemeente speelt waar ze het niet mee eens is. En je
kunt merken dat ze door de heren ambtenaren serieus worden genomen. Nee, die krant kan voor mij niet stuk.

X

Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik meteen bellen
natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week heb ik 'm in de bus
Een krant om naar uit te kijken.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q kwartaal /16,Q halfjaar ƒ 29,- ü jaar ƒ 52,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
die krant moet ik hebben. Omdat ik
graag wil weten wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

Natuurlijk,

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00

13 weken voor maar ƒ 12,-.

Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.: —

(i.v.m. controle bezorging) \VK
El/2

f

Nieuwsblad

Wie n abonnement heeft weet meer!
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In Zandvoórt
huurt iedereen
zijn videofilms
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MiCRO

* Te koop 2 eenpers onderschuifbedden incl. matras +
dekbed, ƒ 150. Tel.: 19352.

' OT^

*Te ,koop compl beginsel
Marklm ƒ 95 en enige wagons
02507-13781.
* Te koop gevr. wet suits,
XL. Tel.: 02507-16019.

-, h i,|.<ii-\i-n

ü óók?

020-5626271
lilll
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Mirro'^ \\ rrkiwdia

rnMliu» 150 - 100(1 Al) Amsterdam
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Woningruil

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

900
RUILADRESSEN
in
A'dam. GRATIS informatie bij
Het Oosten. 020-588.22 55

Te koop l omos Disco 2 jr.
oud, zga.n Vr pr. ƒ 800. Tel.. Gevr. in Zandvoórt vrijstaande woning- aangeb Peize
19040
landelijk gelegen vrijstaand
*T.k kinderfietsje z.g.an
huis, rand v/h dorp, 16 are, 12
Piet Pelle (Gazelle) 12 inch
km v Groningen. Tel 05908ƒ100 Tel- 02507-14372
33213.

Schoonheid en verzorging

Slëgërsstjfaat
tel; 025O7-12Q7Q
Oproepen
Mededelingen

Radio/tv/video
Foto Boomgaard

* Bonnie Banjo Band zoekt
alaas-bas/tubaist. Info J. Molenaar 02507-15623.

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel 02507-16123.

GRATIS
Woninggids van Zandvoórt
OEfl/C makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

J.IAXILAAH

NVM

Kleding
Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

Grote Krocht 26.
Telefoon- 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Danny Koning, gefeliciteerd
met Ie verjaardag Prettige
dag allemaal. Oma Opa Ko- * T k 1 x Shakespeare Fiberglass antenne 1 x GPA-Anning.
enne (27 MC) respectievelijk
* Fietsclubje 55+ vraagt nog " 150 en ƒ 50, voor meer info:
enige fietsers (geen presti- 27 MC.. 02507-18829/12856
ge). 's Avonds te bereiken.
16681.
eslaagd Madeleine Koper
efeliciteerd met je MAVO diDloma. Ben trots op je Mama
* Grandioos Karma
Gefeliciteerd
Nederlands Kampioen
Zijn reuze trots op onze zus

Paul en Peter
Ha Grote Zus gefeliciteerd
met je MAVO Diploma. Je
bent een kanjer Madeleine.
Je broer Remco.

Foto - Film
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel 13529.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

van ƒ 2975
;; voor ƒ 250 en ƒ 500

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres7 Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.

''.'
MODEHUIS DESIREE
t- Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

* Het is niet te geloven, Schilder heeft tijd voor binnen
maar Steef gaat Bettina mor- en buitenwerk. Vr. blijv. prijs.
gen eeuwige trouw beloven. Bel na 18.00 uur. 19800.
Van harte gefeliciteerd.
Marcel, Laura, Kinders.

Verloren en
gevonden

Divers personeel
gevraagd

Te koop: snorfiets, model Citta, 2 seiz. gebruikt, nw.prijs
ƒ2199,-, als nieuw, nu ƒ990,-;
luxe vogslkooi, rijdbaar, geschikt voor grote vogel, als
nieuw, nw.prijs ƒ 380,-, thans
ƒ 100,-; veelz. zadel, merk Hubertus, zwart leder, compl.
met beugels/riemen, nw.prijs
ƒ1250,-, als nieuw, ƒ350,-; lederen rijlaarzen, maat 37,
ƒ 100; dressuurjasje, maat 50,
als nieuw ƒ 100,-; kruimeldief,
oplaadb., verstelb. handvat
ƒ25,-. Te bevr. 02507-12030.

Gevr voor direct Huish. hulp
m Bentveld voor 2 halve of 1
hele dag p.w. Uren in overleg
Tel overdag 020-6977176 of
na 20 00 uur 023-243069.
Huishoudelijke hulp gevraagd
1 ochtend per week Tel..
02507 16022 na 19.00 uur.
Gevr Hulp m de Huishouding.
Tel 17084.

Oppas gevraagd/
aangeboden
Zoekt u een oppas voor in de
vakantie bel dan 0250717629

*T.k, draagbare Lastrafo +
kabels en verlengkabels 50
amp. 220/380 ƒ 300: 13868.

* T.k. tafelrnodel koelkastje
m. vriesvak ƒ 100. Tel.:
02507-16019.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

T.k. vitrage flat Lorentzstr. v.
4 kam. Na 6 u. 02507-15980.
*T.k.: witte box met 2 boxkleden (stof en plastic, activity-centre, boxgym, fischer price speelkleed en babyspeelgoed ƒ 125). Tel.: 19827.
T.k.a
wegens verhuiz., muziek comb. 2 boxen, div. kasten, Oisterwijk stoelen electr.
orgel, kapt. div. kleingoed
t.e.a.b. Te bez. zat. tussen 1013.00 uur 's morgens, Franke
Brederodestr. 1 fl. 14. Tel.:
17463.

Financien en
handelszaken
Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

* Wie wil er plaatjes van pre
historische dieren met mij rui
len. Bas v d. Meij Tel
02507-18383.
* Zij gaan ervoor naar hel
raadhuis, morgen 15 uur
Steef en Bettina. Komt u ook
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort
tel 02507-15705 b.g.g 19932
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

spoed DAMES/MEISJES geMeisjes willen wat bijverdie- vraagd voor escort en/of club
nen. Sexadressen.
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
06-320.330.60 (75cpm).
2200 uur 02507-16141 of
023-400130.
NATASJA doet het met
hete buurjongens van 18,
Wie durft een stnpspel te spe06-320324.11 (75c/m)
len met CAROLIENTJE 06Onderdanige jongens (18 jr) 350.222.41 (50 c.p.m.).
bellen met strenge meesters. Hoor WULPSE Loesje tekeer
S.M. voor 2 (direkt apart)
gaan met die 18 jarige jon06-320.329.99 (75 cpm).
gens 06-320.324.44 (75c/m).
ONDEUGENDE
huisvrouwTelerotica! 37,5 cphm.
tjes en schoolmeisjes (18 Zapp sex
06.96.92
jaar) zoeken voor straks sex- SM club
06.96.91
kontakt, vraag naar hun tel.nr. Rijpe vrouwen . . . . 06.96.94
Bel nu 06-9661 (75 c.p.m.).
Frans
06.96.46
06.96 40
Ondeugende Pascale doet Tiener
het op de tafel. Keukensex. Tessa is zo'n lekker opgeBel 06-9602 (75 c p.m.).
wonden tienermeisje van 18,
06-320 324.22 (75c/m)
PARTNERRUIL pnvélijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
Diversen
06-320.330.91. (75 c.p.m.).
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
06-320.321.44 (75c/m).
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

yiDEOTHEEK

Auto's en
auto-accessoires
T.k. Datsun Stanza 1.8, b.j.
82, APK gekeurd tot april '93.
Nw banden eet. Ideale vak.
auto. Vr.pr. ƒ2500,-. Tel.:
02507-18321.

Sportartikelen

Corn. Slëgersstraat 2b, Zandvoort
tel. 02507-12070

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Premièrefilrns p. dag •bagfilms

"

ƒ7,50

JF5,- en ƒ7,50

Moyjeboxën p. dag
;

ƒ 10,--

p.v/v f 40,-: pY nind. ƒ 80,-

;

Betamax film alleen te koop
:;
'•••••.:'"'.- •'• voor ƒ 5,- per stuk
Cy/

Jewillige meisjes (18 jr) en In haar korte rokje staat
iuisvrouwtjes willen alles met MARIETJE te liften.
ou doen. Vraag naar hun 06-320.320.95 (75cpm).
el.nr. voor 'n hete vrijpartij!! Jij met twee wulpse vrou-1
Bel 06-320.330.45 (75 cpm). wen9 Bel Triosexkontakt,
06-320.320.92 (75cpm).
HARD 37,5 cphm. 06i20.323.13
Hardlesbi. Live Privé! 37,5 cphm.
i20.326.18
Domina 35 EROX
06.95.061
520.324.34
S&M SM
06.320.320.65
i20.324.14
Ruig Rijp 18 jr box
06.96.36
i20.324.04
Onderdanig Rijp Privé
06.96.091
Alleen met jou!
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
MEEGENIETEN: meisjes van |
Bel nu 06-9663. (75 c.p.m.).
18 onder de hete douche.

*T.k.: roei-trim-toestel Kett- Hete MEISJES van 18 willen 06-320.324.99 (75c/m).
er / 150. Tel.: 02507-14943.
=exkontakt. Nu met nummer. Meer dan 240 vrije meiden
Bel nu 06-9665. 75 c.p.m.
Caravans
zoeken jongens (18 jr) voor
Homo: zoek je 'n hete boy sex. Info: 06-9766 (75c/m).
Vouwwagens
•oor 'n sex-afspraakje?
Tuin/zomerhuisjes 06-320.330.18
UITDAGEND huisvrouwtje is|
(75cpm).
zo opgewonden.
-lomojongens onder elkaar,
Te koop caravan voortent- -loor ze heet TEKEER gaan. 06-320.330.97 (75c/m).
grondzeil afm. 390x270 m. 06-320.330.88 (75 c.p.m.).
Vanavond al 'n afspraakje!
geplastificeerd canvas bruinAltijd succes als je op zoek l
bplinternieuw ƒ 100.
Tel.: HOMOKONTAKT. Zoek je bent naar 'n leuke vriend(in).
een lekkere boy van 18 jr?
02507-16202.
06-9533 (75 c.p.m.).
06-320.330.95 (50 c.p.m.).

;

DE NIEÜVVSTE DAQFILMS ;
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' WHATABOUT BOB

2e vertelt haar
TELEFOONNR.
iets over zichzelf, haar adres,
vraagt of je langs komt of bij
jou mag komen
06-9685 (100 c.p.m.).
Zoek jij tel.nrs. van echte hete
meiden? Gewoon voor 'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42 (75 c/m)
Sabrina, 'n mooie meid, haar
eerste trio.
06-320.321.20 (75cpm).
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met huisvrouwtjes, jonge meiden en jongens van 18 jaar.
06-320.330.46 (75 cpm).
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502 (75 c.p.m.).
Slippertjeslijn, meisjes van 18
zoeken
sexkontakt
06320.320.36 (75cpm).
Suzanne heeft hele grote....!
Wie wil ze vasthouden9 Bel
06-9667 (75 c.p.m.).
Ze geven hun adres en lo'efoonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
ze belt. 06-320.322.23.
100 c.p.m.
Als het klikt willen deze
meiden vaker sexkontakt
06-320.320.55 (75cpm).

Muziekinstrumenten

Gevr. voor vereniging piano
Paul Mietes fantasties
geslaagd geslaagd geslaagd en accordeon. Tel 0250717462 na 1900 uur
Hartelijk Gefeliciteerd
Je Ouders
SACKSIONI Gitaarspeciaalzaak voor REPARATIE aan giVoor trouwfoto's
taren en alle snaannstrumenten. Ruysdaelstraat 7,
Foto Boomgaard
A'dam-Z. Tel- 020-6794115

Wat fijn Madeleine dat je ge
slaagd bent voorje MAVO
Veel geluk met je verdere opleiding. Oma v. Duijn.

Vrouwen 37,5 cphm. 06320 328,99 . .Rijpe Vette Vr.
320327.70 .. ..Negerin 35+
320 329.30
Verpleegster
320323,63
Rijpe Ordi
320.324,54
Rijp Chique

Lesbi
Sexlesjes Wegens enorme drukte, met

329.66

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Voor BI-SEX afspraakjes
bel 06-320.325 01 (75cpm).
Nu ook voor tno-sexi

Diverse clubs

* Morgenavond 19 juni Ned.
Herv. Kerk 20.15, Toonkunst
Koor Zandvoort, m.m.v. Franciscuskoor A'veen en solisten Alg. l Fr. Bleekemolen.

Tel. 13529

HASSING B.V.
STOK B.V.

Tel. 13529
* Jolanda Koning gefelici•*• Mooie licht eiken salontaf, teerd met je 19e verjaardag.
langw. 120/60 afgeronde hoe- Oma en Opa Koning
ken. ƒ50. Tel.' 17980.
* Karina Mietes is
* T.k.a. grote eiken tafel uit- NEDERLANDS KAMPIOEN
schuifbaar beiden kanten voetbal geworden. Gefelici"eettafel", massief eiken teerd. Trotse ouders.
koopje ƒ 300,-. Z'voort 16964 Lieve Madeleine van harte
gefeliciteerd met het behalen
je MAVO diploma We
Computerapparatuur van
hopen dat je met net zo veel
en software
resultaat je volgende opleiding zal doen Mama Remco
* Te koop prima Game boy Arjan en Brigitte.
met spel- Tetns prijs- ƒ 150. Morgen hebben wij een nieuTel.- 02507-16202.
we oom, kusjes van Niels,
• Wij behouden ons het Sanne, Yours, Joyce, Sjors,
Joost, Stephan, Natalie,
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen Morgen hebben wij een nieuwe oom, kusjes van Niels,
of niet op te nemen.
Sanne, Yours, Joyce, Sjors,
Joost, Stephan, Natalie.

Grote Krocht 26

328 27

Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogetpunt.
Bel 06-9662. (75 c.p m ).

DÖMBO

T.k. kokers met knopen div.
soorten 1.50 per koker Tel.:
02507-19040.

* Het Jongerenkoor feliciteert Heleen, Madeleine en
Berend rnet het behalen van
hun diploma!!

Pa, Ma, Joke, Marden, Jan,
Veronique, Han, Anita, Kees,
Hanneke hebben er zin in,
morgen, 1500 uur zijn wij erbij.

cim co

Vol v. boven
Les 35 + 18 jr

*T.k. div. radiografische auto's + motor + snelheidsregelaarv.a. ƒ 100.02507-17629

*.10 juni: verloren: zilver- en
THUISWERK
goudkleurig horloge. Omge- Overhemdenstnjken
vmg Wilhelminaweg. Was een worden (schoon) gebracht en
Hoera Hoera Hoera
cadeautje. Tel. 02507-18853. gehaald, ƒ 2,50 p.st. Na 18.45 Paul heeft z'n HAVO Diploma
u.:
02507-19238.
Hartelijk Gefeliciteerd
* Gevonden: blauwe parkiet,
Karina en Peter
Wilhelminaweg
60. Tel.
02507-13778.
Woninginrïchting
Hoera Marcel is geslaagd.
Gefeliciteerd. Papa Mama
*-Verloren: bruine honderiem
Linda Joyce.
m koperen musketonsluiting,
Lijsten
op
maat
bij Hannie Schaftschool. Zeer
* Hoera, morgen zijn Joke
gedupeerd, gaarne terug te
bij
en Hans 18 jaar met elkaar
bezorgen. Tel 02507-13368.
Foto Boomgaard getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Liefs. Chanssa, Ralph,
Grote Krocht 26
Martijn en Fiona.
- • Huishoudelijk

personeel
gevraagd

322.55
340.44

Prijswinnaars vorige week:
E. T. Spaans - Uithoorn
C. P. Roberts - Amsterdam
J. v. Wettum - Amsterdam
L. Rademaker-Wilnis

*Te koop Zanussi koelkast
ƒ200, 2'/2 jr oud. Tel.
02507-12634.
*T.k.- 4 spelletjes voor de
Gameboy. Supermanoland,
Paberboy Alleyway en tennis.
Prijs ƒ250. 02507-16202.

Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320326.17
Straatmeid
327 47
Onschuldig

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Te koop industrie compressor
Atlas Copco 380 w bar. Tel.:
02507-19040.
l. I. l

Meiden 37,5 cphm. 06-320
327.06
St. Frans/Grieks
326.19
Effe vlug!
325,54
Topsex 25+
326.63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex

Z O E K DE M I S L U K T E

* Scateboard z.g.a.n. ƒ50.
Tel.' 02507-16262

l'"" "l' 'l' 1

I. k-

Te koop
aangeboden
diversen
*Gevr. D.E. punten, koop of
ruilen 12 x Het Beste Boek.
Zilv. enz. Tel 17193,

Mi, m-.iiln ilriilif- M»» /.ikniiiun ni |>
hi'i t,imni n
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WEEKMEDIA 22

Te koop witte piano (Steinbach). Tel 13618.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

*T.k. orgel Eminent Solina F
217 ƒ2000. 02507-14137

Als je houdt van jong (18 jaar)
bel dan Bianca en Petra.
06-320.324.33 (75c/m).
BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.
Bl-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen van 18.
06-320.330.87 (75 c.p.m.).

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v,d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer ée'n
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

* Gratis af te halen jonge
poezen, 8 weken oud. Tel •
13874 of 02975-66935.
PAARDENSTALLING
PENSION WEIDEGANG
Ook voor Fokmernes en
opfok van jonge paarden
en paarden op rust.
Ook winterstalling,
omg Uithoorn-Mijdrecht.
Tel. 02975-66935, na 22 uur

te huur gevraagd

Garage
Te koop of te huur gevraag'
omg. Z'vrt. Zd. Tel.: 17540.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66 (75cpm).

Zandvoorts Nieuwsblad

Debbie: de eerste keer op z'n
Frans. Jeetje dat is lekker.
06-9664. (75 c.p.m.).

1 regel

GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar een afspraakje met een
lekkere jongen? Óf voor 'n
opwindend gesprek met 'n
hete knul. 06-9613 (75 c.p.m.)
Zandvoórt BOYS en GIRLL
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

ƒ 4,01

4 regels ƒ 5,34
'

5 regels ƒ 6,68
6 regels ƒ 8,01
7 regels ƒ 9,35
8 regels ƒ10,68

Eerst wilde EVELIENTJE niet
maar toen ze haar rokje lie
zakken..! 06-9530 (75 c.p.m.)
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen. 18 jr
Luister op 06-9603 (75 cpm)

ed. 22
2 regels ƒ 4,01
3 regels ƒ 4,01

Te huur aangeboden
DIREKT apart met een meisje
• ANNULERINGEN van uwAPPARTEMENT op de
advertentieopdrachten kunt u 381ste verdieping m centrum of een lekkere jongen van 1£
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK van Durgerdam. Huurprijs jr. voor een live heet sexge
sprek. 06-320.330.81
richten aan Centrale Orderaf- een appel en een ei.
(75 c.p.m.).
deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.
DUIK m bed met 'n lekkere
Onroerend goed
meid! Vraag haar tel.nummer
en woonruimte
Bel 06-9511 (75 c.p.m.)

Dieren en
dierenbenodigdheden

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.

9 regels ƒ12,02
10 regels ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6"„ BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedio t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorls Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krom Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en hè' Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658086. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Algeven kan ook bi| de volgende WeekmediakantorenAmstelveen, Gebouw Aemstelsli|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranlen en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|s
mm-pri|s met vignet
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op
Voor meer informatie of advies,

ƒ 26,ƒ l 1,50
ƒ 5,91
ƒ 6,34
aanvraag.
bel

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
33, 1.3 met. 1.7 IE, 16 V motor, opgaaf van redenen te weige5-bak, alarm op afstand, 4 x ren.
electr. ramen, sport uitl. +
•Auto te koop? Plaats een
spr.st. verl., c.v., a.v. intr.
SHOWROOM advertentie. U
ƒ 14.950.
Centrum Auto's 020-6250096 zult verbaasd staan over het
resultaat.

Alfa Romeo

BMW

ASMOCO, Off. BMW-dealer
318 l
520 l
520 l
850 l
7501

H.H. hand., tegen inruilprijs: BX
16 RE, LPG, wit, 1-'89, ƒ 12.500.
BX 16 RE, LPG-o.b., wit, 9-'88,
ƒ 9,950. BX 14 TE, LPG,juni'89,
ƒ11.500. BX 14 RE, LPG, 4-'88,
ƒ9.950. BX 14 E, LPG, 4-'87,
ƒ7.250. BX 16 RE, LPG (lichte
besch.), 1-'89, ƒ11.750.
Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam.
Tel.: 020-6627777/6627797.

Fiat
Fiat Panda 45, b.j. '85, APK '93,
i.pr.st. ƒ3500.-. Tel.: 0206437150, te Amstelveen

1e Ringdijkstraat 39 bij Amstelstation
E 36
'91
granietgrijs
'89
donkergroen metallic
'91
donkerrood metallic
Aut.
'91
groen metallic
Aut.
'89
donkerblauw metallic
Inruil/leasing/financienng

Amsterdam tel. 020-6943093

FORD VAN NES- WEESP

11 Spirit, 4/89 ...ƒ12.750
11 TE, 12/90 ....ƒ14.000
11 TE, 12/90 ....ƒ13.750
11 TGE, 0/90 ....ƒ14.950
11 E, 6/89
ƒ11.950
11 TRE, 5/88 ....ƒ11.900
14TRS, 9/91 ....ƒ19.500
14 GT Chic, 3/91 ƒ21.750
Image 5d,0/90 ...ƒ15.400
Mistral, 0/90
ƒ13.750
14 TE, 10/90 ....ƒ15.500
14, 10/89
ƒ14.900
16 RE, 5/89
ƒ16.500
19 D, 8/89
ƒ14.900
19TRD, 0/89 ....ƒ18.500
19TRD, 1/88 ....ƒ14.750
19TZI LPG 10/90/21.500
Turbo D, 0/89 ...ƒ21.750
19TZI, 10/90 ....ƒ21.500
Turbo Break, 0/89/23.950
Reflex D, 2/92 ...ƒ27.500

Schade/taxatie. APK.
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt
Citroen en Peugeot.
BOVAG-garanties.
100% financiering mogelijk.

DE WEER 29
ZAANDAM
075-350985

BMW 320, m. '82, wit, sprt.vlg., BMW 3201, m. '85, sportvelgen,
spoilers, div. ace., zien is ko- verl. enz., Inruil mog., tel.
02990-37825
pen, ƒ3.450. 020-6105478.
T.k. van 1e eig. BMW 318i Tou- BMW 520 i, 4-drs„ 6 cil. 9-83
Autobedrijven RINKO
nng, diam.zwart metall, zonw.
Curiestr. 10, Zandvoort.
glas, c.v., sept '90, ƒ37.500.
BMW 730i AUT., juni '88, kl. Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424
zwart met., zonw. gl., el.
T.k. BMW3167/82 145.000 km,
sch./kanteldak, ABS, ƒ 37.000. APK 4/93 dig. radio, schuifdak,
BMW 2002 Targa Cabriolet trekhaak, sport velgen, ƒ3200.
(Baur), bruin met., beige int., 02979-87247.
verk. i.z.g.st., juni '74, ƒ.18.500..
- «De autorubriek •
Berebeit,
Amsteldijk
25,
„SHOWROOM" heeft
A'dam, 020-6627777/6627797.
een oplage van 750.000 ex.

XM Diesel'90, ƒ 35.000. XM 20
AMB '90 ƒ24.500. CX 20 RE
'89, Ipg, ƒ 15.000. CX 22 TRS
'88, ƒ 14.950. BX Turbo Break D
'90, ƒ 27.500. BX RD Break '89,
ƒ16.500. BX RD Break '87,
ƒ12.500 BX TRD Turbo '90,
ƒ24.500. BXTZD'90, ƒ 19.500.
5x BX TRD '89, v.a. ƒ 14.500.
BX TRD '88, ƒ 12.500. BX TRD
'85, ƒ4.500. BXD'89, ƒ12.500.
BXD'88, ƒ8.500. BXD Service
'87, ƒ 7.500. BX 19 GTI, Ipg, ob.
'89, ƒ 18.500. BX 19 TRS '89,
Ipg, ƒ 15.500. BX 16 TZI, '90,
Ipg, ƒ 18.500. 5xBX 16 TRI, '89,
Pick-ups, typen full size en S10.
Ipg, v.a. ƒ 13.500. BX 19 GTI,
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
'87, ƒ11.500. BX 14 TGE, '90,
Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.
ƒ14.900. BX 14 E, '88, ƒ9950.
BX 14 '89, Ipg, ƒ11.500. GSA
Luxe wagens o.a.:
Break,'84, ƒ 2500. VISA Diesel,
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
'85, ƒ3500.
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.
VISA GARAGE
Tevens importeur van STARCRAFT:
Houtmankade 37 A'dam
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels
tel. 020-6278410.

Chevrolet

IMPORT USA CARS

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

FORD VAN NES - WEESP

Daihatsu

AUTOBEDRIJF

JONGSMA
Off. Ford Comm. Agent,
Curiestr. 10, Zandvoort
Nieuw.-Noord,
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424,
biedt aan inruilauto's:
Ford Resta 1.4 Ci, 3 drs., '90,
Escort 1.3 CL, 3 drs., '87,
Sierra 1.6 CL, 3 drs., '89, met
open dak + zonw.glas,
Incl. 12 mnd. Bovaggarantie.

Mazda

Sierra 2.0. Laser, 1985, blauw
met., autom. stuurbekr., get.
glas, LPG, in nw. staat, 84.000
km. ƒ7.950.Centrum Auto's 020-6250096
Sierra Diesel 2.3, m.'84, 5-drs.,
stuurbekr., antraciet, ƒ4750.
Expocar Trading 020-6153933.

Hyundai

Afgesproken!
Binnen 2 jaar bij inruil
minimaal 70% terug *

AUTOKROOY

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid. Totale oplage 761540 exemplaren.

Geef nu uw advertentie
In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoopcontacten.

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:
.Handtekening..

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

1
2
3
i 4
?5

ie

: 7
8
g
10

Auto's in

f • J' & 't 'ii ••

Ascona Diesel, 5-drs., 6-'85,
c.v., getint glas, ƒ5750.
Expocar Trading 020-6153933.

prijs excl.
6% B.T.W.

prijs incl.
6% B.T.W.

26,00

27,56

37,50

39,75

49,00

51,94

60,50

64,13

72,00
80,00

76,32
88,51

§5,00
106,50

112,89

100,70

\vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der
Helende Meesters 421 B. Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12

Minor Motorcars
Rover Dealer

Volvo

Sloterkade 40-44, Amsterdam

Volvo-occasions, ± 35 in voorraad

Rover Sterling 825
maart
auto,
sche
18.00

'88, LPG, zeer fraaie
boardcomputer, elektrideuren en ramen. Na
uur. 020-6112099.

Saab

nieuw staat, 2-drs., geen roest
of schade, ƒ 4.950.Centrum Auto's 020-6250096

Subaru

OPEL REKORD '79 APK
5-'93, ƒ 1250. Gaaf en roestvnj.
Tel.: 020-6412827.

MÓÓY EN ZOpN

Rekord 2.3 Diesel, bj. '81,
gerev. motor., sunr., trekhk.
APK 12-92, 023-372124
T.k.: KADETT 1.6 GT b.j. '86,
alarm, kl. wit, 88.000 km, in
nw.st., pr. ƒ 13.750,-.
ASCONA 1.9 S, radio, tr.h., kl.
rood, nw. APK, nette auto, pr.
ƒ2.250,-. Tel.. 02503-14097.

Opel Record, m. '80, nw. APK
'93, i.z.g.st., rijdt nw., ƒ1.450.
020-6105478.

COBUSSEN

605 3.0 SV 90

al 17 jaar uw dealer

in PRIJS gelijk,
in SERVICE beter!
Speciale MINI JUMBO
aanbiedingen!

COBUSSEN

Mercedes-Benz

MG

Mitsubishi

Renault

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel. 020-6433733.

AUTOBEDRIJVEN

Mitsubishi Galant turbo diesel,
'86, i.z.g.st„ ƒ 6.950. Inruil mog.,
tel. 02990-37825

Curiestr. 10, Zandvoort,
Nieuw.- Noord,
Off. RENAULT DEALER.
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424
biedt aan: inruilauto's

RINKO

Clio 1.2 RL, 3-drs., '91,
Clio 1.2 RL, 3-drs. demo, maisgeel, radio cass. ree., '92,
11 GTL 3-drs., wit nov. '96
19 TR. Europa 5-drs., zw. met.
H.H. hand., tegen inruilprijs:
demo, radio cass. ree., '92,
Sunny 1.4 Van Autom., 7-'89,
19 GTR 4-drs. Chamade '90,
ƒ9.250. Nissan Micra 1.0 SDX,
19 GTX, 5-drs., '89
9-'86, f 7.250. Autobedrijf
Inklusief 12 mnd. top-garantie
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
HH. hand., tegen inruilprijs:
Amsterdam, 020-6627777.
R 19 TR, blauw, LPG, 2/90
Micra, 1987, zilvergrijs metallic ƒ 13.500.-R 19 GTX, LPG, rood,
met dubb. spiegels, vinyl top,
3-drs. 5/90 ƒ15500.achter wiswas etc., ƒ7.950,R 19 GTX LPG, blauw, 5-drs,
Centrum Auto's 020-6250096 8/90 ƒ 17,000. BEREBEIT,
Nissan Micra de luxe, APK '93, Amsteldijk 25, 020-6627777.
b.j. 11-88, ƒ 8750.-. In pr.st. Tel.:
Renault 5 Expresse
020-6437150, Amstelveen.
1986, 85000 km., geel kent.,
NISSAN MICRA DX 1984,
ƒ8950,APK 27 mei '93, dagwaarde
ƒ 5500,
weg.
overcompl. Vakgarage Nippon
ƒ3500. Na 18 u. 020-6466140. 02503-16679.
Nissan Micra Sail uitv. b.j. '90 Renault 5 TL, m. '88, i.z.g.st.,
1e eig. zeer mooi ƒ 12.950. Inl.: nw. APK, ƒ7.950,- Inruil mog.,
020-6365662.
tel. 02990-37825
Sunny, coupé, 1.6 SGX, 1988,
RENAULT AMSTERDAM
rood, 15 inch, sp.velg., st.bekr.,
Top occasions met 1 jaar
electr. ram., get. glas, alarm op
garantie
afst., geen tweede zo mooi
Wibautstraat 224
ƒ 15.950.
020 - 561 96 11
Centrum Auto's 020-6250096

Nissan

Sunny Coupé 1.6 SLX, alpine
wit, 1989, in nw.st., ƒ 15.950,'
Centrum Auto's 020-6250096

Rover

Sunny Station Van, 1989,
saffierblauw met., zuinige,
nette auto, ƒ 8.950,Centrum Auto's 020-6250096

Record voor
Rover

10-'83
• Bewijsnummers van een ge- Metro 1000 HLE
Metro 1300 MG turbo .01-'87
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe- Maestro 1.6 Mayfair . . . .1-'87
11-'90
gezonden als u dat bij de op- Rover 114 GTA
4-'81
gave van de advertentie ken- Rover 216 SE
baar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-

020-6949266

Zwanenburg. Industneterr.
'De Weeren' Leeweg 11

Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.' 020-6763335
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v d. Madeweg 23,
A'dam • 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Skoda 120 L '88, ƒ2.750,Expocar
Trading
020-6153933/6692610
Skoda 130L bj. 86 wit, 4-drs„
APK, okt. '92, 43000 km,
z.g.a n., 5 ver, vr pr. ƒ 1900.
Telefoon 020-6453611.
Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf
ba.' 440
Goed onderh. Volvo 343 GL, VOLVO-NIEROP
b.j. '82, APK 6/93, 112 000 km, spec, km 68000, rood, '90.
440 GL spec., groen met., km
ƒ2750: 036-3510690 Almere
37000, dec '88 440 GL LPG
T.k. VOLVO 340, b j '83, geen o b , km 80000, '89. 740 GL
APK,
LPG,
kleur
rood black-lme aut, km 125000,'89.
075-175766, na 18 u.
340 3 drs spec '87, ƒ 7 950
Volvo 340 DL, LPG, '88, punt- 340 5-drs aut, km 60000, '88
gaaf, ƒ7.950 Inruil mog., tel 343 aut, km 54000, '84,
ƒ5750 343 DL aut, km. 87000,
02990-37825
'84, / 6 250 340 DL sedan aut,
km 65000, '84, ƒ 6 500. 360 5Adverteren in „Showroom"
drsLPG, '85, km veel, ƒ4950
Tel 020 - 665 86 86
Vancouverstraat 2-12, A'damFAX 020 - 6656321
Postbus 156, 1000 AD A'dam west, 020 6183951

Auto's te koop
gevraagd

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel 020 - 665.86.86

Dealer voor A.veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Mmervalaan 85,020-6793249/6713581

Auto Service Wetter
Subaru-Lada dealer

Voor een goede SUZUKI-occasion naar.

Al onze occ. boven ƒ3000,-:
6 tot 12 maanden garantie.

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

AANBIEDING:
Citroen 14 BX
Toulouse
12-'90 ...ƒ17.995,-

Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

BROUWER
Toyota Corolla XLi, Sport,
Hatchback,
04-1991,
wit,
17.000 km, met 2 jr. fabneksgar., ƒ21.000. Tel.: 0297987140, na 18.00 uur.
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

GOLF Pasadena, b.j. 7-'91,
17.000
km,
ƒ23.500.
02503-23230, na 18 u.
VW GOLF GTi 1.8, m '82, ATS
vlg., zwart met., APK, motor
'85, ƒ4.500. 020-6658388.

Jetta 1984, brons met., LPG,
open dak, i.nw.st., ƒ6.950,Centrum Auto's 020-6250096
T.k.: VW LT 28 DIESEL
CAMPER, bj.79, APK
075-175766, na 18 u.
VW. Golf GTi, 1.8, bj.'83,4-drs
BBS velg. + schd. + alarm
Zeer mooi ƒ8950,-. Tel. 0206363036/02908-4445.

H.H. h., tegen inruilprijs: VW
VW Golf diesel, m.'89, 3-drs., Jetta 1.3i CL Pacific 4-drs.
nw. APK, als nieuw, ƒ 10.950. LPG, 2-'90, ƒ 16.950. Autobedr.
020-6105478.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dam, 020-6627777.
Adverteren in
„SHOWROOM"
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Tel. 020 - 665.86.86
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

Rijscholen

Autorijschool MICHEL
1e 3 lessen a ƒ25,Motornjschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,-. Tel.:
020-6853683, b.g g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.' 020-6932074.
AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
Speciale spoedcursus
ƒ895,- incl. examen
' ƒ45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs
Info: 020-6464778.

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico, orig.
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D W.-vnjwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel 6107942 of 6107946.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravensti|n, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen & opnjauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683

Campers
Te koop vouwwagen

SCOUT PIVO
Meerdere extra's,
in nieuwstaat.

IMPORT USA CARS
020-6670121.

±50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079 Tevens INKOOP.
RAAK vraagt t.k. diverse types
Nissan en Toyota, b.j. ± '78 tot
+ '85. Tevens voor ver- en in;
koop, diverse merken tot
ƒ5000,-. Tel.:075-314618

Bedrijfsauto's

LADA Samara Black Beauty
13'90
ƒ12.500,BLOKSMA
RADIATEURENLADA Samara 1.3, 5-drs.
'89
ƒ11250,- warmtewisselaars, Kapoeas-'
LADA
Samara
1.3 GLS weg 17, A'dam, 020-6148385.
'87
ƒ 7.750,LADA 2105 1.2 '90 ƒ 6.500,LADA 2105 1.2 '89 ƒ 5.500,LADA 1200, '87 . . .ƒ 3.750,SUBARU Coupé 1.6 GL,
'86
ƒ9.950,- CITROEN ID 19, bj. '65 APK-7SUBARU Mini Jumbo DL '92. Alles orig. ƒ6500,-.
'87
ƒ 7.750,- Tel. 020-6645882/6187210.
HONDA Accord Aero-deck 2.0 Fiat 600, b.j.'71, schitterende
EX'88
ƒ18.750,- auto, rood, anti-roest beh.,
BMW 320 2-drs '82 ƒ 5.750,- APK'93, ƒ5950, 020-6244811.
MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
ƒ 7.250,-

Volkswagen
V.W.- en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade -295
Tel.: 020-6183855.

A.PK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Algemeen

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Service en
Reparatie

DE HOOGSTE PRIJS
APK + grote beurt v.a ƒ 299 elk merk auto a contant met
DIESELSERVICE;
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478 brandstofpompen; verstuivers;
Te koop gevr. Peugeots 404, cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop
Autocommerce, Industneweg 27, Duivendrecht,
Tel.: 020-6980639.
023-338895

Amstelstein - Suzuki

Toyota

o.a.
GL, zilver met, 1991, 38000 km
ƒ29.950
GL, d.gnjs, 1989, 57000 km
ƒ21 950
DL, rood, 1991, 13800 km
ƒ25750
Turbo, blauw met., 1989
ƒ27950
GLE, schuifdak, stuurbekr enz., blauw met ƒ 24 750
GL, grijs met, 1989, 35000 km
ƒ22950

Uw Volvo-dealer

H.'meer-Nrd. Tel.. 02907-3372.
Rode MARBELLA, b.j 8-1991,
met 2 mnd. fabr.gar., 9 000 km.
Nw.pr.
ƒ14.500.
Vr
pr
/10.950: 02990-60622.

460
440
440
440
440
440

Van Vloten Amsterdam

Off. Seat-dealer

Suzuki

Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v.a
Postjesweg Toyota Corolla stationcar '82,
AMSTERDAM - 020-6121824 garage onderhouden, ƒ2500.
De koffie staat klaar !
Tel. 02990-38457.
Peugeot 205 XE Accent, 3-drs.,
Toyota Tercel SR '85, iz.g.st.,
l.blauw met. 38.000 km '88.
nw. APK, ƒ 4.750,Autobedrijven RINKO
Expocar
Trading
Curiestr. 10, Zandvoort.
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424 020-6153933/6692610.
Peugeot 205 XE Ace. rood, '87,
APK 6-'93, ƒ 7800.020-6907811
Diemen.

Autobedr. LEEWEG,

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info:. 020-6623167/6732853

ƒ45.500.

De auto's worden geleverd
met 100% garantie. Inruil,
financiering en verzekering
worden door ons snel en voordelig geregeld.

Seat

Skoda

v h Museum autobedrijven

T.k. Opel Ascona, bouwjaar
'88, donkerblauw, APK tot januari '93. Tel. 075-164442.

PEUGEOT 205 XS, b.j. '87, apk
MAZDA VAN VLOTEN CAR BV tot 4'93, zilver metall., 98.000
km, zeer goed onderhouden,
Tel. 020-6320202
121 HB L
1.1 90 ƒ 14.950 ƒ11.950. Tel. 02946-3962.
323 HB LX 1.3 87 ƒ 13.450 Peugeot 104 Z, '84, wit, stn323 HB LX 1.3 89 ƒ 17.500 ping, nw. APK, rijdt perfect,
323 HB Sport 1.3 87 ƒ12.950 ƒ1.950. 020-6105478.
323 SED Ensign1.589^7.950
323 SED GLX 1.3 86 ƒ 11.500 Zuidwyk Mmervalaan
PEUGEOT-DEALER
323FGLX
1.8i 91 ƒ32.950
AMSTERDAM - ZUID
626 HB LX 1.6 89 ƒ 21.950
626 SED LX 1.6 85 ƒ 6.950 205 Accent Inj. '90 .. ƒ 16.500
Slijperweg 18, Amsterdam-N 205
Accent
Inj.
demo
(Bij FEBO en PRAXIS)
'91
ƒ18.950
T.k. Mazda 323 1,5 sedan 4 205 GE 1.1 5-d '88 . .ƒ 9.950
deurs glx m '87 ƒ 7450, m perf. 205 GE 1.1 5-d '89 ..ƒ12.950
ƒ14.950
staat, APK '93. 020-6968216. 205 XR 1.4 '89
205 GR 1.4 5-d '87 . .ƒ10.950
205 XS 1.4 Inj. '90 ...f 19.950
205 GT11.6 Comm.'87/15.950
205 XR Diesel 1.8 '90/18.750
Mercedes 200 diesel, m. '87, kl. 405 GLD 1.9 '89 ....ƒ21.500
zwart, sportvelgen, ƒ 22.950. In- BMW 320 (plaatje) '76/ 3.500
ruil mog., tel. 02990-37825
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi
'89
ƒ18.750
3-12 mnd. gar. Inr., fin., en
verz. mog. Ook voor inkoop.
MGB cabrio 1977 wit, alles Mmervalaan 86, 020-6629517.
nieuw, ƒ18.500. Tel. 020- Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
6278410 of 6596264.

Mitsubishi Galant 2.0 GLS,
m.'85, grijs met., rijdt perf.,
ƒ5.950. 020-6105478.

020-6177975

H.H. h., tegen inruilprijs: Vectra
1.8 GLS, 5-drs., wit, LPG, 12'89, ƒ 18.500. 3x Opel Kadett
1600i, 3-drs., LPG, 5-'89, v.a.
ƒ13.750. Kadett 1.6i, LPG, 6SAAB SERVICE
'90, ƒ 15.500. Kadett 1.8LS, 4MOLENAAR
drs., rood, sch.dak, c.v., LPG,
onderh., rep., apk
3-'89, ƒ15.000. Kadett 1.8 LS,
4-drs., rood, LPG, 3-'89,
Royal Class Saab's
ƒ 14.250. Kadett 1.3 LS, LPG, 6v.a. ƒ20.500,-!!
'86, ƒ9.750. Kadett 1.3 LS,
LPG, 3-'84, ƒ 4.250. Omega 2.0i
Hoofddorp, 02503-14097
LS, 8-'88, ƒ 14.750. Prijzen incl.
BTW. Autobedr. BEREBEIT, T.k. Saab 99 GL super autom.,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
eind 75, mot. in pr., st., APK tot
Kadett 1.2 S, 1983, rood, in 27/6/92, / 850. 020-6129803.

Lada

Lancia

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Telefoonnummer:

CIVIC1.2GL,b.j. '83, 4-drs., bl.
met., APK 1-6-'93, i.z.g.st.,
vr.pr. ƒ 2950,-. Tel., 075-163335.

Ford Escord 1.6 L, '85, nw.
APK, radio/cass., trekh., 5
versn., i.z.g.st., ƒ7250. Geh.
H.H. h., tegen inruilprijs: Lancia
gereviseerd. 02990-40627.
Thema 2.0i e, 1/91 LPG, grijs
Ford Escort 1.4 br. 8-'87, zilver met. sportvlg. ƒ 26.500.met., rrs spoiler in kleur Autobedr. BEREBEIT, Amstelƒ 12.750. 02979-86315.
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
Ford Escort 1.6CL, 5 drs,
Lancia
Casparus
i.z.g.st., 5 versn., b.j. eind 86,
beige met., XR3 achter spoil., B.V. Weesp
vr.pr. ƒ 8.250: 020-6005563.
biedt aan wegens annulering
Ford Sierra, LPG, 2.0 L, '88, lease order:
i.z.g.st., ƒ10.950. Inruil mog., Lancia Dedra 2.0 i.e.
tel. 02990-37825
Metallic grijs 649 met zéér
Ford Escort 1.6 L, m. '84,5-drs., hoge korting. Nog geen
bl.met., rijdt nw., i.z.g.st., kenteken afgegeven!!!!!
ƒ4.950. 020-6105478.
Tel.: 02940-15108,
Dhr. F. Blommesteijn.
Ford Escort 1.6 dies. Bravo, m.
'89, 5-drs., grijs met, i.z.g.st.,
ƒ11.500. 020-6105478.

Citroen

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Honda

Ascona 1.6 S, 1985, LPG, gr.
met., 4-drs., in nw. staat.
108.000 km. ƒ 6.950.Centrum Auto's 020-6250096

Honda Accord Aerodeck 2.0
EX, blauwmetalltc, b.j.'88, in PEUGEOT - DEALER
prima
staat,
vraagprijs
Door inruil hebben wij voor u
/13.750, 030-540066.
diverse Leeuwekeur gebruikte
auto's klaar staan, b.v.:
205 1.1. Jr. 87
ƒ 9.950.
205 1.1. Accent 89 . ƒ13.900.
Van 1e eig. Lada Samara 1,3 205 1.1. XL 90 v.a. . ƒ16.900.
Escort 1.3 CL, '87, wit, 62.000
km. APK tot Mrt '93. Vr.pr. '87 ƒ4450 R/C APK 11/'92 in 205 1.8GRD. 90 ...ƒ20.900.
perf. staat. 020-6968216.
405 1.6GU90
ƒ24.300.
ƒ 9500. 075-214333.

T.T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020- 6310615.
Daihatsu Cuore, 5-drs, sunroof,
* Uitgezonderd Sonata.
zwart metal. 7000 km, sep '91
BXTRD'85, ƒ5.750,Autobedrijven RINKO
Vanaf ƒ85 VEERBOLLEN OP BX 1.4 LPG '85, ƒ 4.500,Curiestr. 10, Zandvoort.
Meer Garage
DRUK BRENGEN bij de Citroen Expocar
Trading Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424
HYUNDAI DEALER'
specialist in Zaanstad.
020-6153933/6692610.
NIEROP-DAIHATSU b.a.:
Ook voor uw •
Garage Rene Spaan, tel.
TREKHAAK incl. montage voor Cuore TS aut. km. 28.000, '90.
'OCCASIONS
075-281193/353788.
Linnaeuskade 5-7,'
km.
uw Citroen BX, ƒ 325, incl. btw. Charade TS diesel,
Wgns aansch. lease-auto t.k.
..• ..Amsterdam'
120000, '88
De Citroenspecialist
Citroen BX break, 65.000 km., René Spaan, Visserspad 11 Vancouverstraat 2-12, Amster020-6929548
i.z.g.s. ƒ 13.500. 02993-72442.
Krommenie, tel. 075-281193 dam-West, 020-6183951.

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

Ford

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
ZX

1-19

Opel

Fiat Uno 60 S, '86, kl. rood, Ritmo 60 L. silver 1986, grijs
met., luxe uitv. bumpers en
i.z.g.st., nw. APK, ƒ5.950.
spiegels in kleur ƒ5.950.Tel. 02995-2450
Centrum Auto's 020-6250096
FIAT VERMEY B.V.
Tipo
1.4 i GL, '88, i.z.g.st.,
Keuze
uit
ruim
35
occasions.
NU KOPEN,
ƒ11.950. Inruil mog.,
VOLGEND JAAR BETALEN* A. Philipsweg 13, Uithoorn.
tel. 02990-37825
:.AX11TRE5drs5-88^0.750 Tel. 02975-62020.
D. AX 11 RE
9-87 ƒ 9.700
D. BX TGD Break4-89 ƒ 23.750
D. BX 1.6 RE
6-89 ƒ 19.900
l BX Diesel
5-80 ƒ 27.500
l BX1.9TZI
2/9 U 29.500
Renault S S L
6-88 ƒ 11.750
ROOD
12-87 11.000,Fiat Uno Lido
2-89 ƒ 12.950 FIESTA 1.1 C 3 DRS.
ROOD
01-91 25900Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600 ESCORT 1.6 CLX 3 DRS.
WIT
06-90 22.500,Rat Panda Jolly 6/88 ƒ 8.950 ESCORT 1600 GT
10-89 19000Peugeot 309 All. 2-87 ƒ 12.500 ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
WIT
05-88 14900Peugeot 205 XS 2/88 ƒ 15.950 ESCORT 1300 SPECIAL 3 DRS.
Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750 ESCORT 1.4 INJ. BRAV. 3 DRS. GRIJS 10900KM 21 000WIT 13000KM 19.850Seat Malaga D 12/89 ƒ 11.950 ESCORT 1.6 EUROPA 3 DRS.
ROOD 36000KM 18.950Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950 ESCORT 1.4 EUROPA 3 DRS.
Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12.950 DIVERSE ESCORT'S 1400 3 DRS. 1987 T/M 1991 V.A. 12.000ZILVER
01-91 24.700Renault 19 Cham.5/90 ƒ 18.900 ORION 1400 INJ.
ORION 1600 CL
GRIJS
04-87 16.500,3-12 maanden garantie
SIERRA 2000 CL KOMBI
BLAUW
02-88 17900*Vraag onze voorwaarden
SIERRA 1800 TURB.DIES.KOMBIROOD
04-90 23500Vele fmanc. mogelijkheden
SIERRA 2000 CL 4 DRS.
GRIJS
07-87 15 000 OTO-ICI CITROEN
SCORPIO 2.0 INJ. CL 5 DRS
GRIJS
09-89 24 900'Hogeweyselaan 21
PEUGEOT 405 GR 1900
BLAUW
01-89 23 500 WEESP
V.W. JETTA CL K6
BLAUW
09-87 13.500 02940-16661
MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD
07-88 14.500ASCONA 1600S 4 DRS AUT.
BLAUW
04-86
9.500 TIMO DE BRUYN
ROOD
04-83
4.500Voor occasions en reparaties- FIESTA 1100
ESCORT 1.1 L 3 DRS.
GOLD
05-83
4.900,van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

020-665 86 86

BMW
BMW
BMW
BMW
BMW

17/18 JUNI 1992

Klassiekers
en Oldtimers

Zwanenburgerdijk
503
Zwanenburg, tel.:
02907-6572

Autofinanciering
en verzekering

Autoverzekenngsmarkt.
Betaal niet méér dan nodig.
Celie Inf. 020-6416607.
;

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
Klaar terwijl u wacht.
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
RAVENSTIJN, 02502-45435 • •
Lid Nevar.
Tel. 020-6240748

geeff u meer!

3-DAAGSE ZOMERTRIP NAAR
HET WITTE STADJE THORN
In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in
Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in
de periode van 29 juni t/m 13 september te genieten van
een speciaal samengesteld 3-daags arrangement.
Thorn is een wit stadje aan de Limburgse Maas met eeuwenoude straatjes, witgekalkte huizen, groene tuinen achter manshoge muren, een kwikzilveren beekje onder groene
linden, authentieke historische panden en diverse musea.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", een intiem en
comfortabel hotel met een gerenommerd restaurant, een
middeleeuwse gewelvenbar, lounge, tuinterras en koffieshop. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche en toilet,
KTV, radio, telefoon en minibar.
Dit 3-daags arrangement bestaat uit: 2 x overnachting met
ontbijtbuffet, l x een drie gangen diner, l x vier gangen
diner, welkomstdrankje, l dag f ietsenhuur en een passepartout voor de volgende musea: radio- en grammafoonmuseum, carnavalsmuseum, Panorama Thorn.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van de bladen van Weekmedia ƒ 225,00 per persoon. Voor
een l persoonskamer wordt een toeslag van ƒ 30,- per dag
gerekend. U kunt dit arrangement naar keuze uitbreiden. U
betaalt dan ƒ 89,00 p.p. per dag extra op basis van half
pension. Kinderen tot 2 jaar gratis en kinden van 2 tot 12
jaar krijgen 50% korting, mits zij op de kamer bij de ouders
slapen.
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan de 3 daagse zomertrip naar Thorn is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Aantal pers:

Woonplaats:
Keuze data:
Aantal kinderen:

geeff u meer!

SONY CAMCORDER
1

F450; Topper 3 lux. 8x zoom,
Hi-Fi, autolocus. afstandbediend. var. sluitertijd. '2550.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Type 25GR57GO: 63cm flat
square, in-hno, quikstart beeld- SONY CAMCORDER
buis, s l e r e o , t e l e l c k s t en F375; Luxe. 8x zoom, hi
alstandbediening. Adv.'2075.- aulolocus. Adviesprijs '2220.

1295.-

70 CM TELETEKST

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

6 programma's, 1 2 couverts en
Type W1200WDOJ; Voorlader, geruisarm; Adviesprijs'1099.centrifugegang 1200trn/min.,
<OEL/VRIES KOMBI
WMmJmJ
3een twee deurs koelkast rvs trommel EN kuip. '1399.- • •J'Jf LY
maar een echte 280 liter
BAUKNECHT VW3PR
!-deurs koel/vries kombinaie. Koelruimte op "oogfTTTjiJ'^
m ?1|?J ™
oogtej. Adviesprijs'979.- 1000 TOEREN LUXE
Nederlands (opmerk. '1199.- BOSCH VW PS2100

pi«fo cao

1579.

949.. PTgi4

SONY CAMCORDER

Nederlandse Philips garantie. F250; Kompakt, autofocus. Inkl. accessoires. Adv.'2220.-

1279.

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

QQO
_ 479.- Pffii
rftfi? OÏJ9."
_ 779.- piffi 7QQ
879.- _ 629.ZANUSSI K/V (OJ)

HOLL 1000 TOEREN

l'j'jjLw

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1145.-

E10: 8 mm systeem, 4 lux
6 x zoom, HiFi stereo. '2799.-

1095»"
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

MIELE KOEL/VRIES

1579.

BAUKNECHT K/V

TR45W; Handycam Hi-Fi,
6 x zoom, autofocus. '2220.-

949.-

1469.

599.-

INDESIT PROMOTIE

1399.-

MAGNETRON OVEN

Type 2596; Adviesprijs.'799.- Snel ontdooien en verwarmen.

499.- M 209.SAMSUNG RE570

37 CM AFSTANDBED.
PHILIPSXl-FI VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

7OO »

STUNT! 550 TOEREN

__ \ltAAc, _

SONY CAMCORDER

j

MIELE VW G521

m ?I?1

PHILIPS/WHIRLPOOL ZANUSSI WASAUTOM.

TOPMERKCAMCORDER

PHIÜPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

SHARP MAGNETRON

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers. Hi-Fi stereo.' 1599.-

365.

949

MOULINEX FM1115

HITACHI HI-FI VIDEO

iteleteksj

VT570; VHS-HQ, stereo. 8 uur
longplay, 5 koppen. '1899.-

MIELE 1100TOEREN

999.

_ 349

JVC HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

1199.

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT HI-FI

SIEMENS~WM3380

1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

Flat en Square Black Trinit- RTV740; 3 koppen VHS-HQ
ron beeldbuis, euroscart, ste- HI-FI stereo geluid. "2095.reo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs'2550.-

INDESIT 2-DEURS

1199.

1799.-

Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.'899.-

__ 1295.-

ZANUSSI 2-DEURS

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ/1894.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1229.

1379.-

PHILIPS /WHIRLPOOL AEG LAVAMAT RVS

1399.

l!

SONY55CÏÏKVM2131
SUPER TELETEKST
GRUNDIG VHS VIDEO

BAUKNECHT 2304

"7>|C

f*KK

BOSCH 2-DEURS

895.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS700 ;LCD-afstandbed

SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

649

849,-

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
hete-lucht oven + grill.

599-"

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie- SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.
ding? Adviesprijs '1549.-

699.-

_: 1245._ 895.95.BAUKNECHT WA6500

SIEMENS KS2648

__ 979.-

KOMBI MAGNETRON

PHILIPS 800 TOEREN
Type KSV; De nieuwe met 260
literinhoud. Adviesprijs"1199.-

VS510; HQ Super Vision, ingebouwdeTELETEKST. '1549.-

SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKST

29 liter, digitale bediening en

_ 1395.-

SONY HI-FI VIDEO

ijaKy 1099 •"

BROTHER ER7341

WASDROOGKOMBINATIE draaiplateau. Adviesprijs'899.PHILC0103RVS1000T

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen.
8uur, jog-shuttle,ab. '1990.-

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL

Type W750; Voorlader, RVS AVM61 0; 20 liter. Adv. '769.280 LITER 2-DEURS
trommel EN kuip, centrifugeert
LUXE KOELKAST
tot 1150 toeren p/m;buitenOndanks grote inhoud kom- mantel tweezijdig geëmailMOULINEX KOMBI
pakte afmetingen. Kwalitatief leerd. Adviesprijs '2199.GRILL + DRAAISPIT
uitstekende koeler/vriezer.
24 liter, 850 Watt vermogen en
Adviesprijs '848.draaiplateau. Adviesprijs*989.-

ARISTONA VHS VIDEO assorti
2SB01;HQ.afst.bed.Adv.'1095.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

PHILIPS VHS-HQ VID'EO
302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienjng. "1295.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
Oerdegelijke tabletop. Zeer PHILIPS CC1000, echter met
fraaie uitvoering metformica bo- REGELBARE centrifugegang
venblad. Officiële garantie.
tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. '1495.-

1 30 LTR. KOELKAST
PHILIPS VHS VIDEO
6290; Afstandbediend,' 1195.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO

145 LTR. KOELKAST

Inkl. afstandbediening!

_ 899.-

Coolcraft 145 liter,, 2-sterren. AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs."1375.-

345.

999,.

PHILIPS 140 LITER

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7; Adviesprijs'2275.-

JVC VHS-HQ VIDE

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak. 1000 TOEREN RVS BL

.

1099,-

Van de uitvinders! "1099.-

| ZANUSS1 140 LITER

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

HITACHI VHS VIDEO

:J)?l

M720;LCD-afstandbed.'999.- BflffB

HITACHI VHS VIDEO

^

GRUNDIG 51 CM TXT

rELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

pr^% ROR ,
ijah-f «|A,9>

HOI V; Gas-elektro fornuis. InI. grill, draaispit en mixed
rill-set. Ar3viesprijs"1425.-

ELECTROLUX
CAMPING COOLER

SONY VHS-HQ VIDEO J^fCftOj^
V210;afstandbediend.'1110.- Bh

_ 1078.-

_ 698.-

| PHILIPS 160 LITER

729.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT G/E FORNUIS
K5406;Gas-elektro. '1049.-

M730; HQ, 3 koppen. M 299.- IflflK

GRUNDIG63CMTXT

455."

BOSCH KTF1540J

669.-IHBB

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

225.-

.
ATAG ELEKTRISCH
ZANUSSI WASDROGER EFF225/234/275.Adv.'1445.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

TvpeTD50;Adviesprijs'649.-

349.- _1098.-

ARISTONA 51 CM
ES& COlO

RVS REVERSEREND

BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen, l
Buur, LCD-afstandbed/1695.-1

r3ïïw Ö.SÖ«

^

OPZETVRIESKASTJE'

Handig opzetvrieskastje.waar BAUKN./BOSCH/AEG
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.'595.

BLAUPUNKT STUNT
PANASONIC VIDEO'

368.-

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen, HfjCC l
afstandbed.+leespen M157.- p "• •

GRUNDIG P37-440

498.

.

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis .met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs"1735.-

1398.

PHILIPS /WHIRLPOOL

INDESIT 120 LITER

CONDENSDROGER
SUPER KOOKPLAAT
M*
899." 4-pits gaskookplaat. '298.
SIEMENS CONDENS

QOELTREFFERS!
PHILIPS MATCHUNE VIDEO

. PHILIPS VRIESKAST

HI-FI STEREO * VHS-HQ *

l BOSCH VRIESKAST

_^1299.-

l STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

l Type AFB095; Adv.'665.-

VR702; Afstandbediend. *1795.-

PRMS

Type K5400; Adviesprijs-799.-

| Type GSD1311; Adv. '848.- MIELE DROGER
Tffij
C>|O
,-fifft?
U*4Ö.

VIDEOCASSEHES

1349

MAXELL E-180
BASF
E-240
SONY P5-90

20.25.36.-

TDK
SA-90
MAXELL XLII-90

378.

40.35.

169.

ZESTIEM ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

GRAT1SBCC
HAARLEM

l BEVERWIJK

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
'•

.
l DEN HAAG ZOETERUVOUDE
l LEIDSCHENDAM
l MAARSENBROEK

l 'Adviesprijs slechts referentie
l zoals aangegeven door officiële
|
importeur of fabrikant

198.

PELGRIM WASEMKAP

WA15; Adviesprijs '245.-

118.-

zaterdag
9 tot 5 uur.KÓOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag .:
.7 tot 9 uur
overige filialen donderdag...... 7 tot 9 uui

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
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ZFM wankeltdoor leegloop programmaraad
ZANDVOORT - Het lot van de
Zandvoortse lokale omroep, ZFM,
ligt in handen van de programmaraad. Nadat drie leden uit de raad zijn
gestapt blijken ook andere programmaraadsleden de steun aan de omroep op te willen zeggen. Het Commissariaat voor de Media zal dan een
onderzoek starten naar de gang van
zaken bij de omroep.

Eerder verlieten Eini Cappel, Theo Hilbers en Emmy van Vrijberghe de Coningh
gedesillusioneerd de programmaraad. Zij
vonden dat er niet meer met het bestuur te
praten viel na bemiddelingspogingen.

Een gang langs andere leden van de programmaraad laat zien dat meer leden hun
lidmaatschap van de programmaraad dreigen op te zeggen. Volgende week heeft het
bestuur van de Ondernemers Vereniging
Zandvoort een vergadering, waarop het lidmaatschap van de programmaraad een van
de discussiepunten is. Het is niet ondenkbaar dat de ondernemersvereniging ook besluit uit de programmaraad te stappen.
Ook de strandpachtersvereniging laat bij
monde van Jaap Paap weten aan opstappen
te denken. „De programmaraad weet met
het bestuur geen raad. Ik vind dat ik er nu
nog niet uit kan stappen, omdat ik nog niet
voldoende informatie over de gang van zaken heb. Ik wil nog wel een keer naar de
programmaraad om de problemen aan te

GS wijzen de
bezwaren van
Bentvelders af

BENTVELD - Gedeputeerde
Staten (GS) van Noord-Holland hebben de bezwaren van
bewoners tegen de bouw van
een
appartementencomplex
aan de Bramenlaan verworpen. GS vinden dat het bouwplan te weinig afwijkt, van wat
mogelijk is volgens het bestemminsplan, om het bouwplan af te wijzen.

De omwonenden maken op een
aantal punten bezwaar. Ten eerste
vinden zij dat een appartementencomplex, wat het ontwerp betreft,
niet past in een wijk met alleen maar
eensgezinswoningen en villa's. GS
vinden dat niet zij, maar de welstandscommissie dat moet bepalen.
Daarnaast vinden de omwonenden dat een appartementencomplex
van deze omvang te veel overlast
geeft. „Er komt te veel verkeer. Er
moet met tien woningen al snel rekening gehouden worden met twintig
auto's. De Bramenlaan is daar niet
op ingesteld", aldus een van de bezwaarmakers, mr. J. Verduijn. De

horen, maar echt veel trek heb ik daar niet omroep aanspraken. Ze vinden dat de oinmeer in."
roep geen goede promotie voor Zandvoort
is. Ik heb het commissariaat gevraagd wat
er aan te doen is."
Vacature
De brief van Paagman en het opzeggen
Lidi Flapper van Nieuw Unicum denkt van programmaraadsleden kan voor het
nog niet aan het verlaten van de program- commissariaat aanleiding zijn om een onmaraad. „Wij hebben op dit moment een derzoek naar de omroep in te stellen. „We
vacature voor een programmaraadslid, om- kunnen de omroep om opheldering vragen
dat ik te weinig tijd heb om de vergaderin- en onderzoeken hoe het staat met de repregen te bezoeken. Ik vind het op dit moment sentativiteit. De gemeenteraad heeft daar
nog geen tijd om uit die raad te stappen." ook een stem in. Het onderzoek zou kunnen
Simon Paagman van de Stichting Zand- leiden tot het intrekken van de zendvergunvoort Promotie is geen lid van de program- ning", aldus een woordvoerster van het
maraad, maar hij heeft onlangs toch een commissariaat. Zoals het er nu naar uitziet
brief geschreven aan het Commissariaat zal de gemeenteraad zich niet positief over
voor de Media. „Ik kreeg de laatste tijd veel de omroep uitlaten. Tijdens de komende
klachten van Zandvoorters die mij over de raadsvergadering zullen R. Sandbergen en

DEZEWEEK
Drommel

J. Methorst vragen stellen over de gang van
zaken rond de omroep.

Hij wordt ook wel de Koning
f\
van de Kerkstraat genoemd.
O
Zo vreemd is dat niet, want Piet
Drommel bezit maar liefst zes zaken in de straat waar hij ook geboren is. De sympathieke Zandvoorter
staat centraal in Achter de Schermen.

Nieuwe omroep
De oud-programmamakers, waaronder
Sigrid Schopman en Rob Staats hebben
plannen klaar liggen voor een nieuwe omroep. Volgens Staats moet dat een omroep
zijn, die pp een andere manier is opgezet dan
de huidige omroep. Er zal met een nieuwe
omroep minder uitgezonden worden, want
„anders verval je in het draaien van muziek
en dat is niet waar de Zandvoorters op wachten", aldus Rob Staats. De weg voor een
nieuwe lokale omroep wordt vrijgemaakt
als de huidige omroep geen zendvergunning
meer krijgt.

Parking Watchers
De Zandvoort Parking Wato
chers zijn een nieuw, uniek
O
fenomeen in de badplaats. Het prornotieteam, dat bestaat uit jongeren, is in het leven geroepen om de
autocriminaliteit tegen te gaan. De
politie verwacht dat autokrakers
naar een andere hobby op zoek
gaan als ze zien dat de parkeerterreinen bij de boulevard Barnaart
constant bewaakt worden.

Publiek vergaapt zich aan Italiaanse auto's

Sport
Het A-pupillenteam van |Clicks/TZB heeft succesvol
O
gespeeld. Op een toernooi werd de
eerste plaats gepakt.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Cafés zien feest
aan hun neus
voorbij gaan

omwonenden vrezen ook dat zich
gevaarlijke situaties gaan voordoen
met een toename van het verkeer.
GS delen die vrees niet en wijzen
ook deze bezwaren van de hand.

,
Ontheffing

ZANDVOpRT - De Zandvoortse cafés zien met de üitschakeling van Oranje bij het
EK in Zweden een groot feest
aan hun neus voorbij gaan.
Toch zijn ze meer teleurgesteld over de uitschakeling dan
over het verlies aan extra inkomsten.

Een derde punt betreft het grondwaterbeschermingsgebied 1. Het is
momenteel verboden om leidingen
te graven, parkeergelegenheden aan
te leggen en dieper dan 2,5 meter te
graven. Als de bouwer dat wel wil,
dan moet hij een ontheffing aanvragen. In eerste instantie, in oktober
1991, hadden GS de ontheffing geweigerd. Later, in januari kwamen
GS terug op dit besluit. De omwonenden vermoeden dat dit te maken
heeft met het feit dat de bouwer,
Combibouw BV in Haarlem, gedreigd heeft een schadeclaim in te
dienen, wegens vertraging van de
bouw. Voor het verlenen van een
ontheffing is een procedure gestart.
Vorige week woensdag is er een
hoorzitting geweest waar de omwonenden hun bezwaren hebben kunnen uiten.
Vervolg op pagina 3

Zandvoortse politie neemt
afscheid van korpschef

Oplage: 5.150

Editie 22

• ZANDVOORT - Zo'n twaalfduizend mensen hebben zich zondag vergaapt aan
de auto's van hun dromen. Tijdens de Italia-dag op het circuit van Zandvoort
stonden de Italiaanse automerken centraal. Zo waren er onder meer Ferrari's,
Lamborgini's, Lancia's en Alfa Romeo's te bewonderen. Ook ging veel aandacht
iaT^^

Zowel bij La Bastille als bij Le
Berry waren de oranje versierselen
direct na de wedstrijd weggehaald.
Beide cafés waren tijdens Nederland-Denemarken propvol geweest,
maar na de nederlaag waren de teleurgestelde gasten snel naar huis
gegaan. Michel Konings van La Bastille geeft het verschil aan met Nederland-Duitsland. „Toen werd er
gewonnen en bleef iedereen tot drie
uur feestvieren. Nu ging iedereen
om half twaalf naar huis. Dat scheelt
natuurlijk wel in inkomsten."
Toch zegt Konings dat niet het
ult naar de oude
modellen, zoals op de foto. Een van de hoogtepunten was de ergste te vinden. „Ik ben een voetpresentatie van het nieuwe Fiat 500 model. Een ander hoogtepunt was de race balfanaat en een fan van Oranje.
">et_de laatste modellen ferran s. Een verslag van de Italia-dag is te lezen op Daarom vind ik het zo jammer dat
Foto Bram
Pa9'na 5Stijnen. het misgegaan is. Na de wedstrijd
tegen Duitsland was het feest. Nu
waren er mensen, die jankend wégliepen. Die penalties heb ik zelf ook
(ADVERTENTIE)
niet gezien. Dat kon ik niet aan. Ik
vind het jammer dat we vrijdag geen
groot feest hebben. De commerciële
belangen tellen dan niet mee."
bleken de meeste bezoekers zich
Jeroen de Vries van Le Berry deelt
opperbest te amuseren. Dit onde opvattingen van zijn collega. Dit
Denk
er
aan..
danks de gepeperde prijzen van
café had een groot scherm opgehan2,75 gulden voor het plastic bekergen en op de vloer lag een groene
Opruiming bij
tje bier. Voor de muziek kwam
mat in de vorm van een voetbalveld.
eigelijk niemand, zo bleek ook ter
„De commerciële gevolgen zijn niet
hoogte van La Bastille aan het einhet belangrijkst. Wij hadden zoveel
de van de Haltestraat. Ook hier
geïnvesteerd in de zaak, dat we er
wonnen de taps het duidelijk van
niet aan konden verdienen. Het is
het muzikale onvermogen van de
natuurlijk wel leuk als je er een beetuitvoerende artiesten 'Ron and
je goed uitspringt, maar het vieren
van het kampioensfeest was het beFriends'.
Op het Gasthuisplein bleek de
langrijkst geweest. Het is doodzonKINDERMODE
'Willy Latino's Carribean Showde dat dat nu niet door gaat."
band' tot verbazing van het aldaar
Het personeel van Le Berry heeft
aanwezige publiek echter wel in
SCHOENEN - LAARZEN
staat iets van een feestgevoel los te
maandagavond de boel opgeruimd.
Dagelijks
geopend
van
11.00-18.00
uur
maken. De vraag of het aan het
De groene matten lagen als stille geZondag van 13.00-17.00 uur
genre muziek lag of aan het feit,
tuigen voor de deur. „We hebben het
Maandag gesloten.
dat enkel de Zandvoorters zelf
meteen weggehaald. Ik denk om ons
deze lokatie bevolkten is niet releaf te reageren. Vrijdag kijken we naHALTESTRAAT 45, ZANDVOORT
vant. Feit is in ieder geval wel, dat
tuurlijk wel naar de finale. We hohet publiek zichtbaar genoot van
pen dan dat Denemarken wint, want
ze wonnen ook verdiend van Nederde tropische klanken. Een massaIe hospartij over het plein vormde
land."
hiervan duidelijk het bewijs.

Meer aandacht voor tap dan voor muziek
ZANDVOORT - Ergens in
de verte klinken vervormde
tonen hard-rock. Het publiek
staat muurvast in de Haltestraat. Voor je meldt een
ober met vol dienblad dat je
achteruit moet, achter je
geeft zijn collega met een
leeg dienblad volstrekt tegengestelde directieven. In
de overgebleven ruimte hef
je machteloos je armen.

» Scheidend korpschef Menkhorst in zijn rieten stoel. R. Bruntink (achter de
Stoel) is Zijn opvolger.

Foto Bram Stijnen.

ZANDVOORT - „Een mooie
carrière eindigt in een nieuwe
stap in de politiewereld", zo
omschreef burgemeester Van
der Heijden het afscheid van
politiechef Henry Menkhorst
(44) vorige week donderdag.
Het voltallige korps deed zijn
commissaris uitgeleide.
H.J.A. Wietzema Menkhorst legde
de basis voor zijn politieloopbaan in
Rotterdam en Gouda. Elf jaar geleden kwam hij naar Zandvoort. „Een
humane chef met relativeringsvermogen en gevoel voor de positie en
werkverhouding van zijn medewerkers", zo omschreven zijn superieuren destijds zijn karakter.
Zijn periode in de badplaats omschrijft menkhorst als de mooiste
tijd van zijn leven. De 'familieband'
met het korps inclusief de loyaliteit
en integriteit van de korpsleden

spraken hem nog het meeste aan.
Menkhorst werd onlangs benoemd
tot divisiechef bij de regionale recherchedienst. Helemaal uit het gezichtsveld raakt hij echter niet. „De
regiovorming biedt nog vele mogelijkheden tot contakt met de Zandvoortse politie".
Over het tekort op de politiebegroting wilde Menkhorst ook bij zijn
afscheid niet veel kwijt. Het wachten is volgens hem op een ambtelijk
advies dat later in de gemeenteraad
behandeld zal gaan worden." Toch
geeft Menkhorst wel aan waar volgens hem het tekort vandaan komt.
„De verminderde sterkte van het
Zandvoortse korps die door de rijksbezuinigingen terug liep van 65 naar
48 man noopte ons met minder middelen en manschappen dezelfde
kwaliteit te leveren." Volgens de
scheidende korpschef heeft dat een
overschrijding op de personeelskosten in de hand gewerkt.
Aan het eind van zijn afscheidsrede stak menkhorst zijn achterblijvende collega's een hart onder de
riem met de woorden: „Ik ga weg.
Andere komen in mijn plaats. Ik
hoop dat het Zandvoortse politiekorps een hechte club blijft. Er liggen kansen, grijp die en blijf lachen."
Tot slot ontving Menkhorst uit
handen van Van der Heijden, namens het gemeentebestuur een penneset. Zijn vrouw werd in de bloemen gezet. Ook de collega's lieten
zich niet onbetuigd. Een rieten
stoel, als symbool voor de rust in het
korps.

De opmaat van de zesde editie
van het Zandvoortse Midzomernachtfestival voltrok zich zaterdagavond in ieder geval als vanouds. Halverwege het dorp liepen
de vele honderden festivalgangers
zich evenals vorig jaar om deze
tijd - en precies zoals volgend jaar
weer het geval zal zijn - vast. Hoe
kan het ook anders. De smalle
straten lenen zich geenszins voor

een zwalkpartij tussen de muziekpodia. Er stonden er in totaal vier opgesteld.
Midzomernacht in Zandvoort.
Soms vraag je je wel eens af wat het
verschil is met de andere festivals.
Smaken verschillen. Over muziek
valt niet te twisten. Wat de één mooi
vindt, wordt door de ander als 'niet
om aan te horen' beschouwd. Voor
de echte stappers vormde de kakafonie aan klanken geen enkele belemmering om de bloemetjes dit weekend eens flink buiten te zetten. Alle
hard-rock en jazzie-klanken ten
spijt, stortten naar schatting dertigduizend bezoekers zich massaal op
de biertaps die rijkelijk langs het
muziekparcours stonden opgesteld.
Ter hoogte van Café Neuf in de
Haltestraat werden blijkbaar de beste zaken gedaan. Van 'doorkomen'
was daar ter plaatse helemaal geen
sprake. Tussen de tonen van 'Soled
out and the Trouble Hornes' en de
walmen van de saté-kramen door

Ibelli

Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoetgraagik hebhen.
wil welen wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoons Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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00.15
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29,00 D jaar ƒ52,00
' Voor postabonnees gelden andere tarieven.

•

Het gasthuisplein was tijdens het Midzomernachtfestival een van de weinige plaatsen waar gedanst

Werd.

•

Foto Bram Stijnen

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur de/.e bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 !>A
Amsterdam. U hoeft geen post/.egel te plakken.
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 30 juni 1992, 20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: o.m.
- wijziging art. A2 Algemeen Ambtenarenreglement
- machtiging college l.v.m. uitvoering Wet Openbaarheid van Bestuur
- meeijarenprogramma 1992-1998 Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie
Monumenten
- krediett.b.v. verkeersmaatregelen op Prinsesseweg t.b.v. Mariabasisschool
- krediet t.b.v. onderzoek waarde vent- en standplaatsvergunningen
- treffen voorzieningen huisvesting t.b.v. Oranje Nassauschool
- medewerking bij aanschaf meubilair t.b.v. Nicolaasschool.
Bij bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere Informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

1. De Schelp 141, huur ƒ 814,89 per maand (excl. stookkosten en water).
4-kamer maisonnette met C V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max ƒ5.100,- zijn
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Wat is het toch fijn om
Opa en Oma te zijn
Toen hij geboren werd was het
huis te klein. Het is het mooiste wat

023^15855

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

^ASSOCIATIE UITVAART VERZORGING
Zijlweg 183 Tèl.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Toewijzingscnteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

ons is overkomen,
want het is een kleinkind van
onze dromen.
Alles in klem . . . oren, ogen, neus en
mond en voor de rest is hij
helemaal gezond.
HIJ is zeven pond en 53 cm groot...
en zijn naam is

ANTHONY v.d. MOOT
19-6-1992

Huwelijk
Deze achertentiermmte van 80 mm breed en 50 mm
hooc kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huuehjk, geboorte of overlijden
De oplage \an het Zanchoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren
U betaalt daarvoor slechts ƒ.32,- excl 6^ BTW
Voor meer informatie bel \Veekmedia Uithoorn,
tel 03975-40041

OPA EN OMA
v.d. MOOT

Rosarito

25 juni 1992

Zeestraat 65:
Uitstekend onderhouden woning, nabij centrum en station.
Ind beg gr. vestibule, gang, ruime doorzonkamer met open
haard en plavuizenvloer, open keuken, badkamer met toilet en
douche, zonneterras aan voor- en achterzijde 1e et. entree,
hal, trap, 3 slaapk, waarvan 1 met open haard, balkon aan
noord- en zuidzijde, badk met douche en toilet Vrpr
ƒ 269 000,- k k Eventueel te koop inclusief souterrain, vr pr
ƒ 369 000,-k k

Jeans and casuals
Kerkplein 10, tel. 30719

J
Bij deze bedanken wij U voor de belangstelling die wij
van U mochten ontvangen na het toch nog onverwachte overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, onze zuster,
schoonzuster en tante
Henriette Petronella Margaretha
Koning-Holtmann
Het heeft ons goed gedaan.
Uit aller naam:
H. Koning

Uitverkoop
Kinderkleding

DE MANEGE

Nu 59,-

Huize Santhorst!

Programma:
20.00 uur onbeperkt Tropical
cocktails van het huis

gaat dan eindelijk trouwen

22.00 uur pianobar geopend met
Live Music

op vrijdag 26-6-'92
De huwelijksplechtigheid zal worden voltrokken op Het Gemeentehuis te Bloemendaal om 14.00 uur
De receptie vindt plaats op landgoed Groenendaal te Heemstede.
Alle vrienden, kennissen en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom.

Canbbeanzaal geopend
met wegens groot succes
wederom het Zuid Amerikaans Show en dans orkest (22 pers.)

Entree 25.- all in
Uitsl. ongeb. mensen
Corr. gekleed.

Monstercollectie tegen sterk
gereduceerde prijzen van

Hogeweg 108:

Zat 27 juni van 12 00-14 00 uur. In nieuwgebouwd appartementencomplex „Residentie Sterre der Zee" is nog een riant
vierkamerapp te koop Ind entree, hal, woonkamer, 3 slaapkamers, badk met douche, dub. wastafel en toilet, keuken met
mbouwapp ," toilet, 2e badk. met ligbad, dubbele wastafel en
toilet Groot terras op het zuiden Serv.k ƒ 352,- p m Koopsom ƒ 495 000,- v o n Parkeerplaats in souterrain ƒ 20.000,von

REPLAY, CHIPIE,
DIESEL, EL CHARRO
Gasthuisplein 3, Zandvoort
(naast circus Zandvoort),

tel. 16210

LINDA:

h,%* *-%?'

Van harte gefeliciteerd met het behalen van
het vakdiploma drogist.
Namens je collega's:
Jacqueline, Brenda, Leonieke,
Sabine, Jacqueline, Gertie,
Angelique, Stéphanie, Mirande
Simone SR, Paul

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Info of reserveren
16023

Namens de
gelukkige ouders
Gerard en Adrie Schreurs

U

NIEUW IN ZANDVOORT

„Nieuwe drogiste in Zandvoort"

21.00Barbecue
24.00 uur op het terras

22.30 uur

u

VAN

Ruud de Droog
José Laane

OPEN HUIS

Kinderjeans 10-14 jaar

Wederom groot feest in

B UM

Luxe driekamerapp op de 4e et. van schitterend appartementencomplex op toplokatie Bouwjaar 1989 Garageplaats m inpandige parkeergarage Riant terras op het westen. Uitzicht
op zee Balkon op het oosten Uitzicht op duinen en dorp Ind.
entree, hal, toilet, luxe badkamer met ligbad, doucheruimte, 2e
toilet en wastafel, 2 slaapkamers, royale living, luxe open keuken met mbouwapp , bijkeuken Berging op de begane grond
Beveiliging d m.v beeldmonitor. Serv k ƒ 287,-p m Vr pr
ƒ 369 000,-k k

soc.
Heeft a.s. za. av. weer een grandioos feest tot 3.00 uur in de nacht

met

Stationsplein 13/11:

20-30%
KORTING

Tropical
Night

Zandvoort, juni 1992

Onze zoon

Aangevraagde bouwvergunning
060B92
Zandvoortselaan 129 - oprichten garage
U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar Indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

ô

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

rfT

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

Papa
je vindt het niet leuk
maar het is waar
morgen word je

30 jaar
Kusje Nicky

Ron
alvast gefeliciteerd
Morgen hoor je ook bij de ploeg
van de 30'ers.
Veel sterkte
Anja

ADVERTENTIES

Zondag 28 juni

GROOT TUINFEEST
bij OME ABDUL.
Men gelieve zelf drank mee
te nemen.
VOOR HET SCHAPEVLEES
WORDT GEZORGD.

Jeannette
Gefeliciteerd

Je bent een kanjer!
Mams en Pap,
Tineke, Daniëlle, Neska,
Does en Minous

GEEN ORANJE FEEST
P4ycJto4&ciacl M&tltt- en- ÓfU

Als troost

10 Mini bolletjes
Boterkoek

3,50
4,95

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Wij zoeken
REPRESENTATIEVE, ENTHOUSIASTE

ENQUÊTEURS M/V
voor uitbreiding veldwerkzaamheden in de regio.
Heeft u doorzettingsvermogen, voldoet u aan het volgende:
- leeftijd 20-55 jaar
- opleiding (b.v. MBO, MEAO, HEAO e.d.)
- flexibele instelling
- op variabele tijden beschikbaar.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor: l
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-PQLIS
• een Naturauitvaartoyëreenkomst
Vraag rustig vrijblijvend

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

STUDEREN OP
ZATERDAGOCHTEND

Dan bieden wij:
Aantrekkelijke bijverdiensten op zelf te bepalen tijden.

V B ! S|l

Uw reacties naar Postbus 404 2040 AK Zandvoort T.a.v. H. J. Planting

VISIE B.V.
Vermande-1VIO
Samenwerkend ia
Educatie

Tel. 02507-13278

Begrafenisseïn
^h crëin^

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort- Tel. 17093

ZOMERPLANTEN
MEST voor geraniums en bloeiende
zomerplanten

De Zaterdagacademie
verzorgt {mondelinge}
cursussen op de zaterdagochtend van 9 tot 12 uur.
Er wordt opgeleid voor
erkende diploma's en
certificaten.
Voor de examengerichte
opleidingen wordt examengarantie geboden. Verder
is er een telefonisch spreekuur voor problemen met
het huiswerk.
De cursussen worden
gegeven ia de plaatsen
Amsterdam, Arnhem,
Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden»
Rotterdam, Utrecht,
Zaandam en Zwolle

cni

19 september.

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

5,j

p. zak

Div. bloembakken - Roodsteen Plastic en Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

SPECIALE
AANBIEDING

Super
gazonmest
voor 50 m
van 11,Nu voor

2

ZAT lR B A GACADEMIE!
Introductie PC-gebruik, Werken met MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect
PD1 modules MG.l, MG.2, MG.3 en MP.l
AMBI modules HE.O en HE. l
Basiscursus public relations
Public relations, NGPR-A en NGPR-B
Praktijkdiploma marketing
Marketing NIMA-A en NIMA-B
Management-assistent(e)
Management middenkader I en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden
(ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie
(ook deelcertificaten)
Praktijkdiploma loonadministratie
Basisdiploma belastingrecht
Praktijkdiploma distributie
Toeiisme/recreatie (SEPR I en SEPR II)

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93
dhr/mw
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaat uit naar
—

9,75

04591
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Zandvoort Parking Watchers volledig betaald door het bedrijfsleven

6

Vriendelijke gezichten'waken over auto's toeristen

ZANDVOORT - Zandvoort
heeft haar eigen promotieteam. Nadat de badplaats een
slogan kreeg ('Zandvoort,
meer dan strand alleen'), fietsen er nu bij mooi weer zes
flitsend aangeklede jongeren
over de boulevard, die toeristen behoeden voor auto-inbraken en informatie verstrekken.

Het promotieteam, de 'Zandvoort
Parking Watchers', is een direct gevolg van een werkconferentie, die m
maart in Zandvoort gehouden is. De
deelnemers aan de conferentie hebben zich twee dagen gebogen over
oplossingen die de autocriminaliteit
moeten terugdringen. Zandvoort
vervult daarmee een voorbeeldfunctie voor de rest van het land. Het
instellen van een promotieteam, dat
naast het verschaffen van informatie ook een toezichthoudende taak
heeft, was een van de maatregelen.
In mei is de politie een wervingsactie gestart, waarop zo'n veertig
jongeren gereageerd hebben. Na de
opleiding en de selectie bleven er
twaalf Parking Watchers over, die
tijdens het pinksterweekend warm
gedraaid hebben. Afgelopen weekend werden de Parking Watchers bij
de Italiedag op het circuit ingezet.
De watchers boekten al direct succes. Tijdens het pinksterweekend
werd geen enkele auto opengebroken of gestolen. Alleen twee motoren verdwenen. Dat kwam doordat
de tweewielers uit het zicht van de
Parking Watchers waren geparkeerd.
De Parking Watchers hebben verschillende taken. Allereerst een pre-

ventieve taak. Door rond te rijden en
aanwezig te zijn op de parkeerterreinen van Boulevard Barnaart denkt
de politie dat mogelijke autokrakers
afgeschrikt worden. Als de watchers
iets zien dat niet door de beugel kan,
schakelen zij de politie is. Door middel van een portofoon staan ze constant in verbinding met het politiebureau. Daarnaast heten de watchers de toeristen welkom en wijzen
ze hen op de gevaren. Zo wijzen ze de
toeristen de weg naar de parkeerplaatsen en vertellen ze hen geen
bagage of kostbare spullen in de
auto te laten liggen.
Voor Martijn van den Berg en
Maaike Cappel was het contact met
andere mensen reden om te solliciteren naar de baan van Parking Watcher. „Je komt in contact met verschillende mensen en bovendien
kun je je talen oefenen. Vooral de
Duitse taal. Verder spreekt het fietsen op een mountainbike ook wel
aan", aldus Martijn.

Bentveld
Vervolg van voorpagina
Mr. J. Verduijn „Onder dat perceel loopt de waterleidingbuis naar
Amsterdam Er bestaat bovendien
gevaar voor grondwatervervuilmg
Wij, de bewoners, begrijpen niet
waarom de gemeente deze plannen
doorzet. We snappen niet wat voor
belangen de gemeente daarbij heeft.
Waarom het nsisco nemen door af te
wijken van het bestemmingsplan'' Ik
zou er geen bezwaar tegen hebben
als er drie of vier woningen komen,
maar tien zi)n er toch echt te veel."
De procedure die moet leiden tot
een beslissing over wel of geen ontheffmg moet nog voor het eind van
de maand afgerond worden Als
Combibouw BV toch toestemming
krijgt om te bouwen, stappen de omwonenden naar de Raad van State.
(ADVERTENTIE)

Studiebeurs
De Parking Watchers hebben verschillende trainingen gehad. Maaike: „Zo hebben we geleerd dat we
altijd vriendelijk moeten zijn, ook
als de mensen' vervelend doen. We
moeten ook het verkeer regelen als
er bijvoorbeeld een ongeluk is gebeurd. We weten overal iets van af.
Het belangrijkste is dat we de politie
waarschuwen als we bijvoorbeeld
zien dat een auto gestolen wordt. We
mogen niet zelf ingrijpen. Binnenkort krijgen we ook nog een EHBO-cursus."
De verdiensten, tien gulden netto
per uur, waren niet de hoofdreden

De rÖQtste:C!leGie

• De Parking Watchers heten de toeristen hartelijk welkom in Zandvoort. De jongeren, die betaald worden door het bedrijfsleven, houden op de boulevard
Foto Bram Stijnen
een oogje in het zeil.
om te solliciteren. Martijn: „We wis- en een groep 's middags, waardoor Er wordt geen cent politiegeld be- rijden van Zandvoort naar Amsterdam. De politie hoopt daarmee het
ten helemaal niet wat we zouden de Parking Watchers zo'n vier uur steed aan het project.
Piojectleider Rmi Cappel: „De aantal diefstallen van auto's terug te
verdienen. Dat vertelden ze ons later per dag werken. Het werkgebied is
pas, omdat dat geen rol mocht spe- Boulevard Barnaart. Ze zijn gesto- steun van het bedrijfsleven is onge- dringen. Ook zal er in de toekomst
len. De motivatie om te solliciteren ken in opzichtige kleding en ze rij- looflijk. Een reclamebureau heeft meer bijstand komen van de marewas, dat je het werk leuk moest vin- den rond op mountambikes. Met de dit allemaal georganiseerd Bedrij- chaussee en wordt de samenwerden. Niet het geld. De meeste Par- kleding hebben ze meer weg van ven bleken heel gewillig om mee te kmg tussen de politie en de afdeling
king Watchers zijn studenten, die cöureurs dan van leden van een pro- doen aan dit project, dat zonder hun Secunty van Gran Dorado uitgewel wat geld willen bijverdienen. We motieteam. Het project is echter bijdagen niet mogelijk was ge- breid Verder presenteerde de politie een 'Infomercial', een spotje dat
werken zoveel dat de kinderbijslag uniek: de Parking Watchers worden weest."
Vrijdag werden de maatregelen, zes keer per dag m alle Gran Doradom de studiebeurs niet in gevaar ko- volledig gefinancierd door het bemen. Dat wordt precies voor ons uit- drijfsleven. De kleding, de fietsen, de die de autocriminaliteit m Zand- -parken m Nederland en Duitsland
*erekend, zodat we daar geen pro- salarissen, de portofoons, de verze- voort moeten terugdringen, in de te zien is op de televisie. In dit spotje
Dlemen mee krijgen."
kermg en zelfs het fietsslot zijn ter kantine van het Zandvoortse politie- worden bezoekers erop gewezen
Weekend:
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
De Parking Watchers werken beschikking gesteld door verschü- bureau gepresenteerd. Zo worden hun kostbare spullen uit de auto te
27/28 juni 1992
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem vooral op zomerse dagen en tijdens lende firma's. Zo staat het circuit verdachten niet meer vrijgelaten, halen en de wagen goed af te sluiten.
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 023-244443.
evenementen. Ze opereren in groe- Park Zandvoort bijvoorbeeld garant maar vastgehouden tot de zitting. Ook dit spotje is volledig door sponandere gevallen: tel. 13043.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- pen van zes. Een groep 's morgens voor de salarissen van de jongeren. Vanaf juli gaat er ook een nachtbus sors betaald.
BRANDWEER:
Alarmnummer lening: Voor informatie, advies en
06-11. In andere gevallen 023-159500 hulp tel. 17373, op alle werkdagen
of-voor info overdag- (02507) 61584. van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- Stichting Welzijn Ouderen Zandlen), Centrale Post Ambulancever- voort: (voorheen Dienstencentrum)
voer (CPA) Kennemerland.
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Spreekuur op dinsdag- en donder- van deze krant. Postbus 26,2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
scherming): 023-246899.
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor, Gasthuisplem 12,
HUISARTSEN: De volgende huisart- Belbus: Om van de belbus (voor taetelefoon 02507-18648.
sen hebben een gezamenlijke waar- woners van 55 jaar en ouder) genemingsregeling: J. Anderson, B. bruik te kunnen maken, dient men
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. zich 24 uur van te voren op te geven
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusWeenink. Informatie daarover tij- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
dens weekend, avond/nacht vanaf persoon bedragen vanaf l juli 1991:
16.30 uur, én tijdens feestdagen via ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
telefoonnummer 30500. De spreeku- een retour.
ren van de dienstdoende arts zijn Alg. Maatschappelijk Werk Zandzowel op zaterdag als zondag van voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 023-320899 of 320464. Spreekuur op
Op basis van onderhandelingen
In de rubriek Oog en Oor van drie
17.30 uur. Een afspraak.is niet no- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandig. Inlichtingen omtrent de dien- dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- weken geleden schetste Bram Stij- tussen de huurdersvereniging en
sten van dokter Flieringa worden der volgens afspraak. Deze hulpver- nen zijn verontwaardiging over de EMM zijn de kosten dus in driejaar
die EMM tijd met ruim 150 procent gedaald!
verstrekt via nummer 12181.
lening, beschikbaar voor iedere in- administratiekosten
vraagt voor het verrekenen van de De kosten blijven ook ver onder het
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- woner van Zandvoort, is gratis.
arts bellen.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. servicekosten. Soms moeten huur- maximum van vijf procent, wat in de
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 ders die een paar gulden terug zou- jurisprudentie nog als redelijK
den krijgen, in plaats daarvan bèta- wordt aangemerkt.
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Helaas geeft het niet op de afreketijden (alléén voor recepten): zater- Zandvoortse Vereniging van Huur- len, omdat de kosten hoger zijn. De
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, ders: Gratis advies voor leden. Tele- Zandvoortse vereniging van huur- nmg vermelden van de administrazondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. fonisch spreekuur elke dinsdaga- ders vindt de kosten echter niet on- tiekostenbij de huurders veel onduidehjkheid. De afrekeningen van
Buiten de openingstijden: informa- vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- redelijk.
1991 (én 1990!) zijn door een computie over de regeling via tel.nr.: 13185. telijk: Postbus 287, 2040 AG ZandWijkverpleging: Voor spoedgevallen voort.
In het Zandvoorts Nieuwsblad tersysteem opgemaakt aan de hand
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- Woningbouwvereniging EMM: verscheen een aantal weken geleden van o.a. de voorschotten uit de huurtechni- een bericht dat woningbouwverem- administratie. Daar de huurders
land 's avonds, 's nachts en in het Klachtentelefoonnummer
weekend te bereiken via de dokter- sche dienst: 17577. Bestuurlijk ging Eendracht Maakt Macht niet apart een voorschot administrasmformatiedienst: tel. 023-313233.
spreekuur: iedere eerste dinsdag (EMM) huurders admimstratiekos- tiekosten betalen, konden deze kosVerloskundige: Mevrouw Elizabeth van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. ten laat betalen voor het verstrek- ten de afgelopen twee jaar niet direct
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. ken van een overzicht servicekos- op de afrekening worden vermeld.
ten. Daarbij werd gesuggereerd dat Op herhaald verzoek de afgelopen
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- Taxi: tel. 12600.
jaren heeft EMM besloten om met
deze kosten niet redelijk zijn.
voort, tel. 02507-14437.
Een huurder die zes gulden terug ingang van 1992 de administratieDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 34,
tel. 14131. Open
ma. zou krijgen blijkt dan nog vier gul- kosten als voorschot met de huur te
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30, den te moeten betalen in verband innen. Volgend jaar zal deze ondui15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- woe.
10-17.30,
vrij. met tien gulden administratiekos- delijkheid dus tot het verleden behoPiet Drommel voor 'zijn' Kerkstraat. „Mijn werk is mijn hobby", zegt hij over het runnen van zes zaken.
ten. Uit onderstaande blijkt dat dit ren. Met betrekking tot deze veranging v.h. welzijn der dieren (02507) 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
dering hebben de huurders inmidheel redelijk te noemen is.
14561,
Vermissingsdienst 10-14 uur.
Foto Bram Slijnen
In de huurprijzenwet woonruimte dels van EMM bericht gehad. OveriZANDVOORT - Het geslacht heb ik op het strand gelopen, sigaren . risme m Zandvoort veranderde in
staat een aantal regels met betrek- gens worden deze administratiekosking tot de servicekosten. Daarin ten nu ook meegeteld bij het 'Drommel' bestaat bijna twee verkopen. Elke dag liep ik met een dagtoensme Ik ontdekte toen dat
wordt ook gesproken over vergoe- vaststellen van individuele huursub- eeuwen in Zandvoort. De naam bakje op mijn buik van Zandvoort de modebranche ook goed liep. Ik
daar toen op overgeschakeld "
dingen mits deze redelijk te noemen sidie.
verscheen in 1799 voor het naar Bloemendaal en weer terug. Zo ben
Inmiddels heeft Drommel drie
Huurders bij EMM zijn wat be- eerst in de Zandvoortse anna- heb ik ook mijn vrouw leren kennen.
zijn (artikel 12). Wat redelijk is
Weekend 27/28 juni 1992
meviermg
Zondag 10.30 uur: woord/commu- wordt niet genoemd. Daarover is wel treft de administratiekosten nog len. Piet Drommel is één van Zij is een dochter van Antje 'Muis' kledingzaken. IJssalon Pico Bello,
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Hendriks, die een strandtent had, snackbar Big Mouse en Rony's iissaZondag 10.00 uur: Ds. J.A. van nieviering, pastor Cl. van Polvhet. uitgebreid geprocedeerd, zodat ju- niet zo slecht af.
de nazaten van de eerste nummer 26 Ik haalde daar elke dag lon behoren ook tot het bezit van de
Selms, vlootpredikant uit Haarlem, Kerk v.d. Nazarener: Zrjlweg 218, risprudentie inmiddels wel houvast
Drommel. De ondernemer, van drinken en een reep chocola", aldus Drommels
biedt.
met medewerking van jongerenkoor Haarlem.
wie gezegd wordt dat hij de Piet.
'The
Trumpets of the Lord'uit Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur. EMM brengt al jarenlang admini,,Ik heb altijd rugdekking door de
Kerkstraat bezit, benadrukt
Hoofddorp.
Jehova's Getuigen:
stratiekosten in rekening bij huur- T-TrkTl H PU V T* l T
ene zaak goed te laten lopen en met
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te ders die met servicekosten te maken J-J-wllvlv./!! V J. IJ
dat hij succes te danken heeft
Gereformeerde Kerk:
de andere te experimenteren Ik heb
-i •
iO
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brink- Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en hebben. Zij ging daarmee niet buiten
aan zijn gezin. „Ik doe het met
nog nooit iets gehad dat geflopt is Ik
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. haar boekje. Wel waren deze kosten OCP [) 1 P M '
man, De Bilt.
mijn
vrouw
en
met
mijn
jonben zeker geen arme drommel Ik
an de
de Zandvoortse
Zandvoortse & ^ ^ •*• ^ ^ •
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap van Rongen, L. Meeszstraat 14, naar de mening van
In de rubriek Achter de
gens",
met
wie
hij
ook
zijn
wijt dat aan mijn inzicht, maai het
Vereniging van Huurders (ZVH) Het hondenpoep-probleem blijft dochter bedoelt.
Haarlem, tel. 023-244553.
NPB:
Schermen gaat het
komt ook doordat ik houd van ver
veel te hoog. Zo betaalden de huur- de gemoederen bezig houden. MeZondag 10.30 uur: ds. S. v.d Meer,
Zandvoorts
Nieuwsblad
op
bouwen Er is moed voor nodig om
ders gemiddeld 27,50 gulden voor de vrouw Schaft ageert tegen het feit
Nieuw Unicum:
Haarlem.
zoek naar de 'mens' achter
een gebouw oen bepaald aanzicht te
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag, 10.45 uur: ds. S. v.d. Meer, afrekening servicekosten en 32,50 dat de boulevard tot verboden gebied door Ivar Dobber
bekende personen uit deze
geven. De presentatie van een win
gulden voor de afrekening stookkos- voor honden is verklaard.
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu- NPB.
gemeente.
kei moet goed zijn. Als ik ergens ben,
De eerste Drommel, Pieter, werd
Laatst was ik gezellig met een
ten (bij een collectieve stookinstaiook voor vakantie, kijk ik altijd naar
hond aan het wandelen vanaf de in Zandvoort geboren op 17 januari
latie).
de bouw, naar de pui, om ideeën op
Deze week een intervieuw
Sinds 1989 controleert de ZVH noord-boulevard richting dorp, zie 1799. Zijn moeder was Aaltje Zuyderte doen " Drommel werkt dan ook
jaarlijks de bij de huurders in reke- ik tot mijn grote verbazing dat de duyn, een visloopster uit Katwijk.
met Piet Drommel.
altijd „Ik heb geen hobby's Het
gebrachte service- en stookkos- boulevard tussen het Palace Hotel De stamboom van de Drommels, die
S Burgerlijke stand B mng
Zandvoorts
klinkt als een cliché, maar mijn
ten aan de hand van de nota's van en het casino tot hondenvrij gebied daar begint, laat verder weten dat de
werk is mijn hobby Ik vind het
toeleveringsbedrijven. Tijdens het is verklaard. De enige plek aan de eerste Drommel visser, visloper, visNieuwsblad
prachtig om te zien alt> een bedrijf
regulier overleg, dat tussen EMM en boulevard waar je nog zonder auto- droger én winkelier was De geschiePeriode:
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op dongoed loopt."
ZVH wordt gevoerd, wordt regelma- verkeer rustig kunt wandelen en één denis lijkt zich daarmee te halen,
16 - 22 juni 1992
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden„In 1954 ben ik zelf een sigaien
tig gesproken over deze kosten. Dus van de meest favoriete wandelroutes want de huidige generatie DromGehuwd:
hout Uitgave Weekmedia BV Hooldred
zaak begonnen, in de Kerkstraat op Positivist
J M Pekelharing Hoofd commercie: J F
Burgert, Steef en: Van Dam, Elisa- ook over de administratiekosten! naar het dorp toe. Het gebied waar je mels bestaat ook uit winkeliers.
Sas
nummer 35. Ik kocht dat pand voor
Voor 1989 is de afspraak gemaakt, met de hond kunt wandelen m je
beth Maria.
Drommel spieekt van een echt faEr is nog een andere overeen- vijftigduizend gulden en dat wat.
Vreeken, Huibert Cornelis Johan- dat een percentage van de kosten (5 eigen buurt, wordt op deze manier
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
procent, gemiddeld twintig gulden steeds beperkter. Ook op het strand komst. Piet Drommel, 57 jaar en ei- toen al heel veel geld. Veel Zand- mihebedrijf. ,,Ik vind het heel be
nes en: Roest, Michelle Maria.
02507-18648 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 020voor de servicekosten en 25 gulden mogen de honden niet komen, zelfs genaar van zes zaken m de Kerk- voorters dachten dat ik daar kapot langrijk dat wc het met het hele "e
Geboren:
6451515 tijdens kantooruren
David, zoon van: Heidebrink, Peter voor de stookkosten) in rekening 's avonds niet. Vroeger was dat van straat, heeft ook vele baantjes ge- aan zou gaan. Maar ik werk nog zin doen 's Morgens bespreken we
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Marizou worden gebracht, in overeen- 15 mei tot 15 september, dit jaar had, voordat hij kreeg wat hij nu steeds, zeven dagen per week " In de alles niet elkaar Elke ochtend heben van: Van den Nulft, Dirkje.
anne Timmer
Lavinia, dochter van: Barban, Luigi stemming met de jurisprudentie die stonden de borden er op 8 april en heeft. „Ik ben geboren in de Kerk- winters braken de rustige tijden aan ben we vergadering " De twee zonen
Advertentieverkoop: Gasthuisplem 12,
op dit punt bestaat. Vanaf 1990 wor- vorig jaar zelfs al begin maart. Be- straat, op nummer dertien. Mijn Toch moest er brood op de plank werken in' Usalon Pico Bello, de
en: Zonneveld, Helena Maria.
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres
moeder begon daar een lunchroom. komen, dus Piet deed wat anders dochter 111 Drommel Apart en meden de administratiekosten bere- grijpt u er nog wat van?
Vigilante
Victoria
Grietje,
dochter
postbus 26, 2040 AA Zandvoort FaxnumEn als je dan denkt dat door deze Mijn vader was als smid m loon- ,,Ik hielp dan met 'opperen', het ver- vrouw Drommel m Drommel Excluvan: Van Oostrum, Wilhelm Louis kend naar het werkelijke aantal
mer 02507-30497 Kantoorgeopend maandag 13-16 u, dinsdag 10-13, 14-16 u,
Michiel en: Luitjes, Frédérique uren, dat EMM bezig is met het op- beperkingen de hondenbelasting dienst. In de crisisjaren moest mijn sjouwen van stenen. Dat heb ik twee siet"
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13maken van de rekeningen, beant- wel omlaag zal gaan, dan heb je het moeder de zaak sluiten. Zij werd zet- jaar gedaan, tot 1956."
Joanna.
17 u ; vrijdag 9-12 u
Piet Drommel is een positivist
woorden van vragen, etc. Dit resul- mis, want deze gaat dit jaar gewoon baas, filiaalhoudster, van een sigaOverleden:
Regiokantoor Stationsstraat 70, 1421 AA
„Het ondernemersklimaat m ZandUithoorn. Tel 02975-40041 Postadres
Wiersma, Duco Johannes, oud 83 teerde m tien gulden voor de service- weer omhoog. ledere bezitter van renwinkel. In de oorlog vertrokken Dagtoeïisme
voort is fantastisch Het structuurPostbus 223, 1420 AE Uithoorn Faxnumkostenafrekening en vijftien gulden een hond verplichten een schepje bij we naar Haarlem, waar mijn moeder
jaar.
mer 02975-61095 Micro-advertenties tel.
Later kwam Piet Drommel m de plan, dat is grandioob Zandvoort
zich te dragen zal mijns inziens een ook in een sigarenwinkel werkte."
voor de stookkostenafrekenmg.
020 - 562 6271
souvenirs terecht, mm of meer toe- moet weer in de lift, al was het alleen
Bovendien betalen de huurders betere oplossing zijn dan gebieden
Verkoopmanager M Chnstiaanse
vallig. „Ik had in mijn etalage een maar vanwege de werkgelegenheid."
vanaf 1990 allemaal het zelfde be- hondenvrij te verklaren. Want het Reep chocola
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,
Delfts Blauw asbakje liggen Ik Drommel denkt graag mee, maar
begint
met
een
stukje
boulevard,
drag
aan
administratiekosten.
Ongeƒ 29,- per half jaar, ƒ 52,- per jaar Voor
kreeg daarover ruzie met de eige daaruit blijkt zijn liefde voor de
In
de
Haltestraat
had
Zandvoorter
maar
waar
eindigt
het?
acht
het
bedrag
wat
aan
serviceof
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
Als we allemaal de hopen van onze Frans van Deursen een sigarenzaak. naar van een souvenirwinkel Ik was Kerkstraat. „We bekijken een beinummers ƒ 1,75
stookkosten moet worden betaald.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
Het werk blijft hetzelfde. De afreke- eigen hond(en) opruimen dan kan Hij wilde dat Drommel die ging daar zo kwaad over dat ik zelf ook zoen over vijfjaar. Ieder jaar is weer
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
ning moet worden opgesteld, ver- de hondenbelasting ook afgeschaft pachten en zo geschiedde. De fami- souvenirs ben gaan verkopen Ik anders." Over zijn toekomstplannen
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 werkt en verstuurd, bedragen moe- worden en het hondenvrij verklaren lie keerde weer terug in Zandvoort. ontdekte dat dat erg goed ging. Ik zegt hij „Als er een mooi punt is,'
17166
„Toen ik twaalf jaar was, hielp ik heb daar goed aan verdiend " Drom- dan koop ik het Maar alleen m de
ten worden geïnd of teruggestort, van gebieden achterwege blijven.
Zandvoorts Nieuwsblad Is opgericht in
Kerkstraat, want die straat is heilig
mijn vader achter de toonbank Van mei bleef uitbreiden.
S.
Schaft,
vragen
moeten
worden
beantwoord,
1941
„Alles verandert. Het verblijfstoe- voor me."
mijn veertiende tot mijn twintigste
Zandvoort.
etc.
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'Ik ben geen arme drommel'
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Ministerie van Justitie

Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker

Justitie

v/m 38 uur

Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstel' Amsterdam

voor de rechtsorde is de centrale taak van

Binnen dit complex van inrichtingen ontstaan op zeer korte termijn meerdere vacatures'in

Justitie. Daarom doet de samenleving een
beroep op Justitie om criminaliteit op te sporen

verband met uitbreiding van de cellencapaciteit. Taken U doet als Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker in de eerste plaats beveiligingswerk, zoals het voorkomen van ontvluchtingen. Maar er is meer.

en te voorkomen. Vervolging, berechtingen het

Gedetineerden zijn mensen in een moeilijke situatie, die het recht hebben straks weer normaal in de samenleving te worden opgenomen. Daarom bent u ook bezig met gedetineerden in vormings-, sport- en

ten uitvoer leggen van straffen

ontspanningsactiviteiten. Het is een baan die niet altijd even gemakkelijk is, maar die wel veel voldoening kan geven. En u krijgt er een gedegen opleiding voor. In diensttijd. FUnCtie-eiSd! Een leeftijd van

sluiten hierbij

minimaal 24 en maximaal 50 jaar; tenminste een opleiding op MAVO-niveau, dan wel een gelijkwaardig werk- en denkniveau; een MBO-IW opleiding of studerend hiervoor, dan wel een hiermee gelijkgesteld diploma

aan. Ook de ontwikkeling van rechtsnormen
behoort tol de zorg voor de rechtsorde. Justitie

wordt op prijs gesteld, c.q. de bereidheid tot het volgen van interne vakopleidingen. Salaris Bij aanvang van uw opleiding begint u direct te verdienen: van 24 - 31 jaar minimaal f 2446,- bruto per maand; van

zorgt er verder voor dat er in ons land recht kan

3 1 - 3 6 jaar minimaal f 2571,- bruto per maand; vanaf 36 jaar minimaal f 2737,- bruto per maand. Op grond van [eventueel elders opgedane] relevante werkervaring kan dit aanvangssalaris worden verhoogd. Na de
opleiding kunt u na enige jaren een salaris van f 3270,- bruto per maand bereiken met een uitloop op grond van diensttijd tot f 3444.- bruto per maand. Bevordering is onder bepaalde voorwaarden mogelijK.

worden gesproken. Het vreemdelingenbeleid

Deze bruto-salarissen zijn exclusief 8% vakantietoeslag en een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten. Standplaats Amsterdam. VoorkeUtSgrOCpen Justitie draagt bij aan het

en de organisatie van de jeugdbescherming

vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden. Daarom worden zij uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bijzonderheden U dient bereid te zijnln

zijn eveneens kerntaken van Justitie.

Amsterdam of omgeving te [gaan] wonen en te werken in onregelmatige diensten. Een medisch en antecedentenonderzoek en eventueel een psychologisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.

Bij de behartiging van al deze taken gaat liet

Op zaterdag 18 juli 1992 zal een informatiedag plaatsvinden waarvoor u eventueel na ontvangst van uw sollicitatiebrief zal worden uitgenodigd.

niet alleen om de kwaliteit van het beleid maar
ook om zorgvuldigheid en doeltreffendheid

tijdens kantooruren door de heer J. A. A. Bührs te bereiken op telefoonnummer 020 561 11 22, toestel 2235. SollicitatiewijZC Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen, onder vermelding van

in

vacaturenummer 2 049 4006 richten aan: de Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstel' t.a.v. de heer L. H. Beugels, Postbus 41901,1009 CE Amsterdam. Justitie: hetjuistC gewicht in

de uitvoering.

BEIAAITU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Euro loodvrij ƒ l .76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
ƒ l .06

IQHl SERVICESTATION
' (bij Palace Hotel)

Fa. Gansner & Co.

Hij/zij zocht
Voor gewoon, riant tafelen
met mooi weer kan dit ook op ons terras.

Wij zoeken met spoed datatypisten, telefonisten/
receptionisten, administratief medewerkers, secretaressen,
directiesecretaressen en boekhoudkundig medewerkers. Zowel
full-time, als part-time zijn er volop mogelijkheden.

• Geen huiswerk • Individueel lesrooster
• Zelfstandig studeren en werken • Extra

Boul. Barnaart 14

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

begeleiding • Kleinschaligheid

Zandvoorts Nieuwsblad

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

iedereen leest
de krant
altijd
en overal.
~»r randstad uitzendbureau

Ik vond

PRIJSKNALLER
25 lessen incl.
examenaanvraag

ZOMERÖPRUIMING
MINICtÜB !

2 HALEN
l BETALEN!

CENTRUM VOOR BEGRAVEN EN CREMEREN

Via onderstaande invulstrook kunt u de
nieuwe folder van Westgaarde aanvragen.
In de folder vindt u uitgebreide informatie
over de diensten die Westgaarde kan verlenen bij een begrafenis of crematie. Ook
treft u informatie aan over de verschillende
soorten grafvakken en graven en over de
vele mogelijke asbestemmingen, zoals het
verstrooien van de as op Westgaarde of
op zee, het plaatsen van de as in een
urnennis/graf of het mee naar huis nemen
van de as.

mms
club

Mini Club Kindermode
Buurewegl-3
2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

teert, verkoopt, onderhoudt
en repareert Grenco met
succes Thermo King trans-'
portkoel- en vriesunits.

Sig.mag. De Krocht

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Met twee loten
meer kansen!
Als deelnemer van de Nationale Postcode Loterij maakt u kans op vele prijzen. ledere maand zijn er al meer dan
150.000 winnaars. Maar met een tweede
lot vergroot u uw kansen!

Verhuizen is vakwerk!

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

'Buitenkans', boordevol nieuws en nieuwtjes. Maar ook... een extra lotnummer én
een extra set Hitbingokaarten!

Dubbele kansen
Stelt u zich eens voor: met een extra lot
maakt u elke maand een dubbele kans op
die honderdduizenden prijzen en op de
honderdduizend gulden! En elk kwartaal
twéé kansen op het miljoen. Bovendien
krijgt u, met de tweede set Hitbingokaarten nóg meer kansen op één of
meerdere Hitbingo's van 25.000 gulden!
Ja, want ook uw tweede set is uniek; niemand anders heeft uw bingonummers.
Steeds meer deelnemers vergroten daarom
hun kansen door met twee of meer loten
Wist u dat u de uitslag van elke trekking óók op
het postkantoor kunt zien? We maken er speciale
posters voor. Mocht u de honderdduizend of het
miljoen gewonnen hebben, dan hoeft u niet te
gaan kijken: dan komen wij naar A toe!

(ERKENDE
VERHUIZERS

De werkzaamheden van een
monteur bestaan uit het
installeren, kontroleren en
repareren van Thermo King
transportkoel- en vriesunits,
als ook het opsporen en opheffen van storingen op het
gebied van motor-, koel- en
elektrotechniek.

mee te spelen. Het record staat zelfs op 22
loten! Vergroot ook uw kansen en stuur de
bon voor het tweede lotnummer op; hij zit
bij uw eigen exemplaar van 'Buitenkans'.
Dan k u n t u straks met uw tweede set
Hitbingokaarten direct meespelen; wij

Bent u nog geen
deelnemer?
Vul dan snel de bon
in en doe mee!

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

Voor deze funktie zoeken
wij MTS-ers, LTS-ers en
VAM-automonteurs met
initiatief en een goede
servicegerichtheid.
Voor informatie over bovenstaande funktie kunt u telefonisch kontakt opnemen
met de heer L. Dijkstra, chef
werkplaats, tel: 02977-23660.

Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Ervaren en aankomend monteurs,
servicemonteurs transportkoeling

Al meer dan 25 jaar impor-

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Kostverlorenstraat 70
Tel. 02507-12071

VERHUIZEN?

In verband met uitbreiding van de aktiviteiten zoeken wij voor de vestiging Aalsmeer:

hoofdvestiging is.

Haltestraat 22, Zandvoort '

Fa. Veldwijk

Pasteurstraat 2, Zandvoort

DE WIT VERHUIZINGEN

U kunt deze strook ongefrankeerd verzenden aan het
Stadsdeel Osdorp, t.a.v. Westgaarde,
Antwoordnummer 46005, 1060 VB Amsterdam.
U kunt de folder ook telefonisch aanvragen bij
Westgaarde, tel. 020 - 6195680.

Haltestr. 9, Zandvoort

Autorijschool
Phil Waaning

In juli krijgt u van ons een nieuwe set persoonlijke Hitbingokaarten voor de volgende speelronde. En natuurlijk het blad

Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:

waarvan Rotterdam de

Sig.mag. Lissenberg

Belangstelling? Kom naar onze mavo voor een
vrijblijvende kennismaking. Bel Ivo College
Amsterdam: mevr. A. A. Bos of dhr. P. Buijsman:
020 - 665 6019. Kraaipanstraat 58-60,
1091 PM Amsterdam.

T. Goossens

Invulstrook aanvraag folder Westgaarde

met 6 regionale vestigingen

Gasthuisplein 1 2, Zandvoort .

Weekmedia

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

*geldig t/m 15-8-'92

VANAF
VANDAAG

WESTGAARDE

gebied van transportkoeling

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Ivo College Amsterdam, individualiserend voortgezet onderwijs voor (basisvorming en) mavo.

Maraned

telefoon 023-385478

neming in Nederland op het

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

f 1295,-

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

B. V. is de grootste onder-

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

CHRIS HARDENDOOD

Grenco Transportkoeling

enz.
Deskundig advies.

Administratief personeel m/v

Tel. 12507.

was-,

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

ÓÓK JIJ HAALT BIJ ONS JE
MAVO DIPLOMA. WEDDEN?

Te koop:
Noten
Salonkast
ƒ 500,Seniorenbed met
elektr. toebeh. ƒ400,2-zitsbank +
fauteuil
ƒ 300,Harptafel
ƒ 150,TV-kast
ƒ 50,-

;-;•

Inlichtingen Meer inlichtingen over de functie worden verstrekt

Wanneer u zich een positie
in een sterk en groeiend
marktsegment wilt ontwikkelen, zendt dan uw brief met
alle relevante gegevens vóór
10 juli aan de afdeling
Personeelszaken van
Grenco B.V.,
t.n.v. dhr H.M.P. Simons,
Postbus 205,
5201 AE 's Hertogenbosch.

Nationale
Postcode
Loterij
-vil ii

-A.ot.io voor TViVïka

ƒ1.500.000
ƒ

C-.l,v.-«,„o <-.l,o«,t,«

1,5 miljoen
voor Afrika
Tijdens het Hitbingo-programma van
16 juni overhandigde de voorzitter van
de Nationale Postcode Loterij, Simon
Jelsma, een cheque van 1,5 miljoen
gulden aan de samenwerkende hulporganisaties van de Actie voor Afrika.
Het doel van de actie is geld in te zamelen
voor de noodlijdende gebieden in Afrika,
die getroffen worden door grote hongersnood. Deze bijdrage werd mogelijk
gemaakt door de steun van honderdduizenden deelnemers van de Postcode
Loterij. •

hebben deze set al voor u gereserveerd.
Bent u nog geen deelnemer? Stuur dan snel
de WIN-EEN-MILJOEN-BON hieronder
op. U doet dan al gelijk mee met de
trekking van juli. En u bent klaar voor de
grote trekking van september, want dan
vliegt het Najaars Miljoen de deur uit. En
dat voor slechts één tientje per maand. Doe
mee met de leukste loterij van Nederland.
U zult er geen spijt van hebben! •

Opnamen [
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1102,
2041, 2103, 3564, 6991
of 9411? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingq. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

De winnende
Hitbingonummers van
16 juni:

1

6
8
9
10
11

15 22 27 35
17 23 28 39
18 24 30 41
19 25 31 44
21 26 32 45

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
,. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'7 onderstaande rekening al te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.
G1 lot (ƒ 10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
Naam:_

Q dhr. O mevr.

Adres:
Postcode: |

[_

l

l-J

|_ l

Plaats:.
150.92.06

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

ƒ

• NATIONALE
• LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Veldfouten worden
Clicks/TZB fataal

ZANDVOORT - Veldfouten
zijn de softbalsters
van
Clicks/TZB fataal geworden in
hun strijd tegen Flags. De dames waren met name in de
tweede inning nauwelijks op
dreef. De tegenstander uit Lisse wist slim te profiteren van
de fouten van het Zandvoortse
team, dat daardoor een nederlaag van 5-3 moest incasseren.

%

Liefhebbers van oude Italiaanse auto's konden dit weekend hun hart ophalen op het circuit, onder andere met de 'Fiatjes 500' race.
Foto Bram Stijnen

Watertanden bij Italiaanse autootjes
ZANDVOORT - Zo'n twaalfduizend toeschouwers verjaapten zich dit weekend aan
schitterende Italiaanse bolides
en tal van andere - merendeels
oude - auto's uit dit land. Daaronder enkele tientallen sportwagens én een aantal Fiatjes
500, tegenwoordig een geliefd
object voor 'verzamelaars'.
Voor liefhebbers van Italiaanse auto's werd het een onvergetelijk evenement. Een primeur
van deze dag was de presentatie van een nieuw Fiat 500 model.

vast. In de Squadra Bianca klasse
werd een felle strijd geleverd, de uiteindelijke winnaar, Willem van der
Hoek-Ostende met een Alfa Giulia
Super, moest tal van aanvallen afslaan.
Erik Leerdam, in een Alfa Romeo
Super maakte het hem vijftien ronden lang zeer lastig, maar was net
niet slim genoeg. Jan Berfelo, met

een Velp-Alfa Giulia Super, vocht
eveneens verbeten om de winst
maar eindigde - achter Leerdam - op
de derde plaats.

beide rijdend in een Ferrari Daytona
Comp, gaf elkaar de gehele race nauwelijks iets toe. Uiteindelijk wist
Koel met een lichte voorsprong, van
drie seconden, te winnen.

De wedstrijd leek enigszins een
herhaling van de strijd in Heemstede, vorige week tegen BCH. Ook
toen ging het uiteindelijk mis: door
een onnodige veldfout van
Clicks/TZB kon RCH- de eindstand
op 5-5 brengen. Nu in de strijd tegen
Flags maakten de Zandvoortse softtaalsters opnieuw een goede start. In
de eerste inning werd prima verdedigend gespeeld. Boeree maakte met
een goede aangooi naar het eerste
honk de openings-slagvrouwe van
Flags uit. De tweede slagvrouwe van
Flags sneuvelde op het tweede honk
door uitstekend samenspel tussen
derde honkvrouw Sandra Castien en
midveldster Nicky Valkestijn. Boeree maakte vervolgens de derde nul
door wederom een goede aangooi op
het eerste honk. De slagbeurt van
Clicks/TZB leverde via Nicky Valkestijn een 1-0 voorsprong op.

5 Zandvoorts
Nieuwsblad

gebracht naar 3-4. In de slotinning
bepaalde Flags uiteindelijk de eindstand op 3-5. Joke van Soest, die een
slaggemiddelde had van 2 uit 3
(0.667) en foutloos speelde in het
linksveld, ontving van bloemenhuis
W.Bluys een boeket bloemen voor
de "best player of the match".

Resultaten
De pitcher-resultaten zijn: A.Smit
- Clicks/TZB, 6 innings 2-2-6-7; A. van
Diemen - Flags, 6 innings 7-0-5-1. Uitslagen klasse 2 A Rayon Haarlem:

Flags - DSS 2, 4-3; EDO 2 - Rooswijk
2, 10-6; Clicks/TZB - Flags 3-5; Terrasvogels 4 - Rooswijk 2, 14-10.

Stand: 1) OG 2, 8-15; 2) Terrasvogels
4, 9-13; 3) DSS 2, 9-12; 4) RCH 2, 8-9;
5) Flags 8-6; 6) Rooswijk 2, 11-6; 7)
Clicks/TZB, 9-5; 8) EDO 8-4.

Open tennisstrijd
op velden De Glee
ZANDVOORT - Op de
tennisvelden van de De
Glee, van de Zandvoortse
Tennisclub, worden deze
week elke avond wedstrijden gespeeld.
Dit in het kader van de open
Zandvoortse Tenniskampioenschappen. Op het tennispark
aan de Kennemerweg wordt gestreden in de categorieën B, C
en 30-plus.
De tenniswedstrijden beginnen elke dag om vier uur, de
finales vinden plaats in het komende weekend. Dan wordt er
de gehele dag gespeeld. In alle
speelsterkten worden wedstrijden gespeeld in het dames en
heren enkel, dames dubbel, heren dubbel en gemengd dubbel.

Zomerstop voor de
postzegelverzamelaars

Historie

Edward Braun, in een Ferrari 330 Vangfout
In de Italian Historie race legden GTC kon het tweetal geen partij geIn de tweede inning ging het echNico Koel en Pieter Bool elkaar het ven, maar eindigde toch op een ter volledig mis. Een vangfout van
vuur na aan de schenen. Dit duo, fraaie derde plaats.
Van Houten en twee vangfouten van
rechtsveldster Rijnders brachten
niet de drie nullen, maar drie bezette honken. Door deze onnodige fouten raakten korte-stop Boeree en
pitcher Smit uit hun spel en beiden
maakten eveneens een veldfout
waardoor Flags op een 3-1 voorsprong kwam.
In de gelijkmakende slagbeurt
kon Clicks/TZB niet echt gevaarlijk
worden. Alleen Van Soest sloeg een
hit en via twee gestolen honken
ZANDVOORT - In navolging
kwam zij op het derde honk. Helaas
ontbrak het de Zandvoortsen aan
van de dames en de aspiranten
slagkracht. Zowel Van Dam als Rijn- 9 Jongeren en ouderen neuzen in postzegelboeken. Na de zomervakantie
wonnen op hun beurt ook de A
ders werden met drie-slag aan de hervat de postzegelclub de activiteiten.
pupillen van Clicks/TZB een
kant gezet.
lolo Bram Slijnon
softbaltoernooi. Het B-team

Fraaie toernooizege voor
A junioren Clicks/TZB

Het succes van de Italia dag vorig
aar op het Zandvoortse Circuit
Park werd minstens gevenaard. Het
neusje van de zalm was naar de
Zandvoortse racepiste gekomen om
deel te nemen aan races of de show
van werkelijk schitterende Italiaanse vierwielers. Hoogtepunt vormden
ongetwijfeld de veertig moderne
Ferrari's van het bouwjaar 1974 tot kwam eveneens goed voor de
dag door in hun poule een
1992.

Beter

tweede plaats te bemachtigen.

Ferrari-race

De jonge Zandvoorters van
Clicks/TZB A gingen in de allereerste slagbeurt van het toernooi, tegen
Thamen uit Uithoorn, direct al
voortvarend van start. Na tien slagmensen stond Clicks/TZB met zeven punten voor, mede door goede
honkslagen en goed honklopen van
Dennis Greeff en Yoni Halderman.
De beginnende pitcher Manon Zijlstra kwam wat moeilijk uit de start- • De sterke Zandvoortse pupillen van Clicks/TZB.
blokken, mede door de afwezigheid
Door een goede actie van de pit- met 3-1.
van haar vaste catcher. Die werd
overigens uitstekend vervangen eher, de cather en de derde honkvrouw Denise Scheffer werd de eerdoor Michel Roseleur.
In de derde wedstrijd werd wederste nul gemaakt. Dit was het sein om tegen Thamen gespeeld. De
voor de Zandvoortse pitcher om Zandvoorters kwamen door een sco(ADVERTENTIE)
door te stomen. Nadat Thamen nog re van Ralph Weyers op een 1-0 voortweemaal had gescoord werden de sprong. De verdediging van
volgende slagmensen snel uitge- Clicks/TZB was goed gesloten en
maakt. In de tweede inning slaagde hield voorlopig de nul vast. Door
Clicks/TZB erin twee punten te sco- goed aanvallend werk van Dustin
ren. Thamen kon in de gelijkmaken- Visser, Menno Ovaa en Michel Rosede slagbeurt geen indruk maken op leur voerde Clicks/TZB de stand op
het Zandvoortse team. Goede acties naar 4-0. In de derde slagbeurt haalvan Mike de Waal en Nils Noltee den de Zandvoorters stevig uit en
zorgden er voor dat de eindstand op liepen weg naar 8-0. Toen dacht het
9-4 werd bepaald.
team er al te zijn, doch de realiteit
De tweede wedstrijd stond in het was anders. Thamen scoorde tweeteken van de sportieve wraak op maal tegen en zag twee man uit naar
Schiedam. Dit team had Clicks/TZB de kant gaan. Toch gaf Thamen niet
twee weken geleden op een toernooi op en kwam terug tot 8-7. Toen was
CINÉMA CIRCUS
in Schiedam, van een finaleplaats het genoeg en werd de derde nul
afgehouden. Het werd een pitchers- gemaakt.
J
-duel, dat niet zou misstaan bij de
junioren. Bij Clicks/TZB leidde DusBioscoopprogrammering van 26 juni t/m 02 juli 1992
tin Visser samen met Menno Ovaa Hoog tempo
de verdediging.
De laatste partij tegen Schiedam
In de eerste inning waren beide werd in hoog tempo afgewerkt met
SPANNING KRIJGT
partijen aan elkaar gewaagd. Met een
positieve
score
voor
een 0-1 voorsprong begon Schiedam Clicks/TZB. Pitcher Dustin Visser
EEN NIEUWE DIMENSIE!
aan de tweede inning. Hierin kregen was in goede vorm en sloot deze
de Zandvoorters wat meer grip op wedstrijd af met geen enkele honkhet snelle pitchen van de Schiedam- slag tegen. Met goed honklopen van
mers. Dustin Visser sloeg een honk- Denise Scheffer en Manon Zijlstra
slag en door enkele veldfouten van werden de punten binnengehaald.
DAGELIJKS OM
de tegenpartij sloot Clicks/TZB de Door dit goede samenspel van aan15.30, 18.45 en 21.30 uur
inning af met een 3-1 voorsprong. vallen en verdedigen eindigde ook
Aangezien mid-fielder Ralph Wey- deze wedstrijd in een Zandvoortse
Kaarten:
ers zijn outfielders goed leidde en overwinning. Het trainersduo Belinƒ 9,00
tot 12 jaar
Mike de Waal zijn ploeg door een da Goransson en Fred Visser kónƒ12,50
volwassenen
mooie vangbal aan de derde nul den tevreden terugkijken op dit
hielp, zegevierden de Zandvoorters goed gespeelde toernooi.
ALLE LEEFTIJDEN

Coureur David Hart reed met een
van deze wagens een rondetijd van n
minuut en twaalf seconden, tijdens
de Ferrari Maranello Chalenge race.
Daarmee was hij ruim twee seconden per ronde sneller dan zijn naaste concurrent Prits Kroymans.
• -De voorsprong die Hart vanaf de
start nam, bouwde hij uit naar ruim
;waalf seconden. De strijd om de
tweede en derde plaats was enerverender. Dick Waaijenberg drong
sterk aan, maar Kroymans hield de
tweede plaats, met miniem verschil,

L

FREEJACK

In de derde, vierde en vijfde inning
was het veldwerk van het team van
coaches Vleeshouwers en Drayer
een stuk beter verzorgd. Flags kon
in die inning slechts eenmaal de
plaat passeren, 1-4. Clicks/TZB
kwam vervolgens terug in de strijd.
Door runs van Nicky Valkestijn en
Annelies' Smit werd de stand terug-

Duivennieuws
ZANDVOORT - Door het zeer
slechte weer in Frankrijk en Belgi is
de start voor de duiven van Postduiven Vereniging Pleines twee dagen
uitgesteld. Maandagochtend om half
zeven was het eindelijk zover dat de
duiven gelost konden worden vanuit
Bourges. Het werd een lange vlucht
van 590 kilometer. De eerste duif die
op het hok arriveerde was van R.Sinnige. Dat gebeurde om acht minuten
over vier.
Uitslag: R.Sinnige l, 14, 15.
H.Handgraaf 2, 3, 9. Combinatie Van
der Wal/Romkes 4, 10, 11. J.Heeremans 5. E.Paap 6, 7. H.Heiligers 8,
12. P.Bol 13.

ZANDVOORT - Een van de grootste Zandvoortse verenigingen is de
plaatselijke postzegelclub. 160 filatelisten komen tijdens het winterseizoen wekelijks bij elkaar om hun
nieuwtjes uit te wisselen, postzegels
te verkopen of te ruilen. Regelmatig
worden er beurzen georganiseerd.
Onder de leden bevinden zich opvallend veel kinderen. „Niet zo verwonderlijk", meent het bestuur. „Het

verzamelen van postzegels blijft menigeen boeien. Jong en oud beleven
aan deze hobby heel wat aangename
uren". Vorige week kwamen de verzamelaars voorlopig voor het laatst
bijeen in het Gemeenschapshuis.
In verband met de aanstaande zomervakanties zijn de activiteiten tijdelijk stil gelegd. In september
wordt de draad weer opgepakt.

(ADVERTENTIE)

DE KLIKSPAAN
Vanaf heden exclusief kaarten te koop (veld) ƒ 55,
30 juni - 1 juli Feyenoord Stadion Rotterdam

Vechtpartij

ZANDVOORT - Bij een vechtpartij
in Zandvoort is zondag een Amsterdammer gewond geraakt aan zijn
kiezen en kaak. Een vriend van de
man was ook licht gewond. Toen de
politie terplekke kwam, maakten de
verdachten, ook twee Amsterdammers, zich uit de voeten. Dank zij
een nauwkeurig opgegeven signalement, konden de twee verdachten
aangehouden worden in een auto in
Haarlem.

HALTESTRAAT 19 ZANDVOORT
Tel. 02507-12889

Europese judoscheidsrechters
te gast op Zandvoortsraadhuis

Aantrekkelijk programma

Straatvoetbaltoernooi
voor Zandvoortse jeugd

Alex Furlong stierf vandaag.
Achttien jaar later
rent hij voor zijn leven.

FREEJiCK
S. mm^ki
TfflFMWW

DAGELIJKS OM 13.30 uur

BABAR
Kaarten: tot 12 jaar ƒ 9,00
Volwassenen
ƒ12,50
Nederlands gesproken.
Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger, Franse Frites en Frisdrank) bij Mc.Donalds, minimaal 6
personen, voor maar ƒ 12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686 of bij McDonalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT

L

GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686

ZANDVOORT - Aanstaande
zondag wordt op de verharde
velden van de handbalvereniging Casino-ZVM voor de tweede keer om het straatvoetbal-kampioenschap van Zandyoort gestreden. De organisatoren Teun Vastenhouw, Geert
Dijkstra en Alex Heesemans,
zijn er in geslaagd een leuk
programma voor de Zandvoortse voetbaljeugd in elkaar
te zetten.

De strijd om dit kampioenschap
wordt gehouden in de categorien P-,
E-, D- en C-junipren. Na het grote
succes van vorig jaar had de organisatie voor dit jaar op meer respons
gerekend. „We hadden op wat meer
teams gerekend," meldde Teun Vastenhouw. „De inschrijving verliep
wat stroef, maar toch moet het wel
leuk worden. Misschien is het te laat
in het seizoen.

plannen. Maar mede door de sponsors is het toch weer gelukt dit toernooi te houden."
Alex Heesemans wil nog wel even
kwijt dat dit voetbaltoernooi niet alleen voor leden van voetbalverenigingen georganiseerd wordt. „Het
staat voor iedereen open. Ook andere sportverenigingen zouden mee
kunnen doen." Daar is de hoop voor
volgend jaar op gevestigd omdat het
programma voor dit jaar gereed is.
Het vier tegen vier voetbal op verharde velden moet volgens deze heren voor de jeugd toch aantrekkelijk
zijn. Vroeger kon je zo op straat
voetballen, maar door het vele verkeer is dat niet meer mogelijk. Het
voetballen leert men namelijk op
straat.

Het toernooi begint zondagmorgen om tien uur met de E-junioren.
Voor de F-junioren werden maar
twee aanmeldingen ontvangen,
daarom spelen zij een demonstratiewedstrijd om tien minuten over half
twaalf. De D- en C-junioren starten
met hun wedstrijden om half een.
Voor iedereen
De prijsuitreiking wordt verwacht
Volgend jaar gaan we het vroeger rond de klok van drie uur.

ZANDVOORT - Het judoseminar voor Europese scheidsrechtercommissies is in Zandvoort uitgelopen op een groot
succes. De judobond, die op aanraden van sportschoolhouder Wim Buchel (midden) voor Zandvoort had gekozen, zal
daar zeker geen spijt van hebben gehad. De gehele week stoeiden de commissies over de judo-arbitrage met daaraan
gekoppeld onder andere een ontvangst door het gemeentebestuur van Zandvoort op het raadhuis. Daar gaf gemeentevoorlichter Egon Snelders een uiteenzetting over Zandvoort waarna de leden van de scheidsrecherscommissies werden
voorgesteld aan de wethouders Termes en Ingwersen. De geanimeerde bijeenkomst werd onder het genot van een
drankje en een hapje nog enige tijd voortgezet.
Foto Bram Stijnen
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VERBOUWING BIJ SANDERS
V O L O P

OVERTOOM 557
(HOEK AMSTELVEENSEWEG AMSTERDAM)
BEREIKBAAR MET BUS 15,171,172 OF TRAM 1, 6,17
TELEFOON 020-1684733

V E R B O U W I N G S K O O P J E S !

BINNENKORT SANDERS IN HET NIEUW' PROFITEER NU VAN DE VELE AAN BIEDINGEN EN
KOM NEUZEN TUSSEN ONZE AFGEPRIJSDE MEUBELEN MODERN, KLASSIEK, EIGENTIJDS OF ROMANTISCH

InterLanden sprElgraap
Huis-aan-huis verspreiding

Zandvoorts
! Nieuwsblad

BRUTE UITVERKOOP

DIT WEEKEND:

Gevr. bij Groente en Fruit
speciaalzaak

Frambozentaartje

AART VEER

Ten behoeve van de verspreiding van:

M E U BE L S T A D

DONDERDAG KOOPAVOND

Verkoopster

BANKSTELKUSSENS

875

10 stuks stofferen voor v.a
per meter v.a

of"

VELOURS GORDIJNEN

Ontbijtkoek

voor enkele
halve of hele dagen
per week

voor

van 39,- voor

260

»

ALLES GRATIS GEMAAKT
Meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS

Tel. na 14404 of na 19.00 uur

12888

vanaf

9,95

Uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd

-Qckte jDakker

AMPERESTRAAT 10
of tel. afspraak

HOGEWEG 28. TEL. 12989

of info in onze zaak

BEL NU SNEL

taör'

ALLE SOORTEN VITRAGE

02507-19347

020-6138444

P. A. H. Wijnands (tandarts)
vraagt met spoed,

DAME

voor schoonhouden van
praktijk
2 keer 2 uur p.w.
werktijden in overleg

Tel. 15832

OPROEP
Gezocht 2 dames die
op 10 maart jl. om
14.30 uur mij hebben
geholpen bij het opstaan na mijn

val in de
stationshal te
Zandvoort

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 405.
STUURBEKRACHTIGING.

Tel. 02507-13763.

geeff u meer!
BOOTTOCHT NAAR
MONNICKENDAM EN MARKEN
Menigeen weet nog te verhalen over de Blue Lady, die
vertrok vanaf het Koffiehuis voor een tocht naar Monmckendam en Marken. Diezelfde tocht wordt nu weer gemaakt met
een bus en een boot van Rederij Naco. De bus brengt u via
de Zaanse Schans en Volendam naar Marken. Na een
bezoek aan dit voormalige eiland vaart u over de Gouwzee
naar Monmckendam, waar u de gelegenheid heeft kennis
te maken met dit schitterende Zuiderzeestadje. Via de Broeker Vaart komt u in Broek in Waterland, waar niet alleen de
bruggen voor u opengaan, maar waar het lijkt of de tijd
heeft stilgestaan. U vaart door Broek in Waterland via een
prachtige route naar het Schouw. Vervolgens vaart u via het
Noordhollandskanaal naar Amsterdam orn af te meren
achter het Centraal Station. Deze tocht kan ook m omgekeerde richting worden gemaakt.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.
GETINT GLAS
RONDOM.

CENTRALE
VERGRENDELING.

PEUGEOT

405

TOTAAL VOORDEEL:
1.705,-.

P E U G E O T 4 0 5G L T .

GLX.

STUURBEKRACHTIGING.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

TOTAAL VOORDEEL:
1.815,-.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

CENTRALE
VERGRENDELING.

GETINT GLAS
RONDOM.

CENTRALE
VERGRENDELING.

STUURBEKRACHTIGING.
IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

GETINT GLAS
RONDOM.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

3-SPAKIG SPORTSTUUR.
ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

TOTAAL VOORDEEL:
2.110,-.
VELOURS BEKLEDING.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

IN HOOGTE
VERSTELBARE
BESTUURDERSSTOEL.

GETINT GLAS.
CENTRALE
VERGRENDELING.

VERTREK EN KOSTEN:
ledere zaterdag zondag, dinsdag en donderdag, 10.00 uur
vanaf Steiger 7 achter het Centraal Station m Amsterdam.
Rond 17.00 uur bent u weer terug U kunt aan deze tocht
deelnemen tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon en telefonische reservering bij Rederij Naco,
tel 020-6262466.
De kosten bedragen ƒ 39,- (normaal ƒ 57,50) voor volwassenen en ƒ 25,- (normaal ƒ 37,50) voor kinderen van 4 t/m 11

jaar.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de boottocht naat Monmckendam en Marken is
alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U
cliënt deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van rederij
Naco, De Ruyierkade, Steiger 7 m Amsterdam op de dag van
vertiek.
De kosten bedragen, vooi volwassenen /39:- en vooi kinderen
van 4 t/m 11 jaar /25 pp.
Naanr
Adres.
Postcode.
Keuze datum:

WEEl

Telefoon.

PEUGEOT 405 RÉFÉRENCE.
Nu bij Peugeot: vele speciale
modellen. Vol extra extra's.
Zoals de Peugeot 405 GLX
(vanaf 33-825,-), met een pakket
comforr.verhogen.de extra's, waarvoor
u slechts 605,- betaalt.

Of de Peugeot 405 GLT (vanaf
34.615,-), met een ambitieus pakket
extra's ter waarde van 3.100,-, dat u
nu slechts 1.395,- kost.
Of de 405 Référence (vanaf
36.655,-) met een gedistingeerd pak-

P E U G E O T 4 0 5G R X .
ket extra's ter waarde van 2.515,waarvoor u slechts 700,- betaalt.
En tot slot de 405 GRX (vanaf
37.245,-) met een riant pakket extra's
ter waarde van 3-400,-, dat u nu
slechts 1.290,- kost.

Dus wilt u profiteren van dit
grote voordeel, kom dan zo snel
mogelijk bij ons langs.

JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Woonplaats:
Aantal volw

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV, PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Aantal kinderen-

geeft u meer!

PEUGEOTDYNAMISCH Ol' WEG.
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Vuurwerk
ZANDVOORT - Zaterdagavond
houdt de Stichting Zandvoort Promotie opnieuw een vuurwerk-spectakel langs de Boulevard Barnaart,
ter hoogte van de surfschool van
Tim Klijn. Dit begint om 22.45 uur.
Voorwaarde voor deze locatie is dat
er een oostenwindje waait. Als dat
niet het geval is, wordt het evenement verplaatst naar Paddock 3 van
het circuit, oftewel de voormalige
puinstort naast de hoofdingang. Het
vuurwerk zal ongeveer twintig minuten duren en wordt uitgevoerd
door de firma Skylight uit Culemborg.

Laagwater-excursie
ZANDVOORT - Bij het begin van
de zuidpier in IJmuiden start zondagochtend om half tien een zogenaamde 'laagwater-excursie', die ongeveer anderhalf uur duurt. Gidsen
van het IVN-Midden-Kennemerland
en de NJN-afdeling Bakkum wijden
de deelnemers in in de geheimen
van het 'kerkhof van de zee', zoals
hel strand wel eens wordt genoemd.
Tevens kan men kennis maken met
dê'levende fauna van de kuststrook:
er wordt gevist met een kornet en
een plankton-net. Deelname is gratis, kinderen alleen onder begeleiding.
Wie meer wil weten, kan om half
twaalf mee naar het Pieter Vermeulen Museum (Moerbergplantsoen
20, IJmuiden) waar de vondsten
worden bekeken, o.a. plankton met
behulp van een microscoop. Deelname hieraan kost 3,50 en voor kinderen l gulden, inclusief koffie en limonade en een strand-zoekblad.

'Gemeentebestuur
solt met leerlingen'

kust O
keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Koffieconcert in Elswout

ZANDVOORT - Mezzo-sopraan Carla Vermeer en de Zandvoortse bas-bariton Jan Versteege geven zondag 28 juni hun
tweede koffieconcert in de Orangerie Elswout, op het gelijknamige landgoed. Ook dit staat in het teken van de musical en de
lichte klassieke muziek. De toegang is gratis. Aanvang 12.00 uur,
maar de zaal gaat open om 11.15 uur. In verband met het
Daarom zullen naar verwachting
beperkte aantal plaatsen wordt belangstellenden aangeraden tientallen kinderen en hun ouders
vroegtijdig aanwezig te zijn. Bovendien kan na aanvang nie- vrijdagochtend een korte demonmand meer toegelaten worden.
stratieoptocht houden door het
In totaal worden er door de Orangerie Elswout dit jaar - onder de naam
Orangerie Classique Populaire - vier koffieconcerten georganiseerd. De
twee solisten vormen de vaste kern, waaraan steeds een of meer gasten
worden toegevoegd. De gasten zijn dit keer de Zwolse sopraan Clara de
Vries en de Zandvoortse pianist Ton van der Voort.
Naast een selectie uit de West Side Story brengen zij onder andere
duetten en aria's van Henry Purcell, liederen van Pergolesi en Martini en
uit opera's van Von Weber (Der Freischutz), Mozart (Die Zauberflöte) en
Jacques Offenbach (La Perichole en Les contes d'Hoffman). Verder worden
er nog enkele operettemelodieën ten gehore gebracht. Het programma na
de pauze bestaat uit fragmenten uit de West Side Story van Leonard
Bernstein.

Onderwaterwereld
Om 14.00 uur begint er een dialezing over de Noordzee, door drs.
Rob Witbaard van het NIOZ op
Texel. Dit duurt tot ongeveer half
vier. Het gaat over de boeiende onderwaterwereld van de Noordzee,
waar onder andere (getijden-) stromingen, wisselende zoutgehaltes en
verschillen in diepte en bodemgesteldheid zorgen voor een enorme voor velen nog onbekende - biologische diversiteit. Geschikt voor personen vanaf 16 jaar, deelname 5 gulden. Wegens de beperkte ruimte
moet men zich voor de dialezing van • Carla Vermeer en Jan Peter Versteege (foto) ontvangen zondag sopraan
Clara de Vries uit Zwolle en de Zandvoortse pianist Ton van der Voort.
te voren opgeven: tel. 02550-36726.

Studio Shape demonstreert
verschillendedansvormen
ZANDVOORT - Studio Shape aan de Oranjestraat is nog
jong. Danspedagoge Anja van
der Voort houdt duidelijk niet
van opgefokte paradepaardjes.
Na een jaar valt er toch al een
eigen huisstijl te signaleren.
Vorige week lieten haar leerlingen voor een uitverkocht
huis zien tot welke prestaties
zij in staat waren. Het publiek
genoot van een aardige show.
'Pirouettes', 'spitzendansen' en
meer van dergelijke ballethoogstandjes hoef je bij Shape niet te
verwachten. Er wordt vooral aandacht besteed aan vloeiende bewegingen en de juiste houding, die de
basis is van het ballet. Een mooi
gestrekte rug met het hoofdje licht
in de zwanenstand gebogen. Zelfs de
allerkleinsten zijn al van deze noodzaak doordrongen.
Afgelopen zondag was het al niet
anders. Daarvan getuigde het klassiek ballet door de kinderen in de
leeftijd van zeven jaar. De leuke costumering en alleraardigste choreograf ieën gaven aan dit onderdeel van
het programma een geheel eigen
stijl. Ondanks de discipline bleken
de kinderen zeer wel in staat te zijn
tot de onontbeerlijke dansvreugde.
Voor jonge kinderen tot tien jaar is
een klassieke techniek ongeschikt.
De danslessen behoren er op gericht
te zijn het natuurlijke bewegingsgevoel te ontwikkelen, de fantasie te
stimuleren, gevoel voor ruimte, muziek en ritme aan te kweken en eenvoudige houdingscorrectie toe te
passen.
Een goede elementaire balletles
zal dan ook altijd moeten bestaan
uit oefeningen aan de barre, die niet
gecompliceerd van samenstelling
zijn. Anja van der Voort blijkt dit
goed te begrijpen. Daarvan getuigden haar leerlingen die in vloeiende

ZANDVOORT - „Er wordt
gesold met kapitaal, leerlingen
en leerkrachten". Dat zegt
schooldirecteur Maarten Bothe van de Nicolaasbasisschool. Volgens de gemeente
moet een aantal van zijn leerlingen geplaatst worden in een
lokaal in de Van Heuven Goedhartschool. Daarvoor moet
peuterspeelzaal 't Stekkie de
helft van haar ruimte inleveren. Alle betrokkenen zijn tegen dit plan.

• Fleur, Floor en Linda lieten in een demonstratie-aerobics zien dat bij
Shape meer wordt gedaan dan ballet alleen.
Foto Bram stynen

bewegingen de verschillende danspasjes en voetposities vlekkeloos
uitvoerden.
Van ballet naar aerobic lijkt maar
een kleine stap. Toch zit er in beide
dansvormen een hemelsbreed verschil. Dat bewezen de kinderen met
hun demonstratie. Ook in dit onderdeel bleek de vreugde om te dansen
ruimschoots aanwezig.

Als laatste onderdeel vormde het
jazzballet een zinderende finale van
deze meer dan geslaagde middag.
Resumerend kan gesteld worden dat
'Shape' voorziet in een duidelijke behoefte aan ontspanning. Ook het opvoedkundig aspect speelt hierbij een
belangrijke rol. De verschillende
dansvormen en de vakkundige begeleiding staan daar borg voor.

dorp en op het raadhuis een petitie
aanbieden. Want behalve door Bothe en Marjolein Noltee, leidster van
de peuterspeelzaal, wordt het plan
ook door vrijwel alle betrokken ouders van de hand gewezen. En ook
door het bestuur van de Nicolaasschool en de Van Heuven Goedhartschool.
„Er knapte iets van binnen," zegt
Marjolein Noltee over het telefoontje waarmee zij donderdag 'tussen
neus en lippen door' op de hoogte
werd gesteld. Daags erna volgde een
ambtelijke brief, zodat zij afgelopen
maandag de ouders kon inlichten.
De verbouwing zou deze zomer nog
moeten plaatsvinden. Daardoor
moeten de 35 kinderen die zij - verdeeld over dagdelen - heeft, ondergebracht worden op de helft van het
huidige oppervlak. Na de zomervakantie zouden er nog acht bij komen. „En dat allemaal negen maanden nadat burgemeester Van der
Heijden onze nieuwe ruimte feestelijk heeft heropend," aldus Marjolein Noltee.
Zij heeft al diverse keren moeten
wijken voor andere belangen, waaronder een aantal keren voor dagverblijf Pippeloentje. „Ik heb al zestien
jaar het gevoel dat ik op een schaak-

bord zit, waar ik iedere keer afgegooid wordt. Het is te gek om los te
lopen". „De kinderen hebben het er
ontzettend naar hun zin. Dit mag
met gebeuren", zegt een van de moeders, Maureen Bais. Ook de Nicolaasschool loopt mee in de protestmars, zegt directeur Maarten Bothe.
Zijn leerlingenaantal is de afgelopen
tijd gegroeid van gemiddeld 155 naar
188 leerlingen. Hij voelt er niets voor
om groep 7/8 naar een dependance
te sturen. Door onderhandelingen
kan hij voor 31.000 gulden twee lokalen kopen die bij de Nicolaasschool
neergezet kunnen worden. Het
schoolbestuur wil die kosten dragen, op voorwaarde dat de gemeente
de eenmalige plaatsings- en verplaatsingskosten (ongeveer 40.000
gulden) draagt. De exploitatie van de
lokalen is te betalen uit de vergoedingen van Pippeloentje en 't Stekkie. Het college krijgt hij echter niet
op zijn hand.

Gesold
Volgens de actievoerders is er
sprake van kapitaalvernietiging: de
verbouwing vorig jaar voor ongeveer
15.000 gulden, een zelfde bedrag
voor de nieuwe verandering en zo'n
10 duizend gulden om het nieuwe
lokaal aan te passen. „Er wordt gesold met kapitaal, maar ook met
leerkrachten en leerlingen", zegt Bothe. Volgens hem zijn de emoties
enorm hoog opgelopen. „Terwijl de
inspecteur achter ons plan staat. Hij
heeft dit zelfs, na overleg met het
ministerie, een heel sympathiek
voorstel genoemd".
De directie van de Van Heuven
Goedhartschool is eveneens tegen.
Dat is begrijpelijk, zegt collega Bothe (van de Nicolaasschool). Hij
wijst erop dat veel kinderen uit de
peuterspeelzaal later naar de basisschool in het zelfde gebouw gaan.
„Een peuterspeelzaal is de navelstreng van een basisschool. Op de
Van Heuven Goedhartschool dreigt
die nu doorgesneden te worden."

ZAKELIJK BEKEKEN

Zandvoortse makelaars
bundelen krachten
ZANDVOORT - Huizenmakelaar H.W. Coster b.v. en assurantiemakelaar Van den
Heuvel vormen samen een
nieuwe combinatie. Het nieuwe kantoor aan de Passage
36-40 wordt op l juli om vijf
uur geopend door burgemeester Van der Heijden.
• De 35-jaar bestaande makelaardij
H.W. Coster b.v. gaat samenwerken
met de collega in assurantiën Van
den Heuvel. De makelaars verwachten met de nieuw gevormde combinatie de klanten beter van dienst te
kunnen zijn. Wie een huis koopt (of
verkoopt) kan terecht bij makelaardij Coster, waar makelaar Babs van
der Reijden (sinds bijna tien jaar
werkzaam bij het bedrijf) de leiding
heeft. De makelaardij geeft ook adviezen met betrekking tot hypotheken. "We zijn als makelaars aangesloten bij de NVM. In onze computer zijn de gegevens over hypotheken van vijftig banken opgeslagen,"
weet Van der Reijden.
Als het huis ook verzekert moet
worden, bijvoorbeeld tegen brand,
kan een verzekering afgesloten worden bij Van den Heuvel. Maar deze
makelaar doet ook in verzekeringen
die niets met huizen te maken hebben, zoals bijvoorbeeld bromfietsverzekeringen.
Volgens Van der Reijden verhuist
de Zandvoorter iets vaker dan normaal. "Landelijk gemiddeld verhuizen mensen na zes of zeven jaar. De
Zandvoorter verhuist eerder na zes,
dan na zeven jaar." Voor de makelaar is dat uiteraard gunstig.
Een echt goed overzicht over het
aantal huizen dat in het dorp te koop
staat heeft de makelaar niet. "Vroeger was dat wel het geval, toen waren
er slechts twee NVM-makelaars in
het dorp. Maar sinds er nu een derde, niet bij de NVM aangesloten makelaar bij is, is dat overzicht verdwenen, want wij hebben de gegevens
over dat aanbod niet."

De koopwoningen in Zandvoort
staan gemiddeld zo'n drie maanden
te koop. "Maar als iemand een te
hoge verkoopprijs vraagt, dan duurt
dat uiteraard langer. Dat geldt ook
voor incourante huizen, oftewel woningen die niet zo gewild zijn." Vergeleken met woningen in andere
provincies, zoals in Friesland, Groningen, Drente of Zeeland zijn de
huizen hier duur. En zelfs voor
Noordhollandse begrippen zijn de
Zandvoortse huizen prijzig. "De lokatie hier is erg gewild. Er is een
goede verbinding met Amsterdam,
Haarlem en Schiphol. Bovendien is
Zandvoort de enige kustplaats met
een NS-station dat zowat op het
strand geplaatst is. Bovendien is het
dorp ook levendig in de winter. Bijvoorbeeld omdat de winkels ook dan
op zondag open zijn. En daar komt
bij dat er veel groen is in de buurt.
We merken dat Zandvoort de laatste
tijd erg in trek is," is de mening van
de makelaar.
De burgemeester opent het pand
om vijf uur.

Rabobank biedt
service bij
verkoop huis
ZANDVOORT - De Rabobank in
Zandvoort heeft een nieuwe service
voor mensen die hun eigen huis willen verkopen en voor mensen die op
zoek zijn naar een koophuis. In de
bankhal is een speciaal informatiebord aanwezig, waar verkopers van
woningen hun huis 'te koop' aan
kunnen bieden. Aspirant-kopers
kunnen zich daar oriënteren en via
de balie informatie verkrijgen. De
Rabobank geeft ook een folder uit
waarin in hoofdlijnen tips worden
gegeven, die bij het verkopen en kopen van een huis van belang zijn. De
bank bemiddelt overigens niet tussen koper en verkoper

en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Zo, na die onzin van vorige
week, nu weer wat interessante zaken. Enkele maanden geleden
schreef ik over het uurwerk boven
de ingang van het Gasthuishofje
Het slagwerk liet het toen al enit^e
tijd tot verdriet van de bewoners
afweten. Begaan met het lot van
mijn mede-dorpsbewoners nam ik
destijds contakt op met de verantwoordehjke woningbouwveremgmg EMM. Een functionaris liet
mij toen weten dat het uurwerk
gerepareerd zou worden. Hiertoe
moest een gespecialiceerd bedrijf
in de arm worden genomen, zo
werd mij verteld. Dit weekend liep
ik een van de bewoners tegen het
lijf. Hij keek een beetje boos. „Al
vanaf de maand maart is dat ding
stuk. Je hebt beloofd dat dat ding
gemaakt zou worden," beet hij mij
toe. Ik moet u bekennen; ik ben
allergisch voor boze mensen. Zeker als ik de kans loop ze regelmatig tegen te komen. Ik heb mij derhalve nogmaals met de EMM m
verbinding gesteld. Het moet gezegd: ze blijven vriendelijk daar
op de Thomsonstraat.

Gebeier
Volgens het hoofd van de technische dienst Peter Kramer, kan
het nog wel een tijdje gaan duren,
alvorens de klok zijn 'gebeier'
weer laat horen. „Het repareren
van het uurwerk vergt enige specialistische kennis. Het is heel
moeilijk deze te vinden." Erg veel
haast lijkt de EMM echter niet te
hebben met haar zoekactie. De
kosten van de operatie zullen betaald moeten worden door de woningbouwvereniging. Dit houdt
volgens haar in, dat de lasten indirect voor rekening zullen komen
van de bewoners. „Aangezien wij
de zaak niet urgent genoeg vinden
zal deze klus dus nog even moeten
wachten," aldus Kramer. Overigens beloofde hij wel, zich met de
zaak bezig te houden.
Mischien moet het hele uurwerk wel vervangen worden. In
dat geval zie ik het somber voor de
bewoners in. Mischien helpt een
inzamelingsactie onder de bevolking.

Vervuiling
Nu we toch bij de EMM zijn
kunnen we net zo goed verder
gaan. Enige tijd geleden is een van
de flats aan de Lorentzstraat voor
veel geld opgeknapt. Ten behoeve
van de bewoners en ter voorkoming van de vervuiling werden
daar ter plaatse enkele vuilcontainers neergezet. De zestig bewoners werden verzocht hun vuilniszakken daar in te deponeren. Nu
de vuilcontainers er staan blijkt
van de goede bedoelingen nog
maar weinig over. Laatst reed ik
er langs. Tot mijn verbazing bleek
de locatie zelf een vuilnisbelt. De
bakken bleken overvol, waardoor
het merendeel van de vuilniszakken zomaar op straat werd gezet.
Volgens sommige bewoners worden de bakken niet op tijd leeggehaald. Anderen daarentegen beweren dat de bakken te klein zijn.
Hoe het ook zij, het is daar een

bende. Misschien kan do remigingsdienst daar wat aan doen

Folklore
Goed nieuws voor iedereen die
onze folklore vereniging 'De Wurf'
een warm hart toedraagt. Op 10 en
24 juli aanstaande geven de leden
m 'Gebouw De Krocht' enkele,
naar verwachting sprankelende,'
voorstellingen Tijdens de avonduren bent u van harte uitgenodigdom te komen kijken naar enkele"
oud-Zandvoortse volksdansen en
een kledmgschouw Ook zullen
enkele liederen uit de oude doos
ten gehore worden gebracht. Het
lijkt mij daarom een aardige tip
om uw visite van buiten Zand
voort naar deze voorstellingen
mee te nemen. Ik denk daarbij aan
de toeristen, die rond die tijd in
grote getalen m Zandvoort hun
vertier zoeken. Voor de kosten
hoeft u het niet te laten. Het gezellige avondje uit kost u maar zeven
gulden vijftig oftewel ongeveer
drie glazen bier.

Waterdinker
De naam Waterdrinker zal u
waarschijnlijk niet onbekend in
de oren klinken. Vroeger runde
deze familie het bekende familiehotel 'Zomerlust' in de Koster
straat. Ik herinner mij nog goed do
tekst boven de schouw. 'In Sandevoerde aan de zee ligt Zomerlust
herboren. Komt heft uw glas en
drink tevree en wilt het kwaad
niet horen.' Een mooie spreuk
nietwaar? Het meest gecharmeerd
was ik echter van de honderden
Keulse Potten en de antieke voorwerpen, die het restaurantgedeel-'
te sierden. Uren kon ik daar naarkijken. Dat was in de tijd dat Ben-'
no en Japie Waterdrinker er de
scepter zwaaiden. Laatst kwam ik
Benno tegen. Vol trots toonde hij
een foto van zijn jongste dochter
Mandy. Ik heb haar nog als baby
gekend. Op dit moment woont zij
in Oene. In niemandsland bij Epe.
Ze zeggen wel eens 'wie met pek
omgaat wordt er mee besmet', of
'de appel valt niet ver van de
boom'. Welnu, Mandy dook in de
voetsporen van haar vader en
ooms. Evenals oom Simon en
oom Jaap zit ook zij in de antiek
Wat heet, zij is op dit moment een
van de bekendste antiquairs van
Nederland. Haar huis lijkt wel een
museum.
De Fransen hebben daar een
mooie naam voor. 'Brie a brac',
'rommel met stijl'. Als handelsreizigster is zij op dit moment overal
in den lande te vinden. Wekelij kb
staat zij met haar kostbare spullen op beurzen en antiekmarkten
en ook op de Kleine Voorhout in
Den Haag is zij regelmatig te vinden. „De liefde voor de gebruiksvoorwerpen uit het verleden heeft
ze van haar grootvader Piet," vertelt Benno. Ik wil het graag geloven. Hij was immers de grondlegger van al dat moois dat toentertijd in het voormalige Zomerlust
stond opgesteld.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen SP

Welnu, Mandy dook in de voetsporen van haar vader en ooms

(ADVERTENTIE)

Even voorstellen:
Ik ben Marjon Witkamp, cassiere bij uw
Rabobank aan de Grote Krocht in Zandvoort.
U zult mij niet vaak tegenkomen op de bank,
want mijn werkruimte is de zogenaamde
kasbox.
Dat is een afgesloten ruimte waar waardepapieren
en geld een veilige plek hebben.

Mijns Inziens;
"Deze tijd van het jaar is het erg druk op de bank. Veel toeristen,
maar ook Zandvoorters die op vakantie gaan, komen geld
wisselen. Maar niet iedereen weet datje buitenlands geld beter
vooraf kunt 'bestellen'.
Een week van te voren een telefoontje naar de bank is voldoende
en kan teleurstellingen voorkomen.
Voor het aanvragen van een Rabopas, Europas, Rabocard of
Topcard is hel eveneens zaak om tijdig bij ons langs te komen.
De voordelen die het gebruik van pasjes en cheques bieden zijn
talrijk. Op zeer veel plaatsen in Nederland, maar ook in het
buitenland, kunt u op deze manier veilig en gemakkelijk geld
opnemen of betalen. Zo hoeft u niet met grote hoeveelheden
contant geld op zak te lopen, wat de kans op diefstal en verlies
aanzienlijk verkleint. Bovendien zijn pasjes en cheques
verzekerd tegen verlies en diefstal en kunnen pasjesbezitters in

geval van nood rekenen op de hulp van Inter Help. Inter Help is een
extra service van de Rabobank, die waar ook ter wereld hulp
organiseert als u tijdens de vakantie in de problemen raakt.
Een ander belangrijk aspect dat bij ccn \akantie toch altijd weer om de
hoek komt kijken, is de reisverzekering. De Rabobank heeft onder
meer een doorlopende reisverzekering in haar pakket. Uitermate
handig als u meerdere keren per jaar op reis gaat.
Als u meer wilt weten over al de/e /aken. kunt u gerust langskomen."

Rabobank S

Rabobank. Aangenaam.
Grote Krocht 30-36, Zandvoort
Telefoon 02507 - 16941
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Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

* 20, Purre, dat is knap
knudde.
NVM
Tel. 02507-12614
iUXUAAR
* Aang. 2 kaarten Michael
Jackson 30 jun (op het veld)
Steffan 02507-16422.
Divers personeel gevraagd
* Charles en Jo op naar de
polonaise zaterdag alle sparrennaalden.
HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.
* Charles en Jolanda, volgend jaar ook met z'n dnel Het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek tjes? Aad, Karin, Sarah
| zoekt voor haar optische receptslijperij te Diemen
* Dames Nihot j. bloem z.
voer bal. Hartelijk bedankt
PRODUKTIEMEDEWERKERS
voor mooie plant Succes volgend seizoen Tante Truus.
l U kunt in een prettige en kollegiale werkomgeving opgeleid * Eindelijk gepaktn
[worden tot optisch glasbewerker.
De geit.

Studieboeken en
-platen/banden
* T.k.a schoolboeken VWO,
Erasmuscollege. Tel: 0250717009.

Te koop
aangeboden
diversen
* Centrifuge ƒ50. Schoolbankje + st. ƒ 30. 2 pits Buta
ƒ 35. Duoblok nieuw ƒ 65. Parij
schrootjes ƒ 30. Ligbad blauw
ƒ50. Tel.: 02507-17421.

* Krulset met bevochtiger,
z.g.a.n. ƒ25 02507-16952.
* Te koop 2 gasflessen 6 kg
2 voor ƒ 50. Tel.: 02507-12815
*
En
wat
nu
met
ons'
WIJ VRAGEN:
Te
koop aang. i.z.g.st. perf.
De
meiden
van
de
Spar.
- dat u akkuraat en netjes kunt werken
onderhouden softijsmachine
-leeftijd 18 tot 25 jaar.
•*• Gelukkig dat je gaat trou- U F 112. Pr. n.o.tk. Tevens 40
wen. Groeten uit Griekenland. zw. hoge eleg. stoelen. Pr.
Sollicitaties te richten aan* Help de Polen. Stuur eens n.o.t.k. Tel.: 02507-19213.
HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.
een voedselpakket! Geen * Te koop graskantsnyder,
Verrijn Stuartweg 42, Postbus 234,
adres9 Dat hebben wij voor u! merk Skil s. automatisch
1110 AE DIEMEN.
Inl.: tel. 02907-5235.
ƒ40,-. Tel.: 02507-30960.
INFORMATIE: dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur
* Hiep hiep hoera Carla * T.k. Bosch Vrieskast m. 3
tel. 020-690 33 31 bij mw A Timmerman.
werd 22/6 40 jaar. Gefelici- vriesvakken en laden, ƒ 150,-.
teerd. G. en D.
KANTINE/KOFFIEDAME gezocht
Tel.: 02507-12075.
voor bouwbedrijf te Zandvoort, 4 uur p.d. Werkt. 9-13 u. * Ja, ja het is eindelijk ge* T.k. div. radiografische auTel.. 02990-32534.
beurd, Charles is naar het to's v.a. ƒ 100. 02507-17629
stadhuis gesleurd.
'
* T.k. elec. wandslijpsteen a
Schoonheid en verzorging
* Lieve Madeleine nog hart- 15 cm, ƒ 125,-, 220/380 volt; 2
stikke gefeliciteerd met je di- vaste wiel. + 2 zwenkwielen
ploma. Heel veel liefs en een (nieuw 250/50): 02507-13868.
schoonheidssalon
dikke kus van Mirel.
T.k.: Herenfiets, 3 versn., veel
* Lieve Tim en Manon Me- chroom. Racefiets 54 cm 4
MOERENBURG
demblik, opa en oma m Zuid- alb m bakeliet 78 t platen
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
Franknjk houden heel veel stripboeken. ± 80 detect. Edtevens speciale herenbeh , o.a met Aramis-Davidoff
van jullie. Elke dag denken we gar Wallace, Bruce OSS 1174
Tel. 02507-16123.
aan onze lieve schatten'!
draadl. tel.: 02507-16071.
* Rommelmarkt m Nieuw- * T.k. t.e.a.b. 2x marmeren
Kleding
Unicum, 1 juli Aanvang 13.00 platen 1x L. 225 cm. Br. 50
uur. Ook nog stands te huur. cm. 1x L. 215 cm. Br. 36 cm
Tel.: 02507-61212, tst 155.
Totale Opheffings Uitverkoop
Tel.: 02507-30740.
SCHIETSPORT VERENIGING T.k.a. schilderij oud ZandNu Bruidstoiletten
regio A'dam kan nog enkele voort 1948. Voorst. Het Achleden plaatsen. Inl Postb terom. Tel: 02507-12217.
31020, 1003CA A'dam.
* Stro gevraagd: want CharTe koop
les wil een nestje gaan bouMODEHUIS DESIREE
gevraagd
wen
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558
diversen
Vakantiedrukte? RUST vind u
als gast van de St. Raphael,
Radio, tv en video
gevestigd in Klooster bij * Gevr. pedicuremotor met
Cuyk. Folder op aanvraag stofafzuiging: 02507-12698.
Tel.- 08850-20862.
* Gevraagd witte lakens en
* Veel geluk van de Bul.
slopen voor Ds Paap die mee

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

10 tot 50% HIFI KORTING
Foto Boomgaard

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
Schilder heeft tijd voor binnen
* TV Radio mast, dnekantig,
n buitenwerk. Vr. blijv prijs
2Dh±7mhoog, ƒ 110-, Tel
Bel na 18.00 uur 19800.
02507-12510

Woninginrichting

Uweg 1004
2133 ME HOOFDDORP

Lijsten op maat

bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

m

BO

* Mooie licht eikensalontaf
langw
120/60, afgeronde
hoeken ƒ50. 02507-17980
* T.k. luxaflex B 145 x H 128,
ƒ50; 6 250 x H 255, ƒ75, B
250 x H 148, ƒ75, Salontafel
massief hout, 100 x 100 x 36,
ƒ75 Tel. 02507-19242

(Computerapparatuur
en software

DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR

* T.K game boy + tetns +
tennis -t- turtles + gamelight.
ƒ175,- Tel 02507-12245

Foto - Film
Foto Boomgaard

Slégersstraat 2b

lZahcivoort '^U

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26.

Tel. 13529

evsf

GLAS & SCHILDERWERKEN
»02503

13515
Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr. flinke, zelfst hulp, 3
ocht p week Tot 8 uur. ƒ 15,p uur Tel. 02507-30931.
Gevr. werkster, 4 uur p.w.
~el 02507-13617

Verloren en
gevonden
* ƒ500 BELONING. Verlo'en gouden armband m. 20
steentjes Tijdens midzomernacht fest Gaarne ter te bez.
Tel- 02507-19413, na 18 u
Overdag 023-311547.
* Oranje-Fans
Opgelet1!.
3o av. na het overwinn. feest
heb ik in Bastille mijn goud.
schakelarmbad verl (erfstuk)
Wie heeft hef 02507-19225

Prijswinnaars vorige week:
E.
L.
E.
A.

Boer - Diemen
Keur - Zandvoort
Scheepmaker - Gouda
Jager-Mathezing - Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Kamer voor rustige JongeMuziekman, Mm. HAVO nivo en werkend, ƒ 475 p m. 02507-12510
instrumenten
Per direkt kam. aangeb. voor
werkend meisje. Hr ƒ575,- Gevr voor vereniging piano
p mnd mkl Br. o. nr. 762- en accordeon. Tel. 0250777826 v.d. blad.
17462 na 19.00 uur.
Te huur 2 kam. app. per direct Wegens verhuizing t.k. piano,
tot 15 november ƒ 1000.-excl. i.z.g.st., merk Zimmermann.
Tel 02507-14852.
Pr. n.o.t.k. Tel. 020-6421637.

RH

Uitverkoop rest Yamaha, Sony, Harm Kardon, Teac, CEC,
Magnat, JBL, Infmity, Wharfdale, Audioart ESL e a. Op is op»
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw. 131, Asd. 020-6837362

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Vrijstaand bedrijfspand aan de CURIESTRAAT 6 te ZANDVOORT Parterre 95 m2 bedrijfsruimte met 2 inrijdeuren,
kantoor (17 m2); keuken, toilet. 1e verd.: 95 m2 ruimte met
toilet Huurprijs- ƒ 18000,- p.j. Inl.: Makelaarskantoor De Ridder & Stnjbis BV te Heemstede. Tel.: 023-288550

Oproepen
Mededelingen

Woninggids van Zandvoort

Shadow
Ghaser

* T.k.a vakantielectuur. 22
pockets dt ƒ 10. 22 romans
geb. of ing. ƒ 10. Tel. 0250718371.
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Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info 02510-50092
Wilt u kantklossen leren? In
september geef ik les Tel..
02507-16952

Boeken
Tijdschriften

MuiliMg-liitl' m.i.iiiil.ii; l "i 00 MUI.
it
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2 DAGEN PW., DUUR 1 JAAR, ALLE LEEFTIJDEN!
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam.

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Vakantie
Nederland

V.A. ƒ 75-DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

UITDAGEND huisvrouwtje is
zo opgewonden.
06-320 330.97. 75c p.m.
Vanavond al 'n afspraakje! Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in).
06-9533 75c p.m
HOMOKONTAKT. Zoek je
een
lekkere
boy?
06320.330.95. 75c p.m.

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

Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die jongens van 18
ir. 06-320.324.44. 75c p.m.
In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften
06-320 320.95. 75c p.m.
Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info. 06-9766. 75c p.m.
Meiden 37,5 cphm. 06-320
327.06 .. . .St. Frans/Grieks
326.19
Effe vlug!
325.54
Topsex 25+
326 63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex

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

motoren,
bromfietsen
* Brommer Sparta buddy,
rijdt goed, in goede staat,
prijs ƒ 299,-: 02507-27629.
Te koop aangeboden: Puch
MAX1
S, wit, '89 + helm,
ƒ750,-. Tel.: 02507-15776.

voor de particulier

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs

Als het klikt willen deze meihelpt bij een project in Afrika. den (18) vaker sexkontakt'
Zondag 26 juli preekt hij m 06-320.320.55. 75c p.m.
Zandvoort. Tel.. 02507-16017. Als je houdt van jong bel dan
Foto Boomgaard
* T.k. gevr.: boeken van C, Bianca en Petra, 18 jr.
Grote Krocht 26
Baantjer Tel.- 02507-12073. 06-320.324.33. 75c p.m.
BEL JE ME
Tel. 13529
* T.k. gevr. zuurkoohnmaakIk vertel je de pikante dingen
oot. Tel.: 02507-17290.
-*• Wij vonden het héél leuk
over mezelf en geeft je m'n
vorige weeki Volgend jaar 17
adres en telefoonnummer 067
Onroerend goed
juni herhaling Of moeten we
320.322.23 (100 c.p.m.).
nu weer 10 jaar wachten.
en woonruimte
BETTY'S ESCORT
* 2RB zwembad heeft er 6
te huur gevraagd
First Class. Na 19.00 uur
zwemmstructeurs bij. Trudy,
020 - 6340507 - 6328686.
Martine, Ron, Peter, Dick,
Jonge
werk.
vrouw
zkt
m.
BI-SEX
voor TWEE, direkt
Miky. Ik ben geweldig trots op
spoed woonr. in binnenst. apart met een heet meisje of
ze Magda
Haarlem of Zandvoort. Gelie- een lekkere jongen van 18 jr.
• Wij behouden ons hetve te bellen na 19.00 u.: 06-320.330.87. 75c p.m.
recht voor zonder opgave van 02507-14306.
Dames die zich overdag verredenen teksten te wijzigen
velen, zoeken SEXKONTAKT.
of niet op te nemen.
06-320.326.66. 75c p.m.
Woningruil
Debbie (18), de eerste keer
Zalenverhuur
900
RUILADRESSEN
in op z'n frans. Jeetje dat is
A'dam GRATIS informatie bij lekker. 06-9664. 75c p.m.
VERENIGINGSGEBOUW
Het Oosten. 020-588.22.55
DIREKT apart met een meisje
De Krocht
Gevr, in Zandvoort vrijstaan- of een lekkere jongen van 18
voor een live heet sexgeGrote Krocht 41, Zandvoort, de woning: aangeb. Peize sprek. 06-320.330.81 75cpm
landelijk
gelegen
vrijstaand
tel 02507-15705 b g.g 19932,
huis, rand v/h dorp, 16 are, 12 DIREKT KLETSEN, met een
voor
1
BRUILOFTEN - RECEPTIES km v. Groningen. Tel.: 05908- leuk meisje Bel snel
06-320322.05.
75c p.m.
33213.
KOFFIETAFELS
Woningruil: aangeb. Haarlem/ DUIK in bed met 'n lekkere
Schalkwijk 4 kam.flat. Gevr.: •neid (18). Vraag haar tel.nr.
Onroerend
3/4 kam.won. m Zandvoort, Bel 06-9511. 75c p.m.
goed te koop
Nrd geen bewz. Tel.: 023- Eerst wilde EVELIEN niet,
aangeboden
360367, na 19.00 uur.
naar toen ze haar rokje liet
Woningruil: aangeb. A'dam jakken... 06-9530. 75c p.m.
T k op beg grond mooi 2- zeer mooi ben.huis a/sport- Er zijn genoeg meiden van 18
kam. app. m. ruim terras en veld m. c.v., 3 kam., tuin, hr die ook het bed in willen.
zeezicht. Apart. berg. m. wa- 525,- mcl. Gevr.: 2/3 kam.won. Luister op 06-9603. 75c p.m.
ter, electr. licht. Serv. kost. in Z'vrt. Tel.: 020-6126420.
ƒ 135,- p.m. mol stookk. + • Rubrieksadvertentie? Zie GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
wat Vr pr. ƒ 139.000. De Ruy- voor adres en/of telefoonnr. naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen' Of voor een
terstraat 20, tel.: 02507-30961. de colofon in deze krant.
opwindend gesprek met 'n
hete knul (18)06-96.13 75cpm
Financien en
Onroerende
Jij met twee wulpse vrouwen? Bel Triosexkontakt.
goederen te koop
handelszaken
06-320.320.92. 75c p.m.
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Gewillige meisjes en huisvrouwtjes willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.
voor 'n hete vrijpartij!'
Bel 06-320.330.45. 75c p.m.

Te hr aangeb. 4 pers. stacaraHARD 37,5 cphm 06van op camping „de Lakens" 320.323.13
Hardlesbi.
van zat. 18/7 t/m 14/8, ƒ 500,- 320.326.18
Domina 35
p.week Tel.: 020-6820976.
320.324.34
S&M
Ruig Rijp
* Wie lijkt Wadlopen ook wel 320.324.14
Onderdanig
leuk en heeft zin om mee te 320.324.04
gaan Tel. rond 18.00 u. 02507- Heet huisvrouwtje is op zoek
12225.
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663. 75c p.m.
Hete MEISJES v. 18 jr. willen
Sportartikelen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
T.k. 3 meter brede visklapstoel op tractorbanden. Max. HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
snelheid 2 km p.u.
75c p.m.
Info Garage de Slakkengang. 06-320.327.01.
Homo:
Zoek
je
'n
hete
boy
* T.k. prachtige echt leren
paardnjlaarzen, mt. 38, in zeer voor 'n sex-afspraakje?
75c p.m.
goede st. ƒ 1501 smalle 06-320.330.18.
schacht A. Laan 02507-16473 Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 75c p m
Rijwielen,

Voor trouwfoto's

Autoverzekering

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Ondeugende Pascale doet Live Privé! 37,5 cphm.
06.95.06
het op de tafel. Keukensex. EROX
Bel 06-9602. 75c p.m.
SM
06.320.320.65
06.96.36
PARTNERRUIL privelijn, di- 18 jr box
06.96.09
rekt apart met vrouwen en Rijp Privé
Alleen met jou!
mannen voor sexruil.
06-320.33091. 75c p.m.
MEEGENIETEN: meisjes van
Ruim 300 gewillige vrouwen 18 onder de hete douche.
06-320.324.99. 75c p.m. /
zoeken 'n slippertje.
06-320321.44. 75c p.m.
Meisjes 37,5 cphm :•'
bel 06-320Sabnna, 'n mooie meid van
326.17
Straatméid
18, haar eerste trio.
327.47
Onschuldig
06-320.321.20. 75c p.m.
322.55
Vol v. boven
Schoolmeisjes van 18 willen 340.44
Les 35 + 18 jr
ervaring opdoen. Dating.
328.27
Lesbi
06-320.330.43. 75c p.m.
329 66
Sexlesjes
SEX VOOR 2, direkt kontakt Meisjes willen wat bijverdiemet jonge meiden, jongens nen. Sexadressen.
van 18 jr. en huisvrouwtjes. 06-320.330 60. 75c p.m.
06-320.330.46. 75c p.m.
NATASJA doet het met 2
SEXAFSPRAAKJE met 'n hete buurjongens van 18 jr.
meisje (18). Vraag naar haar 06-320.324.11. 75c p m.
tel.nr. Bel 06-9502. 75c p.m.
Onderdanige jongens van 18
Slippertjeslijn, meisjes van
bellen met strenge meesters.
18 jr. zoeken sexkontakt.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.320.36. 75c p.m.
06-320.329.99. 75c p.m.
Suzanne heeft hele grote...! ONDEUGENDE
huisvrouwWie wil ze vasthouden?
tjes en schoolmeisjes van 18
Bel 06-9667. 75c p.m.
jr. zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun tel.nr.'
Telerotica' 37,5 cphm.
Zapp sex
06.96.92 Bel nu 06-9661. 75c p.m. •
SM club
06.96.91 Zandvoort BOYS en GIRLS
Rijpe vrouwen . . . .06.96.94 escort. Geopend van 18.00
Frans
06.96.46 tot 03.00 uur. Telefoon
Tiener
06.96.40 02507-16141.
Tessa is zo'n lekker opge- Zoek jij tel.nrs van echte hete
wonden tienermeisje van 18 meiden van 18 jr.? Gewoon
jr. 06-320.324.22. 75c p.m.
voor 'n opwindende sexafVluggertje: Ondeugende Kim spraak! 06-320.330.42 75cpm
beleeft 'n hoogtepunt.
• Wij behouden ons het
Bel 06-9662. 75c p.m.
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
Vrouwen 37,5 cphm. 06320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr. of niet op te nemen.
320.327.70 .. . .Negerin 35+
320.329.30
Verpleegster
Diversen
320.323.63
Rijpe Ordi
320.324.54
Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
spoed DAMES/MEISJES ge- kamerverhuizingen. Voll. verz.
vraagd voor escort en/of club Dag-nachtserv. 020-6424800.
Haarlem. Bel tussen 13.00 en « ANNULERINGEN van uw
22.00 uur 02507-16141 of
advertentieopdrachten kunt u
023-400130.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale OrderafWie durft een stnpspel te
spelen met CAROLIENTJE delmg Weekmedia, Postbus
H8V 06-350 222.41. 50c p.m. 122, 1000 AC Amsterdam.

KOM LANGS
mijn adres, mijn telefoonnummer en hoe ik er uitzie, vertel

ik je als je belt:
06-96-85 (100 c.p.m.).

5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer e'én
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of .
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.
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'De trainingen zijn echt, je
kunt alleen niet neerstorten'
ET EENMOTORIGE vliegtuigje
landt stuiterend in een weiland, dat
ten westen ligt van de landingsbaan
van het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven. De piloot heeft de vliegroute naar de landingsstrook niet
goed aangesneden, gelukkig zonder
ernstige gevolgen. „Voor de eerste
keer heb je het niet slecht gedaan",
spreekt de inspecteur hem bemoedigend toe.

Weinig voorwerpen terug naar eigenaar

Brillen, camera's, jassen
kunstbenen, glazen ogen ..
ET KLEINE KANTOORTJE van de afdeling Gevonden Voorwerpen, laat weinig
ruimte over voor een gesprek. Nog even en
dan verhuizen de gevonden spullen naar
een speciale ruimte. Volgens Jan Tamboer,
één van de twee medewerkers op deze afdeling, krijgt hij de gekste dingen binnen.
Een blik op de goedgevulde stellages bevestigt
zijn uitspraak: rekken met jassen en andere kleding, dozen vol met portemonnees, brillen en fotocamera's, kinderwagentjes, wandelstokken, paraplu's, een tas met een videocamera en zelfs een
Indonesisch masker. Andere voorwerpen, die Tamboer aangereikt kreeg, zijn een glazen oog, een
kunstbeen en een melkbus. Tijdens het gesprek
komen twee agenten een ander voorwerp brengen:
een complete plattegrond van Paramaribo.
Vorig jaar verwerkten Tamboer en zijn collega
tienduizend voorwerpen. Ongeveer 35 procent daarvan werd opgehaald door de eigenaars. „Wij hebben
hier de gevonden voorwerpen van vluchten van
maatschappijen die door de KLM worden afgehandeld en spullen die in de lounge gevonden worden.
Het gaat daarbij om bagage zonder labels."
Als een voorwerp aangeleverd wordt, gaan de
twee medewerkers op de afdeling zelf op zoek naar
de eigenaar. „Bijvoorbeeld bij een tas of bij een
koffer kijken we of we ergens een naam en een
adres kunnen ontdekken. Als dat het geval is bellen
we op, of sturen we een kaartje. Kleine voorwerpen
sturen we terug, grote dingen moeten de mensen
zelf ophalen."
Tijdens het gesprek staat de telefoon roodgloeiend. Meestal mensen die iets kwijt zijn. Een mevrouw uit Brabant mist de sleutels van haar Fiat.
Tamboer kijkt in het boek, waarin alle gevonden
voorwerpen worden opgeschreven; de sleutels liggen inderdaad in een doos op de afdeling. De vrouw
reageert net zo blij als verrast. De sleutels verdwijnen in een enveloppe om verstuurd te worden.
Het overgrote deel van de gevonden voorwerpen
wordt dus niet opgehaald. Tamboer: „We laten alle
spullen drie maanden liggen. Daarna worden de
goederen geveild. Alleen de spullen die nog bruikbaar zijn. Zaken zoals make-up, toiletspullen, maar
ook gescheurde kleding, worden vernietigd. Niet
geclaimde sleutels gaan naar Hoogovens, waar ze
gesmolten worden."
Tamboer werkt al vijf jaar op de afdeling. Hij
heeft het nog steeds naar zijn zin. „Ik ben een
nieuwsgierig type, dus het is leuk om in andermans
spullen te kijken. Je hebt ook met mensen uit de
hele wereld te maken. Dat is één van de aantrekkelijke aspecten van het werken op Schiphol."

De eerste vlucht verloopt niet perfect.
Het vliegtuig beschrijft een lijn in de lucht,
die het meest lijkt op de wandelgang van
een dronkaard. Alleen bij de nadering van
Zestienhoven gaat het even goed. Het toestel vliegt in een rechte lijn, een blauwe
streep op wit papier, en blijft op dezelfde
hoogte. In eerste instantie waren heel wat
bergen en dalen genomen.
Met het zweet in de handen en met
kramp in de benen - de cockpit is klein, de
aspirant-vliegenier groot - stapt de cursist
als hij is geland uit het toestel en in een
kamer van de Flight Simulator Training bv
(FST) op Schiphol-Oost. Het vliegtuig, een
Frasca 122, bestaat alleen uit een cockpit,
er is geen motor, geen vleugels en geen
propeller. Wel een stuurknuppel en metertjes, die aangeven wat er gebeurt en een
kaart waarop de vlucht wordt getekend.
De bv maakt geen gebruik van hypermoderne simulatoren, zoals bijvoorbeeld de
KLM die heeft en die de piloot, met behulp
van video en bewegingen, de indruk geeft
dat hij echt vliegt. FST werkt met 'simpelere' apparatuur, het gaat alleen om de instrumenten en de kunst ze in de goede
positie te houden.
„Je kan vliegen op zicht en je kan vliegen
op instrumenten", zegt Peter Wielaard, prmedewerker van FST. „Een simulator is
geschikt om op instrumenten te vliegen.
Het kost een fractie van wat het kost om
een echt vliegtuig in de lucht te brengen.
En het geeft geen milieu- en geluidsoverlast. De trainingen zijn echt, je kunt alleen
niet neerstorten." Een uurtje op de simulator kost tussen de 160 en 185 gulden.

Arjen Buruma

Instrumenten
Met trainingen op de simulator hou je
het vliegen op instrumenten onder de knie,
zegt Wielaard. „En je kunt mensen onderwijzen hoe ze op instrumenten moeten
vliegen. Om je Al-brevet te halen moet je
tien instrument-uren gemaakt hebben.
Van de Rijks Luchtvaart Dienst mag je van
die tien uren, er vijf op een simulator maken. De flight simulator is ook in de ogen
van de BLD een instrument dat overeenkomt met de werkelijkheid."
FST bestaat inmiddels bijna 25 jaar. Begonnen werd met een oude Frasca 100B
simulator in hangar zeven op Schiphol.
Inmiddels zit de bv in gebouw 70 en is de
eerste simulator vervangen door een Frasca 122 en een Frasca 242, de eerste machine
van dit type in Europa en 'dat zorgt voor
een realistisch gevoel op de roeren'. Veel
leerlingen werken nu als eerste officier of
gezagvoerder bij een van de grote luchtvaartmaatschappijen.
„Het is een kwestie van fingerspitzengefühl," zegt een van de cursisten als de verslaggever in de stoel van de co-piloot
kruipt en hij de bediening van het vliegtuig
in handen geeft. Meteen geven de meters
aan dat het toestel sterk stijgt en flink van
de koers afwijkt. De stuurknuppel moet
losjes in de hand worden gehouden, corri-

• Een cursist in de Frasca 122. „Het vliegen op een simulator vervangt het vliegen in de
lucht niet, het vult elkaar aan."
Foto Luuk Gosewehr

geren moet met kleine rukjes en meters
moeten goed in de gaten gehouden worden.
„Je zal zien dat het de tweede keer een stuk
beter gaat."
„Je gaat er netter van vliegen," zegt de
instructeur die achter de cursist in een
stoel zit en een sigaartje rookt. „Mensen
die het hier goed leren, vliegen ook netjes
in de lucht. Je legt hier de basis voor het
vliegen in de lucht. Het vliegen op een
simulator vervangt het vliegen in de lucht
niet, het vult elkaar aan."
Er wordt geen type-training gedaan op
de simulatoren, het gaat om het oefenen
van procedures. In de lucht is, zoals op de
grond, sprake van een wegennet. Er wordt
niet zomaar kris-kras door elkaar gevlogen. De piloot moet zich aan bepaalde banen houden. Hij doet dat onder andere met
behulp van radiobakens. Het baken zendt
een signaal uit en met behulp daarvan
wordt in een rechte lijn gevlogen. Daarnaast heeft elk vliegveld een specifieke
aanvliegroute. De procedure's om de landingsstroken op de juiste manier te benaderen wordt op de machines geoefend.
De computer kan daarbij verschillende

varianten inbrengen: het toestel is licht of
juist zwaar beladen, er staat geen of juist
veel wind. Als de wind uit bijvoorbeeld het
oosten waait, zal de piloot als hij het toestel
in een rechte lijn wil laten vliegen, een
beetje tegen moeten sturen.
Onder andere Prins Bernhard kwam
vroeger, de dag voordat hij bijvoorbeeld in
een Dakota stapte om naar Texel te vliegen, naar FST om het vlieg-gevoel weer een
beetje in de vingers te krijgen. De prins is
iemand met veel ervaring, maar ook een
beginner, die nog niet eens besloten heeft
een vliegopleiding te gaan volgen, doet zijn
voordeel met de simulator.
Een piloot is tenslotte iemand die aan
een groot aantal karaktereigenschappen
moet kunnen voldoen: oplettend, kunnen
anticiperen, snel kunnen denken, nauwgezet zijn en initiatief kunnen tonen. Door
middel van een acceptance-gradmg kijkt
FST of iemand geschikt is om verkeersvlieger te worden. „Je leert er niet echt in
vliegen, maar je kunt wel zien of iemand
aanleg heeft. Het is de eerste stap die je zet
om piloot te worden. Vliegen leer je bij de
luchtvaartschool", aldus Wielaard.

Ook na 25 jaar zijn bouwkranen niet weg te denken

o Het prille begin van Schiphol-Centrum, met de bouwputten voor het
Stations- en het directiegebouw.

ET WAS ALLEMAAL nog niet zo
goed geregeld, 25 jaar geleden.
Toen wist men nauwelijks wie
met een bepaald vliegtuig vloog.
Tegenwoordig weet men alles van
tevoren, tot zelfs wat de passagier
wel of niet wil eten. Op 8 mei 1967
om half elf 's avonds vertrok het
laatste vliegtuig van wat toen het
oude Schiphol heette, en nu
Schiphol-Oost wordt genoemd.
Men had er geen notie van dat de
beroemde autocoureur Stirling
Moss in dat vliegtuig had geboekt.
door Jaap Kok
„Als we het hadden geweten, was die
natuurlijk de laatste geworden," verzuchtte pr-man Hans Engelman toen.
Het werd nu John Donkers, een Canadees. Nog even werd er gewacht voor de
gigantische verhuizingsoperatie naar
het nieuwe Schiphol op gang kwam.
Want om half twaalf 's avonds arriveerde het laatste toestel op Oost. De 23jarige student Robert Lacey uit Camtaridge stapte als laatste uit de Neptunus, een Lockheed Electra van de KLM.
Nadat de passagiers door de douane waren, zette een konvooi afhandelingsmateriaal zich in beweging in de richting

• In 1967 leek men even uitgebouwd. Maar op de achtergrond is al te zien
dat men verder gaat.

van het nieuwe Schiphol. Daar kwam
tegen twee uur 's nachts het eerste
vrachtvliegtuig aan, een DC 8 van de
KLM. De bemanning moest met behulp
van een vorkheftruck van boord worden
gehaald, want de trappen zaten nog in
het konvooi dat van Oost onderweg was
naar Centrum.
Vóór op 15 januari 1963 de eerste spa
voor het nieuwe Schiphol de grond in
ging, waren er talloze plannen gemaakt
en weer verworpen. Zelfs of de luchthaven wel in Haarlemmermeer
moest
blijven,
heeft nog ter discussie
gestaan.
Dat was trouwens
niet voor het eerst.
De oprichter van
de KLM, Albert
Plesman, wilde na.
melijk liever in de
buurt van Den Haag blijven. Hij had het
Wassenaarse vliegveldje Maaldrift op
het oog. Maar toen de (Engelse) vliegers
die de eerste toestellen zouden vliegen
dat veldje zagen, keurden zij het ogenblikkelijk af. Plesman moest toen noodgedwongen wel uitwijken naar het toen
nog militaire vliegveld Schiphol.
Nadat er nog eens plannen waren geweesc voor een vliegveld bij Leiderdorp
en veel later voor een bij Burgerveen,
werd uiteindelijk besloten het nieuwe

'Schiphol krijgt
een polderpark'
IE AAN Schiphol denkt,
W
heeft in eerste instantie
niet een park in gedachte. Toch

besteedt de luchthaven veel
aandacht aan het groen. Arjen
Buruma is opzichter groenvoorzieningen.
Volgens Buruma heeft het
groen op de luchthaven onder
meer een verkeersbegeleidende
functie. „Langs de doorgaande
wegen legden we bijvoorbeeld
dubbele bomenrijen aan en
langs niet-doorgaande wegen
enkele rijen. We doen dat voor
zover de infrastructuur dat mogelijk maakt. We moeten rekening houden met de vele leidingen en kabels, die onder de
grond liggen."
Hoewel er veel te doen is over
het leefmilieu op en rond de
luchthaven, zegt Buruma dat

door Robbert Wortel

• Jan Tamboer krijgt de meest vreemde spullen binnen zoals een kris,
"een sombrero en een Indonesisch masker.
Foto Luuk Gosewehr

ArjenBuruma:

Schiphol te bouwen op een plaats die de
toenmalige havenmeester Jan Dellaert
vlak na de oorlog, staande op de puinhopen van het oude Schiphol, had aangewezen.
In eerste instantie werd een vliegveld
ontworpen met meer dan tien banen.
Dat is tenslotte teruggebracht tot vier
hoofdbanen. Dat kon ook, omdat de
vliegtuigen groter werden en vooral omdat de straalmotor zijn intrede deed. Bij
het opstellen van de allereerste plannen

• Schiphol Centrum na 25 jaar. Bouwactiviteiten alom. Nieuwe pieren
werden gebouwd, andere werden verdubbeld.
FOIO <\erophoio Schiphol tu

Schiphol waren uitgeput, want de luchthaven lag ingekneld tussen Fokker, de
Ringvaart en de Rijksweg 9. Ook op het
nieuwe Schiphol zette die groei zich
voort en dat had weer tot gevolg dat de
luchthaven zich steeds verder uitbreidde. Want bijna vanaf het moment van de
opening, op 28 april 1967 door koningin
Juliana, zijn de bouwkranen niet weg te
denken van de luchthaven.
Dit vaak zeer tegen de wensen van de
milieugroeperingen in. Toch is er niot
altijd weerstand
geweest tegen de
luchthaven. Want
toen er sprake was
van verplaatsing
naar Burgerveen,
kwam daar met
name Aalsmeer tegen in opstand. Er
_______________ werd zelfs een
~"""~~""•"•~•~~•~~"• bioemencorso georganiseerd, waarmee werd gepleit voor
het handhaven van het vliegveld in
Haarlemmermeer.
De uitbreidingen gingen ook niet artijd van een leien dakje. Met name van
de zijde van het Noordhollandse provinciebestuur werd nogal behoorlijk tegengas gegeven. Dat greep in meerderheid
praktisch iedere uitbreiding aan om de
ongebreidelde groei van de luchthaven
af te remmen. Ook nu, nu Schiphol voor
een forse uitbreiding staat, is de weer-

Stirling Moss had laatste
passagier moeten worden
ging men nog uit van de zijwindgevoelige oude kisten en dat betekende dat er
voor iedere windstreek een baan beschikbaar moest zijn. Uiteindelijk werd
dus gekozen voor vier banen, maar die
moesten wel langer worden dan in de
oorspronkelijke plannen met tien banen.
De uitbreiding dieper de polder in was
nodig, omdat de luchtvaart explosief
groeide. De mogelijkheden op het oude

stand gigantisch. Aalsmeer, dat in de
jaren vijftig nog te hoop liep om het de
luchthaven m de buurt te houden, verzet zich fel tegen de uitbreiding omdat
door de nabijheid van Schiphol er niet
meer gebouwd kan worden en omdat
voor de volksgezondheid wordt gevreesd.
Hoe explosief de luchthaven in de
loop van 25 jaar is gegroeid, blijkt wel uit
de cijfers. In 1967 vonden er ruim vier
miljoen passagiersbewegingen plaats.
In 1992 zijn dat er bnna achttien miljoen. een stijging van meer dan driehonderd procent. Uit die cijfers valt ook af te
leiden dat de vliegtuigen steeds groter
zijn geworden, want het aantal vliegtuigbewegingen is minder gestegen, namelijk van "104.500 naar 246.300. dat is 136
procent.
Ook de werkgelegenheid is natuurlijk
sterk toegenomen. In 1967 kon Schiphol
zelf het nog af met 650 personeelsleden,
nu zijn dat" er zeventienhonderd. Bij de
373 bedrijven op de luchthaven werken
nu ruim 43 duizend mensen tegen ruim
zeventienduizend m 1967.
En de groei zet door, als tenminste de
cijfers in het Plan van Aanpak uitko
men. In de komende tien jaar verdubbelt het aantal passagiers en het vrachtvervoer stijgt van 660 duizend ton nu,
naar 2,5 miljoen ton in 2003.

planten geen hinder ondervinden van een minder goed milieu. Volgens hem worden niet
speciaal planten uitgekozen, die
beter tegen luchtverontreiniging kunnen. „De plantkeuze is
afhankelijk van de voedingsbodem en dat is in het geval van
Schiphol een kleibodem."
Schiphol heeft ambitieuse
plannen op het gebied van de
groenvoorziening. „Bij de Marlboromast is een groene wig gepland. Daar komt een parkachtig landschap. De voorbereidingen daarvoor zijn begin april
van start gegaan. Het park krijgt
open water dat hoofdzakelijk
tot doel heeft de open waterhuishouding van de polder in
evenwicht te houden. Door middel van een vijver verenigen we
het nuttige met het aangename." Daarnaast is het park een
gebaar naar de buitenlander.
„Buitenlanders verwachten een
polder te zien. Dat landschap geven wij hen met het park. In de
toekomst kunnen reizigers er
ook in wandelen," aldus Arjen
Buruma.
ID

Geert Freling:

'Vele bedrijfjes
binnen NVLS'
INDS 1991 heeft een nieuwe
S
organisatievorm zijn intrede gedaan bij de NV Luchthaven

Schiphol: Facility Management.
Deze afdeling verzorgt alle ondersteunende dienstverlening
bij de NVLS. Geert Freling is de
General Manager van de afdeling.
Facility Management bestaat
uit drie produktgroepen: De
groep Interne Huisvesting, die
verantwoordelijk is voor onder
meer de kantoorinrichting, decoraties,
sportaccommodatie
De Elzenhof en de werkplek van
de NVLS-er. De tweede groep is
Voorraadbeheer en Transport.
Hier wordt bijvoorbeeld gezorgd voor de postdistributie
van de NVLS, de garage en de
directiechauffeurs. De derde
groep is Vormgeving en Reproduktie, waar alle drukwerken
vandaan komen zoals folders en
foto's. Op het eerste gezicht
niets bijzonders, maar schijn
bedriegt. Geert Freling: „Elke
afdeling binnen Facility Management is een zelfstandige onderneming op zich. De werknemers zijn zelf verantwoordelijk
voor het bedrijfsresultaat van
hun afdeling. Elk personeelslid
is in staat dat resultaat te taeïnvloeden."
Veel produkten, die de verschillende afdelingen leveren,
worden ook door bedrijven van
buiten Schiphol geleverd. Freling: „Een voorbeeld is de copyservice. Er zijn in de regio genoeg andere bedrijven die een
copy-service verzorgen. Er
wordt van onze eigen afdeling

Geert Freling

Copy-service verv -:ht dat ze
conform de mark, *verkt. Dat
wil zeggen dat de afdeling een
hoge kwaliteit moet leveren tegen een lage prijs. En zo moeten
alle afdelingen hun plaats op de
markt veroveren. Afdelingen
moeten reageren op ontwikkelingen. Het is mijn taak om dat
te coördineren."
ID

Citroen

Autorubriel SHOWROOM verschijn! ell e weet in glle
edities van Weokmodio l w Amsterdams Siadsblad
Buiienveider'bo Courant Dienior Courant De NIPUWO
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam Do Nieuwe Weesper,
AmsleNcens Wcekb'ad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in On^e Krant Waterland luitgcne
Noordhollands Dagblad! De Zaanse Ge/msbode
(uitgave Noorderpers) en hè' Wille Weekblad (uitgave
Van Groenigen)
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
\.ri|dag ook geplaatst m Hel Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch von maandag t/ni vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-Ó65868Ó Fax 020-6650321
Schriftelijk Vul de bon in en ^end de<;e aan
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parooi Wibautstraat 131
Amsterdam
Algeven kan ook bi| de volgende Weel media! autoren
Amstelveen Gebouw Aomstelsti|n Laon van de Helende
Mees ers 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp
Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel tele'onische als schriftelijke] die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
weet in alle Weekmediaki anten en m Onze Krant
Waterland, Do Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|s
mm-pri|S mei vignet

ƒ 26,ƒ l 1,50
ƒ 5,91
ƒ 6,34

Alle prt|zen zt|n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag

020-665 86 86
Audi

Austin

H.H. h, tegen inruilprijs Aud
100 CC diesel 7-87, schuif/kan
Austm M '83 sport, spec uitv., teldak, anthr. grijs, ƒ9950nwe motor, APK tot 10-'92, Autobedr BEREBEIT, Amstel
i.zgst.,/2500 02503-28989. dijk 25, A'dam, 020-6627777.

ASMOCO, Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39 bij Amstelstation
E 36
'91
granietgnji
'89
donkergroen metallic
'91
donkerrood metallic
Aut.
'91
groen metallic
Aut
'89
donkerblauw metallic
Inruil/leasing/financienng

Amsterdam tel. 020-6943093
T.k. BMW 316 7/82 145.000 km
BMW320I '86, 105 000 km,
diam.zw., APK tot 3-'93, abs. APK 4/93 dig. radio, schuifdak
nwst. ƒ16.500. 020-6113084. trekhaak, sport velgen, ƒ 2700
02979-87247.
T.k.a. BMW 525I, jan. '82, perf.
onderh., lichtmet. sportvelgen.
+ antidiefstalbev., ster. radio/
cass./slede, alarm + afst.bed.,
goede Mich. band TRX 5versn, met.lak Arktis blauw,
voll. ond h rek ter inzage, altijd
BMW onderh., van 2e eig., 1e
eig. bekend. Enige roest aanw.
APK tot '93. Prijs ƒ5000
Tel.' 02993-71785

H H. h., tegen inruilprijs Lancia
Thema 2.0i e, 1/91 LPG, grijs
met. sportvlg. ƒ 26.500.Autobedr. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777.

Mazda

:itroen BX 1,6 TR m '84 nw
,PK puntgaaf ƒ3950 Inruil
nog Tel 02990-37825.
Citroen GSA bj '82,
tette auto / 2250 el 075-163008

Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

ingdijk
autoverhuur

Hartgerink en Klomp

Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's
H H. hand., tegen mruilpnjs BX
Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
6 RE, LPG, wit, 1-'89, ƒ 12 500.
BX 16 RE, LPG-o.b , wit, 9-'88,
(Industrieterrein Noord)
ƒ60,- per dag
9950 BX 14 TE, LPG, |uni'89,
Telefonische informatie 02503 -20129/36644
mcl. BTW en verzekering
11 500 BX 14 RE, LPG, 4-'88,
9950 BX 16 RE, LPG (lichte o a BX, ZX en 9 pers busje
Tel. 020-6932750
besch), 1-'89, ƒ 11 750
Mazda 626 sedan Z.o. m '84,
S Stevinstraat 12a, A'dam
Autobedrijf BEREBEIT,
4-drs.
i.z.g.st
ƒ 1950.
Nissan Micra BX, 1987, zilverAmsteldijk 25, A'dam
XM Diesel '90, ƒ 35000. XM 20 020-6105478.
grijs met., dubb. sp. etc.
~el 0206627777/6627797
AMB nov 89, ƒ24000. XM
ƒ7.950.AMB 90, ƒ 32 500. CX 20 RE
NU KOPEN,
Centrum Auto's 020-6250096
VOLGEND JAAR BETALEN* '89, Ipg, ƒ15000. BX Turbo
Nissan
Sunny 1.3 LX 4-drs, seC AX11TRE5drs5-88/10750 Break D '90, ƒ 27.500. BX RD
GOLDCAR AMSTELVEEN
C. AX 11 RE
9-87 ƒ 9.700 Break'89, ƒ 16.500. BXRDBre- <euze uit 15 gouden Mitsubishi dan 1986, saffier blauw met.
ƒ7.950.-, mol. BTW.
C BX 16 RE
6-89 ƒ19900 ak '87, ƒ12.500. BX 19 TRS
occasions. Tel. 020-6433733. Nissan Sunny 1.3 DX, sky-bleuC. BX Diesel
5-80 ƒ 27.500 Break 1988 LPG ƒ 15.500. BX
C BX 1 9 T2I
2/91 ƒ29500 TRD Turbo '90, ƒ24.500. BX vlitshubishi Colt 1 EL. dies. m. met., 4-drs, sedan, 1984,
Renault 5 SL
6-88 ƒ 11 750 TZD '90, ƒ 19.500. 5x BX TRD 85 5-drs„ wit, APK i.zg.st. ƒ5950, mcl BTW.
Centrum Auto's 020-6250096
Fiat Uno üdo
2-89 ƒ 12 950 '89, va. ƒ14.500. BXD '89, ƒ3950 020-6105478.
Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10600 ƒ12.500. BXD '88, ƒ8500. BX Mitsubishi Colt GL aut., 11-'83, Sunny Coupé 1.6 SLX, alpineFiat Panda Jolly 6/88 ƒ 8.950 19 GTI, Ipg, ob. '89, ƒ 18.500. 87000 km., blauw met.
wit, 1989, in nw.st., ƒ15.950,Peugeot 309 All 2-87 ƒ 12.500 BX 19 TRS '89, Ipg, ƒ 15.500. AUTOBEDRIJF JAN WALS, Centrum Auto's 020-6250096
-'eugeot 205 XS 2/88 ƒ 15.950 BX16TZI, '90, Ipg, ƒ 18.500. 5x 02902-1697.
Weg. vertr. buitenland Nissan'eugeot 205 Ace 6/88 ƒ13.750 BX 16 TRI, '89, Ipg, v.a
Pnmera 16LX, rood, 5/92, 2800
Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950 ƒ13.500. BX 14 TGE, '90,
km, rad/cd + 4 sp. ƒ32500Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12 950 ƒ 14.900. BX 14 E, '88, ƒ 9950.
Tel.- 020-6650244
Renault 19 Cham.5/90 ƒ 18.900 BX 14 '89, Ipg, ƒ11500. GSA
Break, '84, ƒ 2500. VISA Diesel, T.k.MB230E,aut,bj. '83,APK
3-12 maanden garantie
• De autorubriek
10-92, i.z.g.st„ kl. bruin. Pr.
'85, ƒ3500.
*Vraag onze voorwaarden
„SHOWROOM" heeft
ƒ9.975. Tel.' 020-6437002
VISA GARAGE
Vele fmanc. mogelijkheden
een oplage van 750.000 ex.
Houtmankade 37 A'dam
OTO-ICI CITROEN
tel
020-6278410.
Hogeweyselaan 21
WEESP
02940-16661
Ascona 1 6 S, 1985, LPG, gr. Kadett 1 2 S, 1983, rood, m
met., 4-drs., m nw staat. nieuw staat, 2-drs., geen roesl
TIMO DE BRUYN
NIEROP-DAIHATSU b a :
of schade, ƒ 4.950.Voor occasions en reparaties1 Cuore TS aut km. 28.000, '90 108000 km ƒ6.950.Centrum Auto's 020-6250096
Centrum Auto's 020-6250096
van BX, Visa en 2CV6.
Charade
TS diesel, km
APK klaarmaken tegen gered, 120000, '88
Ascona Diesel, 5-drs., 6-'85, KADETT 1.2S, 1982, blauw,
pryz. Verk. van losse onderd. Vancouverstraat 2-12, Amster- c.v., getint glas, ƒ5750.
2-drs, LPG, ƒ 2250,-.
Tel 020-6680820 en 075-702625 dam-West, 020-6183951.
Expocar Trading 020-6153933. Tel. 02990-41746.
H H. h., tegen inruilprijs' Vectra Kadett 1.3 S, bj. 8.86, 78.00C
1.8 GLS, 5-drs., wit, LPG, 12-km. ƒ 10.500.- Autobedrijf Wim
'89, ƒ 18.500 3x Opel Kadett van Aalst. Tel.. 02979-84866.
Rat 127, bj. 84, APK apr. '93, kl. GOUDSMIT FIAT Amstelveen 1600i, 3-drs., LPG, 5-'89, v.a.
ƒ13.750. Kadett 1.6i, LPG, 6- Kadett 1.6GT, b.j.'87, rood, ge
rood, nwe accu, nwe dynamo,
Keuze uit 50 gouden Ratƒ3500. 075-352222.
occasions. Tel.: 020-6470909 '90, ƒ 15.500. Kadett 1.8LS, 4- tint glas, schuifdak, ATS vel
drs., rood, sch.dak, c.v., LPG, gen,
zenderpakket, alarm
Rat Uno 45S, 1986, delage Rat Uno Dies, m. '86, blauw 3-'89, ƒ 15.000. Kadett 1 8 LS, APK, ƒ 14.500, 020-6107434.
rood, zuinige en zeer goede nw. APK, i.z.g.st., ƒ3450. Tei 4-drs., rood, LPG, 3-'89,
020-6105478.
auto ƒ 9 650.ƒ 14.250. Kadett 1.3 LS, LPG, 6Centrum Auto's 020-6250096 T.k. donkerrode Rat Ritmo die '86, ƒ9.750. Kadett 1.3 LS, Opel Ascona 20 S, '81, autom
1 jr. Apk., ƒ 1750.
sel, bj. '84, 5 versn., i.zg.st LPG,3-'84,/4250.0mega2.0i Iel.: 075-163008.
LS,
8-'88,
ƒ
14.750.
Prijzen
mcl.
Vr.pr.
ƒ
2850.
Tel.
020-6169984
FIAT VERMEY B V.
Opel Kadett 81 i.pr.st. nw. APK
Keuze uit ruim 35 occasions Uno 45 fire, b.j 9-'88, APK '93 BTW Autobedr. BEREBEIT,
rijdt
perfect ƒ1950. Tel
Amsteldijk 25, 020-6627777.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
kl zwart, zorgv. onderh. ƒ 995C
02990-37825.
Opel Corsa m. '84 nw. APK,
Tel 02975-62020.
Tel. 02975-62299
mooie
auto
ƒ 3950. Te koop Opel Manta APK gek.
Prijs ƒ 2500. Tel. 020-6436422.
020-6105478.

Nissan

020-6177975

Saab

Subaru

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

Subaru mini bus '85,46000 km,
mot. 100% + APK v. ace., pr.
/ 35000. 02992-1844/1318.

Royal Class Saab's
v.a./20.500,-|i
Hoofddorp, 02503-14097

Peugeot

COBUSSEN

Afgesproken

Chevrolet
Pick-ups, typen full size en S10.
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:

H.H Handel, tegen mruilpnjs
Ford Sierra 2.0i CL, zwart, 4drs, zonw.glas, sch/kanteldak,
LPG, 3-90, ƒ 19.750.
Autobedr. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777.

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabneksgarantie, service en onderhoud.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N
Tel.: 020- 6310615.
* Uitgezonderd Sonata.

Meer Garage

Honda
Accord 2.0 l. EX, bj. 7-88, ong
58 000 km. Inkl. 12 mnd. garantie ƒ 17.950.-. Autobedrijf Wim
van Aalst. Tel: 02979-84866.

HYUNDAI DEALER
Ook voor uw ;.'.
OCCASIONS
Linnaeuskadé 5-7, •
:Amsterdam ' . '

020-6929548

PEUGEOT - DEALER
Door inruil hebben wij voor u
diverse Leeuwekeur gebruikte
auto's klaar staan, b.v.:
205 1.1. Jr. 87 ... . ƒ 9.950.
205 1.1. Accent 89 . ƒ13900.
205 1.1. XL 90 va. .ƒ16.900.
205 1.8GRD. 90 ...ƒ20.900.
405 1.6GU90
ƒ24.300.
6053.0 SV90
ƒ49.500.
De auto's worden geleverd
met 100% garantie. Inruil,
financiering en verzekering
worden door ons snel en voordelig geregeld.

Skoda
koda 120 L '88, / 2.500,xpocar
Trading
20-6153933/6692610.

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad, Tel. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
ihowroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
ihowroom/werkpl./rnagz. Mmervalaan 85, 020-6793249/6713581
Voor een goede SUZUKI-occasion naar

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

.. .. ,..

,
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• . *, x ,-,^

.
-^< -

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Suzuki 100 GX de Luxe, zwart,
9/80, APK 4/93 ƒ2750
JAN WALS, 02902-1697.

2

26.00
37,50
49.00
60,50
72.00
83,50
95,00
106,50

3
4
5
fi
7
8
9
10

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats:.

27.56
39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100,70
1 12,89

Telefoonnummer: _

Zuidwijk Minervalaan
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID

HH. hand., tegen inruilprijs:
R 19 TR, blauw, LPG, 2/90
ƒ 13.500.- R 19 GTX, LPG, rood
3-drs. 5/90 ƒ 15.500.R 19 GTX LPG, blauw, 5-drs
8/90 ƒ 17,000. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Renault 11 GTD blauw mett.
drs '84, 1.7 D i.g.st ƒ4500
Tel.: 02995-5378.
Renault 18 TL stationcar 1983
dubb. sp., zilvergrijs met. APK
3tc. ƒ 3.950.Centrum Auto's 020-6250096
Renault 4F6 bestel 8/84, rood
APK. ƒ 2950.JAN WALS, 02902-1697.
Renault 9 GTL, bj. '84, zilve
met. spoiler, i.z.g.st. ƒ3750.Expocar
Tradin>
020-6153933/6692610.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Seat

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde ertvelöp aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Hét Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam, Afgeven kan ook bij de volgende
Weckmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Renault

Autobedr. Leeweg. Zwanei
burg. Ind.terr. 'De Weere
Leeweg 11. Seat-dealer voc
H.'meer-N. Tel: 02907-3372.

Handtekening:.

Seat Ronda 86 kl. rood, 5-deu
LPG nw. APK i.z.g.st. ƒ 295
Tel. 02990-37825.

020-6658686
&xnr. 020 -66563,21

Autofinanciering
en verzekering

Rijscholen

G 1.3 Wagon' rood
'88
3 1.7 IE rood
'92
iuiletta 2.0 grijs
'85
Jfetta 2.0 bruin
'84
5 1.8 rood
'87
5 1.8 grijs.
'89
5 1.8 IE LPG rood
'90
5 2.0 Twin Spark groen '89
64 Twin Spark zwart
'91
64 3.0 V6, grijs
'88
64 TD groen met.
91
"VRIJDAG KOOPAVOND"
19.00- 21.00 uur

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790,- Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.

Motoren/Scooters

Honda CB 250 T nov. '77, Motor gerev. 40000 km, ƒ2950.-.
JAN WALS, 02902-1697.

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Toyota Tercel SR '85, i.z.g.st.,
nw. APK, ƒ4.750,Expocar
Trading
020-6153933/6692610.

IN 24 UUR GELEVERD

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Volkswagen
V.W.-

en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.

Passat CL variant, zwart met.,
trekhaak, zonw. glas schuif/- BLOKSMA
RADIATEURENkanteld. c.v., 2-91, Autobedr. warmtewisselaars
KapoeasBEREBEIT, Amsteldijk
25, «eq 17, A'dam, 020-6148385.
A'dam, 020-6627777.
irote sortering ONDERDELEN
Jetta 1984, brons met., LPG,
open dak, i.nw.st, ƒ6.950,VW Golf 1.3 C, juni '86 kleur /an schade-auto's, alle
Centrum Auto's 020-6250096 ROOD, in perfecte conditie, merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Mooie VW Polo Pointer Diesel ƒ9.950.-. 020-6380537.
Lid Nevar.
1-'88, wit, 97.000 km, APK
VW Polo VAN uitv. '86, 113000
5-'93, mcl. radio, ƒ9250.
km, ƒ 5.950.-, mcl. BTW
Tel. 02963-1193.
Centrum Auto's 020-6250096

Auto's te koop
gevraagd 'i
DE HOOGSTE PRIJS •
elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478.
De Hoogste prijs voor elk merk
auto a contant met vrijwar.
bew. Tel. 02990-37825.
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.

Volvo

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

Volvo-occasions, ± 35 in voorraad

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Autoverhuur

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!

Studenten 10 % korting.
ƒ29950
- koelwagen & opnjauto
.ƒ28.750
Centerparts
- 9-pers bussen en pick-up's
ƒ 27.95C
raagt
sloopen
schadewa- Nu ook Chrysler Voyager
ƒ24.500
.ƒ36950 gens. Origineel R.D.W.-vnjwa- Avond- en nachttar.:
mg.
De
hoogste
prijs
en
geen
.ƒ37.500
isico. Tel. 6107942 of 6107946. bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
Grote sortering ONDERDELEN
om 8.00 uur retour
van alle schade-auto's, alle
tegen 4 uur-tarief.
Uw Volvo-dealer
merken, alle bouwjaren.
020-6794842, 020-6908683.
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
Ravenstijn, 02502-5435.
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
Het HOOGSTE BOD'? Bel
'oor vrijblijvende prijsopgaaf.
BAARS VOLVO Hoofddorp
VOLVO-NIEROP Loop, sloop en schadeauto's Door annul. nog vrij: 2 wk juni
Paxlaan 10, tel. 02503-12961
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
biedt aan:
480 ES, rood, 49000 km, '87
en 3 wk. juli, 4-pers Amenk
740 GLE, grijs met.
'90 440 spec., 68000, rood, '90.
Het hoogste bod ?
camper. Tel. 02990-30613.
740 GLE, blauw met
'90 440 GL spec., groen met., km Loop- sloop en schade37000, dec. '88.
Starcraft
auto's. Gratis opgehaald.
BAARS VOLVO Leiderdorp
440 GL LPG o.b., 80000, '89.
PTT-vrijwaring RDW.
Amerik. vouwwagens, opzetRietschans 70, tel. 071-899307
740 GL black-lme aut., km
Autosloperij EXCELLENT
camperunits, en Rfth Weels.
480 Turbo, grijs met.
'88 125000, '89.
Heining 39, Sloterdijk A'dam. Door inruil
460 GLE, grijs met, Lpg '90
340 3-drs. spec. '87, ƒ7.950
Tel.: 02907-7654
740 Estate, blauw
'89
Toyota Dyna
340 5-drs. aut., km. 60000, '88
Diesel 1988, met opzetcamperH.H. tegen inruilprijs: Volvo 340 343 aut., 54000, '84, ƒ5.750.
unit 1992, grijs kenteken
DL, 6-'89, LPG, ƒ 12.750.- Volvo 343 DL aut., km. 87000, '84
440 GL, 9-'89, LPG, ƒ 16.000.- ƒ6.250.
Scout Pivo
Volvo 460 GL, 5-'90, ƒ 19.500.- 340 DL sedan aut., km. 65000 Te koop gevraagd speedboten meerdere extra's
n cruisers a contant. Tel m nieuwstaat
Berebeit,
Amsteldijk
25, '84, ƒ6.500.
A'dam, 020-6627777/6627797. 360 5-drs LPG, '85, km. veel 02990-37825.
IMPORT USA CARS
ƒ4.950.
• „SHOWROOM",
l.v.m. lease-auto: Volvo 340 v.v.
Keurenplein, A'dam-Osdorp
Vancouverstraat
2-12,
de autorubriek m
onderh.boek, trekhaak, 1 op
Tel: 020-6670121.
A'dam-west,
Het Parool en Weekmedia.
14, APK '93, b.j. dec. '83,
V.a. 22/8: nieuwe 6-persoons
Huis aan huis in heel
020-6183951.
i.z.g.st. ƒ4000. Tel.: 6797520.
camper te huur.
Amsterdam en omgeving.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Oplage 750.000 ex.
02902-1697.
Tel. 020-6658686.

Van Vloten Amsterdam

205 Accent Inj. '90 ..ƒ16.500
205 Accent Inj. '91 demo
Sinds 1930
ƒ18.950
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v a. Postjesweg 205 GE 1.1 5-d '88 . .ƒ 9.950
AMSTERDAM - 020-6121824 205 GE 1.1 5-d '89 ..ƒ12.950
205 GR 1.4 5-d '87 . .ƒ10.950
De koffie staat klaar!
205 XS 1.4 Inj. '90... ƒ 19.950
205 XR Diesel 1 8 '90 ƒ 18.750
405 GLD 1.9 '89 ....ƒ21.500
BMW 320 (plaatje) '76/ 3.500
Mitsubishi Galant 2.0 GLS
89
ƒ 18.750
Rat Panda 1000 hè . .ƒ 10.500
3-12 mnd. gar. Inr., fin , en
verz. mog. Ook voor inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
" \'
•>
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
. . -, - c.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
l'njs cxcl. PnjMncl.
advertentie in.
n.
6% B.T.W 6% D.T.W.
Sthnjt hier in bloklottcrs
i
uu tekst, l letter per

Toyota

Service en
Reparatie

'eugeot 104 GL, bj. '82, APK
o a.:
mrt. '93, trekhaak, roestvrij Volvo 460 GL, zilver met., 1991, 38000 km
1800. Tel. 020-6964311.
Volvo 440 GLE, mj., Lpg, 39.000 km autom. 1990 .
Peugeot 304 Break '84, ƒ 4750 Volvo 440 Turbo, blauw met., 1989
Volvo 244 GLT, Lpg, grijs m. 1988
Nw. Frictie + APK.
Volvo 740 GL, Stationcar, donk blauw 10-1989 . . .
Tel 020-6278410.
Volvo 740 GL, blackline, zilver m. 1990, 35.500 km
Te koop. Peugeot 205 Accen
rood, 22000 km, nov. '87. Prijs
n.ot.k., i.z.g.s.: 02526-87946.

COBUSSEN

Of u nu zelf een showroom heeft of ttwaxrtó blinkend voor de-^èmr zet, met een advertentie^m
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale ;- \ " x autorubriek van. Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen \vaia Weekmedia in het gebiecf
Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage'vs'n'ca, 750.000 exemplaren, \
s
van Weesp tot Zandvoort.
„\

SPRING IN 'T VELD
Oostemderweg 338-342
1432 AX AALSMEER
02977-44146/24696
HONDA met automaat:
APK + grote beurt v.a. ƒ 299 Civic 1.3 Luxe 3 drs, wit '84
DIESELSERVICE;
Civic 1.5 GLX 3 drs, beige '85 brandstofpompen, verstuivers;
Prelude 1.8 EX, wit
'85 cil koppen vlakken. Garage/
Prelude 1.8 EXR, grijs
'85
motorenrevisie FEENSTRA,
Accord 2.0 EX, beige
'87 Industneweg 27, Duivendrecht,
Tel: 020-6980639.
HONDA:
CMC 1.3 DX 3 drs, rood '92 A.P.K. KEURINGSSTATION
CMC 1.3 Luxe, zilver
'91
Keuren zonder afspraak
CMC 1.5 l GL, rood
'90
Feenstra & Jimmmk
CMC 1.5 l GL, zilv
'90 Asterweg 24A A'dam 6364702
CMC 1.6 Inj., rood
'89
CMC 1.4 GLX Sedan, beige '89
C.R.X. 1.6 l Coupé, zilver '90
Concerto 1 5 l, 5-drs., grijs '92
Accord 2.0 EX, blauw,
'88
Accord Inj Ex, zwart,
'92
Autoverzekenngsmarkt.
ANDERE MERKEN:
Ford Sierra sedan, zwart, '90 Betaal niet méér dan nodig.
Nissan Micra 1.2 SLX, wit, '90 Celie Inf. 020-6416607.
Nissan Sunny Coupé, wit '87
Opel Kadett 1.3, grijs
'87
eugeot 205 Rallye, wit
'89
eugeot 205 1.4 XR, wit '89
oyota Starl. 1.3 XL, blauw '89 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
numph T.R. 7, rood,
'82 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
.W. Golf, aut., beige
'83
Gratis halen en brengen.
olvo 340 DL, grijs
'85
Tel. A'dam: 020-6942145.
LFA'
Autorijschool Ferry
3 1.3 Milano blauw
'86
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
3 1.3 Milano rood
'87
Tel.: 020-6932074.
3 1.3 Milano LPG wit
'87
AUTORIJSCHOOL NOVA
3 1.3 d.gnjs
'90
BOVAG-erkende rijschool
3 1.3 S beige
'87
3 1.3 S groen
'89 Speciale spoedcursus
3 1.3 'Red' rood
'89 ƒ895,- mcl. examen
* ƒ45,- per 60 minuten
3 1.5 QV d. grijs
'86
3 1.7 QV d. grijs
'87 * binnen 8 weken je rijbewijs
Info: 020-6464778.
ö 1.7 QV rood
'87

Autosloperijen

H.H. h., tegen mruilpnjs:
Peugeot 405 SR Diesel, turbo
11-88, ƒ16.500.-.
Autobedr BEREBEIT, Amstel
dijk 25, A'dam, 020-6627777.

Deze bon brengt de loop inttw "showrootÉ".
4L«7
,,

al 17 jaar uw dealer

in PRIJS gelijk,
in SERVICE beter!

Daihatsu

Ford

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

Mitsubishi

Hyundai

M•_i
^

Sloterkade 40-44, Amsterdam

AX

Ford Escort bj. '86 Diesel 1e Ford Sierra GL 2.0 5 drs.
T.k. van 1e eig. BMW 318i Tou eigen, i.z.g.st. ƒ6950. Inruil i.z.g.st. 5 versn. 8/83, met
blauw, ƒ5500. 02977-24102.
ring, diam.zwart metall., zonw mog. Tel. 02990-37825.
glas, c.v., sept '90, ƒ37.500 Ford Sierra 2 l. LPG bj. '88
BMW 730i AUT., juni '88, kl i.z.g.st. 3-deurs ƒ10.950. Inruil
zwart met, zonw. gl., el.
mog. Tel. 02990-37825.
schVkanteldak, ABS, ƒ37.500
FORD
SIERRA COMBI 1.6,
BMW 2002 Targa Cabriole
11/83, rood metallic, APK.
(Baur), bruin met, beige int
verk i . z g s t , juni '74, ƒ 18.500 JAN WALS, 02902-1697.
Binnen 2 jaar bij inrii
Berebeit,
Amsteldijk
25 T.k. Ford Capri 2 O V6 80 div.
minimaal 70% terug'
A'dam, 020-6627777/6627797. nw. onderd. o a. schokd,
kopp, ƒ 1950. 020-6433199.

hokje Cijfers, leestekens
en mssenrmmten tellen
voor l letter. Minstens
3 rei^eU beschrijven
Aan de hand \.m de daarnaast geplaatste tanc\en
kunt u zeil uitrekenen
\\.it uw advertentie kost

Minor Motorcars
Rover Dealer

Lancia Delta LX 1300 m. '84,
i.z.g.st APK, kl. zilver met.,
ƒ2950. 020-6105478.

Fiat

BMW

318
520
520
850
750

3X 1 4 LPG, 10-85, Ferrari rood, TREKHAAK mcl montage voor
uw Citroen BX, ƒ325, mcl btw. Lada 2105, bj. 1-88, km 70 000
z g s t ƒ4500,"5950.- Autobedrijf Wim van
De Citroenspecialist
xpocar
Trading
Aalst. Tel. 02979-84866
Rene Spaan, Visserspad 11
206153933/6692610
Krommenie, tel. 075-281193
Citroen AX 11 TRE, '87,80000
Auto te koop"? Plaats een
Vanaf ƒ85 VEER BOLLEN OP
km ƒ8500
SHOWROOM advertentie U
DRUK
BRENGEN
bij
de
Citroen
el. 075-163008
zult verbaasd staan over het
specialist in Zaanstad
esultaat
:itroen AX GT m j , bj '
Garage Rene Spaan, tel
O 000 km Vrpr ƒ 15000
075-281193/353788
'el 075-163008

Rover

Opel

Alfa Romeo 33 13'87, 78000 Audi 100 SE automaat bj '82
km, APK tot '93, prijs ƒ9.000. een plaatje, nw. APK ƒ2750,020-6105478
Na 1900 u 02990-48549.

BMW
BMW
BMW
BMW
BMW

Lancia

Lada

Mercedes-Benz

Voor meer informatie of advies, bel

Alfa Romeo
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SEAT-AUTO KOHLER-SEA'
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX. 020 - 665.63 21

Campers

Diversen

Algemeen

LET OP!
Grote Opruiming
Door plaatsgebrek ± 100 auto's

v.a. ƒ300.- tot ƒ 10.000.Goedkoopste adres van Nederland
Bekend om onze garantie

WAGENPARK JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83, Amsterdam
Let op! Oranje hek + wimpel

Tel 020-6105478.

Dagelijks van 9 tot 21 uur.
Zaterdags tot 17 uur. Tot ziens
Auto Service Wetter
Subaru-Lada dealer
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
6 tot 12 maanden garantie.
AANBIEDING:
Citroen 14 BX
Toulouse
12-'90
ƒ17.995,LADA Samara Black Beauty
1.3'90
ƒ12.500,LADA Samara 1.3, 5-drs.
'89
ƒ11.250,LADA
Samara
1.3 GLS
'87
ƒ 7.750,LADA 2105 1.2 '89 ƒ 5.500,SUBARU Coupé 1.6 GL,
'86
ƒ 9.950,SUBARU Mini Jumbo DL
'87
ƒ 7.750,HONDA Accord Aero-deck 2.0
EX '88
ƒ 18.750,BMW 320 2-drs '82 ƒ 5.750,MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
ƒ 7.250,Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg? tel. 02907-6572

±50 auto's, APK gek. De
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraa
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079 Tevens INKOOP
RAAK vraagt t.k. diverse type
Nissan en Toyota, b.j. ± '78 to
± '85. Tevens voor ver- en in
koop, diverse merken to
ƒ5000,-. Tel.:075-314618.
± 15 Auto's van ƒ300 to
ƒ1000 met APK. Zuiderake
weg 83 (Oranjehek) A'dam Oi
dorp 020-6105478.
• Bewijsnummers van een gi
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toi
gezonden als u dat bij de op
gave van de advertentie ken
baar maakt. De kosten daa
voor bedragen ƒ 3,Adverteren in „Showroom
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

WESTGAARDE
CENTRUM VOOR BEGRAVEN EN CREMEREN

Via onderstaande invulstrook kunt u de
nieuwe folder van Westgaarde aanvragen.
In de folder vindt u uitgebreide informatie
over de diensten die Westgaarde kan verlenen bij een begrafenis of crematie. Ook
treft u informatie aan over de verschillende
soorten grafvakken en graven en over de
vele mogelijke asbestemmingen, zoals het
verstrooien van de as op Westgaarde of
op zee, het plaatsen van de as in een
urnennis/graf of het mee naar huis nemen
van de as.

Invulstrook aanvraag folder Westgaarde
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
U kunt deze strook ongefrankeerd verzenden aan het
Stadsdeel Osdorp, f.a.v. Westgaarde,
Antwoordnummer 46005, 1060 VB Amsterdam.
U kunt de folder ook telefonisch aanvragen bij
Westgaarde, tel. 020 - 6195680.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

ideorecorders
gorden beter
n voordeliger

E TOPHIT VAN zanger
René Froger hoor je de
laatste tijd niet meer zo
vaak, maar voor veel mensen is
en blijft het bouwen van een
eigen huis het leukste dat er
bestaat. Hoe realiseer je zo'n
woon-ideaal? Behalve dat er
veel geregeld, gekeurd en op
elkaar afgestemd moet worden, mag het huis ook niet
scheef hangen of in elkaar zakken. Evenmin mag de waterleiding of het dak lekken bij de
oplevering - en lang daarna.
Een artikel van Yvonne Muider die uit eigen ervaring put.
Zij betrekt over enige maanden haar nieuwe woning.

D

Eigen huis: van bouwplan tot oplevering

Een plek onder de zon

IJ EEN videorecorder is een
goede beeldkwaliteit van het
grootste belang. Behalve dure
pparaten zijn er ook voordelige reirders van duizend gulden of mincr met een goede beeldkwaliteit.
at blijkt uit een test van de Consuentengids (juni) waarin negentien
ono- en zes hifi stereo-videorecordoor Yvonne Mulder
tts aan bod komen.

B

ior Gerrit Jan Bel
Sommige apparaten hebben veel
oorzieningen. Eén om daarbij goed
de gaten te houden is het PDC•steem. Dit gaat eind dit jaar in
ederland en Engeland werken en
eeft via Teletekst een onhoorbaar
gnaal bij het begin en het eind van
et programma. Hebt u de bijbehonde Teletekstpagina ingetoetst,
an wordt het programma automasch opgenomen. Op die manier
ordt het probleem van onverwacht
üfwijkende aanvangstijden ontweHeel wat videorecorders waren al
voorzien van, of voorbereid op, het n Duitsland gebruikte - VPS-syseem, maar daar zult u weinig aan
nebben nu Nederland dus uiteindeijk voor PDC heeft gekozen. Van de
•eteste recorders is bij de Grundig
']S 902 <ƒ 1100) PDC ingebouwd, terivijl de apparaten van JVC zijn vooraereid voor dit systeem. Beste koop
= goede kwaliteit voor een redelijke
prijs) voor de monorecorders zijn de
nyo VHR 130 (f 850) en de JVC
B-D560 (ƒ900). De Samsung SX260 (f 600) is een voordelige keus (=
goedkoper, maar kwalitatief minT). Voor de hifi-stereovideorecor3ers zijn de Akai VS-F600 en Philips
702 (beide ƒ 1550) en de Panasouc NV- F55 (f 1600) de beste koop.
Toshiba V-611 (ƒ1300) is een
'oordelige keus.

Specialisten kunnen tot in de finesses uitleg geven over hypotheekvormen. De kunst is een hypotheek
te vinden die het beste bij de persoonlijke inkomens- en uitgavensituatie past. Een adviseur die niet
gebonden is aan een bank- of financieringsinstelling en eentje die alles
weet over de jongste ontwikkelingen
in hypothekenland vonden wij daarvoor het beste. Zo'n advies is meestal gratis. Wel moet men bedenken
dat een juiste hypotheek uitzoeken
veel tijd vergt en net zoveel precisie
en maatwerk vraagt als je uiteindelijk te bouwen huis.
Stapte men heel vroeger voor de
bouw van een eigen huis rechtstreeks naar de aannemer, tegenwoordig moet je eerst een hele papierwinkel doorworstelen. Zo staat
in het stedebouwkundig plan van de
gemeente precies aangegeven welk
type bebouwing waar komt. Óók kavels die particulieren kunnen kopen
zijn erin te vinden: grote, smalle, gelegen aan gracht, sierwater of plein,
alleen of gegroepeerd.
Keus genoeg zul je denken, ware
het niet dat de gemeente nog meer
voor je vastlegt. Er zijn percelen
waar alleen woningen met meer ver-

• Bij het bereiken van het hoogste punt gaat de vlag in top

Foto Bram de Hollander

diepingen of met schuine daken mo- van het perceel (denk aan kosten en
gen staan, andere kavels komen al- onderhoud), bezonning, geluid, situleen in aanmerking voor huizen van ering, verkeer en bereikbaarheid
één bouwlaag. Bovendien moet een van openbaar vervoer een rol spelen
nieuw huis binnen een aangegeven bij de uiteindelijke kavelkeuze. Ga
bouwstrook gebouwd worden.
een paar keer de plek bekijken, voordat je de definitieve beslissing
neemt. De opdracht aan de bouwBereikbaarheid
coördinator (een schakel tussen opBij het kiezen van een stukje drachtgever, architect, aannemer en
grond voor eigen bouw is het ver- gemeente) of architect gaat samen
standig ook te letten op de ontslui- met de lijst van woonwensen van de
ting van de wijk en de bereikbaar- 'bouwer' en een programma van eiheid van scholen, bibliotheek en sen. Binnen de financiële mogelijkwinkels. Verder kunnen de grootte heden, die niet overschreden mogen

worden, wordt eerst een schets gemaakt. Na overleg met de 'bouwer'
komt een definitief ontwerp op tafel
en deze tekening moet ter goedkeuring naar de gemeente.
Er gelden immers allerlei voorschriften en veiligheidseisen waaraan het ontwerp moet voldoen. Je
hoopt natuurlijk dat je plan niet
wordt afgekeurd, want dat betekent
tijdsverlies. Kan het bouwplan de
goedkeuring van alle instanties wégdragen, dan wordt het huis bestedingsklaar gemaakt.
Indien de woning pp heipalen
moet komen te rusten, is een sonderingsrapport nodig om te weten te
komen welke lengte en dikte de heipalen moeten krijgen en hoeveel er
nodig zijn. Tegelijkertijd zijn besteken constructietekeningen in de
maak. Evenals het bestek en de beN DE STRIJD tegen de mol,
groting. Alle paperassen gaan dan
weer naar de gemeente met het verdat zachtaardige gangen
zoek een bouwvergunning te verlegravende diertje, is de tuigens doodbloedt. Ook het afsteken nen. Landmeters van het kadaster
nier niets te dol. Als op een
van molpatronen, die de zuurstof in zetten het terrein uit en voor de funzonnige ochtend de tuinier
de gangen vervangen door zwavel, of
vers opgeworpen molshopen
het vol water laten lopen van het
als pubereuze puisten boven
gangenstelsel, blijken soms afdoenhet gazon ziet staan, zal molde te zijn. Het plaatsen van mollekmans het moeilijk krijgen.
lemmen is een wat radicale oplossing van het mollenprobleem. Vangdoor Bram Wolthoorn
buizen voor mollen worden in een
ET WEMBLEY STADION
gang geplaatst; de mol loopt erin en
in Londen is het Mekka
De aanvankelijke hoop op een
is gevangen.
van het Britse voetbal.
snelle, terminale molaandoening
Hoe lelijk de molshopen ook zijn
Jaarlijks
wordt in deze
door bijvoorbeeld een latente veren hoe gegrepen de tuinier zich ook
voetbaltempel de Engelse
ontreiniging van zware metalen onvoelt door de willekeurige aantasCupfinal gespeeld. Het is
der de graszode, wordt grondig de
ting van de eigen geschapen grasbodem ingeslagen bij het zien van de
mat, echt schadelijk is de mol (Tal- mogelijk" om een excursie door
het in 1922 gebouwde stadion
volgende wrat op het gazon. De creapa europea) niet. In het uitgebreide
te maken: The Wembley
tieve tuinier heeft in zijn molvernie- • In de strijd tegen de mol was de gangenstelsel jaagt de mol voornatigingsdrift al heel veel geprobeerd. tuinier vroeger niets te dol
melijk op regenwormen en emelten,
Stadium Tour.
Tekening C Wolthoorn
Tot de zachtaardige middelen bede larven van de langpootmug. Ook
hoort het plaatsen van doploze fles- van een overvolle kattebak. En de slakken en insekten worden door de door Oscar Borghardt
sen(die, als de wind er overeen overspannen gazonbezitter bedient mol bejaagd. Als slakkenverdelger
blaast, een buitengewoon hoog ge- zich van vissekoppen, waarbij die valt de mol zelfs te waarderen.
luid voortbrengen dat de mol allera- van de haring vooral uitmunten
De professionele gids leidt de bekeligst in de oren klinkt. Op dit prin- door hun stuitende stank.
Vanuit het noorden van Duitsland zoekers eerst naar de controllroom,
cipe zijn ook de elektronische molis een nieuwe, milieuvriendelijke waar politie en personeel van het
lenverjagers gebaseerd, die voor veel
methode voor het verdrijvan van stadion met behulp van geavanceerZwavel
geld verkrijgbaar zijn.
mollen aangewaaid: meng drie delen de apparatuur alle bewegingen binEen wat wildere methode is het
Mocht de mol na al deze aanslagen wei met een kwart deel yoghurt. nen en buiten het stadion nauwgezet
vullen van één van de gangen met volharden in zijn aanwezigheid, dan Laat dit mengsel een paar dagen in kunnen volgen.
sterk stinkend materiaal. Het depo- kan met altijd nog grijpen naar de een warme omgeving verzuren en
Na een korte rit per bus rond het
neren van wat teentjes knoflook be- wat ruigere middelen, zoals het vol- giet vervolgens deze waanzinnige stadion wordt er in een filmzaal een
hoort daartoe.
proppen van de gangen met bramen- milkshake in de mollegang. Zodra de tien minuten durende film over de
De werkelijk wanhopige tuinier takken, waaraan de mol zich tot mol hier lucht van krijgt, zal hij er geschiedenis van het stadion vervult de gangen echter met de inhoud bloedens toe beschadigt en vervol- als een speer vandoor gaan.
toond. Hoogtepunten als de Olympische Spelen 1948 en het WK voetbal
1966 passeren de revue. In het filmzaaltje hangt een verweerde lat. Het
stuk hout is legendarisch. In de WKfinale van 1966 (Engeland tegen
West-Duitsland) schoot Geoff Hurst
de bal tegen het houtwerk. Of het
leder daarna op of achter de Duitse
OVEEL HOOFDEN, zo
plaats voor tweelingen. Optochten, doellijn kwam? De scheidsrechter
verkiezing van koning en koningin gaf een doelpunt, maar de discussie
veel zinnen en evenzovele
van de dag en variété en dit alles achter de borreltafel duurt voort.
mogelijkheden voor
Via de badruimte van spelers, de
voor ƒ28,- (incl. mooie, Belgische
iedere smaak en beurs. Een
maaltijd). Inf. tel. 020-624.5953.
ziekenzaal en de persruimte arrivehandvol tips voor hen die nog
AMELAND. Op het strand bij Hol- ren de bezoekers in één van de twee
geen besluit hebben genomen ke en Marja Lohman zetten er hun lum
kan men hier 's zomers genie- kleedkamers: normaal slechts toewaar de vrije dagen door te
huis in Aubeterre voor open. 's Mor- ten van een demonstratie met de
brengen.
gens zwoegen op papa qui fume une paardenreddingsboot
'Abraham
pipe, 's middags excursies of lekker Fock'. Een wat misleidende naam,
door Leni Paul
luieren. Kleine groepjes en wie mee want de paarden worden niet gered,
wil doen moet zich haasten, want er maar doen dienst als trekdieren om
IERLAND. Ierland wordt langza- zijn maar twee cursussen (van 5 t/m de reddinsboot in zee te trekken.
merhand een populaire vakantiebe- 18 juli en van 19 juli t/m l aug.) Inf. Nergens ter wereld te zien, aldus
stemming en hoofdstad Dublin past tel. 023-336064 en 020-662.1507.
WV Ameland die ook nog wijst op
in het rijtje leuke steden-voor-weekhet mooie Reddingsmuseum. Inf.
MIDZOMER (1). Het Midzomer- tel. 05191-2020.
endj e-weg. Mooie musea, onvervalste pubs met balladenzangers en nachtfeest is het mooist in Leksand
VLIEGWIJZER. Voor de consuverhalenvertellers en, nog niet té aan het Siljanmeer in Zweden, waar ment die het zoeken en vergelijken
toeristische streken met veel groen. in klederdracht gestoken violisten van prijzen in brochures en dienstAir Lingus, pas onderscheiden als met een per boot aangevoerde ver- regelingen te tijdrovend en ergernismeest punctuele luchtvaartmaat- sierde meiboom door het dorp trek- verwekkend vindt, is nu bij Singaposchappij tussen Londen en Dublin, ken. Een soort corso op zijn Zweeds, re Airlines 'De Vliegwijzer' verschevliegt 31 keer per week vanuit Am- maar dan wel vol Diepe Gedachten nen. Voordelige vliegtarieven en mosterdam naar Ierland. Inf. Iers Ver- en Folklore. Inf. tel. 020-671.6055.
gelijkheden, basisinformatie over
keersbureau, tel. 020-622.3101.
MIDZOMER (2). Nog meer het te bezoeken land, klimaatgegeGRIEKENvens, etc. Inf. tel.
LAND
OP
020-646.4546.
MAAT. Pas geMUSEUM (1).
start touroperaHonderd adrestor Amfora Trasen van leuke,
vel in Amstergekke, interesdam is gespeciasante en ongewpliseerd in Kreta,
ne musea in
Kos en Cyprus,
Zwitserse kasteweet dan ook allen en burchten
les van deze zonwaar men kan
nige eilanden en
eten en overlevert er reizen
nachten. Bij het
naar eigen wens
Zwitsers
Vernaar toe. Veel exkeersbureau
Welk woord kunt u maken
tra's bij Amfora
(tel.
020zoals gratis fiet622.0333) liggen met de opgegeven letters: 68 sen bij diverse
twee gratis kas- 18-50-36-66-10-30-17-11
accommodaties
teelbrochures
- l - 46 - 68 - 25 - 28?
HORIZONTAAL: l draai; 6 mein voor- en naseiklaar met ongePaarden trekken de reddingsboot op Ameland het water in
zoen. Kinderen
kende mogelijk- taal; 11 wijfjesree; 12 voltooid; 13 af
Foto P S Smit/VVV Ameland
tot twaalf jaar
heden in dit al- en toe; 14 wijnglas; 15 de jongere; 17
boom; 19 zangnoot; 21 frisse wind; 24
die bij pa en ma
penland.
slapen, mogen voor een tientje per nieuws voor hen die de zon nu eens
MUSEUM (2). Het Arnhemse sportart; 26 peilstift; 29 zwemvogel;
dag meeëten. Inf. tel. 020-638.0449. niet onder willen zien gaan. Finnair, Openluchtmuseum heeft er sinds 30 scheidingslijn; 32 vergoeding; 33
BRITSE BADPLAATSEN. Een de Finse luchtvaartmaatschappij kort een attractie bij in de vorm van tennisterm; 34 onbep. hoofdtelw.; 35
gratis brochure bij het Brits Ver- laat u naar (niet mét!) de noorder- de uit 1879 daterende Freia, de oud- televisie; 37 hectogram; 38 mislukkeersbureau over Britse badplaat- zon vertrekken via de zg. Midzomer- ste nog bewaard gebleven zuivelfa- king; 39 herbergier; 40 gehoororgaan; 42 chem. symbool; 44 namesen en hun achterland. 32 pagina's nachtzonvluchten. Tot 15 augustus briek uit Friesland.
lijk; 45 woonschip; 48 kruiderij; 50
vol informatie over bezienswaardig- dagelijks vanuit Helsinki.
heden, sportfaciliteiten en seizoensTWEELINGEN. Leuk nieuws
55+ REIZEN. Helaas werd het te- groot; 53 roofvis; 54 tennisterm; 56
evenementen. Inf. tel. 020-685.5051. voor tweelingen. Barvaux aan de lefoonnummer van deze organisatie oogholte; 57 grond; 58 eerstvolgende;
FRANS. De Franse taal moeite- Ourthe in België, op een paar uur in onze vorige Toerrubriek niet goed 60 uitroep; 61 boksterm; 62 afgebroloos leren spreken bij twee Neder- rijden van Nederland is 15/16 augus- vermeld. Het goede nummer van ken deel; 64 rot; 65 voorz.; 67 metaal;
69 siertorentje; 70 sportpark.
landse dames in de Dordogne. Anne- tus de internationale ontmoetings- deze stichting is 02154-22041.

I

Vissekoppen en kattedrek
verjagen mol uit de tuin

dering wordt grond tot zo'n tachtig
centimeter weggegraven; daaronder
bevriest de grond namelijk niet
meer.
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Klus
Een feestelijke gebeurtenis is het
moment dat de eerste paal de grond
in wordt geheid: het begin van 'Het
Huis'. Een hele serie vaklieden zet
zich daarna in om de bouwklus te
klaren. Zijn de taetonwerkers, loodgieters, metselaars en elektricien
eenmaal bezig, dan vergeet je onRedactuMdres ATV: Wcoknu-dia,
middellijk de papieren rompslomp postbus 2104, 1000 CC Aimtcrdam,
die eraan voorafging.
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Wanneer de begane grondvloer er
Coördinatie: Trudy Steenkamp
ligt, denk je bij jezelf: wat klein alleVormgeving: Paul Busse
maal. Je krijgt een idee van maat en
verhoudingen als de kozijnen zijn
gesteld en de binnenmuren gemetseld. Je kunt je dan beter voorstellen
Stichting adviseert
hoe het allemaal wordt.
verkeersslachtoffers
Zelf mee-opzichteren is leuk. Je
Wie als gevolg van een vermoet wel elke dag naar de bouw om
te kijken, maar zo kun je kleine din- keersongeval nek- en hoofdklachten heeft opgelopen, kan
gen waar niet aan gedacht is, alsnog
bij de Stichting Bescherming
aanpassen of veranderen. Ergernis
Verkeersslachtoffers (SVB) tehoort er af en toe ook bij. Je nieuwe
recht voor kosteloze adviezen
huis wil je bij wijze van spreken wel
en begeleiding. De stichting is al
uit de grond kijken. Je gaat bijna
25 jaar actief en werkt samen
door het lint als de zon boven aan de
met artsen en advocaten in binhemel staat en de bouwers niet konen- en buitenland. De SVB
men opdagen omdat ze elders iets af
meent dat verkeersslachtoffers
moeten maken.
te vaak in veel opzichten „met
hun rug tegen de muur staan.
Vlag in top
Zij weten immers niet, hoe zij
moeten handelen om een reële
Als de eerste verdiepingsvloer is
letselschadevergoeding
en
gelegd, onstaat al 'een beetje dak'
smartegeld te krijgen. De naboven je hoofd. Is de nok, het hoogsleep van een verkeersongeval
ste punt, bereikt, gaat de vlag in top
kan dikwijls nog erger zijn dan
en wordt er opnieuw een beetje gehet lichamelijk leed, veroorfeest. Maar het huis-in-wording
zaakt door het ongeval zelf."
wordt pas een echt huis als de dakBelangstellenden kunnen een gratis
platen tegen de balken gehesen zijn
Infoblad aanvragen bij de SVB. postbus
en het huis 'dicht' is. En iedereen
87896,2508 DG Den Haag; het verzoek Is
wordt helemaal enthousiast als de
een postzegel van tachtig cent voor antwoord l)lj te sluiten.
dakpannen er op liggen.
Voegers werken het metselwerk
af, sanitair en verwarming worden
Droger aan de wand
geïnstalleerd en de tegelzetter plakt
Spiegeltje, spiegeltje aan de
waar nodig de tegels tegen de wanwand... In de badkamer kan
den. Dan volgen alleen dakgoot, renaast de spiegelnu een haardrogenpijpen en ruiten nog en als laatger worden geplakt. Boren is naste lopen de schilders al het grondmelijk niet nodig. Dank zij een
schilderwerk na.
nieuw systeem treedt de wandBij de eerste oplevering wordt gehaardroger pas in werking als
controleerd of het werk goed is uitde föhn bij het haar wordt gegevoerd. Fouten en gebreken worhouden en de föhn schakelt
den genoteerd en binnen enkele wezichzelf weer uit als je hem weer
ken verholpen. Bij de eindopleveophangt. Alle elektrische delen
ring moet het huis helemaal 'af' zijn.
zijn volkomen afgeschermd, zoIs de woning onder GlW-garantie gedat er geen spatje water bij kan.
bouwd, ook dat moet je vóóraf regeBij de haardroger horen acces-,
len, dan heb je tien jaar lang garantie
soires als een haarborstel, krul-'
op de technische uitvoering van
tang en haartang. De haardrojouw 'plek onder de zon'.
ger voldoet, volgens Ocrietfabriek en handelsmaatschappij
in Baarn (tel. 02154-13641), aan
de CEI-normen en is goedgekeurd door de KEMA.

Bezoek aan Wenibley Stadion

H

• De Panasonic videorecorder

Gereedschap
Verhuurders van doe-het-zelf-gereedschap geven soms onveilige
spullen mee aan de huurder. Dit
bleek nadat door de Consumentenbond bij dertien verhuurders appalaten als behangaf stomers, boormachines, nietmachines met compressor, kettingzagen e.d. waren gehuurd. In de helft van de gevallen
werd geen gebruiksaanwijzing en
[veiligheidsinstructie meegegeven.
|ln de andere gevallen waren de
| schriftelijke instructies zeer summier en soms niet eens in het Nederlands.
Bijna alle verhuurvoorwaarden
sturen er op aan dat de klant door te
tekenen verklaart dat de spullen in
goede staat zijn ontvangen en dat de
risico's voor hem zijn. Volgens de
Nieuwe Wet Algemene Voorwaarden
mag dat niet meer en zouden klanten die grote materiële of persoonlijte schade lijden volgens de Consumentenbond nu al een kans hebben
gelijk te krijgen van de rechter. De
bond vond dat geen van de verhuurders is aan te bevelen. De resultaten
van het onderzoek staan in de Coniumentengids van juni.

Computers
Tot voor kort een toekomstdroom,
inmiddels in de winkel en zelfs redebetaalbaar:
kleurenprinters.
Computer Totaal (juni) bekeek er
wjf. Verder schenkt het blad aandacht aan DC Data Diet (een programma dat de capaciteit van de
harddisks van de Atari ST tot en met
TT vergroot) en worden diverse
communicatiepakketten voor Windows op een rijtje gezet.

Kamperen
In de Kampeer en Caravan Kam'toen (juni) tests van de Sprite AlpiC Jubilee ('een behoorlijke carak
'an voor drie personen'), de Heku
Exclusif kampeerauto, de De Waard
Zeearend ('een uniek tentmodel met
talloze gebruiksmogelijkheden') en
de
VW Golf 1.8 CL, die tot trekauto
\ van het jaar is verkozen.

ie sieraden
Als u wilt weten hoeveel bijvoorbeeld uw kostbare sieraden waard
, gaat u ongetwijfeld bij een des«undige te rade. Helaas blijkt uit een
j Praktijkproef van de Consumenten\ ^nd dat het taxeren van antieke sieSf
aden, of sieraden met (half)edelsten
en, voor veel 'deskundigen' een te
^Ware
opgave is. Slechts twee van de
;
'en deden het goed en nog eens twee
redelijk. De meerderheid sloeg de
k fnli'pkant mis. Als u wilt weten
u voor het taxeren van uw sieracle
, n te werk moet gaan lees dan num| '>ier 2 van de Consumentengeldgids.
EN VERDER: In Foto (juni) een
i tes van de nieuwe Minolta Dynax
terwijl in de Autokampioen (nr.
de Lancia Dedra Automatic,
°nda Civic Sedan en Opel Astra
''ationwagen aan bod komen.

Ierland wordt populair

Z

gankelijk voor spelers en technische
staf. De kleedkamer die wordt bezocht heeft de bijnaam 'The lucky
room'; twee van de drie ploegen die
de laatste twintig jaar de Cupfinal
wonnen, verkleedden zich in deze
ruimte. Sinds 1974 verkleedt het Engelse elftal zich voor thuisduels in
dit vertrek. Opvallend is dat de winnaar van het WK in 1966 zich in de
andere kleedkamer in het nationale
tricot hees. Voor de verliezende
Duitsers was deze kleedkamer toen
geenszins 'The lucky room'.

Ereloge
De gids voert de excursie vervolgens het stadion binnen. De trap
leidt de deelnemers naar de ereloge,
waar de winnende spelers na afloop
van de Cupfinal de beker in ontvangst nemen. De bezoekers kunnen op de foto met een, ietwat armoedige, replica van de cup. De excursie besluit met een bezoek aan
The Royal Room: een potsierlijk ingerichte ruimte, waarin de leden van
de koninklijke familie zich voor en
na de wedstrijd ophouden.
Het Wembley Stadion is dagelijks
te bezoeken. De eerste excursie start
om tien uur. De laatste vertrekt om
drie uur ('s winters) of vier uur ('s
zomers). De excursie wordt niet op
feestdagen gehouden en gaat evenmin door op dagen dat er een wedstrijd wordt gespeeld of concert
wordt gegeven. Het Wembley Stadion is vanuit het centrum van Londen makkelijk te bereiken per metro.

Kruiswoordpuzzel

Groene koffiepluim
Het 175 jaar oude bedrijf Simon Lévelt in Amsterdam heeft
van De Kleine Aarde de Groene
Pluim gekregen. Dit als blijk
van waardering voor het pionierswerk dat de Mokumse koffiebranderij en theehandel heeft
verricht om 'biologische koffie
en thee' aan de man te brengen.
Lévelt doet rechtstreeks zaken
met kleine boeren in de Derde
Wereld die zich gespecialiseerd
hebben in biologische landbouw. Café Organico is het bekendste van de biologische koffiemerken en heeft het keurmerk van de Stichting Max Havelaar gekregen omdat het een
puur ideëel produkt is van hoge
kwaliteit. De Kleine Aarde, gevestigd in Boxtel, is een milieueducatie en voorlichtingscentrum.

Nu ook bromscooter
met katalysator

VERTICAAL: l vrucht; 2 trekdier;
3 dicht gekruld; 4 riv. in Duitsland; 5
onderricht; 6 snavel; 7 aardig; 8 kaartenboek; 9 sportevenement; 10 op
geen enkele plaats; 16 kledingstuk;
18 beroep; 20 booswicht; 22 zoogdier;
23 en dergelijke; 24 de oudere; 25
voorz.; 27 aardr. aand.; 28 vr. titel; 30
spleet; 31 kwalijk riekende lucht; 34
zijriv. van de Rijn; 36 daling; 40 appel; 41 familielid; 43 grappenmaker;
46 strafwerktuig; 47 pijnlijk ongemak; 49 overblijfsel; 51 maanstand;
52 Ned. Spoorwegen; 53 uitroep; 55
plant; 57 geur; 59 ploegsnede; 60 metalen staaf; 63 waterkoud; 64 waterdier; 66 voorz.; 68 bolgewas.
Oplossing puzzel vorige week: jongercnverbond.

Sinds kort is er een bromscooter op de markt die een katalysator bezit. Het betreft de
Amico van het Italiaanse merk
Aprilia. De gestroomlijnde carrosserie zorgt voor een lage
luchtweerstand, wat het benzineverbruik gunstig beïnvloedt.
In de koplamp zijn de richtingaanwijzers verwerkt. Het dashboard bevat een snelheidsmeter/kilometerteller
en een
brandstof meter. Verder zijn er
controlelampjes voor groot
licht, richtingaanwijzers, olievoorraad en reservestand van
de benzinetank. Ook is er een
klokje. Onder de buddyseat is
een bagageruimte waarin de valhelm kan worden opgeborgen.
De een-cilinter tweetaktmotor
wordt elektrisch gestart en
heeft een automatische transmissie. De bromfiets weegt 77
kilogram, wordt geleverd in de
kleuren metallic groen en metallic zwart; kost ƒ 4.490,-. Bij de
Apriliadealers te zien.
De Importeur is Safe Tweewicler lmport. Rlddcrkerkstraat B8-72, 307B JYV
Rotterdam.

n

INDESIT 1200 TOEREN WASAUTOMAAT

n
n
n
*
n
STEREO TELETEKST

ft
fl

MHC1100; 2x35 Watt, 2x5
bands equalizer, digitale
tuner met 30 voorkeuzezenders, timer, dubbel
cassettedeck met dolby-B,
CD-speler met Shuffle,
Repeat en Program Play.
Feather-Touch bediening.
Sony 2-weg boxen.
Infrarood
afstandbediening. Adviesprijs*1110.-

SONY CAMCORDER

K
* SONY 70 CM KVC27TD

R
a
f,

SONY MINI
SYSTEEM
INKL. CD-SPELER
EN BOXEN

1200 toeren wasautomaat, trommel roestvrijstaal,
optimaal bedieningsgemak, regelbare thermostaat,
18 wasprogramma's, regelbare centrifugegang,
halve wastoets, zeer zuinig en zelfreinigende pomp.
Adviesprijs* 1299.F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

1899.SONY CAMCORDER

Flat en Square Black Trinitron beeldbuis, euroscart, stereo, teletekst en afstandbe- F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,
diening. Adviespri]s*2550.- autofocus. Adviesprijs. "2220.-

1799.- PHILIPS 1579.CAMCORDER

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.SONY 63 CM KVX25TD

799.-

VKR6843 (=Panasonic MC20):
VHS-C inkl. accessoires. '2095.-

1249.-

STEREO TELETEKST

R

M

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

999.-

JVC55CM KLEURENTV
KLEUREN"
AFSTANDBEDIENING
BEDIENING

799.

'•020-6474939,.
TOPMERKCAMCORDER
E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. "2799.-

"

1599.-

JVC CAMCORDER

VHS, Super korppakt! *2099.-

1499.PHILIPS HI-FI VIDEO

n
n
n
n
*
n

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.'2075.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1245.63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1195.ft PHILIPS 55 CM KTV
ft STEREO TELETEKST
ft
ft PHILIPS 63 CM KTV
ft AFSTANDBEDIENING

nrgüfr
urn? -IQQC
L£;Jy."_

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1095.PHILIPS 21GR2550

n 55 CM TELETEKST
ft
ft
885.PHILIPS 14GR1021
ft'37CM
PORTABLE KTV
*
ft
485.ft 37 CM KLEUREN-TV
ft
ft'
ft'

AEG LAVAMAT RVS

*
K

K
K
R
fl
R
R

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

1000WATT DIGITAAL

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

949.

1299.SONY VHS-HIFI VIDEO

1000 TOEREN LUXE*

HOLL. 1000 TOEREN

PHILIPS/WHIRLPOOL

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST. *1549.-

STUNT! 550 TOEREN

599.-

799

499.-

699.PHILIPS VHS-HQ VIDEO

SIEMENS KS2648

ETNA GAS - ELKTRO

1650 Jasmijn. Adv. *1405.-

895.- PELGRIM SUPERLUXE
898.-

GAS-ELEKTRO FORNUIS

41OIV; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1425.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

2SB01; HQ, afstbed. Adv/1095.-

998.-

ATAG ELEKTRISCH

FEO25A/EFF225/234. |
Adviesprijs. '1445.Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische 130 LTR. KOELKA
PHILIPS CC1000, echter met Oerdegelijke tabletop. Zeer
REGELBARE centrifugegang fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
tot850 t.p.min. Thermisch ge bovenblad. Officiële garantie. KFF452; Luxe gas-elektro l
stuurd, eco-knop. *1495.fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis |
160 LTR. KOELKAST kookboek. Adviesprijs*1735.160 liter, 2-sterren vriesvak.
AEG TURNETTE

1098.-

265.-

1000 TOEREN RVS BL

1398.-

365.PHILIPS 140 LITER

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

SUPER KOOKPLAAT
1099.- ZANUSS1140395.LITER
198.455.ATAG
KOOKPLAAT
60SCH KTF1540J
555.348.PHILIPS 160 LITER
525.BAUKNECHT 160 LITER PELGRIM WASEMKAP
4-pits gaskookplaat. *298.-

679.-

GKF 334; 4 pits. Adv. '445.-

HITACHI VHS VIDEO

M730;HQ,3koppen.M299.-

769.-

HITACHI VHS VIDEO

M720; LCD-afstandbed. '999.-

669.BLAUPUNKT VIDEO

Adviesprijs. *869.-

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed.+leespen. '1445.-

645.-

AUDIOCASSETTES

VIDEOCASSEHES

TDK
D-90
TDK
SA-90
MAXELL XLII-90

BASF
E-180
18.SONY
E-180 20.MAXELL E-240
24.-

J30; VHS-HQ, 3 koppen. '1 1 57.

Intelligent VHS-HQ, perfekt
beeld, afst.bed. Adv. '988.-

118.-

ATAG WASEMKAP
EMKAP

168.

ZANUSSI WASDROGÊR
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

RVS REVERSEREND
pTg^ AQQ
IJrJflf 44l«f.

MOULINEX
OVEN

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

WA15; Adviesprijs*245.-

OWA 425AN; 3 standen
standen *38C
'380.-

12.50
20."
19.-

BAUKN./BOSCH/AEG
PTg«i CQQ
Udl^fv.a.Uvw .
PHILIPS /WHIRLPOOL

*
ft

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vindeji is. Adviesprijs.'595.-

INDESIT
368.LUXE VAATWASSER
INDESIT 120 LITER
699.448.CONDENSDROGER"
PHILIPS VRIESKAST

AKAI VHS-IHQ VIDEO

569.-

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adviesprijs'1099.-

PHILIPS 55CM KT!
STEREO TELETEKST

Type AFB095; Adv.'665.-

Advies. *1775.-

TEFAV-/
STOOMj
^SÏIV

H'
K

698.-

VR200; Afstandbediend. *825.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

fl
fc
fc
ift
f

Type KSV; De nieuwe met 260 KN5404:Gas-elektro.*1049.-1
liter inhoud. Adviesprijs* 1 1 99.-

2596; Adv/799.\dv.*799.-

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. *1295.-

V210; afstandbediend. '1110.-

*

FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. '849.-

645.- ETNA FORNUIS
548.14.00
745.- INDESIT G/E598.BOSCH 2-DEURS
FORNUIS

INDESIT PROMOTIE
ROMOTIE

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

799.
SONY VHS-H.Q VIDEO

498.-

595.-

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT
;HT 2304
2304

70KV971 7; Adviespri]s*2275.-

GRUNDIG P37-440
*ift
f

495.-

ZANUSSI 2-DEURS

SONY VHS-HQ VIDEO

51CM TELETEKST

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

899.-

Nederlands topmerk. '1199.-

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, jog-shuttle, adv. '1990.-

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv. *1220.-

U5M Ö5JÖ

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, INDESIT 2-DEURS
;^|; Rlll l zeer zuinig. Adviesprijs*1299.- Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.*899.-

f,
l098."
ft GRUNDIG 51 CM TXT PANASONIC799.VIDEO
fi

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron l
hete-lucht oven + grill.

INDESIT 1200TOEREN

1149.PANASONIC HI-FI

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

* ARISTONA 51 CM
8 RgA
fig|Q

BROTHER ER7341

WM&
1245.PHILIPS 800 TOEREN
ijjSBr
855.BAUKNECHT WA6500

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

A

Fraai

Ondanks grote inhoud kom- 35 Liter inhoud, 800 Watt l
pakte afmetingen. Kwalitatief vermogen en digitale tijdklok
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs *848.-

449.-

n
n
n GRUNDIG 63 CM TXT
ft
n ARISTONA 55 CM
t STEREO TELETEKST
ft

m 349.QTQ
o/31.- m 449.
29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

1149.BLAUPUNKT HI-FI

Inkl. afstandbediening!

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

AVM610; 20 liter. Adv. 1769.-1

MOULINEX KOMBI
PHILIPS / WHIRLPOOL 800 WATT + GRILL

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

*

*
*
H

MT 299.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. *1549.-

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. "1899.-

STUNTIVHSHQ-VIDEO

ft

SËri 279.-

MOULINEX FM1115

R81 80; 750 Watt + draaiplateau. |

Van de uitvinders! *1099.-

**
*'
*ft'

3Er 229."

20 LITER 700WATT

ZANUSSI K/V (OJ)

|j;iKy 139o." i^jfe?
MIELE KOEL/VRIES

949.JVC HI-FI VIDEO

365.- ARISTONA569.VHS VIDEO
^-"'SS569.iiGRAllM^tdè
JVC VHS-HQ VIDEO
kleuren-" s.

^m 479.-

Zi5.-

1145.-

H
H

SAMSUNG RE570

Type W75.0; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmail- KOEL/VRIES K
Geen twee deurs koelkast
leerd. Adviesprijs '2199.maar een echte 280 liter 2deurs koel/vries kombinatie.
Koelruimte op "ooghoogte".
SIEMENS WM3380
Adviesprijs*979.1000 loeren. Adviesprijs'1878.-

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. *1599.-

n

m 209.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

1349.SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, j

l

^208.-h"ist9°l - -'
.ivmnnMU 11

55-"

HOSUe-.koti.**^~ ;gg •|.zeér8oed9*««»V'ïjjg^.li

ELtC\«V^«'Vgg < .

b^ra^ïlT*

l l'

SIEMENS CONDENS

BAUKNECHT VW 3PR
IjjiK? 49o.- Rgifr
7QO .
BOSCH VRIESKAST

• •J'JjL'w

MIELE DROGER

Type GSD1311; Adv. '848.-

BOSCH VW PS210o"

m ?1?M

648.- MIELE VW G521
378.1449.

IJ:JM 1 199."
STUNT!! VRIESKIST!!
MERKCENTRIFUGE

169.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...................1 tot 5.3O uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag
9 tot 5 uur.KOOPAVOND:

00.000 GEZINNEN ONTVANGEN
EDERE WEEK EEN KRANT VAN

IMieuw
52e jaargang nummer 27

Los nummer ƒ 1,75

Donderdag 2 juli 1992

Oplage: 5.150

Nïcolaasschool en Stekkie krijgenhun zin
ZANDVOORT - De Nicolaaschoql kan alle leerlingen op
et eigen terrein houden. De
;emeente heeft alsnog beslon de exploitatiekosten van

ZANDVOORT - De bemanning van de Zandvoortse reddingtaoot dr.ir. S.L. Louwes
heeft zaterdagnacht minstens
anderhalf uur moeten zoeken
naar een op drift geraakt vissersbootje uit Katwijk.

•ee noodlokalen voor haar reening te nemen. Peuterspeeliaal 't Stekkie hoeft daardoor
;een ruimte in te leveren.
De grootscheepse actie van ouTS, bestuursleden en/of medewerTS van de Nicolaasschool, de Van
Leuven Goedhartschool, kinderdagirblijf Pippeloentje en peuterspeel't Stekkie heeft de gewenste uiterking gehad. De raadsfracties van
D, CDA en D66 zaten dinsdagad alle drie klaar met een motie
m het college van burgemeester en
ethouders op andere gedachten te
rengen. Dat vond dat het teveel
;oor de ruimte) aan leerlingen van
Nicolaasschool op de Van Heuen Goedhartschool ondergebracht
•
loest worden.

De bemanning van het vissersbootje, de Klasina, had hulp ingeroepen in verband met motorstoring.
Op dat moment bevonden zij zich
ter hoogte van Bloemendaal, zo vertelden zij via de marifoon. Later
bleek dat echter niet klopten, het
vaartuig werd er niet aangetroffen.
De vissers konden hun juiste positie
niet bepalen omdat zij niet over navigatie-kennis beschikten.
De Zandvoortse redders van de
KNRM wisten er via gesprekken
over de marifoon achter te komen
waar het vissersbootje zich bevond.
Het dreef mijlen ver uit de kust rond
ter hoogte van Langevelderslag.
Rond een uur 's nachts, anderhalf
uur na het vertrek van de reddingboot, kon de Klasina op sleeptouw
genomen worden. In totaal duurde
de actie vijf eneenhalf uur.
Achteraf bleek dat er geen vuurpijlen of andere reddingsmiddelen aan
boord waren.

Tientallen
leerlingen, ou-

Daarmee volgde het de landelijke
chtlijnen: eerst leegstaande loka•n binnen een straal van twee kiloleter opvullen. Ook ruimtes geruikt door een peuterspeelzaal en
:n kinderdagverblijf vallen onder
egstand. 't Stekkie moest dus
ümte inleveren. _

ders en leerkrachten trokken

vrijdag in protestmars
naar
het

Raadhuis,

waar een petitie
werd aangeboden.

Dat gaf een storm van protest on. Foto Bram Stijnen
ïr de betrokkenen, die de raadsleachter hun alternatief kregen,
et college ging alsnog akkoord met
ZANDVOORT - De Zandst voorstel bij de Nicolaasschool voortse ondernemers - in het
ree noodlokalen te plaatsen. Rede- algemeen - zijn door de gean: financieel maakt het weinig uit, meente op de vingers getikt,
Stekkie hoeft niet in te leveren,
iderwijskundig is het de beste op- wegens het deponeren van beissing en de onderwijs-inspecteur drijfsafval in gemeentelijke afas al akkoord gegaan. De situatie valbakken. Daardoor kunnen
ordt jaarlijks opnieuw bekeken, passanten hun afval niet kwijt
'en triomf van de democratie' al- en is er een grotere kans op
iis enkele raadsleden. Het college zwerfvuil.
listert dus wel degelijk naar de be)lking, voegde wethouder IngwerDe gemeente had.juist méér en
;n daaraan toe. Volgens Ingwersen grotere afvalbakken geplaatst om
seft nu ook het openbaar onderwijs het zwerfvuil te bestrijden. Passanicht op dezelfde aandacht.
ten zouden daardoor hun afval makkelijker kwijt kunnen, de verleiding
om troep op straat te gooien zou
afnemen, zo was de verwachting. Ge-

Nachtbewaking
parkeerterrein
onder watertoren

Ondernemer mag niet dumpen
in afvalbakken van gemeente
heeft daarvoor een contract afgesloten met een particuliere vuilophaaldienst. Bedrijven waar eten en drinken in weggooiverpakking verkrijgbaar zijn, moeten zelf voldoende afvalbakken hebben. 'Op drukke daVerpakking
gen komt het nogal eens voor dat
Bedrijfsvuil mag niet bij de ge- deze bakken sneller vol zijn dan vermeentelijke reiniging worden aange- wacht of dat het aantal ontoereiboden. Een aantal ondernemers kend is', aldus bureau Voorlichting
constateerd is echter, dat een aantal
afvalbakken ook door bedrijven gebruikt wordt. Het ophaalprogramma wordt daardoor ontregeld.

ZANDVOORT - Parkeerpachter Hendriks is begonnen met nachtbewaking op
zijn terrein aan de voet van
de watertoren. Auto's die
op dit terrein geparkeerd
staan, worden vierentwintig uur per dag bewaakt.

Ideaal
Het nachttarief voor het parkeren van de auto is tien gulden.
Deze extra bewaking wordt als
ideaal gezien voor toeristen die
met de auto naar Zandvoort komen en hier de nacht doorbrengen. Het risico van inbraak, of
van diefstal van de wagen of onderdelen daarvan, wordt tot een
minimum teruggebracht.
Ook voor horecabezoekers
die met de auto naar het centrum zijn gekomen, kan de
nachtbewaking een welkome
oplossing zijn. Vooral voor deïenen die van buiten Zandvoort
komen. Behalve met de taxi
kunnen zij vanaf 18 juli ook met
een nachtbus naar Haarlem
(met een verbinding naar debollenstreek) of Amsterdam. De
auto kunnen zij bewaakt in
Zandvoort laten staan.

De horeca is zelf onlangs al een
actie gestart tegen de vuil-overlast.
Trottoir
Probleem is echter dat men het vuil
De ondernemers mogen ook het in onvoldoende mate kwijt kan.

Het aantal 'strepen' dat iemand heeft, maakt bij de vrijwillige brandweer niet zoveel uit.
Iedereen is even hard nodig. Dat
zegt Torn Loos, die gisteren officieel afscheid nam als ondercommandant van de brandweer. Vandaag in de rubriek 'Achter de Scher-
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Op stap
'De niet georganiseerde -j -4
fietsvakanties zitten sterk in
de lift', meid! Jos van der Bergh
(ENFB). Je koopt een route en
ghaat op pad. Wie op de bonnefooi
wzerft, loopt het gevaar in een minder fraai gebied terecht te komen.
Nederland kenl 25 lange-afstands
wandelpaden (3200 kilometer).
Daarover lopen is zeker geen beproeving, zegt Henk Dikker Hupkes
(Stichting LAW) op de ATV-pagina.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

(ADVERTENTIE)

Denk er aan..
Opruiming bij

KINDERMODE
SCHOENEN - LAARZEN
Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
Maandag gesloten.
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

ZANDVOORT - Het Jacobs
Truckstar-festival gaat dit jaar
aan de neus van Zandvoort
voorbij. De honderden vrachtwagens en de duizenden fans
staan volgende week op het
TT-circuit van Assen. Volgens
Bert Rozendaal, hpofdredacteur van het magazine Truckstar, heeft Circuit Park Zandvoprt zich uit de markt geprijsd. Bovendien is de infrastructuur van deze gemeente
niet geschikt voor een groot
festival.

• Door de opmerkelijke vorm van het dak heeft de nieuwe post Ernst Brokmeier nu al twee bijnamen: 'De

Zuidwester' en 'Het kerkje aan de zee'.

Foto Bram Stijnen

Jarige reddingsbrigade krijgt
van provincie brandingboot
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade
heeft zaterdag haar nieuwe
post 'Ernst Brokmeier' geopend. De stemming was extra
feestelijk omdat tegelijkertijd
het zeventigjarig bestaan van
de ZRB kon worden gevierd.
De 'jarige' kreeg van het provinciebestuur een nieuwe
brandingboot cadeau.

Het is inmiddels de vierde post
genoemd naar 'Ernst Brokmeier',
een van de eerste Zandvoortse reddingswerkers, die in 1944 overleed.
De eerste post werd in 1950 op een
bunker gebouwd, maar stortte drie
jaar later door een fikse storm naar
beneden. Ook de volgende post,
eveneens op het strand gebouwd,
hield het maar enkele jaren vol. Het
volgende bouwwerk, dat in 1958
werd neergezet, heeft 34 jaar standgehouden. Het werd afgelopen voor'De Zuidwester' en 'Het kerkje aan jaar afgebroken omdat het hard aan
de zee'. Dat zijn twee benamingen vervanging toe was.
die de Zandvoortse bevolking al
heeft bedacht voor de nieuwe post
De bouwkosten van de nieuwe
'Ernst Brokmeier' aan de Boulevard post bedroegen rond de 125.000 gulPaulus Loot. Het nieuwe bouwwerk- den. Maar daarmee was de ZRB er
je, dat zaterdag feestelijk door bur- nog niet. De vrijwilligers moesten er
gemeester Van der Heijden werd ge- zelf in totaal nog eens tweeduizend
opend, bezit dan ook een opmerke- man-uren in stoppen om alles af te
lijke vormgeving, ontworpen door maken. Van genoemde kosten ging
tum
HW LW HW LW de Hoofddorpse architect Bart Tor- 1900 gulden naar de gemeente Zandui
05.23 01.05 17.56 13.40 doir. De typische kap heeft inder- voort als leges voor de bouwvergunui
06.06 01.50 18.37 16.16 daad veel weg van een zuidwester, ning. Van het provinciebestuur
ui
06.52 02.36 19.27 17.02 het hoofddeksel dat ook wel op red- kreeg de jarige ZRB een cadeautje:
ui
07.46 03.24 20.19 17.42 dingboten wordt gebruikt. Door de een spiksplinternieuwe, pas ontworui
08.39 04.04 21.15 16.34 vorm is er binnen veel extra berg- pen brandingboot ter waarde van
ui
09.45 05.05 22.16 17.35 ruimte gecreëerd, boven de gebrui- zo'n 25 duizend gulden.
ui
10.46 06.04 23.16 18.50 kelijke ruimtes in de post. Daartoe
ui
11.44 07.16
19.55 behoort nu ook een speciale EHBO- Frikhokjes
00.20 08.15 12.59 20.54 -post, voorzien van een eigen noodM
De ZRB werd op 27 maart 1922
deur. Opvallend zijn ook de grote
ramen aan de voorkant, die ruim officieel opgericht. Aanleiding was
fcanstand:
uitzicht bieden voor de bemanning dat er rond de jaren twintig regelma'• dinsd. 7 juli 02.45 u.
van de nieuwe meld- en regeltafel. tig verdrinkingsongevallen voorfodtij 10 juli 00.20 u. NAP+65cm

Waterstanden

f

van de Gemeente Zandvoort. 'Het
gevolg is dat alsnog het afval op
straat wordt gedeponeerd. Door er
voor te zorgen dat voldoende bakken aanwezig zijn en door deze vaker tussendoor te ledigen, kan dit
voorkomen worden.'

afval van hun trottoir niet in de goot
vegen, 's Morgens als de veegwagen
komt, is dat meestal al weer verspreid over de straat. Bovendien behoort dat tot het bedrijfsafval. Maar
het vegen rond het bedrijf en het
opruimen van dat afval behoren wel
tot de verantwoordelijkheid van de
ondernemer.
Een 'correcte gedragscode' is volgens het bureau Voorlichting onontbeerlijk 'bij het gezamenlijk streven
naar een schone, aantrekkelijke
badplaats'.

Strepen

Zandvoort

Hendriks heeft enkele mensen ingeschakeld die de hele
nacht rondlopen om de boel in
de gaten te houden. De nachtwakers staan via een portofoon
rechtstreeks in verbinding met
het politiebureau op de Hogeweg, waar zij eventuele verdachte bewegingen kunnen melden.
De nachtbewaking, die duurt
tot en met eind augustus, maakt
deel uit van het Project Autocriminaliteit van de Zandvoortse
politie. De projectleider, hoofdagent Rini Cappel, en vertegenwoordigers van de gemeente
hebben alle parkeerpachters benaderd met de vraag of zij hieraan wilden meewerken. Hendriks is de eerste die dit sinds
anderhalve week in praktijk
brengt. Daarvoor had hij dit jaar
al enkele keren proefgedraaid.
Verder is onder andere bekend
dat ook het parkeerterrein
naast het NS-station tijdens het
Jazz Behind the Beach-festival
(begin augustus) nachtbewajking instelt.

Louwes paar
uur bezig met
vissersbootje

t

*»

kwamen, ondanks toezicht bij de badinrichtingen en de vier frikhokjes
(linnen tenten). Na de dood van de
jeugdige Willem Groen in augustus
1920 werd een iriitiatiefcomité opgericht, maar er kwam pas schot in de
zaak na de stranding van de KW 127
op 6 november 1921. Noordwijkers
en Zandvoorters brachten de bemanning van de logger middels
handreiking aan wal.
Korte tijd later deed de Hervormde predikant ds. P.M. Posthumus
Meyes een poging een brigade op te
richten en hield A.J. Meyerink, propagandist van de Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenkelingen
een lezing. Toen ook nog Jan van
Kan en Siem Verloop van de Noordwijkse reddingsbrigade kwamen
praten, ging het 'vuur' branden.

Oprichting
Zevenenvijftig mensen waren aanwezig bij de oprichting van de ZRB.
Het eerste bestuur werd gevormd
door voorzitter C.A.C. Gunters (directeur van Hotel Groot Badhuis),
T. Molenaar (gemeenteraadslid), J.
Koning (broodbakker), E.H. van
Breemen (hoofdmachinist Amsterdamse Duinwaterleiding), F.B. Lovink (commissaris van de politie),
dr. P. Varekamp (arts) en mevrouw
H.D. Weenink-Heida.

„De prijs ging in Zandvoort wel
omhoog, maar het gebodene op het
circuit nam evenredig af", zegt Rozendaal. „Het is natuurlijk niet eenvoudig voor een circuitdirectie, als
je ingesteld bent op kleine autootjes
en er komen dan allemaal vrachtwagens. Maar als je weet dat je circuit
eigenlijk niet geschikt is voor een
dergelijk evenement, dan hoort daar
een gepaste houding bij. Toch was
het ieder jaar weer een gevecht om
een en ander rond te krijgen". Van
Circuitpark Zandvoort was afgelopen dagen geen woordvoerder te bereiken.
De verlangde bedragen stonden
niet in verhouding tot de faciliteiten.
Rozendaal wijst op het 'skelterbaantje' (het verkorte circuit) waarop de
vrachtwagens de strijd tegen elkaar
moesten aanbinden. De Visa gaf opnieuw geen toestemming om op het
rechte stuk, voor de hoofdtribune
langs, te racen. De plek waar normaliter het meeste publiek zit.

o Het Jacobs Truckstar-festival, een van de grootste evenementen op het
circuit, komt vanaf dit jaar niet meer terug in Zandvoort.
(Archiellolo Weekmedia)

Exploitant Lauritsen van Restaurant de la Course op het Zandvoortse circuit is 'niet gelukkig' met het
verdwijnen van het festival. „Voor
ons is het verschrikkelijk. Voor de
horeca op het circuit was dit het
grootste evenement". Hij heeft wel
begrip voor de financiële eisen van
de circuitleiding. „Er ging een hoop
stuk, al heb ik zelf nooit echt proble-

men met het truckerspubliek gehad.
Behalve dat ze een keer een hoop
stoeltjes hebben meegenomen.
Maar ja, je maakt met dit publiek
zo'n klapper op zo'n dag, dat je dat
voor lief neemt. Ze verteren veel
meer dan ander publiek. Nu moeten
we maar proberen om er met de
American Day wat meer uit te halen".

Haakse bochten
„De rijders hebben grote bezwaren tegen zo'n kort baantje met van
die haakse bochten. Daar kun je met
een race-auto nog wel rijden, maar
niet met een vrachtwagen van tien
ton. Daar komen veel te veel krachten bij kijken." Door die bochten
zijn er in het verleden heel wat assen
stuk gegaan, zegt Rozendaal. Daarom kwam een aantal vrachtwagenrijders niet meer. Zij wilden geen
risico's lopen in verband met - kort
daarna volgende - belangrijke wedstrijden voor het Europees kampioenschap.
Op de Zandvoortse racebaan kónden maximaal zo'n vierhonderd
vrachtwagens terecht, in Assen naar schatting - zo'n tweeduizend.
„Maar met zo'n aantal kun je in
Zandvoort nooit terecht. Ziet u ze al
door het dorp rijden?" Daarom verwacht Rozendaal ook niet dat het
evenement nog naar de kustplaats
terugkomt.
In Assen is de infrastructuur meer
geschikt: het circuit ligt vlak langs
de snelweg. Op deze locatie is er een
grote toeloop van truckers die afgelopen jaren zijn weggebleven. „Vooral omdat ze nu eindelijk weer op een •
normaal circuit kunnen racen".
Door de toeloop komen ook belangrijke importeurs weer met een stand
naar het festival.

dit' knmt moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat ach in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
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* Voor postahoiinccs gelden andere tarieven.
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Stuur de/e bon in een open envelop naar
NY'eekmedia. Antwoordnummer lOOïl. 1000 I'A
Amsterdam, l' hoi'ft geen post/egel te plakken.

8 "710371"017003

DONDERDAG 2 JULI 1992

WEEKMEDIA 22

FAMILIEBERICHTEN
Enige en algemene kennisgeving
Na een langzaam verval van krachten is van ons
heengegaan onze onvergetelijke tante en oudtante

Antonia Anna den Belder
op de leeftijd van 101 jaar.
Zwaanshoek:
H. J. den Belder
E. F. den Belder-Boskma
Amsterdam:
M. J. van Gils-den Belder
C. van Gils
Callantsoog:
W. H. den Belder
M. E. den Belder-Hoogland
Neven en nichten
Zandvoort, 27 juni 1992
„Huis in het Kostverloren"
Correspondentieadres:
Duinroosweg 12
1759 HJ Callantsoog
De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

Volgende generatie
SCHOENHERSTELLER
in Zandvoort

BESTAAT 3 JAAR

MARCO
Van harte gefeliciteerd met het
behalen van het vakdiploma
Schoenhersteller

Pa en Ma de Goede

BENE MEIJER
SPECIAALVLOEREH
KURK • LAMINAAT • PARKET •

Verkeersbesluiten

NATUURSTEENTAPIJT

SPECIALE AANBIEDING
Heveawood:

LEO en IRMI
véél succes met de

Een prachtige lichte parketvloer in speelse kleuren opgebouwd, incl. ondervloer en afdeklijsten van ƒ99,50 m2
voor

TIROLER STÜBERL
Thijs
Bob
Peter Ariston
Carla en Willy

87,50
Corsica Kurk

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van State,
postbus 20019,2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatie van het
besluit. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is
f 150,- aan griffierechten verschuldigd.

wit met zeer slijtvaste
toplaag hoeft nooit gelakt te worden, van ƒ75,50 m2 voor

- Duindoomlaan 22 te Bentveld

excl. legkosten

2

59,50 m

Voor ons zo onverwacht hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve moedige en zorgzame vrouw en zuster, onze Corrie en oma

Cornelia Antonia Hoogendoorn-Moot
weduwe van Th. J. L. van Waardenburg
op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:
J. Hoogendoorn
Gorinchem:
P. Moot
en verdere familie
27 juni 1992
Fazantenstraat l
2042 CK Zandvoort
De begrafenis op de R.K. begraafplaats aan de
Arkelse Onderweg te Gorinchem heeft heden
plaatsgevonden.

Yvonne,
Van harte gefeliciteerd!
Ook bij de club van 40.

Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat [e hebt geleden.
En wie feart weten, wat je hebt doorstaan.
Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve zuster en tante

Alida Hendrika Kammerer-Avontuur
weduwe van W. O. R. Kammerer
10-02-1910
30-06-1992
J. van der Hoek-Avontuur
H. A. Avontuur
J. R. Avontuur
L. F. Handler-Kammerer
en verdere familie
Correspondentieadres: H. A. Avontuur,
Mauritzstraat 108-1, Rotterdam
Voor hen die afscheid willen nemen bestaat
daartoe gelegenheid in het Uitvaartcentrum van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort
op donderdag 2 juli van 19.00 tot 19.30 uur en
vrijdag van 12.00 tot 12.30 uur.
De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 3
juli om 13.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk,
Poststraat l te Zandvoort.
Waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
om 15.00 uur in het familiegraf op de begraafplaats Westerveld te Driehuis (Velsen).
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
een der ontvangkamers van de begraafplaats.

toegetreden tot de
„Orde van de flalbes"
De Oppcrbcs
De Bessen
De toekomstige Bessen

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk. geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ.32,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn
tel. 02975-40041.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Janny Molenaar-De Haan

huisarts
afwezig van
4 tot 27 juli
Waarnemers de huisartsen
Jagtenberg, tel. 13355
Weenink, tel. 12499
Spreekuren volgens afspraak.
ADVERTENTIES

Mooiste marmer, uraniet en
leisteen. Voor wand en vloer.
Oe
grootste
collectie
in
Amsterdam
un
omstreken.
Deskundig
advies
en
voorlichting.
Groothandelsprijzen v.a.
ƒ 57,-/m-, incl. l)tw.

ABRES
De Flinesstraat IS [recht ;.u. Makroi
Amsterdam • 03)-(ii) is r>55

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Van harte gefeliciteerd
Jan, Alaida en Johan Bijl

j Pasir Ijgtionze belangrijkste
taak ;eri diensfyerlening.
Daarnaast kunt u bij ons
• terecht? vbö :^^" - : ^ : \ - :^-' :- ;\r :•• i '
itVaartyieriekering

Omdat de belangstelling ter gelegenheid van mijn 75ste verjaardag zo
enorm groot was, wil ik langs deze weg
mijn familieleden, vrienden en kennissen, maar héél bijzonder mijn kinderen heel hartelijk bedanken.
't Is een onvergetelijke dag geworden,
zowel voor mij als voor mijn man, een
dag vol verrassingen.
't Was geweldig!

Bedankt, Ma Duif

Zaterdag 10.00-17.00 uur
Maandags gesloten

Donderdag
koopavond 19.00-21.00 uur

KENNEMERLAAN 167, IJMUIDEN.
TEL: 02550-36565
* Uitgezonderd speciale aanbiedingen en excl. lijm, lak, ondervloer, ace. en loonkosten.

Wij zijn
maandagmorgen
ook geopend

SPAR
Celsiusstraat 192

uitvaartovereenkomst
Vraacr; rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodesfraat 60
Werkplaats Schelpenplein

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 553, huur ƒ 502,24 per maand (excl. stookkosten).
1-kamerflatwoning met c.v. Toewijzing aan alleenstaanden. Het
belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ3.085,zijn.

3. Garage Sophiaweg C, huur ƒ 69,49 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
4. Parkeerplaats Lijsterstraat A, huur ƒ7,35 per maand.
Toewijzing aan bewoners van ten eerste Lijsterstraat 2, vervolgens Brederodestraat 1 en ten slotte Lijsterstraat 4 en Brederodestraat 15.
5. Parkeerplaats Lijsterstraat B, huur ƒ 7,35 per maand.
Toewijzing aan bewoners van ten eerste Lijsterstraat 2, vervolgens Brederodestraat 1 en ten slotte Lijsterstraat 4 en Brederodestraat 15.

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort,
Tel. 02507-17244

-2 bomen

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling Is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00-12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort. De
bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
061B92 Savomin Lohmanstraat 4 - plaatsen berging
062B92 Swaluestraat 12 t/m 20
- plaatsen overkapping buitentrap
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

153B91 Max Euwestraat 20
158B91 Jan Steenstraat 12

- oprichten woonhuis met garage
- plaatsen berging

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

Voorgenomen hinderwetvergunningen
(WABM)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een vergunning
ingevolge de Hinderwet te verlenen voor
- een vishandel met stalling voor verkoopwagens en bakvoorziening, gelegen aan de Curiestraat 2F te Zandvoort
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag zonder
bakvoorziening, gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 11 te Zandvoort
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en
bakvoorziening, gelegen aan de Noorderduinweg 48 te Zandvoort.
De aanvragen, de (gewijzigde) ontwerp-beschikkingen en de andere stukken
dieopderaanvragen betrekking hebben liggen van3t/m17juli1992terinzage
bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is
geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 17juli 1992 schriftelijk worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij/zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in
een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te
maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
2 juli 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Te huur

6. Parkeerplaats Lijsterstraat N, huur ƒ 7,35 per maand.
Toewijzing aan bewoners van ten eerste Lijsterstraat 2, vervolgens Brederodestraat 1 en ten slotte Lijsterstraat 4 en Brederodestraat 15.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag van 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
RUILRUBRIEK
1.5-kamerflat, Sophiaweg, huur ƒ 531,64 per maand (geharmoniseerd).
Gevraagd: ééngezinswoning in Zandvoort Noord omgeving Burg.
Beeckmanstr.

zolderetage
met k.d.t. voor
1 pers.
Wegens vakantie gesloten
van 6 juli t/m 21 juli
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

3.4-kamerflat, Lorentstraat blok 25 t/m 180, huur ƒ720,30 per
maand.
Gevraagd: 3- of ruime 2-kamerflat nabij centrum.

5.3-kamermaisonette, De Schelp, huur ƒ739,68 (excl.) bovenste
etage.
Gevraagd: 4-kamereengezinswoning.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer
en geboortedatum uiterlijk op 31 juli a.s. bij EMM.

750,- inkl.
tel. 02507-1421J

GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS
UIT DUITSLAHD:
Vraag naar:

behoorlijk voordeliger'!

1-7Wkm

Q Onze katalogus
O Gratis bezoek thuis+olferte
Q Gratis en vrijblijvende offerte volgens
bijgaande tekening (s.v.p. merk vermelden)
Naam

2.4-kamerflat, Lorentzstraat, huur ƒ710,26 per maand.
Gevraagd: twee- of driekamerwoning.

4.5-kamermaisonette, Sophiaweg, huur ƒ 536,04 per maand (geharmoniseerd).
Gevraagd: twee- of driekamerwoning.

• UKTV AARTV ERZOIIGER:

Aangevraagde kapvergunning

Verleende bouwvergunningen

Ook voor de toewijzing van de parkeerplaatsen geldt dat dit zal
geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

HOERA!

Patricia is geslaagd voor
haar HAVO examen

excl. lijm-, lak- en legkosten

Rectificatie
2. De Schelp 141, huur ƒ 814,89 per maand (excl. stookkosten en
water).
5-kamermaisonette met C.V. Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen met ten minste 2 kinderen. Het (gezamenlijk) belastbaar
maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ5.100,- zijn.

willen wij U heel erg bedanken.
Uit aller naam:
Roei Tigchelaar
Rob Molenaar
Zandvoort
juli 1992

J. G. Anderson

III

Dinsdag
t/m vrijdag 9.30-17.00 uur

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens

DOKTERSBERICHTEN

Rio Orange
Wit Kurk een prachtige mooie vloer geschikt voor alle
ruimtes in uw woning.
van ƒ 36,90 m2 voor

OPENINGSTIJDEN

spreekuur vrijdags op afspraa

Voor de vele bewijzen van steun, medeleven en warme
vriendschap, die wij van u mochten ontvangen, na het
onverwacht overlijden van ons kameraadje, onze moeder, schoonmoeder en omie

excl. lijm- en legkosten

Esther

COCKY

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het
instellen van:
- een 30 km/u - zone voor de M. Nijhoffstraat en voor de weg parallel aan de
Van Lennepweg
- een parkeerzone voor de M. Nijhoffstraat
- parkeerverboden in de parkeerhavens aan de N. Beetslaan
- een parkeerstrook uitsluitend voor personenauto's bij de hoogbouw hoek
Van Lennepweg/Vondellaan
- eenrichtingsverkeer op de weg parallel aan de Van Lennepweg
- fietsstroken aan de westelijke en oostelijke zijde van het gedeelte Vondellaan, tussen Van.Lennepweg en N. Beetslaan.

Adres .

Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd
voor de

Postcode
Woonplaats
Telefoon
Stuur deze bon naar:

Postbus 1265, Indusuieieirein D-4476 We rit e (D)

MOBEMWILKEN
WERLTE
Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), of bel rechtstreeks
metonze Nederlandseafd.09-49595120818- Fax09-4959512867
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Vreeburg' bestaat vijftig jaar

ZANDVOORT - De familie
Vreeburg runt al vijftig jaar
een slagerij in de Haltestraat.
Sinds 1980 is het bedrijf in handen van Kees Vreeburg, die de
zaak met zijn broer Ad overnam van zijn vader.
Slagerij Vreeburg is een echt f amiliebedrijf. Vader Vreeburg begon in
1942 met een slagerij in de Haltestraat. Negen jaar werkte hij als chef
en hij bouwde de zaak helemaal zelf
op. Kees werkt in de Haltestraat samen met zijn vrouw Jopie (Koper),
zijn zoon Marco en zwager Bert. Tamara, de benjamin, is geen familie.

Ad begon zes jaar geleden een slagerij in Heemstede.
Hoewel er veel veranderd is in de
loop der tijden, is één ding nog
steeds hetzelfde. Kees Vreeburg:
„Wij houden van ambachtelijk
werk. De koeien kopen we bijvoorbeeld zelf bij de boer. Ik kan aan een
koe zien of zij gezond is en of zij goed
vlees levert. We gebruiken alleen gezond vee, dat op natuurlijke wijze
gemest is."
Vroeger werd het vee nog door de
slager zelf geslacht. Menigeen zal
zich misschien nog herinneren hoe
bijvoorbeeld de koeien de groene
deur naast de slagerij binnengeleid
werden. Maar met dit tijdrovende

werk is men gestopt. „Dat werd te
duur", verklaart Kees Vreeburg.
Wat de produkten betreft, heeft
zich ook een revolutie voorgedaan
in het slagerswezen. Vreeburg: „De
slagerij is een modern bedrijf geworden. Vroeger kochten de mensen alleen maar ponden en kilo's vlees,
maar tegenwoordig worden er veel
vlug-klaar-produkten gekocht, zoals
schnitzels en hamburgers. Deze produkten maken we voor 95 procent
zelf, met de hand."
Andere produkten van Vreeburg
zijn fameus: de hammen, de gerookte-worstsoorten en de leverworstsoorten. De jubilerende slager
won al verschillende
prijzen
met zijn worsten.
Om het vijftig
jarig bestaan te
vieren heeft de
slagerij, gevestigd aan de Haltestraat 54, elke
week verschillende aanbiedingen. Binnenkort
staat de klanten
zelfs een heuze
verrassing
te
wachten.
• Kees Vreeburg
(tweede
van rechts) en
een aantal van
zijn medewerkers. De slagerij
bestaat
vijftig
jaar.
Foto Bram Stijnen.

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens' weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizataeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbëckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

• Drie visventers raakten zaterdag met hun tractor te water, nadat een van hun voertuigen was komen vast te
zitten. De middelste ging kopje onder en kon pas met laag water worden losgetrokken.
Foio Amoid Keumng

Het Zandvoorts Nieuwsblad start
deze week weer met de rubriek
Strandkorrels, over het wel en wee op
het Zandvoortse strand. Tips, suggesties en andere reacties (eventueel ook
foto's) zijn van harte welkom bij de
redactie, tel. 18648 (b.g.g. 17166).

'Waanzinnig'
ZANDVOORT - De schoolvakanties in onze eigen regio moesten nog
beginnen, maar vooruitlopend daarop was het afgelopen dagen al behoorlijk druk op het strand. 'Waanzinnig druk' zelfs, zoals een van de
agenten van de strandpolitie het uitdrukte. Zoals gebruikelijk raakten
de nodige kinderen zoek, al was het
nog 'bij te benen': zaterdag negen,
zondag elf. De kinderen worden
goed opgevangen. Een enkeling
werd afgelopen week zelfs met een
boot van de reddingsbrigade naar de
rotonde gebracht, waar zijn moeder
zenuwachtig stond te wachten.

Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

ZANDVOORT - De Zandvoort Express is afgelopen
week, net voor het hoogseizoen, opgeheven. Voor voorlopig, tenminste. Het toeristentreintje dat door het dorp reed,
is niet financieel gezond te exploiteren.
Directeur Pieter Thelissen van
Train Chikito maakte vorige week
bekend dat het treintje tijdelijk uit
de roulatie was genomen. Op dat
moment had de Zandvoort Express
bij wijze van proef een jaar rondgereden in deze gemeente. „Na een
jaar hebben wij moeten vaststellen
dat met het huidige materieel de taedrijfsvoering vooralsnog niet rendabel blijkt te zijn", aldus Thelissen.

Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer.

(ADVERTENTIE)

CINÉMA CIRCUS

bioscoopprogrammering van 3 JULI T/M 9 JULI
•VW-W^MMMHMVE'nBBMnH^HM

'Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maanSag 13-16 u.; dinsdag 10-13. 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13'17 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
.Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020 - 562.6271.
•Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 .'17166
Zandvoorts
,1941.

Nieuwsblad is opgericht

in

Geboren:
Britt, dochter van: Koopman, Michael Ronny Frank en Koning, Emerentiana Jacoba
Joyce Barbara, dochter van: Epker,
Johan Cornelis en Van Donselaar,
Hendrika Elisabeth Maria
Overleden:
Van der Kuur, Andries, oud 86 jaar
Langeveld, Jan Willem, oud 67 jaar
Den Belder, Antonia Anna, oud 101
jaar
Beekman, Bob, oud 59 jaar
Van den Brom, geboren De Vries,
Johanna, oud 80 jaar

De officier van justitie ging in beroep tegen de straf van de Zandvoorter. Volgens hem heeft zijn bedrijf
wel degelijk een aandeel gehad in de
drugssmokkel. Dat taleek onder andere uit de verklaring van de eigenaresse van de loods. Zij had haar instructies van de Zandvoorter gekregen. Zij zelf bleek bovendien aan
vier cocaïnetransporten te hebben
deelgenomen.
De uitspraak volgt op 9 juli.

Torn Loos
9

• Torn Loos al
'in burger' voor
de brandweerwagen.
Zijn
brandweerpak
heeft hij gisteravond voor het
laatst
weggehangen.

door Joan Kurpershoek

T

Burgerlijke stand

Gehuwd:
Keur, Charles en Burger, Jolanda
Bol, Jacob en Spieard, Aafke

Andere gearresteerden, in totaal waren elf man aangehouden, werden
veroordeeld tot gevangenisstraffen
van zeven tot zestien jaar. Twee Colombianen wisten inmiddels uit de
gevangenis te ontsnappen.

'Altijd tussen de jongens gestaan

ZANDVOORT - „Ik heb altijd tussen de jongens gestaan.
Nooit er 'boven' of zo." Dat
zegt Torn Loos, tot gisteren ondercommandant van de plaatselijke brandweer. In verband
met het bereiken van de 55-jarige leeftijd, nam hij gisteravond afscheid, na een dienstverband van ruim 23 jaar als
vrijwilliger.

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

Ondertrouwd:
Bosman, Jan Adriaan en Roodenburg, Nicolette
Sloan, Alan en Venema, Joke

De Haarlemse rechter achtte de
onschuld van de Zandvoorter destijds niet helemaal bewezen en veroordeelde hem tot zes maanden gëvangenisstraf.

Foto Bram Stijnen

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem,
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders

Periode:
23 - 29 juni 1992

Ontsnapt

A c h t e r de s c h e r m e n

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/communieviering, pastor Cl. van Polvliet
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis Zondag 10.30 uur: woord/commu(uit Zandvoort)
nieviering, P. v.d. Smaal/A. Beijnes

.'Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18648.

voor dieven en autokrakers. Die zijn
Opvallend was de toename van het 's nachts nogal eens actief op de Tractor V3St
aantal EHBO-gevallen dat op de noord-boulevard. Een van de geduEen van de plaatselijke visventers
post Rotonde viel te melden: zater- peerden miste deze week de lier van werd
zaterdag duidelijk door hoogzijn aanhangwagen.
water verrast, zo blijkt uit een foto
een oplettende lezer van deze
De nieuwe brandingboot van de van
krant.
Ed Keur kwam met zijn tracreddingsbrigade was afgelopen da- tor voor
17 vast te zitten,
gen al op het water te zien, nadat het waardoorpaviljoen
het voertuig steeds verder
„Afschrijving en onderhoud van het vaartuig zaterdag met echte cham- onder water
kwam te staan. De vishuidige treinstel staan niet in ver- pagne was ingewijd. De ZRB had er venters zijn er
razendsnel bij
houding tot de inkomsten". Nu is maar even een 50 PK motor achter als een van henechter
in de moeilijkheden
het voor een ton verkocht naar gehangen. Deze brandingboot is een dreigt te geraken.
Zijn broer MaarDuitsland.
stuk breder dan de traditionele boKeur en zijn collega Huig MoleDe Express reed vaak met slechts ten, waardoor er meer ruimte is om ten
wisten hem nog net op tijd los
enkele passagiers rond. Het treintje een drenkeling te reanimeren. En naar
trekken, maar daarbij kwam op
kon ook als lokaal openbaar vervoer een opgeviste surfplank kan nu ook te
zijn beurt de tractor van Maarten
gebruikt worden, maar de plaatselij- mee.
te zitten. Die kon niet meer geke taxicentrale maakte daar al ras Het is de derde boot van dit type in vast
worden en ging kopje onder. De
bezwaar tegen.
Nederland. Door de vorm is het red
kon pas weggehaald worden
De exploitant ziet uit naar een an- vaartuig stabieler en kan er snel mee trekker
toen het laagwater was. Een forse
der treinstel, waarmee de financiële gevaren worden.
schadepost voor deze hulpverlener.
balans weer in evenwicht kan worden gebracht. „Train Chikito betreurt het dat de proefperiode op
deze wijze moet eindigen, maar
hoopt binnen afzienbare tijd de
Zandvoort Express te laten herleven," aldus Thelissen.

Weekend 4/5 juli 1992

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Een 51-jarige
Zandvoorter kreeg donderdag
bij het Amsterdamse gerechtshof een eis tegen zich te horen
van twaalf jaar gevangenisstraf. De man wordt ervan beschuldigd te hebben meegewerkt aan de invoer van 2600
kilo cocaïne, verpakt in 115 vaten vruchtensap. In eerste instantie was hij door de Haarlemse rechtbank tot zes maanden celstraf veroordeeld, maar
de officier van justitie is hier
tegen in beroep gegaan.

Dinsdag leek het of er nog een
nieuwe 'brandingboot' bij was gekomen. Een van de vissersschepen
voer bij hoogwater op hooguit een
meter of veertig van het strand, met
de netten over de volle breedte uitgespreid.
Navraag bij een van de agenten leert
De cocaïne, met een straatwaarde
dat dit is toegestaan: 'Al legt ie z'n van ruim een miljard gulden, werd
Voor de kampeerders aan het noord- netten op het strand neer, dan nóg in februari 1990 gevonden bij een
strand blijft het oppassen, maar dan mag het'.
inval in een loods in IJmuiden. De
vaten, voor sap van passievruchten,
waren uit Colombia geïmporteerd
door het bedrijfje E&H van de Zandvoorter. Deze heeft echter altijd ontkend dat hij van de drugshandel op
de hoogte was. Volgens hem heeft
het bedrijf EFT de drugs naar IJmuiden gebracht. EFT bleek een
mantelorganisatie voor een drugskartel.

Kwallen

kerkdiensten

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16
augustus.

dag vijf, zondag tien en maandag al
tweeëntwintig. Dat lag vooral aan
een heuze kwallenplaag die het
Zandvoortse kustwater momenteel
teistert, als gevolg van de oostenwind. De verwachting is dat de westenwind een hoop kwallen het
strand op zal drijven.

Zandvoort Express opgeheven

Weekenddiensten
Weekend:
4/5 juli 1992

Twaalf jaar cel
geëist wegens
handel in drugs

DAGELIJKS OM 18.45 en 21.30

CAPE FEAR
(behalve donderdag 9 juli)
KAARTEN: ƒ12,50
Vanaf 16 jaar

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30

SNEEUWWITJE en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9,00
volwassenen ƒ12,50
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

LET OP!!! DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND 9 EN 10 JULI GEEN FILMVOORSTELLING I.V.M. UITVOERING VAN DE ZANDVOORTSE OPERETTE VERENIGING.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger, Franse Frites en Frisdrank) bij Mc.Donalds, minimaal 6
personen, voor maar ƒ 12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686 of bij McDonalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686

OM LOOS gaf wel degelijk opdrachten - geeft hij toe - als er
opgetreden moest worden.
„Op dat soort momenten
werd ik ook 'meneer Loos' genoemd.
Maar hier in de brandweerkazerne,
tussen de bedrijven door, was het
meestal 'Torn'. Dan had je geen rangen of standen. En bovendien: of je
nu wel of niet met strepen rondloopt, iedereen is belangrijk bij zo'n
korps. Je hebt elkaar nodig."
Loos, in het dagelijks leven loodgieter in deze gemeente, werd indertijd eigenlijk opgeroepen voor de nationale reserve van het leger. Maar
in plaats daarvan kon hij ook kiezen
voor een vrijwillig dienstverband bij
de politie of brandweer. Hij koos
voor dat laatste. „Dat was ik toch al
van plan", zegt hij nu. Dat was mede
te danken aan het feit dat hij al een
voorbeeld had in de familie. „Mijn
oom, ome Cor van Koningsbruggen,
was ook vrijwilliger bij de brandweer".

Diploma's

je veertiende het loodgietersvak ingerold. Torn Loos begon op die leeftijd bij de firma Spolders. Later,
toen de vakdiploma's binnen waren,
kreeg hij van loodgieter Weber - uit
de Diaconiehuisstraat - het aanbod
om diens zaak over te nemen. Dat
deed hij ook, samen met zijn broer
Rob. Sinds die - na twintig jaar - in
Haarlem ging werken, is het een eenmanstaedrijf. „En dat zal nog wel
zo'n tien jaar duren. Als zelfstandige
ben je pas op je 65-ste gepensioneerd". Zijn vrouw werkt eveneens
als zelfstandige, in het postagentschap in Zandvoort-noord.
Na het volgen van de basisopleiding werd Loos op l januari 1969,
nog ten tijde van commandant Zeepvat, aangesteld tot adspirant brandwacht. Na elf jaar werd hij al bevorderd tot adjudant Hoofdbrandmeester Eerste Klas en benoemd tot on-

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen in deze gemeente. Vandaag Torn Loos
die deze week afscheid
neemt als brandweer-ondercommandant.

dercommandant. Dat was de zevende keer in die periode dat hij bevorderd werd. Per l augustus 1990 werd
hij bevorderd tot Hoofdbrandmeester. Zelf doet hij daar heel nuchter
over. „Er waren rangen die opgevuld
moesten worden. Dat kwam door de
verplichte keuring die in die tijd
werd ingevoerd, waardoor er mensen moesten afvallen. Ik heb dus die
hele nieuwe opbouw meegemaakt.
En bovendien: ik had mijn eigen bedrijfje in Zandvoort, dus ik was altijd in de buurt".

drijven door praatje ook veel met ze.
Je weet wat er in hen omgaat en wat
er in het korps leeft." Het leuke van
de vrijwillige brandweer is onder andere dat er mensen met allerlei verschillende achtergronden meedoen.
„Dat geeft een enorme afwisseling,''
zegt Loos. „En dan heb je daarnaast
nog veel contacten met collega's uit
de hele regio".

Emotioneel
De opvang na emotionele momenten, bijvoorbeeld zoals een paar jaar
geleden na het tragische ongeval op
het circuit waarbij een Belgische
stuntrijder om het leven kwam, gebeurt voornamelijk 'onder elkaar'.
„En het kan soms even duren, maar
als ze er maar over praten, dan komt
het wel goed".
Ook een dochter van Torn Loos is
nog een tijdje vrijwilligster geweest
bij de Zandvoortse brandweer. Maar
toen zij naar een andere gemeente
verhuisde, moest zij dit opgeven.
„Er verdwijnen regelmatig vrijwilligers omdat zij elders een baan vinden, of omdat zij in Zandvoort geen
woning kunnen krijgen". Dat de
jeugd vanwege woonruimte het dorp
uitmoet, betreurt hij sterk. „En wat
voor mensen verdwijnen er meestal... Mensen met pit, die wat durven
ondernemen".

Loslaten
Torn Loos lijkt nog immer nauw
betrokken bij het wel en wee van het
brandweerkorps, al is hij al enige
tijd bezig dit af te bouwen. Afscheid
nemen van de brandweer blijkt een
hele stap, vooral voor een bevelhebber: „Je bent in feite vierentwintig
uur per dag en zeven dagen per week
brandweerman. Maar ik kan het loslaten, heb ik gemerkt".

„Maar het gebeurde allemaal wat
eerder dan ik van plan was. Ik had
eerst nog een aantal papieren willen
halen, die ik nodig had voor mijn
werk." Die papieren kwamen later,
de gas-, water- en loodgieterstechniOf hij 55 jaar niet te jong vindt om te
sche diploma's, en nog steeds volgt
stoppen met het brandweerwerk,
Loos cursussen om bij te blijven met
daarover laat hij zich niet duidelijk
de nieuwe ontwikkelingen op zijn'
Als ondercommandant trad hij uit: „Zolang je een brandweerpak
meer op 'in de tweede linie', zoals hij draagt, moet je wat kunnen doen.
vakgebied.
Door de vele veranderingen blijkt het zelf omschrijft. „Je houdt de jon- Maar zodra het pak de brandweerdat wel nodig, ook al ben je reeds op gens in de gaten. En tussen de be- man wordt, moet je stoppen".
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DE GROOTSTE
PRETWINKEL
VAN HET LAND
HEROPENT
VRIJDAG
IN ZANDVOORT

gemeente
amstelveen
Bi| de Begraafplaats Zorgvlied is een vacature ontstaan voor een

m/v

medewerker begraafdienst
(38 uur p w.)

Functie-informatie

In deze functie werkt u samen met vier collega s en draagt u zorg voor de uitvoering
van de volgende werkzaamheden
- het delven en sluiten van graven
- het begeleiden van begrafenisstoeten
- het stellen en renoveren van grafmonumenten
- het incidenteel verrichten van hovenierswerkzaamheden

Functie-eisen

U heeft een opleiding gevolgd op LBO- niveau, bijvoorbeeld een hoveniersopleiding
BIJ voorkeur heeft u ervaring met het werk op een begraafplaats U bent collegiaal
en voert uw werkzaamheden vakkundig en met toewijding uit Verder vinden wij het
belangrijk dat u het publiek op gepaste wijze tegemoet treedt

Salaris

Uw salaris bedraagt maximaal ƒ 2 829,—, maar neemt nog toe, naarmate u langer
bi] ons m dienst bent
Bovendien wordt uw salaris nog eens vermeerderd met 7% en ontvangt u voor een
aantal werkzaamheden 'n extra toelage

Overige arbeidsvoorwaarden

De gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing U neemt deel aan de
IZA-ziektekostenverzekermg en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Er is een vorm van opvang voor kinderen van O tot 4 jaar, waarvan afhankelijk van
de plaatsingsmogelijkheden tegen betaling van een bijdrage gebruik kan worden
gemaakt

Informeren

Wilt u meer informatie7 Neemt u dan contact op met de chef van de begraafdienst
de heer G de Jong, telefoon 020-6445236, of de personeelsfunctionaris van de
dienst Milieu en Recreatie de heer D J Wagenaar, telefoon 020-5404483

Solliciteren

U kunt binnen 7 dagen telefonisch een sollicitatieformulier aan vragen bij de
personeelsfunctionaris En omdat Amstelveen ernaar streeft meer vrouwen m
dienst te nemen, worden zij nadrukkelijk verzocht te solliciteren

O

Op 3 juli is het feest in Zandvoort. Want daar heropent
Intertoys, de grootste speelgoedwinkel van Nederland. Met
fantastische aanbiedingen voor groot en klein.
Bij Intertoys vind je alles wat je zoekt voor spel en hobby.
Je wordt er uitstekend geholpen en betaalt er nooit teveel.
Autotransporter
met 4 auto's.

„Goudsblom kado
ideetjes"
Nieuw in Zandvoort!
Voor al uw originele
handgemaakte kadootjes.
o.a. oorbellen, broches, bekers
met zelfgemaakte
dierenfiguurtjes erop,
geboortetegels.
Tevens verkopen wij ook
pakjes FIMO KLEI
Kom gezellig eens langs om te
kijken.
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 16551, dagelijks geopend.
Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen
Tevens om mee te nemen.

Vakantiehulpen
kunnen bij ons nog aan het werk
in augustus.

VAN

levert het bewijs

VOOR

*,Vers en
voordelig"
tegen 'h lage prijs
V Celsiüsstraat 192 ' • •-,

VOOR
OOK JIJ H AALT BI J ONS JE
MAVO DIPLOMA. WEDDEN?

VOOR

Ernie of Bert pop,
23 cm hoog.

• Geen huiswerk o Individueel lesrooster
• Zelfstandig studeren en werken • Extra
begeleiding • Kleinschaligheid

Ivo (2)Ueóe/nmst:erdôm

iit verschillende
itvoeringen.

VOOR

Ivo College Amsterdam, individualiserend voortgezet onderwijs voor (basisvorming en) mavo.
Belangstelling'' Kom naar onze mavo voor een
vrijblijvende kennismaking. Bel Ivo College
Amsterdam: mevr. A. A. Bos of dhr. P. Buijsman:
020-665 6019. Kraaipanstraat 58-60,
1091 PM Amsterdam.

Theeserviesje
op dienblad.

VAN

Het gaat om de diensten
Verzorging en Huishouding
De werktijden zijn in overleg
vast te stellen.

Kleurpotloden in doos,
24 delig.

VOOR

Neem contact op met
Het Huis in de Duinen

VOOR

H. Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort 02507-13141

CHRIS HARDENDOOD

*De Qutte Toine

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Voor gewoon, riant tafelen
met mooi weer kan dit ook op ons terras.

telefoon 023-385478

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Maandag gesloten.

Hij/zij zocht
Administratief personeel m/v
Wij zoeken met spoed datatypisten, telefonisten/
receptionisten, administratief medewerkers, secretaressen,
directiesecretaressen en boekhoudkundig medewerkers Zowel
full-time, als part-time zijn volop mogelijkheden
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld

Ik vond
-ir randstad uitzendbureau

Draagbare
cassettespeler
met hoofdtelefoon.

Zandvoorts Nieuwsblad
i

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiüsstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Kerkplein 11, Zandvoort
AKO
Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
T. Goossens
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
Fa. De Vonk
Vondellaan 1, Zandvoort
Maraned
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Fa. P. Kleijn
De Spar

S P E E L G O E D W I N K E L S
Intertoys Zandvoort, Haltestraat 12, tel. 02507-18389.
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Zeeschuimers
kampioen van
Noord-Holland
ZANDVOORT - De kunstzwemsters van de Zeeschuimers
hebben in Heemstede een prachtige prestatie geleverd. Tijdens de laatste muziekwedstrijd van dit seizoen werd er,
door diverse verenigingen, fanatiek gestreden om de eerste
plaats. De Zeeschuimers lieten echter het mooiste kunstzwemmen zien en wonnen eenvoudig het kampioenschap
van Noord-Holland.
In categorie 1/2 vielen Simone
Brands, Carly Meijer, Sarak van
Engelen, Nathalie Munnekes en
Annemiek Sindorf net buiten de
prijzen, maar toch was de behaalde vierde plaats erg fraai te noemen. In categorie 3/4 behaalde
Sandra Beugel, met haar solo, een
sterke eerste plaats. Bij de duetten op dit niveau werd Sandra
Beugel, met Natascha Bakker, wederom eerste. Ook op het groepsnummer leverde de Zeeschuimers
een prestatie van formaat. Een
gouden medaille was er voor Sandra Beugel, Natascha Bakker,
Minke Kortekaas, Monique van
der Werff, Marjolijn van der Meer,
Sanneke Molenaar en Wendy van
de Broek.
In categorie 5 werd Tamara van
Ehee, met haar solo, netjes tweede. Eveneens een tweede plaats
was er voor het duet van Tamara
van Bhee en Marjolijn van der
Meer. In categorie 6 was het Saskia Wester die de kleuren van de

Zeeschuimers verdedigde. Door
erg fraai te zwemmen kwam ook
hier een eerste plaats uit de bus.
Ingrid Kraaijenoord en Vivian
Croes behaalden met hun artistieke duet een fraaie eerste plaats.
Het wordt eentonig, maar ook het
groepsnummer leverde een eerste
plaats op. Daar zorgden voor, Ditte Valk, Annet ter Heyden, Sylvia
Mettes, Ingrid Kraaijenoord, Vivian Croes en Saskia Wester.
Door de vele medailles en daarbij uitstekende klasseringen van
de leden van de Zeeschuimers
kwam de eerste plaats totaal niet
in gevaar. De beker ging naar
Zandvoort en daarmee kwam een
einde aan het succesvolle kunstzwemseizoen.
Volgende week woensdagmiddag om vijf uur zijn de succesvolle
kunstzwemsters van de Zeeschuimers voor het laatst dit seizoen te
zien. Zij zwemmen dan in De
Duinpan zelfgemaakte uitvoeringen.

The Lions organiseert
pleintjesbasketball
ZANDVOORT - Zondag 12
juli aanstaande is het Burgemeester Van Fenemaplein
plaats van handeling voor het
zogenaamde 'pleintjesbasketball'. Om de basketballsport
meer onder de aandacht te
brengen van het Nederlands
publiek, heeft de Nederlandse
Basketball Bond 25 toernooien
gepland. Een daarvan wordt
door de Zandvoortse basketballyereniging The Lions georganiseerd.
Voorzitter Johan Beerepoot van
The Lions is best gelukkig met de
keuze van de bond op Zandvoort. De
Zandvoortse vereniging staat dan
ook achter het plan van de bond de
basketballsport een lift te geven.
„We zijn best verguld met de keuze
op ons. De basketballsport proberen
we met dit pleintjes basketball populairder te maken", stelt Beerepoot. „Er zijn honderden veldjes in
Nederland, maar die zijn slecht onderhouden, soms zijn de borden

Postduiven
ZANDVOORT - De Postduiven
vereniging Pleines hield afgelopen
zaterdag een wedvlucht vanaf het
station Chantilly in Frankrijk. De
duiven moesten een afstand afleggen van 385 kilometer en werden zaterdagmorgen om tien minuten over
zeven gelost. Hans Heiligers klokte
zijn duif als eerste om kwart over
één. Volgende week beginnen de jonge duiven met hun eerste vlucht.
Uitslag: H.Heihgers l, 6,12. Combinatie P.
en M.Bol 2. E.Paap 3,9. R.Smmge 4. Combinatie Koper 5, 8. J.Heeremans 7, 13, 15.
H.Lansdorp 10. Combinatie Van der Wal/Romkes 11, 14.

zelfs weg. Met dit initiatief hopen we
niet alleen mensen in de basketballsport te interesseren, maar ook de
gemeenten aktiever te maken wat
betreft het onderhoud van de veldjes."
In Amerika, de bakermat van het
basketball, is het pleintjesbasketball bijzonder populair. Net zoals
hier in Nederland met het voetbal
wordt het basketball op de straat
geleerd. Aan het toernooi op het Van
Fenemaplein kan een ieder meedoen. Alle Zandvoorterse verenigingen kunnen meedoen, bedrijven met
een team, toeristen, basketballers en
niet-basketballers zijn welkom.
Leeftijdsgrenzen bestaan niet en gemengde teams zijn eveneens toegestaan.

Scheidsrechterskorps
Het spel wordt gespeeld door
teams van drie tegen drie, op een
half speelveld met een enkele basket. Er kan ingeschreven worden
door teams van drie tot vijf personen. Opgaven kunnen worden gedaan bij Jaap Bloem Sport in de
Kerkstraat, terwijl inschrijving op
de ochtend van het toernooi ook nog
mogelijk is. De aanvang is gesteld op
zondagmorgen elf uur. Alle ingeschreven teams spelen minimaal
drie wedstrijden. De basketballvereniging The Lions zorgt voor een
goed scheidsrechterskorps.
De organiserende vereniging The
Lions verwacht, indien de weersomstandigheden meezitten, een grote
toeloop. „We rekenen op twintig tot
veertig teams", aldus Johan Beerepoot. „We zijn blij met de lokatie op
het Van Fenemaplein, dat moet veel
publiek trekken. Het is een gezelligheidstoernooi waarbij het hoofddoel
is, propaganda te maken voor de
basketballsport."

Straatvoetbaltoernooi vraagt omherhaling

ZANDVOORT - De organisatoren van het vier tegen vierstraatvoetbalkampioenschap
van Zandvoort konden zondagmiddag zo rond drie uur terugzien op een uitstekend geslaagd sportevenement. Alles
zat dan ook mee. Prachtig
weer, goed en sportief straatvoetbal van de jeugdige voetballertjes en enthousiast publiek, waardoor dit gebeuren
om een herhaling vraagt.

kansen beter te benutten en won
met -5-1.

De vele toeschouwers koesterden
zich in een heerlijk zonnetje, terwijl
organisatoren Teun Vastenhouw,
Geert Dijkstra en Alex Heesemans,
met een perfecte organisatie, voor
een voorspoedig verloop zorgden.
Het idee, zoals reeds eerder vermeld, ontsproten uit het vroegere
straatvoetbal, slaat enorm aan. Jammer was het dat maar twee F-junioren teams hadden ingeschreven.
„Men is bang dat er gewonden vallen", stelde Teun Vastenhouw.
„Maar de demonstratiewedstrijd
van de F-jes heeft laten zien dat er
niets aan de hand is. In deze wedstrijd liep niemand een blessure op.
Vroeger op straat viel je ook weieens. Gelukkig heeft deze demonstratie aangetoond dat het niet gevaarlijk is. Iedereen heeft genoten."
De strijd tussen Beach Boys en
Global Boys was dan bijzonder leuk.
Beide teams spanden zich tot het
uiterste in, waarbij bleek dat Beach
Boys, ondanks moedig verzet van • Vele mensen genoten tijdens het Straatvoetbaltoernooi, dat aardig voetbal te zien gaf.
Foto Bram Stijnen
Global Boys, te sterk was, 7-1.
inzet, spelplezier en ook nog leuk bliek en spelers aantrekkelijk.
strijd hielden deze teams zich in
voetbal werd het straatvoetbal beoeIn deze klasse was vrijwel geen evenwicht (2-2) zodat wederom een
Spelplezier
fend. Zonder doelman, maar met de sprake van krachtsverschil. De Peli- strijd werd verwacht waarin beide
De strijd bij de E-junioren was regel dat drie hoekschoppen een pe- kaantjes en Beach Boys plaatsten teams elkaar weinig zouden toegeeveneens de moeite waard. Met veel nalty is, maakt het spelletje voor pu- zich voor de finale. In de eerste wed- ven. Echter nu bleek Beach Boys de

Gemoederen verhit tijdens
internationale autoraces
ZANDVOORT - Zandvoort
trok het afgelopen weekend
tienduizenden
bezoekers.
Slechts 2500 daarvan hadden
voor een bezoek aan het circuit
gekozen, terwijl het voor de
overige duizenden beter toeven was op het strand. Op het
Circuit Park Zandvoort was
het dan ook broeierig warm tijdens de internationale autoraces en af en toe raakten de gemoederen danig verhit.

tiewagens boven twee liter. Deze in
twee manches verdeelde race bleek,
zeker door de hoge buitentemperatuur, een zware beproefing voor
mens en machine. De Fin Heiki Salmenoutio pakte de overwinning in
de eerste heat, maar zag een totaalzege aan zijn neus voorbij gaan door
een matige vijfde plaats in de kort
daaropvolgende tweede heat. De Lotus Esprit Turbo van Torn Langeberg bleek het best opgewassen tegen de zware omstandigheden. Na
samentelling van de resultaten werd
de Oegstgeester eerste met een vierde en een eerste plek. De tweede
positie ging naar zijn plaatsgenoot
Lex Proper, uitkomend in een Porsche 911. Arthur van Dedem legde in
de Mercedes beslag op de derde
plaats.

Vooral bij de Koni Produktiewagens tot twee liter sloeg de vlam een
paar keer in de pan. In de eerste
twee, drie ronden vlogen de auto's
bij bosjes in het rond. Spektakel
voor het publiek, maar minder leuk
voor de rijders zelf, die na afloop
ook nog wat robbertjes uit te vechHectisch
ten hadden.
Het hoofdnummer van de dag
Bij de Koni Produktiewagens tot
vormde de race van de Koni Produk- twee liter ging het er in de openingsfase hectisch aan toe. Her en der
vlogen de auto's van de baan. De
teams van BMW, Alfa en Nissan
streden wederom op het scherpst
van de snede. Rob Happé (Mitsubishi) en Joep Colijn met de Peugeot
bleken tijdens de race de ge vaarlij kZANDVOORT - Het oorspronke- ste outsiders. Maar Happé klapte salijk op 4 en 5 juli aanstaande geplan- men met Roeland Reinders (BMW)
de Jakobs Truckstar Festival op het hard in de vangrail en Joep Colijn
Circuit Park Zandvoort is door de moest gaandeweg de race steeds
organisatie afgelast.
meer prijs geven.
Tommy Coronel werd met zijn
De nieuwe locatie en datum lui- BMW 320 onbedreigd winnaar. In de
den: 11 en 12 juli op het circuit van strijd om de tweede plaats leek Paul
Assen.
van Splunteren aanvankelijk aan
Voor meer informatie over dit festi- het langste eind te trekken, maar
val kan contact opgenomen worden werd na afloop van de race uit de
met Truckstar International te Ha- uitslag genomen wegens ongeoorzerswoude, telefoon 01714-14800.
loofd rijgedrag. Met name de actie

Trukstar Festival
niet op Circuit

Recreatief softballen bij TZB

Petra Janssen
heerst in open
tennisstrijd
ZANDVOORT - In het
Open Zandvoortse tennistoernooi was het vooral Petra Janssen, die veel aan de
bak moest. Zij moest in
drie finales aantreden,
waarbij het enkelspel een
overwinning
opleverde
voor de speelster van TC
Zandvoort.

• Het recreatieteam van TZB speelt alleen voor de lol.

Foto Bram Stijnen

Er staan bij dit spel maximaal twaalf spelers in het
veld en tijdens de slagbeurt wordt er niet gewisseld bij
drie nullen, zoals bij gewoon softbal. Elke speler van het
team komt aan slag voordat er gewisseld wordt. Coach
Marieke Loos: „Het team van Clicks/TZB bestaat uit
twee mannen en dertien vrouwen, die stuk voor stuk erg
enthousiast zijn en allemaal goed met elkaar kunnen
opschieten. Het maakt niet uit of je jong of oud bent,
iedereen kan meedoen. De jongste bij ons is begin twinVoor dit team bestaat geen competitie, er worden tig en de oudste loopt tegen de zestig."
alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Wel beDe recreanten van Clicks/TZB spelen en trainen op
langrijk is dat elke speler de kans krijgt om de bal
lekker weg te slaan. Hrj of zij krijgt rustige ballen aange- woensdagavond. De ene week wordt er getraind en de
gooid door de pitcher van de tegenpartij. Is na vijfmaal andere week staat meestal een wedstrijd op het proslaan de bal nog niet geraakt, dan gooit een medespeler gramma, ongeveer acht per seizoen. Liefhebbers van
of coach een zogenaamd 'toss balletje' op, dat meestal het spelen van softbal op recreatief niveau zijn op de
woensdagavonden van harte welkom.
wel geraakt wordt.

ZANDVOORT - De
softbalvereniging
Clicks/TZB heeft naast ds vele teams, die in
competitieverband spelen, ook een recreatieteam in haar gelederen. Reeds drie seizoenen
speelt dit team een partijtje softbal dat zuiver
gericht is op ontspanning en plezier. Het winnen is niet belangrijk.

In het enkelspel bleek Janssen veel te sterk voor Nancy Magielse, 6-2,6-0. Ook in het damesdubbel leek Petra Janssen op
weg naar de titel. Samen met
Andrea van der Hurk werd de
eerste set met 6-7 verloren. In de
tweede set herstelde het duo
Janssen/Van der Hurk zich met
6-4. In de beslissende derde set
was het gedaan met het Zandvoortse verweer en wonnen Asser en Hulsbosch met 6-2. Ook
in het gemengd-dubbel was Petra Janssen niet erg fortuinlijk.
Samen met Michiel Dijkstra gaf
zij vooral in de eerste set Boelens/Pullens erg goed partij. In
de tie-break werd het Zandvoortse duo geklopt, 6-7. Vervolgens was de tweede set een formaliteit. 6-1 voor Boelens/Pullens.
Het Zandvoortse talent Vlada
Stojanovic plaatste zich bij de
heren voor de finale tegen Michel van Beek. Het werd een
enerverende partij waarbij de
tennissers elkaar geen duimbreed toegaven. Van Beek bleek
wat gelukkiger te zijn en won
met 6-3 en 7-6.

Ondanks dat de krachtsverhoudingen bij de D- en E-junioren soms
erg groot waren ook hier geen onvertogen woord. Slechts goed voetbal.
De D-junioren van Jaap Bloem Speciale lieten m de poule wedstrijden
al zien aardig te kunnen ballen De
strijd om de tweede finale plaats
ging tussen Zandvoort'75 en Deutz
MWM. Door een beter doelsaldo
plaatste Deutz MWM zich voor de
finale. Daarin veel spanning met uiteindelijk Jaap Bloem Speciale als
terechte winnaar, 5-3.

Puntloos
Bij de C-junioren slaagden de Anti
Knudde Boys er niet in, ondanks de
aardige naam, een punt te bemachtigen. De lol was er echter niet minder
om. De Noord Zuid Combinatie en
het Zwarte Veldje plaatsten zich
voor de eindstrijd. De eerste confrontatie was in een 8-4 overwinning
geëindigd voor Noord Zuid Combinatie.
Nu waren de rollen echter omgedraaid en liet het Zwarte Veldje het
ware gezicht zien. Met vlotte combinaties en gave doelpunten won
Zwarte Veldje met 8-2.
„Volgend jaar gaan we zeker
door", aldus een enthousiaste Teun
Vastenhouw. „Mede dankzij de
sponsoring kunnen we dit doen.
Misschien doen we het dan anders,
maar daar hebben we het nog wel
over. Ik vond het in ieder geval weer
erg geslaagd." En gezien de reacties
van spelers en toeschouwers zit Vastenhouw er met die opmerking niet
naast.

Sportraad Zandvoort
organiseert cursus

bij het uitkomen van de Tarzanbocht tegen Alfa qoureur Allard
Kalff kon in de ogen van de sportcommissarissen niet door de beugel.
Fred Krab klom dientengevolge een
plaatsje op, terwijl Raymond Coronel de derde plaats voor zich opeiste.
Jos Verstappen, de talentvolle
Formule Opel coureur, kende ook
ditmaal geen concurrentie. Na het
verkleuren van het startlicht schoot
de Limburger als een pijl uit de boog
weg én legde op die manier de basis
voor een afgetekende zege. Achter
de wagen van Verstappen ontspon
zich een spannende strijd, waaruit
Frank Eglem als beste naar voren
kwam. Zijn teamgenopt Eric Roest
eindigde op de derde plaats.

ZANDVOORT - Dit najaar organiseert de Sportraad Zandvoort in samenwerking met de Stichting Sportservice
Noord-Holland, bij voldoende belangstelling, een cursus vergader- en discussietechniek.
De cursus is bedoeld voor (aankomend) bestuurs- en commissieleden van sportverenigingen, die
graag wat meer van de theorie en
de praktijk van het dicussiëren en
vergaderen willen leren. Het efficiént laten verlopen van een vergadering is namelijk teamwork en
kan alleen slagen met inzet van
alle deelnemers aan de vergadering, is de mening van de Sportraad.
De cursus duurt drie avonden
van 2,5 uur en wordt gehouden in
het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort. De avonden staan gepland

voor 28 september, 7 oktober en 14
oktober van 19.30 uur tot 22.00
uur.
De kosten per deelnemer bedragen slechts veertig gulden, inclusief werkboek. Het merendeel van
de kosten wordt betaald door de
Sportraad Zandvoort. In totaal
kunnen twintig personen deelnemen aan deze cursus. De cursusleider is de heer J. van den Heuvel
uit Landsmeer.
Nadere informatie over de cursus kan verkregen worden bij het
secretariaat van de Sportraad, p/a
Raadhuis Zandvoort, Swaluestraat 2, telefoon 61497.

Grindbakken
Bij de Koni Produktiewagens tot
1400 cc pakte Egbert Top (Suzuki
Swift) de zege voor Kees Kreijne
met de Peugeot en Amée de Jong
met de Suzuki. De 17-jarige Sandra
van de Sloot mocht op basis van
haar resultaten in de Citroen AX
Cup van de Autosportbond voor het
eerst deelnemen in een toerwagen.
Spijtig genoeg strandde haar debuut
in een van de grindbakken.
Alex Korper bewees zijn talent in
de Formule Ford 1600 en schreef de
race op zijn naam. De dag werd afgesloten door de Squadra Bianca race.
Louk Termeijtelen, Jan Rosekrans
en Henk van der Wilt mochten de
dagprijzen in ontvangst nemen. De
race om de Opel Ascona Cup kende
ditmaal een bijzonder spannend en
fair verloop. Mike van der Raadt
ging zegevierend over de finishlijn.
Wilko van Vegten en René van Ling
bezetten de volgende plaatsen.

Jeugd Zandvoortmeeuwen naar
kamp van voetbalbond in Zeist
ZANDVOORT - In de week van 20 tot en met 25 juli gaat een
groep E- en F-junioren van Zandvoortmeeuwen op sportjeugdkamp in Zeist. Dit initiatief, dat door Teun Vastenhouw negen
jaar geleden werd genomen, is zo langzamerhand een traditie
geworden.
Onder leiding van Ruud Minden, Eli Paap en Willem Minkman verblijven
twaalf jeugdleden van Zandvoortmeeuwen in tenten op het KNVB-sportcentrum in Zeist. De Zandvoorters maken deel uit van zo'n 120 jeugdvoetballers van verschillende verenigingen. Op het sportcentrum in Zeist ondergaan de voetballertjes voetbaltrainingen, doch daarnaast zullen vele
spelvormen in ontspannen sfeer worden beoefend. Het doel, dat de KNVB
stelt aan dergelijke weken, is de jeugd op vele manieren te confronteren met
de voetbalsport en ze daaraan zoveel mogelijk plezier te laten beleven.
Op het programma staan onder andere voetbal- en vaardigheidsproeven.
Daarnaast worden speurtochten gehouden, wordt er gezwommen en staat
er een museumbezoek op het programma.

Zandvoort 75 bij Ajax in poule

Beachvolleyball
ZANDVOORT - De Martini Beachvolleyball Series '92 gaan zaterdag op het Zandvoortse strand van
start. Spelers en speelsters uit de
top van het Nederlandse volleybal
spelen om de Nederlandse strandvolleybaltitel. Er zijn drie kwalificatieronden.
De eerste ronde is zaterdag bij Watersportcentrum Tim klijn op
Strand Noord. Aanvang om tien uur.

ZANDVOORT - De voetbalcompetitie is nauwelijks achter de
rug of de voetbalbond heeft de indeling reeds bekendgemaakt
voor het seizoen 1992/1993. De vier Zandvoortse voetbalteams
gaan over een maand met de voorbereiding beginnen voor dat
nieuwe seizoen.
Zaterdag:
KNVB, 2e klasse C: Ajax, Candia'66, CSW, HCSC, NSC, RKAVIC, Volendam,
VRC, Woudenberg, Zandvoort'75.
4e klasse B: Bloemenkwartier, SC Castncum, DSC'75, HBC, Hoofddorp,
Kennemerland, RCH, SCW, Velsen, Velsenoord, IJFC, Zandvoortmeeuwen.
Zondag:
HVB, Ie klasse: Nieuw Vennep, BSM, Concordia, Heemstede, Terrasvogels,
Vogelenzang, DIOS, EHS, DSC'74, VVH, THB, Zandvoortmeeuwen.

De tweede ronde vindt ook in Zandvoort plaats op 18/19 juli. De finales
zijn van 13 tot en met 16 augustus, 2e klasse: Spaarnevogels, NIJVV, Overbos, NAS, DSK, SVIJ, HYS, De
waarschijnlijk in Scheveningen.
Kennemers 2, Concordia 2, Waterloo 3, DEM 5, TZB.
(ADVERTENTIE)

B.V. Accountantskantoor O.E. van der Hoek. Nieuw. Klein. Maar wel
met de grote voordelen van klem Zoals de grote persoonlijke
betrokkenheid. Zeer gunstige tarieven door de lage overhead.
Allround en flexibel
Klem, maar wel omringd door specialisten die daar waar nodig direct
kunnen worden ingezet

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR
O.E. VAN DER HOEK VOOR:
• Accountantscontrole • Administratieve
dienstverlening • Algemeen fiscaal advies
• Financiële- en automatiseringsadviezen
• Opleidingen

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR O.E. VAN DER HOEK
ONDER L E I D I N G VAN DHR O E VAN DER HOEK
RE. G I S T E R A C C O U N T A N T
Gort van der Lindenstraat 20. 2024 CB Zandvoort Postbus 324. 2040 AH Zandvoort
Telefoon 02507-16271 Fax 0 2 3 - 2 4 6 0 5 0
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Algemeen

Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!

± 50 auto's, APK gek Den
Brielstr 18 A'dam zijstraat
Haarlemmerweg bi| molen
020 6844079 Tovens INKOOP
Auto Service Wetter
Subaru Lada dealer
Al orve occ boven / 3 000
6 tot 12 maanden garantie
LADA Samara Black Beauty
1 3 '90
/ 12 500
LADA Samara 1 1, 90/ 11 000
LADA Samara 1 3 5" drs
'
89
/ 11 250
LADA Samara 1 3, 88/ 8750
LADA Samara
13 GLS
87
/ 7750
LADA 2105 1 2 89 / 5500
SUBARU Coupe 16 GL

86

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
. \ j> de Cornwallstraat in Umuiden. Of...
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE,

/ 9950

\|LUQT

SUBARU Mini Jumbo DL
87
/ 7750,
BMW 320 2 drs '82 ƒ 5 750!
MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
/ 7 250
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg tel 029076572

VAN DER:
CornwallstraatG

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10 % korting
koelwagen & opnjauto
- 9 pers bussen en piek up s
Nu ook Chrysler Voyager

wei-u GLAS
Ramen+Deuren

«Bewijsnummers van een ge
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe
gezonden als u dat bij de op
gave van de advertentie kenbaar maakt De kosten daar
voor bedragen ƒ3,-

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

etc
*'nvetePrac/«,ge
be
"s-l/
Eten
* Meerde

^*^ mm f

»«*^

POSTKODEtPLAATS .
U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
zenden aan VanderVlugl, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

TELEFOON

Drogisterij „BOUWMAN"

Welkom in de

MANEGE

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

de gelegenheid voor ongebonden
mensen heeft iedere zaterdagavond een wisselend programma
met

LIVE DANS MUZIEK
entertainment en 2 dj.
ENTREE ƒ15,-

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
ook voor
inzending
goederenveiling.

Uitsl. ongeb. mensen
Corr. gekleed.

Info of reserveren
16023

Inl. 12164
Gasthuisplein

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

P. E. M. STOKMAN
PRINSENHOFSTR 7
ZANDVOORT
TEL 02507-20072

Maak deze zomer
onvergetelijk voor np
geen duizend gulden!
Japanse topkwaliteit
Sluitertijd l/IOOOsec.
Met autofocus en manuele focus.
6 x powerzoom met
macro. Minimale
lichtsterkte l O lux.

LUXE REIS OP DE RIJN
In samenwerking met Fokus Reizen biedt Weekmedia haar
lezers twee luxe Rijnreizen aan:
M.S. JAN ELSHOUT:
Op 3 augustus vertrekt u vanaf het Amstelstation in Amsterdam per touringcar naar Keulen, waar u begint met het
diner. Daarna vaart u naar Bonn, Boppard, Rudesheim,
Worms en Speijer naar Straatsburg. Op de laatste avond is
er een captains dinner met live muziek. Op 8 augustus rijdt
u per luxe touringcar weer terug naar Amsterdam. De M.S.
Jan Elshout heeft grote salons, waaronder een niet rokerssalon, gezellige bar en lounge, zonnedek, Nederlandse bemanning en alle cabines zijn voorzien van douche/w c en
grote ramen (dus geen patrijspoorten}
M.S. FILIA RHENI:
Op 4 augustus vertrekt u vanaf het Amstelstation m Amsterdam per touringcar naar Rotterdam, waar u begint met het
diner. Via Keulen, Rudesheim, Speijer en Manheim vaart u
naar Straatsburg. Op de laatste avond is er weer een
captains dinner met live muziek. Op 9 augustus reist u terug
per luxe touringcar naar Amsterdam. De M.S. Fiha Rhem
heeft grote salons, zonnedek, gezellige bar en Nederlandse
bemanning en alle cabines zijn voorzien van douche/W.C.,
grote ramen en airconditioning.
KOSTEN EN RESERVEREN:
Wanneer u boekt via onderstaande bon ontvangt bij alle
warme maaltijden (lunch en diner) gratis een drankje (bier,
wijn of frisdrank). Behalve de reissom hoeft u verder geen
kosten te maken. In de reissom is inbegrepen een annulenngsverzekering. Het is mogelijk een reisverzekering af te
sluiten, maar dat is met verplicht. Bij de tocht is een geldig
paspoort noodzakelijk. De kosten voor de reizen bedragen:
M.S. JAN ELSHOUT:
Prijs per persoon m een 2-persoonscabme ƒ 875,-.
Toeslag voor cabine op het bovendek per persoon
ƒ 150,-. Toeslag voor het enkelgebrmk van een 2 persoonscabme ƒ 200,-.
Voor het gebruik van een l-persoonscabine (3 stuks)
hoeft u geen toeslag te betalen
M.S. FILIA RHENI:
Prijs per persoon in een 2-persoonscabme ƒ 875,Toeslag voor cabine op het bovendek per persoon
ƒ 150,-. Toeslag voor het enkelgebruik van een 2 persoonscabme ƒ 200,-.
U kunt alleen van deze aanbieding gebruik maken door het
insturen van onderstaande bon naarSecretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam
Mocht u meer informatie wensen, dan kunt kontakt opnemen met Fokus Reizen, tel. 020-6634830.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze luxe reis op de Rijn is alleen mogelijk
door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het
in de bovenstaande tekst vermelde adres

SPAR IN
NOORD

begrip in
Zandvoört
Celsiusstraat 192

Patrijzenstraat 30:
Driekam.app. op 2e et. met balkon aan
noord -en zuidzijde. Uitzicht over zuidduinen. Ind. entree, ruime hal, toilet, ruime lichte eetkeuken met inb.app., woonk. met balkon zuid, 2 slaapk., badkamer met douche
en wastafel, serv.k. ƒ 307,- p.m.
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

De Ruyterstraat 6/7:
Vierkam.app. op 4e et., uitzicht op zee. Ind.
entree, ruime hal, woonk., eetkamer met
ruim balkon op zuid/westen, grote slaapk.
met balkon noord/oost, kl. slaapk., keuken,
badk. met ligbad en wastafel, toilet, serv.k.
ƒ 200,- p.m. Het app. wordt gestoffeerd en
gemeubileerd opgeleverd.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/43:
Vierkam. maisonnette op 9e et., uitzicht op
zee. Ind. 1e woonlaag: hal, woonk., ruime
keuken, toilet, 2e woonlaag royale hal,
badk. met bad en douche, 3 slaapk., serv.k.
ƒ 438- p.m.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 7 zw:
Benedenapp. in vrijstaand pand. Ind. entree, hal, L-vormige woonk., toilet, douche,
2 slaapk., keuken, tuin rondom. Garage
met oprit voor 2 auto's.
Vr.pr. ƒ 247.000,- k.k.

De Favaugeplein 41:
Direct aan wandelboulevard gelegen driekam.app. op 1e et. Ind. hal, L-vormige
woonk. met open haard, keuken, badk. met
toilet en douche, 2 slaapk., balkon aan
oost- en westzijde. Garage. Serv.k. ƒ 300,p.m.
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

VAN

SCHAIK\
v

Woonplaats
Aantal personen.

Vertrekdatum: 3 of 4 augustus (datum aangeven)

geeft u meer!

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Wacht niet langer en haal nu bij Dixons de lichtgewicht compacte video camera voor
'n ongekende lage prijs en maak voortaan uw eigen, onvergetelijke programma's!

geeff u meer/

Naam:
Adres:
Postcode: _
Telefoonnr..

REIHEN

NAAM

B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoört. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 17 3C
uur en de volgende morgen
om 8 00 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020 6794842, 020 6908683

•-""*iCLtVER/NC

ADRES

RAAK vraagt t k diverse types
Nissan en Toyota, b j ± 7 8 tot
+ '85 Tevens voor ver en in
koop diverse merken tot
/5000 Tel 075314618
LET OP1
Door plaatsgebrek Stuntpnjzen
± 100 auto s v a ƒ300 tot
/ 15 000
WAGENPARK JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83
Amsterdam bij Oranje hek
Bekend door heel Nederland
om onze garantie, al v a
/ 1 000 + omruilgar Tel
020 6105478
Geopend van 9 tot 21 uur
Zaterdags tot 17 uur Tot ziens

Umuiden 02550-30624

ANTWOORDCOUPON
D Stuurt u mi| meennlomiatie over (s v p invullen)
G Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s v p invullen)
G SCHUIFPUIEN/VOUWWANDEN/SCHUIF KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
O VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO SYSTEEM
D HORMANN GARAGEDEUREN
Q HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
O ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
\
D SERRES
'

Effectieve jaarrcnte is gemiddeld
23 5% via Comfort Financieringen
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m
11 juli I992, zolang de voorraad
strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden ADG D-27-92

Ê MAKELAAR O.G.Ê

je komt ogen en oren tekort.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoört
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Almere Stadhuisstraat 7-9,0324041324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.
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Maak kans op een geheel verzorgd weekend
„PARIJS", om de finish van de tour mee te maken!
Dit wordt door onderstaande ondernemers mogelijk gemaakt!
Avontuurlijk
erop uit met je
eigen slager

Rauwkost salades
D/V. vruchtensalades
en
onze overheerlijke
PIZZA 'S

WIJ MAKEN AL UW
SLEUTELS

VLEES IN BLIK
makkelijk en lekker!

:

,. ,

.

schoen- en sleutelservice
autosleutels op code
Cornelis Slegersstraat 2. Tel. 15449

; : ;

;

.

Harley
Davidson and the
"'
.

'/;The/'shadow;;:clha'se)i

o

J. van CAMPEN
Haltestraat 30, Zandvoört

;••\ Corn. Slegersstraat 2b; > ;
Zandvoört, tel. 02507-1 2070
.
' . •''• ' •' • . • .•
- . - ' j r - . . :' ?.' .' ': ,; -':;; :
Deze
week de. nieuwste" films
'

. ..

Speciaal geschikt voor de
VAKANTIE, op de boot of in
de caravan

G. Zwinkels

Videotheek

.' ,.' "•'. - ••" • ••' ;• *

AART VEER

-

'•••'

1

;

' ' • • : ' .*:..' #.'>*' -:--'.''. ..\•: :^'';1-.

V. Y. Warscha wski

Groente en Fruit

'.

' •"'•••'.

;

: ;

*v:*.'*?'' ' ^.CC^:

Necessary
'
' 'roüghhess
'

L*
^T

Grote Krocht 25,
tel. 14404

.,*; *••->•$ •'.ï'^iï

Dón't teil morn tliel ï
babysitter's deadt

DE TROMP WINKEL
Tour de Fromageü!

Grote keuze in

* SAINT MORET MET ROQUEFORT

BARBECUE-,
FONDUE/GOURMET
SCHOTEL

n u P st

, ^slechts
* CHEVRE FRAIS
zacht en zuiver
nu 150 gr. slechts
FRISSE ROOM
CRÈME FRAICHE
de basis voor al uw sauzen.
Ook heerlijk met vers fruit
nu 150 gr. voor

Ook zelf samen te stellen
- * SALADE SCHOTELS
j * KANT & KLAAR MAALTIJDEN
«1 * VLUGKLAAR SPECIALITEITEN
* HARTIGE HAPJES enz.

, vers

p. st.

Hollandse
sperziebonen

U maakt kans op zo'n geheel verzorgd weekend, als u het juiste aantal „Franse" haantjes
op deze pagina op uw bon vermeldt en de slagzin afmaakt. Wij beoordelen de oplossing
op originaliteit. Uw bon moet uiterlijk woensdag
juli in ons bezit zijn.
De prijswinnaars krijgen zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht. De prijzen zijn niet
inwisselbaar voor geld, maar wel overdraagbaar.
Stuur de bon in naar: Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoört of lever
hem in bij ons kantoor.

heel

BON

R.V.

Naam:
kilo

1,5 liter

1,79

\

Deze aanbiedingen zijn tot en met zaterdag geldig

\

Celsiusstraat 192

Al gaan wij
in de Tour
niet voorop.
Bij Erica
staat kwaliteit
aan kop

Leeftijd:

Postcode/woonplaats:

Weekendaanbieding
5 croissants
Ficelle
stokbrood

3,99
1,75

Voor al uw
vakantie en
zakenreizen
^J*

Potgieterstraat 24,
Zandvoört, tel. 12865

SONY camcorder type CCDF 385

'e
Grote Krocht 18, Zandvoört
Tel. 02507-16033

ZON VAART
Grote Krocht 20
tel. 12560

Rookwaren
Staatsloterij
Toto + Lotto
Telefoonkaarten
Strippenkaarten
Postzegels
Boekenbonnen
CD-bonnen

Camera uit de handycam-farnily met net
even meer: datum/tijd instelling mogelijk,
start/stop alarm.
Inclusief
infrarood
afstandsbediening.

Voor al uw
schoolartikelen

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

AARDBEIENSCHNITT
MET

SLAGROOM

KERKSTRAAT 31
2042 JD ZANDVOÖRT
TEL. 02507-12513
BIJ ƒ 100,- AAN KASSABONNEN

ƒ 3,- TERUG

jDakker

(geldt niet voor geneesmiddelen)
l WIELERSPORT |

l TRIATHLON

Uw exclusieve en professionele

ZANDVOÖRT

HOGEWEG 28, TEL 12989

RACE-, TRIATHLON- EN ATB-SPECIALIST
WIJ KUNNEN U 100% FIETSPLEZIER LEVEREN!!!
ZOMERAANBIEDING div. ATB fietsen o.a.
James Explorer XR
van 1460,- voor
980.in doos
880.Cannondale SE 1000 van 4699.- voor 3000.Cannondale SE 2000 van 6299.- voor 4500.Cannondale SM 600 van 2599-voor 1995.-

Adviesprijs
Nu 2110,Prijs per week 20,-

RADIO STIPHOUT
Thorbeckestraat 15
ZANDVOÖRT
tel. 02507-13378
t.o. Casino

DRUGSTORE

DIT WEEKEND: t

HAIRWVE

Uw adres voor:
Boeken
Tijdschriften
Stripboeken
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Compactdisc's

Voor exclusieve
Franse parfums en
cosmetica
hoef je ook dit jaar niet heel Frankrijk door
te fietsen, maar ga je gewoon naar je eigen
ZANDVOORTSE DROGISTERIJ-PARFUMERIE

Ontdek het bij

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
SIGARENMAGAZIJN

Van Stolbergweg 1
Zandvoört Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

Ik wil graag mee omdat:

Adres:

Bakkerij PAAP

tt

P. van KLEEFF

Aantal haantjes:

^TOKKOOP Reisburo

Grote Krocht 24

1,99

Kwekerij

500 gr.

literpak

o oo
2,90

Grote Krocht 3-5

Haltestraat 54 - 02507-12451 - ZANDVOÖRT

Vers uit eigen
oven

o
on
Z,9O

Zeestraat 56, Zandvoört
Tel. 02507-30838

Met het BIO-RACER computerprogramma meten wij exact de juiste framematen op
Bezoek of bel ons bedrijf voor een vrijblijvend advies (vrijdagavond koopavond).
HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOÖRT - TEL. 02507-144JF
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PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPtOMRS IN HET MZORG6N VAN KWAUTtlTSKRANnN

GROTE UITVERKOOP

Dagblad de Telegraaf
vraagt per direkt in

ZANDVOORT

bezorgers m/v
W i l t u wel eens w;il anders op de
hui.v' I e t * verrassends.' I e t s opwindciuk' Kom d;m eens langs hij
(Juhtine Ie Duc ai iii;i;ik uw kuh
uit onze onbekend ruime colltitn.
kmpviilenV Wnnt dun k i j k t u thuis
op de blink uw ogen u i t - a l l e e n of
samen. Uemeten v;m eerste
kl.is porno of stijlvolle erotiek
is nu exim voordelig: vrijdag
en :aterdii); a..1» krijp u hij in
levering van de:e advertentie
een VHS-casseite niet maar
liefst JO video's
ir s l e c h t s . . .
Video.' Rij de Chrisiine
Ie Duc erotic shop raak
je niet uitgekeken. Tot
:ini.- dus in de opwindendste winkel van
Amsterdam.

OMDAT ER ZOVEEL MEER TE GENIETEN VALT.
RegtiliersdV. straat 107,1017 BL AMSTERDAM
Leidsckruisstraat 33,1017 RG AMSTERDAM
OudebrugsteegZl, 1012 IN AMSTERDAM

Spui 6,1012 WZ AMSTERDAM

Geopend vnn 10.00 tot 2i.OO uur (:a. tot 20.00 uur)

KOPLOPERS
GEVRAAGD

Kleine wijken,
hoge verdiensten.

10 stuks stofferen voor v.a. ...

295,-

ALLE SOORTEN VITRAGE

5,9,95

per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

ALLES GRA TIS GEMAAKT

Extra: 4 x per jaar bonus van
ƒ70,- + kerstgratificatie.

Leeftijd vanaf 15 jaar.
Tel. 023-328073

BANKSTELKUSSENS

BETAAIJU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

Op zoek naar de beste bijverdienste met veel extra's? Dan is
hier je kans. Word nu bezorger voor Trouw en de Volkskrant.
Voor tijdelijk of voor vast. Er ligt een leuke verrassing voor je
klaar. Minimum leeftijd 15 jaar.

meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

Je kunt nu aan de slag.
Bel: 16821

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak
02507-19347

Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine
ƒ1.92
Diesel
ƒ1.06

E1B SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

NOG NOOIT ZO VOORDELIG!
Sdutterend hoogpolig tapijt. Acüon-back
rug. Vele kleuren. Breedte 397cm
Per strekkende meter. ^%ftf^\

BUIMA VOOR NIETS!
h t.ipijt. lOOMsynihetKrh.
Op een fonmi u^ Breedte 366cm.
Pet slr m slechts.
MEENEEMPRUS

<£2,y-

27.50

EENMALIG!!! <
Schitterend wollen Irisétapijt. 3 tinten
Op een j'Jte-rug. Breedte 400cm
Per str. meter.

NU OF NOOIT
Ceméleerd boude l.ipijt. l Ou' < i Antisuitisch.
roamruj1,. BreedleMÜOrm Opruiminj'.spnjs.
Per strekkende meter.
MEENEEMPRUS VAN _

WAT EEN VOORDEEL!
Sterke naaldvilt-tegel. Dwerse kleuren.
Afmeting 50x50cm.
_„
Per tegel nu

ZOLANG DE" VOORRAAD STREKT!
Sidapkrimer velours. In diverse kleuren
F:oamrug Breedle ^üüctn
Per strekkende meter.
MEENEEMPRUS,.

RUIMEN ZE OP OF GEVEN ZE WEG?
Smaakvolle boude tegel. Zeer sterk,
afmeting 30x50cm. Vele tinten.
^
Per tegel

"WATËËN VOORDEEL!""
Heerlijk zacht btidkamertiipift. Vele tinten.
Foamrug. Breedte 200cm.
Per strekkende meter.
MEENEEMPRUS VAN

BUM

ALLES MOET WEG!
Geribde naald/itt lopers. In 4 kleuren. Vele
breedtes. 66cm breed
per strekkende meter.

Sterke boude in 3 moderne kleuren.
Ook op SOOcm. Foamrug. Breedte 400cm.
Opruimingspnjs. Per str. meter.
GELEGD VAN _

TRÖFÏÏÊËRIÖUNGHCT"KAN
ivlodern velourstapirt. In 3 kleuren. Foamrug.
Breedte 400cm Opruirningsprijs.
Per strekkende meter.

NIEUW IN ZANDVOORT
Monstercollectie tegen sterk
gereduceerde prijzen van

REPLAY, CHIPIE,
DIESEL, EL CHARRO
Gasthuisplein 3, Zandvoort

PROFFTEER ZOLANG HET KAN!
Praktisch vinyl, indrverse marmer
en tegel dessins, breedte 200crTi.
Per strekkende meter

GELEGD VAN

MEENEEMRRUS

"DT"LAAT^"RÖLLEisi!
Schnteiend boudétapijt met een fijne lus.
Op een jute-rug. Vele kleuren.
Per strekkende meter

DE LAATSTE ROLLEN!
Super voordelig vinyl. Vele kleuren

GELEGD VAN,.

"BöücLTrAPüT
BouckMapif met fijne lussen In diverse

WAT EEN VOORDEEL!
Stevig vinyl, verkrijgbaar In dwerse mooie
kleuren. Breedte 200cm.
JS
Per strekkende meter.
'*"f.
JvlEENEEMERUSi/AN

F|ne boude ook voor op de tr<p. In 3 kleuren.
Xite-rug 400cm breed.
Per strekkende meter. Nu...

(naast circus Zandvoort),

tel.

16218

WAT DOE JIJ STRAKS
MET JE DIPLOMA
SNTAS, MAVO OF LHNO?

HEEL VEEL VOORHEB
Kortgezet veburs rapiji op een
Diverse tinten. Breedte 400ci
per strekkende meter

VOET
Superster
Jute-rug. E
Per strekt

BO
BOLIC

kleuren. Op een jute
Opruimingspriis. Per

BUIMA VOOR NIETS!
Schitterend vinyl met stratendessin of pastei-motieven. Breedte SOOcrrij
Per strekkende meter.
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!
Smaakvol vinyl, in tegel-, marmer- en
parketdessins. Breedte 400cm
Per strekkende meter.

er strekkende meter
Als je je diploma op zak hebt. kom je voor de keus te staan:
doorleren ol aan hel werk.
Heb je wel eens gedachl aan een kombinatie van leren en
werken? Dat alternalief biedt de

VËÖT

In ons verpleeghuis in Amsterdam-Buitenveldert worden ca.
285 bewoners gereakliveerd of langdurig verpleegd. Als ziekenver,;orgende heb |e als taak deze bewoners te verplegen.

j Voor de opleiding, die in september '92 begint, kun je je nu
j opgeven, als je bij de aanvang van de cursus:
ouder bent dan 17 jaar en 3 maanden;
- ]C diploma INTAS. MAVO. LHNO (2 vakken op C-niveau)
ol oen gelijkwaardig diploma op zak hebt.
Ook zij die 25 jaar en ouder zijn en niet de vereiste vooropleiding hebben, maar toch aan deze opleiding willen
gaan deelnemen worden verzocht te solliciteren. Voor
hen geldt dat, het met goed resultaat volgen van een
schakelcursus, toelating tot deze opleiding mogelijk is.

DAT IS PAS OPRUIMEN!
Sfeervol vinyl in diverse kleuren en
marmer prints. Breedte 400cm,
Per strekkende met

12699

OPLEIDING TOT
ZIEKENVERZORGENDE
In de opleidingspenode van 2V? jaar word je theoretisch en
praktisch geschoold; daarbij verdien je (na de beroepsvootbereidende periode van 30 weken) een salaris van / 1.372,bruto per maand.
Tijdens de beroepsvoorbereidende periode krijg je een zakgeld van l 495,- per maand.
j Inwoning in ons perscneelsgebouw is mogelijk

MEENE£MERUS_3r-^~-

GELEGD VAN
HOLLEN VOOR DE LAATSTE ROLLEN!

755 115

OP IS OP!
Kwïiliteits vinyl in diverse strukturen.
Breedte 400cm.
Per strekkende meter.

GELEGD VAN
WEGGEEFPRUZEN!

HAAST U, OP IS OP!

Sedessineeid. lOOcin breed.
Per sti. meter.
* af\

HOLLEN VOOR DE LAATSTE ROLLEN!
Supersterk vinyl, vele toepassingen.
In dessins en kleur. -lOÜcm breed.
Per strekkende meter.
*' Cf^

RUIMEN ZE OP OF GEVEN ZE" WEG?
Wollen h-.xidél'ipi|t op een lonmrug.
Innauirelenbei.'e BieevSt' MÜItni.
PeiM.ekkendenvIei.
«G»O

f
l) A^^
^V ^^

J^V^^^^^k
K 4f • JB
M
M^V

GELEGD VAN i&Z? M*aéPta&

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Porno Krommenie, Heuga-en Lano, ook uit voorraad leverbaar.
,

,

m.

I3y

™ [•--y f

Wil je rneer weten, stuur dan de coupon in.
Je ontvangt dan uitgebreide informatie.
In Vreugdehof bestaat ook de mogelijkheid een parttime opleiding tot ziekenverzorgende te volgen.

verpleeghuis vreugdehof

Sluur frii] uitgebreide informatie over uw opleiding tot 7ieken-

O
a,

D
O
U

In/endcn m een gestolen enveloppe naar
Verpleeghuis Vreugdehol, Antwoornurnmer 8054,
(postregel is niet nodig). 1000 VB AMSTERDAM

AMSTERDAM/CENTRUM
Stadtouderskade 93 (tussen
Heineken Brouwerij en Habitat).
Tel. 020 - 662 51 51
Geopend: Maandag B.OO-IB.OO uur
Di/vr. 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/AMSTEL 1 *
Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw).
Tel. 020 -665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/SLOTEN *
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis).
Tel. 020 -617 61 19
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/NOORD 3
Klaprozenweg 40
(tegenover Bo-Rent).
Tel. 020 -636 85 75
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).
Tel. 020 - 688 10 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

MUIDEN
'
Pampusweg 1
(naast Maxis).
Tel. 02940 -14440
Geopend: Maandag 13.00-18.00 uur
Di/vr. 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.
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ZANDVOORT - Bij Watersportcentrum Tim Klijn worden aanstaande zaterdag de
eerste wedstrijden gehouden
van de Martini Beachvolleybal
Series 1992. De deelnemers
kunnen zich hiermee kwalificeren voor de finale, de zogenaamde 'Masters', van het Nederlands kampioenschap. De
kwalificatieronden in Zandvoort, waaraan de Nederlandse
'top' deelneemt, worden gespeeld op 4, 18 en 19 juli. De
finale vindt plaats op 13 en 16
augustus in Scheveningen.
Het toernooi, waaraan tientallen
teams uit heel Nederland deelnemen, wordt gehouden onder auspiciën van de nationale volleybalbond.
Tim Klijn is een van de sponsors en
mede-organisatoren. Hoofdsponsor
is het concern Martini, dat afgelopen maand in Zandvoort een driejarig contract ondertekende. Dat er
veel geld is gestoken in de organisalie blijkt wel uit de totale sponsorlijst, waarop ook namen voorkomen
als Coca-Cola, RANG, Bucanor, de
TROS en Gran Dorado Zandvoort.
Het valt dan ook te verwachten
dat het een groots evenement wordt.

T C kust O
l C keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Nederlandse top volleybalt
op het Zandvoortse strand
De organisatie is in handen van Harry de Haas van Haas Sport BV en
Hans Koster van KSM International. Voor hen is het hun derde Nederlands kampioenschap. „We noemen het allebei nog een hobby, maar
dan wel een tijd, geld en energie verslindende hobby." Daarbij wordt gewezen op de duimendikke draaiboeken.
„Maar we vinden het nog steeds
leuk. Uit de inschrijvingen hebben

we begrepen dat ook de deelnemers
er echt zin in hebben. De complete
top van Nederland geeft tijdens de
kwalificatietoernooien al acte de
presence. Zelfs verschillende speIers en speelsters die voor de Masters zijn geplaatst, hebben zich toch
voor de voorrondes aangemeld.
Voor ons staat vast dat het straks in
Zandvoort en Scheveningen topsport van de bovenste plank gaat
worden."

Overvallers PTT in
Frankrijk gepakt
ZANDVOORT - De vermoedelijke daders van de overval,
vorig jaar 17 september op het
postkantoor in Zandvoort, zijn
in Frankrijk opgepakt. Dat is
kort geleden bekend geworden.
De Franse politie nam de mannen
in hechtenis toen zij constateerde
dat zij bij het passeren van de Frans/Italiaanse grens in het bezit waren
van hard-drugs. Een onderzoek
bracht aan het licht dat Italië een
verzoek tot uitlevering van de twee
had gedaan vanwege doodslag op
een taxichauffeur. Via Interpol
bleek eveneens dat het signalement
van de verdachten overeenkwam
met die van de overvallers van het
Zandvoortse postkantoor.

Zij-ingang

pleegd, aanmerkelijk hoger zal uitvallen dan de veroordeling die hen
hier te wachten zou staan.
De consternatie op het postkantoor was vorig jaar groot, toen even
over half één twee gewapende mannen het gebouw binnendrongen.
Een van hen kwam via de hoofdingang. Daar hield hij twee kassiers en
vijf bezoekers onder schot. Zijn
maat kwam binnen via de zij-ingang.
Hij sprong over de drie meter hoge
scheidingswand en plunderde de
kas. Vermoedelijk om de aanwezigen te intimideren, loste de man in
de hal een schot in de lucht.
Ondanks het feit, dat de politie via
een stil alarm was gewaarschuwd,
konden de overvallers toch nog ontkomen. In Bentveld werd de vluchtauto aangetroffen. Getuigen hadden
gezien dat de inzittenden waren
overgestapt in een tweede auto. Ook
deze werd even later verlaten aangetroffen, in de omgeving van de Randweg. Op deze plek had even claarvoor een beige Citroen CX Pallas
gestaan. Ondanks intensief speurwerk, ook van de politie uit de regio,
bleven de daders onvindbaar. Uit
verklaringen van getuigen bleek dat
het ging om twee, ongeveer 35-jarige
mannen van • vermoedelijk - Zuideuropese origine. De buit bedroeg destijds zo'n 50.000 gulden.

Volgens de Zandvoortse recherche zullen de mannen, die de Franse
nationaliteit hebben, niet aan NederTwee spelers
land worden uitgewezen. Er is geen
'Beachvolleybal' wordt gespeeld verzoek tot uitlevering gedaan. De
met twee spelers per team, na elke Haarlemse officier van Justitie zou
vijf punten moet er van veld veran- de verdachten liever naar Italië zien
derd worden, spelerswissels zijn vertrekken - vermoedt de recherche
niet toegestaan. Volgens sponsor - omdat de straf daar, voor de misRucanor is het wereldwijd de snelst daad die zij in dat land hebben gegroeiende sport van dit moment.
Vooral in de Verenigde Staten van
Amerika. Maar de verwachting is
dat beachvolleybal deze zomer ook
langs de Europese stranden een
'topper' zal worden.
Met de kwalificatieronden in Zandvoort, plus twee op l en 2 augustus
in Scheveningen, is Nederland een
ZANDVOORT - De eigenaren ling ongewijzigd zou worden voorto De Nederlandse top onder de volleybalspelers komt zaterdag in het veld van de eerste landen met een profesop het strand bij Watersportcentrum Tim Klijn.
van een voortuin waarvoor gezet voor bewoners die de tuin niet
sionele aanpak.
'Recht van Uitzicht' wordt be- willen kopen.

'Verhuur' van voortuin
in gemeenteraad betwist

(ADVERTENTIE)

OPRUIMING
20-40% KORTING
op onze

dames en heren
ZOMER KOLLEKTIE
Cortina Modes
Kerkplein 3

Van Kemenade
naar Zandvoort
ZANDVOOET - De nieuwe Commissaris der Koningin in Noord-Holland, prof. dr. J.A. van Kemenade
brengt dinsdag 14 juli - samen met
zijn echtgenote - een werkbezoek
aan de gemeente Zandvoort. Van Kemenade is sinds twee maanden de
opvolger van drs. R.J. de Wit. Op het
programma staat een bespreking
met burgemeester en wethouders en
een informele kennismaking met de
leden van de Zandvoortse gemeenteraad. Tevens brengt hij een bezoek
aan het circuit waar hij door bestuur
en directie op de hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen. Daarna volgt een bezoek aan het
plaatselijke politiebureau.

taald, krijgen binnenkort mis- Uitzoeken
schien opnieuw bericht van de
Burgemeester Van der Heijden begemeente.
Volgens D66 raadslid Sandbergen
is er een fout geslopen in de brief die
het college van burgemeester en wéthouders de eigenaren enkele weken
geleden heeft gestuurd. In deze brief,
begin juni verstuurd, wordt de bewoners nogmaals de tuin te koop aangeboden voor een prijs van 35 gulden
per vierkante meter.
Sandbergen had echter bezwaar
tegen de volgende twee zinnen in het
schrijven: 'Indien wij na zes weken
niets van u vernomen hebben, gaan
wij er vanuit dat u niet op ons aanbod wenst in te gaan. In dat geval
zullen wij u een huurovereenkomt
toesturen'. Dinsdag tijdens de raadsvergadering wees hij erop dat de gemeenteraad in januari 1990 een heel
ander besluit heeft genomen. Toen
werd vastgesteld dat de oude rege-

'Contra Salto' in het Noorderbad

Ook op zondag open van 1-5 uur

Weer veel animo voor
operette en folklore
ZANDVOORT - De kaartverkoop voor de voorstellingen
van zowel de Zandvoortse Operette Vereniging als van folklorevereniging 'De Wurf' loopt
zoals verwacht: buitengewoon
goed. Beide verzorgen komende weken enkele optredens.

verwachting schitterende - zomerconcert, dat volgende week donderdag en vrijdag in het Circus wordt
gegeven. Optredende artiesten zijn
Amand hekkers, Tineke Groen en
Wim de Vries. Het wordt een 'spectakel', zo belooft het bestuur al op
voorhand. Naast bekende werken
uit 'Prau Luna' zullen er ook liederen uit 'Maske im Blau' en 'The
Sound of Music' ten gehore worden
gebracht. Het koor is er al bijna
klaar voor. De kaarten zijn te bestellen via de telefoonnummers 13840
en 14012. De toegangskaarten zijn
ook te koop bij de kassa van het
theater, telefoon: 18686. Donateurs
betalen 10 gulden voor een toegangsbewijs, niet-leden 12,50 gulden.

De voorstelling van de operettevereniging op vrijdag 10 juli in het
theater van het Circus is nagenoeg
uitverkocht. „Alleen voor donderdag 9 juli zijn er nog enkele kaarten
te koop," laat het bestuur weten.
Ook het optreden van 'De Wurf'
staat flink in de belangstelling. De
kaarten voor de voorstellingen op 10
en 24 juli in Gebouw De Krocht gaan
als warme broodjes over de toonbank. Hoewel twee voorstellingen Wurf
De Wurf brengt een geheel ander
op de zelfde avond vallen, blijkt er
genoeg publiek voor beide vereni- programma op de planken. Deze
vereniging zal op 10 en 24 juli in
gingen.
'Gebouw De krocht' op geheel eigen
wijze twee - naar verwachting Operette
sprankelende voorstellingen verzorOok dus weer voor de Zandvoort- gen. Enkele onderdelen van het prose operettevereniging, die er - na een gramma zijn: een kledingschouw,
actie die enkele weken geleden werd volksdansen én liederen uit het
gehouden - heel wat nieuwe leden Zandvoorts verleden. De toegangsheeft bij gekregen. Na een aanvanke- prijs voor deze nostalgische avonlijke terugval in het ledenbestand is den bedraagt 7,50 gulden. Kaarten
het koor weer op volle sterkte. Op zijn te koop bij: E. Lever, Oosterdit moment zijn de koor leden onder straat 18 tel. 18639 of J.Visser, Reinleiding van dirigente Vera Bos druk wardtstraat 8, tel. 14803. En eventuaan het repeteren voor het - naar eel aan de zaal in gebouw De Krocht.

(De nieuwe voorraad isertocli nog niet)

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktief met PCT. Want PCT rijdt
's nac hts en levert vóór de ochtend.
OB
Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0
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loofdé een en ander uit te zoeken. Als
Sandbergen - ook officieel - gelijk
krijgt, zal hij de betrokken bewoners
alsnog op de hoogte brengen van de
juiste regeling. Hoe dat gebeurt is
nog niet duidelijk, mogelijk middels
een brief, een advertentie en/of een
persbericht. In dat geval wordt de
periode waarbinnen zij kunnen reageren waarschijnlijk met een week
verlengd.'
Een aantal van de betrokkenen
hebben bezwaar tegen de aankoop
vanwege de hoge bijkomende kosten
aan overdrachtsbelasting, kadastraal recht en transportkosten. Die
liggen gemiddeld rond de 1500 gulden per tuin. De vierkante-meterprijs komt daardoor op ongeveer 162
gulden bij een kleine tuin, 96 bij een
'middenmaat', en rond de 64 gulden
bij een grote tuin.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

„Zandvoort is een rot dorp."
Pinnig keek de vrouw mij aan. Ik
kwam haar tegen in de supermarkt. Nee, echt vrolijk kook -M
niet. „Weet u," zei ze, „ik woon al
vijftien jaar in dit gat on hel bevalt
me nog steeds niet." Oorspronkelijk kwam zij uit Zwolle, zo legde
ze mij uit. Daar dreef /.e in vroeger
dagen een viswinkel. Zestien jaar
geleden verkochten /,e de boel en
gingen in Zandvoort wonen. Geld
hadden ze genoeg, dat was hel, probleem niet. Haar wrevel richtte
zich meer tegen haar nieuwe
dorpsgenoten in het algemeen en
de toeristen in het bijzonder.
„Moetje kijken," zei ze en ze wees
op enkele winkelende mensen in
gele regenpakken. „Dat zijn Duitsers, dat zie je zo." Haar stem
klonk geringschattend. Even verderop zag ze een een familie in
paarse joggingpakken. Ze .stonden
bij de melk. „Gran Dorado-gasten,
daar heb je niks aan." Ze pakte mij
bij mijn arm. Haar stem zakte
twee octaven en op samenzweer derige toon deed zij mij kond van
haar aversie jegens haar nictsvermoedende soortgenoten.

Limburger
„Ik kwam voor mijn rust," zei
ze. „Aan de boulevard heb ik een
flat gekocht. Als ik voor mijn
raam zit, zie ik ze langs lopen." ik
keek haar verwonderd aan. Verbaasd informeerde ik naar de reden voor haar boosheid. „Ik haat
die mensen en u ook," beet zij mij
toe. Ik maakte aanstalten om verder te lopen. Haar greep was echter onverbiddelijk. „U hebt van de
gemeente een huis gehuurd aan de
Kostverlorenstraat. Da's niet eerlijk." Mijn wenkbrauwen bereikten nu mijn haargrens.
Zij zag het. Blijkbaar werd zij
hierdoor nog bozer. „U bent een
Limburger hè?" vroeg ze geheel
overbodig. Mijn zachte 'G' had mij
voor de zoveelste maal verraden.
Ik knikte berouwvol. „Wat doet u
hier eigenlijk?" vroeg zij op hoge
toon. „Ik woon hier," antwoordde
ik. „Het zal wat," zo vervolgde zij
haar monoloog. „Ik word een beetje misselijk," zei ik en veegde met
mijn vrije arm over mijn voorhoofd. „Het circuit," kreet ze. Het
publiek bleef staan. „Ik haat het
circuit. Die stank en dat lawaai en
al die mensen die komen kijken."
Ze snikte. „Valium nummer twintig dat helpt," raadde ik haar aan.
Ze schudde haar hoofd. „Rust,
rust rust. Ik wil alleen maar rust.
Zelfs op het strand kan ik die niet
vinden." „Valium nummer veertig
misschien?" informeerde ik gewetensvol. Dat had ik dus niet moeten zeggen. Ze greep een pak waspoeder en slingerde die door de
winkel. „Weg," riep ze. „Iedereen
moet weg. De toeristen en u hebben hier niks te zoeken." „Ja
maar, het is toch gezellig hier,"
probeerde ik voor de laatste maal.
„Al die leuke evenementen en festivals en die gezellige drukte op
zomerse dagen?" Ze zeeg ineen en
keek mij radeloos aan. „Wat moet
ik doen?" vroeg ze op hulpeloze
toon. „Verhuizen," opperde ik.
Naar Zwolle misschien? De complete stelling donderde nu naar
beneden. „Weetje wel wat ik voor
mijn huis heb betaald? Twee ton
meneertje, twee ton. Denkt u dat
ik gek ben?" Ik haalde mijn schouders op. „Neem het hele doosje
maar," dacht ik en liep verder.
Ter hoogte van de ontbijtkoeken hoorde ik de ambulance al
aankomen. Onder een spanlaken

hebben ze haar af gevoerd. Ach, ik
blijf van mijn dorpsgenoten houden, ook al komen ze oor.-jpronkolijk van elders.

Steentje
Van de week waren ze werr bezij;. De noeste werkers van de t'irma Melissen. Voor de zoveelste
maal werd het wegdek op de hoek
Halteslraat/Zee.st raat opgeknapt.
U kent dat wel. Steentjes eruit,
gaatje opvullen en steentjes er
weer in. De week daarop weer
idem dito. Steentjes eruit, gaatje
opvullen en steentje er weer in.
Vanaf maart zijn ze daar al aan de
gans. Ik heb de 'man-uren' maar
niet geteld. Het moeten er heel
wat geweest zijn.
Afgelopen dinsdag waren ze ei'
weer. 'Voor de laatste maal', zeiden ze. Steentjes eruit, gaatje opvullen en steentjes er weer in. Ze
begonnen om tien uur, 's middags
rond drie uur waren ze klaar. Het
wegdek ziet er op dit moment
piekfijn uit, dat mag best eens gezegd worden. Over twee weken
wordt op de Zeestraat en de Kostverlorenstraat weer de jaarlijkse
kortebaan-draverij gehouden. Om
wat meer ruimte voor de paarden
te creëren moet het trottoir op de
hoek Haltestraat/Zeestraat ieder
jaar tijdelijk worden opengebroken. Na het evenement wordt het
wegdek weer in de oude staat hersteld. Steentjes eruit, gaatje opvullen en steentjes er weer in. Waardoor ontstaat toch dat tekort op
onze gemeentebegroting?

Krijgertje
Een joekel van een yuca. Hij
staat in de tuin van een van de
flatjes in 'De Vlaaie'. De Vlaaie is
een klein woonwijkje aan de Brederodestraat. Tegenover Garage
Kooiman loopt u er zo naar toe.
Waarschijnlijk dankzij het mooie
zomerweer van de afgelopen
maanden is de yuca gaan bloeien.
Oorspronkelijk komt de yuca uit
Noord-Amerika. Het is een plantengeslacht der Agavaceae. In
deze streken wordt hij veel als kamerplant gebruikt. Hij is winterhard en daardoor ook geschikt
voor de tuin.
Eigenaresse An Schoo is maar
wat trots op haar pronkstuk. De
plant is ruim twee meter hoog.
Met zijn klokvormige geel/witte
bloemen is hij een sieraad voor
haar tuin. Mevrouw Schoo is eigenlijk bij toeval aan deze subtopische plant gekomen. Een van haar
buren had hem als kamerplant.
Hij werd te groot en moest dus het
huis uit. Een andere btiur zag het
'krijgertje' evenmin zitten. Zij zette de plant van arren moede maar
in de tuin van haar buren. „Toen
ik zag dat de plant bezig was om in
de knop te raken, ben ik elke dag
met emmers water in de weer geweest," vertelt mevrouw Schoo.
Haar liefde voor het groen ging
zelfs zover, dat zij iedere dag de
spons hanteerde om de bladeren
een douchebeurt te geven. „Ik
sprak zelfs tegen hem," bekent zij.
De goede zorgen hebben 'vrucnten' afgeworpen. Geen wereldschokkend nieuws. Ik weet het.
Toch is een dergelijk voorval leuk
voor een plaatje. Vandaar deze
foto.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen V

« Het pronkstuk van An
Schoo,
een
bloeiende
Noord-Amerikaanse yuca.

ZANDVOORT - De gemeente gen over te nemen stappen. Ook zal
Zandvoort is boos en veront- de desbetreffende organisatie, de
waardigd omdat Zandvoort FEEËN, benaderd worden.
geen 'Blauwe Vlag' krijgt. Dat
zegt het bureau Voorlichting.
ZANDVOORT - Oud-schoonspringer Bob Denneboom strijd te komen springen. Links onder op de foto zijn de

ontdekte enige tijd geleden in zijn archief een oude,
zeldzame foto die genomen is in het vooroorlogse 'Noorderbad' in Zandvoort. De meningen in het dorp verschillen er over, maar of het is hetzelfde bad als het latere
Richebad (wat nu onder zand bedolven ligt), óf het heeft
er vlakbij gelegen. Op de achtergrond van de plaat is de
zee te zien.
Denneboom is op deze opname uit 1936 of 1937 zelï te
zien tijdens het strekmoment van zijn 'contra salto' (zijn
lievelingssprong) waarmee hij kampioen schoonspringen werd. Hij maakte destijds deel uit van de Koninklijke Amsterdamschc Zwemclub 1870, die dat jaar was
uitgenodigd door de Zwemclub Haarlem om een wed-

juryleden te zien. „Die moesten het schoonspringen beDe Blauwe Vlag werd al een paar
oordelen op schoonheid, afwerking, hoogte en in het jaar aan deze gemeente uitgereikt
water komen, liefst zonder veel spatten natuurlijk," als teken van kwalitatief goed water,
aldus Denneboom.
een schoon strand en goede taijkomende voorzieningen voor de badVolgens Bob Denneboom, tegenwoordig woonachtig in gasten. Uit het juryrapport blijkt
de kustplaats Egmond aan de Hoef, was het Zandvoortse echter wel dat Zandvoort aan de eiNoorderbad uniek. „Ik denk dat er op de hele wereld sen voldoet. Slechts door een procegeen tweede bad bestond, dat in de duinreep was ge- durele ingreep van de internationale
bouwd". Hij was bereid deze opname, eveneens een jury is deze niet toegekend. Andere
zeldzaamheid, uit te lenen voor publicatie in het Zand- badplaatsen zijn door dezelfde oorvoorts Nieuwsblad. Ook over zijn eigen kustplaats is hij zaak eveneens gedupeerd. Deze gelovend, momenteel rond hij een boekwerk hierover af. meenten zullen binnenkort overlee-

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon
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Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 309.

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

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

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

prijsopgaaf.

GLAZEN
SCHUIFDAK.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
TOTAAL VOORDEEL:
2.205,-.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

IN BENZINE EN DIESEL,
3- EN 5-DEURS.

RUITEWISSER/
SPROEIER
ACHTER.

FRAAIE
METAALVERNISLAK.
Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep
van Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft
wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage
van meer dan 500.000 exemplaren.

DE PEUGEOT 309
ELEKTRONISCHE
TOERENTELLER.

Ten behpeve van ons kantoor in Amsterdam zoeken wij op korte termijn een

TELEFONISCH
ADVERTENTIEVERKOPER

EN NOG VEEL
MEER EXTRA'S
STANDAARD.

BuHenveldertoo
Courant

(20 uur per week)
Het takenpakket omvat telefonische acquisitie ten behoeve van de
Weekmediabladen: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De
Nieuwe Weesper, met als primair aandachtsveld de Personeelsmarkt
en Speciale objecten.
Van de juiste kandida(a)te verwachten wij een opleiding op HAVO/MEAO-niveau. Hij/zij heeft een commerciële achtergrond en beschikt
tevens over goede kontaktuele eigenschappen en een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid.
Een goede telefoonstem is een vereiste.
Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling, doch is geen
vereiste.
Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal
ƒ2.876,-- en maximaal ƒ3.593,-- bruto per maand (full-time).
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u vanaf heden inwinnen bij
de verkoopmanager, de heer Bas Berger, te bereiken onder telefoonnummer 020-5622618.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met vrijdag 10 juli 1992 richten
aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie N. V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer A. Schermer
onder vermelding van AS/92.03.

Diemar
Courant

IN DE LENDENEN
VERSTELBARE
BESTUURDERSSTOEL.

IN BENZINE EN DIESEL,
3- EN 5-DEURS.

Amsterdams
Stadsblad

(M/V)

SELECT

.

IN TWEE DELEN
NEERKLAPBARE
ACHTERBANK.

de Nfeuwe • . TOTAAL VOORDEEL:
1.800,-.

Niouwïblad

SPORTIEVE
WIELPLATEN.

de Nieuw»

P E U G E O T 3 0 9 P L U S .
Nu bij Peugeot: vele spe-

voor u slechts 500,- betaalt.

waarvoor u slechts 500,-betaalt.

van dit grote voordeel, kom dan

ciale modellen. Vol extra extra's.

Of de Peugeot 309 Plus

Twee riante uitvoeringen,

zo snel mogelijk bij ons langs.

WwAblad
Uithoorns* •';'
Cowrwnt;
- ,- _
1
' **

(vanaf 27.480,-), met een

die in gelimiteerde aantallen

(vanaf 27.480,-), nu met extra's

optelsom aan grote en kleine

leverbaar zijn.

ter waarde van 2.705,-, waar-

extra's ter waarde van 2.300,-

Zoals de 309 Select

<'

do Ronde ,
Vaner

JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

Dus wilt u nog profiteren

Aalsmeerder
Courant •-

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Zandvoortc
Nkwwsbtód

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT_
DYNAMISCH OP WEG.

J II

Nationale Postcode Loterij trekt het Zomer Miljoen

jHitbingliii d^fgeló|jeii vijf wekéii

LEVE DE ZOMERMILJONAIR!
Voor deze zomervakantie kan de deelnemer uit Dordrecht, eigenaar
van het postcodelot 3311 SR 17, met gerust hart een wereldcruise
bestellen. Onze deelnemer kan zich namelijk vanaf 25 juni miljonair
noemen! Dat kan als je de Zomer Hoofdprijs van één miljoen gulden
gewonnen hebt.
Ook de winnaar van de 100.000 gulden, die deze maand viel in
Emmen op postcodelot 7822 HJ 06, kan een zonnige zomer
tegemoetzien. Net zoals die 34 deelnemers in Rotterdam, die onder
elkaar een dikke ton mogen verdelen. Want ieder krijgt f 3.000 per lot
omdat de PostcodeStraatprijs op 3071ZK viel, de postcode waarin
de meeste prijzen van deze feestelijke zomertrekking zijn gevallen.

Winnaars van ƒ 25.000,26 mei 1992

Dubbele kansen?

Opnamen Hitbingo!

Waarom niet? De Postcode Loterij stuurt volgende week iedere deelnemer
Bent u deelnemer van de Postcode Loterij?
een extra lotnummer, compleet met een extra set Hitbingokaarten. Als u
Heeft u de postcodecijfers 1025 (Amsterdam),
die extra bon opstuurt heeft u twéé keer kans op het miljoen, de ton of de
2114 (Vogelenzang), 3232 (Brielle), 4463
vele andere duizenden prijzen. Om nog maar te zwijgen van die extra
(Goes) of 7942 (Meppel)? Dan kunt u zich
Hitbingokansen van 25.000 gulden! Nog geen deelnemer? Stuur dan gauw
aanmelden voor de volgende opnamen van
de WIN-EEN-MILJOEN-BON van deze pagina op. Wie weet komt Henny
Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
Huisman volgende keer bij ü een miljoen afleveren. En dat voor slechts
02977-47006 en ga een gezellig tv-dagje uit! • één tientje per maand!

UITSLAG TREKKING JUNI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 25 juni 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van juni verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode
als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
1013
1018
1019
1032
1054
1055
1056
1057
1064
1065
1067
1068
1069
1072
1073

70,-

XH
HS
LM

VT
ZJ
LG

AH
BX
MG
KK
1076 XH
1077 CE
1081
EN
1091
CV
1092
BT
1095
JX
1104
1104
1106
1107
1131
1132
1161
1171
1185
1214
1214
1214
1214
1271
1273
1276
1333
1333
1333
1353
1356
1357
1403
1445
1462
1503
1503
1521
1521
1521
1544
1616
1622
1625
1628
1628
1671
1703
1782

NB
KD
CV
WE
BC
VD
DJ
TJ
GT
HW
JZ
KV
SK
ND
BV
AT
BL
HW
NB
NG
XD
ML
NE
KZ
AH
BG
DX
CB
BV
ZS
CK
GA
PB
JP
BG

500,25,70,25,70,70,50,-

100,50,70,-

700,500,500,25,-

700,»
25,25,-

700,50,50,70,25,-

700,50,50,25,25,25,25,50,25,-

700,25,50,-

500,25,-

700,25,-

AT
XE
HV
1788 EA
1814 NN
1816
XN

1783
1784
1785

25,50,25,-

7000,700,700,3071

700,25,50,25,-

AX
SC
RV
EK
TM
RX

25,700,50,25,25,50,-

ZK

POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ 3.000,1817
1823
1824
1826
1827
1834
1946
1991
2011
2015
2015
2021

BJ
VB
DL
HA
SG
CN
JM
HC
KH

70,25,50,25,25,70,25,25,-

700,25,-

500,70,-

2026 n
2032 ZS
2034 BG
2106
CR
2111 CA
2163 AC
2171
JD
2172 XM
2181
TP
2182
ZS
2241
XE
2245 VL
2251 VJ
2253 GA
2261 EX

50,25,50,500,25,50,25,-

700,25,50,50,-

25,25,-

25,25,-

700,50,70,50,25,25,50,70,50,-

2552
2552
2563
2564
2574
2584

2284 XA
2318 AR
2321 TA
2332 DA
2391 DV
2401
VM
2402
2403 DM
2525 RG
2526
2526 EE
2551

700,25,25,-

700,50,-

700,70,50,500,70,25,70,-

2587
2592
2592
2593
2593
2595
2595
2623
2624
2625
2642
2675
2681
2761
2771
2811
2811

TJ
GN
XL
ND
HK
WZ
SB
CZ
SX
DE
TM
KJ

EV
2922 XH
2931 PK
2941
VL
2965
3011 PJ
3014 AN
3023 AP
3025 RR
3025 XR
3029 NE
3034 CG
3054 RT
3066 SJ
3068
3068 AA
3069
3069 PC
3074 RL
3074 ZR
3075 VL
3076 CK
3076 KP
3076 LV

700,25,25,70,25,10,25,50,500,25,70,50,50,-

700,25,10,25,-

25,25,25,-

10,50,25,-

25,50,700,50,50,7000,50,70,25,10,500,25,50,700,25,50,700,-

2V
50,25,50,25,25,70,50,-

Gran Dorado Prijzen
1022 XJ 11
4461 GJ 15
1078 BZ 02
7415 DV 16
1107 KX 15 ^r~\
.

X~
/yor***
C~*~cvrJ~^ ,,
/,.. . " ' • " ' " "

3078
3078 TD
3079 HC
3079 PM
3081 SP
3082 TW
3111 AW
3112 TB
3114 PK
3132 PR
3134 MD
3135
3135
3136
3137
3161

PD
EN
RB
XB
3181 HB
3191 PG
3192

3206

AG

70,700,50,25,-

CG
WB
SM
3822 ER
50,3861 HE
50,- 3881 TW
700,- 3892 CJ
50,3902 VE
25,3904
50,3905
50,3993 ET
4001
CT
70,25,25,50,-

700,7000,50,70,-

25,-

3761
3811
3816

4105
4115
4143
4251
4301

RV
CZ
VE

4307
4322
4336

BT
BT
LD

7822 HJ 06

500,-

5022
5025
5037
25,- 5045
5046
25,25,5046
25,- 5049
700,- 5051
70,- 5061
70,- 5061
50,- 5062
25,50,-

25,70,-

700,25,25,70,-

5109
5126
5142
5144

5258
5262
25,- 5427
700,- 5446
50,- 5482
5492
5552
5554
5624
5625
5627
5627
5673
5682
5708
5802

BX
WP
DD
NX
MN
TN
CR
KB

3206
3208
3295
3311
3332
3361
3401

HD
BP
XW
SR
NR

ED
TB

3402

ZN
GG
3531 PB
3532 GP
3551 EW
3554
3572 ' RP
3572 TP
3581 LP
3582 AN
3601 WH
3605 EK
3605 GK
3701 DD
3701
VG
3711 BX
3723 LB

25,25,700,3000,50,25,25,-

70,-

4382
4506

BD
BG
4535 AG

4511
4511

50,-

3527

700,-

4661

25,-

4707
4707
4707
4708

50,-

70,25,7000,500,25,-

5993
700,- 6002
70,- 6002
25,6029
25,6039
50,- 6045

ZOMER
HOOFDPRIJS
ƒ 1 .000.000,-

25,50,25,-

500,50,-

EC
VD
AA
CW
LE
NC
SP

LK
AK
JL
BL
LC
GD
WJ
XM
PR
EV
HL

25,70,25,7000,25,25,50,50,70,50,70,70,25,70,25,50,25,-

700,25,50,25,25,50,50,-

en voor iedere deelnemer in
de postcode 3311 SR
een troostprijs van ƒ 3.000,6131
6131
6134
6135
6136
6155
6161
6212

BR
EX
VL
CT

6222
6229

VD
EA
AX
LD
ET
CD

6231
6231
6241
6271

6374
6418
6431

6438
6462
6462

50,25,-

6463
6466

500,-

6521

25,70,25,25,70,-

LA
AS

VM
DG
HE
RV

50,50,50,25,25,25,-

70,7000,700,70,50,25,-

KA
VX
LR

25,500,-

6871

25,-

6535
6536
6536 CM
6537 GK
6538
6538 AL
6581 SM
6598
6601 EV
6624 BB
6651 HR
6687 AJ
6711
BB
6712
DX

70,70,700,25,70,50,-

6931
6951
6951
6951
7031
7316

6883

50,-

70,25,-

25,25,-

50,-

6713

25,25,70,-

6824 AZ
6826

25,70,-

7322
7331
7414
7415
7415
7419

7468
7471
7481
7514

7522
7532

GC
EJ
VL
CG
MH
NT
ZR
LL
DC
GX
AM
CC
TX
CW
BP
XE
BB
ED
HG
XG

7545 JM
7546 BX
7556
7556 WB
7556 ZC
7602 JP
7605 BN
7605 ED
7611 AJ
7681 AR
7701
LG
7731 LM
7741 ZT
7827 PG
7861 CJ
7963
8071 DK
8102 CX

25,-

8111

25,700,-

8223
8224
8232
8243
8243

50,25,-

700,25,50,-

25,50,25,-

700,50,25,-

500,7000,25,-

PA
MA

HJ

700,25,70,50,25,700,50,700,50,25,50,50,50,-

50,700,70,50,50,70,-

25,700,70,70,25,-

8316

8355
8391
8521

8565
8862
8900
8918

8924
9101
9101

700,- 9131
50,- 9299
50,- 9403
9404

1 4-h+Al*!l

SF*EEL St^iEL AAEE JVtET

70,-

AT
AL
LV
GM
XA
AA
GL
EX
KJ
XE
HP
CJ

50,500,25,-

50,50,500,50,-

25,7000,-

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
.Ik machtig u hierbij lot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
y onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

25,70,-

L) 1 lot (ƒ10,-) per maand U

25,700,70,-

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

. loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden Iegelijk geïnd.

LJ dhr. l_l mevr.

PÉMJI EXTRA PRIJZEN VOOR DE p UK!
P wüBlii
LEZERS VAN ONS BLAD
1| IBE^Ei

3451

700,-

HL

5813
5831

3311 SR 17

25,70,25,-

VB
AH
TL
ET
BD
RN
AJ

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,-

en voor ledere
deelnemer In de
postcode 7822 HJ een
troostprijs van ƒ 1 .000,-

700,25,50,50,50,500,25,-

9 juni 1992 4835 GR 23
EXTRA:
561 2 JC 23
T-shirts
1403 PJ 17 2871 BB 02 5684 TC 22
Postcode
1616BJ 11 6141 LG 11 6512 JA 11
L-OlGPIJ
1742 JD 11 6433 HE 19 6591 ZT 04
1964 RB 11 9491 AD 07 6681 BS 06
2481
2908
2986 TJ 15
6713 SB 05
3072
3312 NX 05 16 juni 1992 6717 EW05
3193
3765 BW 23
7137 MD 16
3201
4536 AE 05 1024 NP 12 7245 VV 06
3571
5481 NX 11 1055 LW 01 7312 LZ 10
3921
6417 HE 13 1075 VH 18 7545 WS 15
4317
7542 HT 12 1222 PQ 09 7848 BG 04
4331
7591 PD 08 1222 TK 19 8107 PG 04
4691
8251 DZ 06 1324 VV 08 8935 EJ 08
5622
5624
1353 GB 02 9202 EV 04
5642
2 juni 1992 1504 NB 02 9402 VD 15
7251
2104BM 05 9742 PC 05
8932
1 024 KB 1 6 2241 PS 22 9959 TD 17
9062
1214 AD 13 2685 B D 05
1431 VT 02 2986 TH 20 23 juni 1992
ledera
3042 NJ 09 3011 MZ 59
deelnemer met
5724 AB 09 3151 TD 18 1962 XP 03 bovenstaande
591 2 XX 26 3181 XJ1 24 2152 LS 01 postcode krijgt
een exclusief
6129 LD 07 3232 SJ 04 4818 BV 03
T-shirt met 'n
9076 BL 03 3734 CD 01 5364 RA 10
vleugje
3882 BC 28 9843 EP 03
Postcode
3961 CP 07
thuisbezorgd.

70,-

AL
LE
NL

KM
4711 RP
4761
NH
4797 AW
25,4814 KT
700,- 4835 CG
25,- 4841
25,4841 AZ
50,4847 AR
4901 XA
25,500,- 4901 XB
4711

25,25,50,70,50,-

7000,50,-

25,50,-

50,70,25,-

25,25,25,-

1001

EX

50,- 1106

GW

50,- 1355

HN

50,-

1057

JR

50,- 1107

KX

25,- 1423

EA

25,-

9675
9686
9722
9732
9733

NL

25,70,50,50,25,-

BJ
GB
AM

9915

CW

25,- 1121

BR

50,- 1433

1068

AE

50,- 1181

SM

100,- 1435

KE

25,-

1069

SM

100,- 1185

EC

25,- 1441

RK

25,-

1082

CJ

25,- 1312

RE

50,- 1503

JH

50,- voorbehouden

10,- 1323

RJ

25,- 2151

WK

25,-

1091

NATIONALE

70,-

1062

10,-

Postbanknummer:

9942
9969

PB
PL

700,25,-

LOTERIJ
• ••

zetfouten
max. 99 loten
per postcode

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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'Fietser legt snel contact met bevolking'
IETSEN IN DE vakantie
is beslist geen dom of
traag alternatief voor wie
het eens helemaal anders wil
doen. Maar er komt meer voorbereiding bij kijken dan op het
eerste gezicht nodig lijkt. Zeker als er een lange afstand
overbrugd moet worden.

F

door Evcrhard Ilcbly
Steeds meer vakantiegangers ontdekken de fiets voor dagtochtjes,
zwerftochten of zelfs wereldreizen.
Fietsen is 'in' en naar verluidt telt
ons land nu al meer fietsen dan inwoners. Het aantal mogelijkheden
om je fiets tijdens de vakantie te
gebruiken neemt mede daarom fors
toe, constateert ook de Eerste Ne-

derlandse Fietsersbond (ENFB).
„We zien een stijging in de zogenaamde fiets-uitstapjes," zegt Jos
van der Bergh, woordvoerder van de
ENFB. „Maar het aantal mensen dat
per fiets op vakantie gaat, is overigens nog niet zo heel erg groot. Er
zijn er wel veel die de fiets in de auto
meenemen naar de vakantiebestemming. Je moet onderscheid maken
tussen de georganiseerde en niet-georganiseerde fietstochten. Bij de georganiseerde tochten fietsje zonder
bagage van hotel tot hotel. De bagage wordt per auto vervoerd en dat
scheelt veel ongemak."
„De mogelijkheden bij de georganiseerde tochten zijn haast onbeperkt en er wordt over het algemeen
aan deelgenomen door ouderen en
alleenstaanden. De niet-georganiseerde fietsvakanties zitten sterk in
de lift. Je koopt dan vooraf een route

en als het je uitkomt, of als je er zin
in hebt, ga je de route rijden. Als we
het even bij de landelijke fietsroutes
houden: daar is over nagedacht en ze
zijn goed uitgezet. Je kunt natuurlijk ook op de bonnefooi een beetje
gaan zwerven, maar dan loop je het
risico dat je ergens terecht komt,
waar het helemaal niet leuk is. Een
nieuwbouwwijk bijvoorbeeld. Als je
met een goede fietsroute op stap
gaat, zal dat niet gebeuren," aldus
Van der Bergh.
„Daar komt nog bij dat een goed
uitgezette route met de juiste informatie erg stimulerend werkt. Dit
houdt ook in dat je als fietser niet
overvoerd moet worden met informatie. De routes van 't Groene Fietsje zijn heel geschikt voor meerdaagse tochten, vooral omdat er gekleurde stafkaarten bij zitten. Dat fietst
ideaal."

Beginnende fiets-vakantiegangers
doen er volgens hem het beste aan
niet direct naar Limburg af te reizen
in verband met de heuvels. Drenthe
is zo'n beetje de meest fietsvriendelijke provincie met de meeste en ook
beste fietspaden. Toch zijn er ook
volop mogelijkheden voor wie niet
genoeg heeft aan wat Nederland te
bieden heeft. Frankrijk blijft favoriet, want dit land heeft voor iedere
fietser wat wils. Het land is niet in de
laatste plaats geliefd vanwege de
vele fietsenmakers die er te vinden
zijn.
Zo'n vakantie kan al bij de voordeur beginnen, maar het is geen
slechte gedachte om de bus of trein
te pakken. Van der Bergh: „De meeste fietsbussen gaan naar Frankrijk,
maar ook Scandinavië, Engeland,
Spanje of Hongarije zijn moeiteloos
bereikbaar. Een fietstaus is een tou-

ringcar met aanhanger voor de fietsen. Per trein kun je vrijwel overal
komen waar je wilt. Als je hiervoor
kiest, moetje wel een goede verzekering afsluiten omdat je de fiets vaak
vooruit moet versturen."

Lange afstandtochten
De lange afstandfietstochten mogen zich in een grote belangstelling
verheugen. Dit zijn tochten van minimaal achthonderd kilometer en
het zal duidelijk zijn dat dit niet
voor de beginnende fietser is weggelegd. Van der Bergh: „Het zijn aftijd
tochten met een doel, vaak betreft
het oude pelgrimsroutes. Hiervoor
moet je echt een gevorderde fietser
zijn, want je fietst dagelijks ongeveer 75 kilometer. Ter vergelijking:
een beginnende fietser haalt per dag
maximaal veertig kilometer. Het

komt vaak voor dat mensen voor de
terugreis de bus of trein nemen. Het
leuke van het fietsen in het buitenland 'is voor mij persoonlijk dat je
heel snel contact hebt met de plaatselijke bevolking. Als je per auto
reist, komt men toch niet zo snel
naar je toe."
Zoals elke: (actieve) vakantie taegint ook de fietsvakantie met een
gedegen voorbereiding. De ENFB
kan daarbij voor goede informatie
zorgen. Zo wordt onder meer een
boekje getiteld 'Fietsen in Europa'
uitgegeven met fiets-informatie per
land en de fietspaklijst is haast onontbeerlijk. „Je moet namelijk oppassen dat je geen pakezel wordt,
want je moet ook die heuvels nog
op," waarschuwt Van der Bergh.
Voor verdere informatie over fietsen en
vakantie: (lerietshelli,)n van (Ie ICNKIi. (134X01(1250. op woensdagen donderdag van half elf
tot vier mir.

Wandelen door Nederland
V

ELEN ONTVLUCHTEN
in hun vrije tijd de stad
op zoek naar een beetje
natuur en frisse lucht. De één
gaat fietsen, de ander kiest
voor een dagje hakken aan het
strand, maar er zijn er ook die
gewapend met rugzak en
picknickpakket een stevige
wandeling maken.

door Michcl Bijpost

• Nederland beschikt over 3200 kilometer speciaal gemarkeerde wandelpaden
Foto: Stichting LAW

Evenementen in
Hartje Hoorn

Voor deze laatste groep zijn er mogelij kneden te over, want Nederland
beschikt over maar liefst 3200 kilometer speciaal gemarkeerde wandelpaden, die zijn opgedeeld in 25
zogenaamde Lange-Afstands-Wandelpaden (LAW's). Misschien worden sommigen al moe bij het lezen
van het woord 'Lange-Afstand-Wandelpad'. Zij denken daarbij direct
aan sjokken met zwarre bepakking
of aan de Vierdaagse van Nijmegen.
Maar volgens Henk Dikker Hupkes
van de Stichting LAW is dat niet
terecht: „Lopen op een Lange-Afstands-Wandelpad is geen sport en
zeker geen beproeving. Het is daarentegen wel een prachtige vorm van
recreatie, voor mensen die op hun
gemak wat meer van het land willen
zien."
„Het is reizen te voet. Dat kan weliswaar een sportieve prestatie zijn,
maar een bijzondere conditie is beslist niet nodig. Wie graag op een
vrije zondagmiddag eens een flinke
wandeling loopt, is ook in staat een
LAW te lopen en moet dat zeker ook
eens doen."
Henk Dikker Hupkes: „Een Lan-

Voor de echte trekkers geeft de
Stichting LAW speciale topogidsen
uit. Deze gidsen bevatten niet alleen
een nauwgezette routebeschrijving,
maar geven tevens informatie over
het landschap en de omgeving waar
men doorheen wandelt. Bovendien
staan in iedere gids gegevens over de
bereikbaarheid van het openbaar
vervoer en de mogelijkheden om onderweg te overnachten.
De wandelgidsen, die in prijs variëren van
twintig tot dertig gulden, zijn te koop of te
hl-stellen bij iedere algemene boekhandel of
hij ried a Terre, Singel 393. Voor extra Ini'ormatie: Stichting LAW, postbus 84<i, 3800 AV,
Amersfoort.

(ADVERTENTIE)

SHOWROOM MODELLEN
15-30^ KORTIN^I

Een zeer mooie LAW is volgens
Henk Dikker Hupkes het honderdnegentig kilometer lange FlevoSchoklandpad, dat loopt van Muiden naar Lelystad en Havelte. „Bij
Flevoland denkt iedereen aan platte
kale vlaktes, maar in werkelijkheid
is er veel meer te zien," betoogt hij.
„De route loopt namelijk door
prachtige randmeerbossen, waar
het werkelijk stikt van de wilde
reeën, hazen en patrijzen. Behalve
door bossen loopt deze route obk

• SLAAPKAMERS • KASTEN • BEDTEXTIEL

het Westen

De Slaapvoorlichter voor Groot-AmsterdaTn
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Gebruikte moforen
Motorrijden is in. Voor wie op
twee wielen gemotoriseerd over
de wegen wil zwerven en op
zoek is naar informatie over
tweedehands motoren, is vorige
maand door Euroboek in Haarlem de gids 'Gebruikte motoren
1992' op de markt gebracht. Het
boekje geeft o.a. gegevens over
zo'n vijftig populaire machines
die regelmatig op de tweedehandsmarkt worden aangeboden. Ook staan er prijsindicaties in. 'Gebruikte motoren
1992' telt 148 pagina's en is voor
./' 14,95 te koop in tijdschriftenzaken.
Voor nadere informatie: Uitgeverij
Euroboek, Haarlem, tel. 023-320G4fi.

Topjes voor strand
De rage moet zijn komen
overwaaien van de Braziliaanse
en de Amerikaanse stranden:
strapless tops als alternatief
voor topless zonnen. De topjes
zijn, meldt importeur Verta in
Vught, eenvoudig aan te brengen en geven geen allergische
reacties. Je kleeft ze op de blote
borst, maar eerst dient de maat
te worden genomen en te worden aangetekend. Dan trekje de
beschermlaag (van het topje)
eraf, vouw je het model op maat
en wrijf je het aan. Na een dagje
zonnen en zwemmen kan je het
topje in de papiermand deponeren. Met een beetje warm zeepwater of babyolie moeten de
eventuele plakrestjes te verwijderen zijn. De set met een
schelp- én een meloenmodel
kost ƒ 14,95.
Voor nadere informatie: Verta, tel.
073-579130.

Kruiswoordpuzzel

Speelgoed voor baby
Playskool heeft speciaal voor
baby's speicale grote speelstukken van Clipo ontworpen. Het
gaat om materiaal dat makkelijk door kleine handjes in elkaar gezet kan worden. Het is
een eenvoudig bouwsysteem.
Met een paar speelstukken kan
al een auto, vliegtuig of huis in
elkaar worden gezet. De speelstukken zijn voorzien van nopjes zodat de makkelijk op en in
elkaar passen. De prijs ligt tussen de ƒ 20,- en ƒ 50,-. Te koop in
speelgoedzaak of warenhuis.

Zomertocht langs
historische orgels

Op zaterdag 18 juli: R.K. kerk in Nes aan
de Amstel (10.30 u.), R.K. Antoniuskerk in
De Hoef (11.45 u.) en Hervormde Kerk in
Mijdrecht (14.15 u.); organist: Haite van der
Schaaf.
Op zaterdag 25 juli: Hervormde Kerk in
Twisk (10.30 u.), Doopsgezinde Kerk in
Twisk (11.30 u.) en R.K. Werenfriduskerk in
Wervershoof (14.30 u.); organist is Hans van
Nieuwkoop.
Op zaterdag l augustus: Hervormde Kerk
in 's-Graveland (10.30 u.), R.K. Kerk in Nederhorst den Berg (13.45 u.) en Grote Kerk
in Weesp (14.45 u.); organist is Haite van der
Schaaf.
Op 8 augustus voert de orgeltocht door
Haarlem met als organist Wiïlem Poot, op
15 augustus naar 't Zand en Schagen (organist: Jan Jongepier), op 22 augustus naar
Leimuiden, Rijpwetering en Leiderdorp
(Jan Jongepier) en tenslotte op 29 augustus
naar Leiden (Wiïlem Poot).
Voor nadere informatie: VVV Noord-Holhuid, tel. 023-319413.

over een stuk dijk, waar men kan
genieten van prachtige vergezichten. En onderweg kom je tal van
bezienswaardigheden tegen, zoals
waterwerken, molens en in de haven
van Lelystad zelfs een zeventiende
eeuws schip dat in aanbouw is."
Wandelaars kunnen echter ook
kiezen voor de route Bergen aan Zee
• Lage Vuursche. Deze tocht voert
langs slingerende ringvaarten en
prachtige waterplassen, oude zeedijken, droogmakerijen en duinlandschappen. Vaste pleisterplaatsen
van deze route zijn Muiden, Volendam, Beemster en Bergen aan Zee.

Trekkers

'Milieuwetten zijn
er niet voor niets'

Het stadje Hoorn staat tot en met
12 augustus op de woensdagen in het
teken van toeristische 'Hartje
Hoorn-markten'. ledere woensdag
is er een ander thema, maar vaste
onderdelen van het evenement zijn
onder meer de kindertheatervoorstellingen in 'Huis Verloren' aan de
Kerkstraat (om half één, half twee,
half drie, half vier) en het optreden
van Westfriese folkloristische dansgroepen (om twaalf, twee en drie
uur) op een podium op de Rode
Steen.
Met ingang van juli vertrekken
ook rondvaarten in een authentiek
vissersschip van de Grashaven. Gidsen vertellen aan boord over de historie van de Hoornse binnenstad.
En verder maken vanaf l juli stadskoetsen rondritten door het centrum; vertrek aan het Breed bij Café
Het Wapen van West-Friesland.
Maar, zoals gezegd, iedere woensdag
zijn er weer andere speciale activiteiten in het stadje aan het IJsselmeer, vanwaar overigens pok de
stoomtram naar Medemblik vertrekt.

In de maanden juli en augustus is
het mogelijk historische orgels te
horen klinken in diverse Hollandse
en Utrechtse dorpen en steden. In
het kader van Toer-in zijn er namelijk orgeltochten uitgezet en steeds
voert de rit naar kerken die niet te
ver van elkaar liggen, zodat de tocht
te fietsen is. De VVV Noord-Holland
meldt geruststellend dat ook voor
wie zelden of nooit een orgelconcert
beluistert, deze tochten 'een plezier
zijn om te volgen door de aantrekkelijke formule en het gezellige karakter'. Deelname kost ƒ 10,- (CJP en
65+ƒ 6.-), excl. lunch maar wel met
programmaboekje over kerken en
orgels.
Op zaterdag 11 juli: half elf Hervormde kerk Schermerhorn, half
twaalf Doopsgezinde Kerk, Noordeinde van Graft en om kwart over
twee: Grote Kerk van De Rijp; organist op 11 juli is Hans van Nieuwkoop.

ge-Afstands-Wandelpad is in beginsel bedoeld voor een meerdaagse
voettocht. Maar behalve in de vakantie zal dat meestal niet gaan.
Veel mensen lopen een LAW dan
ook in afzonderlijke stukken, soms
een weekend dan weer eens dag. Op
die manier kunnen avontuurlijke
wandelaars, die van variatie houden,
stukje bij beetje het hele land doorlopen."
Speciaal voor wandelaars die relatief korte afstanden willen lopen
heeft de Stichting LAW in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen een apart programma opgesteld, waarbij men van station naar
station kan wandelen. Deze korte
wandelroutes variëren in lengte van
twaalf tot achttien kilometer. Via
deze NS-dagtochten kan men bijvoorbeeld kennis maken met de
Utrechtse Heuvelrug bij Driebergen,
het natuurschoon in het Noordhollands Duinreservaat bij Castricum
of de Kennermerduinen bij Overveen. Informatie over deze dagtochteh is overigens bij ieder station verkrijgbaar.

KixhictiiMelres ATV: Wcoknu-dia,
postbus 2104. KH.K) CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2K40 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul liusse

• 'Milieuvervuilers
moeten
langs juridische
weg
gedwongen
worden
zich te houden

Welk woord kunt u maken
met de opgegeven letters: 9 -19
-18-13-15-12-23-48-45-5347?

aan de wet.'

HORIZONTAAL: l dans; 6 bende;
12 jong; 14 fraai; 15 en dergelijke; 17
narrig mens; 20 zeilvaartuig; 21
zangnoot; 23 grootspreker; 24 hoogste punt; 25 vervoermiddel; 27 vloersteen; 28 verzoek; 29 vrucht: 31 bedrag; 32 kleurling; 33 zangstuk; 35
walkant; 36 opening in een stoomketel; 37 vracht; 39 luizeëi; 41 graanpakhuis; 43 gifslang; 45 ambacht; 47
bergkloof; 49 onverschrokkenheid;
50 oude vlaktemaat; 52 beminde van
Zeus; 53 alvorens; 54 zonder pit; 56
opstootje; 57 religie; 58 schapewolkjes; 60 vr. munt; 61 bouwkundig ornament; 62 steekvlieg; 64 Scandinavisch zeerover; 65 musicus.

Foto: Stichting Handhaving Milieurecht

INSDAGMORGEN ELF
UUR. In de Amsterdamse
binnenstad is een gevelreiniger aan het werk met hogedrukapparatuur. Van milieubescherming is geen sprake en het water stroomt vanaf
de gevel direct de gracht in.
Een omwonende belt verontrust de Stichting Handhaving
Milieurecht, die op haar beurt
met de bevoegde instanties
contact opneemt. Een half uur
later haalt de politie de gevelreiniger van de muur wegens
verontreiniging van het oppervlaktewater.

D

Milieuwetten zijn er niet voor
niets, oordeelt de nog vrij jonge
Stichting Handhaving Milieurecht.
„Onze rechten op een schoon milieu
worden vaak geschonden, terwijl er
veel beschermd kan worden. Daarpm moeten milieuvervuilers langs
juridische weg gedwongen worden
zich te houden aan de wet," stelt
initiatiefnemer Peter-Joost Nijkerk.
Met de wet in de hand tracht de
stichting bescherming van natuur
en milieu af te dwingen. In de beginperiode ontplooide ze veelal zelf ini-

tiatieven, maar nu doen ook burgers
in toenemende mate een beroep op
de juridische know-how.
„Nederland staat berucht om haar
vergunningstelsel. Bedrijven hebben voor alles een vergunning nodig.
Het gevolg is echter wel dat burgers
vaak door de bomen het bos niet
meer zien. Velen weten zelfs niet
waar ze de informatie vandaan moeten halen. Als je ergens hinder van
ondervindt, kun je natuurlijk de provinciale milieuklachtenlijn bellen.
Daar moet iedereen mee doorgaan,
maar dankzij de wetgeving kan er
veel meer gedaan en bereikt worden.
Vaak kan een einde gemaakt worden aan de eigen overlast. Eén van
onze doelstellingen is burgers de
weg te wijzen in het woud van
rechtsregels en gratis juridisch advies te bieden. Als het nodig is, treden wij als Stichting Handhaving
Milieurecht op tegen een vervuiler.
Dat ligt aan de aard van de vervuiling."

gernis van de omwonenden. In de
vergunning stond echter dat niet
eerder dan zeven uur begonnen
mocht worden. Uiteindelijk liep het
erop uit dat de supermarkt fors terecht gewezen werd middels een
boete van vijftigduizend gulden.

„Of we namens een burger optreden, hangt af van het feit of er een
algemeen of individueel belang in
het geding is. In principe richten we
ons op het algemeen belang. Wij
werken samen met een aantal advocaten en als er individuele belangen
op het spel staan, bijvoorbeeld bij
burenruzies, sturen wij naar hen
door."
„We doen tamelijk idealistisch
werk dat gefinancierd wordt door
het ministerie van Justitie en donateurs. Maar het geeft wel voldoening. Het is niet onze taak om een
discussie op gang te helpen over hoe
ernstig de stankoverlast ergens is.
Ons streven is er slechts op gericht
dat democratisch tot stand gekomen wetten en vergunningen worLossen
den nageleefd. Ook al zijn ze nog zo
Als voorbeeld haalt hij die super- scherp."
markt aan die het telkens weer presInformatie en gratis advies kun men
teerde om zes uur 's morgens te be- deVoor
Handhaving Milieurecht herelginnen met laden en lossen. Tot er- kenStichting
vla telefoonnummer 020-G83.X243.

VERTICAAL: l In de meeste gevallen; 2 zomerpeil; 3 voorin. Ned.
eiland; 4 lichtelijk zuur; 5 kluit; 7
breedvoerig; 8 Europeaan; 9 vis; 10
naar onze mening; 11 onbehouwen
persoon; 13 staat in de V.S.; 16 plattelandsgemeente; 18 schoorsteenzwart; 19 deelbaar; 20 boodschapper;
22 noorderling; 24 aan de overzij; 26
valse gelofte; 28 bemoeial; 30 strijdrnacht; 32 voetpunt; 34 aanw. vnw; 35
oogholte; 38 pi. in de Bommelerwaard; 40 fototoestel; 42 beroep; 44
schilderstuk; 45 vijandschap; 46
vrucht; 48 praalziek; 50 Griekse letter; 51 Spaans leesteken; 54 dikke
rook; 55 vlechtwerk; 58 raamscherm; 59 brandbare stof; 61 uitroep; 63 zangnoot.
Oplossing puzzel vorige week:
vijfvingerlmiid.

(ADVERTENTIE)

Huping is géén chinese munt...
De kritische en goed geïnformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter
Toch is Aupmg een waardevolle investering. En dat Aupmg
gezond slapen betekent behoeft geen betoog. Informeert
u maar eens bij Van Reeuwi|k.
^e weten er alles van

van eeuwijk
Sniep 7. Tel.: 020-69941 1 1 .
Meubel boulevard Diomen

In Diemen vertellen \\ij u er sjraasj meer <>ver

Lopen met Slinger
Alleen maar luieren in de vakantie is op zijn retour. Misschien dat de berichten over de
slinkende ozonlaag het zonnebaden minder aantrekkelijk
maken en men aan de wandel
slaat, misschien ook is de actieve vakantie een voorbeeld van
een gezondere levenswijze die
velen er op na (willen) houden.
De jonge reisorganisatie Slinger
in Utrecht speelt in ieder geval
op deze trend in. Stel, je wilt het
befaamde Pieterpad lopen, van
Pieterburen in het noorden van
Groningen tot de St. Pietersberg
bij Maastricht. Dat is een interessaiite tippel, maar vereist
wel het nodige regel- en sjouwwerk. Hier kan Slinger in beeld
komen: de organisatie vervoert
de bagage en kan zorgen dat er
vegetarische maaltijden worden
geserveerd op de rustige kampeerterreinen onderweg die
Slinger heeft opgedoken. Voor
de avonduren biedt Slinger een
ontspannend programma van
spel, tekenen, schilderen, grimeren of voorlezen, waaraan
wandelaars deel kunnen nemen. In augustus trekt Slinger
langs de route met een speciaal
kinderprogramma.

Voor nadere Informatie: Slinger, tel.
030-885282.
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MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558
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* T k bruidsjurk halflang wit
maat 38-40 ƒ300 Tel 0250716210

l'! 1 11*1114: i* IIHI^I lijk in ili \i}|^i'nili iihln

/ \ \ ! > \ (II > ! < ! • > Ml l \\MII \H / H. 12 | ..... iillu......i
Miiiiin,>ii|fl ilm-ii ij: l "i 1)0 uut
l

kil ..... «

I. k-l l, II l, MUM h,

., )IU, V I I I

*

\ \ . < knuilhi l illii.nin
l'u-ll.M-. J J * ( .

l llli,».lll

l'llll-lll^ l~ nuk IIHi^illlk III (li
/

/ . I l l l h l .u i l - \ I I I I U , 1,1.1,1.

M'lüilllli

l iillllllllillli

\ l l l - l l ' l i e t II* \ \ , , k l l l . l l l

IKMII ,1*,
l)i

lII-

< uut, ml.

liimili

\inii

\.il-m. •< nl, i l IIIII.IMI. .ill,

v ui l» l \ m - t c lil.illi- Sl.ld-lil.nl

i'Hilii".

llr \iruvvr \\ i r«pn

/ n i.T |u i iiiillimi ii i
"Miniiim-iiiil m i. nul. i^ l "> 00 inii
*

Inlnl in.llii « > \ i , nn/i
[ I I ' 'HIlllllMlII - I I I (Ir
k H l l l t H 11

*

uvinp

.i.inlli kki ll|ki j i l v i i l ' l l -

M K 1 1 1'* / I j 1 1 (,|l .1.11 1 \ I.UIU U|> Ull/l'

VI l kl IjUll.l.ll

\iiiu liui v e n midi i iiiiiiinii i \vunll l u u< l i'Ml.i m
i, k ...... u ,;i In. n hl. .ilsmi ,|, / l ..(H l .„In, kusli n

*

Gevr flinke huish hulp ca 9
uur p wk Spoed Tel 0250730969 na 19 uur
Gevi huishoud hulp in Bentveld, voor 2 halve of 1 hele
dag Soll na tel afspraak 023243069 • 0206977176
Gevr zelfst vrouwl hulp v
kamerwerkzaamheden in hotel Tel 12595

T k eethoek, salontafel (wit)
en gr hoekbank Prijs n o t k
Tel 02507-14764
* T k mooie licht eiken salon
tafel 130/60 fl t e a b 17980.
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Computerapparatuur
en software

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
l. v.d. Hoven - Muiden
P. Slingerland - De Hoef
G. J. Flantua-Helgees - Amsterdam
B. Klein - Amstelveen
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Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
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Woninginrichting
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MICRO

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500
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Lessen en clubs

HAVO

1 -jarig

In september start hè! Marcuslyceum te A'dam een spoedcursus voor het HAVO-examen 1993 (klas 4 en 5 m 1 jaar),
vooral voor zittenblijvers uit klas 4 HAVO/VWO of klas 1 MBO,
die te jong zijn voor de ADAS Aanmelden schriftelijk bij
Marcusvereniging, Wormerveerstraat 7", 1013 SJ A'dam of
op spreekuur Raamplem 1, ma, di, wo 19 00-21 30 uur of bel
Drs. A.L J Wytzes 030-617919, bgg 020-6273415/6893325.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff.
Tel 02507-16123

Radio/tv/video

Financien en
handelszaken

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu 02507-14534

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

L|J
NVM
ÜAXCUAR

Oproepen
Mededelingen

T k SEGA 8 Bit, + 12 spellen
en gebruiksaanw , 2 controllers ƒ850 Tel. 02507-16755
T k a computer Commodore
* Alle winkeliers hartelijk be- 64 met data, printer, Philips
dankt voor het' beschikbaar monitor en veel cassettes.
stellen van prijzen voor onze Compl ƒ400 Tel 18003.
fancy fair Leerlingen team
Ouderver Maria Basisschool.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

BELONING ƒ 500. voor degene die mij info kan geven betr.
een lier die ontvreemd is van
mijn aanh op boul bij Riche
Inl Strandh K V S Dhr. ElderBerron Bednjfsdiensten v.
huis
onderhoud, rep. & interieur* Hartelijk gefeliciteerd
verzorging Tel. 020-6854563,
Oma & Opa Alant met jullie
kleinkinds' eerste verjaardag
Foto - Film
Tnx Madeleine
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
Foto Boomgaard
adres'' Dat hebben wij voor u'
ook voor
Inl tel 02907-5235
portretfoto's,
* Hiep Hiep Hoera Enk v d
pasfoto's,
Ploeg 1 jaar Knuffel van tante
receptiefoto's,
Tnx en Madeleine
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
LIEVE JOYCE
Tel 13529
Van harte gefeliciteerd
met het behalen van de
PROPAEDEUSE-BUL
Dieren en
Veel succes met
dierenje vervolgstudie aan de UvA.
benodigdheden
Papa, Mama, Rutgervan Gog

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Te koop
gevraagd
diversen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

• ANNULERINGEN van uw
Te koop
advertentieopdrachten kunt u
aangeboden
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdiversen
delmg Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.
* Gratis af te halen: dubbelhandbediende slagboom
*Wie heeft voor mij 2 arena
Tel
13035 Camping de
kaarten voor een van de
Zalenverhuur
Branding.
PRINCE-concerten juli/Rtdm
Tel 18003.
Te koop blank eiken eettafel,
VERENIGINGSGEBOUW
4 stoelen, uitschuifbaar, bei* Yvonne van harte gefelicide kanten ƒ400. Combi-kinteerd van de Koninkjes en
De Krocht
derwagen met toebehoren
aanhang 4x10 poe hè
Grote Krocht 41, Zandvoort, ƒ275. Tel.. 02507-19039
• Wij behouden ons hettel 02507-15705 b.g g 19932,
* T.k.' Lundia-kinderledikanrecht voor zonder opgave van
voor
redenen teksten te wijzigen BRUILOFTEN - RECEPTIES tje met matras, hemel, dekbed met overtrekken, lampje
of niet op te nemen
KOFFIETAFELS
+ kapstok ƒ 275:02507-19827
T.k smalspoor, rails, locs, wagons, wissels, trafo's enz. Tel.
14482 ƒ 275.
* T k. speciaal voor oudere,
mollige dames, 44-46 Japonnen met jasjes, plooirok ƒ 15.
p.stuk. merk kleding Tel.:
02507-12141.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van u\\ tekst de coupon
en \oor iedere letter, punt, komma of cijfer een
v a k j e . Laat na ieder woord, p u n t of komma een
\akjc \rij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
/ 5,34
ƒ 6,68
ƒ 8,01
ƒ 9,35
/ 10,68
ƒ 12,02
ƒ 13,36

Zonder \ermelding \ raatfprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. O "o BTU'

Telefoon:

S.\.p. in rubriek:

Rijles auto's
en motoren
10-daagse spoedcursus au
tonjden ƒ 1395 (njex. inbegrepen) Voll. examen ex.pakket
Ned. Antillen ƒ3575 Tel- 068.21.24.26./015-563430.
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

GAY PRIVÉ- Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen? Of voor een
opwindend gesprek met 'n
hete knul (18)06-96 13 75cpm
Gewillige meisjes en huisvrouwtjes willen alles met jou
doen Vraag naar hun tel nr
voor 'n hete vrijpartij"
Bel 06-320.33045 75c p.m
HARD 37,5 cphm 06320.323.13
Hardlesbi.
320.326 18 ..
.. Domina 35
320.324.34
S&M
320.324.14
Ruig Rijp
320.324 04 ..
. Onderdanig
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663 75c p.m.

Diversen
X.Y.Z
B V. verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv. 020-6424800

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

nog gratis r
parkeren bok

ZE KOMT
bij jou of jij bij haar, ze geeft
haar adres en telefoonnummer. 06-320.322 23
(100 c.p.m.).

CELSIUSSTRAAT 192

Zoek jij tel.nrs van echte hete
meiden van 18 jr.? Gewoon
voor 'n opwindende sexafspraaki 06-320.33042 75cpm
Hete MEISJES v. 18 jr. willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01.
75c p.m.
Debbie (18); de eerste keer
op z'n frans. Jeetje dat is
lekker. 06-9664. 75c p.m.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen van 18
voor een live heet sexgesprek. 06-320.330.81 75cpm

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS WEUWS
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Kamer voor rustige Jongeman, Min HAVO nivo en werkend, ƒ 475 p m. 02507-12510
Te huur in Centrum 3-kamer
zomerhuis(je) vrij van 01-0992 t/m 30-04-93. Huur ƒ750.
excl. Inl. 17669 na 18.00 uur.
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2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Plaats:

Speciaal voor de strandliefhebber is er nu het
LUCHTLEDIGE opblaasbare
luchtbed met ventiel.
In elke goede sportzaak
verkrijgbaar.

MAAGD' fluisterde ze verlegen. 06-340 340 30 50c pV4m.
Naakt lag het meisje op het
bed, toen kwam hij binnen
(s.m. v. boven de 18 jr.).
06-340.340.90. 50c pVim.
*T.k. herenfiets merk super NATASJA doet het met 2
sport 3 versnelling, trommel- hete buurjongens van 18 jr.
remmen ƒ 150. Tel: 17794.
06-320.324.11. 75c p.m.
Zaterdag verkoop gebruikte Onderdanige jongens van 18
fietsen, ook kinder. Bors v. bellen met strenge meesters.
Waverenstr. 35, Amstelveen S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 75c p.m.
ONDEUGENDE
huisvrouwDiverse clubs
tjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkonAls je houdt van jong bel dan takt, vraag naar hun tel.nr
Bel nu 06-9661 75c p.m.
Bianca en Petra, 18 jr
06-320.324.33. 75c p m.
Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
BETTY'S ESCORT
Bel 06-9602. 75c p.m.
Rrst Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686
Het stoute meisje moest naBI-SEX voor TWEE, direkt blijven bij de strenge meesapart met een heet meisje of ter. "Je broekje uit en bukeen lekkere jongen van 18 jr. ken, je krijgt STRAF met de
lineaal". 06-340340.20.
06-320.330.87. 75c p.m
50c pVsm.

Eerst wilde EVELIEN niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken... 06-9530 75c p m
Er zijn genoeg meiden van 18
die ook het bed m willen.
Luister op 06-9603. 75c p.m.

Woningruil

Zandvoorts Nieuwsblad

Postcode:

Tenten en
kampeerbenodigdheden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

\Vij zijn niet aansprakelijk s oor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave \ a n redenen teksten te wijzigen of' niet op te nemen.

Adres:

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Leuk gelegen houten huisje,
± 40 mtr op 200 mtr eigen
grond, 15 min. v Zandvoort,
park "De Groene Liede", Vijfhuizerdijk 212, nieuwe brug,
huisje 212 Vr.pr. ƒ 80.000 k k.
Inl. 210, tel: 023-337688.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

Naam:

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die jongens van 18
jr. 06-320.324 44. 75c prn
"Ik weet helemaal niets van
seks en wat is een NUMMERTJE?" vroeg het meisje verlegen, toen gebeurde "het"
voor de eerste keer.
06-340.340.21. 50c p'Am
In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften
06-320.320.95. 75c p.m.
Jij met twee wulpse vrouwen"? Bel Triosexkontakt.
06-320.320.36. 75c p.m.
06-320.320.92. 75c p m.
Suzanne heeft hele grote
Live Privé! 37,5 cphm
Wie wil ze vasthouden''
EROX
06.95 06 Bel 06-9667. 75c p.m.
SM
06.320.320.65
Teleroticai 37,5 cphm
18 jr box
06.9636
06.96.92
Rijp Privé
06.96 09 Zapp sex
sex club
06.96.91
Alleen met jou!
Rijpe vrouwen . .. 06.96.94
LIVESEX, wij zijn Simone en Frans
06.96.46
Nicole, 2 meisjes v 18 j r , wij Tiener
06.96.40
hebben onze eigen 06 lijn en
vertellen jou alles over onze Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje van 18
ontmaagding. 06-96.70.
jr. 06-320 324.22. 75c p.m.
50c p'/2m
MEEGENIETEN meisjes van UITDAGEND huisvrouwtje is
zo opgewonden.
18 onder de hete douche.
06-320.330.97. 75c p.m.
06-320.324.99. 75c p.m.
Meer dan 240 vrije meiden Vanavond al 'n afspraakje' Al(18) zoeken jongens (18) voor tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in).
sex. Info: 06-9766. 75c p.m
06-9533. 75c p.m.
Meiden 37,5 cphm. 06-320
327 06
St. Frans/Grieks Vluggertje: Ondeugende Kim
326 19
Effe vlug' beleeft 'n hoogtepunt.
325 54
Topsex 25+ Bel 06-9662. 75c p m.
326.63
Ordi/Grof Vrouwen 37,5 cphm. 06326.77
Ruige Sex 320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr.
329.66
sexlesjes 320.327.70 .. . .Negerin 35+
320.329.30 . .. .Verpleegster
Meisjes 37,5 cphm
320.323.63
Rijpe Ordi
bel 06-320Rijp Chique
326.17
Straatmeid 320.324.54
327.47
Onschuldig Wegens enorme drukte, met
322.55
Vol v. boven spoed DAMES/MEISJES ge340.44
Les 35 + 18 jr vraagd voor escort en/of club
328.27
Lesbi Haarlem. Bel tussen 13.00 en
Meisjes willen wat bijverdie- 22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
nen Sexadressen
06-320.330.60. 75c p.m.
Wie durft een stnpspel te
Naakt kroop het meisje in zijn spelen met CAROLIENTJE
bed 'Voorzichtig, ik ben nog (18). 06-350.222.41. 50c p.m.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
imolgende voor\\aarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/geumden •
u eg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen \oor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Indien uw ad\ertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaal'jheque bijsluiten of u ontvangt \ a n
ons een acceptgirokaart.

HASSING B.V.

* Vandaag is onze lieve opa
Rienk Tmga 80 jaar jong van
* Te koop gevr. ronde glaslijf en leden Kusjes Rosalie, Maltezers en mini Yorkshires
ing/ontw. Tel: 08385-51003. plaat, 110 cm. Tel 19639.
Jasper en Sebastiaan

voor de particulier
5 regels
Gratis !

CÏTHCO

ADRES PRIVÉ
PARTNERRUIL pnvelijn, direkt apart met vrouwen en Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
mannen voor sexruil
bij je langs, ze geven zelf hun
06-320.330.91. 75c p.m
eigen adres en telefoonnumRuim 300 gewillige vrouwen mer. 06-9685. (100 c p.m).
zoeken 'n slippertje.
Als het klikt willen deze mei06-320.321.44. 75c p.m.
den (18) vaker sexkontakt'
Sabnna, 'n mooie meid van 06-320 320.55. 75c p m
18, haar eerste trio.
Dames die zich overdag ver06-320.321.20. 75c p.m.
velen, zoeken SEXKONTAKT.
Schoolmeisjes van 18 willen 06-320.326 66 75c p.m.
ervaring opdoen Daling.
• Wij behouden ons het
06-320.330.43. 75c p m.
recht voor zonder opgave van
SEX VOOR 2, direkt kontakt redenen teksten te wijzigen
met jonge meiden, jongens of niet op te nemen
van 18 jr. en huisvrouwtjes.
DIREKT KLETSEN, met een
06-320.330.46. 75c p.m.
leuk meisje' Bel snel
SEXAFSPRAAKJE met 'n
06-320 322 05.
75c p.m.
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr Bel 06-9502. 75c p.m. DUIK in bed met 'n lekkere
meid (18). Vraag haar tel.nr.
Slippertjeslijn, meisjes van
Bel 06-9511 75c p m
18 jr. zoeken sexkontakt.

Homo. Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18.
75c p.m.
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320 330.88. 75c p.m.
HOMOKONTAKT Zoek je
een
lekkere
boy'' 06320.330.95. 75c p.m.

ZOEK DE M I S L U K T E

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

Suc'cc'>\oll<' kleine a«l\t'rl< v ntic^
\oor <!(> /.akciiitian en particulier

12

900
RUILADRESSEN m
A'dam GRATIS informatie bij
Het Oosten. 020-58822.55
Aangeb 3 kam.flat in A'dam,
vrij uitzicht. Gevr. 3 kam flat m
Z'voort. Hr tot max. ƒ 600. p
mnd Tel 020-6120126.
Gevraagd in ZANDVOORT.
vrijstaande woning, aangeboden in PEIZE: Landelijk gelegen vrijstaand huis, rand v/h
dorp, 16 are, 12 km v. Groningen. Tel 05908-33231.

HANS ANDERS

Woningruil Zaandam-Zandvoort, idyllisch gelegen buurt
de oude Zwan) vlakbij Zaanse Schans. Br. o. nr. 76477785 v.d. blad.
• Reflectanten op advertenles onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
n dat de brief geadresseerd
wordt aan- Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam
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Deze aanbieding l» geldig t/m 31 auguitu» 1998 en niet In combinatie met andere aanbiedingen.

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 0206340941, FERD BOLSTRAAT 118, 0206641879,
KINKERSTRAAT 69, 02O6850342, MIDDENWEG 26, 02M658255, TUSSEN MEER 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT 30A, 0223018877 HAARLEM, ZIJLSTRMT 65,
023-321292 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25. 02503-41413 HOORN.KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 0299035428 ZAANDAM. WESTZIJDE 60.0753121261DE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RIVIERAPLEIN'l (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK: NAAS

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

1/2 JULI 1992
Escort 1.1 bj. '82, 5-drs., metall. get glas, siervlg. ƒ3500.Expocar Trading 020-6153933.

Citroen
|C.AX11TRE5drs5-88/10750
l C. AX 1 1 RE
9-87 ƒ 9.700
| C. BX Diesel
5-80 ƒ 27 500
C. BX1.9TZI
2/91/29.500
Renault 5 SL
6-88 ƒ 1 1 .750
Rat Uno Lido
2-89/12950
Rat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600
Honda Aerodeck 2 O
87 ƒ 15.950
Mitsubishi Lancer D87 ƒ 9.950
Opel Corsa 13
89 ƒ 15.750
Peugeot Accent 8 6 / 9 750
Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750
Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950
Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12.950
Renault 19 Cham.5/90 ƒ 18.900
3-12 maanden garantie
Vele financ. mogelijkheden
OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21
WEESP
02940-16661

Auiorubnok SHOWROOM verschijn! elke week m alle
edities van Weekmedia t w : Amsterdams Stadsblad,
Buitcnvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmor, Nieuwsblad Goasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vcner, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Ge^msbode
(uitgave Noorderpers) en hè' Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl
Do advertenties uit do rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaalsl m Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vrijdag tussen 8 30 en
2000 uur Tel 020-6658686. Fax 020-0656321
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aon
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Hot Parool, Wibautslraat 131
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediokanloren'
Amstelveen, Gebouw Aemslelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gaslhuisplein 12

Citroen BX 16 TRI, '87 APK 6'93 wg. aansch. lease-auto
ƒ11.000. 02503-41708

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
ƒ 26,ƒ l 1,50
ƒ
5,91
ƒ
6,34

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties'
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Alle prijzen z\\n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Audi
AUDI 80, model 88, verlaagd,
brede banden TRX, centr. ver- Audi 80 1.9 inj, b.j. 87, m. 88,
grend., luxe interieur, 64.00C verlaagd, rood, luxe uitv., APK
km, APK 12/92, ƒ 19.950: torna- 12/92, ƒ 19.950. 02503-20493.
do-rood, tel. 02503-20493.

BMW

ASMOCO, Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39 bij Amstelstation
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW

318
520
520
850
750

l
l
l
l
l

E 36

'91
granietgrijs
'89
donkergroen metallic
'91
donkerrood metallic
Aut
'91
groen metallic
Aut.
'89
donkerblauw metallic
Inruil/leasing/financiering

Hyundai
Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 j'aar garantie alleen bij:

AUTOKROOY

Schade/taxatie. APK.
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt
Citroen en Peugeot.
BOVAG-garanties.
100% financiering mogelijk.
DE WEER 29.ZAANDAM

Te koop aangeboden:

BMW 315, bouwjaar '83
Zeer gave auto
In prima staat
Kleur rood
Vraagprijs ƒ 5.995.Tel. 020-6320374.

075-350985

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen
Te koop BMW 315, mooie auto, specialist in Zaanstad.
BMW 320, 6 cil, nov.'&O, nw. geen roest, nieuwe APK.
Garage Rene Spaan, tel.
accu+banden
APK 10-'92 Tel.: 075-163658 of 354656.
075-281193/353788
ƒ 2500,- 02503-37368
Te koop BMW, 316, '86, wit,
BMW 520 i, 4-drs„ schuifdak, 85.000 km, TR-H spoiler, XM Diesel'90, ƒ 35.000. XM2C
1983
ƒ 12.500, inruil mog., in g.st. AMB nov. 89, ƒ24.000. XIV
Tel 02507-13360 b g.g. 12424 02975-62829.
AMB 90, ƒ32500. CX 20 RE
'89, Ipg, ƒ15.000 BX Turbc
Break D '90, ƒ 27.500 BX RC
Break'89, ƒ 16.500 BXRDBre
ak '87, ƒ12500. BX 19 TRS
Break 1988 LPG ƒ15500. BX
Pick-ups, typen full size en S10.
TRD Turbo '90, ƒ24500 BX
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
TZD '90, ƒ 19 500. 5x BX TRC
Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.
'89, v a ƒ14.500. BXD '89
ƒ12.500. BXD '88, ƒ8.500. BX
Luxe wagens o.a.:
19 GTI, Ipg, ob. '89, ƒ18500
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
BX 19 TRS '89, Ipg, ƒ 15.500
Officiële fabneksgarantie, service en onderhoud.
BX16TZI, '90, Ipg, ƒ 18500. 5x
Diverse gebruikte wagens
BX 16 TRI, '89, Ipg, va
ƒ13.500. BX 14 TGE, '90
Service, garantie en onderhoud.
ƒ14.900. BX 14 E, '88, ƒ9950
BX 14'89, Ipg, ƒ11.500. VISA
Diesel, '85, ƒ 3500.
VISA GARAGE
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Houtmankade 37 A'dam
Tel.: 020-6670121.
tel. 020-6278410.

Chevrolet

IMPORT USA CARS

Mitsubishi

Meer Garage
HYUNDAI DEALER
• ' • • ' • • • Oo.k'voor uw

,

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel. 020-6433733

OCCASIONS :

. Lipnaeuskade 5-7,
Amsterdam

Mitsubishi Colt 1400 GLX, 3
drs, bj '83, luxe en bijz goed
nwe. APK, ƒ 4750.
Inl.: 020-6365662.

020-6929548

Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp

Rat Panda 1000 L IE aug. '89,
45.000 km, met extra's'. Vaste
pr. ƒ9500. Tel: 020-6882192.

Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o 50 Mazda's

J.JONGSMA

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)
Telefonische informatie 02503 -20129/36644

Nissan

'91
'86
'90
'91
'88
'89
'87
'86
'90
'90
'87
'89
'76
'88

FRED HEHL Autobedrijven
Bekend om zijn zeer aantrekkelijke prijzen!!,
Zijn goede garantie en goede service
ƒ21500
ƒ 9 750
ƒ16500
ƒ18950
ƒ 9950
ƒ12950
ƒ10950
ƒ 11500
ƒ19950
ƒ 18 750
ƒ 9250
ƒ 10 500
/18 750
ƒ 3500
ƒ 10500

Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
PEUGEOT - DEALER

Peugeot 309 XRD-Turbo bj
3-90, 5800 km. Vr pr. ƒ 22 000
Tel 020-6128705 tot 15 00 uur

Subaru

Door inruil hebben wij voor u
diverse Leeuwekeur gebruikte
auto's klaar staan, b v.
Subaru 1800 GLF Automatic
205 1 1. XL 90 va .ƒ16.900 ong. 90000 km. APK 06-'93
205 1 4 XS 90 . . ƒ 19.900. b.j 1981 ƒ 1475 02943-3970
205 1 8 GRD. 90 .. ƒ 20.900
405 1.6 GLi 90 .. .ƒ24300
605 30 SV 90
. ƒ49500. v h Muséum autobedrijven
De auto's worden geleverd
al 17 jaar uw dealer
met 100% garantie. Inruil,
financiering en verzekering
in
PRIJS gelijk,
worden door ons snel en voorin SERVICE beter!
delig geregeld

Nissan Micra DX, '87, zilvergrijs Nissan Sunny Coupé 1 6 SGX
COBUSSEN
met, dubb sp , etc ƒ 7.950 1988, ferrarirood, full-options
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
. Info: 020-6623167/6732853 .
Centrum Auto's,
Sinds 1930
l.m velgen, etc., ƒ 16.950.
tel. 020-6250096
Centrum Auto's 020-6250096 Baarsjesweg 249-253, direkt
Nissan Micra Sail uitv b.j '90 Sunny 1.3 Stationwagen, Lpg bereikbaar v.a Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824
1e eig. zeer mooi ƒ 12.950 Inl.: 8-87, 93.000 km ƒ 10.900 -.
De koffie staat klaar !
020-6365662
Autobedrijf Wïm v. Aalst
Tel 02979-84866
Peugeot 205 Accent, m '87, Autobedr Leeweg. ZwanenNissan SDX, blauw met, bj '85,
1.1., Lpg., wit, i.z.g.st ƒ5.950- burg Ind terr 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
APK 11-092, trekh, sunroof,
020-6105478
H 'meer-N. Tel 02907-3372.
etc. 90000 km 02503-38639.
Autobedrijven RINKO
SEAT AUTOCENTRUM APC
Nissan Sunny 1 3 LX, 4 drs, Mini 1000. B.j.'88, 50000 km,
Off Renaultdealer
2e Schinkelstraat 18-28
Sedan,
1986, saffierblauw APK 7/'93, m zeer goede staat,
Cunestr. 10, Zandvoort
A'dam, tel. 020-6763335
met., ƒ 7 950, incl BTW.
ƒ8700,- Tel. 020-6960177.
Tel 02507-13360 b g g. 12424
Centrum Auto's 020-6250096
Seat Marbella, wit, b j '87,
• Reflectanten op adverten- biedt aan inruilauto.
Nissan Sunny 1.3 DX, sky-blue ties onder nummer dienen er Peugeot 205 XE, 1.1. G6, 3- 43 000 km, APK jan '93, zrgoemet., 4 drs, Sedan, 1984 voor te zorgen dat het num- drs., b jr '88,1e eig., 37.200 km. de auto, ƒ 7 850 020-6428452
ƒ5950, incl BTW
Bovangarantie één laar
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
mer m de linkerbovenhoek op
Centrum Auto's 020-6250096 de envelop staat vermeld
v.d. Madeweg 23,
Peugeot bj '82 APK tut apr. '93
A'dam - 020-6686146
Vr. pr. ƒ 1950. Tel. 020-6757365/
AUTOBOULEVARD
02990-44703.

Seat

Mini

Opel

Opel Ascona 1.6GL, 1985, zil
vergrijs met., dubb.sp, w.w
glas, etc., ƒ 6.950
Centrum Auto's 020-6250096

Opel Kadett 1 2 S, 1983, senna
bruin met., achter wis-was
dubb.sp., luxe, stoffen mte
neur, w.w. glas, m absolute
nieuw staat, ƒ 3 950. '
Centrum Auto's 020-6250096

H.H. Handel, tegen mruilprijs Opel Kadett, m. '88, 1 3 S, 5
Ford Sierra 2.0i CL, zwart, 4- drs., Apk, rijdt perf ƒ 8 9 5 0 drs„ zonw.glas, c.v., LPG, 3/90, 020-6105478.
ƒ18.500. Escort 1.3 L, LPG, Zeer mooie Opel Kadett, 1987 Pontiac Grand Le Mans, bj, '80,
8/83. ƒ4250.- Escort 1.6 L, 3 drs., HB, papyruswit, w.w 6 cyl., nwe APK, i n.st. 'Zien is
kopen'ƒ3450- 020-6105478.
8/81, ƒ2500.- Autobedrijf
glas, dubb.sp., achter wis-was
BEREBEIT, Amsteldijk
25, ƒ9.950, etc
A'dam, Tel. 020-6627777
Centrum Auto's 020-6250096

Pontiac

Alfa 75 18 i e Savali, 16 inch vlg verlaagd,
90 ƒ 19950
Alfa 33 1 7 i e QV, nwste mod , alfarood
91 ƒ22950
Alfa 33 1 7 i e QV, alle opties
90 / 14 950
Alfa 33 1 5 i e Stationc , antr, zr compl
90 ƒ 15 950
Audi 100 2 3E CD, schuifd , alles elektr, c v
89 ƒ 19 950
Audi 80 Turbo Diesel, zwart, 5 versn , st bekr
90 ƒ 26950
Audi 80 2 O E, zwart, 5 versn , alles elektr
91 / 28 950
Audi 80 1 8 S Serret, zwart, 16 inch vlg , verl
90 ƒ24950
Audi 80 1 8 S aut, potrolblauw, LPG, etc
9 0 / 2 4 950
Audi 80 1 8 S, rauchsilber, 5 versn , etc
89 / 18950
BMW 735i autom , airco, schuifd , alles eleklr
88 / 34 950
BMW 728i, 5 versn , 1e eig ', bijz mooi
87 / 14 950
BMW 524 Turbo Diesel a u t , schuifd., alle opties 9 0 / 3 9 950
BMW 318i M40, antr grijs, 4 drs , LPG, sportvlg
89 / 17 950
Chevrolet Camaro Z28, Iroc Z Targa, Fuel Port inj 88 ƒ29950
Citroen XM 22 Diesel, Comf, zeer compleet
91 / 38 950
Citroen XM 20i Ambiance, rood, alle extra's
91 / 29 950
Citroen CX 2 2i Croisette, blauw, zeer compl
89 ƒ 14 950
Ford Scorpio 2900i Ghia autom, LPG, alle opties 91 ƒ29950
Ford Scorpio 2900i Ghia 4x4, alle donkb opties 87 / 15 950
Ford Scorpio 2900i Ghia aut, zwart, zeer compl 87 / 14 950
Ford Scorpio 2400i GL, 4 drs sedan' Alle opties 91 / 24 950
Ford Scorpio 2000i GL, 4 drs schuifd , stuurbekr 92 / 27 950
Ford Sierra 2000 GL 4 drs , sedan' 5 versn LPG 90 / 17 950
Ford Sierra 1800 CLX Turbo Diesel, 5 drs, HB
91 ƒ22950
Ford Escort 1 6 GT, zwart, schuifd , sportvlg
91 / 17950
Jaguar 3 6 Sov , antr, leder, alles elektr
8 8 / 3 4 950
Lancia Thema ie, diepblauw, alle extra's
89 / 15950
Lancia Thema ie., nieuwste model, zeer compl 90 / 19950
Lancia Dedra 1 8 ie , LPG, airco, alles elektr
91 /24950
Mercedes 300 Diesel, 5 versn , rauchsilber, ABS 87 / 34 950
Mercedes 250 Diesel a u t , schuifd , ABS, etc
8 7 / 3 4 950
Mercedes 200 Diesel, sportvlg , schuifd , blauw 86 ƒ24950
Mercedes 190 Diesel, nwste mod ' 5 vers, impala,90 /38950
Mercedes 190 Diesel AMG, 16 inch vlg , verlaagd 86 / 24 950
Mercedes 190 Diesel, 1e eig i BIJZ mooi
86 / 17950
Mitsubishi Galant 2000 GLS inj HB, LPG, compl 90 / 19950
Mitsubishi Galant 2000 GLS inj, 4 drs sedan
8 9 / 1 4 950
Opel Omega 3000 inj Irmscher, zwart, LPG
90 ƒ 29 950
Opel Omega 1800 GLi, 5 versn LPG, nw model 91 ƒ22950
Opel Senator 2 2 inj, alle denkbare opties»
85 / 5950
Opel Vectra 1 8 GTI, 5 drs , HB, bijzonder mooi 90 / 22 950
Renault 25 TXIE, nwste mod , blauw, zeer compU91 / 29 950
Renault 25 V6 aut, ABS, schuifd , alles elektr
90 / 28 950
Renault 25 V6, airco, 5 versn , schuifd , etc
91 ƒ 29 950
Renault 25 Turbo Diesel, 1e eig " alle opties"
91 ƒ29950
Renault 25 GTD Diesel, stuurbekr, alles elektr
90 / 19950
Saab 900C 4 drs Sedan» Nw mod , aubergine 90 ƒ 19950
Toyota Supra SOOOi Turbo Targa uitv n leer int
90 ƒ49950
Toyota Celica 1600 ST Liftb(2x), 1x LPG,
89 ƒ 19950
Volvo 745 GLE Stationcar Blacklme, 1e eig ,i
.89 ƒ29950
Volvo 745 GL Stationcar, antraciet, metallic
87 / 18 950
Volvo 480 ES Sport, ferrarirood, sportvelg
90 / 26 950
Volvo 480 ES Sport, 1e eig., bijzonder mooi
.87 ƒ 18950
VW Golf GTD Turbo diesel, sportvlg , etc
. 9 0 / 2 4 950
VW Passat 1800 CL, blauw, w w. glas, 5 versn
91 ƒ22950

Vlotte financiering of lease mogelijk
Alle auto's grondig nagekeken en gekeurd.
Kruisweg 1493, Hoofddorp
Verbinding Hoofddorp en Heemstede, bij Schiphol

Suzuki

Tel 023 - 292400

Amstelstein - Suzuki

Elke dag geopend van 9 tot 7 uur.

Wiegerbruinaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Donderdag en vrijdag koopavond

Ascona Diesel, 5-drs., 6-'85,
c.v., getint glas, ƒ 5750
Expocar Trading 020-6153933

H.H h., tegen inruilpnjs:
Opel Omega 2 Oi LS, wit, 8-'88
ƒ 14.750.-Vectral.8 LS, 5-drs.
wit, LPG, 12-'89, ƒ 17.500 Ka
dett 1.6i, 3-drs., rood, LPG, 5
'89, ƒ 13.750. Kadett 1.6i, LPG
3-drs. blauw 6-'90, ƒ 15.500. Ka
Opel Kadett 1.6 Diesel, b.j.'86 dett 1.8LS,4-drs., rood, schuif
kl. zwart, ƒ8.600, 02979-87753 dak, c.v., LPG, 3-'89, ƒ 15.000
Kadett 1 8 LS, 4-drs, rood
Opel Kadett combi 1.3S, 5 drs. LPG, 3-'89, ƒ 14.000. Kadett 1.:
bj. 1980, APK 6-'93, i.g st.
LS, LPG, 3-drs., blauw 6-'86
Tel. 02982-3085
ƒ9.250. Kadett 1.3LS, LPG, 6
Excellent, fraaie Ford Sierra 2.0 Opel Rekord 19N station, 2 '87, ƒ10.250. Kadett 1.3 LS
Laser, 1985, saffierblauw met, zits, wit, bj '82, pr. klusauto, gr LPG, 3-'84/4250.-Kadett 1.;
tr.h.,
ƒ1000.
Tel D, 3-drs, Station, rood metall 6
automat. stuurbekr., c.v., 5 imp,
'89 ƒ 14.740.- Prijzen incl. BTW
drs., dubb spiegels, ƒ7950. 020-6463127, na 1800 uur.
Centrum Auto's 020-6250096 Rekord diesel 6/82, traveller Autobedr. BEREBEIT, Amstel
dijk 25, 020-6627777.
Ford Escort Bravo, b.j.'82, 1:2, uitv. cv., get. glas, ƒ2950.g.st., 60.000 km Vr.pr./4500,- Expocar Trading 020-6153933 KADETT 12N, 1981, bruin
APK tot 09-06-'93, ƒ2.000Telefoon . 02503-38466
Te koop Opel Ascona 2,0 SR Tel. na 18.00 uur. 02503-16259
FORD GRANADA 2.3 L, 03-'82, b.j. '80, licht metalen velgen
APK, tr.h., groen met., ƒ4250. rondom spoilers, i g st APK Manta 2 O inj. mot, autom
APK '93 Ziet er duur uit Prijs
ƒ2500. Tel: 02982-1983
JAN WALS, 02902-1697.
valt mee Tel.: 02963-3218.
Ford Taunus 1600 Bravo Luxe v. Part Opel Kadett caravai
uitvoering, b.j. '83 Nw. APK tot b j. '82. Mooi en gaaf. Rood nw OPEL ASCONA 16S, bj. 5 '87
Trekh.
ƒ 1950,- beige, LPG, 4 drs. n i z g s
6-'93 bijz. mooi. ƒ2350,-. APK
ƒ7250. 02940-18222.
02990-36809
02990-36809.
Off. Ford Commissie-agent,
Cunestr. 10, Zandvoort
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424
biedt aan inruilauto'sResta 1.4 C inj., 3 drs., b.jr. '90
1eeig., 43.200 km., r.w. achter,
klokje en striping.
Sierra 1.6 CL, K6,3 drs., '90,1e
eig. 45.700 km., r.w. achter,
fabneks schuifdak, zonw. glas,
spoiler a. klep, striping.
Bovaggarantie één jaar

106 XR 1.1 .
205 Accent
205 Accent Inj.
.
.
205 Inj Demo
205 GE 1.1 5-drs
205 GE 1 1 5-drs
.
205 GR 1 4 5-drs
205 XR Lacoste . .
205 X S 14 Inj.
. . .
205 XR Diesel 18
309 XE 1.3 Allure
.
Fiat Panda 1000 L i e .
Mitsubishi Galant 20 GLSi
BMW 320
.
Renault 5 SL
.
3-12 mnd gar Inr, fin , en
verz mog Ook voor inkoop

COBUSSEN

Mazda

Fiat

Ford

Keuze uit ruim 200 Occasions!!

PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID

Daihatsu
Autobedrijven RINKO
Off. Renaultdealer
Cunestr. 10, Zandvoort.
Tel. 02507-13360 b.g g. 12424
biedt aan inruilauto.
Daihatsu Cuore, TX, Canny,
r.w. achter, radio en matten,
b.jr '90, 1e eig. 18.795 km.
Bovangarantie één jaar

Peugeot

Zuidwijk Minervalaan

T.T. Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord. Tel.- 020- 6310615.

Fiat Uno 45S, 1986, delage
rood, zuinige en zeer goede
T.k. Citroen BX RS '83 wit APK auto ƒ 6.950 11-'92 geen roest, m goede Centrum Auto's 020-6250096
staat, vr.pr. ƒ5.995. Tel.: 020- Fiat Uno S eind '91 zwart get
6320059 na 18.00 uur
gl. br. bnd. 6500 km weg lease. Tel. 02503-30120.
VAN ROOTSELAAR
FIAT VERMEY B.V.
AUTOTECHNIC
AX 11 Spirit, 4/89 .. ƒ12750 Keuze uit ruim 35 occasions.
AX 11 TE, 12/90 . . . . ƒ 14.00C A. Philipsweg 13, Uithoorn.
AX 11 TE, 12/90 ....ƒ13.750 Tel. 02975-62020.
AX 11 TGE, 3/89 ...ƒ13.450 GOUDSMIT FIAT Amstelveen
AX 11 TGE, 0/90 ... ƒ14.950
Keuze uit 50 gouden FiatAX 11 TGE, 0/90 . .ƒ14.750 occasions Tel.' 020-6470909
AX 11 TRE, 10/88
ƒ10.950
AX 14 GT Chic, 3/91 ƒ21.750 H H. tegen mruilpnjs. Rat Tipo
AX 14 GT Inj., 06/89 ƒ 15.750 1.4 i.E. DGT. blauw met. 3/90,
AX 14 TRS, 09/91 .. .ƒ 19.500 ƒ14950.- Rat Uno 45 S i.E.
AX Image 5d, 0/90 . .ƒ 15.400 blauw met. 4/90 ƒ 12.750.Amsteldijk
25,
AX Mistral, 0/90
ƒ 13.750 Berebeit,
BX 14 TE, 10/90 ....ƒ 15.500 A'dam, 020-6627777/6627797.
BX 14 TGE, 03/90 .. .ƒ 18.400 Uno45fire, bj. 9-'88, APK'93,
BX 16 TRI, 0/89 .... ƒ 16.900 kl. zwart, zorgv. onderh. ƒ 9500,
BX 19 GTI, 0/87
ƒ 14.250 tel. 02975-62299.
BX 19 TRD, 0/89 .. ƒ 18.500
BX 19 TRD, 0/88 ....ƒ14800
BX 19TZI LPG 10/90 ƒ 21.500
BX Turbo D, 0/89 ...ƒ21.750
AUTOBEDRIJF
ZX Reflex D, 2/92 . .ƒ27.500

Amsterdam tel. 020-6943093

Lancia

• In de 1 in 3 MINI's staat Prisma 1600, 1985, 4-drs. grijs
altijd wel iets van uw gading met., LPG, APK 11-'92, vrpr
/ 3500. Tel 02503-21685
Lees ze daarom geregeld

GSA Break 6/84, Apk 6/93, NIEROP-DAIHATSU b.a.:
ƒ 2.500.- GSA XL 4/93 APK 4/93 Cuore TS aut. km. 28.000, '90
ƒ 1900.- GSA 6/82, APK 9/92, Charade
TS diesel, km
ƒ 900.- CX 2.0 L 4/85, LPG, Apk 120000, '88
4/93, ƒ4.500.- 02979-84866.
Vancouverstraat 2-12, Amster
dam-West, 020-6183951.
Citroen BX, 1.6 RS, m. '84, nwe
APK, bl. met., rijdt perf. ƒ 2950 Tel.: 020-6105478.

Alle opdrachten Izowol telefonische als schriftelijke! die
vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Hel Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761 540 exemplaren
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|S
mm-pri|S met vignet

H.H. hand., tegen mruilpnjs' BX
16 RE, Montreux, blauw metall,
l.m. wielen, zonw. glas, c.v.
LPG-ob, 6-'89 ƒ 13 500 • 16 RE,
LPG. wit1-'89/12500.- BX 16
RE, LPG-ob., wit, 9-'88,
ƒ9.950. BX 14 RE, LPG, wit, 4'88, ƒ 9.950. BX16RE, LPG, wit
(lichte besch.), 1-'89, ƒ 11.750
BX 14 E LPG, wit, 8-'85,
ƒ3950.- Autobedrijf
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
A'dam 020-6627777/6627797.

1-19

Auto Amstelstad b. v. Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpL/magz. Mmervalaan 85,020-6793249/6713581
Voor een goede SUZUKI-occasion naar

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideinde 44, Koog ad. Zaan 075-164692
Correcte service; inruil en financiering

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
Carry High roof 6/90 LPG, rondom ramen km 30.600
Autobedrijf Wïm van Aalst
Saab 900 GL, m '83, LPG, nwe
Tel: 02979-84866.
APK, mwst rijdt perf ƒ3950Suzuki Alto, b j. '85, kl. wit, APK Tel • 020-6105478
gekeurd, nw. banden + uitlaat.
SAAB SERVICE
Prijs ƒ 5450,-: 02990-38784.
MOLENAAR
Suzuki Alto GA, m. '87, wit,
onderh., rep, apk
APK, als nieuw., zeer zuinig
ƒ5950. Tel 020-6105478.
Royal Class Saab's
v a. ƒ 20 500,-"
• In de 1 m 3 MINI's staan
altijd leuke aanbiedingen.
Hoofddorp, 02503-14097

Saab

Toyota

Renault

VOLVO-NIEROP biedt aan
440 spec, km 68000, rood,
'90.
440 GL LPG o b , d.gnjs, km.
80000, '89. 740 GL black-lme
aut, d.gnjs met, km. 125000,
'89 340 5-drs. aut., km 60000,
'88. 343 aut., km. 54000, '84,
ƒ5.750 343 DL aut, km 87000,
'84, ƒ 6.250 340 DL sedan aut,
km. 65000, '84, ƒ 6.500 340 5
drs. spec uitv. aut, nw s t , '88
Vancouverstraat 2-12,
A'dam-west, 020-6183951.

340, Sedan, '84, 4-drs., stereo,
5-bak, ƒ 4950-340,'83, ƒ 2900Expocar Trading 020-6153933
Volvo 340, b j '88. Ipg, nwe
koppeling + accu ƒ7950,020-6798675 (na 1800)

Klassiekers
en Oldtimers
Opel Kadett '71 met holle ach
terruit ƒ 1500 Tel op zat of
zondagocht. 020-6225477

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Service en
Reparatie

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134
Tel 020-6240748

APK + grote beurt v a ƒ 299 DIESELSERVICE,
Grote sortering ONDERDELEN
brandstofpompen, verstuivers, van schade-auto's, alle
cil koppen vlakken Garage/ merken, alle bouwjaren
motorenrevisie FEENSTRA,
RAVENSTIJN, 02502 45435
Industneweg 27, Duivendrecht,
Lid Nevar
Tel 0206980639

Autofinanciering
en verzekering

Deze t>o>n brèigtitóöop in t$ir "showepônl".
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of u nu zelf een „showroom heefl^öfvuw, alito itôinkend voor del deur'zet, met een advertentie \iu
SHOWROOM zet u uw auto pas^ecte^ui-de^schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale • .»/X
autorubriek van ^Het-Parool en alle nieuws- en huis-aaa-huisbladen,%aïi, Weekmedia in keKgebifed4Grôot-AmsterdanL. 'Uw ^dvertentie verschijnt in-een enorme oplage';,va%caC>7,50,000
v
van Weesp tot Zandvoort.,, ;,
,,
- ^^
?^;> ï ï - V - ' "

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnjs rxcl. Pnjs incl
advertentie in.
n.
(m B.T.W.
2

26,00
37,50
49,00
60.50
72.00
83,50
95,00
106.50

3
4
5
6
7
8
9
10
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Cunestr. 10, Zandvoort,
Nieuw.- Noord,
Off. RENAULT DEALER.
Tel 02507-13360 b g g. 12424
biedt aan- inruilauto's
ClioRL 1 2, 3-drs., b.jr. '92'91,
11 GTL 3-drs.,
'86
19 TR 4-drs. Chamade'91, '90,
Renault Topgarantie één jaar
Speciale aantrekkelijke
aanbieding van enkele nieuwe
Renault's 19 TR Europa1

Volkswagen

Motoren/Scooters

V W.- en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295

Te koop V W Transp TurboHARLEY DAVIDSON FXR,
Diesel april '87 gr. kent i z g st.
1340 cc, Evolution Block, 06APK tot 1-7-'93, vrpr. ƒ 10000.
'87, 11 000 ml, rood
Tel 02907-6516
JAN WALS, 02902-1697
Tel. 020-6183855.
T.k Golf 1.3, LPG, b.j '87,
Honda CB 250 T nov '77, Mokm 120.000 Pr ƒ 11000 Mooie
tor gerev 40 000 km, ƒ 2950 •
Audi 80 1.8 S, 1987, rood rret, auto. Tel 020-6479597.
JAN WALS, 02902-1697
m perf staat Prijs ƒ 15 250,-.
VW Golf, 06-'82, 2-drs ,
Tel.: 02977-29405
Kawasaki 454 LTD, bj'86,
groen met, APK, 118000 km
zwart/chroom, USA import,
GOLF Manhattan 1 3 i, wit, b j JAN WALS, 02902-1697
7 400 miles, ƒ 7 950
april '90 19000 km Vr.pr
ƒ18000 020-6257768, na 18 u H H. hand tegen mruilpnjs VW Centrum Auto's 020-6250096
Renault 9 G T.L. m. '84, 4-drs.,
Jetta 1 3 CL Pacific, grijs me- Yamaha 'Off the road', 1979,
nwe APK, izg.st ƒ2950-.
Jetta 1984, champagnegold tall, zonw glas, c v LPG 2/90 nieuw staat, ƒ2250
Tel: 020-6105478.
met., open dak, dubb spiegels, ƒ16500.- VW Passat CL Va- Centrum Auto's 020 6250096
w.w. glas, nw. staat, ƒ6950 riant, 18 5-drs Stationcar,
HH hand., tegen mruilpnjs
R 19 GTX, blauw, 5-drs., LPG, Centrum Auto's 020-6250096 zwart met, zonw glas, spec
8/90, ƒ 17 000-R 19 GTX, LPG, VW Polo C 'pointer uit' bj. '86, stoelen, schuifd c.v , + 45 000
rood, 3-drs. 5/90/15500.okt., wit, nwe Apk sprt vlg km ƒ 33 500 - Autobedrijf
Autosloperij A de Liede
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
R 19 TR, blauw, 3-drs LPG, i.z g.st. ƒ 6950-020-6105478
Neem geen risico ong
A'dam, 020-6627777.
2/90 ƒ 13 000.- BEREBEIT,
PTT vrijwaring RDW
Amsteldijk 25, 020-6627777

64,13

Renault Fuego T L. Ongin. '82
APK. Zien is kopen, ƒ2450.-.
Tel.: 020-6105478.

76,32
88,51
100.70
112.89

Renault 18 TL, Stationcar, '83,
dubb sp , zilvergrijs met., APK,
VAKANTIEAANBIEDING,
ƒ3.925.
Centrum Auto's 020-6250096

Renault 9 TC, 4-'82, moet gekeurd, ƒ2000, tel. 6913212,
Reigersbos, na 18 uur
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 • 561 96 11

r

;

020-66580 86

fèxnr. 020-665 6321

Rover
Minor Motorcars
Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

(s)loopauto's

Volvo

Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
oa

Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Renault 9 GTL, bj '84, zilver
Volvo
met spoiler, i z g st. ƒ 3750 Expocar Trading 020-6153933

Handtekening:

Auto's in SHOWROOM, vHëjg^trde deur tiit!
Opsturen int een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD AKlSTERDAM^a&even ;bij Hétx Parool,
"Wïbautstraat 131, j&jcjisterdatn. AÏg^ert^kan
óók bij de volgende
WeekmcdiakantorerrV\-|tostelveen,\1GeBöïtw Aemstelstyn, Laan
der Helendev Meester^4218;, Uithoorn, -Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat,33; Zandvoôrt^QastKuispleni 12.
t

27,56
39,75
51,94

Telefoonnummer:

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:.

RINKO

Autosloperijen

I

Aantal regels

Schnjf lucr in blokletrers
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en nissen ruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
\\Mt uw jdvcrtcrmc kost.

A P K . KEURINGSSTATION
RENAULT 11 GTX, 17 L, okt. Amsterdam-Oud-Z . 2e Jan Steenstraat 42-48, tel 020-6763829
Keuren zonder afspraak
'84, APK apr. '93, 5 drs,
Amsterdam-Noord. Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Feenstra & Jimmmk
trekhaak, Grijs ƒ 5900.
Asterweg 24A A'dam 6364702
Tel. 02507-17485.
Toyota Canna '83, wit, autoTk. Corolla XL Sed , 4 drs
Autoverzekenngsmarkt
BLOKSMA
RADIATEURENgroen sep. '88 km 57500 APK maat, in z g s , Pr/3900,Betaal niet meer dan nodig
warmtewisselaars,
KapoeasTelefoon • 02503-37269.
1-'93 ƒ 15 200,-020-6955588.
Celie Inf 0206416607
weg
17,
A'dam,
020-6148385
AUTOBEDRIJVEN

460 GL, zilver met., 1991, 38000 km
440 DL, 1991, 14000 km , rood
440 Turbo, blauw met, 1989 .
.
244 DL, LPG, rood, 1990, 92000 km
740 GL, Stationcar, donk blauw 10-1989
740 GL, blacklme, zilver m 1990, 35 500 km

.ƒ29950
.ƒ25750
ƒ27950
ƒ29950
ƒ36950
ƒ37500

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691

Centerparts

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 0206942145
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 020-6932074
AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG erkende rijschool
Speciale spoedcursus
ƒ895, incl examen
• ƒ45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs
Info 0206464778
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,
Motornjschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790 Tel
020-6853683, b g g 6181775,
036 5321238 en 02990 34768

Campers
Door annul nog vrij en extra
voord. 3 wk juli, 4 pers U s a
camper Tel 0299030613

vraagt sloop en schadewa
Starcraft
gens Origineel R D W -vnjwanng De hoogste prijs en geen Amenk vouwwagens, opzet
risico Tel 6107942 of 6107946 camperunits, en Rfth Weels
Grote sortering ONDERDELEN Door inruil
van alle schade-auto's, alle
Toyota Dyna
merken, alle bouwjaren
Diesel 1988, met opzetcamper
Ravenstijn, 02502 5435
unit 1992, grijs kenteken
Het HOOGSTE BOD1" Bel Vouwwagen Scout
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Pivo
Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 020-6754193 meerdere extra's
in nieuwstaat
IMPORT USA CARS
Keurenplein, A'dam Osdorp
Tel 020-6670121

H H. tegen mruilpnjs Volvo 4öU
GL, antr. grijs met. c v., LPG, 5'90, ƒ19500- Volvo 340 DL,
17
6-'89,
LPG,
blauw
480 ES, rood, 49000 km, '87 met./ 12.750.- Berebeit, Am25, A'dam, 020340 DL Diesel, blauw
'89 steldijk
DE HOOGSTE PRIJS
740 Estate, blacklme
'88 6627777/6627797
elk merk auto a contant met
In uitst st. verker., bl. Volvo vnjw bewijs. Tel 0206105478
BAARS VOLVO Leiderdorp
Rietschans 70, tel. 071-899307 740, '88, LPG, stuurbekr, getm- Te koop gevr Peugeots 404
480 Turbo, grijs met.
'88 te ruit, nw. band, trekh, APK 504,505, J5,604 TD Schade ol
460 GLE, Lpg, 53 000 km '90 tot jan.'93, 150000 km V pr sloop
Autocommerce
740 Estate, blauw
'89 ƒ19000, tel 030714780
023-338895
BAARS VOLVO Hoofddorp
Paxlaan 10, tel. 02503-12961

Rijscholen

Auto's te koop
gevraagd

V a 22/8 nieuwe 6-persoons
camper te huur
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-1697

M
il

JVC 55CM KLEUREN-TV AFSTANDBEDIENING
Type CS2180, 55cm Flat Square beeldbuis superieure
beeldkwaliteit automatisch zenderzoeksysteem, 30
voorkeuzezenders scart-aansluitmg en infrarood
afstandbediening Adviespri)s*1209 SONY CAMCORDER

PHILIPS 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER

F450 Topper'3 lux Sxzoom
Hi Fi autotocus afstandbe
diend var sluitertijd "2550

VR302, Perfekte beeldkwaliteit met super slow-motion en
stilstaand beeld, reverse weergave, timer voor 6
programma s binnen 31 dagen, GO-TO en memory,
infrarood afstandbediening met LCD-display, Scartaansluiting Adviespri|S*1295 -

ONY 70 CM KVC27TD
S STEREO TELETEKST
|J J F l it PH Square Bliek Trimt
l i ion beeldbuis euroscart ste SONY CAMCORDER
l! (i 'i o teletekst en nfMandbe F375 Luxe 8x zoom hi fi
autofocus Adviespri|S '2220
'l ) d en nq Adviespnjs ?550

Snel ontdooien en verwarmen

pTjra

1295.

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

SAMSUNG RE570

P 279.-

PHILIPS CAMCORDER
VKR6843( PanasonicMC20)
VHS Cmkl accessoires *2095

SONY 63 CM KVX25TD
<J STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

m 209.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

TypeW750 Voorlader RVS
3Ef 229."
trommel EN kuip centrifugeert
tot 1150 toeren p/m buiten
20 LITER 700WATT
mantel tweezijdig geemail KOEL/VRIES K
Geen twee deurs koelkast
leerd Adviesprijs '2199
maar een echte 280 liter 2
deurs koel/vries kombmatie MOULINEX FM1115
Koelruimte op ooghoogte
SIEMENS WM3380
Adviespnjs"979
llPJjl kjf
&-^a^M
1000 toeren Adviespnjs'1878

! ,1

j JVC 63 CM STUNT
\\ STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine

pH^-IOQC
taalt? IO3?ö.

TOPMERKCAMCORDER
E10 Smmsysteem 4 lux 6x
zoom HiFi stereo "2799

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen1 Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie
ding9 Adviesprijs "1549

JVC CAMCORDER
VHS Super kortipakti" 2099

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610 20 liter Adv V69

ZANUSSI K/V (OJ)

UI3&

i-iïiïff

349»"
l £,ïjm ra-iref
MOULINEX KOMBI

*700 m

PHILIPS/WHIRLPOOL 800 WATT + GRILL
pTjffi Q7O
ijnttf
OfSJ."
MIELE KOEL/VRIES

DZ3& "I-1CO

E3Z£y iUDHa"
BAUKNECHT K/V

869.-

rw3k -HOC

' } JVC 55CM KLEUREN TV
,t AFSTANDBEDIENING

tja/Af | ISf«J."
PHILIPS 800 TOEREN
pTg-i QCC

BROTHER ER7341

29 liter digitale bediening en |
draaiplateau Adviespnjs"899

mm 479."
1000WATT DIGITAAL

529.

STUNT" 3 m 1 n Magnetron |
+ hete lucht oven + grill

BAUKNECHTWA6500

PHILIPS HI-FI VIDEO

m 449.-!

KOMBI MAGNETRON

L';/;f OOu.-

599.-

795.-

VR502 VHS High Quality
8timers Hi Fistereo '1599

OQQ

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180 750 Watt + draaiplateau

799.-

JVC HI-FI VIDEO
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760 63cm flat
square m line quikstart beeld
buis stereo teletekst en af
standbediening AdvJ2075

830 TOPKLASSE'VHS HQ
Hi Fi stereo geluid '1899

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

BLAUPUNKT HI-FI
RTV740 3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid "2095

\
INDESIT 1200TOEREN

PANASONIC HI-FI
F65 4 koppen VHS HQ '1894

949.- liwM 495."
899.595.799.645.WASAUTOM.
699.745.599.-

63 CM TELETEKST

£
yt

Nederlandse Philips garantie

m uu

1000 TOEREN
ÏEN LUXE
SONY VHS-HIFI VIDEO

Nederlands topmerk
opmerk "1199

SLV615 VHS HQ 4 koppen
8 uur jog shuttle adv "1990

y PHILIPS 55 CM KTV
•A STEREO TELETEKST

HOLL. 1000O TOEREN

J
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS/WHIRLPOOL Type KN5402WO Adv "849

STUNT! 550
iO TOEREN

INDESIT G/E FORNUIS

BOSCH 2-DEURS

TypeKSV De nieuwe met 260 KN5404 Gas elektro "1049
litermhoud Adviesprijs* 1199

698.898.-

ROMOTIE

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ETNA GAS-ELEKTRO

i\dv"799

302 3 koppen perfekt beeld
LCD afstandbediening "1295

499.-

SIEMENS KS2648

1650 Jasmijn Adv "1405

895.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS |

VR200 Afstandbediend "825

ARISTONA VHS VIDEO

4101V Gas elektro fornuis In
kl grill draaispit en mixed |
grill set Adviespnjs'1425

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

2SB01 HQ afstbed Adv'1095

998

ATAG ELEKTRISCH

FEO25A/EFF225/234
Adviesprijs "1445
TypeAWG089 Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000 echter met Oerdegelijke tabletop Zeer
REGELBARE centrifugegang f aaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
tot 8501 p mm Thermisch ge bovenblad Officiële garantie KFF452 Luxe gas elektro |
stuurd eco knop 1495
fornuis met hete luchtoven
grill kookwekker en gratis |
160 LTR. KOELKAST
kookboek Adviespnjs*1735
160 liter 2 sterren vriesvak
AEG TURNETTE

JVC VHS-HQ VIDEO
1

Van de uitvinders "1099

1098.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO

265.-

Inkl afstandbediening

SONY VHS-HQ VIDEO

PHILIPS 140 LITER

3 KOPPENi Perfekt beeld LCD
afstandbediening Adv "1220

Type AFB075 Tafelmodel
krasvast bovenblad vriesvak

1000 TOEREN RVS BL

1398.

365.-

Inclusief aparte 2800 toeren
centrifuge Adviesprijs "1375 -

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

548.598.-

ETNA FORNUIS 14.00

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

37 CM KLEUREN-TV

INDESIT
FORNUIS

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304
GRUNDIG VHS VIDEO
VS510 HQ Super Vision m
gebouwde TELETEKST "1549

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

Ondanks grote inhoud kom 35 Liter inhoud 800 Watt l
pakte afmetingen Kwalitatief vermogen en digitaletijdklok |
uitstekende koeler/vriezer
Adviesprijs "848

Voorlader centrifugegang
1200trn/mm, rvs trommel INDESIT 2-DEURS
zeer zuinig Adviespnjs*1299 Type 2023, Tweedeurs 4
sterren kombikast Adv *899

'^170 CM TELETEKST
A*i Nederlandse Philips garantie

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

70KV9717 Adviespms'2275

SUPER KOOKPLAAT
SONY VHS-H.Q VIDEO
BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

ZANUSS1 140 LITER

ESËr

455." ATAG

60SCH KTF1540J
pTgJj CCC

HITACHI VHS VIDEO
BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

4 pits gaskookplaat "298

V210 afstandbediend "1110

laïih?

M730 HQ 3 kopper "1299

GKF 334 4 pits
its Adv *445

O «J *Ja"

PHILIPS 160 LITER

198.-

KOOKPLAAT
KPLAAT

348.-

HITACHI VHS VIDEO
GRUNDIG63CMTXT

ivi720 LCD afstandbed "999

/^S\

BAUKNECHT 160 LITER PELGRIM WASEMKAP

Adviesprijs '869

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 51 CM TXT

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570 VHS HQ 3 koppen
afstandbed+leespen 1445

PANASONIC VIDEO

645.-

3CCPR»!
AUDIOCASSETTES

VIDEOCASSETTES
BASF
E-180
SONY
E-180
MAXELL E-240

OWA425AN 3 standen "380

18.2G.- Bnlgj,,, c
24.- ÜBCCPRIJ|

TDK
SA-90 22.50
MAXELL XLII-9022.50

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO Adviespnjs*649

349.499.-

. ARISTONA 51 CM

51 CM TELETEKST

' GRUNDIG P37-440

Intelligent VHS HQ perfekt
beeld afst bed Adv "988

118.

ATAG WASEMKAP

J30 VHS HQ 3 koppen "1157

A K A I 3 KOPPEN VIDEO

WA15 Adviespnjs*245

LUXE REVERSEREND

MOULINEX
OVEN

BAUKN./BOSCH/AEG
AKAI V'HS-IHQ VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is Adviesprijs "595

PT?^ OIS&
Urn? OÖO."
INDESIT 120 LITE R

699.- IjriKI
CONDENSDROGER
899.- nfffi
SIEMENS CONDENS

44-8_-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6programmas 12couverts
en geruisarm Advies
pnjs'1099

PHILIPS VRIESKAST

Type AFB095 Adv *665

1299.-

MIELE DROGER

1199.169.-

MERKCENTRIFUGE

Type 21SL
«3«_a_|

>IQQ BAUKNECHT VW 3PR
mM *löo.- PTgifr
"7OQ
i-j'jii-f
f 2S3I *"
BOSCH VRIESKAST

Type GSD1311 Adv "848

648.378.-

STUNT!! VRIESKIST!!

BOSCH VW PS2100
MIELE VWG521

1449.

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
IBEVERVyiJK ;
v
IWinkelcentrumDfB«V«rhof
IB&v«rhof 16 (allcin witgoed)

l AMSTERDAM AMSTELVEEN
l BADHOEVEDORP
l HILVERSUM

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM .
l MAARSENBROEK

l «Advi.sprijs sl.chts r.ftrcnti* l •?dhM"edo'rpVvl?jd?g?..""!;^°°^°Nu.r
l zoals«ang«g»v«ndoorofficiël« |lVI«»rss«nbro«k vrijdai ........... 7 tot 9 uur
l
import«ur of fabrikant
lov«rit« filiakn donrf.rd»»...... 7 tot 9 uur

Zandvoorts

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
Los nummer ƒ 1,75

Donderdag 9 juli 1992

Overlast op straat
grootste probleem
ZANDVOORT - Bedreiging,
geweld, parkeeroverlast en
vandalisme worden in het centrum van Zandvoort als de
grootste problemen ervaren
Dat blijkt uit een onderzoek
van de Zandvoortse politie onder haar 'klanten' De bevolkmg verwacht van de politie
een preventieve houding- problemen voorkomen m plaats
van achteraf oplossen
Over het politieoptreden tegen
'Diefstal uit en van Auto's' was men
het meest tevreden, over het optre
den tegen de boven genoemde
'straatproblematiek' het minst Dat
pleit voor meer aandacht van de po
litie Die conclusie trekken woord
voerder Hans Konijn en oud korp
schef Henry Menkhorst in een arti
kei van Jaap Geerlof in het Alge
meen Politie Blad, dat onder de poli
tiekorpsen wordt verspreid Het
zogenaamde
'Barometer onder
zoek', dat vorig jaar is begonnen,
gaat dit jaar zijn tweede fase in Er
zijn vertegenwoordigers van bepaal
de groeperingen uit het dorp onder
vraagd, waaronder bewoners, horeca en andere ondernemers plus be
jaarden organisaties Een derde be
langrijk onderwerp is het optreden
van de politie tegen 'horeca-proble
matiek' Horeca-overlast, voor zover
die zich binnen m de etablissemen
ten afspeelt, wordt nauwelijks als
een probleem gezien
Volgens de onderzoekers is er 'na

'Doener'

drukkelijk behoefte aan een zicht
baar aanwezige en aanspreekbare
politie die problemen probeert te
voorkomen in plaats van achteraf op
te lossen' Eerst proberen een en an
der in goede banen te leiden door
adviseren en informeren, in plaats
van bestraffen Als uiterste maatre
gel moet het strafrecht ingeschakeld
worden

Het Barometeronderzoek heeft
zijn naam te danken aan de 'Baro
meters' waarin de resultaten zijn af
te lezen Het is met gelden van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
ontwikkeld door een beleids- en on
derzoeksbureau de B&A Groep ontwikkeld om 'fijnmazige beleidsinformatie' voort te brengen De
Zandvoortse politie is imtiatiefne
mer Deze gemeente is tegelijkertijd
proefgebied voor deze onderzoeks
methode, die later ook door andere
korpsen gebruikt kan worden De
interviews met de Zandvoortse inge • Het Nederlands Kampioenschap beachvolleybal wordt steeds populairzetenen worden uitgevoerd door de der. Vijftien teams, met prominente spelers uit de volleybalwereld, deden
plaatselijke agenten zelf Daardoor enthousiast mee. De winnaars (dit keer de teams Foekens/Tinkhof en
blijven zij sterk mogelijk betrokken Kooy/Paterson) doen mee m 'Masters', het toptoernooi dat van 13 tot en

ZANDVOORT - 'Zaken als golfbanen, een racecircuit, jachtgebieden en zomerhuisjes horen niet thuis in een kwetsbaar
natuurgebied', dat stelt Mare
Janssen, beleidscoordmator
van de Stichting Duinbehoud
In de plaats van deze voorzie
ningen zouden natuurvriendelijke recreatievormen moeten
komen, is zijn mening De
stichting schetst in het rapport
'Duinen voor de wind' wat er
moet gebeuren met de duinen,
om ze te behouden

geplaatst in Zandvoort Nieuwsblad
van 2 juli 1992

VRIJDAG 10 JULI, VOOR 12 UUR

ACCORDEONS
Strandwacht
pakt vandalen
ZANDVOORT - Met behulp van de
Strandwacht slaagde de politie er m
vier Zandvoorters tussen de achttien
en eenentwintig jaar aan te houden
Het viertai vernielde zaterdagnacht
vuilnisbakken, vlaggemasten en
sloegen op auto's in De politie pro
beerde de jongens aan te houden,
maar de jongeren wisten te ontko
men richting strand Het geluk was
echter maar kort aan hun zijde, want
de Strandwacht ving het kwartet op
en leverde het over aan de politie
Een van de daders is overgedragen
aan de Koninklijke Marechaussee
Hij was een dienstplichtig militair

jul
jul
jul
jul
jul
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Tiny Mantingh verhuisde
als dertienjarige van haar la
gere school naar School 11,
waar zij m klas zeven te
rechtkwam Daar zat ook de
twaalfjarige Herman Stnj
der, die haar vrijwel vanaf
het begin leuk vond Tinj
moest daar toen nog niet zo
veel van hebben „Hy zat mij
altijd achterna Maar eigen
lijk was ik boos op hem, om
dat hy mepeste", vertelt me
vrouw Strijder Mantingh
Toch ontstond er een vriend
schap die sindsdien nauwe
hjks onderbroken zou wor
den Hooguit voor een jaar
tje in de begintijd De twee
zochten elkaar ook na
schooltijd regelmatig op
„Hij floot buiten op een be
paalde manier en dan zei ik
thuis Ik loop even naar de
melkboer Of ik kreeg een
briefje van hem, met 'Zou je9
mij willen hebben, ja of nee
Streep een van de twee
door'

SCENERAMA
isjarig en trakteert!

5

AMSTERDAMMERS
25% KORTING
Ruim een jn ir geleden openden v \ i j ele nieuwe,
tentoonstelling op de Dam Vol beweging l e \ e n lieht
geluid en speciale effecten [ en tentoonstelling; vv i inn
het Amsterdam \an dt 17° eeuw eentraal staat
\atuuihjk willen wij de Amsterd immers als speciale gist
uitnodigen en geven u d larom tegen inlevering v a n
de/e advertentie tot 31 juli i s een korting van 25%
op de entreeprijs voor 2 personen! \ ol\v issenen
betalen d m sleehts f 12 kmcleien en 6S plusseis f S
<\.ls u met meeicleren komt is het v ist plc/ieng te v\eten
dat de entreepnj/en nou steecis op het n i v e ui v m 1991

SCHILDERSBEDRIJF WOUTERS
voor vakkundig schilderwerk
zowel binnen als buiten.
Speciaal zoutbestendige
verfsoorten.
Bel voor gratis en vrijblijvende prijsopgave

Tel. 020-6401388

r

vragen naar Onno Wouters.

Uitzicht
• Tmy en Herman Strijder zijn vijftig jaar getrouwd maar kennen elkaar eigenlijk al zo'n
vijfenzestig jaar.
Foto Bram Stjnen

in militaire dienst Uit het
huwelijk, op 9 juli 1942, zou
den vier kinderen geboren
worden, twee zonen en twee
dochters Momenteel zijn er
tien kleinkinderen en vier
'aanhang', die zonder aarze
len 'eigen kinderen' worden
genoemd
Op het moment van het
huwelijk was Strijder chef
monteur in een garagebe
drrjf bij hem in de buurt La
ter verwierf hrj zich een ei
gen garagebedrijf in Amster
dam, terwijl Tmy zich voof
namelijk
met
het
huishouden en de opvoeding
van de kinderen bezighield
Op den duur ontstond het

- - - - - - - - --

MADAME 1 TUSSAUD

(ADVERTENTIE)

oorlogse plannen m deze ge
meente Op 18 juli 1964 kon
het Caltex tankstation wor
den geopend (later Chevron
en Texaco), samen met een
gepacht parkeerterrein voor
vijfhonderd auto's
Vier jaar later was de wo
mng erboven klaar Het par
keerterrein is inmiddels in
geleverd voor Gran Dorado,
maar het tankstation is m de
loop der jaren uitgegroeid
tot goed lopend garagebe
drijf, Auto Strijder BV Het
is een echt familiebedrijf
Dat is onder andere te mer
ken aan de jubileumviermg
van het echtpaar daardoor
moesten de zakelijke activi
teiten voor vandaag op een
laag pitje gezet worden Van
de familie werken er mo
menteel twee zoons m de
zaak, plus de oudste klein
zoon en een schoonzoon

straat, Herman Strrjder in
de Javastraat Het zou nog
vijftien jaar duren voor zij
elkaar het 'ja'-woord gaven
In de werkkring van Tmy
Mantingh, brj het modehuis
Ger7on, werd wel regelmatig
geïnformeerd hoe het met
haar trouwplannen stond,
maar daarover had zy haar
eigen ideeën 'Ik trouw pas
met je als je meubeltjes voor
me koopt', zei zij m die jaren
'Ja'-woord
tegen haar verloofde 'Voor
Ze woonden brj elkaar in ik met haar trouw, moet ik
de buurt in Amsteida een behoorlijk salaris heb
m Oost Tmy Mantingh (van ben', zo dacht Herman Strywie de ouders een aardappe der erover
len , groente en fruitwinkel
Voor het zover kwam
hadden) woonde m de Bah moest hij eerst nog een tijd

~"""

*"

AÏ>^ ^-^Dj

voor de zeewering moet met duizend
hectare worden teruggebracht, er
moet worden overgegaan tot andere
waterwintechmeken,
militairen
moeten oefenen op de helft minder
duinterrein de luchtvel or "reiniging
moet teruggebiachl woiuuii en het
recreeren beter gereguleerd Onder
dat laatste verstaat de stichting weg
met het circuit en de golfbaan en in
plaats daarvan wandelroutes en
fietspaden maken en/of een voor
lichtmgscentrum over de natuur m
het leven roepen

ZANDVOORT - Herman en Tiny Strijder-Mantingh vieren vandaag in Gran Dorado
hun vijftigjarig huwelijksfeest Maar eigenlijk kennen zij elkaar al
veel langer zo'n vijfen
zestig j aar Op de lagere
school in Amsterdam
had Herman al een oogje op Tiny

Bilderdijkstraat 150,
A'dam, 020-6120862
Vraagt te koop voor
verenigingen, goede
gebruikte

|| Waterstanden

zend door aanplant van naaldbos
sen, drieduizend opgeofferd aan de
zeewering, 2200 hectare is verongreinigd en zeventienhonderd hectare is
m gebruik als militair oefenterrein
Wat er van rest, een kleine tiendui
zend hectare, wordt bedreigd door
toenemende recreatie en luchtver
ontreiniging, volgens de stichting
Om de duinen te beschermen
moet er worden gestopt met de
grondwaterwmmng, er mag slechts
tweeduizend hectare aangeplant
naaldbos overblijven, de aanplant

Om de natuurwaarden veilig te
stellen en verder te ontwikkelen
heeft de Stichting Duinbehoud een
aantal aanbevelingen op papier ge
zet, die moeten aangeven hoe de duinen er m 2020 uit moeten zien Van
de 42 000 hectare duingebied is de
afgelopen 150 jaar ongeveer 6800
hectare verdwenen door bouwloca
ties, kustafslag, mdustnevestigin
gen en afgravingen Van het reste
rende duingebied zijn grote delen er
ernstig aan toe Bijna dertienduizen
hectare is verdroogd door waterwinnmg en polderpeilverlaging, zesdui

HILVERSUM, 2e LOSWAL 12,
1216 BC, TEL 035-211575
AMSTERDAM, PARNASSUSWEG
213, 1077 DG, TEL 020-6754835

(/Huwrtt/t/w/t;

Nog een paar tips.
• In |Lih hebben w i ) de openingstijden gevvij/igd
l\ laitv eikoop is ni v m 09 M) I ~ ->() u
• De beste tijd om de tentoonstelling te /len is
s moigens of smidcl it;s n i i uui
13 intussen k in ook m i u d in is t v\at d i u k k e i '
• Gun u/ell voldoende tijd om alles goed te bekijken
Het is de moeite meei cl m vvaaid'

'Zou je mij willen hebben, ja of nee?'

DIJKMAN

13
14
15
16
17

KEUKENARCHIT.EKTUUR
met 15 augustus wordt gespeeld op het strand m Schevenmgen. Op 18 en
19 juli worden de tweede en derde kwalificatieronden gespeeld, eveneens
in Zandvoort bij Watersportcentrum Tim Klijn Zie ook sportpagma.
Foto Bram stenen

'Golfbaan en circuit horen niet in duinen'

INLEVERDATUM TOUR-PRIJSVRAAG

12jul

(ADVERTENTIE)

Barometers

(ADVERTENTIE)

HW
LW
11 44 0716
0020 0815
01 30 0934
0235 11 05
0335 11 45
0414

In de Kano
Wie kano wil varen hoefl •« -f
geen waaghals te zijn die I l
zich in kolkende watermassa s
stort Je kunl in de Randstad vele
kilometers plezierig peddelen door
beschutte sloten en kreken
Vragen over bezorging7
vnjdag 9 12 uur
.. tel 17166
Advertenties
. tel 17166
Redactie .
. tel 18648

Daarnaast zijn de geïnterviewden
van mening dat burgers, bedrijven
en instellingen duidelijk ook hun ei
gen verantwoordelijkheid hebben
ten aanzien van het voorkomen van
ongeregeldheden Samen met hen,
het bestuur en andere betrokkenen
moet de politie de openbare orde en
veiligheid in het dorp bewaken

o Liefde kan op
vele
manieren
geuit
worden.
Een van de bewoners van dit
pand aan de Hogeweg deed het
wel op een heel
opvallende manier. Ter verwelkoming van zijn
partner hing hij
een reuze hart
op in de voortum. De verklarmg was simpel.
„Dat doe je toch
gewoon als je
verliefd ben?"

Datum

Marg Zeilslra is vooral een
«3
doener Zij is vrijwillig mede
O
werkster van het Centrum voor Vrij
willige Hulpverlening in Zandvoort
Vandaag in de rubriek Achter de
Schermen

Stichting Duinbehoud stelt in nota:

(ADVERTENTIE)

Oplage 5150

Editie 22

Beachvolleyballers trekken van leer

Reuze hart

9 jul
10]ul
11 jul

52e jaargang nummer 28

verlangen om iets m Zand
voort op te bouwen Het ge
zin kwam al regelmatig in de
badplaats, onder andere om
dat er een zuster van me
vrouw Strijder woonde „Ik
wilde een tankstation aan de
Gerkestraat beginnen, maar
daarvoor kregen we geen
toestemming"

Pier
Daarna viel de keuze op
een andere locatie, op de
hoek van de Van Lennepweg
en de Burgemeester Van Al
phenstraat „Met het oog op
de pier", zegt Herman Stnj
der, wijzend op de wilde na

Het echtpaar woont nog
steeds boven de zaak Het
prachtige uitzicht op zee is
door het Gran Dorado hotel
een stuk kleiner geworden
„Vroeger hoorde je het hier
sissen als de zon m de zee
zakte', grapt Strijder De
verhouding tussen de twee
ondei nemingen lijkt mo
menteel uitstekend, getuige
de feestelijkheden vandaag
in het boulevardgebouw van
het bungalowpark Vanoch
tend zou hier het burge
meestersechtpaar Van der
Heijden het bruidspaar ko
men feliciteren, voor vana
vond is daar voor Herman
en Tmy Strijder een receptie
georganiseerd, waar familie,
vrienden en andere beken
den hen van half negen tot
tien uur kunnen feliciteren

Madame 1 ussaud Scenerama
P&C-gebouw, Dam 20, 1012 NP AMSTERDAM
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FAMILIEBERICHTEN

Emily Jo
dochter van
Edwin Paul &
Mary Jo Boldingh-Ryther

Gevraagd

Na een leven vol toewijding en zorg voor zijn
vrouw, is rustig ingeslapen mijn lieve man

toilet-dame

Mels Janse
op de leeftijd van 72 jaar.
M. Janse-Weeda
4 juli 1992.
„De Vijver hof",
Klarinet 183, 3766 GL Soest.
Voorheen wonende Nic. Beetslaan 10, Zandvoort.

voor zeer druk
bezocht horeca
bedrijf

Jantje Dalman
25 jaar
Van harte gefeliciteerd
JE WERKSTUDENT

De gemeentereiniging haalt zaterdag 11 juli 1992 klein chemisch afval, glas
en oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt
opgehaald.

19483

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?

Eén uur vanaf zijn welverdiende vakantie met
zijn gezin, nog 13 puntjes moest hij afmaken om
zijn werk te kunnen overdragen.
Helaas
Op 3 juli overleed hij:
Herman van der Storm
23 maart 1946
3 juli 1992
Mijn altijd evenwichtige praatpaal, mijn grootste
vriend, onze rots in de branding en onze onverbeterlijke vader.
Hij blijft altijd bij ons.
Laura van der Storm-Weijers
Simone
Mede
Milan
2042 NE Zandvoort, 3 juli 1992
Haarlemmerstraat 82
De crematie heeft op woensdag 8 juli plaatsgevonden.

Het is te geloven
Het is echt waar
Marijke en Gerard v. Diemen
20 jaar een paar.
zaterdag 11 juli.
Hartelijk gefeliciteerd
Irene, Marco
Gerard en Eric

HIEP HIEP HOERA

onze tante

Tot onze grote ontsteltenis verloren wij afgelopen vrijdagavond totaal onverwacht mijn lieve
zoon, onze oudste broer, onze zwager en oom
Herman van der Storm
Hij werd slechts 46 jaar.
Zandvoort, 3 juli 1992.
E. M. van der Storm-de Zwart
Els en Max
Carola en Ger
Paul en Cune
Peter en Monique
Vera en Jan Kees
Leo en Josée
Eric en Joyce
Marcel en Laura
en kinderen

TE KOOP

2 Chippendaleskaarten
voor 11 juli,
Scheveningen.

Tel. 02507-14284
tussen

8.00 en 17.00 uur.

Nichtjes en neefjes

Opa en oma
van de auto's
Jullie zijn vandaag
50 JAAR GETROUWD.
Van harte gefeliciteerd
Jim, Ingrid,
Robbert,
Eveliene,
Yvonne,
Michaël, Mark,
Maureen,
Liane, Willem,
Ramon,
Michaël,
Lisette, Dave
en Christian

Wij hebben verdriet om het heengaan van onze
lieve moeder en oma
Johanna van den Brom-de Vries
weduwe van J. J. H. van den Brom
op de leeftijd van 80 jaar.
Heemstede:
H. Broeks-van den Brom
C. A. Broeks
Marjon
Annegien en Robert
Zandvoort:
J. van den Brom *<
M. M. van den Brom-Cauwels
Sjoerd en Karin
Sandra en Ton
Haarlem, 27 juni 1992
Verpleeghuis „Boerhaave"
Correspondentieadres:
de Favaugeplein 55
2042 TS Zandvoort
De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van onze lieve papa en opie
Zoltan József Kerékgyartó

Sol
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
Marijke, Debby, Gerd
Zandvoort, juli 1992

I. M. Witkiewicz
huidarts
Wegens vakantie afwezig tot donderdag 13 augustus.
V.a. vrijdag 14 augustus spreekuren uitsluitend volgens
afspraak, tel. 16892.
Elke vrijdag 10.00-12.00 uur.
Maandagmiddag spreekuren vervallen.

batterijen en accu's
fotochemicaliën
verf, oplosmiddelen en lijm
medicijnen en thermometers
cosmetica

bestrijdingsmiddelen
afgewerkte olie
afvalglas (geen vlakglas)
oud papier

Denkt u aan de volgende punten?

- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Vergadering Welstandscommissie

Emm

Aanpassingen Bentveld weg

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Noorderstraat 18, huur ƒ653,50 per maand.
5 kam.-ééngezinswoning met C.V.
Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen met tenminste twee
kinderen. Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor
deze woning mag max. ƒ 4.230,- zijn.
2. Garage Hofdijkstraat V, huur ƒ 74,58 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen
aan de Hofdijkstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Wat hebben bitterballen, een kruispunt
(cross road) en een „Italiaan" (Toni
Peroni) met elkaar te maken?

In het verlengde van de voorgenomen reconstructie van de Zandvoortselaan
zal eind 1992 ook begonnen worden met aanpassing van de Bentveldweg.
Het betreft hier het aanbrengen van nieuwe nutsvoorzieningen en aanpassingen van verkeerstechnische aard ter verbetering van de verkeersveiligheid.
De plannen liggen van 10 juli t/m 7 augustus 1992 ter inzage bij de afdeling
Civieltechniek & Bouwkunde van de sector Eigendommenbeheer. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke reacties worden ingediend
bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde kapvergunning
- Wikkelaan 16-6 bomen
De aanvraag ligt gedurende één week na verschijnen van deze aankondiging
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.0012.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort. De
bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunning
uitbreiden kantoorruimte Gran Dorado
U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.
063B92

Vondellaan 60

Voorbereidingsbesluit
(art. 22, lid 2 WRO)

De gemeenteraad heeft op SO^uni 1992 besloten, dat op grond van artikel 21
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- het perceel Bramenlaan 8.
Het besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met een rode omlijning het
desbetreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van dé sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. De
afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

EN DAT OP 14 JULI A.S.?

jjdo n iioo/i uapadi hz
In Frankrijk breekt men
de barricades a f . . .

9 juli 1992

In Zandvoort hebben wij de

uitvaartverzorging
kennemerlancl bv

BESTORMING
VAN LA BASTILLEÜ

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

De schermutselingen met drankjes, hapjes en live
muziek beginnen op 14 juli om 19.00 uur.

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Quatorze juillet a la Bastille
IKZIEJEINLABASTILLE
„Rock and Roll Swing
Party"

DOKTERSBERICHTEN

Hartelijk
Gefeliciteerd

-

tijdstip: donderdag 16 juli 1992,15.30 uur
plaats: Raadhuisplein 4 te Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij desectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Esther Koning
wordt 41 jaar
Maar ja!

Inzamelingsactie
klein chemisch afval, glas en oud papier

Tel. na 19.00 uur

3 juli 1992
2414 Northwood Ct.
Arlington Heights (III.) 60004. USA

A.s. zaterdag wordt

Zaterdag 11 juli:

Te huur

in Soc. „DE MANEGE" Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

LOODSRUIMTE

Zaterdagavond een zestiger jaren spectakel voor
ongebonden mensen tot 3.00 uur in de nacht.

DAG en NACPIT bereikbaar

t 175 m

Tel. 02507-13278

zomer en winter

2

Inlichtingen:
Tel. 15287 of 18954

The Five O Six Dance Band" speelt voor u nummers
van Joe Cocker, Fats Domino, Louis Prima, Earl
Bostic enz. enz.
Piano Bar, live entertainment met moderne
dansmuziek

LET OP! LET OP!
ADVERTENTIES

Vandaag 9 juli

Mevrouw List

zijn onze ouders

HERMAN STRIJDER
TINY STRIJDERMANTINGH
50 jaar getrouwd.

wil een ieder langs deze weg
bedanken voor de getoonde
belangstelling en ontvangen
kaarten tijdens haar ziekte.

Wij wensen hun een hele fijne dag en
nog héél veel jaren samen.
HERMAN - MARIANNE
TINEKE
ED - MIEKE
ANNE-MARIE - KEES

U kunt het paar feliciteren van 20.30 tot
22.00 uur in het
GRANDORADO HOTEL,
Burg. van Alphenstraat

Fam. Drommel
BEDANKT!
Jn het bijzonder Ronald,
Thea en Ap

en c r e n i a i s

~*ar**f>

Entree 25,- all in. Reserveren of info 16023.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij óns
terecht voor
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een '.'.Natura-,
uitvaartpvereenkömst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

DIT WEEKEND:

Schnitt Tour de France
ƒ10.50
( Nieuw bij uw echte bakker ^
l
6 granenbrood
j

P. Xd'HOOT

van de molen

U1TYAARTVERZORGER!
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
tel. 02507-17244

Van 8.00 tot 10.00 uur
ONBEPERKT COCKTAILS VAN HET HUIS.
Van 9.00 tot 12.00 uur barbecue op het terras.

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

HOGEWEG 28. TEU. 12989
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Cultureel centrum viert vijftienjarig bestaan
ZANDVOORT - Om te vieren dat het Cultureel Centrum
Zandvoort vijftien jaar bestaat is er een feestweekeinde
georganiseerd. Op het programma staat onder andere:
nostalgisch koffiedrinken, een ballonnenwedstrijd,
oude films bekijken, muziek en de tentoonstelling 7De
nalatenschap van Jan Duyvetter'. De feestdata zijn 25 en
26 juli.
Deze maand bestaat het Cultureel Centrum Zandvoort vijftien
jaar. Daarom is er op zaterdag 25 en zondag 26 juli een feestprogramma georganiseerd tussen tien en vijf uur. Er is gedacht aan
oud en jong. Die beide dagen wordt er tussen tien en een uur een
echt Zandvoorts kopje koffie geserveerd in de drie oud-Zandvoortse kamers van het centrum, die deze keer bevolkt worden
door levende Zandvoorters in klederdracht, in plaats van poppen.
Van een tot vijf wordt er thee met een 'knoissie' geschonken,
terwijl er in de hal van het centrum een viskar met feestelijke
hapjes staat opgesteld. De kinderen kunnen zich te goed doen aan
limonade.
Zondagmiddag 26 juli is er voor de kinderen een ballonnenwed-

Van 24 juli tot en met 13 september is de expositie over Jan
Duyvetter te zien. Duyvetter werd geboren in 1915 in Meester
Cornelis op Java. Hij volgde een opleiding aan. de Haagse
Academie voor Beeldende Kunsten. Zijn grote liefde was
theater, maar zelf op het podium staan was niet voor hem
weggelegd. Daarom legde hij zich toe op het bedenken en
maken van toneelkostuums en klederdrachten. De veelzrjdige kunstenaar maakte bovendien zelf poppen en goaches: op
grijs karton met plakkaatverf geschilderde klederdrachtf iguren. Na zijn dood is zijn werk in een stichting ondergebracht:
de Stichting Miniatuurcollectie Jan Duyvetter. De tentoonstelling wordt vrijdagavond 24 juli om acht uur geopend door
Dr. J.A.M.F. Vaessen, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De tentoonstelling is geopend van
half twee tot vijf, behalve tijdens het jubileumweekeinde,
want dan gaan de deuren al om tien uur open.
Een klein deel van de tentoonstelling is te zien in het kantoor
van de Verenigde Spaarbank aan de Grote Krocht 38 in
Zandvoort.

strijd. Deelname is gratis. Inschrijven kan vanaf half
twee. De ballonnen gaan om twee uur de lucht in. Alle
kinderen bij wie het ballonkaartje wordt teruggestuurd,
krijgen een prijs.

Nostalgische film
In de videokamer draait beide dagen non-stop een
nieuwe videoband met een komische film uit de twintiger jaren. Opgenomen op het Zandvoortse strand. In de
expositieruimte beneden speelt een ouderwets draaiorgeltje. Hier is een nieuw zandkunstwerk te bekijken, dat
speciaal voor dit weekeinde op de binnenplaats
van het
centrum gemaakt is. Ook is de expositie rDe nalatenschap van Jan Duyvetter' te bewonderen, van 24 juli tot
en met 13 september. ledere bezoeker ontvangt een
herinnering aan het jubileum en elke honderste bezoeker wordt extra feestelijk onthaald.
Het Cultureel Centrum werd op 18 juni 1977 feestelijk
geopend door Henk van Ulsen. Toen waren er allerlei
dingen in het centrum te doen: er werden ruimten verhuurd, voorstellingen gegeven, concerten gehouden en
cursussen georganiseerd. Begin jaren tachtig kwamen
echter de gemeentelijke bezuinigingsronden en bleven
slechts de oudheidkamers en de wisseltentoonstelling
over.
De twee oudheidkamers zijn uitgegroeid tot een omvangrijke collectie voorwerpen en beeldmateriaal met
betrekking tot het dorp Zandvoort en zijn omgeving.
Het centrum beheert het gemeentelijk fotoarchief, dat
de laatste jaren uitgebreid is met interessant historisch
materiaal. De medewerkers van het centrum zijn bovendien bezig om de uiterlijke veranderingen van het dorp
op foto vast te leggen.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbcvolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18(548.
ZANDVOORT - „Het strand wordt
goed bezocht, maar het is niet extreem druk", zegt een medewerker
van de Zandvoortse Reddings Brigade, post Noord. De waterliefhebbers
treffen het: het zeewater is opvallend schoon. „Dat komt doordat de
wind al een hele tijd uit de noordhoek komt". Bij noorderwind wordt
er nauwelijks of geen (zichtbaar)
vuil aangevoerd, anders dan bij westen- of oostenwind. Bij westenwind
wordt het vuil dat aan de oppervlakte drijft met de bovenstroom naar de
kust gedreven. Bij oostenwind ontstaat een westelijke onderstroom
die vuil van de bodem zoals zeewier
(plus kwallen) naar het strand voert.
Van kwallen viel afgelopen dagen
vrijwel niets meer te bespeuren.

Daarnaast is er een redelijke collectie textiel, kostuums en linnengoed aanwezig, die een realistisch beeld
geven van de kleding die vroeger gedragen werd, toen
Zandvoort nog een arm vissersdorp was. Het materiaal
wordt regelmatig vervangen, zodat er telkens weer een
nieuw gedeelte van de Zandvoortse historie te zien is.
Ook worden er tentoonstellingen ingericht naar een,
thema, zoals badmode of de geschiedenis van de gram• Een gouache van Jan Duyvetter.
mofoon.

Intertoys in recordtemponaar Haltestraat

Er gaat al een anekdote over de
verhuizing, als zou er een tijdje terug een afspraak zijn gemaakt tussen twee 'grote' plaatselijke ondernemers: 'Drommel (voorheen eigenaar van de Bonbonnière) zou de
Haltestraat verlaten en Bruynzeel
zou van de Kerkstraat afblijven. le-

Ook al zijn jetski's verboden voor
het Zandvoortse strand, voor de reddingsbrigade is een uitzondering gemaakt. De ZRB heeft voor het derde
jaar opnieuw een tweepersoons-waterscooter ter beschikking gekregen
van Kawasaki, die gisteravond overhandigd zou worden. Volgens

Achter de schermen

ZAKELIJK BEKEKEN

ZANDVOORT - De Zandyoortse vestiging van Intertoys
is vorige week verhuisd van de
Kerkstraat naar het nieuwe
onderkomen aan de Haltestraat nummer 12. De speelgoedzaak, eigendom van de
Zandvoortse ondernemersfamilie Bruynzeel, is nu gevestigd in het pand van de voormalige Boeddha Club. De hele
verhuizing plus alle voorbereidingen hebben in een recordtempo plaatsgevonden.

'Jetski'

ZRB-strandcommandant
Rob
Drommel is het eigenlijk geen 'jetski'. „Oorsronkelijk waren we op
zoek naar een kleine, snelle wendbare boot met waterstraal-aandrijving
en dus weinig diepgang. De Kawasaki kun je daarmee beter vergelijken". Het vaartuigje wordt gebruikt
voor patrouillevaren. Een voordeel
is dat het vlak naast zwemmers kan
komen, zonder dat er gevaar van letsel ontstaat. Wellicht wordt het
vaartuig ingezet bij 'ut Zandvoorts
roeispectakel' dat vrijdagavond 24
juli wordt gehouden. Groepen die
nog mee willen doen, moeten zich
razendsnel opgeven: het loopt
storm.
De ZRB kwam vrijdag nog in actie
voor een grootscheepse oefening samen met het Jeugd Rode Kruis, Watersportvereniging Zandvoort en de
strandpolitie. Ongeveer 35 personen
deden mee, de samenwerking verliep perfect. Binnen een kwartier
waren de redders ter plekke bij de
'slachtoffertjes' die met zes catamarans op zee ronddreven. Zij waren
zogenaamd overvallen door de bliksem.
J.K.

der z'n eigen stek'. De waarheid is
echter anders. Intertoys zag zich gedwongen te verhuizen wegens een
zakelijk geschil tussen twee andere
partijen, via welke het achterliggende magazijn werd gehuurd. De magazijnruimte moest ingeleverd worden, maar het enige alternatief daarvoor was de bovenverdieping. Dat
was geen doen voor de medewerkers, vond Kees Bruynzeel, zodat al
snel besloten werd naar iets anders
uit te zien.

de contractuele verplichtingen over
te nemen.
Voor de speelgoed zaak zelf werd
de oplossing gevonden in de voormalige Boeddha Club in de Haltestraat, die - na een kortstondige
brand - al anderhalf jaar leeg stond.
Het pand kon aangekocht worden.
„Maar omdat er een horeca-vergunning bij was, hebben we het niet cadeau gekregen", aldus Bruynzeel.
Deze zaak werd - met hulp van de
Intertoys-organisatie - binnen acht
weken tijd compleet verbouwd en
opnieuw ingericht. Twee dagen voor
Niet cadeau
de opening, eind vorige week, werd
„Eind april werd duidelijk dat we ook de voorgevel nog snel aangehet pand aan de Kerkstraat zouden past.
verlaten", aldus Kees Bruynzeel.
„Daarna moest alles nog geregeld
worden." Hij vond een - volgens hem Intendo
zelf - hoogwaardige dumpzaak in
In de nieuwe zaak, die gedreven
Amsterdam die zich wel in de Kerk- wordt door Natascha Bruynzeel
straat wilde vestigen en bereid was (dochter van Kees) en Lida Ottho, is

alles gelijkvloers, inclusief het achterliggende magazijn. Dat kan bevoorraad worden via de Schoolstraat, via de voormalige nooduitgang. Daarvoor had de Boeddha
Club nog 'recht van overpad' naar de
Schoolstraat via het terrein van de
voormalige drukkerij van Van Deursen. Die was al enige tijd eigendom
van de familie Bruynzeel, tevens eigenaresse van Jupiter/Spectra aan
het Raadhuisplein. Dat laatste is onlangs - aan de achterzijde - uitgebreid met het voormalige pand Burgerzaken aan de Schoolstraat. De
verkoopruimte, zo'n 140 vierkante
meter, is iets kleiner dan aan de
Kerkstraat, maar aan het assortiment is dat nauwelijks te merken. In
ieder geval zijn de Intendo-spelletjes, dé grote rage van dit moment,
er nog steeds in allerlei versies te
vinden.
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Marg Zeilstra

Ik ben meer een doener'

Ideaal

• De medewerksters van Intertoys voelen zich
al helemaal thuis
in de nieuwe
vestiging in de
Haltestraat.
Foto Bram Stijnen

j Weekenddiensten

Kerkdiensten
Weekend 11/12 juli 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelijke Herv./Geref. dienst in Hervormde Kerk, ds. C. van der Vate
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelijke Herv./Geref. dienst in Hervormde Kerk, ds. C. van der Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16
augustus.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-18 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnummer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
020 - 562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 16.- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklacnten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

De nieuwe vestiging brengt Bruynzeel iets dichter bij zijn ideaal voor
het eerste gedeelte van de Haltestraat, dat aansluit aan het Raadhuisplein, het 'hart' van het centrum: „Dertig jaar geleden was dit
het allerbeste stukje. Voor mij hoeft
het geen 'top' te worden, maar wel
een winkelstraat met een hoogwaardig gehalte". Ook een andere wens
van deze ondernemer lijkt zo iets
dichterbij te komen: een overdekt
winkelcentrum tussen Raadhuisplein, Haltestraat, Schoolstraat en
Louis Davidsstraat. „Maar ik hoop
dat de gemeente nu ook gaat zorgen • Marg Zeilstra: „Als vrijwilliger word je vaak als een 'reddende Engel' bekeken, ook al doe je gewoon een paar
Foto Bram Stijnen
voor voldoende parkeerplaatsen in boodschappen."
de omgeving van de Prinsesseweg.
Want als de mensen hier hun auto
ZANDVOORT - 'Ik ben meer ten te hebben. „Ik ontdekte dat er pen, maar zeggen: ik kan niet omniet meer kwijt kunnen, door de af- een doener'. Dat zegt Marg ook nog wat anders bestond dan gaan met het verdriet van anderen.
sluiting van de Kerkstraat en straks Zeilstra, die als vrijwilligster is werken in een kindertehuis. Ik heb Daar wordt dan ook rekening mee
misschien ook de Haltestraat, dan aangesloten bij de stichting toen eerst een paar jaar van mijn gehouden, want er blijft genoeg over.
genoten en 'om mij heen En ook met hele simpele dingen,
gaan zij straks misschien wel naar Centrum
voor Vrijwillige vrijheid
gekeken', naar het verenigingsleven zoals het vernieuwen van een lampje
Schalkwijk". Met dat laatste is geen
Hulpverlening
in
Zandvoort.
enkele ondernemer in Zandvoort geetcetera". Zo had zij ook nog een of even boodschappen doen, is een
Al elf jaar staat zij klaar voor 'klein aandeel' in de opbouw van 't aantal mensen al heel erg gebaat.
diend, aldus Bruynzeel.
allerlei mensen uit deze ge- Stekkie.
Ook al ben je niet vaak beschikbaar,
meente. Bijvoorbeeld
om
„Ik wilde wel zinvol bezig zijn, van alle hulp is welkom. En op de vraag
boodschappen te doen of vra- jongs af aan heb ik al in verzorgende of je wel of niet een kopje thee blijft
gen te beantwoorden tijdens beroepen willen werken. Maar voor drinken, kun je uiteraard zelf het
nieuwe baan in de kinderbe- antwoord bepalen. Daarbij staat de
het telefonisch spreekuur dat een
14561,
Vermissingsdienst op werkdagen wordt gehou- scherming kwam ik niet meer in privacy van de mensen natuurlijk
aanmerking. Daardoor ben ik bij het wel voorop".
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem den. Bijna dagelijks heeft zij Centrum voor Vrijwillige Hulpverlewel
een
'klusje'
te
doen,
werk
ning terechtgekomen, waar ik van
023-244443.
harte welkom was. Het was toen nog Pensionering
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- dat veel voldoening' geeft.
Er bestaat wel veel behoefte aan
lening: Voor informatie, advies en
contacten buiten de deur, weet zij.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
„Er zijn heel veel mensen die pas op
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: door Joan Kurpershoek
latere leeftijd - na hun pensionering Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
In de rubriek 'Achter de
kans zagen om in Zandvoort te koStichting Welzijn Ouderen ZandSchermen' gaat het Zandmen wonen. Maar de meesten hadvoort: (voorheen Dienstencentrum)
voorts
Nieuwsblad
op
zoek
den hier geen bekenden en in veel
Eigenlijk begon het allemaal met
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
naar
de
'mens'
achter
begevallen wonen de kinderen elders.
Spreekuur op dinsdag- en donder- een cursus eind jaren zeventig in
kende
personen.
Deze
week
En die hebben het er niet altijd voor
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Haarlem, min of meer gericht op
Marg Zeilstra, medewerkover om 'in de file te staan' om hun
Belbus: Om van de belbus (voor be- hulpverleners. Daartoe behoorde
ster van het Centrum voor
ouders te bezoeken. Voor een aantal
woners van 55 jaar en ouder) ge- ook Marg Zeilstra, die destijds in het
Vrijwillige Hulpverlening.
van deze mensen is het moeilijk gebruik te kunnen maken, dient men kindertehuis Groot Kijkduin werkweest om nieuwe contacten op te
zich 24 uur van te voren op te geven te. Op zeventienjarige leeftijd was zij
Na deze aflevering gaat
bouwen. E ij jongere gezinnen gaat
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- - afkomstig uit Delft - daar begon'Achter de Schermen' enige
dat over het algemeen veel makkelijsen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per nen. Dat werk liep echter op z'n
weken 'op vakantie'.
ker, die leren vaak via de scholen
persoon bedragen vanaf l juli 1991: eind, omdat het tehuis naar de kop
van de kinderen allerlei andere menƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor van Noord-Holland zou verhuizen.
sen kennen".
Op de cursus kwam zij in aanraking
een retour.
„Maar er komen soms ook wel
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- met het vrijwilligerswerk, dat in die
hulpvragen van jongere mensen. Bijvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg tijd steeds meer in opkomst kwam. maar een heel klein clubje".
De hulp loopt uiteen van hulpge- voorbeeld van gezinnen waar de
023-320899 of 320464. Spreekuur op Zij ontmoette er mensen uit Zandwerkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- voort, die bezig waren het Centrum sprekken (indien gewenst anoniem) moeder plotseling uitvalt. En bij
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- voor Vrijwillige Hulpverlening op te 's morgens tijdens het telefonisch elke vraag kijken we wie de 'juiste
spreekuur (telefoon 17373), het doen persoon' is. In verband daarmee zou
der volgens afspraak. Deze hulpver- zetten.
van boodschappen, een wandelinge- het prettig zijn als we er ook wat
lening, beschikbaar voor iedere intje maken met mensen die anders jongere mensen bij krijgen, al is het
woner van Zandvoort, is gratis.
Groot
Kijkduin
niet of nauwelijks de deur uitko- maar voor een dagdeel per week. De
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Toch zou het nog een paar jaar men, of meegaan naar de dokter of gemiddelde leeftijd bij ons is nu
duren eer zij zich zou aansluiten bij ziekenhuis. De taxichauffeur kan rond de vijfenvijftig jaar".
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur- de vrijwilligers. „Ik had dertig jaar wel aardig zijn, maar gaat niet mee
ders: Gratis advies voor leden. Tele- in Groot Kijkduin gewerkt. Dat was naar binnen, aldus de vrijwilligster.
fonisch spreekuur elke dinsdaga- altijd heel fijn geweest. En ook boei- Daarnaast is Marg Zeilstra voor Reddende Engel
„Als vrijwilliger word je vaak als
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- end, vooral de eerste jaren, toen sommigen een soort vertrouwentelijk: Postbus 287, 2040 AG Zand- moesten we bij wijze van spreken spersoon: zij kan gewaarschuwd een 'reddende Engel' bekeken, ook
leven van collectes. Daarom maak- worden als er met een van hen iets al doe je gewoon een paar boodvoort.
Woningbouwvereniging
EMM: ten we met de feestdagen de cadeau- aan de hand is. Ouderen die van het schappen. En dat is natuurlijk ontKlachtentelefoonnummer techni- tjes zelf. Toen Groot Kijkduin werd alarmeringssysteem gebruik willen zettend leuk, zo'n stukje waardesche dienst: 17577. Bestuurlijk gesloopt, ging me dat wel aan het maken, hebben zo'n adres nodig, ring. Maar, nogmaals, je hebt er zelf
spreekuur: iedere eerste dinsdag hart. Daar moest ik eerst wat van vaak is dat een familielid, een goede ook veel plezier van. Bijvoorbeeld
om samen met iemand een jurkje te
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. bijkomen, want dat werk was m'n kennis of een van de buren.
„Het geeft ontzettend veel voldoe- gaan kopen, of een wandelingetje te
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. leven geweest. Ik heb er zelfs intern
gewoond, het was ook een beetje m'n ning, als je anderen kunt helpen", maken. Ik loop wel eens met een
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg eigen huis". Zij heeft er verschillen- zegt Marg Zeilstra. „En het contact vrouw die blind is over de boule34,
tel. 14131.
Open
ma. de functies bekleed, maar een aan- kan verschrikkelijk leuk zijn, zeker vard, zij in een rolstoel. Laatst vroeg
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30, bod om mee te sollicteren naar een •ook met oudere mensen. Bovendien ik: kunt u de zee horen, en ruiken?
woe.
10-17.30,
vrij. directie-functie sloeg zij af. „Ik ben kun je als vrijwilliger aangeven wat Toen verscheen er een glimlach op
je wel of niet wilt doen. Er zijn bij- haar gezicht. Dat is toch fantas10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. meer een doener".
Later bleek het afscheid twee kan- voorbeeld mensen die wel willen hel- tisch?"
10-14 uur.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor J. v.d.
Zalm
Zondag 10.30 uur: pastor J. v.d. Zalm
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. D. Powers
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

j Burgerlijke stand
Periode:
30/6/1992 - 6/7/1992

Ondertrouwd:
Van der Spek, Erick Paulus Maria
en Boegheim, Diana
Hicks, Kent Olis en Walthaus, Paola
Gehuwd:
Dijkstra, Michel Willem Hendrik en
Kailola, Lizzy Eleonore
Dambrink, Theodorus Cornelis en
Guda, Louella Anne-Marie
Geboren:
Anthony, zoon van: Van der Moot,
Diederik Cornelis Antonius en Acda,
Eveline Maria
Huib Christian, zoon van: Gunning,
Nico Christian en Ho, Mariene Roos
Overleden:
Sorgdrager geb. Gunther Mohr, Maria Christina, oud 87 jaar
Van Delft, Pierre Jacobus, oud 96
jaar
West, Jonas, oud 98 jaar
Kammerer geb. Avontuur, Alida
Hendrika, oud 82 jaar
Van Loon, Anna Agnes Maria, oud 34
jaar
Van der Storm, Herman, oud 46 jaar
(In Soest:) Janse, Mels, oud 72 jaar

Weekend:
11/12 juli 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (0250.7)
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GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a

VERHUIZEN?

Z9u,~

Verhuizen is vakwerk!

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

Neen daarom geen risico, maar laa.t het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Sr'

VELOURS GORDIJNEN

_

van 39,- voor

9,9u

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

ALLES GRATIS GEMAAKT

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken. Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

DE WIT VERHUIZINGEN

De Vries
AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

BKB4DE
VRHUIZRS

Wegens vakantie gesloten
van 6 juli t/m 21 juli

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Voor de verschillende uitvaartcentra in
Amsterdam is de Coöperatie PC op zoek naar
kandidaten voor de functie van

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

gastvrouw/gastheer

DECOR PANELEN

KASTENWAND-SYSTEMEN

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

.Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

die gedurende één week per maand, van maandag tot en met vrijdag van 17.45 tot 20.45 uur en
zaterdag van 8.30 tot 14.15 uur de volgende
werkzaamheden willen verrichten:
De Coöperatie PC, gevestigd

„De Wurf"

in de P.C. Hooftstraat te
Amsterdam, is een coöperatieve vereniging, die voor
leden en niet-leden uitvaarten
verzorgt op non-profit-basis.

Vrijdag 10 en 24 juli 20.00
uur Gebouw De Krocht.
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een begrip.

Tevens 's avonds aan de zaal.

'

PRIJSKNALLER
25 lessen incl.
examenaanvraog

ƒ1295,-

- ontvangen en begeleiden van families bij het
afscheid nemen van overledenen
- in ontvangst nemen en verzorgen van bloemstukken
- verrichten van lichte administratieve
handelingen
Voor deze functie is het van belang dat u
beschikt over goede omgangsvormen, een
ruime levenservaring en een goed inlevingsvermogen. Uw leeftijd ligt boven de dertig jaar.
U kunt uw sollicitatiebrief met een recente
pasfoto richten aan: Coöperatie PC, t.a.v.
mevrouw E. C. Koot, Postbus 75124,
1070 AC AMSTERDAM.

Uw zorgen in vertrouwde handen.

genoeg overhouden voor een
uitstekencTp.ënsioen! Dat kan
allemaal met het Kwartaaltniljoen van de Postcode Loterij.
Maar u komt ook al heel ver
met de honderdduizend gulden
die elke maand getrokken
wordt. Of met de wekelijkse
Hitbingo van vijfentwintigduizend gulden. En dat allemaal
voor slechts één tientje per
maand. Overigens valt voor de
deelnemers deze week een
nieuwe set Hitbingokaarten in
de bus, samen met het blad
Buitenkans. Daarin leest u alles
over Hitbingo en de projecten
die de Postcode Loterij steunt
ten bate van mens en natuur. •

Miljonair
een klap
'

-.• • ' - , • ' " ' • ' • • " • ' : ' ' • •

'" ' '

Zaanstad. 'De PC' is in
Amsterdam en daarbuiten

KAARTEN TEL. 18639 OF 14803

Onze alom bekende full-stretch
RIB PANTALON, met elastisch tailleband
div. kleuren, normaal ƒ 59.ƒ QQ
alleen vrijdag en zaterdag
J Ov/."
' •'•:'.: " ' • ' ' '

annex uitvaartcentrum in

Toegang 7,50 p.p.

SPOTLIGHT Linnen structuurpantalon
diverse kleuren,
normaal ƒ 139.ƒ QQ
alleen vrijdag en zaterdag
J t/O • ~

'''. ; " : '. ''"". '.'•'• •:•.'•'•• •'. •'~'.'':. •~"•'',•;-.•: -:'-V;;' ;V'"".:. 'v ••'^.^'-i.^^X ' 'V.' 1 '..".'-•!•' / .v --, ' ; ' • .// '.'•••: •.'\.'•.• ~•...••

Amsterdam en omstreken en

Oud Zandvoortse
klederdrachtenshow
en volksdansen.

Uw zomerpantalon is nu wel héél voordelig

*

De Coöperatie PC heeft
diverse uitvaartcentra in
een eigen crematorium

ONMMING

*

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

'

Op zaterdag 27 juni bezocht
ambassadeur Henny Huisman van de Nationale Postcode Loterij de hoofdprijswinnaar van juni met een
bloemetje.
Een bloemetje... en (symbolisch) de Zomerprijs van één
miljoen gulden. U heeft het
allemaal mee kunnen beleven
tijdens de Hitbingo-uitzending
van vorige week, want de tv-

11

^

camera's waren erbij. Kunt u
zich voorstellen dat Henny
Huisman ook bij ü op bezoek
kan komen en u verrassen met
l miljoen gulden? (Overigens
worden alle prijzen op uw
bank of giro overgemaakt!)
Wat kunt u allemaal niet met
dat geld doen? Een n i e u w
huis? Een geweldige wereldreis? De tuin laten opknappen?
De kinderen of kleinkinderen
verrassen? En nog meer dan

Hitbingo
en vakantie

Henny Huisman en een bewaker
van het geldtransport zijn aangekonten om (symbolisch) één miljoen gulden ofte leveren bij de
gelukkige lioofdprijswinnaar.'

Autorijschool
Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70
Tel. 02507-12071

U bent deelnemer en gaat op
vakantie? Natuurlijk wilt u
de Hitbingokans van 25.000
gulden niet missen. Geen
nood: de Postcode Loterij
houdt alle Hitbingowinnaars
bij, en zorgt ervoor dat u uw
prijs in huis krijgt. Wij wensen u een plezierige vakantie!

* geldig t/m 15-8-'92

I

WEGENS VERBOUWING
MAGAZIJN

Een fantastische manier om de zomervakantie te beginnen: bezoek van
Henny Huisman én een miljoen gulden. Gefeliciteerd.' Foto rechts:
Ook feest bij de overige deelnemers in dezelfde postcode: voor ieder
een troostprijs van 3.000 gulden.'

De Polo Genesis. Uiterst compleet. I BIJ SINGER NEDERLAND Opnamen
Hitbingo!

De Volkswagen Polo is standaard een van de meest complete auto's in z'n soort. Maar een
kennis-making met de Polo Genesis 3-deurs of coupé leert dat het nóg completer kan. Wat te
denken van extra's als metallic lak, groen warmtewerend glas, brede 155/70 R13 banden,
CL-wieldoppen en zwarte stootprofielen? Tel daar nog eens bij op: luxueuze bekleding, analoog
klokje, dagteller, in gelijke delen neerklapbare achterbank en een extra make-up spiegel. Al met al
^ l een pakket tw.v. f 3.500,-. Maar ter gelegenheid van de Europatoer van de
&.!&&/< f S P°Pgr°ep Genesis, waarvan Volkswagen hoofdsponsor is, betaalt u er nu
l \vóo*^:
slechts f 300,- voor. Zo'n speciaal aanbod
1_
l vraagt toch op z'n minst om een proefrit?

3

v.a. f 23.990,-

^1500

l MACHINES

TEMPO 50
NORMAAL
KORTING

Burg. van Alphenstraat 102,
Zandvoort
Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

SINGER
Vóór eens en altijd
P. E. M. STOKMAN
PRINSENHOFSTR 7
ZANDVOORT
TEL. 02507-20072

Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1721,
2024, 4142, 5612, 5764
of 7721? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingp. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

De winnende
Hitbingonummers van
30 juni:
2
5
6
8
10

13
16
17
18
19

21
22
23
24
25

27 38
29 40
30 45
36
37

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele ptijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af teschrijven. DeelnameaandeNationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

loten (a ƒ 10,-) per maand

J1 lot (ƒ 10,-) per maand

Oe loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Postcode:
Postbanknummer

j

Plaats:

Banknummer:

NATIONALE
D )/n\f^ c ï?

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Zandvoortse wielerronde
Zandvoorters brengen vlag per
belooft spannend te worden fiets naar Olympische spelen
?

iZANDVOORT - Volgende
\yeek woensdagavond 15 juli
organiseert de HSV de Kampioen de als zeer bekend staanle en spannende Wielerronde
van Zandvoort. Het is voor de
;waalfde keer dat een groot peoton amateur wielrenners
door de straten van Zandvoort
snelt. Nieuw op deze avond is
de horeca steppen race.

'Het parcours in het centrum van
het dorp zal ook nu borg staan voor
'raaie wielrensport. Dat Zandvoort
jij de wielrenners erg in trek is
)lijkt wel uit het feit dat voor zowel
dé B-amateurs/veteranen en de Aamateurs zich reeds honderd rennèrs hebben gemeld. De B-ama;éurs/veteranen starten al om zes
uur voor een wedstrijd over vijftig
cilometer. De A-amateurs beginnen
om half acht voor een race over ne;entig kilometer.
De start is in de Haltestraat ter
hoogte van de Willemstraat, waarna

het parcours er als volgt uit ziet,
Louis Davidsstraat, Prinsesseweg,
Koningstraat, Kostverlorenstraat
en wederom de Haltestraat waar
ook de finishlijn is getrokken.
Onder de B-amateurs starten onder andere de plaatselijke favorieten
Wim Koene, Pieter Versteege en
Kees Bruin. Bovendien rijdt de winnaar van de vorige week verreden
wedstrijd over het Kopje van Bloemendaal mee, Karel Teeuwen. In de
wedstrijd van de A-amateurs doet
Zandvoorter Piet Schijf een poging
met de voorste mee te strijden. De
winnaar van vorig jaar Ron Vroom
zal ook dit keer tot de favorieten
behoren, terwijl de gebroeders Mark
en Patrick Rasch niet te onderschatten zijn. Indien van een blessure hersteld, doet ook de Nederlandse kampioen maraton schaatsen Pausto de
Marreiros mee.

De speaker tijdens de races is
Sjoerd Borsjes terwijl als ronde
miss Mariola Versteege fungeert.
Tussen de twee races door, wordt er
bij La Bastille een steppen race geor-

ganiseerd. Op de autoped werken
tien horeca-ploegen een estafette af.

Prijzcnpot
De wielrenners kunnen ook dit
keer rekenen op een aardig gevulde
prijzenpot. Daar heeft Peter Versteege bijzonder veel voor moeten doen
om het financiële plaatje rond te
krijgen. Veel middenstanders werken mee, maar lang niet alle. "We
hebben het financieel nog niet geheel rond, dus we hopen nog op een
paar sponsors. Net als vorig jaar
gaat het stroef de ondernemers te
interesseren. Het is toch een goed
evenement voor Zandvoort en ook
voor de middenstand. Zonder voldoende financiën is het moeilijk een
dergelijk evenement te organiseren", meent Versteege.
Ondanks die problemen verwacht
Peter Versteege een druk bezocht
wielerspektakel in het centrum van
Zandvoort. Gezien de elf voorgaande afleveringen zal ook deze keer de
strijd hevig zijn. Daar leent het taochtige parcours zich uitstekend voor.

Beachvolleybal trekt
steeds meer publiek
ZANDVOORT - Zaterdag
ging in Zandvoort het eerste
iwalificatietoernooi van start
om het Nederlands Kampioenschap beachvolleybal. Het
strandvolleybal staat in een
steeds groter wordende belangstelling, wat ook tijdens
deze eerste sessie duidelijk
was. Veel teams, veel publiek
ondanks de matige weersomstandigheden, en goed en spannend strandvolleybal.
Voor het watersportcentrum van
Tim Klijn, aan het Noorderstrand,
namen vijftien teams het tegen elkaar op. Slechts de winnaar plaats
zich voor de zogenaamde Masters,
die van 13 tot en met 15 augustus
worden gespeeld, op het strand van
Scheveningen. De regen weerhield
de spelers er niet van er hard tegen
aan te gaan. Het talrijke publiek kon
genieten van sportief en goed spel.
Ma de opklaringen in de middag kon
het zeer geslaagde evenement hélemaal niet meer stuk. De spelers pro-

fiteerden toen van het harde zand.
Onder de vijftien mannenteams
vele prominenten uit de volleybal
wereld. Foekens en Tinkhof behoren tot de beste volleyballers van
Nederland en ook op het strand
kwam dit duo aardig uit de voeten.
De vijftien teams, bestaande uit
twee man, werden in vier poules verdeeld. Na de voorrondes plaatsten
de teams Foekens/Tinkhof en
Groenhuzien/Schilp zich voor de finale. Daarbij ging het om 'the best of
three'. Zo ver kwam het niet aangezien het duo Foekens/Tinkhof het
heft de gehele wedstrijd in handen
hadden. In twee sets (tweemaal 12-8)
boekten zij een overwinning en was
plaatsing voor de finale een feit.

won met 12-6 en 12-3. Met deze overwinning plaatsten Kooy en Paterson
zich eveneens voor de Masters.
De tweede en derde kwalificatieronden worden op 18 en 19 juli gespeeld, eveneens in Zandvoort brj
het Watersportcentrum Tim Klijn.
De vierde kwalificatieronde vindt
plaats op l augustus in Scheveningen. De finales vinden dan veertien
dagen later plaats. Voor die finales
heeft de Nederlandse Volleybal
Bond enige 'wild cards' gereserveerd voor spelers van het Nederlands team. De spelers van het nationale team zijn dan teruggekeerd van
de Olympische Spelen in Spanje en
zullen de finale met hun aanwezigheid opluisteren.

Dames

Pleintjesbasketball
op Van Fenemaplein

Ook de dames kwamen in actie.
Elf teams hadden zich aangemeld,
die verdeeld werden in twee poules.
Uiteindelijk plaatsen HooymansZANDVOORT - Reeds vorige week
/Van Rij en Kooy/Paterson zich
voor de fianle. Het team Kooy/Pater- werd aandacht besteed aan het door
son bleek in de finale veel te sterk en basketballvereniging The Lions te
organiseren zogenaamde 'pleintjesbasketball'. Ter herinnering en aan(ADVERTENTIE)
vulling nog enige mededelingen.

CINÉMA CIRCUS

L
Bioscoopprogrammering van 10 juli t/m 16 juli 1992

''Spannender kan
een film niet zijn."
:'
• ,/ Era meesterwerk tan spanning. . •
-• M^tinSrorsescbdcbcsteAnwriktanserqjssair.'' •

Terpletterend, overweldigend spannend en
:, .
duivels grappig. • .

,..ovemeldigend...scliitlercnd..magislraal
• •

'

Han» Beeteluunp NRC-HANDELS8LAD

•^ Een unieke
gelegenheid,
om het nog :
deze eeuw op •
het grote doek
;. te beleven.
)tcf$ïiïstiff>'S KLASSIEKER

.',

-RÓBERTDENIRÖ
: /: ;NICK NOLTE • :
JESsicA LANGE

Zo wordt er gestart, zondagmorgen
om elf uur en wordt er gespeeld op
het Burgemeester van Fenemaplein
aan de Boulevard. Inschrijving staat
'open voor iedereen. De inschrijving
is echter niet kosteloos. Per team
moet tien gulden worden betaald. De
helft van het tientje inschrijfgeld
komt ten goede aan het Wereldnatuurfonds. Inschrijving kan geschieden bij Jaap Bloem Sport in de
Kerkstraat en zelfs nog op de ochtend van het toernooi op het Van
Fenemaplein.

«ra FïAfl

• . - . - - :

''•G&jltrtlllt^

NEDERLANDS
GESPROKEN
EN GEZONGEN!
DAGELIJKS
OM 18.45 EN 21.30

CAPE FEAR
(behalve vrijdag 09 juli)
KAARTEN: ƒ 12,50
Vanaf 16 jaar

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9volwassenen ƒ12,50
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

LET OP!!! DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND 9 EN 10 JULI GEEN
FILMVOORSTELLING I.V.M. UITVOERING VAN DE
ZANDVOORTSE OPERETTEVERENIGING.
Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger, Franse
Frites en Frisdrank) bij McDonalds, minimaal 6 personen, voor maar
ƒ 12,50 p.p. Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686 of bij
McDonalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

ZANDVOORT - Deelnemers aan de Olympische zomerspelen in Spanje levert
de Zandvoortse bevolking
niet, maar toch zal een zestal
Zandvoorters indirect de
badplaats
vertegenwoordigen bij dit grootse sportevenement. Klaas Koper, Kees
Hoed, Pieter Visser, Peter
Koper, Ko de Vreng en William Keur vertrekken zaterdag voor de tocht per fiets
over zestienhonderd kilometer met als einddoel Barcelona.
door Aaldert Stobbelaar

.

vlaggen, waarna de groep vertrekt
voor de tocht over zestienhonderd
kilometer. De pedaleurs willen iedere dag tweehonderd kilometer afleggen, zodat op 18 juli Pineda del Mar,
het voorlopige einddoel zal worden
bereikt.
De leden van Olympia zullen op
vrijdag 24 juli, een dag voor de openingsceremonie, de dundoeken in
de Catalaanse hoofdstad inleveren
bij de Nederlandse Olympische
equipe.

Volwaardig
In de gelederen van de Rijwiel- en
Toercfub Olympia ontstond een
paar jaar geleden het idee een dergelijk tocht op poten te zetten. Het
Nederlands Olympisch Comit stond
geheel achter dit initiatief. "Het
wordt als een volwaardige activiteit
gezien," vertelt Klaas Koper. "Toen
wij het voorstelden dachten we dat
het NOG het als een aardigheidje
zou beschouwen. Het blijkt echter
dat het NOG er zeer serieus mee
bezig is. Alles is dan ook keurig geregeld."

De nationale driekleur en de
Olympische vlag worden door 33
leden, waaronder de zes plaatsgenoten, van de Amsterdamse Wielerclub Olympia op de fiets naar
Barcelona gebracht. Zaterdag
overhandigt NOG chef-de-mission
André Bolhuis op het RemZelf zijn de toerfietsers, 'de ambrandtsplein in Amsterdam de bassadeurs op de weg', zoals Klaas

Foto Bram Stijnen

Koper dat treffend noemt, niet over riaal, bagage, eten en drinken. Oneen nacht ijs gegaan. Organisato- der de pedaleurs bevinden zich
risch komt er nog wel het een en een arts en een sportmasseur zoander kijken om een dergelijke on- dat niets een succesvolle tocht in
de weg kan staan.
derneming vlot te laten verlopen.

Voorbereiding

Veel geld

Zo kan een fietstocht van zulke
afmeting niet ongetraind volbracht
worden, dat is duidelijk. De Zandvoorters hebben dan ook heel wat
kilometers getraind en Klaas Koper
ziet de zware tocht optimistisch tegemoet. "Het merendeel heeft als
voorbereding twintig ritten van 200
kilometer, twee van 300 kilometer
en nog een groot aantal van onder de
100 kilometer gemaakt. We hebben
intensief getraind dus ik verwacht
geen enkel probleem. Bovendien
hebben we vorig jaar de tocht al verkend en dat is een groot voordeel.
Die generale heeft veel nut gehad.
Toen verbleven we in een paar slechte jeugdherbergen en daarvoor kónden we wat anders zoeken."
Het gehele gezelschap maakt, nadat elke dag ongeveer acht uur gefietst wordt, de overnachtingen in
goede hotels of jeugdherbergen. De
toerfietsers worden bijgestaan door
een vrachtwagen met reserve mate-

De gehele onderneming gaat de
Olympirs veel geld kosten wat ze
er best voor over hebben. Er is
85.000 gulden begroot en via wat
sponsors wordt de bijdrage voor
de deelnemers wat minder. De
Zandvoorters vinden echter het
fietsen en het betrokken zijn bij de
Olympische Spelen van grotere
waarde. "Het ludieke is dat het
voor de eerste keer wordt gedaan
in de geschiedenis van de Olympische Spelen," gaat Koper verder.
"Nu bekend is dat we deze tocht
maken krijg je veel reacties. Dat is
best leuk. Bovendien komen we
terug met Olympische medailles,
die door het NOG zijn toegezegd."
Zandvoort scoort dus vrij hoog
met zes medailles voor het onderdeel recreatief fietsen. Of de gehele Olympische equipe zes medailles weet te bemachtigen moet worden afgewacht.

Zandvoorts Nieuwsbladbeker dit keer Makreel
bijt goed
uitgereikt aan familie Van de Hoek
ZANDVOORT - Het familie-softbaltoernooi dat zondag op
de velden van TZB aan de Kennemerweg werd gehouden, is
ook nu weer een groot succes
geworden. Voor de vijfde maal
traden de verschillende Zandvoortse families aan om in een
sportieve strijd elkaar de loef
af te steken.
Tijdens dit eerste lustrum bleek
de belangstelling voor dit ludieke
evenement nog altijd even groot. In
totaal deden maar liefst 120 deelnemers mee. Zij waren verdeeld over
twaalf teams. De families Van Houten ('t Zooitje) en de familie Loos
(de Bierspoilders) eindigden gezamelijk op de eerste plaats. Toch ging
de 'Zandvoorts Nieuwsblad' beker
naar de familie Van de Hoek (The
Bubs).

f i tl r FF i n

• De zes Zandvoortse pedaleurs werden door de voorzitter van de Sportraad, Andries van Marie, en de wethouder van Sportzaken, Jan Termes, veel
SUCCes toegewenst.

Winnen was ook op deze dag niet
relevant, slechts het meedoen gold
als het enig belangrijke. De deelnemers hadden zich terdege voorbereid. Aan de conditie kon op korte
termijn niet meer gesleuteld worden, aan het moreel daarentegen wel
en deze was dan ook in de goede zin
aanwezig, gezien het enthousiasme
waarmee de slaghouten op deze dag
ter hand werden genomen.

Sportief
'Het spel der amateurs', waarvan
de jongste deelnemer de leeftijd van
drie jaar maar net bereikt had, was
het aanzien dan ook alleszins waard,
vooral vanwege de humoristische taferelen die zich tijdens dit toernooi
op de velden afspeelden. De sliding
van opa en de missers van moeders
waren aanleiding voor diverse lachsalvo's, die dan ook met de regelmaat van de klok over de velden aan
de Kennemenveg schalden. De softballende familieleden hadden dit
toernooi duidelijk aangegrepen om
het sportieve met het aangename te
verenigen.

Alternatief
Vijf jaar geleden werd dit evenement opgezet als afsluiting van het
softbalseizoen. Ditmaal werd afgeweken, omdat eind augustus weer

• Ook voor de
allerkleinsten
betekende het
familie-softbaltoernooi een gezellig dagje uit.
Onder aanwijzingen van de oudere deelnemers
bleken zij niet alleen in staat de
bal te raken,
maar werd tevens menig home-run
gescoord.
Foto Bram Stijnen

viel in de verste verten niet te be- en Loos (Hopeloos). 'De Bubs', syspeuren. In plaats daarvan werd het noniem voor de familie Van de Hoek
'paaltje' als aangooipunt gebruikt. bleek niet in staat tot scoren. Toch
kwamen zij in het bezit van de Zandvoorts Nieuwsblad beker. 'Dit omSenioren
dat dit team ondanks een aanvankeAan het einde van de middag wees lijk tekort aan spelers toch bereid
de puntentelling uit, dat bij de senio- bleek aan dit sportief evenement
ren de families Van Houten en Loos mee te doen', zo stelde jurylid Bram
de meeste punten hadden vergaard. Stijnen namens deze krant.
Op de tweede plaats eindigde de familie van Soest (Swingers), derde
werd Zeebrechts (de Zeepies) en
vierde werden Boeree (Little Hits) Junioren
Bij de junioren wisten de families
Van de Mije (Jankee's) en Van de
Hoek beslag te leggen op de eerste
plaats. Zij werden gevolgd door Van
Schaik (Hot Lips), Greef (Ma, Pa,
ZANDVOORT - Door de blokkades van autowegen in Frankrijk konden Kids I) en Visser (Ma, Pa, Kids II).
de oude duiven niet naar de losplaats worden gebracht. Daardoor werden Het tweede team van de familie Van
die vluchten afgelast. De jonge duiven, die over een geringer aantal kilome- de Mije wist geen enkel punt te behaters vliegen werden wel gelost. Vanuit Kapelle moest een afstand afgelegd len. Zij kwamen in het in het bezit
van de jeugdbeker. 'Want', zo stelde
worden van 115 kilometer.
De jonge duiven hadden het erg zwaar te verduren en moesten behoorlijk de organisatie: 'Winnen was ook nu
zoeken om het hok terug te vinden. Daar slaagden de meesten toch wel in. weer niet belangrijk'. Dat dit eveneDe jonge duiven werden 's morgens om kwart voor negen gelost en de eerste ment ook voor wat de toekomst betreft gewaarborgd moet blijven,
kwam om tien over tien op het hok.
daarvan waren deelnemers en puDe uitslag was: Combinatie Van der Wal/Romkes l, 5, 6, 7,13. H.Heiligers 2, 9, bliek het na afloop absoluut over
11. Combinatie Koper 3, 10. A.Molenaar 4. G.Harteveld 12, 14. H.Lansdorp 15. eens.

met de voetbaltrainingen begonnen
wordt, zodat de velden dan niet
meer beschikbaar zijn voor dit evenement. Door het grote aantal deelnemers was het onmogelijk om alle
teams tegen elkaar te laten uitkomen. Vandaar dat de organisatie
had gekozen voor een alternatieve
opzet. Van de normale spelregels
was dan ook geen sprake. Gezien de
onervarenheid van de meeste deelnemers waren deze regels dan ook
aangepast. Pitchers waren op deze
dag niet te zien en ook een catcher

Jonge duiven hebben het zwaar

ZANDVOORT - Vorige week
vrijdag kwamen zeventien leden van de Zeevisvereniging
Zandvoort bijeen op de 'Noordervaarder' om een weekend al
vissend door te brengen op de
Waddenzee. Het weekend was
bijzonder geslaagd mede door
de toch wel aardige visvangst
van vooral makrelen.
De vrijdagavond werd meteen benut om de vissen aan de haak te
slaan. Allereerst werd gepoogd de
makreel te verschalken. Vooral op
de lepel aan een lichte hengel is dat
erg leuk vissen en al snel hadden de
Zandvoortse vissers een vijftigtal
makrelen gevangen. In het donker
werd geprobeerd paling en tong te
vangen, wat helaas maar matig lukte. De schipper had een beter idee en
ging de makrelen bakken, wat een
goed voorbeeld was voor de leden
van de visclub. Even later was het
voor iedereen smullen geblazen.
Zaterdag was iedereen al vroeg uit
de veren om jacht te gaan maken op
paling en tong. Op diverse plaatsen
voor Texel en Den Helder werd er
gevist. Patrick Haak sloeg daarbij
een zeebaars van veertig centimeter
aan de haak. In de middag, met een
lekker zonnetje erbij, werd er goed
geep gevangen. Tim Goossens haalde de grootste boven water, namelijk een van ruim zeventig centimeter. Bovendien werd veel makreel
gevangen.

Stoofschotel
Voor het avondeten had Ted Dekker een fantastische Stoofschotel
klaargemaakt, bestaande uit zo'n
tien soorten wild en gevogelte, terwijl Peer van Warmerdam voor de
wijn had gezorgd. Men probeerde na
het eten nog wat paling en tong te
vangen, maar helaas deze vissen gaven niet thuis.
De makreel moest er op zondag
weer aan geloven. De Zandvoorters
hadden met de vangst op makreel
veel succes. Vooral toen het vloed
werd, die scholen makreel meevoerde. De leden van de visclub namen
de man ongeveer twintig makrelen
mee naar huis, terwijl zo'n tweehonderd makrelen werden weggegeven
aan andere vissers die niet zo veel
hadden gevangen.
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Service-monteur

heeft plaats voor

VAKANTIEHULP

gevraagd voor het plaatsen van elektrisch
huishoudelijke apparaten, wasmachines en
koelkasten met bijbehorende
storingswerkzaamheden
-

Coiffeurs

Tel.

14040

l.b.v. rijbewijs.

Kwekerij

van KLEEFF

Elektro Speciaalzaak
Molukkenstraat 71-75
Middenweg 14-16

Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel. 17093

Amsterdamse Poort
Telefoon 020-6650813 - 6651429
(toestel 3) mevr. v.d. Eist

De Favaugeplein 41 l: Direct aan wandelboulevard
gelegen driekam.app. op 1e et. Uitzicht over zee. Garage. Ind. hal, L-vormige woonk. met open haard, keuken, badk. met toilet en douche, 2 slaapk., balkon
oost, balkon west. Serv.k. ƒ300,- p.m.
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

ZOMERPLANTEN

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

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Alle dagen open

Trompstraat 13/4: Uitstekend onderh. driekam.app.
op 4e etage. Schitterend uitzicht over zee. Gehele dag
zon op balkons. Ind. entree, hal, woonk. met open
haard, eetkamer, badkamer met ligbad, moderne witte
keuken, slaapk. met kastenwand. Het gehele app. is
v.v. marmeren vloer en kunststof kozijnen met thermopane beglazing. Serv.k. /300,-p.m.
Vr.pr. /198.000,-k.k.
Van Schaik zoekt voor cliënt: Halfvrijstaand woonhuis
op goede lokatie, prijsklasse ƒ 325.000,-.

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Gefeliciteerd
Deze advertentieruimte van SO mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, verKadci'int;. huwelijk, jjeboorte of overlijden.
DL> oplaue van het Zamlvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- excl. 6'7r BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975~IOO.il.

Coiffeurs

heeft plaats voor

.EERLING KAPSTER
Tel. 14040

CHRIS HARDENDOOD

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

If AX A H f l E

telefoon 023-385478

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

Foor overheerlijk eten met, schitterend
uitzicht op zee zowel binnen als buiten op
ons terras.

Euro loodvrij
f l .76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
ƒ l .06

SERVICESTATION

Weekendaanbieding

APPELTAART
5,95
Vz ROZIJNENBROOD
2,50

VAN

Gansner & Co.

J. M.

BETOAITU

Burg. van Alphenstraat 61/43: Vierkam.maisonnette
op 9e et. met schitterend uitzicht over zee. Ind. 1e
woonl. entree, hal, woonk., ruime keuken, toilet, 2e
woonl. royale hal, badk. met bad en douche, 3 slaapk.
Serv.k. ƒ 438,- p.m.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Westerparkstraat 21: Nabij centrum gelegen hoekwoning. Ind. entree, hal, toilet, woonkamer, keuken, 1e
et. 2 slaapk. met wastafel, balkon, badkamer, 2e et.
slaapk. met wastafel, zolderruimte met keukenblok,
geschikt voor verhuur.
Vr.pr. 239.000,- k.k.

Zaterdags vrij.

Okkerman

1992

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

(bij Palace Hotel)

BELONING ƒ 100,voor opsporing en terugbezorging van een op
maandag 29 juni weggelopen
klein zwart poesje
(met o.a. witgevlekte bef en wit op pootjes).
Zij is zeer schuw en laat zich moeilijk door
mensen benaderen; zij is weggelopen richting
Gerkestraat, maar kan nu wel overal in
Zandvoort zijn.

Adres: Haarlemmerstraat 3A;
telefoon: 18813 of 18657.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

voelt je nu nog lekkei
in een Peugeot 405.
GETINT GLAS
RONDOM.

CENTRALE
VERGRENDELING.

GEVRAAGD
VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL

Vakantie! De beste tijd om wat bij te verdienen. Word vakantiebezorger voor Het Parool. Er ligt een leuke verrassing voor
|e klaar. Minimum leeftijd 15 jaar.

iedereen leest de krant altijd en overal

Je kunt nu aan de slag in: Zandvoort
Bel: 16821

P E U G E O T

Energieke herintredende vrouw,

GLX

36 jaar, zoekt leuke werkplek voor ca.

Drogisterij „BOUWMAN"

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

4 05

20 uur p.w., o.a.

STUURBEKRACHTIGING.

receptioniste/telefoniste div.
administratieve werkzaamheden.
Dokters-c.q. fysiother.ass. o.i.d.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

GETINT GLAS
RONDOM.

Tel. 02507-18418

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

CENTRALE
VERGRENDELING

Gevr.

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

HULP

voor het
schoonmaken van
horecabedrijf.

TOTAAL VOORDEEL:

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

1.815,-.

EEN FLINKE VROUW
OF ECHTPAAR.

l Nieuwsblad

Goed loon!

Tel. na 19.00

19483.

P E U G E O T

4 0 5

R É F É R E N C E .

zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS
BEL NU SNEL
02507-17166

STUURBEKRACHTIGING.
Gevraagd

HUISHOUDELIJKE
HULP VOOR IN
BENTVELD.
2 halve dagen of 1 dag
in de week.
Soll. na tel. afspraak, na
18.00 uur 023-243069.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

3-SPAKIG SPORTSTUUR.
GETINT GLAS
RONDOM.

CENTRALE
VERGRENDELING.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

VELOURS BEKLEDING
IN HOOGTE
VERSTELBARE
BESTUURDERSSTOEL.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

TOTAAL VOORDEEL:
2.110-.

P E U G E O T
Nu bij Peugeot: vele

spe-

waarvoor u slechts 605,- betaalt.

4 0 5

GRX.

waarvoor u slechts 700,- betaalt.

Dus wilt u profiteren van

En tot slot de 405 GRX

dit grote voordeel, kom dan zo

ciale modellen. Vol extra extra's.

Of de Peugeot 405

Zoals de 405 GLX

Référence (vanaf 36.655,-) met

(vanaf 37.245,-) met riante

snel mogelijk bij ons langs.

(vanaf 33.825,-), met een pak-

een zeer gedistingeerd pakket

extra's ter waarde van 3.400,-,

ket comfortverhogende extra's,

extra's ter waarde van 2.515,-,

die u nu slechts 1.290,- kosten.

JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW. EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT.
DYNAMISCH Ol' WKCi.
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(ADVERTENTIE)

'Helikopter
wordt alleen
;ebruikt
als het niet
anderskan'
Een Sikorsky S-61N helikopter is geland op een boorplatform.

ERTICAAL landen en starten is
een oude droom in de luchtvaart.
Hoewel dat met helikopters prima
kan, is het toch een randverschijnsel gebleven. „Vergeleken met gewone vliegtuigen is de helikopter
duur, langzaam en oncomfortabel," zegt Harry Schoevers, directeur van KLM ERA Helicopters.
„Maar je kunt er weer dingen mee
doen die je met een gewoon vliegtuig niet kunt. Je gebruikt de helikopter alleen als het niet anders
kan."
door René de Leeuw
De kamer van Schoevers kijkt uit over
het platform van Schiphol-Oost, althans, op wat er nog van rest, want op
het vroegere domein van de trotse helikoptervloot verrijst thans een imposante hangar voor Martinair. Ook de rest
van het platform voor de kleine zakenvliegtuigen zal in de toekomst plaatsmaken voor een hangar. Verderop is al gedeeltelijk een nieuw platform aangelegd. De bedoeling is dat KLM ERA Helicopters daar ook een nieuw gebouw
krijgt, naast de DDA-hangar.
Schoevers geeft eerst kort de historische gegevens van zijn bedrijf, dat op 21
oktober 1965 door de KLM werd gesticht
als KLM Noordzee Helikopters. De
naam gaf precies aan wat de voornaamste activiteit zou zijn: het verzorgen van

luchtvervoer naar boorplatforms op de
Noordzee. In die tijd begon de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met
boringen naar olie en aardgas en de helikopter was een geschikter vervoermiddel voor het overbrengen van mensen en
materiaal dan het schip. Het duurde
overigens tot 27 maart 1968 voordat de
eerste helikopter in de lucht was.
Later werd het woord 'Noordzee' uit
de naam geschrapt om aan te geven dat
het vliegen naar boorplatforms niet de
enige bezigheid is.
Andere taken zijn
het aan boord
brengen van loodsen naar zeeschepen met bestemming Amsterdam _____________
of Rotterdam, het
fungeren als vliegende hijskraan voor
het neerzetten van vrachtjes op moeilijk
bereikbare plaatsen en rondvluchten.
Daarnaast handelt men de zakenluchtvaart op Schiphol-Oost af en verricht
men het onderhoud van de SAAB 340's
van KLM Cityhopper.
De nieuwe naam KLM ERA Helicopters is het gevolg van de verkoop van een
belang van 49 procent door KLM aan het
Amerikaanse Rowan Companies Inc.,
dat eigenaar is van het in Alaska gevestigde ERA Aviation. ERA beschikt over
105 helikopters en 15 'gewone' vliegtuigen en houdt zich vooral bezig met ondersteuning van de oliewinning in Alaska, Californië en de Golf van Mexico.
Momenteel wordt er op Schiphol-Oost

Foto: KLM ERA Helicopters.

driftig gestudeerd op een nieuw logo en
dat betekent veel geschuif met letters.
Zeker is dat daarin 'KLM' gehandhaafd
blijft en dat 'Helikopters' voortaan geschreven wordt als 'Helicopters'.
„Met Rowan is afgesproken dat de
KLM-identiteit gehandhaafd blijft," verklaart Schoevers. Voor de samenwerking voert hij diverse redenen aan. „Allereerst is er de ontwikkeling van de EG.
Tot dusver waren wij de enige in Nederland, maar na 1992 is de kans groot dat

twintig procent van de passagiers over
op intercontinentale vluchten.
Het helikopterverkeer vanaf Schiphol-Oost zal de komende jaren wat rustiger worden. Veel vluchten worden nu
vanaf De Kooij bij Den Helder gemaakt.
„Momenteel vertrekt al zo'n vijftig procent van de vluchten vanaf De Kooij,"
zegt Schoevers. „Dat zal oplopen tot
tachtig procent. De reden hiervoor is dat
de meeste boorplatforms dichter bij
Den Helder liggen. De thuisbasis blijft
Schiphol-Oost, inclusief het technisch onderhoud.
Sinds kort hebben
we ook een vestiging op Zestienhoven bij Rotterdam.
Een Bell 412 van
ERA, die daar is gestationeerd voor taeloodsingsvluchten."
Die Bell 412 zou ook zeer geschikt zijn
voor ambulancevluchten, omdat je er
heel goed brancards in kwijt kunt. „Wij
praten momenteel met de oliemaatschappijen over verbetering van de medische ondersteuning voor de boorplatforms," zegt Schoevers. „Die willen een
helikopter binnen een uur na alarmering de lucht in hebben. Dat betekent
dat er altijd vliegers paraat moeten zijn,
die ook op Schiphol-Oost moeten slapen. Als je dat eenmaal hebt, kun je ook
kijken naar de inzet bij bijvoorbeeld grote auto-ongelukken. Gewoonlijk kunnen
ambulances daar snel genoeg bij, maar
je zou kunnen denken aan het ter plaat-

Luchtbrug naar Noordzee
er concurrenten komen. We moeten
daarom klantgerichter werken en flexibeler worden. Dankzij ERA kunnen we
bijvoorbeeld helikopters uitwisselen,
zodat we beter aan klantenwensen kunnen voldoen. Verder willen wij, samen
met ERA, actief worden op de internationale markt.
„Een andere reden is de motivatie van
het personeel. Bijvoorbeeld een vlieger
die twintig jaar heen en weer vliegt boven de Noordzee, heeft het wel gezien.
Door samenwerking ontstaan meer mogelijkheden."
De KLM beschouwt helikoptervluchten als een kernactiviteit, zij het van een
andere orde dan het lijndienstbedrijf
vanaf Schiphol-Centrum, al stapt zo'n

KLM ERA
Helicopters
slaat de vleugels
internationaal uit
se krijgen van artsen, die alvast aan de
behandeling van patiënten kunnen beginnen."
De vloot van KLM ERA Helicopters
omvat zes grote Sikorsky S-61N toestellen en vijf kleine Sikorsky S-76B's. De S76B's zijn nog maar enkele jaren oud,
maar de oudste van de S-61's, de PHNZA gaat al mee sinds 1968. Een optimale vervanger heeft zich nog niet aangediend. Voor vliegtuigfatarikanten is de
civiele helikoptermarkt namelijk nauwelijks interessant. Zij kunnen slechts
kleine series verkopen en bedenken zich
wel twee keer alvorens zich in een kostbaar avontuur te storten.
„Een probleem voor ons is, dat de
Europese luchtvaartautoriteiten na het
jaar 2000 voor helikopters die boven zee
worden gebruikt nieuwe strikte eisen
stellen, waaraan de S-61N niet voldoet',"
zegt Schoevers. „Wij overwegen opties
te nemen op enkele Franse Super Puma
helikopters, maar die voldoen dan eigenlijk ook niet helemaal. Sikorsky
heeft plannen voor een nieuw type, de S92. Die krijgt een moderne cockpit en
een ruime cabine, waar je in kunt lopen,
net als bij de S-61N. Maar het is nog niet
zeker of de S-92 er komt."
Boven de Noordzee is er voor nieuwe
helikopters genoeg te doen. Nieuwe platforms komen steeds verder uit de kust
en ook komen er steeds meer onbemande platforms. „Die leveren ons, hoe gek
het ook klinkt, veel werk op," zegt
Schoevers. „Want als er iets is, dan moet
je er altijd mensen heen sturen."

KLM Catering: gigantische Horeca-onderneming

tijd van de thermoskan
aan boord is allang voorbij
E TIJD DAT de boordwerktuigkundige
met
een thermoskan aan
boord van een vliegtuig
stapte om de passagiers
van koffie te voorzien, is
allang voorbij. Er worden
ook geen leren jassen,
stofbrillen, oordopjes of
warmwaterzakken meer
verstrekt. KLM Catering
is uitgegroeid tot een gigantische horeca-onderneming.

vlakte van zo'n vierduizend
vierkante meter. Maar de
luchtvaart groeide en in 1960
werd nog eens dertienhonderd vierkante meter bijgebouwd.
Nadat het nieuwe Schiphol
op 28 april officieel was geopend, vertrok ook KLM Catering daar naar toe. Dat gebeurde ook tijdens de langzaam historisch geworden
nacht dat eigenlijk heel
Schiphol (Oost) werd verhuisd. Aanvankelijk had men
daar de beschikking over 66
honderd vierkante meter, in
door Jaap Kok
het begin van de jaren negentig werd dit gebouw uitgeIn 1932 deden de eerste ste- breid tot 12.500 vierkante mewards hun intrede. Tijdens ter.
een lange vlucht (bijvoorbeeld
Londen-AmsterdamKopenhagen) werd aan de Verhuizing
En nu staat KLM Catering
passagiers een koud buffet
aangeboden op de grond. Te- weer voor een verhuizing. Het
genwoordig waant men zich bedrijf verlaat het eigenlijke
(zeker in de Royal Class) in luchthaventerrein om ondereen vliegend vijfsterren-res- dak te krijgen in een nieuw
taurant.
gebouw, dat wordt gebouwd
KLM Catering, Schiphols aan de Schipholweg bij Badoudste cateringbedrrjf, had in hoevedorp en dat tegenwoorhet begin die naam nog niet. dig Schiphol Noord wordt geHet werd de Civiele Dienst ge- noemd. In totaal heeft men
noemd. Die was onderge- daar de beschikking over 25
bracht in drie barakken, met duizend vierkante meter.
een oppervlakte van in totaal
„De keukens die daar zijn
vijftienhonderd vierkante me- gebouwd, zijn in ieder geval
ter. Op 31 januari 1956 werd de grootste van Nederland,
op Schiphol-Oost een nieuwe maar ik vermoed wel van Euvestiging van KLM Catering ropa," vertelt Pred Spaargageopend nu met een opper- ren, hoofd Kwaliteitszorg en

Comminicatiè van KLM Catering.
Op Schiphol zijn drie cateringsbedrijven die ook buitenlandse maatschappijen bevoorraden. Dat zijn KLM Catering, Cuisinair, dat pas is
overgenomen door SAS Service Parties en Trusthouse
Forte Airport Service uit Boesingheliede. Martin Air verzorgt alleen de catering voor
de eigen luchtvloot.
Het verzorgen van de 'hap
aan boord' vereist een gigantische organisatie. Op dit moment worden op een piekdag
door de KLM twintig tot 25
duizend maaltijden per dag
verstrekt. De verwachting is,
dat dit aantal oploopt tot zo'n
vijftigduizend in het jaar 2005.
In de beginperiode bedroeg
het aantal verstrekkingen
zo'n driehonderd per dag.
KLM Catering besteedt ruime aandacht aan het milieu.
In het nieuwe gebouw is een
speciale afdeling voor gescheiden afval. Geprobeerd
wordt zoveel mogelijk afval
aan de bron te scheiden. Dat
gebeurt onder meer door de
toepassing van per afvalsoort
gekleurde en dus herkenbare
afvalbakken. Het vrijkomende afvalwater wordt eerst verwerkt in een voorverwerkings-installatie.
Voorts
wordt door de KLM al sinds
jaren geen wegwerpbestek en
servies meer toegepast.

De tijd van de thermoskan is voorbij. Gespecialiseerde koks zorgen nu voor een smakelijke hap aan boord.

Elektrisch schuifdak
Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden
VAN DER,
Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN'
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Ongeluk na
'meiden kijken'
ZANDVOORT - Letterlijk en figuurlijk stonden ze voor paal, de
twee zestienjarige jongens uit IJmuiden, afgelopen zaterdag. De jongens
reden 's middags met hun snorfiets
over de Noord-Boulevard en werden
afgeleid door, naar hun zeggen,
"twee mooie meiden die over het
trottoir liepen". Daardoor botsten ze
tegen een paaltje. Beide knapen
moesten zich onder doktersbehandeling stellen. De arts constateerde
bij een van hen een gebroken knieschijf.

Horloges gestolen
ZANDVOORT - Uit een bijouteriewinkel in de Kerkstraat zijn zondagmiddag vier horloges gestolen. De
uurwerkjes hadden een totale waarde van vijfentwintighonderd gulden.
Ze lagen in een afgesloten vitrinekast. Winkelpersoneel probeerde
nog de twee daders, van rond de
twintig jaar, in de kladden te grijpen,
maar de daders wisten te verdwijnen
tussen het winkelend en wandelend
publiek.

John Wijnands:

'Airsport alleen
voor NVLS-ers'

• Als het moet kan KLM Party Service ook partijen organiseren in een tent.

Zorgen voor de kaas op het brood

KLM Party Service zorgt
voor totaal-evenementen
N DE luchtvaart is een
gpedö» boterham te verdienen, maar de kaas
erop moet ergens anders
vandaan komen." Deze
uitspraak van de toenmalige president-directeur
van de KLM, dr. G. van
der Wal betekende in feite het begin van KLM
Party Service.
Van der Wal ging toen (in
1974) uit van de stelling, dat
bij de KLM ontzettend veel
kennis aanwezig is op allerlei
gebied. En dat die best gebruikt kon worden door derden.
KLM Catering, waar de Party Service uit voortkomt, was
niet het enige onderdeel waar
veel kennis bestond. Dat gold
natuurlijk ook voor de technische afdelingen. Die gingen
dus ook werk zoeken buiten
de KLM.
„We zitten niet op de particuliere markt," vertelt Aalsmeerder Pred Spaargaren,
hoofd van de afdeling Kwaliteitszorg en Communicatie
van KLM Catering, „we gaan
praktisch altijd naar de klant
toe."
Toch heeft KLM Party Service wel een mogelijkheid om
zelf ontvangsten te organiseren. In Amsterdam, op de Keizersgracht, heeft men het sta-

tige grachtenhuis 'Huis van
Loon' in eigendom. Daarin
kunnen party's en ontvangsten worden georganiseerd
tot een maximum van 250 personen.

Snelheid
KLM Party Service werkt
wezenlijk anders dan KLM
Catering. Voor de Catering is
alles gebaseerd op snelheid en
massa, hoewel ook de catering rekening houdt met individuele wensen.
KLM Party Service heeft
ook baat bij het nieuwe gebouw, dat speciaal voor KLM
Catering wordt gebouwd aan
de Schipholweg bij Badhoevedorp. Dat komt onder meer,
omdat daar een voorbereidingskeuken komt. Alle daarvoor in aanmerking komende
produkten worden via een
snelkoelproces
opgeslagen
voor doorlevering aan Party
Service.
„Maar waar Party Service
het meest op terugvalt, is natuurlijk de patisserie," aldus
Spaargaren. „Daar wordt bijna alles op zoetgebied geproduceerd. Voor Party Service
wordt hier vaak patisserie
showwerk gemaakt die best
het predikaat kunststukje
mogen hebben."
„Zo op het oog heeft KLM
Party Service weinig meer

met de Luchtvaart te maken,
maar we doen er wel ons voordeel mee," aldus Spaargaren.
„We hebben al het rollend
materieel dat voor de vliegtuigen wordt gebruikt en dat betekent dat we snel kunnen
werken. In twee uur kunnen
we een bedrijf helemaal inrichten voor een party en na
afloop zijn we binnen dezelfde tijd weg."
De dienstverlening van Party Service gaat verder dan het
verstrekken van een smakelijke hap. Ook het regelen van
allerlei bijkomende zaken
vooraf, achteraf of tussendoor vormt een onderdeel van
die dienstverlening.
KLM Party Service organiseert regelmatig feesten voor
bedrijven in de TV-studio
Aalsmeer. Op die manier is
een vaste band ontstaan met
Joop van den Ende. „Wij organiseren totale evenementen,
compleet met artisten. Dat
kan een zanger of een zangeres zijn, maar ook zanggroepen of orkesten, en die komen
natuurlijk via Van den Ende,"
aldus Spaargaren. „Ons bedrijf kan heel grote partijen
aan," aldus Spaargaren, „en
dat geldt niet alleen voor hetgeen we leveren, maar ook
wat betreft het personeel. We
kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op zo'n tachtig
meisjes."

QPORTVERENIGING AirO sport wordt in haar voortbestaan bedreigd. Er bestaat een
kans dat NV Luchthaven Schiphol de geldkraan voor deze overkoepelende organisatie dichtdraait. De aangesloten clubs
moeten verzelfstandigen.
„Uiteenlopende verenigingen,
van vogel- tot motorsport, zijn
aangesloten bij Airsport," zegt
voorzitter John Wijnands. „De
verenigingen hebben eigen besturen. Doordat deze verenigingen zijn aangesloten bij Airsport, hebben ze lagere kosten.
Zo geeft Airsport een blad uit,
waarin alle clubs hun zegje kunnen doen. Zij betalen ook bijna
geen zaalhuur."
Airsport, dat in 1969 werd opgericht, was aanvankelijk alleen
bedoeld voor personeel van de
NV Luchthaven Schiphol. Later
werden ook werknemers van
andere Schipholbedrij ven tot de
vereniging toegelaten. De bedoeling was de onderlinge ver-

• John Wijnands

standhouding tussen de verschillende bedrijven te verbeteren door middel van sport. De
vereniging heeft nu drieduizend
leden, waaronder mensen die
niet op Schiphol werken.
Wijnands: „Als het aan de
NVLS ligt, wordt Airsport weer
een vereniging voor alleen
NVLS- werknemers en moeten
de aangesloten verenigingen
hun eigen zaken gaan regelen."
Airsport organiseert nu veel
van haar activiteiten in sporthal
De Elzenhof. Wat betreft de
huisvesting, is de toekomst echter onzeker.' „De Elzenhof
wordt afgebroken en de verenigingen moeten voor het nieuwe
seizoen op zoek naar andere accommodatie. Wij willen een eigen ruimte houden. We praten
met de NVLS over de mogelij kheid om in de nieuwbouw van
Schiphol ook rekening te houden met sportfaciliteiten."
ID
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Te koop aangeboden diversen
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Kleding
Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500
MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

* Vermist sinds 2 juli een
rode Cyperse kater, naam Satan Omg Nw Unicum Tel
02507-15361

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff.
Tel 02507-16123

Divers personeel gevraagd
Het Steunpunt Thuiswerk A'dam behartigt de belangen van
thuiswerksters Op 1 sept '92 gaan we helaas dicht Heeft u
na deze datum rechtskundige vragen bel het Bureau voor
Rechtshulp bij u in de buurt of wordt lid van de Vrouwenbond
FNV. Voor meer info over werken als kleine zelfstandige bel
Kamer van Koophandel A'dam Voor info over werken buitenshuis bel Vrouwenwerkwinkel of Sticht. Arbeidadvisenng
A'dam. Voor verdere info bel Steunpunt Thuiswerk
tel. 020-6795871 dagelijks van 930 tot 1500 uur.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Wil diegene kont met mij
opnemen die omstr. 25/9 j l. 2
brommers "Zundapp en Peugeot" heeft meegenomen''
Erfstuk van mijn zoon, CelciGevr. huish hulp 1 ochtend of usstr. 205. 02507-14569
midd p.w Tel 02507-14410.
Goede hulp gevr voor 3 ochOnderhoud,
tenden per week, tijd n o t k
reparatie,
Tel. 02507-12393
doe-het-zelf
Voor direkt gevr werkster
voor het dag schoonh. van
Horeca-zaak te Zandvoort.
Werkt en verdere rond. in nader overleg vast te stellen.
Info tel.' 023 - 363344.

Uweg 1004
2133 ME HOOFDDORP

eysf

Personeel
aangeboden

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Oproepen
Mededelingen

* Help de Polen Stuur eens
oen 9voedselpakket1 Geen1
adres Dat hebben wij voor u
Inl tel 02907-5235
* Herman en Riny wij zullen
dit weekend niet snel vergeten. Het was het einde' Bedankt, Bert en Marja
* Hoera Johan is geslaagd
Gefeliciteerd namens je ouders en broer Ene
* Jeanme gefeliciteerd met
behalen van je HBO-V
Bijna iedereen in het
diploma Namens het jonge^Zéndvpc>rr huurt renkoor.
zijri' iidèöf ilms " j * Nico en Wim bedankt voor
l het geweldige weekend Wij
hebben genoten Bert en
Marja
* Opa en Oma Strijder
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
Jimmy, Ingnd, Mark,
Maureen, Ramon
Slegersstraat} 2b '
* Opa en Oma Strijder
50 jaar getrouwd
'tel.- 02507-1 2070^
Van harte gefeliciteerd
Dave
* Opa en Oma Strijder
50 jaar getrouwd
Verloren en
Van harte gefeliciteerd
gevonden
Michael, Lisette, Chnstian
* Opa en Oma Strijder
* Gevonden lila/rose/groene
50 jaar getrouwd
meisjes sandaal mt 25 op
Van harte gefeliciteerd
strand, omg tent 21 Te bevr Robbert, Eveliene, Yvonne,
Tel 02507-18793
Micheal, Liane, Willem
* Politie, z r b , w v z , Rode
Weggelopen of
Kruis, bedankt voor jullie inzet
bij de oefening "Bliksem"!
gevonden dieren

Schoonheid en verzorging
schoonheidssalon
MOERENBURG

Z O E K DE M I S L U K T E

GARAGE-OPRUIMING tel 02507-20034
Karcher hogedrukspuit ƒ500 (nieuw), IBM-typem. ƒ 120;
Commodore 64/175, schoenpoetsmachine ƒ45, dames +
herenfiets (opknappen) a ƒ 125; hometrainer ƒ200, vriezer
110x60x95 ƒ 140, Ktv oud (goed) ƒ 120; si.kam kastjes wit 3x;
grote beren 3x, gr Terra Cotta potten; velours kussens
(groot) 8x, playboys + penthouse 80x; duikershorloge (porche design), Seikohorloge, div glaswerk; terrasstoelen wit,
rieten stoelen, kaassnijmach , draaitafel
* Babybad + standaard
20, tandem kinderwagen
2 g a n ƒ 250, zitje voor op de
kndrwagen/20 02507-19649
Te koop
4 pits gasstel / 150,
2-deurs stalen kantoorkast
/ 250, wit gasfornuis ƒ 400,
2-deurs koelkast, wit ƒ 250,
impenal ƒ 75
Tel 02990-38810
* T k i v m overlijden senio
ren stool, nieuwprijs ƒ700,
vr pr ƒ 250, eiken salontafel
met tegels, overcompl ƒ 25
Tel 02507-17855

GLftS & SCHILDERWERKEN

NVM
UAXCLAAH

02503

Jonge vrouw zoekt huish.
werk Tel: 02507-12036.

DUIK in bed met 'n lekkere
meid (18). Vraag haar tel nr.
Bel 06-9511. 75c p.m.
Eerst wilde EVELIEN niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken... 06-9530. 75c p.m.
Er zijn genoeg meiden van 18
die ook het bed m willen.
Luister op 06-9603. 75c p.m.
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen7 Of voor een
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
opwindend gesprek met 'n
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie-öp-en plak deze op een
hete knul (18)06-96.13 75cpm
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
Gewillige meisjes en. huiswoonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
vrouwtjes willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.
brievenbuslichting naar de
voor 'n hete vrijpartij!1
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
Bel 06-320.330.45. 75c p.m.
POSTBUS 156
HARD 37,5 cphm. 061000 AD AMSTERDAM
320.323.13
Hardlesbi.
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
320326.18
Domina 35
320.324.34
S&M
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon320.324.14
Ruig Rijp
deerd worden.
320.324.04
Onderdanig
Heet huisvrouwtje is op zoek
Prijswinnaars vorige week:
naar 'n avontuurtje
Bel nu 06-9663. 75c p.m.
M. S. Koningen - Aalsmeer
C. van Doesburg -Amsterdam
Het stoute meisje moest nablijven bij de strenge meesP. Bos - Amsterdam
ter. "Je broekje uit en bukR. van Kruiselbergen - Uithoorn
ken, je krijgt STRAF met de
lineaal". 06-340.340.20.
50c
Hete MEISJES v. 18 jr willen
sexkontakt Nu met nummer.
Deze week kunt u de volgende prijzen
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
HOMO. Waar gebeurd,
gesteld door onderstaande AMCOknullen onder elkaar.
vakzaken.
06-320.327.01.
75c p.m.
- een 4 in 1 haarstyler
Homo:
Zoek
je
'n
hete
boy
.een zaak van vertrouwen
- een klokradio
voor 'n sex-afspraakje''
- een Walkman
06-320.330.18.
75c p.m.
- een set van 4 E180 videobanden
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-32033088. 75c p.m.
HOMOKONTAKT. Zoek je
een
lekkere
boy'' 06HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
320.330.95. 75c p m.
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Hoor WULPSE Loesje tekeer
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
gaan met die jongens van 18
Amsterdam, Kinkerstraat 244
jr. 06-320.324.44. 75c p.m.
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
"Ik weet helemaal niets van
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
seks en wat is een NUMMERTJE?" vroeg het meisje verleAmsterdam, Nieuwendammerstraat 4
FRANSE
gen, toen gebeurde "het"
VAN LEEK
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
voor de eerste keer.
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
06-340.340.21. 50c p1/2m.
In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften.
06-320.320.95. 75c p.m.
Jij met twee wulpse vrouFoto - Film
Rijwielen,
Woninginrichting
wen? Bel Triosexkontakt.
motoren,
06-320.320.92. 75c p.m.
rote leren fauteuil + 2 zitsbromfietsen
Naakt lag het meisje op het
Foto Boomgaard
bank, z g a n., + div. meubebed, toen kwam hij binnen
ook voor
en, koopje. Tel 02507-16348
(s.m. v. boven de 18 jr.).
portretfoto's,
* T.k.a
brommer Sparta 06-340.340.90. 50c
pasfoto's,
Buddy + papieren Rijdt
Lijsten op maat
receptiefoto's,
goed, in goede staat. Prijs NATASJA doet het met 2
bij
groepsfoto's aan huis
hete buurjongens van 18 jr.
'299. Tel.:02507-17629.
Grote Krocht 26.
06-320.324.11. 75c p.m.
Foto Boomgaard
Tel. 13529
' . ' • VIDEOTHEEK' .'
Onderdanige jongens van 18
Grote Krocht 26
bellen met strenge meesters.
Lessen en clubs
S.M. voor 2 (direkt apart).
: . . . De nieuwste films .•;
06-320.329.99. 75c p.m.
Sen bed m. verstelb Aupmg
,:
.***••" '
matr. v. ƒ800; 6 beige leren
ONDEUGENDE
huisvrouw:' Memories of niidnight'
AEROBICS
'. " ••*• * *
, .,' •
eetkamer st ƒ150. Tel.- o.l.v. Anja v.d. Voort.
tjes en schoolmeisjes van 18
:
02507-16121
jr. zoeken voor straks sexkonBel v info 19701 of 12215.
; V . - : ; Hot Shots '•"•
takt, vraag naar hun tel.nr. •
• ;.•-• "'•• . • *. * * • :. •'...' .-'.
* T.k.a. wegens overcomBel nu 06-9661. 75c p.m.
Harley Davidson and the:
oleet mooie br. leren fauteuil
Zalenverhuur
op draaipoot, ƒ 125. Tel.
.'.. '•;•. Marlboro man' '-.';.. ;L
Ondeugende Pascale doet
...-"*.**
:•.
• '''•
02507-12565.
het op de tafel. Keukensex
The shadow chaser '.
Bel 06-9602 75c p.m.
VERENIGINGSGEBOUW
* Wegens omstandigheden
' • • '* *'.*. • \ ;
voor huisk of slaapk. gePARTNERRUIL privelijn, diDe
Krocht
Don't
teil
mom
the
1
bloemde gordijnstof. Nieuw
rekt apart met vrouwen en
...'•'•': i babysitters deadv
Strak gemeten 180x260 mtr Grote Krocht 41, Zandvoort,
mannen voor sexruil.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
ƒ95. Tel: 02507-13353.
}6-320.330.91. 75c p.m.
voor
Ruim 300 gewillige vrouwen
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Rijles auto's
zoeken 'n slippertje.
KOFFIETAFELS
Videotheek
en motoren
16-320.321.44. 75c p.m.
abnna, 'n mooie meid van
Onroerend
8, haar eerste trio
Alblas Verkeersscholen
goed te koop
06-320.321.20. 75c p.m.
in 5 dagen

13515

MICRO

eimco

Vleisjes willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330.60 75c p.m.
Live Privé! 37,5 cphm.
EROX
06.95.06
SM
06.320.320.65.
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06.96.09
Alleen met jou!
LIVESEX, wij zijn Simone en
Nicole, 2 meisjes v. 18 jr., wij
hebben onze eigen 06 lijn en
vertellen jou alles over onze
ontmaagding 06-96.70.
50c p'/zrn.
MEEGENIETEN' meisjes van
18 onder de hete douche.
06-320.324.99. 75c p.m.
Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info. 06-9766 75c p.m.
Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320326.17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
322.55
Vol v boven
340.44
Les 35 + 18 jr
328.27
Lesbi

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 Mur.Altijd de nieuwste
premierefilms, tevens.
veruit de grootste
. keuze in Zand voort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070'

Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt.
Bel 06-9662. 75c p.m.
Vrouwen 37,5 cphm 06320.328.99 . Rijpe Vette Vr.
320.327.70
. .Negerin 35+
320.329.30
. .Verpleegster
320.323.63
. . . .Rijpe Ordi
320.324.54
. Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130
Wie durft een stnpspel te
speten met CAROLIENTJE
(18). 06-350222.41. 50c p.m.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
ZE KOMT..
bij jou of jij bij haar, ze geeft
haar adres en telefoonnumer
06-320.322.23. 100 et p.mm
Zoek jij tel.nrs van echte hete
meiden van 18 jr.7 Gewoon
voor 'n opwindende sexafspraak! 06-320.330.42 75cpm
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Schoolmeisjes van 18 willen
ervaring opdoen. Datmg.
06-320.330.43. 75c p.m.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 jr. en huisvrouwtjes.
06-320.330.46. 75c p.m.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502. 75c p.m.
Slippertjeslijn, meisjes van
18 jr. zoeken sexkontakt.
06-320.320.36. 75c p.m.
Suzanne heeft hele grote..!
Wie wil ze vasthouden'
Bel 06-9667. 75c p.m.
Telerotica1 37,5 cphm.
Zapp sex
06.96.92
sex club
06.96.91
Rijpe vrouwen
06.96.94
Frans
06.96.46
Tiener
06.96.40
Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje van 18
jr. 06-320.324.22. 75c p.m
UITDAGEND huisvrouwtje is
zo opgewonden.
Diversen
06-320330.97. 75c p.m.
Vanavond al 'n afspraakje1 Altijd succes als je op zoek X Y.Z. 8 V. verhuizingen en
bent naar 'n leuke vnend(m). kamerverhuizingen Voll verz.
06-9533. 75c p.m.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

DOMBÖ

Tel. 13529

Videotheek

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
AKO
Kerkplein 11, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
Fa. De Vonk
Vondellaan 1, Zandvoort
Maraned
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Fa. P. Kleijn
De Spar

Dombo

5 films
hele week

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
9 inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
x.i.jn opgegeven • serloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen \oor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet bo\en ƒ300
uitkomen

Brie\en onder n u m m e r kosten ƒ0,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opga\e de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij u\\ tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het in\ uilen van uw tekst de coupon
en \oor iedere letter, punt, komma of c ijler e'én
\akje. Laat na ieder \\oord, p u n t ol' komma een
vakje \rij. Schrijf per regel hele u oorden ol'
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw a d \ e r t e n t i e een betaalde Micro is k u n t
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiter! ol' u o n u a n g t v a n
ons een acceptgirokaart.

Kunst en antiek

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en o p s t u r e n (frankeren als
brief) met vermelding \an uw postcode, naar ons
kantoor:

Te koop antieke Franse kast.
Olielamp met 6 kaarsen
Tel. 02507 - 19248

Radio/tv/video

\Vi.j zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
\Vij behouden ons het recht voor zonder opgave \ a n redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

ëd.22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ 12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zarneii niet boxen ,/' 300) k u n t u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6"> BTW

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.\.p. in rubriek: ...

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Grote Krocht 26
Onroerend goed
Telefoon 13529.
en woonruimte
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
te huur
gratis achtergrondmuziek.
aangeboden
* T k Betatiek 40, 27 MCbak 40 kan , 4 watt Vaste pr.
ƒ250 02507-18829 of 12856. Aangeb app v. perm. v. 2
pers. Tel.. 02507-12690 of
16491.

Computerapparatuur
en software
•*• Te koop Game-boy van
Nintendo, zo goed als nieuw
+ 3 spelletjes Tetns SuperMario Resque, alles in 1 koop
ƒ200 Tel 02507-18723.
* Wie wil mijn Baydu Billy
Nintendo spel ruilen voor een
ander spel Tel • 02507-18418

::'••-, v-Betamaxv- ,
' :r filnstekoôp ,; : ^

w$&
.. v;Verhuurvan :
^Nintendo spelletjes:
Videotheek

DÖmbo

: Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 025Ó7r12070

Dieren en
dierenbenodigdheden

N'aam:

Goedkoop buiten wonen, 15
min van Zandvoort, leuk geegen houten bungalow, ± 40
mt op 200 mtr. eigen grond.
Gestoffeerd, leuk terras, 30
perm, bewoners. Park De
Groene Liefde, Vijfhuizerdijk
212, Huisje 212, Nieuwe Brug
tel. 023-337688. Inl. nr. 210,
vraagprijs ƒ 75.000 k.k.

Foto Boomgaard

01' afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070 " :
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur .

aangeboden

T k a Perz Kittens bi color.
Tel 02507-19133

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
10-daagse spoedcursus autorijden ƒ 1395 (njex. inbegrepen). Voll. examen ex.pakket
Ned. Antillen ƒ 3575. Tel.: 068.21.24.26./015-563430.

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

3-DAAGSE ZOMERTRIP NAAR
HET WITTE STADJE THORN

T.k TOURCARAVAN, merk
Action, slechts 2 dagen gebruikt. Zien is kopen. Prijs
n.o.tk. Te bezichtigen op
camping De Berm, Route
Nationale, Frankrijk.

In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in
Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in
de periode van 29 juni t/m 13 september te genieten van
een speciaal samengesteld 3-daags arrangement.
Thorn is een wit stadje aan de Limburgse Maas met eeuwenoude straatjes, witgekalkte huizen, groene tuinen achter manshoge muren, een kwikzilveren beekje onder groene
linden, authentieke historische panden en diverse musea.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", een intiem en
comfortabel hotel met een gerenommerd restaurant, een
middeleeuwse gewelvenbar, lounge, tuinterras en koffieshop. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche en toilet,
KTV, radio, telefoon en minibar.

Auto's en
auto-accessoires
Renault 5 TR, 5-'88, APK, zonnedak, 3 drs., rood, nieuwe
radio, trekhaak, ƒ 10 500. Tel:
02507-19071 na 18.00 uur

Diverse clubs

ADRES PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelf hun
eigen adres en telefoonnummer. 06-9685. 100 et p. min.
Kunstenaar zoekt atelierruim- Als het klikt willen deze meite in Amstelveen of omge- den (18) vaker sexkontakti
vmg. Tel: 020-6415334.
06-320.320.55. 75c p.m.
Werkend stel (KLM) zoekt per Als je houdt van jong bel dan
1-9 meer kamerapp. met Bianca en Petra, 18 jr.
k.d.t. Tel: 02507-31037
06-320.324.33. 75c p.n.
Woonruimte gevr. jong echtp.
BETTY'S ESCORT
1 kind omg. Hogeweg. Tel.:
First Class. Na 19.00 uur
02507-17742.
020 - 6340507 - 6328686.
BI-SEX voor TWEE, direkt
Woningruil
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen van 18 jr.
900
RUILADRESSEN m 06-320.330.87. 75c p.m.
A'dam. GRATIS informatie bi Dames die zich overdag verHet Oosten 020-588 22.55 velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 75c p.m.
Debbie (18); de eerste keer
Financien en
op z'n frans. Jeetje dat is
handelszaken
lekker. 06-9664. 75c p.m.
DIREKT apart met een meisje
Autoverzekering of een lekkere jongen van 18
voor een live heet sexgeV.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
sprek. 06-320.330.81 75cpm
blijft toch goedkoperi
Bel nu- 02507-14534.
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje! Bel snel
• ANNULERINGEN van uw06-320.322.05.
75c p.m.
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Naakt kroop het meisje in zijn
richten aan Centrale Orderaf bed 'Voorzichtig, ik ben nog
deling Weekmedia, Postbus MAAGD' fluisterde ze verle
122, 1000 AC Amsterdam
gen 06-340 340.30 50c p'/2m

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

geeff u meer/

Dit 3-daags arrangement bestaat uit: 2 x overnachting met
ontbijtbuffet, l x een drie gangen diner, l x vier gangen
diner, welkomstdrankje, l dag fietsenhuur en een passepartout voor de volgende musea: radio- en grammafoonmuseum, carnavalsmuseum, Panorama Thorn.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van Weekmedia ƒ 225,00 per persoon. Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van ƒ 30,- per dag gerekend. U
kunt dit arrangement naar keuze uitbreiden. U betaalt dan
ƒ 89,00 p.p. per dag extra op basis van half pension'. Kinderen tot 2 jaar gratis en kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen.
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan de 3 daagse zomertrip naar Thorn is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Aantal pers:

Woonplaats:
Keuze data:
Aantal kinderen:

geeff u meer!
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De Wurf laat het
verleden herleven
ZANDVOORT - Folklorevereniging De Wurf laat op 10 en 24 juli
Zandvports verleden opnieuw herleven. Zij brengt een compleet folkloreprogramma met een klederdrachtshpw, volksdansen en nostalgische liederen. De toegansprijs
voor deze avonden bedraagt 7,50 gulden, kaarten zijn te koop bij E. Lever, oosterstraat 18, 18639, of J. Visber, Reinwardtstraat 8,14803. En, indien nog voorradig, aan de zaal in
gebouw De Krocht, waar de voorstelling plaatsvindt.

TE
l tmm keur &
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vindt het Internationaal Orgelfestival Haarlem plaats. 118 professionelc organisten uit 24 verschillende
landen meten zich met elkaar in het
onderdeel 'zomeracademie'. Aan het
Internationaal
Improvisatieconcours' doen negen geselecteerde
deelnemers mee, met winaars van
andere internationale concoursen.
Op 9 juli is de finale, op 10 juli een
juriconcert, in de Grote bavokerk.
Ook zijn er gedurende de maand juli
orgelconcerten in het Haarlemse
stadhuis en het Provinciehuis en diverse kerken. Het uitvoerige programma is te verkrijgen bij de VW
In Haarlem.

iHofjeswandeling
HAARLEM - De regionale VVV
Zuid-Kennemerland
organiseert
vanaf elke zaterdag tot en met eind
eptember de gebruikelijke hofjestochten. Bovendien worden ze in de
maanden juni, juli en augustus elke
woensdag gelopen. Er worden een
aantal markante hofjes bezocht,
waarvan de oudste al uit 1395 stamt.
De wandelingen vinden plaats onder leiding van een ervaren gids.
Omdat er slechts beperkte deelname mogelijk is, verdient het aanbeveling van te voren een toegangsbewijs a 7,50 gulden te bestellen bij het
VW-kantoor in Haarlem, telefoonnummer 023-319059. Wie liever de
gok waagt en zich direct wil aanmelden moet dat zaterdag of woensdag,
uiterlijk om kwart voor tien, doen
bij de VVV in Haarlem aan het StaUonsplein 1.
De vertrektijd van de hofjeswandeling is zowel op de zaterdag als op de
woensdag tien uur. Duur van de
wandeling is anderhalf twee uur.

Met oog en oor
de badplaats door

'...r// x ,

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Film op z'n Amerikaans
Thunderbird genieten ze van het ruige leven.
Vrijdag wordt Point Break vertoond, het verhaal van een jonge
FBI-agent, die een merkwaardig
viertal bankovervallers op het spoor
komt. Het kwartet lijkt op de oud-presidenten Johnson, Nixon, Carter
en Reagan. De film bevat spectaculaire surf- en parachutescènes en
humor. Met Patrick Swayze.
Zaterdag is 'Sleeping with the
Enemy' aan de beurt. Laura en Martin lijken een perfect huwelijk te
hebben. Martin's gevoel voor orde
en netheid wordt echter steeds ziekelijker. Ze verdwijnt en begint een
nieuw leven. Totdat Laura bij thuiskomst merkt dat iemand haar hele
huis heeft opgeruimd. Een thriller.
Zondag tenslotte 'Hot Shots',
waarin een ex-marinepiloot voor een
geheime actie wordt ingezet. Onder
leiding van een onpeilbare commandant en een handvol boeven wordt er
actie, humor en stuntwerk op het
doek gezet.
Tijdens de voorstelling worden er
popcorn, hotdogs en frisdranken
langs de auto's aangeboden.

JL

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

ÜITGAANSTIPS

ZANDVOORT - Met een blikje
fris film kijken in het blik op
vier wielen. Dat kan tot en met
12 juli in de Camel Drive-in Cinema, die tijdelijk geïnstalleerd is pp het parkeerterrein
HAARLEM - Van 4 juli tot 31 juli bij het circuit.

Internationaal
orgelconcours

Kortebaan brandt los

• Donderdag brandt opnieuw de strijd los bij de Zandvoortse Kort e baandraverij.

(Archieflolo Weekmedia)

ZANDVOORT - In de Zeestraat gaat volgende week donderdag 16 juli om 14.00 uur
weer de jaarlijkse Kortebaandharddraverij van start. In totaal zullen er dertig paarden
aan deelnemen, waaronder
Desperado van Joop van Dam,
gereden door pikeur Rob de
Vlieger.

ning omdat de prestaties nog niet of
nauwelijks bekend zijn bij het publiek. Paarden waarvan bekend is
dat zij beter dan gemiddeld presteTypisch Amerikaans is het en je
ren, krijgen te maken met een 'hanmoet er eigenlijk ook zo'n grote,
dicap', om de spanning erin te houAmerikaanse slee voor hebben om
den. Dat houdt in dat hun startlijn
echt te kunnen relaxen in de drive-in
iets naar achter wordt verlegd, waarCinema. Maar voor wie dat uit wil
door het parcours langer wordt. De
proberen is er de mogelijkheid in
Zandvoort, op het parkeerterrein bij
combinaties komen twee keer tegen
elkaar uit, eventueel een derde keer
het circuit. Per auto moet er vijftien
om een beslissing te forceren.
gulden neergeteld worden en inzitHet blijft dus lastig de uitkomsten
tenden betalen vijf gulden. De kaarDe dertig combinaties zullen in te voorspellen, als men een gokje wil
ten zijn verkrijgbaar bij Circus
vijf omlopen uitvechten wie de uit- wagen. Maar dat betekent ook dat
Zandvoort en de WV. De cinema
eindelijke winnaar wordt. De prijzen hoge uitbetalingen bij de diverse
gaat om negen uur open. De hoofdwaarvoor gestreden wordt, liegen er wedmogelijkheden (de Hippo Totofilm start om tien uur. Het geluid
niet om, in totaal is er 8000 gulden -Totolisator is aanwezig) tot de movan de film is via de autoradio te
aan prijzengeld. De winnaar sleept gelijkheden behoren.
beluisteren.
3500 gulden in de wacht, plus uiteraard een groot aantal ereprijzen, beVanavond wordt 'Thelma & Louischikbaar gesteld door de sponsors,
se' vertoond. Deze vriendinnen kpwaaronder Ondernemers Verenimen door de sleur van het huwelijk
ging Zandvoort, Gran Dorado, Holop het slechte pad. In een oude Ford
De Vaderdagpuzzle in het Zandland Casino plus de kermisexploi- voorts
Nieuwsblad heeft de volgende
tanten die eind volgende week in prijswinnaars
opgeleverd:
Zandvoort zullen neerstrijken.
De Stichting Zandvoort Promotie
Keur, Nawijnlaan 45; A. Keur,
heeft voor een goede introductie bij P.
36; G. Keur, Van
een aantal sponsors gezorgd, aldus Haarlemmerstraat
Lennepweg 37; H. de Jong, T. Hiddehet de organisatie. Hoofdsponsor is straat
nat 3; A. Keur-Bol, Celsiusook dit jaar de ABN, gefuseerd met straat 838;
Zonneveld, Pakde AMRO. Dat maakt het overigens veldstraat Patricia
v.d. Werff, Van Ostaonzeker of deze bank volgend jaar destraat 226;a;J. A.
Goede, Dr.J.G.
opnieuw medewerking zal verlenen Mezgerstraat 108;de W.
Misset, V.
aan het evenement. Dit zal een flin- Speijkstraat 17; C. van Soest,
Kostke aderlating betekenen voor de or- verlorenstraat 34 a; Th. Achten,
M.
ganiserende Stichting Hippodrome Euwestraat 29; G. Louwen, LorentzZandvoort. Van ongerustheid bin- straat 405; H.A. van Petegem-Kroon,
nen deze stichting, die op deze ma- dr. De Visserstraat 2; R. v.d. Berg, De
nier wil bijdragen aan de 'Zandvoort
6 flat 4; M. Attema, Hopromotie', is op dit ogenblik nog Ruijterstraat
geweg
66;
M.
v.d.
Berg, A.J. v.d. Moolweinig te merken.
enstraat 74; E. Hollander, C. Huij15; M. Royen, Van LennepIn de Zandvoortse kortebaanhard- genstraat
38 III; F. van Dalen, Tollendraverij, de nummer zeven van de weg
C. Colin, Tollenstraat 47; J.
vijfentwintig in deze omgeving, straat 31;
Van Lennepweg 2/22.
• Met een blikje in het blik op vier wielen een blik werpen op het bioscoop- komt een aantal onbekende paarden Luykx,
in Zandvoort. Van harte gefelischerm, dat kan deze week bij de drive-in-bioscoop op het circuit.
aan de start. Dat verhoogt de span- Allen
citeerd.

Winnaars puzzle

Door een laagterecord aan verkoopprijzen en een hoogterecord aan verkochte Sony camcorders is Dixons nu in staat om de opgebouwde winst
met u te delen: door nog meer voordeel bij ons in de zaak. Dat u daarbij topservice krijgt spreekt natuurlijk vanzelf.

Dit is de enige Sony camcorder
met ingebouwdeJ^jnstdeling!
W

\J

Sony camcorder
* l Ox motorzoom en macro
*minimale
lichtsterkte 4 lux
*datum/tijd insert
*autofocus, -iris
en -witbalans
*instel bare
viewfinder met
tekstinfo *incl.
accessoireset en
afstandsbediening.

Minolta compactcamera

Deze super lichte en compacte Minolta
kleinbeeldcamera is heel gemakkelijk mee te
nemen. Met het unieke APZ en anticiperende
scherpstelling. Kompleet met intelligente autofocus, automatische flitser, met 4 flitsfuncties
105 mm zoom (35-105 mm), beperking rode
ogeneffect, programma
zoomregeling.

Er wordt wat afgejat m dit dorp.
De ene keer zijn het de bloembakken, de andere maal zijn het de
vlaggen, parasols en de tumstoelen en weer een andere keer vergrijpt het dievengilde zich aan de
complete inventaris van onze woningen. Nog even en we zitten met
z'n allen op sinaasappelkistjes.
Van de week stond ik geparkeerd
voor de supermarkt aan de Grote
Krocht. Mijn sleutels had ik per
ongeluk in mijn scooter laten zitten. Dat is dom, ik weet het. Toen
ik terug kwam, taleek mijn sleutelbos verdwenen. In eerste instantie
dacht ik aan een grap. Later drong
de ernst van de zaak tot mij door.
Ook mijn huissleutels waren in de
verkeerde handen gekomen. Een
nare ervaring, zoals u wellicht zult
begrijpen.

Peppillen

ren. Als rechtgeaarde inwoners
van deze badplaats weten u en ik
dat onze plaatselijke vlag van boven geel is en van onder blauw.
Geel staat voor het strand en
blauw staat voor de zee. Logisch
nietwaar? Ach, echt kwalijk kan ik
het hem niet nemen. Een mens
maakt soms wel eens een foutje.
Moet kunnen, nietwaar Van de
week bemerkte ik tot mijn genoegen dat onze promotor zijn fout
weer heeft hersteld. De verkeerde
vlaggen zijn inmiddels vervangen.
Voor Paagman dan ook een compliment. Eerlijk is eerlijk.

Olicspuitje
Hulde ook voor onze woningbouwvereniging EMM. Afgelopen
vrijdag wandelde ik over het Gasthuisplein. Een monteur was bezig
met de reparatiewerkzaamheden
aan de klok boven de ingang van
het Gasthuishofje. Enkele weken
geleden berichtte ik u dat het slagwerk het al vanaf maart laat afweten. Ook aan dit euvel is nu een
einde gekomen. Tot vreugde van
de bewoners heeft de EMM eindelijk een vakman in de arm genomen Die constateerde dat een
magneet in het uurwerk was vastgeroest. Dit onderdeel is mmiddels vervangen. Volgens de monteur zijn dergelijke storingen in de
toekomst makkelijk te voorkomen. „Een oliespuitje op z'n tijd
doet wonderen", zo het hij weten.

Mijn nachtrust vertoonde derhalve de nodige hiaten. Ondanks
het feit, dat ik mijn hond enkele
peppillen had toegediend, sliep ik
die nacht slecht. De volgende dag
ben ik dan ook spoorslags naar
'De Lip' getogen om enkele nieuwe sloten te bestellen. Ik moet
zeggen, Versteege aan de Pakveldstraat had begrip voor mijn penibele situatie. Kees de slotenspecialist behandelde mij met voorrang. Er valt weinig bij mij te halen. M'n meeste spulletjes zijn
krijgertjes. Geld bezit ik niet, dus
ook daarvoor hoeven ze bij mij
niet over de vloer te komen. Het
enige van 'waarde' is mijn bed. Ik Uitverkocht
moet er dan ook niet aan denken
De kaarten voor de voorstellmdat dit meubelstuk zonder m'n gen van onze plaatselijke operettetoestemming onder me vandaan vereniging zijn uitverkocht. Aanwordt gehaald.
staande donderdag en vrijdag
zingt de ZOV het hoogste lied in
Maar goed, het leed is weer gele- het 'Circus' aan het Gasthuisden. Mijn hond staat nog steeds op plein. Vorige week schreef ik dat
'scherp', de sloten zijn vervangen deze vereniging weer uit het slop
en met mijn nachtrust gaat het is. Na een actie zouden zich maar
weer prima.
liefst negentien nieuwe leden hebben aangemeld. Het gaat op dit
moment nog beter met onze zanRotstreek
gers en zangeressen dan werd
Met de nachtrust van mijn voorspeld. Zondagmorgen was ik
dorpsgenoot Ron Schouten gaat op de generale repetitie. Daar
het naar mijn mening op dit mo- hoorde ik niet alleen dat de zangment niet zo goed. Ron kocht on- kwaliteiten niets te wensen over
langs een prieeltje. Midden in zijn laten, maar dat ook het ledental
tuin gaf dit tuinmeubilair een ex- nog verder is gestegen. In plaats
tra dimensie aan de omgeving. van negentien blijken nu tweeënMet andere woorden: het was een dertig nieuwe leden tot deze symhartstikke leuk gezicht. Lang pathieke vereniging te zijn toegeheeft de familie echter niet kun- treden. Toch staan ze deze week
nen genieten van deze aanwinst. nog niet allemaal op de bühne. Dat
Het prieel bleek onlangs verdwe- komt omdat de nieuwe leden nog
nen: gejat tijdens de nachtelijke niet zijn 'ingezongen'. Met andere
uren. De onverlaten zijn niet over woorden: de repetities hebben ze
één nacht ijs gegaan. Zo'n ding nog niet kunnen volgen. Volgend
neem je niet zomaar achterop je jaar, zijn ze er echter wel bij. Dan
fiets mee. Je moet minstens met namelijk wordt in de schouwburg
twee man zijn om het gevaarte op de operette 'Der Zigeunerbaron'
te kunnen tillen. Ik vermoed dat van Johan Strauss opgevoerd. De
er een vrachtauto is gebruikt om repetities voor dit spectakelstuk
de zaak te vervoeren. Een rot- beginnen in september.
streek.
Abusievelijk vermeldde ik vorige week, dat onze plaatsgenoot
Foutje hersteld
Amand Hekkers tot een van de
Maar goed, het leven gaat ver- optredende artiesten zou behoren.
der. Onlangs schreef ik over de Achteraf blijkt dit een foute medenieuwe vlag van de Stichting deling. Amand is verhinderd. In
Zandvoort Promotie. Simon Paag- zijn plaats komt de tenor Martin
man had het idee opgevat om de van Os uit Amsterdam. Kwalitanieuwe slogan 'Zandvoort meer tief doet deze zanger niet onder
dan strand alleen' wat meer in de voor onze plaatsgenoot. Dat heb ik
openbaarheid te brengen. Paag- afgelopen zondag wel gehoord.
man ging echter iets te voortva- Dit was het weer voor deze week
rend te werk. In zijn haast vergiste Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram StijnenV
hij zich in de volgorde van de kleu-

Eindelijk zomervakantie

of 60.- per maand

5-CD

World
Music Collection
5-CD box met de mooiste songs
uit Mexico, Paraguay,
South America e.a.

54.95

Sony miniset
MHC 1100 *2x35 Watt
muziekvermogen *tuner/timer met 30
voorkeuzezenders *dubbel cassectedeck
met Dolby B *CD-speler met shuffleplay, repeat en program play *5-bands
equalizer *incl. afstandsbediening.

Akai portable
CD-speier
PDX83 *programmeringsfuncties
*herhalingsfuncties *lijnuitgang
*incl. netstroomadapter.

JVC videorecorder

Zanussi wasautomaat

H R DX 20 *l jaar/8 opnamen
programmeerbare timer *geheugen
voor 48 voorkeuzezenders
*overblijvende bandtijd in display
*stilstaand beeld/pauze/beeld voor
beeld *shuttle search *electronisch
kinderslot.

ZE800S *capaciteit 4,5 kg wasgoed
*centrifugeert 800 toeren per minuut
*sopcirculatiesysteem *economy toets
*r.v.s. trommel en kuip.

Bright SX PC nu nog
voordeliger
*80386 processor/20 MHz *2 MB Ram
*80 MB harde schijf *3.5"en 5.25"
diskdrive *VGA kleurenmonitor *512 Kb
VGA kaart *max. uitsturing 1024x768
''incl. MS DOS 5.0 enGeoworks Ensemble

Tijdens een kaartspelletje komen allerlei plannetjes bovendrijven.
Foto Bram Stijnen

uw **vnwn*^*

Met Bright
7200
S-VGA
monitor

ZANDVOORT - Voor de
meeste leerlingen van de Zandvoortse basisscholen zit het
schooljaar erop en breekt deze
week de zomervakantie aan.
Dat wordt dit jaar op allerlei
manieren gevierd, met speurtochten, gezamenlijke barbecues en andere maaltijden, en
zelfs de opvoering van complete musicals.

3999.-

Amstelveen (Centrum)
Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 18 juli 1992, zolang de voorraad strekt
Prijs- en drukfouten voorbehouden. ADG D/V28-92

Galerij 110,020-6479466

28

Dat laatste gebeurde onder andere
maandag op de dr. A. Plesmanschool, waar de groepen zeven en
acht een wervelende show voor het
voetlicht brachten.
Van de leerlingen van groep acht,
die op het punt staan over te stappen
naar de 'grote school', was de musical 'Spoken op Griezelsteyn' tegelijk
het afscheidscadeautje voor de ove-

rige leerlingen, onderwijzers, ouders
en andere belangstellenden. Daarom was er ook behoorlijk wat aandacht geschonken aan de repetities
kleding en decors.
Het onderwerp gaf bovendien aanleiding tot vele grappige scènes: een
weddenschap tussen twee groepen
kinderen om een nacht door te bren
gen in het oude, geheimzinnige huis
'Griezelsteyn'. De ene groep neemt
de uitdaging aan, de andere besluit
te gaan 'spoken'.
Niemand verwacht dat er uiteindelijk ook nog een echt spook ten
tonele verschijnt, Kapitein Bonkepoot, die al eeuwen op Griezelsteyn
ronddoolt. Voor hem kwam de actie
goed uit, eindelijk kon hij het geheim van 'de' schat onthullen. Eindelijk kon hij welverdiend gaan rusten. En wat dat laatste betreft? Dat
gold ook voor de kinderen, ook al is
het dan maar voor een aantal weken
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Citroen BX 1.6 TRS, 5-'84, APK
4-'93. Tel. (na 18.00 u
020-6458579.

Auiurubnek SHOWROOM verbthi|iii olk> weuk in allo
edities van Woekmudin t w Amsterdams Stadsblad,
Buik meldertse Caurant, Diemer Courant De Nieuwe
Bi]lmer Nieuwsblud Guosperdam De Nieuwe Woesper,
Ambickeeiib Weekb'ad Unlioornso Courant De Ronde
Voner. Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
Ijino'idien m Onje Krant Waterland (uiiga'.e
Noordhollunds Dagbladl De Zaanse Gcvinsbode
luitgme Noorderpers) ^ n hè1 Witte Weel blacHuilqave
Vun Groonirjenl
De ud.erteniios uit de rubnel SHOWROOM worden op
.rndaq ook rieplaci's 1 m He' Pctrool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch /un maanaacj t/m vrijday tussen 8 30 en
20 00 uur T t l 020-6658686 Fax 020-6656321
Schrilteli|l Vul de bon in <. n <:end de^e aati
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam

A'gexen t o n jol bi| de volgende Weel mediut autoren
'Xt'istekeen Gebouw Aenistelsti|tt, Laan van de Helende
Mees'ers '121 B, Uithoorn, Stationsstraat 70 Wcesp
Nieuwstraa' 33, Zandvoort Gasthuisplein l 2
Alle opdrachten (zowel tele'omsche als schnfteli|l e) die
^oor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|ii, worden.de
\olgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
•veel in alle Weekmediakianten en in Onze Krant
Waterland Do Zaanse Gezinsboae en het Witte
Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ l 1,50
mm-pri|s
ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zi|n excl. 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

Fiat

Fiat 127, bj. '86, perf. staat
Citroen Visa Club II '81 mei,
ƒ4950.- Nwe Apk., 50.000 km
84.000 km, APK tot 6-'92, prijs
Inruil garantie Tel 02990-37825.
n.o t k. 02979-72015, na 18 u.
Fiat Tipo 1.4 i, bj. '88, i.pr.st.
Citroen 2 CV 6 club, b.j. ong.
ƒ 12.950.'84 grijs/rood, 100% puntgaaf,
Inruil garantie, tel. 02990-37825.
nwe APK, ƒ 2950' 020-6105478.
Fiat Tipo 1.6DGT, okt '90, alle
TIMO DE BRUYN
opties, grijs met., ƒ 19.500,-.
Voor occasions en reparaties.
Tel/ 02975-30502.
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered, Fiat Uno 1.0ie, 23.400 km, wit,
prijz. Verk. van losse onderd. '91, occ.gar. tot mrt '93,
Tel 020 6680820 en 075-702625 ƒ15.500; tel. werk: 0561088507, privé: 020-6630918.
Vanaf/855VEERBOLLENOP
DRUK BRENGEN bij de Citroen Fiat Uno '85 met LPG, ƒ 4500.
Tel. 02503-39979
specialist m Zaanstad
Garage Rene Spaan, tel.
FIAT VERMEY B.V.
075-281193/353788.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

Afyeven ^ au oc^ He' Parooi Wibautstraut 131
Amsturaam

-ihigclijk
autoverhuur

AX-BX-ZX
Juli/augustus:
3 weken huren,
2 weken betalen
Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

1-15

Hartgerink en Klomp
Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)
Telefonische informatie 02503 -20129/36644

Mercedes-Benz
T.k. MB230E, aut. apk 10-'93,
M'84, 97000 km, i.z.g.st. pr.
n.o.t.k. Tel.: 020-6437002.

Nissan
Datsun Bluebird 2.0 Diesel,
1983, opknappen, ƒ 1000. Tel.:
075-289868 na 18.00 uur.

Mitsubishi

Opel

ƒ9.750.Corsa

'85

1.2

S

bj.

ƒ 7.950.-

Peugeot

Voor informatie:
Bel de infolijn 020-6594859

020-665 86 86

COBUSSEN

460 GL, zilver met., 1991, 38000 km
ƒ29.950
440 DL, 1991, 14000 km., rood
ƒ25.750
440 Turbo, blauw met., 1989
ƒ27.950
244 DL, LPG, rood, 1990, 92000 km
ƒ29.950
740 GL, Stationcar, donk.blauw 10-1989 . . . .ƒ36.950
740 GL, blackline, zilver m. 1990, 35.500 km .ƒ37.500

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Adverteren in
„SHOWROOM"

Tel. 020 • 665.86.86

Opel

Ascona Diesel, 5-drs., 6-'85,
c.v., getint glas, ƒ5750.
Expocar Trading 020-6153933.

Rekord diesel, 6/82, travelleruitv cv., get. glas, ƒ2950.-.
Expocar Trading 020-6153933.

Autobedrijven RINKO
T.k. blauwe Opel Ascona b.j.
Off. Renaultdealer
'77. Vr.pr. ƒ1250. Inl. 020Cunestr.
10,
Zandvoort.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
6364191 A'dam-N.
Tel
02507-13360
b.g.g.
12424
Keuze uit 50 gouden FiatAutobedrijven RINKO
occasions. Tel.: 020-6470909 biedt aan inruilauto.
Off. Renaultdealer
Renault
Peugeot 205 XE, 1.1. G6, 3Cunestr. 10, Zandvoort.
T.k. RAT PANDA 45 cl, 9/'85,
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424 APK '93., rek. ter inzage, i.g.st., drs , b.jr.'SS, 1e eig.,37.200 km.
Bovangarantie één jaar
AUTOBEDRIJVEN
biedt aan inruilautoƒ4750. Tel. 02993-66916.
Daihatsu Cuore, TX, Canny,
r.w. achter, radio en matten, T.k. FIAT UNO 70 SL, b.j. '86,
luxe uitvoering, i.z.g.st., vr.prijs
b.jr. '90, 1e eig. 18.795 km.
Cunestr. 10, Zandvoort,
PEUGEOT - DEALER
ƒ7950. Tel. 02990-40262.
Bovaggarantie één jaar
Nieuw.- Noord,
Audi
T.k. mooie -i- goede Ned. Fiat Door inruil hebben wij voor u
Off. RENAULT DEALER.
NIEROP-DAIHATSU b.a.Charade TS Spec. 5-speed, Spider 1800. Vr.pr. t.e.a.b. Tel. diverse Leeuwekeur gebruikte Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424
Audi 80, i z.g.st., Ipg + trek- BMW 316 Lpg, bj '82 perfecte rood, sep '90, 42.000 km,
auto's klaar staan, b.v.:
020-6843178.
biedt aan: inruilauto's
haak, bj. '88. Vraagprijs staat, nwe apk, ƒ3950.- Inruil m perfekte staat.
ƒ 16.900. ClioRL1.2, 3-drs„ b.jr. '92'91,
Fiat Panda 45,1000 lE, b.j. orig. 205 1.1. XL 90 v.a.
/ 17 500,-. Tel.:020-6978288. garantie. Tel.02990-37825.
Vancouverstraat 2-12
'89, 1e eig., wit, in nieuwstaat 205 1.4 XS 90 .. ƒ 19.900. 19 TR 4-drs. Chamade'91, '90,
205 GRD 89
ƒ 17.200. Renault Topgarantie één jaar
BMW 320 i, m. '84, i.pr.st., nwe A'dam-West, 020-6183951.
ƒ7950.-. Tel.: 020-6105478.
Austin
205 1.8 GRD. 90 .
ƒ 20.900. Speciale aantrekkelijke
Apk, ƒ 9950.405 1.6 Gü 90 . . .
ƒ24.300. aanbieding van enkele nieuwe
Inruil garantie. Tel 02990-37825.
Ford
605 3.0 SV 90
ƒ49.500. Renault's 19 TR Europa'
Austin Metro 1300 Surf, met
BMW 520 i, 4-drs., schuifdak,
trekh. nwe. bnd. bj. '86 APK
De
auto's
worden
geleverd
Ford
Escort
1.3
L,
m.
'83,
nwe
1983.
Renault 11 diesel blauw met.,
juni '93 ƒ5000. 020-6968311.
met 100% garantie. Inruil,
AUTOBEDRIJF
Apk, i.pr.st. ƒ 3450.Tel.. 02507-13360 b.g.g. 12424
'84, zeer zuinig, ƒ 4000 slechts
financiering
en
verzekering
Inruil garantie. Tel 02990-37825.
Tel. 02995-5378.
Adverteren in
BMW 518, Autom., m. '81, bl.
worden door ons snel en voor„SHOWROOM"
Ford Escort Diesel, bj. '86, delig geregeld.
met., Apk., rijdt perfekt ƒ 1950.Renault 11 GTX, 1.7 L, okt. '84,
FAX 020 - 665.63.21
i.z.g.st., nwe Apk, ƒ6950.Tel.: 020-6105478.
apk apr. '93, 5 drs, trekhaak,
COBUSSEN
Off. Ford Commissie-agent,
Inruil garantie Tel 02990-37825.
Grijs ƒ5900. Tel. 02507-17485.
Cunestr. 10, Zandvoort
Sinds 1930
Chevrolet
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424, Ford Sierra 2.0 L , 3 drs. Lpg., Baarsjesweg 249-253, direkt Renault 5 Alpine, i.pr.st., b.j.
bj. '88 ƒ 12.950
biedt aan inruilauto'sbereikbaar v.a. Postjesweg '80, nwe APK, sportvlg., super
Pick-ups, typen full size en S10.
Inruil garantie. Tel 02990-37825. AMSTERDAM - 020-6121824 snel ƒ 2950.-. Tel.: 02990-37825.
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Fiesta 1.4 C inj., 3 drs., b.jr. '90,
De koffie staat klaar!
Renault 9 GTL, b.j. '84, zilver
Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.
1e eig., 43.200 km., r.w. achter, Ford Taurus (Amer.), '86,4 drs.,
2.51, rood met., el. ramen, cent,
met. spoiler, i.z.g.st. ƒ3750.klokje en striping.
Luxe wagens o.a.:
Expocar Trading 020-6153933.
Sierra 1.6 CL, K6,3 drs.,'90,1e lock, pr. stereo, i.z.g.st., 1e eig.
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Zuidwijk
Minervalaan
Vr.pr.
ƒ12.000.
02979-72209.
eig. 45.700 km., r.w. achter,
RENAULT AMSTERDAM
Officiële fabneksgarantie, service en onderhoud.
'PEUGEÖT-DEALER
'
•
•'
fabneks schuifdak, zonw. glas, Te koop Ford Sierra 20 cl. 4/'91,
Top occasions met 1 jaar
Diverse gebruikte wagens
AMStERDAMrZUID
spoiler a. klep, striping.
66.000 km. LPG, lichtgrijs,
garantie
Service, garantie en onderhoud.
Bovaggarantie één jaar
trekh. 020-6592148.
Wibautstraat 224
020 • 561 96 11
Capri 6 cil. apk 9-92. Bj. '80. Ford Resta 1.4 S, m. '87, grijs 106 XR 1.1
'91 ƒ21.500
Div. onderdelen, ƒ 1750. Tel. met., APK, snel, zuinig ƒ 6950.-. 205 Accent
'86 ƒ 9.750 T.k. Renault Fuego GTL 4/'84.
Tel.: 020-6105478.
205 Accent Inj. . '90 ƒ 16.500 ƒ5.450,-. m. sunroof. APK 2/
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. 020-6433199.
205 Acc.lnj. Demo'91 ƒ 18.950 '93. In perf. staat. 020-6968216.
Tel.: 020-6670121.
205 GE 1.1 5-drs. '89 ƒ12.950
Honda
205 GR 1.4 5-drs.'87 ƒ10.950
Rover
Citroen
HONDA Civic 1.5 GL, bj. '86, Honda Civic, autom. '81, i.pr.st, 205 XR Lacoste . '86 ƒ11.500
205
XS
1.4
Inj.
..
'90
ƒ19.950
APK mrt '93, nw. banden, in pr. nwe APK, ƒ 1950.-.
Minor Motorcars
C.AX11TRE5drs5-88^0.750 XM 20 Ambiance '90, ƒ 32.500. st. Tel. 02982-4426.
Inruil garantie, tel. 02990-37825. 205 XR Diesel 1.8'90 ƒ18.750
C. AX 11 RE
9-87 ƒ 9.700 XM 20 Ambiance dec. '89,
309 XE 1.3 Allure '87 ƒ 9.250
Rover Dealer
C. BX Diesel
5-80 ƒ 27.500 / 25.000. CX 20 RE LPG
Fiat Panda 1000 L
Sloterkade 40-44, Amsterdam
Hyundai
C. BX1.9TZI
2/91 ƒ 29.500 sch.dak '89, ƒ 15.000. BX Turbo
i.e
ƒ10.500
C. BX Break TGD '89 ƒ 21.950 Break diesel '90, ƒ 27.500. 3 x
Mitsubishi Galant
Over garantie gesproken !
C. BX 16 TRI
'87 ƒ 11.750 BX RD Break'89, v.a. ƒ 15.000.
2.0 GLSi
'89 ƒ 18.750
C. ZX 1.4 Reflex '91 ƒ24.250 BXRD Break '87, ƒ11.500. BX
Renault 5 SL . . . '88 ƒ 10.500
Seat
Fiat Uno Lido
2-89 ƒ 12.950 19 TRS Break LPG '88,
3-12 mnd. gar. Inr., fin., en
Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600 ƒ 14.900. BX TZD '90, ƒ 18.500.
verz. mog. Ook voor inkoop. Autobedr. Leeweg. Zwanen2 jaar garantie alleen bij:
3 x BX TRD '89, v.a. ƒ 14.000.
Honda Aerodeck 2.0
Durg. Ind.terr. 'De Weeren'
Minervalaan 86, 020-6629517.
87 ƒ 15.950 BX D '88, ƒ9.950. BX 19 GTI
Leeweg 11. Seat-dealer voor
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Mitsubishi Lancer D87 ƒ 9.950 LPG o.b., ƒ 18.500. 5 x BX 16
H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.
Opel Corsa 1.3
89 ƒ 15.750 TRI LPG '89, v.a. ƒ 13.500. BX
T.T. Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Tk. Peugeot 205, 1,1, junior
Mooie
Seat Ronda 1.2 l., syst.
19
TRS
LPG
'89,
ƒ
14.500.
BX
Peugeot Accent 86 ƒ 9.750
Amsterdam-Noord. Tel.: 020-6310615
2/'87. ƒ 7.950,-. APK '93. In perf.
Porsche, '85, APK, LPG, p.st,
Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750 16 Montreux '89, ƒ 14.500. BX
staat. 020-6968216.
Hyundai: Pony, bouwjr. '81
'3150. Tel.: 020-6474813.
Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12.950 14 LPG '89, ƒ 11.500.
Mazda
APK tot okt.'92. Prijs ƒ500,VISA GARAGE
3-12 maanden garantie
SEAT AUTOCENTRUM APC
Saab
02979-89164. Na 17.00 u.
Houtmankade 37 A'dam
Vele financ. mogelijkheden
2e Schinkelstraat 18-28
Mazda 626, GLX diesel, 5-bak,
tel.
020-6278410.
OTO-ICI CITROEN
A'dam, tel.: 020-6763335
getint glas 10/84, ƒ4950.-.
SAAB
SERVICE
Hogeweyselaan 21
Meer Garage
• „SHOWROOM":
Expocar Trading 020-6153933.
MOLENAAR
Seat Ronda GLX 1.5 LPG, 01WEESP
De autorubriek voor
.HYUNDAI DEALER
onderh., rep., apk
T.k.
MAZDA 323 1.3 LX, b.j.
'85, APK 05-'93, ƒ4500.
02940-16661
pok voor uw ...
Amsterdam en omgeving.
JAN WALS, 02902-1697.
9'86, wit, 79.000 km., vr.pr.
..-.
.:
OCCASIONS
Oplage
750.000
ex.
Citroen BX 1400, inj., 5 versn.,
Royal Class Saab's
ƒ7.900. Tel. 020-6114197.
'Linnaeuskade.
5-7,
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Elke week m Het Parool en
± 33.000 km, bj. 10/'90. Metall,
:
v.a. ƒ 20.500,-ü
•
-..,
Amsterdam'
•
De
autorubriek
v.d. Madeweg 23,
alle
uitgaven
van
WEEKMEDIA.
l
grijs. Compl. trekh., spiegels,
„SHOWROOM" heeft
A'dam - 020-6686146.
Tel. 020-6658686.
fietsdrager, radio. 036-531938"
020-6929548
Hoofddorp, 02503-14097
een oplage van 750.000 ex.
AUTOBOULEVARD

Daihatsu

Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel.: 020-6433733. Volvo 340 DL, b.j. '83, nov.
5-drs., APK., rijdt perf. ƒ 2450.Tel.: 020-6105478.

MICRA-GL sep '88, blauw me- Opel Kadett, '82, nwe Apk,
tall., 52.000 km, pr. ƒ11.500. i.pr.st. ƒ 1950.- Inruil garantie
Tel 02990-37825.
Fiat
UNO
45
Van, bj. Tel. 020-6368505.
'86
ƒ4.500.- Nissan FLORIDA diesel 1990, Opel Kadett bj. '83, puntgaaf,
Fiat Ritmo 70 S bj. '87,ƒ 5.950.- trekhaak,
stereo. Onderh. nwe Apk. ƒ 2950.- Inruil garanFiat
Ritmo 60
CL,
bj. boekje, ƒ 18.750. 020-6952720. tie Tel 02990-37825.
'87
ƒ6.950.Fiat Regata 70 bj. '87,/6.950.- Nissan Micra March 3/3/89, Opel Kadett Diesel, station, bj.
Lancia 410, bj. '86, ..ƒ7.250.- km.stand 46.000, wit, inruil '83, puntgaaf ƒ 3450.- Inruil
garantie. Tel.02990-37825.
Lancia Prisma 1600, LPG, bj. mog. Tel.: 02520-15234.

'86

o.a.:

Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

Datsun Stanza 1800 autom., 4 Opel Rekord, dies. m. '85, wit,
drs. + trekh., b.j. '83, APK
APK, i.z.g.st., ƒ3.950.-.
Tel.: 020-6105478.
4-'93, ƒ3200, 075-354534

Gebr. Haaker.
Off. Fiat Dealer
in Badhoevedorp

Volvo-occasions, ± 35 in voorraad

RINKO

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuyprnarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
Voor een goede SUZUKI-occassion naar;

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuidemde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Suzuki Alto AUTOMAAT, sep
Suzuki Alto GL, zilver, radio/'85, rood, i.z.g.st., ƒ6250,sunroof, alarm,
NIEROP BV, Vancouverstr. 2- cass.rec.,
12, A'dam-West, 020-6183951. centr. vergr, electr. ramen en
Suzuki Alto, b.j. '85, kl. wit, APK vele andere extra's. Tel. na
gekeurd, nw. banden + uitlaat.
17.00 uur: 02503-11226.
Prijs ƒ5450. Tel. 02990-38784.

Toyota

BMW

J. JONGSMA

IMPORT USA CARS

020-6177975

HYUNDAI OCCASIONS
AUTOKROOY

Skoda

Deze bon brengt de loop in uw "showrooni".
Of u nu zelf een showroom heefé of uw auto blinkend voor de deïir zet, met een advertentie* in
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale *
autombriek van-Het Parool en aüe nieuws- en huis-aan-Jhuisbladen van Weekmedia in het gebied
Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage Van'ca,,-750.000 exemplaren
van AVeesp tot Zandvoort.
,
"^ * s
ï
1

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Prijs cxcl. Prijs incl.
advertentie in.
n.
6%11T.W. 6% li.T.W.
Schrijf hier in bloUctrers
i
uw tekst, l It'ttcr per
>
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l lettei. Minstens
3 regels beschnj\en.
Aan de hand \.in de d.iarn.ust gcpl.utste t.\ne\en
kunt u ?elt uitrekenen
\\.ir u\\ advertentie kost.

?k
<

3

26,00

4
5

37,50
49,00
60,50
72,00

6
7

83,50
95,00
106,50

8

y
10

Na.im:.
Adres: _
Postcode -f Plaats:.

voor betaalbaar vakmanschap
M.S. van Riemsdijkweg 24-20
Amsterdam-N, (v.m. N.D.S.M.)

Algemeen

Let op! Super knal prijzen bij:

BMK Hoofddorp
Donderdag koopavond, dus extra korting !!
Alfa 33 1.3 S Sportwagen, nwe staat
89
Audi Coupé GT, 5 cyl. inj. LPG, treser uitv. . 88
Audi 100 CC, 5 cyl., inj
87
BMW M3 orig. kanon, 1e eig. alle opties . . . 87
BMW 628 CSi Alpina uitgev. verl. 17 inch velg. 84
BMW 535i M5 uitgev. alle opties
83
BMW 528i Alpina uitgev. moet gezien worden. 84
BMW 524 turbo Diesel, sp.wit, autom. schuifd. 87
BMW 524 turbo Diesel antr.metall., schuifd. enz89
BMW 325 IX alle denkb. opties
86
BMW 318 i, M. 40-motor el. ramen, magn.velg. 88
BMW 316 i antr.grijs metall., Lpg, 5-bak enz . 88
BMW 318 i Alpina uitv. verl. 5-bak, 4 hoofdst
84
Daihatsu Charade GTI Turbo Intercooler . . . 89
Daihatsu Charade TS Diesel, nwe staat . . . . 85
Rat Tipo DGT, Lpg schuifdak enz
90
Ford Scorpio 2.0 GL Autom., Lpg, el. ramen . 87
Ford Scorpio 2.0 CL, zwart met. Lpg
88
Ford Scorpio 2.5 Turbo Diesel wit, st.bekr.
. 89
Ford Sierra 2.0 3-drs. coupé, Lpg, enz . . . . 85
Honda Accord 2.0 EX, n.ste mod., Lpg, sch.dk 90
Honda Accord 2.0 EX aerodeck. el. ramen enz 88
Honda Prelude 2.0 EX alle opties
88
Jaguar XJ 12, 5.3 sovereign, nwe staat . . . . 84
Lancia Thema 2.0 lE met Lpg
86
Range Rover Turbo Diesel, grijs kenteken . . 87
Range Rover, Lpg, elec. lier, sch.dk., enz . . 80
Mazda 323 F nwste type, mject.+ Lpg
90
Nissan Bluebird 2.0 LX Twmspark, alle opties 90
Nissan 200 SX, 1.8 Turbo autom. airco, enz. . 89
Opel Monza 3.0 GSE autom., airco, enz. . . . 87
Opel Kadett Diesel, super, nieuwstaat . . . . 88
Opel Rekord 2.0 S met Lpg., schuifdak enz. . 84
Peugeot 205 GTi 1.9, 130 pk., alle opties . . . 89
Peugeot 205 GTi 1.6, 115 pk., alle opties . . . 86
Peugeot 505 GTi, alle opties incl. Lpg, nw.mod.86
Renault 25 GTD Turbo Diesel DX Rad. Renault 88
Renault 11 GTD nwe model, alle opties . . . . 87
Saab 900 Turbo, schuifd., 5-bak, nw. staat . . 81
Toyota MR 2 Targa, ferrari rood, magn.velg. . 85
VW Golf GTI-16 klepper schuifd., magn.velg. . 88
VW Golf GTD Turbo Diesel, spec. velg., 5-bak 85
VW Golf GTI, verlaagd, spec. vlg., 5-bak . . . 82
VW Santana 5 cyl. inj. airco., elec. schuifd. . 84
VW Scirocco GTI super mooie auto, geen roest79
Volvo 740, GL Diesel, 5-bak, 4 hoofdst. enz . 88

Iedere dag geopend van 9.00 - 18.00 uur,
's avonds op afspraak

020-6311694

BMK Hoofddorp

Volkswagen

Kruisweg 1531, Hoofddorp

V.W.- en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295

Volvo

88,51
100,70

112,89

Handtekening:
l

fexnr. 020-6656321

ƒ 16.950.ƒ 23.950.ƒ 10.950.ƒ49.950.ƒ22.950.ƒ 8.950.ƒ 10.950.ƒ 16.950.ƒ37.950ƒ26.950.ƒ 19.950.ƒ 17.950.ƒ 10.950.ƒ 15.950.ƒ 6.950.ƒ 16.950.ƒ 11.950.ƒ 14.950.ƒ 23.950.ƒ 6.950.ƒ23.950.ƒ 16.950.ƒ 17.950.ƒ18.950.ƒ 10.950.ƒ 26.950.ƒ 7.950.ƒ22.950.ƒ 16.950.ƒ39.500.ƒ 16.950.ƒ11.950.ƒ 4.950.ƒ21.950.ƒ13.950.ƒ 7.950.ƒ 15.950.ƒ 7.950.ƒ 4.950.ƒ 19.950.ƒ22.950.ƒ 11.950.ƒ 5.950.ƒ 6.950.ƒ 3.250.ƒ 16.950.-

Wij adverteren met orig. bouwjaren, inruil garantie mogelijk.

(verbindingsweg tussen Hoofddorp en Heemstede)

ANDERE MERKEN:
Ford Sierra sedan, 2.0, zwart
1990
ƒ23.950
Ford Fiesta 1.6, wit
1984
ƒ 5.950
Ford Escort 1.6 l CL, zwart
1988
ƒ 12.950
Nissan Micra 1.2 SLX, wit
1990
ƒ15.950
Nissan Sunny Coupé, wit
1987
ƒ 12.950
Peugeot 205 Rallye, wit
1989
ƒ 14.950
Peugeot 205 1.4 XR, wit
1989
ƒ 14.950
Toyota Starlet 1.0 , blauw
1988
ƒ 10.950
Triumph T.R. 7, rood
1982
ƒ 7.950
V.W. Golf, aut., beige
1983
ƒ 5.950
V.W. Golf Manhattan 1.3, zwart
1989
ƒ 17.950
ALFA:
33 1.3 Milano, blauw
1986
ƒ 9.950
33 1.3 Milano, rood
1987
ƒ 10.950
33 1.3 Milano, LPG, wit
1987
ƒ11.950
33 1.3, donkergrijs
1990
ƒ 18.950
33 1.3 S, beige

1987
33 1.3 S, groen
1989

LADA Samara Black Beauty
ƒ12.500,340.GL Sedan, '84, 4-drs., ste- 1.3 '90
reo, 5-bak, Kanteldak ƒ4950.- LADA Samara 1.1, '90/ 11.000
340, '83
ƒ2250.- LADA Samara 1.3, 5-drs.
ƒ11.250,Expocar Trading 020-6153933. '89
LADA Samara 1.3, '86f 8.750
LADA
Samara
1.3 GLS
BAARS VOLVO Hoofddorp
'87
ƒ 7.750,Paxlaan 10, tel. 02503-12961
480 ES, rood, 49000 km, '87 LADA2105 1.2 '89 ƒ 5.500,1.6 GL,
240 GL Station 60000 km, '90 SUBARU Coupé
ƒ 9.950,460 GLi Demo, 9000 km, 10-'91 '86
SUBARU Mini Jumbo DL
BAARS VOLVO Leiderdorp
ƒ 7.750,Rietschans 70, tel. 071-899307 '87
480 Turbo, grijs met.,
'88 BMW 320 2-drs '82 ƒ 5.750,740 Estate, 62000 km, 11-'89 CITROEN BX 1.4 '89/13.500,MITSUBISHI Galant 1800 GL
740 Estate, 77000 km,
Turbo D '85
ƒ 7.250,VOLVO-NIEROP biedt aan:
Zwanenburgerdijk 503
4xVolvo 440 GL v.a. ƒ 18.750,- Zwanenburg, tel.: 02907-6572
4xVolvo 340 aut. v.a. ƒ 2.500,1x740 GL blackline autom. '89 RAAK vraagt t.k. diverse types
Speciale aanbieding:
Nissan en Toyota, b.j. ± '78 tot
Volvo 340 3drs d.grijs 65000 km + '85. Tevens voor ver- en mVancouverstraat 2-12,
koop, diverse merken tot
A'dam-West, 020-6183951.
ƒ5000,-. Tel.: 075-314618.

Citroen OLTHOF b.v. biedt aan
met 3 tot 12 mnd. garantie +
laag rentende financiering van
9,9% of uitstel van betaling tot
1 jan. '93.
BX19TZI4/90/21.500,-.BX16
Montreux 5/89 ƒ 14.950,-. AX 11
TGE 5-d. 5/89 ƒ 12.950,-. AX 11
E3-d. 1/89 ƒ 9.950,-. AX 10 E 3d. 9/88 ƒ8.750,-. Visa 11 RE
5/88 ƒ 9.550,-. Renault 5 TR 1.4
9/89 ƒ 14.500,-. Peugeot 205 jr.
1.4 6/89 ƒ15.250,-. Peugeot
205 jr. 1.4 10^ 17.250,-. Ford
Escort 1.4 CL 9/89 ƒ15.750,-.
Showroom: Isolatorweg 40
A'dam Sloterdijk, tel. 0206823520.
LET OP!
Door plaatsgebrek Stuntprijzen
± 100 auto's v.a. ƒ300.- tot
ƒ 15.000.-

WAGENPARK JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83,
Amsterdam bij Oranje hek.
Bekend door heel Nederland
om onze garantie, al v.a.
ƒ1.000.- 4 omruilgar. Tel.
020-6105478.

ƒ11.950
ƒ 16.950

33 1.3 'RED', rood

1989

ƒ 18.950

33 1.5 QV, donkergrijs
1986
ƒ 12.950
33 1.7 QV, donkergrijs
1987
ƒ 14.950
33 1.7 QV, rood
1987
ƒ 14.950
33 1.3 Wagon, rood
1988
ƒ 16.950
33 1.7 IE, rood
1992
ƒ30.950
Guilietta 2.0, grijs
1985
ƒ 14.950
Alfetta 2.0, bruin
1984
ƒ 9.950
75 1.8, rood
1987
ƒ 13.950
75 1.8, grijs
1989
ƒ22.950
75 1.8 IE, LPG, rood
1990
ƒ26.950
75 2.0 Twin Spark, groen
1989
ƒ24.950
164 Twin Spark, zwart
1991
ƒ28.950
164 3.0 V6, grijs
1988
ƒ39.950
164 TD, groen metallic

1991

ƒ53.950

"VRIJDAG KOOPAVOND"
19.00 - 21.00 uur

Klassiekers
en Oldtimers
Stalling Oldtimers,
tel. 02977-26629.

Service en
Reparatie
APK + grote beurt
v.a. ƒ 299.DESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers,
al.koppen vlakken.
Garage/motorenrevisie

FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
Tel.: 020-6980639.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Uw auto afgekeurd?
Wij repareren en lassen goed
én GOEDKOOP.
020-6628694 of 6234189.

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekenngsmarkt.
Betaal niet méér dan nodig
Celie Inf. 020-6416607.

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.
AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
Speciale spoedcursus
ƒ895,- incl. examen
*ƒ45,- per 60 minuten
*binnen 8 weken je rijbewijs
Info: 020-6464778.
Autorijschool WICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,- Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

Motoren/Scooters
Honda CB 250 T nov. '77, Motor gerev. 40.000 km, ƒ2950.-.
JAN WALS, 02902-1697.
T.k. KAWASAKI, supermooie
staat, Z 750, zwart, b.j. '87,
vakantieklaar, vr.pr. ƒ 7250.
Tel.: 02993-66656 of 69829.

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Het hoogste bod '
Loop- sloop en schadeauto's. Gratis opgehaald.
PTT-vrijwaring RDW.
Autosloperij EXCELLENT
Heining 39, Sloterdijk A'dam
Tel.: 02907-7654

Accessoires
en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
VW GOLF GTI
voor onderdelen
Kost ƒ 1750,- 02907-6572.

Tel. 023 - 294072

+ 50 auto's, APK gek. Den
VW Passat, diesel GLD, m. '80, Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
3-drs., nwe APK. ƒ 1450.-.
Haarlemmerweg, bij molen.
Tel.: 020-6105478.
020-6844079. Tevens INKOOP.
Jetta, 1.6, 8/82, ferrari rood, + 15 Auto's van ƒ300.- tot
LPG, get. glas ƒ 2950.-.
ƒ 1000.- met APK. ZuiderExpocar Trading 020-6153933. akerweg 83 (Oranje hek +
VW Polo, b.j. '81, geel, nwe wimpel) Amsterdam-Osdorp.
,APK, rijdt perf., i.z.g.st., Tel.: 020-6105478.
ƒ 1450.-. Tel.: 020-6105478.
Auto Service Wetter
VW Golf, 120000km„ APK 03Subaru-Lada dealer
'93, groen met., ƒ3.750
JAN WALS, 02902-1697.
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
6 tot 12 maanden garantie.

27,56
39,75
51,94
64,13
76,32

020-6658686

specialist
GARAGE HOLTZ

Carina II XL 16V, LPG, sep '89, Toyota Starlet 1.3 S, b.j. 9-83,
rd. met., met onderh. rap., we- zwart, sportvlg., nwe Apk
gens lease, ƒ 15.500. Tel.: ƒ2450.-. Tel.:020-6105478.
02990-44280.
Corolla GTSI, V16, zwart met.,
Toyota Corolla, m.'86, Sed., 4 b.j. 8-'90, km 48000, schadevrij,
drs., nw. APK, grijs met., div. ace. & alarm m. afst. bed.
i.z.g.st., ƒ5.950, 020-6105478. V.p. ƒ 19.000,- 02990-60052.

Tel.: 020-6183855.

Telefoonnummer: .

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
Wcckmcdiakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Skoda-

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

SPRING IN T VELD
Oostemderweg 338-342
1432 AX AALSMEER
02977-44146/24696
HONDA met automaat:
CMC 1.3 Luxe 3 drs, rood
1987
13.950
Civic 1.3 Luxe 3 drs, wit
1984
ƒ 7.950
Prelude 1.8 EX, wit
1985
ƒ 10.950
Prelude 1.8 EXR, grijs
1985
ƒ 13.950
Accord 2.0 EX,(SR), beige
1987
ƒ 14.950
HONDA:
CMC 1.3 DX 3 drs, rood
1992
ƒ25.950
CMC 1.3 Luxe, 3 drs, zilver
1991
ƒ21.950
CMC 1.5 l GL, 3 drs, rood
1990
ƒ22950
CMC 1.5 l GL, 3 drs, zilver/blauw
1990
ƒ22.950
CMC 1.6 Inj., 3 drs, rood
1989
ƒ21.950
Concerto 1.5 l, 5 drs, grijs
1991
ƒ26.950
Concerto 1.5 l, 5 drs, grijs
1992
ƒ29.950
Accord 2.0 EX, 4 drs, blauw
1988
ƒ 17.950
Accord 2.0 l EX, 4 drs, zwart
1992
ƒ46.950

Autoverhuur

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478
De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant met vrijwar.
bewijs. Tel.: 02990-37825.
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.

Campers

Bij

Ouke Baas
niet duur!!!

Door annul. nog vrij en extra
voord.: 3 wk. juli, 4 pers. U.s.a.camper. Tel. 02990-30613.

STARCRAFT
Studenten 10% korting.
Amenk. vouwwagens, opzet- koelwagen & oprijauto
• 9-pers. bussen en pick-up's camperunits, en Fifth Weels.
- Nu ook Chrysler Voyager
Avond- en nachttar.: Door inruil:
TOYOTA DYNA
bestelwagen afhalen na 17.30 Diesel 1988, met opzetcamperuur en de volgende morgen unit 1992, grijs kenteken
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
VOUWWAGEN SCOUT PIVO
020-6794842, 020-6908683.
Meerdere extra's
BLOKSMA
RADIATEUREN- m nieuwstaat
warmtewisselaars, KapoeasIMPORT USA CARS
weg 17, A'dam, 020-6148385.
Keurenplein, A'dam-Osdorp
Tel: 020-6670121.

Diversen

Te koop gevraagd boten
a contant. Tel.: 02990-37825.

Geopend van 9 tot 21 uur
Zaterdags tot 17 uur. Tot ziens
• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ3,-

V.a. 22/8: nieuwe 6-persoons
camper te huur.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-1697.

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vnje.hjd

ustralische
iwitte wijn is
fzeer goed'

Met kano door smalle kreken toeren
O

M KANO TE varen hoefje
niet een avonturier te
zijn die zich roekeloos in
wildwater durft te storten.
Nederland beschikt over
voldoende water voor mensen
die het wat rustiger aan willen
doen. Zelfs de dichtbevolkte
Randstand kent waterrijke
gebieden die met een kleine en
wendbare kano zeer goed te
bevaren zijn.

ff"N HETJULI-nummcrvan deConi i sumentengids wordt een verslag
IJL gepubliceerd van een onderzoek
aiaar de kwaliteit van 45 droge witte
'wijnen uit het oogstjaar 1990. Twee
Utistralische witte wijnen kregen zoivvel voor de smaak als het totaaloor'decl het predikaat 'zeer goed'; geen
'van de andere wijnen behaalde dit
'resultaat. Uit het onderzoek blijkt door Joris Spucscns
'dal een aantal droge witte wijnen
luicer sulfiet bevat van de Warenwet
Beginners kunnen zonder angst
itocstaat.
een kano huren. Voor een nat pak
hoeven ze slechts te vrezen als ze
'door Gerrit Jan Bel
hele vreemde capriolen uithalen.
Kanoverhuurbedrijven zorgen er
De stof sulfiet wordt door wijnboe- namelijk altijd voor dat ze zeer stajren gebruikt om de rijping te bevor- biele boten in de stallingen hebben.
'dcren en bederf tegen te gaan. De Wie een keertje geprobeerd heeft
jWarenwet schrijft voor dat een liter om zonder ervaring in een wed'droge witte wijn niet meer dan 210 strijdkano te stappen, heeft aan den
jniilligram sulfiet mag bevatten. Ze- lijve kunnen ervaren dat die boten
jven onderzochte merken (Les Ma- heel wat labieler zijn, maar daarjitres Goustiers, Bon Litre, BB's Ba- door ook sneller over het water
laton (Chardonnay), Lestissac, Ca- scheren.
Het is verstandig eerst enkele maIveau Blanc de Blancs (Verbunt), Les
'Celliers Du Monde (Chardonnay) en len kano's te huren, om uit te zoeken
iSylvestre Riesling) overschrijden welke het beste bevalt, voordat je tot
aanschaf overgaat. Het maakt bijjdeze grenswaarde.
i De onderzochte wijnen zijn zowel voorbeeld groot verschil of je in een
luit Europa als Zuid-Amerika en Au- kajak of in een Canadees vaart.
Istralië afkomstig. De Australische
'wijnen staken, blijkens de test, boivon de rest uit. Het gaat hier om de Eskimo's
De kajak dankt zijn bekendheid
jdoor de Hema verkochte Beresford
•Chardonnay en de door slijterijen te aan de Eskimo's, die met deze dichjkoop aangeboden Arunda Chardon- te bootjes zelfs in staat zijn om onjnay die per 0,75 liter respectievelijk
[/' 9,75 en ƒ 9,- kosten. Veertien andeire wijnen kregen het totaaloordeel
'goed'. De overige wijnen waren redelijk of matig. Deze laatste beoordeling gold, vanwege milieu-aspecten, ook voor wijnen die een loden
capsule hadden. Eén wijn (de RoePECIFIEKE
SOFTmeense Sylvestre Riesling) werd als
slecht beoordeeld.
WARE VOOR de tuinier

der water te verdwijnen en met taehulp van de peddel zonder mankeren weer overeind te komen. Deze
Eskimorol is voor een beginner niet
weggelegd, maar kan in de labiele
wedstrijdkayak zeer handig zijn.
De Canadese kano ligt stabieler.
De Eskimorol is onmogelijk in deze
boten die afkomstig zijn van de Indianen in Groenland en Amerika. Canadese kano's zijn open en ruim en
daardoor de ideale gezinsboot. Er
kan veel bagage in gestouwd worden, zodat ze uitermate geschikt zijn
voor lange trek- en kampeertochten.
Een kano is, in vergelijking met
een motorjacht, erg goedkoop. De
nieuwprijs van een kajak ligt tussen
de achthonderd en vijftienhonderd
gulden. 'Canadezen' zijn meestal
wat duurder. Daarbij komen nog de
kosten voor peddels, zwemvesten,
waterdichte zakken of tonnen en
eventueel een spatzeil.

Wie in de buurt van het Amsterdamse Bos woont, kan in het Bos
terecht om een kano te huren bij de
Grote Speelweide. Er ligt echter
meer kanowater in de regio. In totaal is er bijna achthonderd kilometer bevaarbaar water in de provincie
Noord-Holland. De Nederlandse
Kano Bond is bezig alle geschikte
'vaarwaterpunten' in Nederland te
inventariseren. De provincie NoordHolland is inmiddels volledig in
kaart gebracht.

Vervoeren

Beschermd

Kano's zijn met een auto gemakkelijk te vervoeren. De zwaardere
Canadese kano's til je met z'n tweeen eenvoudig op een op de auto gemonteerde allesdrager. De kajak is
nog veel simpeler te hanteren en kan
bij doodlopende stukken water zelfs
over enkele honderden meters op de
schouder gedragen worden.
Terwijl veel plezierjachten moedeloos heen en weer tuffen op de Vinkeveense Plassen, kunnen kanoërs
dankzij hun draagbare boot de
mooiste stukken natuur ontdekken
met een snelheid die in deze omgeving aan een race-auto doet denken.

Het voordeel van kanoën is dat je
sommige beschermde natuurgebieden alleen op deze manier mag bezoeken. Voor andere watersporters,
met name de gemotoriseerden onder hen, zijn deze gebieden taboe. Zo
kan een kanoer alleen, of met een
groep, het Jisper Veld verkennen.
Dit is een streek rondom de plaatsen
Wormer en Jisp. Ook de Eilands
Polder, in de omgeving van Graft/De
Rijp, vind ik een prachtig gebied
waar alleen kanoërs welkom zijn. De
tientallen sloten en kreken liggen
erg beschut, zodat je weinig last hebt
van de wind en des te meer kan genieten van de omgeving.
Even ten noorden van Amsterdam
ligt het Waterland. Hier zie je vanuit
de kano niet alleen weilanden, rietkragen, watervogels en typisch

Tuinieren achter de computer

S

Afdrukkwaliteit foto's
De afdrukkwaliteit van grote centrales is over het algemeen constanter dan die van zaken met een éénuurservice, zo luidt de conclusie van
de Consumentenbond na een vergehjkend onderzoek van het afdrukken van foto's door een afdrukcentrale, één-uurservices en postorderbedrijven (Consumentengids, juli).
De goedkoopste goede foto's ontvangt u bij een winkel of fotograaf
die het rolletje door de centrale van
Cewe laat afdrukken. Als u van elke
foto twee afdrukken wilt hebben, is
postorderbedrijf Colorado een goede keus.

Cassettebandjes
Vraag in een audiowinkel om een
cassettebandje en u krijgt al snel de
keuze uit twintig soorten. Na een
test (Consumentengids juli) is de
Consumentenbond er van overtuigd
dat u in zo'n geval gerust de goedkoopste kan nemen, want voor een
lage prijs heeft u al gauw een goede
kwaliteit. C90-bandjes zijn vaak tegen lage prijzen te koop in verpakkingen van twee of meer. Dat kan de
helft in prijs schelen.
Bij stereo en hifi geven IEC IIbandjes ('chroom') het beste resultaat. Beste koop (goede kwaliteit
voor een redelijke prijs) zijn de
Maxell XL II en de (slecht verkrijgbare) TDK SF.

heeft inmiddels de PCmarkt breikt en sommige
pakketten mogen tot het serieuze instrumentarium van
de tuinier gerekend worden.
door Bram Wolthoorn
Met het programma Tuin 2+
heeft Jos Levelt Tuinarchitectuur
z'n tuinprogramma zodanig uitgebreid en verbeterd dat men de beschikklng heeft over de willekeurig te rangschikken gegevens van
bijna dertienhonderd buitenplanten. Een overzicht van ziekten en
plagen, een tuinkalender en gegevens over het onderhoud van de'
tuin staan de PC-bezitter die z'n
computer ook bij het tuinieren
toepast, ter beschikking.
Het belangrijkste onderdeel van
het programma blijft de botaniscbe databank. Een sterk punt zijn
ook de 'grote selectiemogelijkheden, die door middel van het zoekmenu op deze gegevensbank kun-'
nen worden losgelaten. De tuinier
kan nu heel gemakkelijk lijstjes
samenstellen van planten, die onder andere op kleur, grondsoort,

OOR VELEN STAAT de
vakantie voor de deur. Op
de valreep nog enkele zomertips, ver weg en dichtbij.
Met het duizend-fietsenplan
door Overijssel trekken, varen
over binnenwateren in Engeland en Frankrijk, of een taeCar-stereo
Audio & Video Totaal (juni/juli) zoek brengen aan het Eurobesteedt extra aandacht aan het on- pees Kaasfeest in België - keus
derwep car-stereo. Daarbij werden genoeg.
getest de Kenwood KRC-953R (met
verwisselbaar front, RDS en cd-wisselaarsturing), de Blaupunkt San
Francisco ACD 01, de Sony ES-serie,
de Philips DC 964R en de Pioneer
KEX-M900RDS. Wie toch naar een
goede autoradio uitkijkt, kan ook bij
het juli-nummer van Luister terecht
waarin de Philips DC720, de Grundig WKC 3880 RDS en de Blaupunkt
RCM 40 Heidelberg worden bekeken.

Tenten
Wie nog een tent voor de vakantie
zoekt, vindt misschien nog iets van
zijn gading in de Kampeer en Caravan Kampioen van juli. Daarin worden de Gerjak Amazone ('een caravanvoortent met opvallende details'), de Kompas Trail II ('een
sportieve combinatietent met talloze gebruiksmogelijkheden') en de
Mehler Rio 3 ('royale vakantie- en
seizoenbungalow die tegen een
stootje kan') getest.

Auto's
Ze bieden plaats aan vijf inzittenden, beschikken over vierwielaandrijving en een dieselmotor en hebben een laadbak die groter is dan die
van de grootste stationwagen: pickups. Drie van deze alleskunners - de
Mitsubishi L200 2.54WD, de Toyota
Hi-Lux 2.4D4WDSR5 en de Opel
Campo DLX2.54WD - werden dcor
Autovisie (nr. 14) stevig aan de tand
gevoeld.
COMPUTERS - Dwergen in vergelijking tot de apparatuur die gewoonlijk op de bureaus staat, maar
wel steeds populairder: de palmtops. Ze zijn klein van afmetingen,
wegen hooguit een kilo en kunnen
°P alle mogelijke locaties worden ingezet. Personal Computer Magazine
testte de Sharp PC-3000, Tidalwave
PS-lOOO, Olivetti Quaderno en Adv
ance Compagnon.

Tuin 2+ Is geschikt voor PC's met een
harde schijf. Het kost ƒ 199,50 (Incl. btw)
en Is verkrijgbaar bt): Jos Levelt Tulnarchitectuur, Oostmoor 39, 2151 VC NieuwVennep; telefonisch bestellen kan ook:
02526-89243.

PC als tekentafel
Een aanvulling op de botanische databank Tuin 2+ is het tuinontwerpprogrammavan. Autodesk
in Breda. Met behulp van dit prograrnma kan een complete tuin
met gazon, borders en bomen op
het beeldscherm worden ingericht. Voor de tuinier belangrijke
gegevens als overheersende windrichting, ligging ten opzichte van
de zon en dergelijke, kunnen worden ingegeven.
•Het programma is vervaardigd
door de makers van Autocad, het
professionele technische tekenen ontwerpprogramma.
Het programma komt deze zomer op de
markt, gaat rond de ƒ 125,- (Inclusief btw)
kosten en zal verkrijgbaar zijn bij de grotere doe-het-zelf-zaken.

Deze provincie heeft dan ook als
eerste een kanotoerkaart uitgegeven,
die uit drie delen bestaat: Noord
(Den Helder tot Alkmaar), Midden
(Alkmaar tot Noordzeekanaal) en
Zuid (de rest). De kaarten zijn te
koop bij de Noordhollandse ANWBen VVV-kantoren en de gespecialiseerde sportboekhandel voor ruim
twaalf gulden per deel.

EDER JAAR WEER loopt
voor 45 duizend kinderen
een bezoekje aan een speeltuin vervelend af. Ze vallen,
botsen, of er gebeurt iets anders waardoor de dokter er aan
te pas moet komen. Vijftienduizend pechvogeltjes ontkomen zelfs niet aan een ziekenhuisbezoek. Een waarschuwend woord van de Stichting
Consument en Veiligheid.

I

Niet alleen in speeltuinen, ook op
veel andere plaatsen waar kinderen
ravotten, is het lang niet altijd veilig.
Eén op de twee ongevallen gebeurt
op of bij een toestel. Vooral de klimrekken, schommels en glijbanen
zijn berucht. Maar ook de luchtkussens, kabelbanen, draaimolens en
wippen mogen er zijn.
Spelen betekent vriendjes maken,
nieuwe dingen ontdekken, leven in
een fantasiewereld, naar hartelust
ravotten, zonder dat er gevaar
dreigt. Kinderen hebben daarom
recht op veilige speelgelegenheden.
Op de eerste plaats ligt er een taak
voor de gemeente en de beheerders
van de speeltuin.
Maar helaas: het is onmogelijk op
ieder speelveldje en bij ieder pleintje
met een zandbak een echte toezichthouder aan te stellen. Een kinder-

Fietsen door 'Tuin van Overijssel'

Tweedeurskoelkasten
Al meer dan dertig jaar worden er
tweedeurskoelkasten
gemaakt,
maar goede tweedeursapparaten
zijn een zeldzaamheid. Hoe dat
komt en welk merk u wél moet hebben staat in de Consumentengids
van juli. Beste koop bleek de Philips
Whirlpool ARG 639 (ƒ800) te zijn.

standplaats en toepassing verkozen zijn. Het zelf aanvullen van
gegevens is ook mogelijk. Een
handig hulpmiddel voor hen die
met de computerselecties als uitgangspunt hun planteriborders
willen samenstellen.

V

straatbeeld bepalen. Kuren heeft in
deze dagen meer te maken met
mooi, jong en gezond blijven. Accent
Reizen (tel. 020-6224343) brengt in de
gids 'Vitaal en Gezond' een groot
kuuraanbod in o.a. Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Hongarije en andere landen. Wie de brochure bekijkt, wil onmiddellijk afreizen naar de modderbaden en zwavelbronnen.
FOLKLORE. Op 23 en 30 juli en

• Leuke binnenvaartschepen omgebouwd tot mini-hotels

op 6, 13 en 20 augustus worden in
Enkhuizen weer de Zuiderzeedagen
gehouden. Folkloristische dansgroepen uit plaatsen rondom de
voormalige Zuiderzee dansen door
de binnenstad en verder zijn er
draaiorgel-, schilders- en antiekdagen. Inf. tel. 02280-13164.
KAAS. 15 en 16 augustus wordt in
de historische Priorij van Corsendonk in het Belgische Oud-Turnhout het eerste Europese Kaasfeest
gehouden. Landen en streken uit

(ADVERTENTIE)

|axter is géén butler...
De kritische en goed geïnformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter.
Toch is de Baxter er voor uw
gemak. Pure degelijkheid op
een presenteerblaadje. Wie
Baxter kiest, kiest kwaliteit.
Informeert u maar eens bij
Van Reeuwijk, ze weten er
alles van.

Sniep 7, Tel.:020-6994111,
Meubelboulevard Diemen.

Winnaars slagzin
gaan naar Houten

•

Peddelen door vaarten en kreken tussen weilanden, rietkragen en

bosschages

Archietlolo Weekrnedia Bram a.— -, 5--jor

Noordhollandse boerderijen, maar
ook tref je er restaurants en picknickplaatsen aan; ideaal voor tussenstops.
Ten zuiden van Amsterdam liggen
de Ankeveense en Kortenhoefse
plassen, die vrij weinig bevaren worden en daardoor extra aantrekkelijk

zijn voor mensen die rust zoeken
Motorvaart is er niet toegestaan.

Meer informatie over kanovaren is te krijgcn bij de Nederlands Kano Bond, Stadsrini;
51, Amersfoort, tel. 0:«-(i22H-ll (negen tot \ ier
uur) en bij de plaatselijke ANWB- ol' VVVkantoren. De ANWB heeft voor leden het
gratis boekje 'Kanovaren in Nederland' uitgegeven waarin alle noodzakelijke informatie per provincie te vinden is.

Zwaaien, zwieren en vallen
z'n fundamenten staat te wiebelen,
is ook geen uitzondering. Voor al dit
soort reparaties is een vakman nodig. Geef gebreken meteen door aan
de beheerder. Daar zijn kinderen
meer mee gebaat dan met ouders die
zich alleen maar lopen te ergeren
over dit soort toestanden. De gemeen te, het buurthuis of het wijkcentrum wijst u de weg.

Bende
lustratie Ton Kooreman in brochure Speeltuinen

vriend die oplet of er geen al te gevaarlijke stunts worden uitgehaald
en die mankementen direct verhelpt. Dat betekent overigens niet
dat ouders lijdzaam toe moeten kijken en wachten op de kwaaie dag dat
hun kind verwond thuiskomt. Op
een simpele manier kunnen namelijk veel ongelukken voorkomen
worden.

Peuters

Het is jammer, maar op veel speelplaatsen slingeren dingen rond die
kleintjes beter niet in hun handen
kunnen krijgen. Plastic zakken, lege
blikjes, glas en soms zelfs injectiespuiten. Ook hier geldt: snelheid is
geboden. U kunt niet wachten tot de
vuilnisman is geweest. Kinderen
doen dat ook niet. Spreek de beheerder er gerust op aan. Meer prullenbakken en regelmatiger schoonhouden zijn vaak de oplossing.
Meestal vinden ouders een gewillig oor voor hun klachten. Daarnaast kunt u de eerste stap zelf zetten door gevaarlijke rommel op de
speelplaats meteen weg te halen.
Vele handen maken licht werk.

Vooral bij de kleintjes is toezicht
belangrijk. Ze gaan zó op in het bakKortom: let vanaf vandaag zélf op
ken van hun zandtaartjes, dat ze na- of de plek waar uw kind speelt eigenderend gevaar (bij voorbeeld ravot- lijk wel veilig is. Neem het heft in
tende kinderen) niet opmerken. eigen hand. Maak afspraken met anDaarom kunt u met peuters en kleu- dere ouders en stap met uw klachters het beste naar een plekje van de ten en goede ideeën naar diegenen
speeltuin gaan dat speciaal voor hen die verantwoordelijk zijn voor goede
is afgeschermd. Meestal zijn daar speelgelegenheden. De veiligheid
ouders aanwezig. En moet u even van uw kind staat immers op het
weg, vraag dan een ander om een spel.
oogje in het zeil te houden. Zoiets
Een handige folder die u bij deze 'privéveiligheidstest van speeltuinen' kunt gebruidoet u voor een ander toch ook?
is de Kijk op Veilig-folder •Speeltuinen'
Speeltoestellen hebben het zwaar ken,
(AKS3). Deze gratis folder kunt u aanvragen,
verduren. Geen wonder dat er bin- door
een briefje (postzegel is niet noclis) te
nen de kortste keren gebroken plan- sturen aan: Stichting Consument en Veilishcid.
Antwoordnummer 17035. 1000 SL AMken, uitgesleten bodems en uitsteSTERDAM. Ook kunt u gratis bellen met de
kende spijkers op een speelplaats te Adviesen Klachtenlijn van Stichting Consuvinden zijn. Een schommel die op mcnt en Veiligheid: 06 - 022 022 0.

heel Europa stellen hun beste kazen
tentoon en er is voor de bezoekers
op de kaasmarkt een reusachtig Europees kaasbufjet. Inf. Belgisch Verkeersbureau, tel. 020-6245953 of
rechtstreeks
de
Priorij tel.
09 32 14427771.
TUNESIË. Tunesië trok tijdens
de Golfoorlog minder bezoekers,
maar het land kruipt toeristisch
langzamerhand weer uit het dal.
Naast de kuststreken komt er steeds
meer belangstelling voor de groene
en bergachtige streek Montazah Tabarka met naast strand en sportmogelijkheden een rijke cultuur. Deze
zomer ook vele festivals zoals in El
Djem tot eind augustus de klassieke
concerten en folklore en theater in
onder meer Sousse, Hammamet,
Monastir. Inf. over dit veelzijdig vakantieland Tunesisch Verkeersbureau, tel. 020-6224971.
WATER. Ontbijten in je eigen
kombuis, dobberend langs romantische rivieren en dineren met uitzicht op woeste meren, Incento (tel.
02159-48586), de vertegenwoordiger
van Europe Waterways, regelt allerlei cruises op rivieren en kanalen in
Frankrijk, Engeland en Schotland.
Leuke binnenvaartschepen, omgebouwd tot mini-hotels en geschikt
voor kleine gezelschappen. De bemanning zorgt voor een zorgeloos
verblijf en wie de plaatjes bekijkt,
krijgt bij voorbaat al een Onassisgevoel.
GOEDKOOP. Gezinnen met kinderen die tussen nu en 31 augustus
dit jaar in Helsinki zijn, boffen.
Want voor de onwaarschijnlijk lage
prijs van ƒ 87,- kan in een 2-3 persoonskamer worden overnacht in
Eurohostel aan de Linnankatu 9,
midden in de stad. Inbegrepen bij
het bedrag is een ochtendsauna. Inf.
Fins Verkeersbureau, tel. 0206719876.
Welk winwoord kunt u maVEERTIG. Hotelier Peter Rudd ken met de opgegeven letters?
in het Engelse Norwich wordt 16 juli
veertig jaar en wie bij hem logeert en
HORIZONTAAL: l insect; 13 zangook van mening is dat het echte leven pas bij veertig begint, boft. De noot; 14 ovenkrabber; 15 stad in Itajarige uitbater verzint voor zijn gas- lië; 16 paardeslee; 17 niet raak; 18
ten dit jaar veel leuke dingen zoals lijmstof; 19 nummer; 21 knaagdier;
een bezoek aan een bierproeverij, 23 elasticiteit; 25 vogel; 26 rustbank;
wedstrijden „wie is de best gecon- 28 niet dik; 30 opsporingsmiddel; 32
serveerde veertiger", enz. Inf. tel. drooginrichting; 33 glooiing; 35 toespraak; 36 maanstand; 37 pi. in N.09 44 603 787260.
KLOK. Wie alles wil weten over Holland; 39 schaaldier; 41 voorz.; 42
klokken en hoe ze worden gemaakt, morsdoekje; 43 op het genoemde; 44
moet eens de Duitse Klokkenstraat chem. symbool; 46 nauwsluitend; 48
gaan rijden. Het 320 kilometer lange grondsoort; 49 kosten koper; 51 pi.
traject voert door het Zwarte Woud in Drente; 53 tafelfles; 55 geneesmidvia Villingen over Titisee naar Rott- del; 57 kerkelijke ceremoniën; 59
weil en men vindt er klokkenmusea, doortochtgeld; 60 vrl. roofdier: 61
's werelds grootste koekoeksklok was getekend; 62 korte kous; 64 biten nog veel meer interessants op tere vloeistof; 65 chem. symbool; 66
klokkengebied. Inf. Duits Verkeers- snavel; 68 tot en met; 69 cent; 71 wars
van laagheid; 72 departement in
bureau, tel. 020-6978066.

Kruiswoordpuzzel

door Leni Paul
WEST-OVERIJSSEL. Deel uitmakend van de 'Tuin van Overijssel'
is West-Overijssel een zeer fleurig
stukje Oost-Nederland. Schitterende fietspaden, romantische waterwegen, bijzondere musea en oude
stadjes, waaronder het bloemrijke
Blokzijl dat vorig jaar werd bekroond als fleurige Europese gemeente. Bovendien vindt men hier
Kaatje bij de Sluis, een begrip voor
wie van lekker eten houdt. Volgend
jaar start in deze streek het duizend
fietsenplan, waarbij men op de
(huur) f iets stapt waar men wil en
die ook weer achterlaat waar het zo
uitkomt. Kortom, een heerlijk stuk
Nederland, niet ver van de Randstad. Meer informatie Regio IJsselVecht, tel. 038-219822.
KUREN. Kuuroorden zijn al lang
niet meer de wat stoffige plekken
waar schuifelende bej aarden met bekertjes bronwater in de hand het

Kcd.k'tiL'.uIrcs ATV. Wci-knicd:.;.
postbus 21(14, 100(1 (X: A n i s t i ' i d . i m .
tel 02(1 - 562 2K40 (.iUccn 's IIKUL;. MS)
Coördin.itic. I ruds Stci-Mk.mip
Vorniufvnm: Ruil Bussi-

In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

De op deze ATV-pagina gcpubliceerde cartoons van een verkeerssituatie waarbij oen slagzin bedacht moest worden, hebben veel reacties gekregen.
Weekbladen elders in het land
hebben ook aan deze actie deelgenomen en dat resulteerde in
vele honderden inzendingen die
uiteindelijk terecht zijn gekomen op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daar zijn de
inzendingen bekeken en de winnaars gekozen. Dat zijn uit ons
verspreidingsgebied
Marijke
Beneden uit Amsterdam en mevrouw D.F. Tax-Lankamp uit
Amstelveen met de respectievclijke slagzinnen: 'De fiets, je beste kameraad, voor wie nu leeft
en leven laat!' en 'Voor mij géén
super loodvrij of normaal, 't lü
de fiets waar ik mijn boodschappen mee haal.'
Alle winnaars zijn uitgenodigd om donderdag 10 september naar de gemeente Houten te
komen voor een sportieve fietsof wandelpuzzel/winkeltocht.
Hoofdprijs van deze dag is een
fiets.

Zomerse windjacks
De leverancier van de bekende zilverkleurige pakken diede
officials droegen op de Olympische Winterspelen in Albertville
heeft nu ook een voorjaars/zomercollectie van windjacks ontworpen. De jacks zijn vervaardigd uit Sofitel 2000. Een soepel,
maar toch ademend, materiaal
met thermogelaste naden, vederlichte voering en, aldus de
fabrikant, een levenslange garantie. De jacks zijn verkrijgbaar bij de betere sport- en kledingzaken in combinaties van
drie kleuren. De verkoopprijzen
variëren van ƒ 86,- tot ƒ 295,-.

Fietscomputer
met scan
De Cyclotronic I is een nieuwe
fietscomputer, voorzien van een
zogenaamde scan-functie. Deze
functie zorgt voor een duidelijk
overzicht van de geleverde prestaties via een simpele druk op
de knop. Daarnaast registreert
de fietscomputer de volgende
functies: snelheid, ritafstand,
totaal gereden afstand, gemiddelde snelheid, verstreken tijd
en een automatische start/stop
en aan/uitfunctie. De adviesprijs is ƒ 54,95.

Olympisch videospei

Frankrijk; 74 op deze manier; 75
vlindersoort.
VERTICAAL: l steenvrucht; 2
zangnoot; 3 oude lengtemaat; 4 verhaal; 5 herkauwer; 6 wandversiering;
7 vreselijk; 8 voorz.; 9 vat met hengsel; 10 zangnoot; 11 bevestiging; 12
bekwaam; 20 mestvork; 21 babbelaarster; 22 telw.; 24 edelgesteente;
25 mohammedaans rechter; 27 Ver.
Staten; 28 waterkering; 29 kuur; 31
lidw.; 33 plant; 34 weg met bomen; 38
mannetjesbij; 40 vlaktemaat; 44 stad
in Engeland; 45 onvergelijkelijk; 47
schaakterm; 48 tuimeling; 49 slagdeurtje; 50 bureau; 52 militaire rang;
54 scheepslijst; 56 titel; 58 peilstift;
60 hertje; 63 deel van de hals; 64 smal
water; 67 verheugd; 68 ten aanzien
van; 70 voorz.; 71 eminentie; 73
voegw.; 74 pers.vnw.
Oplossing puzzel vorige week: bcroepsijver

De firma Sega (fabrikant van
videogames) heeft het officiële
videospei van de Olympische
Spelen 1992 op de markt gebracht. 'Olympic Gold' wordt
uitgebracht op Mega Drive,
Master System en Game Geur.
Inhoudelijk haakt het spel in j
op alle imposante facetten van '
het sportspektakel. In het spel
kiezen één tot vier spelers uit
zeven takken van sport, waarbij
zij zelf bepalen welk land ze willen vertegenwoordigen. De deelnerners meten hun krachten op
de volgende onderdelen: honderd meter sprint, kogelslingeren, boogschieten, polsstokspringen, honderd meter horden, schoonspringen en tweehonderd meter vrije slag.
De prijzen van Olympic Gold
variëren van ƒ 115,- tot ƒ 169.- .

ATV met vakantie
Dit is voorlopig de laatste
ATV-pagina voor de 'grote uittocht'. De volgende ATY-]>agin;i
verschijnt medio augustus.
i

ZANUSS1 125 LITER DIEPVRIESKAST

PHILIPS MIDI-CD SET + SUBWOOFERSYSTEEM

Tafelmodel diepvrieskast, 125 Liter inhoud, regelbare thermostaat,
kontrolelampjes, 4 vakken, links- en rechtsdraaiende deur en zeer
laag stroomverbruik.
Adviesprijs '949.-

Unieke vormgeving! Versterker 2x30 + 1x20 Watt, 4-bands
equalizer; digitale tuner: 30 voorkeuze-zenders; dubbelcassettedeck, Dolby-B; 2-weg luidsprekers met aparte 'Baritone'
Basbox voor sublieme weergave van de lage tonen. Infrarood
afstandbediening. Adviesprijs *1365.|^,
"*V

SONY CAMCORDER
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

1799.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Flat en Square Black Trinit
ron beeldbuis, euroscart, ste SONY CAMCORDER
reo, teletekst en afstandbe F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,
diening. Adviesprijs'2550.- autofocus. Adviesprijs. '2220.-

1499.PHILIPS CAMCORDER

1799,

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

VKR6843 (=Panasonic MC20):
VHS-C inkl. accessoires. "2095.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

PTjiffi -flOOK
rA? l£.£fu."

/111 /

WAS/DROOG KOMBINA71E
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

TOPMERKCAMCORDER

1599.JVC CAMCORDER

JVC55CMKLEURENTV
AFSTANDBEDIENING

ZANUSSI K/V (OJ)

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. '1549.-

VHS, Super kompakt! *2099.-

CHEr 1195."

20 LITER 700WATT
MOULINEX FM1115
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. V69.- 1

plgjii "790
tifofof l £.51."

MOULINEX KOMBI
PHILIPS/WHIRLPOOL 800 WATT + GRILL

IjflKy
1395.- MIELE KOEL/VRIES
AEG LAVAMAT RVS

E10;8mmsysteem,4lux, 6x
zoom, HiFi stereo. *2799.-

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

SAMSUNG RE570

Type W75.0; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmail- KOEL/VRIES K
Geen twee deurs koelkas
leerd. Adviesprijs *2199.maar een echte 280 liter 2
deurs koel/vries kombinatie
Koelruimte op "ooghoogte"
SIEMENS WM3380
Adviesprijs'979.1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

GazEr
1069.BAUKNECHT K/V

869.-

449.-

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

1000WATT DIGITAAL

PHILIPS 800 TOEREN

rrgii occ
tj'jfAf OuD."

KOMBI MAGNETRON
.STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
+ hete-lucht oven +• grill.

BAUKNECHT WA6500

PHILIPS HI-FI VIDEO

195.-

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

599 • "

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R81 80; 750 Watt + draaiplateau. j

JVC HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

830;TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. *1899.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quiksiart beeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.*2075.-

BLAUPUNKT HI-FI

1395.-

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

1149.-

Nederlandse Philips garantie.

SONY VHS-HIFI VIDEO

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1145.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

Nederlands topmerk. *1199.-

899.-

HOLL. 1000 TOEREN

M 699.STUNT! 550 TOEREN

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

BOSCH 2-DEURS

ETNA FORNUIS 14.00

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

698.-

INDESIT PROMOTIE

499.-

'HILIPS VHS-HQ VIDEO

SIEMENS KS2648

895.

VR200; Afstandbediend. '825.-

ARISTONA VHS VIDEO

ETNA GAS-ELEKTRO
1650 Jasmijn. Adv. *1405.-

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

41OIV; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1425.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

Van de uitvinders! '1099.-

998.-

ATAG ELEKTRISCH

FEO25A/EFF225/234. |
Adviesprijs. *1445.Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische 130 LTR. KOELKA
PHILIPS CC1000, echter met Oerdegelijke tabletop. Zeer
REGELBARE centrifugegang fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- bovenblad. Officiële garantie. <FF452; Luxe gas-elektro l
:
-'"••JlJstuurd, eco-knop. *1495.ornuis met hete-luchtoven,
jrill, kookwekker en gratis
QVmi
160 LTR. KOELKAST
^opkboek. Adviesprijs'1735.1 60 liter, 2-sterren vriesvak.
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs. '1375.-

~ 1098.-I

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

DD

SONY VHS-HQ VIDEO

899.-

1398.-

PHILIPS 140 LITER

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv. '1 220.-

li 1000 TOEREN RVS BL

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

1099.-

SONY VHS-H.Q VIDEO
V21 0; afstandbediend. '1110.-

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

iUPER KOOKPLAAT
ZANUSS1 140 LITER

nwijL yicc
ïjtilw -f33 .

rrgij CTQ

l-^fc?
UHS
HITACHI VHS VIDEO

BLAUPUNKT55 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS / WHIRLPOOL Type KN5402WO; Adv. *8497-

Adv.*799.|Htï»l-|i:M!Vpe_2596;Adv.'799.-

JVC VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS

Type KSV; De nieuwe met 260 KN5404: Gas-elektro. *1049.-1
liter inhoud. Adviesprijs* 1 1 99.-

2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.'l 095.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

495.-

ZANUSSI 2-DEURS

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304
RUNDIG VHS VIDEO

302; 3 koppen, perfekt beeld,
.CD-afstandbediening. '1 295.-

37 CM KLEUREN-TV

1000 TOEREN LUXE

1279.-

885.-

485.365.-

i'iïiïw 949.-

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
3uur,jog-shuttle,adv. *1990.-

VS510; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST. '1 549.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, INDESIT 2-DEURS
jj j-T*aJ||| zeer zuinig. Adviesprijs'1299.- Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.*899.-

1299.-

1095.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

INDESIT 1200TOEREN

1149.PANASONIC HI-FI
F65;4koppen, VHS-HQ. *1894.-

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

Ondanks grote inhoud kom- 35 Liter inhoud, 800 Watt l
pakte afmetingen. Kwalitatief vermogen en digitale tijdklok
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs *848.-

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. *2095.-

1245.63 CM TELETEKST

1195.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

60SCH KTF1540J

M730JHQ, 3 koppen. '1 299.-

PIgj% 7CQ
t-jtih? iU*$

PHILIPS 160 LITER

4-pits gaskookplaat. *298.-

198.-

ATAG KOOKPLAAT
KPLAAT

GKF 334; 4 pits.
'its. Adv. *445.- l

348.-

HITACHI VHS VIDEO
GRUNDIG 63 CM TXT

M720;LCD-afslandbed. '999.-

BAUKNECHT 160 LITER PELGRIM WASEMKAP

Adviesprijs. *869.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
GRUNDIG 51 CM TXT

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed.+leespen. '1445.-

AUDIOCASSETTES

VIDEOCASSETTES
BASF
E-180
18.SONY
E-180 20.MAXELL E-240
24.-

PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ, 3 koppen. '11 57.-

578.

TypeJDSO; Adviesprijs*649.-

'~~ 349.-

LUXE REVERSEREND

Intelligent VHS-HQ, perfekt
beeld afst.bed. Adv. '988.-

OPZETVRIESKASTJE
499.BAUKN./BOSCH/AEG

AKAI VHS-IHQ VIDEO

NDESIT D3TOWF
Sur 368.- LUXE
VAATWASSER
699.CONDENSDROGER"
448.PHILIPS VRIESKAST
699.899.BAUKNECHT VW3PR
SIEMENS CONDENS
498.BOSCH VRIESKAST
799.1299.BOSCH VW PS2100
MIELE DROGER
jS^ VRIESKIST!!
648.- MIELE VW849.1199.- bTUNTÜ
G521
MERKCENTRIFUGE
378.1449.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.'595.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

569.-

INDESIT 120 LITER

^

70CM
Type 28PV
55 CM
Type 21 SL

6 programma's, 12 couverts
en g e r u i s a r m : A d v i e s prijs*1099.-

Type AFB095; Adv.*665.-

KLEUREN-TV
ft

108.-

ATAG WASEMKAP

168.-

ZANUSSIWASDROGÊR

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

GRUNDIG P37-440

WA15; Adviesprijs*245.-

OWA425AN; 3 standen '380.-1

TDK
D-90 12.50
TDK
SA-90 22.50
MAXELL XLI1-9022.50

ARISTONA 51 CM
51CM TELETEKST

645.-

BLAUPUNKT VIDEO

Type GS P1311; Adv. "848.-

gescWK»^^"' w2.5" ü£^L .TTTCX S9 951^!5Lg2!,u^roL" 109."l Mb5^'.'iri£~'-1'98:1-

ZESTI EN ELEKTRO-SUPERS IN DE R ANDSTAD
HAARLEM

BEVERWIJK
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
n

'

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
'AM
l IWAARSENBROEK

T *Adviesprijs slechts referentie lBadhoevedörp"vrijdag
.' 7 tot 9 uur
l zoals aangegeven door officiële l Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur.
l
importeur of fabrikant
l overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Los nummer ƒ 1,75

Het is alleen maar een stuk erger geworden

Spannend

Volkbreuk teistert Zandvoort
ZANDVOORT - De wateroerlast in het dorp bij hevige
tortbuien lijkt op sommige
unten steeds meer toe te neien. Dat is de mening van een
antal bewoners van het dorpsentrum. „Maanden heeft onze
traat opengelegen voor een
ieuwe rioleringsbuis, maar
at heeft helemaal niets geholen," aldus een bewoner van
e Van Ostadestraat. „Het is
Heen maar een stuk erger ge•orden". Ook in andere stra|en heerst die mening.
[loor Joan Kurpershoek
Volgens bewoners van onder anlere de Oosterstraat, de Van Ostade,traat en de Jan Steenstraat stond
iet water afgelopen zondag een stuk
loger dan vorige jaren. „Minstens
en decimeter hoger", aldus een van
len. Menigeen blijkt verrast, omdat
uist in deze straten afgelopen tijd
ueuwe, grotere rioleringsbuizen
ijn gelegd. Elders blijkt de toestand
veinig veranderd te zijn sinds deze
•naatregelen. De Schoolstraat en het
Schoolplein staan opnieuw blank, al
lijft het water bij de meeste woonluizen net onder de drempel.
Jroodje Burger ligt lager, daar
rordt krampachtig geprobeerd het
vater met een houten schot buiten
Ie deur te houden.
De meeste bewoners in deze straat
«bben inmiddels wel een hulpmidel 'ontwikkeld' waarmee het vooruintje met enig succes kan worden
fgezet. „Maar als het straks weer

Echte liftboy'
voor EMM flat
ZANDVOOET - De onlangs gerenoveerde EMM
flat aan de Lorentzstraat
krijgt een echte 'liftboy'.
Deze is nodig om een tijdelijke lift te bedienen, die
aan de buitenkant van de
flat wordt bevestigd. Daarraee wil de woningbouwvereniging de bewoners
'uit de brand' helpen, zolang de normale lift buiten
bedrijf is.
De vaste lift raakte enige weken geleden, kort na de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland,
door brand in de liftschacht buiten bedrijf. Vermoed wordt dat
het vuur is aangestoken, maar
er zijn (nog) geen daders bekend. De schade was aanzienlijk: de hele electrische installatie van de lift moet vervangen
worden, wat zo'n 120 duizend
gulden gaat kosten. De werkzaamheden gaan waarschijnlijk
een maand of drie duren.
Dat zou betekenen dat de bewoners al die tijd zonder lift
zouden zitten. „Het EMM-bestuur wil daarom de bewoners
tegemoet komen", zegt Peter
Kramer, hoofd technische
dienst. „Ook al hebben we tot
nu toe nauwelijks gehoord dat
mensen er problemen mee hebben. Al zou het maar om de helft
van de bewoners gaan, dan nog
zouden we de lift hebben laten
aanbrengen. Je zult maar dageHjks met je boodschappen naar
zes hoog moeten klimmen! En
bovendien kunnen zich calamiteiten voordoen, bijvoorbeeld
bij ziekte, waarbij je een lift
hard nodig hebt." De kosten van
het project bedragen ongeveer
60 duizend gulden.

Hoogtevrees
De firma Hek Nederland uit
Middelbeers bevestigt deze
week een noodlif t aan de buitenkant van de flat. Voor mensen
met hoogtevrees hoeft dat geen
bezwaar te zijn, vermoedt Kramer. „Het is een gesloten lift,
met een dichte kooi, zoals die
wel vaker worden gebruikt bij
grote bouwwerken." De lift kan
waarschijnlijk maandag in gebruik worden genomen en
wordt bediend door een echte
'liftboy' die via een uitzendbureau wordt ingehuurd. Deze
zorgt op 'spits-uren' voor de bediening.

Waterstanden
Oatum
]6jui

nui
Bjui

I9jui
2Qju|
21JUI
23jul
U|
^'
24jul

HW

LW

05.25
05.58
06.35
07.16
07.41
08.16
08.49
09.33
10.50

01.05
01.40
02.10
02.39
02.39
03.55
04.45
05.26
06.15

HW

door de wc omhoog komt, helpt ook
dat niet", aldus een van hen. Die
boodschap zal ongetwijfeld ook burgemeester Van der Heijden te horen
hebben gekregen, toen hij samen
met de brandweercommandant
poolshoogte kwam nemen. De aanblik van de wateroverlast stemde
hem triest, zo liet hij later weten.
Een aantal bewoners van de Willemstraat, Kanaalweg en Koningstraat is er slechter aan toe, omdat
de huisjes vrij laag liggen. Met man
en macht wordt de zandbak om de
hoek geplunderd om zandzakken te
vullen. Op veel plaatsen is het te
laat, het water heeft de hele vloer al
bedekt. Als het een uur later zakt,
komen de emmers te voorschijn.
„Dit is al de zoveelste keer", zegt de
bewoner terwijl hij buiten een dweil
uitknijpt. „En de verzekering dekt
dit soort schade niet". Van diverse
kanten gaan stemmen op om maar
eens te stoppen met het betalen van
de rioolbelasting. „Kunt u mij nou
eens uitleggen waar we voor betalen? Kennelijk niet voor een goed
riool!"

Vliegeren
Op het zuidstrand ter hoogte
c
van Freddy en Paul wordt
O
zondag 19 juli een spektakulaire
stuntvliegershow gehouden. Het is
belangrijk om de kracht van de vlieger en jezelf te kennen, zeggen de
experts. Zodra je merkt dat de trekkracht te groot wordt, moet je stoppen. Dan pas ben je een goede
vliegeraar.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

Waterballet
Elders in het dorp is sprake van
een enorm waterballet. Zelfs de dr.
Gerkestraat en de Zandvoortselaan
staan blank, evenals de Haarlemmerstraat waar het water hoog opspat door het verkeer. Slechts met
gematigde snelheid is het mogelijk
om er doorheen te komen. Later komen ook 'watérmeldingen' binnen
van onder andere de Van Lennepweg en Gran Dorado. Het is allemaal
niet zonder gevaar, zoals op de Koninginneweg, waar ook deze keer
putdeksels als veertjes omhoog zijn
gestuwd. Bij Huis in het Kostverloren borrelt het water in de toiletpotten en de douche-afvoer, in het Huis
in de Duinen krijgen een paar aanleunwoningen te maken met een
overstroming.
Ondertussen hevelt de brandweer
water over van het Schoolplein naar
de Cornelis Slegersstraat, waar de
riolering een andere afvoer heeft.
Het water zakt enigszins en in het
ondergelopen WV-kantoor en Gemeenschapshuis zijn diverse mensen al hard aan het werk om het
water van de vloer te krijgen. Terwijl
één brandweerman de achtergebleven 'smurrie' van wc-papier en andere rommel wegspuit, gaat een ander
de deuren langs. „Er staat wel water
in onze kelder, maar dat halen we
zelf wel weg," zegt een bewoner van
het Schoolplein. „Als u dat doet,
wordt het alleen maar smeriger." Op
vierentwintig adressen is de hulp
van de brandweer wel welkom.

Verontwaardiging
Daarna trekt langzaam de lucht
weg. Twee dagen later lijkt er niets
meer van terug te vinden. Behalve
verontwaardiging. Dat blijkt uit de
woorden van Martha Burger, van de
Werkgroep Wateroverlast, die bestaat uit een klein aantal bewoners
uit het centrum. „In het verleden
zijn we blijven praten met de gemeente. Dat is de enige manier om
iets te bereiken, dachten we. Maar
het heeft allemaal niets geholpen."

Grote watervlaktes in het centrum zoals hier in de Willemstraat. Onderhand een bekend beeld, dat iedere keer veel kijkers trekt.
Foto Bram Stijnen

gevestigd te ZANDVOORT

ACCOUNTANTSKANTOOR
DRS. H. G. HUPPELSCHOTEN
Thorbeckestraat 18 (bij de Watertoren), tel. 19396
UW KLANKBORD en persoonlijke begeleider
voor: •
•
•
•

accountantscontrole/jaarrekening
administratieve dienstverlening
belasting adviezen
persoonlijke management-ondersteuning

Accountantskantoor
drs. H. G. Huppelschoten
Thorbeckestraat 18, 2042 GJ Zandvoort
tel. 02507-19396
fax 02507-12441

ZANDVOORT - Ook het bungalowpark van Gran Dorado is
zondag flink getroffen door
een overstroming. In totaal
moesten er vijftien bungalows
worden ontruimd.
„Het was een kleine ramp", zegt
directeur Connie Westdijk. „Bij
sommige bungalows stond het water tot halverwege de voordeur. Gelukkig was het park niet helemaal
vol, zodat we de mensen in andere
bungalows hebben kunnen onderbrengen.
Onder het terrein door loopt een
rioolbuis voor de afvoer van de
noordboulevard, inclusief de diverse flats. Het bungalowpark zelf
maakt geen gebruik van deze leiding. „Tussen de boulevard en ons
park zit een verval van tien meter,"
zegt Wim uit den Bogaard, manager
technische dienst. „Dus het water
komt met een enorme snelheid naar
beneden". Onder het park zelf is het
verval een halve meter. Toen dat
laatste stuk vol raakte, - vrijwel zeker - als gevolg van een opstopping
elders, werden door de waterdruk
twee inspectieputten open gedrukt.
Door het omhoog spuitende water

4

In Structuurschets te weinig aandacht voor natuur'

Duinbehoud constateert dat de
Structuurschets 'slechts' is opgesteld voor de 'algemene kwaliteitsverbetering van de economische,
toeristische en woonfunctie van
Zandvoort'. 'Wij zijn van mening dat
een structuurschets evenzeer bedoeld zou moeten zijn om de gewenste leefruimte voor flora en fauna en de recreatieve functie van de
duinen in beeld te brengen. Deze
laatste twee aspecten komen slechts
zeer marginaal aan bod in de concept Structuurschets,' aldus beleidscoördinator drs. Mare Janssen.
De opmerkingen hierover in het
concept bieden volgens hem weinig
aanknopingspunten voor een betere
bescherming van natuur en landschap, plus de belangenbescherming van de natuurgerichte recreatie. 'Op basis van de concept Struc-

tuurschets moet eerder gevreesd
worden voor het tegenovergestelde.
In de schets worden bijvoorbeeld
weer natuur-onvriendelijke plannen
geopperd, zoals het opofferen van
duingebieden voor de aanleg en de
verbreding van wegen, of het opofferen van duingebied voor de verplaat-

LW

sing van een sporthal.'
Janssen wijst er in zijn schrijven
aan het college van burgemeester en
wethouders nog een keer op, dat de
Stichting Duinbehoud tegen verlenging van de Herman Heiermanweg
is. Daarmee zijn echter zulke bedragen gemoeid, dat de verlenging voor-

lopig niet zal plaatsvinden. Duinbehoud is ook tegen een nieuwe verkeersroute langs de zuidduinen.
'Het gebruik van deze routes voor
intensief autoverkeer is, gezien vanuit de belangen van natuur en landschap, onaanvaardbaar,' aldus Janssen.

ACCORDEONS

• Het water uit
deze inspectieput op Gran Dorado sloeg een
forse hoeveelheid zand weg.

gens zand besteld om de schade aan
het duin te herstellen. De huisjes
waren dinsdag al weer schoongemaakt. „Het duurt misschien nog
een dag of twee voor de lucht eruit
is," aldus Uit den Bogaard. „Maar
natuurlijk is het voor ons niet zo erg
als voor de mensen in het centrum,
die in hun woonhuis worden getrofSchade
fen." Hij hoopt uiteraard wel dat er
„De meeste mensen hebben geluk- ook voor Gran Dorado een oplossing
kig hun spulletjes in veiligheid kun- te vinden is. „We gaan binnenkort
nen brengen", zegt Connie Westdijk. met de gemeente praten."
„Maar toch is het heel vervelend
voor die mensen, het is immers je
vakantie. We hebben bij iedereen in
ieder geval wel de schade vergoed,
ook al krijgen wij er zelf waarschijn- ZANDVOORT - De NZH start morlijk niets voor terug van de verzeke- gen met nachtbussen vrijdags en
ring. Ook niet voor onze eigen scha- zaterdags om de 45 minuten naar
de".
Haarlem met aansluiting op andeInmiddels zijn er zeven vrachtwa- re bussen. De laatste om 03.04 uur.

werden grote stukken zand weggeslagen en kwam een beperkt deel
van het park blank te staan. Bij een
enkele woning blokkeerde het zand
de voordeur, zodat de gasten hun
spullen door het raam naar buiten
moesten tillen.

Nachtbus

Fel begeerd 'papiertje' is binnen
Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat /.iel) in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

d Mieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres: l L
Postcode/Plaats:
Telefoon: i i i
(iiro/Banknr.: L

DIJKMAN
Bilderdijkstraat 150,
A'dam, 020-6120862
Vraagt te koop voor
verenigingen, goede
gebruikte

ZANDVOORT - Een geheel groen
geverfde en verder naakte man uit
het Brabantse St. Oedenrode had
zich vrijdag verstopt in een van de
kamers van een hotel aan de Bakkerstraat. Toen de politie hem opgespoord had, sprong deze 'Huik'
luidkeels op de agenten af. Het lukte de politie hem te overmeesteren.
Vervolgens is de 23-jarige man per
ziekenwagen vervoerd naar een
ziekenhuis in Haarlem, waar hij is
schoongemaakt. Het ziekenhuis
heeft hem naar een psychiatrisch
ziekenhuis overgebracht ter observatie. De politie was nog uren bezig
de verf her en der te verwijderen.

Overstroming treft Gran Dorado

(ADVERTENTIE)

Stichting Duinbehoud over Structuurschets Zandvoort:
ZANDVOORT - De Stichting
Duinbehoud betreurt het dat
natuur en landschap er 'zo bekaaid af komen' in de concept
Structuurschets van de gemeente Zandvoort. Dat zegt de
stichting in een reactie op de
schets.

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Naakte 'Huik'
verstopt
zich in hotel

(ADVERTENTIE)

17.51 13.45
18.26 14.14
18.59 14.34
19.36 15.05
20.05 15.35
20.36 16.15
21.15 16.44
22.10 17.40
23.26 18.34

^aanstand:
*< woensd. 22 juli 22.15 u.
°oodtij 24 juli 23.26 u. NAP+65cm

De bemanningsleden van de
*j
KNRM-reddingboot hadden
O
maandag een spannende oefening
met een helicopter van de Marine.
De heren hadden te kampen met
een zuidwester van windkracht 6 tot
8. Vandaag in de rubriek 'Strandkorrels'.

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29.00 D jaar ƒ52.00
* Voor postubonnccs gelden andere tarieven.

ZANDVOORT - Deze leerlingen van de Gertenbach Mavo
konden er vorige week ontspannen bij staan. Het fel begeerde
papiertje was binnen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de
aula konden zij 'eindelijk' hun diploma's in ontvangst nemen.
Het feest werd daarna voortgezet met de gebruikelijke barbecue. Geslaagd zijn: Joukko Onel, Linda Paap, Daniêlle Blom,

Mauro Bova, Manja Bras, Vivian Croes, Sander Drommel,
Denise van Duuren, Madeleine Koper, Mare Molanus, Kasper
Nijman, Frank Oberscheidt, Arie Paap, Brenda Paap, Arend
Regeer, Sabine Sabelis, Angela Schilpzand, Raymond Sprokamp, Lajla Steen en Laura van Zon.
Foto Bram Stijnen

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020 -668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. L' hoeft geen post/egel te plakken.

8"710371"017003
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UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

FAMILIEBERICHTEN

DAG en NACHT bereikbaar

Geboren
10 juli 1992
onze zoon

Tel. 02507-13278

i-

Bobby
Peter Voolstra
en
Anita Voolstra-Schaap
Eger 25, 1423 Ev Uithoorn
Tel. 02975-31743

GEHUWD
Prof. dr. Dick L. Leiker
en
Gerrie Haitsma Muller

Daérra

^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
. ZÏjlweg183-Tel.023-315855 ;(DAG EN NACHT)

V
&

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 76jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn onvergetelijke vrouw en onze fijne moeder

Hendrika Wilhelmina van Staverenten Cate

(Puck)
echtgenote van J. van Staveren
eerder weduwe van W. J. des Bouvrie
Zandvoort:
J. van Staveren
Laren:
M. H. des Bouvrie
Zandvoort:
J. U van Staveren (Hans)
2042 KM Zandvoort, 12 juli 1992
Burg. Engelbertsstraat 9
Puck is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdag 16 juli van
19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 17 juli om 10.30 uur in het Crematorium Velsen te Driehuis (Westerveld).
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het crematorium.
Vertrek van Burg. Engelbertsstraat 9 om + 9.45
uur.

ADVERTENTIES

Ten behoeve van de leefbaarheid van de wijk moeten bovendien de hierna te noemen verkeersmaatregelen worden
getroffen.
Voor het instellen van die maatregelen moet een verkeersbesluit worden genomen.
De onderhavige wegen zijn in beheer bij en worden onderhouden door de gemeente Zandvoort.

023-315855

Uitvaartverzekering

fVraag rustig ^ijblij
iè'Jnliehtinge^

.

uw drukker voor:
geboorfekaarf/'es
nuwe/i/fcskaarfen
en uw handelsdrukwerk

: p

Secretaris Bosmanstraat 40
>S04;i:|

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

huisarts
en

Kruiswerk Zd.-Kennemerland,
afd. Zandvoort
voor de liefdevolle verzorging en samenwerking tijdens
de ziekte en het overlijden van mijn man.
H. D. Wartenbergh-Brugman

Lieve
opa en oma Trouw

Daarom hebben burgemeester en wethouders -mede op grond van een eerder besluit van de raad, van de bepalingen
in de wegenverkeerswet, het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Ministeriële regeling ter uitvoering van de diverse artikelen van het
BABW- besloten tot het instellen van:
- een 30 km/u-zone voor de Martinus Nijhoffstraat
- een 30 km/u-zone voor de in het woningbouwplan opgenomen weg, die parallel loopt aan de Van Lennepweg
- een parkeerzone voor de Martinus Nijhoffstraat
- het instellen van parkeerverboden in de parkeerhavens aan de Nicolaas Beetslaan
- een parkeerstrook, uitsluitend bestemd voor personenauto's, ter plaatse van de hoogbouw op de hoek Van
Lennepweo/Vondellaan
- eenrichtingverkeer op de in het woningbouwplan opgenomen weg, die parallel loopt aan de Van Lennepweg
- fietsstroken aan de westelijke en oostelijke zijde van het gedeelte van de Vondellaan, dat ligt tussen de Van
Lennepweg en de Nicolaas Beetslaan.
Al deze maatregelen worden aangegeven op borden, zoals voorgeschreven in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
NB Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld ü\\ de Afdeling voor geschillen van
bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na de dag waarop het
besluit is bekendgemaakt.
Het desbetreffende beroepschrift dient te worden gericht aan en in tweevoud ingediend te worden bij genoemde
afdeling.
Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is een recht van f 150,- verschuldigd, te storten op
postrekening 507590 ten name van de Raad van State te Den Haag.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Vermist POES
(schildpad kleur)
roepnaam Kaatje
lichtkleurige driehoek op
voorhoofd. Tegen beloning
terug te bezorgen.
Oosterparkstraat 34
of tel. 12725.

:CENT1WLEVERVVARMING /
:
v
LÖÖDGIETRIJ :
;; ' ;
AIRCONDITIONING
;
: :
: : .; v.. . ..Bel Voor informatie, en vraag
a .•..Vrijblijvend een offerte a;in: '

GR O E NES T É / N bv
TE C H-N t:S C H

E mm

B U H. E * U

02507-18484

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
Mijn dank aan onze

Verkeersmaatregelenvoor de Martinus Nijhoffstraat en omgeving
In onze gemeente wordt, op grond van het woningbouwplan 'Van Lennepweg' de nieuwe woonwijk 'Martinus
Nijhoffstraat en omgeving gecreëerd. Bij de opzet van dit woningbouwplan is ernaar gestreefd aantasting van het
woonkarakter van de wijk zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn de wegen in deze wijk slechts bedoeld voor
bestemmlngsverkeer en dient de snelheid van het verkeer laag te zijn.
Ter realisering hiervan achten wij een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk, waaronder de aanleg van toegangsdrempels en verkeersdrempels en de instelling van een 30 km/u-zone.
Ter verzekering van de veiligheid van de diverse categorieën weggebruikers, en met name ter bescherming van
voetgangers en fietsers moeten loopstroken en fletsstroken worden aangelegd.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
l

Bussum, 10 juli 1992
Const. Huygenslaan 4a
1401 AM Bussum

70 J/MR IMZORG
• ONÏllORG-

1. Keesomstraat 463, huur ƒ 697,34 per maand (excl. stookkosten) 4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ4.360,- zijn.
2. Mr. Troelstrastraat 62-21, huur ƒ477,19 per maand.
2-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ 2.860,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter image op het kantoor van EMM.

PROVINCIE

Noorc/-/So//ond

BEKENDMAKING

en

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 3 juli 1992 tot en met 3 augustus 1992 voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van H.P. Kooijman om ontheffing
van de verbodsbepaling(en) vervat in artikel 3, eerste lid, sub q,
van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland voor het aanbouwen van een kantoortje aan een
woonhuis aan de Kennemerweg 16 te Zandvoort (Caravanpark
Sandevoerde) 395/261/02.

juffrouw Linda
Bedankt voor al die gezellige ochtendjes
samen.
Ik zal ze missen, prettige vakantie en een
dikke knuf.

NICKY

Kop Zeestraat/thv. de Stationsstraat
Brugstraat/Zeestraat
Vondellaan/thv. spoorwegovergang
Haltestraat/thv. café Neuf

17 en 18 juli 1992 Kermis en Troplcanafestival (16.00 uur - einde evenement)
Vanaf 16.00 uur wordt een aanvang gemaakt met het afsluiten van het centrum.
Het betreft hier de straten/wegen gelegen binnen de grens Koninginneweg- Kostvertorenstraat - Zeestraat Bm. Engelbertstraat - Thorbeckestraat - Hogeweg - Grote Krocht.
Omstreeks 18.00 uur is geen autoverkeer naar het centrum meer mogelijk.
Bewoners binnen deze grenzen worden verzocht hun voertuig bij afsluiting elders te parkeren.
Wel blijft de mogelijkheid om het afgesloten gedeelte met een voertuig te verlaten.
Voertuigen geplaatst voor een wegafsluiting komen in aanmerking voor de wegsleepregeling.
22 juli 1992 Kermis en weekmarkt
De weekmarkt zal, i.v.m. de kermis, op woensdag 22 juli 1992 op de busbaan gehouden worden.
Aangezien de NZH niet in staat is om via de busbaan het busstation te bereiken wordt gekozen voor een andere route
cq. verplaatsing van het busstation.

Aangevraagde hinderwetvergunningen
(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, een vergunning ingevolge de Hinderwet te verlenen voor:
- een vishandel met stalling voor verkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen aan de
Kamerlingh Onnesstraat 7 te Zandvoort
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen aan de Curiestraat 2k
te Zandvoort
De aanvragen, de (gewijzigde) ontwerp-beschikkingen en de andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben
liggen van 16 t/m 31 juli 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00-12.30 uur.
De stukken liggen tijdens openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 31 juli 1992 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende. Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een
ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een volgend stadium van de procedure
wederom de gelegenheid om bezwaar te maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor geschillen van
bestuur van de Raad van State.

Ongeveer 4 weken
geleden van huis
weggelopen:

-

Aangevraagde bouwvergunningen

H. W. M. Wardenier,
Tollensstraat 65,
2041 PR Zandvoort,
tel. 02507-16509.

064B92
065B92
066B92
067B92

Celciusstraat 192
Ir. Friedhoffplein 16
Helmersstraat 22
Haltestraat 1

uitbreiden supermarkt
oprichten terrasconstructie
plaatsen dakopbouw
uitbreiden winkelruimte

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er een
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van art. 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening een bouwvergunning te verlenen voor
- Tollensstraat 65 oprichten garage
Het bouwplan ligt met ingang van 17 juli 1992 gedurende veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van
09.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Lieve juffrouw Nelly

Koninginneweg/Kostverlorenstraat
Koninginneweg/v. Ostadestraat
Nieuwstraat/Hulsmanstraat
Prinsenhofstraat/Bm. Engelbertstraat
Prinsenhofstraat/Stationsstraat

lnl 12164
Gasthuisplein

wit/zwart poes
roepnaam Minet, 3
jaar oud, wordt thuis
erg gemist.

Ik vind het fijn dat jullie altijd op mij
willen passen.
Ik hou van jullie.
Nathalie

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

16 juli 1992 Korte baan draverij (12.00-21.00 uur)
De korte baan draverij wordt gehouden op de Zeestraat/Kostverlorenstraat
In verband hiermede wordt vanaf 12.00 uur een aanvang gemaakt met het afsluiten van diverse straten

• • levert he.t bewijs.;;.

„Vers en
voordelig"
•tegen 'n lage prijs,
;, Celsiusstraat .192 ••

Verleende bouwvergunning
040B91
027B92
039B92
045B92
057B92

C. v.d. Lindenstraat 8 vergroten badkamer
Marisstraat 34
uitbreiden keuken
Fahrenheitstraat 72
vergroten woning
Hogeweg 74
oprichten vijf appartementen
C. v.d. Lindenstraat 42 vergroten woning

Belanghebbenden, diedoordeze vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van
de Wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
16 juli 1992

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).
Drogisterij „BOUWMAN"

B Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend worden,
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

o
Welkom in de

MANEGE
de gelegenheid voor ongebonden
mensen heeft iedere
zaterdagavond een wisselend
programma met

LIVE DANS MUZIEK
entertainment en 2 dj.
ENTREE ƒ15,-

Uitsl. ongeb. mensen
Corr. gekleed.

Info of reserveren
16023

üjlrëitb^

Het werk van de inspectiedienst kost handenvol
geld. Dagelijks rijden onze inspecteurs bij elkaar
honderden kilometers om klachten te onderzoeken. Vaak voor niets, soms te laat, maar gelukkig
dikwijls ook om dieren nog net op tijd uit afschuwelijke situaties te redden. We zouden méér kun-'
nen doen als we meer geld hadden, leder jaar
weer komen we te kort, waardoor noodzakelijke
dingen achterwege moeten blijven. Als u ons wilt
helpen en een legaat of gift wilt overmaken, komt
dat rechtstreeks ten goede aan de dieren in
nood.
U kunt ons helpen door dit te storten op giro
25685 t.n.v. dierenbescherming, o.v.v. 'Inspectiefonds'.
Wij zijn u er namens de dieren dankbaar voor!

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Fa. Gansnet & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJ!
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformu/ier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

VOLOP
ZOMERBLOEMEN
BIJ
BLOEMENHUIS
Voor overheerlijk eten met schitterend
uitzicht op zee zoivel binnen als bititen op
ons terms.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Alle dagen open

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloem werken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

BROODJE
BURGER
Met tropicana
festival zijn wi
geopend van 1
uur 's morgen;
tot 3 uur 's
nachts.
Schoolstraat 4
tel 18789

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 16 JUL11992

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

'Rioolstelsel als zodanig heeft
uitstekend gefunctioneerd'

Hondebezitter moet
iets meer z'n best doen

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich annhcvolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18(il8,

Spannende uurtjes voor

(Iet hondepoep-probleem blijft Honden moeten rennen en niet door
nog steeds de gemoederen bezig hou- de schuld van een onoplettende baas
ZANDVOORT • De bemanning en werd alvast ter hoogte van Langevelden. Volgens C. Hubert hoeft het al- aan banden worden gelegd. De belasandere leden van de Koninklijke Ne- derslag uitgevoerd, omdat de Zandlemaal niet zo ingewikkeld te zijn: de ting gaat maar omhoog en het wanderlandse Redding Maatschappij voorters een half uur op het strand
hondebezitters moeten gewoon iets delen wordt steeds beperkter.
station Zandvoort beleefden afgelo- moesten wachten. Zij moesten mismeer hun best doen.
Als iedereen die een hond heeft
pen maandag een paar spannende schien helpen bij een reddingsactie
gewoon wat meer z'n best doet in de
uurtjes. Hoewel er een zuidwester- voor IJmuiden. De IJmuidense redEcht om hondsmoe van te wor- opvoeding, kunnen we onze energie
wind waaide met kracht 6, stond er dingboot Johanna Louisa was daar
den, al die komotie rond honden en eens in andere dingen steken. Neem
een oefening op het programma, sa- bezig een zeiljachtje te bergen, waarhun uitwerpselen. Zelfs mijn Husky bijvoorbeeld de zuid-duinen. Vrij
men met station Noordwijk en een van een van de opvarenden, een
wordt er hondsmoe van. Een hon- kamperen, smeulende resten van
helicopter van de Nederlandse Mari- vrouw, overboord was geslagen. De
dentoilet, een hondvrije boulevard, kampvuur, etensresten, gebruikte
ne, afkomstig van de basis in Den vrouw is uit zee opgepikt door een
waar gaat dit allemaal naar toe?
luiers, maandverband en condooms.
Helder. Door de harde wind, die la- visserskotter, maar was toen al overZoals de meeste hondebezitters Dat kan allemaal wel. Ook daar kan
ter toenam tot kracht 8, was de zee leden.
(lees m/v) in Zandvoort betaal ik de hond al niet meer wandelen zonerg hoog. „Dat zou je nu niet moeten
ook hondenbelasting, wat nu hon- der een vergiftiging op te lopen.
doen", vond een oude rot aan de wal. Volleybal
derd gulden per jaar is voor één En.... de uitwerpselen in de zuid-dui„Het is maar een oefening. Als het
hond. Mijn buurvrouw heeft katten nen zijn echt niet alleen van honden.
Zaterdag en zondag worden bij waniet echt nodig is..." Bij sommige
die regelmatig de tuin onder poepen Want tegenwoordig maken vooral
anderen vond hij 'stilzwijgende bij- tersportcentrum Tim Klijn aan het
en plassen. Zij hoeft geen belasting toeristen gebruik van deze duinen
noorderstrand de tweede en derde
val'.
voor katten te betalen.
als openbaar toilet. Ik bedoel
De zorgen waren echter niet nodig kwalificatieronde gespeeld van het
Waar blijft al dat geld van de hon- maar...!
geweest. De bemanning van de 'Lou- Nederlands Kampioenschap Beachdenbelasting? Een hondentoilet en
C. Hubert
wes' stond zijn mannetje. Hoewel volleybal. Twee weken daarvoor ging
een bordje op de boulevard zal geen
Zandvoort
het schip de branding (vanwege de het evenement van start, met een
duizenden guldens kosten. En wat is
harde wind) schuin - in noordweste- behoorlijke belangstelling van pude volgende zet? Een honden-gelijke richting - moest nemen en daar- bliek. De vierde kwalificatieronde
doog-zone? Zoals vaak gebeurt, moedoor enkele honderden meters vindt plaats op l augustus in Scheveten de goede weer onder de slechte
moest omvaren, stond de redding- ningen. In diezelfde plaats worden
Naam
en
adres
lijden en worden aanbanden gelegd.
• De wolkbreuk zette zondag ook een groot deel van de Haltestraat blank.
Folo Bram Stijnen boot na de anderhalf a twee uur du- van 13 tot en met 15 augustus de
Het kost de hondenbezitter misIngezonden brieven voor het
rende oefening weer veilig op het finalerondes gehouden.
schien een week om te leren, de
Zandvoorts Nieuwsblad moeten
aan op de discussie vorig jaar okto- strand. Tien man waren er mee uitZANDVOORT - Het Zand- werkt had kunnen worden."
hond de behoefte te laten doen in de
voorzien zijn van naam en adres
Vorig jaar zaten her en der nog ber en november, naar aanleiding gevaren, in plaats van de gebruikelij- Jeugdkamp
voortse rioolstelsel heeft zijn
goot, zodat niemand zich meer hoeft
van de briefschrijver, ook al is
vuil en/of zand op belangrijke pun- van de 'Analyse wateroverlast' van ke zes. Tweemaal werden drie opvawerk
goed
gedaan,
maar
de
Amsterdamse kindertjes vinden al
te ergeren. Als er geen goot is, neem
het gebruik dat het adres niet In
ten in het rioleringsstelsel, zo bleek het bureau DHV Milieu & Infra- renden door de helicopter omhoog sinds
hoeveelheid
water
was
teveel.
jaar en dag ontspanning op het
je een zakje mee, kleine moeite.
de krant wordt gepubliceerd.
een onderzoeksrapport. Volgens structuur BV. Op dat rapport is een genezen, na een gratis rondvlucht) e
strand. Vroeger vooral
Die conclusie trekt sector- uit
Hond in de goot klinkt erg oubollig,
Helaas krijgt de redactie af en
Smits kan daar nu niet of nauwe- vervolgstudie verricht, die volgende werden zij weer teruggezet. „De oefe- Zandvoortse
via jeugdhuizen, tegenwoordig met
hoofd
Eigendommenbeheer lijks sprake van zijn. „Het program- maand besproken wordt.
maar het is een stukje verantwoortoe brieven binnen waaraan
ning
verliep
prima,"
aldus
secretaris
name door de Stichting Jeugdstrand
Smits, van de gemeente Zand- ma van onderhoud en controle is
delijkheid van elke hondenbezitter.
deze gegevens ontbreken. Deze
Chris Kemp.
Zandvoort. Deze organiseert dagvavoort. De regenval van zondag- sindsdien dermate geïntensiveerd,
Een deel van de hondenbelasting
kunnen niet geplaatst worden.
Bij deze oefeningen krijgt vaak een kantiekampen, waarvan maandag
'Zoete broodjes'
kan dan gebruikt worden om de goochtend had volgens hem op dat die kans erg klein is."
nieuwe helicopterpiloot zijn vuurveertiende van start is gegaan. Er
ten eens extra schoon te spuiten.
Volgens Martha Burger, van de doop. Uiteraard met een ervaren pi- het
geen enkele manier verwerkt
is
ruimte
300 kinderen van vijf
Werkgroep Wateroverlast, is dat loot naast zich. Hij had maandag iets tot en metvoor
kunnen worden. Ook met een Vet
dertien
jaar, die dagelijks
veel later dan nodig was. „Dat ver- eerder al kunnen oefenen met de met bussen uit Amsterdam
riolering die aan alle landelijke
naar
„Maar we kampen nog wel met volgrapport ligt al een paar maan- boot uit Noordwijk. Die oefening Zandvoort komen.
normen had voldaan, was er vetvoorraden
in
het
riool,
afkomstig
den
bij
ambtenaren
op
het
bureau.
wateroverlast geweest.
van de bedrijven." Dat is een hard- Er zou met ons over gepraat wor(ADVERTENTIE)
nekkig probleem, aldus Smits, van- den, maar dat is al die tijd niet ge„Het rioolstelsel als zodanig heeft daar dat de gemeente bezig is eisen beurd. En nu staan ze plotseling bij
Weekend:
14561,
Vermissingsdienst uitstekend gewerkt," zegt Smits. hierover op te stellen, die opgeno- ons voor de deur. Maar dan heb ik
18/19 juli 1992
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens „Het is zelden voorgekomen dat de men kunnen worden in de hinder- geen zin meer in een gesprek, dat
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In pension) 02507-13888, Asiel Haarlem wateroverlast zo snel verdween. wetvergunning. Dat het vet van be- noem ik zoete broodjes bakken, de
andere gevallen: tel. 13043.
023-244443.
Maar dat staat wel los van de discus- drijven afkomstig is, zou blijken uit boel sussen."
BRANDWEER:
Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- sie over de capaciteit. Of het stelsel de grote hoeveelheden. „Daar is
06-11. Indien géén spoed 023-159500 lening: Voor informatie, advies en toereikend is, dat is een heel ander geen misverstand over mogelijk."
De werkgroep werd zondag uitgenoof - voor info overdag- (02507) 61584. hulp tel. 17373, op alle werkdagen verhaal. De stortbui van afgelopen
De problematiek rond de watero- digd voor een 'spoedgesprek' op het
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: zondag was zo gigantisch, er viel on- verlast staat op de agenda voor de raadhuis, maar heeft dit afgewezen.
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
geveer 26 millimeter in korte tijd, Commissie Ruimtelijke Ordening „We willen de discussie openbaar
len), Centrale Post Ambulancever- Stichting Welzijn Ouderen Zand- dat die op geen enkele manier ver- op 13 augustus. De bespreking sluit houden", aldus Martha Burger.
voer (CPA) Kennemerland.
voort: (voorheen Dienstencentrum)
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
scherming): 023-246899.
Spreekuur op dinsdag- en donderHUISARTSEN: De volgende huisart- dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
sen hebben een gezamenlijke waar- Belbus: Om van de belbus (voor benemingsregeling: J. Anderson, B. woners van 55 jaar en ouder) gevan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. bruik te kunnen maken, dient men
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. zich 24 uur van te voren op te geven
Weenink. Informatie daarover tij- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusdens weekend, avond/nacht vanaf sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
16.30 uur, én tijdens feestdagen via persoon bedragen vanaf l juli 1991:
telefoonnummer 30500. De spreeku- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
ren van de dienstdoende arts zijn een retour.
zowel op zaterdag als zondag van Alg. Maatschappelijk Werk Zand11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
17.30 uur. Een afspraak is niet no- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
dig. Inlichtingen omtrent de dien- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maansten van dokter Flieringa worden dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpververstrekt via nummer 12181.
Ook op zondag open van 1-5 uur
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- lening, beschikbaar voor iedere in• Petra Goudswoner van Zandvoort, is gratis.
arts bellen.
blom heeft er
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
veel 'lol' in om
Neutel, tel. 13073. Openingstijden 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
allerlei
kleine
(alléén voor recepten): zaterdag uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
dingetjes te maken. Sinds begin
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag Zandvoortse Vereniging van Huur11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten ders: Gratis advies voor leden. Teledeze maand kan
de openingstijden telefonische in- fonisch spreekuur elke dinsdagazij die verkopen
formatie over de regeling via tel. vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrifin haar eigen
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand'piepkleine' win13073.
keltje aan het
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen voort.
ZANDVOORT - Bij Beach heen is verwerkt. Ik was net terug
Dorpsplein:
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- Woningbouwvereniging
EMM:
Bum, een opvallend kleding- van Curacao," verklaart zij.
'Goudsblom
land 's avonds, 's nachts en in het Klachtentelefoonnummer
techniDe naam Beach Bum wordt in de
zaakje annex 'giftshop' aan het
kado ideetjes'.
weekend te bereiken via de dokter- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
VS wel gebruikt voor mannen die
Gasthuisplein,
zijn
restpartijspreekuur: iedere eerste dinsdag
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
alleen maar op strand lopen te paraen en monstercollecties van deren.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Foto Bram Stijnen
Het is afgeleid van - het Amebekende Italiaanse kleding- rikaanse
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
- beachbump, wat zoveel
merken te vinden. Maar ook betekent als 'zandheuveltje'. Toch is
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- Taxi: tel. 12600.
allerlei accessoires, zoals ge- de meeste kleding (voor vrouwen,
voort, tel. 02507-14437.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 34,
kleurde slippers van plexiglas. mannen en kinderen) van Italiaanse
tel.
14131.
Open
ma.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
afkomst. De merken van de shirts,
woe.
10-17.30,
vrij.
15847.
T-shirts, broeken, rokjes en jacks
Dieren: (Overige diensten) Vereni- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Beach Bum zal maar een kort be- zijn onder andere: Diesel (Diesellito
ging v.h. welzijn der dieren (02507) 10-14 uur.
Naast beertjes en pinquins maakt wel iets mee, geeft zij toe. „Ik heb er staan leiden, dat was vanaf het begin voor kinderen), El Charro, Chipie,
ZANDVOORT - „Als iemand
ontzettend veel lol in om allerlei din- al duidelijk. Het is ook de bedoeling, Replay en - het bekende motormerk
een pinquin wil, maak ik een Petra alle denkbare diertjes.
getjes te maken." Dat is kennelijk zegt onderneemster Babette, dat het - Harley Davidson, waarvan ook ta^pinquin. Het is maar net wat
altijd al zo geweest. Vroeger heeft zij winkeltje alleen de zomermaanden sen te koop zijn.
de mensen willen hebben." Dat Varkentjes
ook
teddyberen, kleding en poppen (tot en met augustus) open is. Het
is echt een uitspraak van de In het winkeltje zijn onder andere gemaakt.
zaakje, dat een Amerikaanse sfeer
enthousiaste, 23-jarige Petra ook enkele centimeters grote varademt, is te vinden in het pand van Goedkoper
Weekend 18/19 juli 1992
Gereformeerde Kerk:
Goudsblom
die
begin
deze
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
kentjes, muisjes en olifanten te zien.
de voormalige bakkerij Van der
Ze zijn veel goedkoper dan gemidHervormde Kerk, Kerkplein:
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap maand met een eigen winkeltje Ieder figuurtje is enig in zijn soort Beeldjes
Werf, tegenwoordig eigendom van deld omdat het restpartijen zijn, of
neerstreek op het Dorpsplein en dus uniek. „Ik ga nu ook probeZondag 10.00 uur: ds. W.M. Maas uit NPB:
„En als kind heb ik, samen met de Play In, van Leo Heino. „M'n oom," monstercollecties die de importeur
Haarlem
Geen NPB-diensten tot en met 16 nummer 2. Het piepkleine ren een dolfijn te maken, daar vroeg andere kinderen uit de buurt, ge- zegt Babette, die de ruimte voor zo- als voorbeeld voor de dealers heeft
Tevens 10.00 uur Kinderdienst in augustus.
zaakje heet 'Goudsblom kado net iemand naar." Maar er zijn bij- leerd beeldjes te gieten, van gips en lang mag gebruiken. „Het was aan- gebruikt. „Een aantal kleren hebben
het Jeugdhuis
Roomskatholieke Kerk:
ideetjes' en is te vinden bij de voorbeeld ook kaboutertjes en bosfi- restjes kaarsvet. Ik tekende ook vankelijk als een stuntwinkel be- een 'gedragen look', maar dat heeft
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th. W. ingang van de Antiekmarkt. guurtjes. Sommige op stukjes hout veel. En op de grafische school leer- doeld, maar daarvoor is het toch te daar niets mee te maken," zegt BaDuijves
die zij aan het strand heeft gevon- de ik vaktekenen, maar daarin kon netjes geworden."
bette. ,.Dat komt alleen door een bepaalde bewerking". Een en ander
Zondag 10.30 uur: pastor Th. W. Het staat bijna vol met allerlei den. „Ik gebruik alles wat ik tegen- ik mijn creativiteit niet kwijt. Daarzelfgemaakte
dingetjes,
voorDuijves (Rekreade)
kom."
na ben ik naar de Edelvakschool gewordt ingekocht via een kledmgZandvoorts
Zand
namelijk
van
Fimo-klei.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
gaan, waar je onder andere gouden
zaak m het oosten van het land.
Nieuwsblad
Haarlem.
Petra Goudsblom, oorspronkelijk en zilveren sieraden leert maken."
Waar die Amerikaanse sfeer van- Daarnaast zijn er allerlei accest.cnZondag 10.30 uur: ds. D. Powers
Het werk moet ook leuk blijven, daan komt, kan zij niet verklaren. res en andere aardigheidjes zoalb asCadeau-artikeltjes, zo omschrijft afkomstig uit Haarlem, woont sinds
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donZondag 19.00 uur: dhr. Ruud Blom Petra zelf de spulletjes die zij ver- vier jaar in Zandvoort. Hoe zij zo vindt Petra Goudsblom. „Ik zal bij- „Misschien door het zand op de bakken, sigarettenkokers en voorderdag m Zandvoort, Bentveld en Aerdenkoopt. Dat varieert van oorbellen, met haar winkeltje op het Dorps- voorbeeld niet snel voor een ca- vloer. Ik ben wel vaak in de VS ge- werpen van 'flowerpower perspex' te
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
Jehova's Getuigen:
broches en hangers tot en met gla- plein belandde? „Via een kennis van deaushop gaan werken. Ik moet er weest, maar ik heb niet bewust die koop.
Sas.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te zen kweekschaaltjes, geboortete- mijn ouders", zegt zij. „Hij had mij niet aan denken om op bestelling sfeer willen creëren. De winkel is in Beach Bum is de hele week geopend,
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en gels, bekers en naamplaatjes. Ze gevraagd iets te maken met india- vijfhonderd broches te gaan zitten twee dagen geschilderd, misschien behalve op maandag.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. hebben vrijwel allemaal één ding ge- nen. Daar was hij zo enthousiast maken."
dat er wat Caribisch gevoel door02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor: 020van Rongen, L. Meeszstraat 14, meen: een diertje of poppetje van over, dat hij mee ging zoeken naar
6451515 tijdens kantooruren.
Haarlem, tel. 023-244553.
Fino-klei, keihard gebakken en ge- een ruimte voor me. Daarvoor stond
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Man(ADVERTENTIE)
glazuurd. Dat geldt ook voor het ik wel eens met een kist met broches
anne Timmer.
beertje dat de zijkant van een beker in de Grote Houtstraat in Haarlem.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
siert. „Dus ook geschikt voor de af- Toen zeiden allerlei mensen al dat ik
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
wasmachine," zegt de jonge onder- een winkeltje moest beginnen, maar
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnumneemster.
daar had ik geen geld voor."
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maanZANDVOORT - De Tour de Frandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
Periode:
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13ce-prijsvraag, die weekmedia in saEen rondblik in het winkeltje
7 - 13 juli 1992
17 u.; vrijdag 9-12 u.
menwerking met de lokale middenmaakt duidelijk dat zij over een Klein
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
De kritische en goed geinforstand heeft georganiseerd, heeft 21
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
Gehuwd:
enorme hoeveelheid creativiteit en
Het zaakje heeft hooguit vier of
meerde relaties van
prijswinnaars opgeleverd.
tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51,
Hartens, Robbert en Zembacher, talent beschikt. „Ik heb ook nooit vijf vierkantemeter oppervlak. „Ze
1180
AB Amstelveen. Faxnummer: 020Van Reeuwijk weten wel beter
zeggen
dat
het
wel
klein
is,
maar
dat
Katharina
Theresia
eerder
een
baan
gehad,
waarin
ik
6475449. Micro-advertenties tel. 020 Toch is dit karpet een hoogDe winnaars krijgen een geheel verBloem, Willem Frederik Karel en zoveel plezier had als met dit," zegt geeft niet: mijn spulletjes zijn ook
562.0271.
standje van formaat Met grenzorgde reis voor twee personen naar
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
zij. „Vooral als de mensen zo en- klein". Verder verkoopt zij er ook
Jansen, Johanna Christina
zeloos geduld werden de fijnParijs in het weekend van 25 en 26
losse
pakjes
Fimo-klei
voor
de
klant
Geboren:
thousiast
reageren".
De
klant
kan
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ste materialen geknoopt tot
juli aangeboden.
Nigel Rafael, zoon van: Beaumont, ook zelf met een idee komen, Petra die zelf iets wil maken. Vroeger
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
een tijdloos kleed Informeert u
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
Rafael Arcangel Erwin en Driehui- maakt het wel. Daardoor is de keuze moest men daarvoor naar Haarlem.
maar eens by Van Reeuwi|k
De prijswinnaars zijn: Vonseenummers ƒ 1,75.
in feite onbeperkt.
Het winkeltje, (tel. 16551) is dagelijks
zen, Eveline
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ze weten er alles van
Paap, M. de Boer, T. Paap, M. Bras,
Overleden:
,Ik heb al een keer een heel theeser- geopend van 13 tot 18 en van 19 tot
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
J, van Woerkom, Schreurs, R. LamBezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 Hoogendoorn geb. Moot, Cornelia vies versierd met diertjes. Die vrouw 21.30 uur. Petra is er deze maand
mers, Esbach, R. Rozendal, A.P.
17166.
Antonia, oud 65 jaar
was op het servies uitgekeken. Nu alleen op maandag, donderdag en
Wahlen, J. Buijs, Misset, T. van
zaterdag
te
vinden.
Na
l
augustus
is
Abdala,
Barend
Gabriël,
oud
85
jaar
heeft
bijvoorbeeld
het
suikerpotje
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
Sniep/ Tel 020-6994111
Vliet, Roos, W. Voorn, S. van Velzen,
Wartenbergh, Johannes Petrus, oud een beertje dat zich aan de rand vast- zij alle dagen aanwezig.
1941.
In Diemen vertellen wij u er graag meer over.
Meubelboulevard Diemen
L. Altona, M. de Groot, C. Voornehoudt".
82 jaar
'Kleine spulletjes', daar heeft zij
veld, D. Bakker en J. Buskermolen.

Weekenddiensten

OPRUIMING
nu 20-40% KORTING
op onze

ZAKELIJK BEKEKEN

Cadeau-artikeltjes ook op bestelling

dames en heren
ZOMER KOLLEKTIE

Beach Bum verkoopt Italiaanse
topmerken uitmonstercollectie

l

Kerkdiensten

Winnaars van
Tour-prijsvraag

Burgerlijke stand

van eeuwijk
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u
komt
toch ook?

Wegens vakantie gesloten
•van 6 juli t/m 21 juli
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

a.s. zaterdag gratis
S^*^\mm
Hdagen-DazsJ jj§

Kweker!]

P. van KLEEFF
ZOMERPLANTEN

maandagmorgen
ook geopend

Voor ons filiaal te Zandvoort zoeken wij
op korte termijn

Hulpkrachten m/v
-leeftijd l £-21 jaar
- voor 2 tot 12 uren per week
(met bereidheid tot het werken
in de avonduren en in het weekend)

Vakantiekrachten m/v
-leeftijd 18-21 jaar
-voor 38 uren per week
(met bereidheid tot het werken
in de avonduren en in het weekend)

proeven
bij onze ijskar

Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel. 17093

Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort. Tel. 02507-13529

WERKEN BIJ KRUIDVAT IS MEER
DAN 'N BAANTJE

^~*~-<~>^Q*^~^^

Groente en Fruit

Grote Krocht 25,
tel. 14404

Celsiusstraat 192

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 405.

Heb je belangstelling?

30% tot 50%
KORTING
op de zomercollectie*
van JACKPOT en
COTTENFIELD

Neem dan telefonisch kontakt op met de
Filiaalmanager van ons filiaal te Zandvoort,
de heer F. van Rhee.
Telefoonnummer: 02507-15231.

GETINT GLAS
RONDOM.

CENTRALE
VERGRENDELING.

Kruidvat
l BIJ KRUIDVAT WERK JE MET MEER PLEZIER

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

MODE
Grote
Krocht 23
Tel. 02507-18412.

Weekendaanbieding

Elke avond geopend tot 21.00 uur
* Geen korting op badkleding, lingerie en basic's

De enige echte special
shop in Zandvoort.

Glazenwassen]'
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

SLAGROOMSCHNITT
Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

offerte.

GLX

STUURBEKRACHTIGING.
ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

GETINT GLAS
RONDOM.
VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

CENTRALE
VERGRENDELING

TOTAAL VOORDEEL:
1.815,-.

WONING STOFFERING

Vraag vrijblijvend

405

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

SCHILDERWERK
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

PEUGEOT

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

PEUGEOT

405

R É F É R E N C E .

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

Vrijblijvend

STUURBEKRACHTIGING.
ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

prijsopgaaf.

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

3-SPAKIG SPORTSTUUR.

CENTRALE
VERGRENDELING.

GETINT GLAS
RONDOM.

VELOURS BEKLEDING.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING
BINNENVERLICHTING.

IN HOOGTE
VERSTELBARE
BESTUURDERSSTOEL.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL

TOTAAL VOORDEEL:
2.110-.

EET-0-THEEK'
Vrijdag 17 en Zaterdag 18 juli
Raadhuisplein (van ± 20.00 tot 24.00 uur)

P E U G E O T
Nu b'ij Peugeot: vele spe-

* Live optredens pp het podium
* Bars, Saté- en ijsstands
Restaurant
* Onze beroemde tropische voorgerechten,
hoofdgerechten en desserts
* Cocktails, Sangria, Longdrinks
Alles in een verrassende omgeving.

waarvoor u slechts 605,- betaalt.

ciale modellen. Vol extra extra's.

Of de Peugeot 405

405G R X .
waarvoor u slechts 700,- betaalt.

Dus wilt u profiteren van

En tot slot de 405 GRX

dit grote voordeel, kom dan zo

Zoals de 405 GLX

Référence (vanaf 36.655,-) met

(vanaf 37.245,-) met riante

snel mogelijk bij ons langs.

(vanaf 33-825,-), met een pak-

een zeer gedistingeerd pakket

extra's ter waarde van 3.400,-,

kct comfortverhogende extra's,

extra's ter waarde van 2.515,-,

die u nu slechts 1.290,- kosten.

JE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE V O O R R A A D STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

NOCHE DE

SANGRIA

Haltestraat 3, 2O42 LJ Zandvoort
O25O7 - 12994

TROPICAL COCKTAILS

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGECTL
DYNAMISCH OPViTXI.
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Ondanks regenbuien toch
geslaagd Pleintjesbasketball

ZANDVOORT - De enorme
wolkbreuk zondagmorgen
deed niet veel goeds beloven
voor het Pleintjesbasketball.
Gelukkig voor de organiserende vereniging The Lions
was de bui bij de opening
voorbij getrokken en konden
de teams zich gaan opmaken
voor het basketballen op
straat.

de teams lieten elkaar de nodige
speelruimte zodat er geen ongelukken gebeurden.
Maar liefst 39 teams hadden zich
toch nog ingeschreven. Die kwamen
niet alleen uit Zandvoort maar uit
alle windstreken van Nederland. Bij
goed weer had Lions zeker het grootste deelnemersveld kunnen begroeten, van deze serie pleintjesbasketball in Nederland. "We zijn stomverbaasd dat zo veel teams zich hebben
aangemeld, ondanks dit slechte
weer", stelde Johan Beerepoot, voorzitter van The Lions. "Het is jammer
dat het weer zo slecht is waardoor er
door Aaldert Stobbelaar
maar weinig publiek is. Met een
mooie zondag had het hier vol gestaan met publiek en dan had je met
de basketballsport meer aan de weg
Ondanks de matige omstandig- kunnen timmeren".
heden werd het een zeer goed evenement. De buien hadden het tegelplateau van het Van Fenema- Opperbest vermaak
plein aardig glad gemaakt, met
Maar ondanks het lage aantal behier en daar een plas water, maar zoekers, vermaakten de teams zich

opperbest. De drie tegen drie
teams, spelend op n basket maakten er een aardige show van. Herenteams, damesteams en jeugdteams van alles was er te zien en
vol overgave vocht men voor de
punten.
Het ging in dit spel vooral om de
baskettaallsport te promoten. Gezien het enthousiasme van de
door de regen door natte spelers
en speelsters is het evenement bijzonder geslaagd.
"We zijn toch tevreden", meende Beerepoot. "Als je het op n na
grootste ddelnemersveld trekt,
dan is het geslaagd". Misschien
dat The Lions volgend jaar een
nieuwe kans krijgt om een dergelijk evenement te organiseren.
Want het Van Penemaplein bleek
een uitgelezen plaats te zijn om
het pleintjes basketball te spelen
en met zomersweer komt het nog
beter tot z'n recht.

Knappe prestaties van de
Zandvoortse duivenhouders
ZANDVOORT - De duivenhouders van Postduivenvereniging Pleines hadden het afgelopen weekend veel succes met
vluchten van zowel oude als
jongen duiven. De oude duiven
moesten een afstand afleggen
van 380 kilometer terwijl de
jonge duiven 145 kilometer
voor de vleugels kregen.

De oudjes vertrokken donderdagvond al naar Chantilly om daar zaterdagmorgen om kwart over tien
gelost te worden. Vooral de duif van
Hans Heiligers bleek in grote vorm
te zijn. 's Middags om drie minuten
voor half drie draaide Heiligers zijn
eerste duif het hok in en dat was een
zeer vroege. Niet alleen was de duif
van Heiligers de snelste van de
Zandvoortse vereniging, maar ook

Paarden staan te trappelen

van de gehele afdeling Haarlem. Een
prima resultaat.
Ook bij de jonge duiven waren de
leden van Pleines in de voorste gelederen te vinden. De duiven vertrokken vanuit Duffel in Belgi en werden
's morgens om kwart over negen gelost. In een rap tempo vlogen de duiven huiswaarts en ongeveer anderhalf uur later was de eerste duif binnen. Dat was, om precies te zijn, om
zes minuten voor tien. De combinatie Van der Wal/Bomkes presteerde
het om de plaatsen een tot en met
vijf in te nemen binnen de vereniging. Dat was in het district Haarlem, met 8.500 duiven, goed voor een
prachtige tweede plaats. Ook hier
dus groot succes voor Pleines.
Uitslag Pleines, oude duiven: H.Heiligers
l, 13. P.Bol 2, 8,10,12. Combinatie Koper 3.
J.Heeremans 4. R.Slnnlge 5,15. J.Hartcveld
6,11. E.Paap 1. Combinatie Bol 9. R.Drlehul-

• Veel stunts zullen te zien zijn tijdens de show op het strand. De Revolution kan bijvoorbeeld voor- en achterwaarts vliegen, spinnen als een propeller en
in een duikvlucht in een keer tot stilstand komen.

'Een goed vliegeraar stopt bij veel
ZANDVOORT - Een spectaculaire
stuntvliegershow
wordt er zondag 19 juli gehouden op het strand van Zandvoort, voor paviljoen Freddy &
Paul. De show wordt driemaal
opgevoerd, om elf, een en drie
uur en duurt ongeveer een uur.

De stuntvliegershow is de zevende
uit een reeks shows van het Sisi BeUitslag Jonge duiven: Combinatie Van der ach Team. De shows zijn voor iederWal/Romkcs l, 2,3,4,5. J.Harteveld 6. P.Bol
7,12,14. A.Molenaar 8,11. J.Heeremans 9,13, een gratis toegankelijk en worden
alleen afgelast bij regenval of wind15. H.Helllgers 10.
zen 14.

J
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EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN
GEORGEDZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN
LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT
muziek JERRY GOLDSMITH
productie MARIO KASSAR/
^ ALAN MARSHALL
^t&
A»oico pAKAVISOH®
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Boekuiigave
AW.Bruni
Uitgevers b.v
Soundtrack INDISC

CONCORDE FILM

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

Slecht weer en
matige visvangst

Na driemaal honderd minuten vissen waren slechts 21 vissen boven
water gehaald. De vissen die gevangen werden waren wel behoorlijk
van lengte. Zo ving Jan Terol een
paling van 75 centimeter. Terol zou
dan ook op de eerste plaats eindigen
niet een totale lengte van 119 centimeter. Tweede werd Henk Bluys
met 99 centimeter en Peer Warmerdam werd met 79 centimeter vis derde. De punten voor de grootste-visbpkaal gingen naar Jan Terol met
die prachtige paling van 75 centime
ter en een gewicht van 1250 gram.
Henk Bluys viel eveneens in de punten met een tong van 38 centimeter
en Cees Blom sloeg een bot van 38
centimeter aan de haak.
Na drie vis wedstrijden gaat Peer
Warmerdam met tien punten aan de
leiding. Tweede is Jan Terol met vijftien punten, terwijl Fred Ploegman
met zestien punten de derde plaats
bezet.

CINEMA CIRCUS

Internationale races belovenspanning

In vjjf omlopen zullen de dertig
combinaties uitvechten wie de uiteindelijke winnaar wordt. Het prijzengelc bedraagt in totaal 8000 gulden. Voor de winnaar is er een bedrag van 3500 gulden beschikbaar,
plus een groot aantal ereprijzen, beschikbaar gesteld door diverse sponsors. Hoofdsponsor is de ABN, gefuseerd met de AMRO.
Bij de kortebaan zal gebruik worden gemaakt van een 'handicapsysteem' om de spanning erin te houden. Voor de paarden met - gemiddeld -ibetere prestaties wordt de
startlijn iets naar achter verplaatst,
waardoor voor hen de baan langer
wordt. Daardoor wordt het uiteraard lastiger om de uitslag van de
races te voorspellen, maar toch kan
dat voordeel opleveren voor degenen die een gokje wagen bij de Hippo Toto-Totolisator: een hogere opbrengst voor de winnaar. De spanning wordt nog verder verhoogd
doordat er enkele onbekende paarden deelnemen. De combinaties komen twee keer tegen elkaar uit,
eventueel een derde keer.

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag gingen veertien leden
van de Zandvoortse Zeevis
Vereniging naar de Waddenzee. Het weer was niet best,
windkracht zes en veel regen.
Bovendien viel de vangst ook
nog tegen.

(ADVERTENTIE)

In de wijde omtrek van het strand
zal het publiek op de show geattendeerd worden door reusachtige 'flow
forms': twee vliegers van elk vijfentwintig vierkante meter groot die opgelaten en verankerd worden. Onder
de vliegers zit een windturbine gemonteerd, zodat ze ook bij windstilte in de lucht blijven. De technische
begeleiding van de show geeft Frits
Jansma, een van de bekendste vliegerspecialisten ter wereld.
Stuntvliegen is een sport waarbij
veel vaardigheid komt kijken.
Vliegeraar Stanley Abels: "Het is
heel belangrijk om de kracht van de
vlieger en jezelf te kennen. Als de
trekkracht te groot is moet je stoppen. Wie stoer doet en doorgaat laat
niet zien dat hij een kerel is, maar
dat hij weinig van vliegeren weet."

o De Kortebaanharddraverij; altijd goed voor spanning. Archieffoto weekmedia

ZANDVOORT - In de Zeestraal komen vandaag vanaf
14.00 uur dertig paarden aan de
start yoor de jaarlijkse Kortebaanlarddraverij. Daaronder
bevindt zich ook Desperado
van Joop van Dam, gereden
door pikeur Rob de Vlieger.
Het evenement duurt waarschijnlijk tot en met het begin
van ds avond.

stilte^ Er wordt gevliegerd met de
zogenaamde Stealths, Revolutions
en Acro's, die in serie worden geschakeld.

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50
Vanaf 16 jaar

KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9,.
volwassenen ƒ 12,50
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

• Het wordt zonder twijfel weer een spannend gevecht tussen Mercedes, Lotus en BMW, bij de Internationale Autoraces, die zaterdag gehouden worden.

ZANDVOORT-De
Internationale Autoraces op
het circuit Park Zandvoort
beloven aanstaande zondag
veel spanning en sensatie.
Daarbij zien vooral de Koni
Produktiewagens en de
Formule Renault er veel
belovend uit. Ook de Formule
Ford, wel de springplank naar
het grotere werk genoemd,
wordt met spanning tegemoet
gezien.

minder aan elkaar gewaagd. Om
drie uur volgt het grote werk van de
Formule Ford 1600. De Formule
Ford leeft als nooit tevoren. Het
afgelopen jaar leek de
belangstelling voor de instapklasse
van de Formuleracerij wat af te
nemen. Menigeen stapte over naar
een snelere bolide. Dankzij de
ondersteuning van een flink aantal
sponsors was het echter mogelijk
vers bloed in de Formule Ford te
brengen.

Cup. Het sluitstuk, dat om half zes
op het programma staat, de
Formule Renault, zou eveneens
veel spektakel teweeg kunnen
brengen.
In het startveld van de Formule
Renault liggen hoofdrollen te
wachten voor Alex Veenman, Jan de
Vries en Michal Bleekemolen.
Bleekemolen en De Vries hebben
een druk weekend, want zij moeten
ook nog aantreden in wedstrijden
op het Britse Donington. Zij vliegen

Jonge coureurs

De wedstrijden beginnen om een
uur met een race in de Squadra
Bianca klasse, waarna om kwart
voor twee de Koni Produktiewagens
boven twee liter aan de start
verschijnen. In deze klasse zijn de
snelle Lotus Esprits van Kroymans
en vooral Langeberg inmiddels van
flink wat extra gewicht voorzien.
Daarmee wordt de strijd meer gelijk
getrokken. Het wordt zonder twijfel
een stevig gevecht tussen Mercedes,
Lotus en BMW.
Om tien voor half drie zijn de
dames en heren in de
Produktiewagens tot 1400 cc niet

De jonge Nederlandse coureurs
zijn in dit jubileum jaar (25 jaar
Formule Ford) volop met de
Belgische toppers in de slag om de
kampioenstitel. Grootste
kanshebbers in het Nederlandse
kamp lijken daarbij Roger Ciapponi
en Alex Korper, terwijl de
buitenlandse concurrentie wordt
verwacht van Andr van Hoof en
Kurt Mollekens.
Om tien over half vier wordt
begonnen met de Koni
Produktiewagen race tot 2000 cc
gevolgd door de MG competitions
en om vijf uur door de Opel Ascona

ZANDVOORT - Tijdens de
algemene leden vergadering
van de badminton club Lotus
kon voorzitster Karin de Graaf
verheugd mededelen dat het
eerste team van deze wedstrijdvereniging alsnog is gepromoveerd naar de derde
klasse van de Landelijke competitie van de Nederlandse
Badminton Bond.

tussen de races door heen en weer.
Veenman kan daardoor misschien
de beide vliegende coureurs
verrassen.
De toegangsprijzen voor de
wedstrijden op zondag bedragen
vijfendertig gulden voor het
rennerskwartier en vijftien gulden
voor het duin/tribune terrein.
Kinderen tot twaalf jaar krijgen
vijftien procent korting op alle
geldende toegangsprijzen.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,
voor maar ƒ12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

Promotie voor Lotus
in de vierde klasse van de landelijke
competitie. De Zandvoortse yereniging behaalde in die competitie, achter kampioen Swish, een zeer verdienstelijk tweede plaats, die recht
geeft op een reserve-promotieplaats.

Het succesvolle team, naast voor- Toptrainer
De promotie werd deze week een
zitster Karin de Graaf bestaande uit
Rika Koper, Torn Geusebroek en feit doordat landskampioen BCH
Martijn van Keulen, speelde dit jaar haar eerste team wegens vertrek van

een aantal prominente spelers
moest terugtrekken uit de eredivisie. BC Lotus, dat zich ten doel heeft
gesteld om binnen drie jaar door te
stoten naar de tweede klasse landelijk, lijkt onder leiding van toptrainer Wim Fisscher hard op weg dit
doel al een jaar eerder te bereiken.

maanden zijn de nodige kaderopleidingen van de grond getild. Na de
vakantie gaan er met name op de
woensdagmiddag en -avond in de
sporthal Pellikaan en in de Van Pageehal weer nieuwe jeugd- en recreatiegroepen van start.

Met het nieuwe seizoen in aantocht, kunnen weer nieuwe leden geplaatst worden bij BC Lotus. Wekelijks kan met een aantal vrienden op
een gezellige manier een shuttle geslagen worden. Inlichtingen over BC
Ook in de breedte wil het actieve Lotus kunnen verkregen worden bij
bestuur van Lotus weer aan de weg het secretariaat Koningstraat 29, tegaan timmeren. In de afgelopen lefoon 16288.
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IRISCOPIE
MAGNETISEREN
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Mevr. M. Gerritsen
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GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

Raadhuisplein 15 - Zandvoort

GROTE UITVERKOOP

SPORTAFDELING

BANKSTELKUSSENS

10 stuks stofferen voor v.a

vnje-tijdspakken
10 TOT 50% KORTING

£«lur-

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

öf"

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

grote sortering sportschoenen
ook 30 tot 50% korting

9r9u

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEURELSTOFFEN

vanaf 9,95

Vele aanbiedingen T-shirts,
poio's en tennisshorts
2 voor ƒ 50,-

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries
AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN

de Graaf

|
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
i fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donj ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
j om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
a
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

CHRIS HARDENDOOD

/

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

^

m

VAN

Aanbieding deze week:
PRACHTIGE
DROOGBOEKETTEN
in div. kleuren

17.50

) „erica"
/ grote krocht 24
r
zandvoort, 02507-12301

>.,

MAKELAAR QG. H
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

TWEEWIELERS
REPARATIE

EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF IN:

'. SCOOTERS:

Vespa - Honda - Peugeot
* * **
Vespa - Cita snorfietsen
* -k * *

Bromfietsen:
Puch Maxi Vespa
* * **
RIJWIELEN:
Sparta (met.) Romein
* * **

Euro loodvrij
Super benzine
Diesel

•ERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HEI BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

verder showmodellen extra voordelig
DIT WEEKEND:

VRUCHTENSCHNITT

Op zoek naar de beste bijverdienste met veel extra's? Dan is

9.50

hier je kans. Word nu bezorger voor Trouw en de Volkskrant.
Voor tijdelijk of voor vast. Er ligt een leuke verrassing voor je
klaar. Minimum leeftijd 15 jaar.
Je kunt nu aan de slag in Zandvoort.

Bel: 16821
HOGEWEG 28. TEL. 12989

Postcode Loterij steunt Stichting Milieubewustzijn

Spelenderwijs leren
over de natuur

Hitbingo
en vakantie

In de drie dagen
van het programma
maken de kinderen
kennis met de Vier
E lemen Ie n in liet
Bewaarde Land. De
kring luistert
ingespannen naar
liet verhaal van de
Wachters. Straks
zullen ze op zoek
gaan naar de Hoorn
van de Wachters en
dan elk hun eigen
boom uitzoeken. Zo
Ieren ze al spelcnderwijs respect voor
de natuur.

ƒ l .76
ƒ1.92
ƒ l .06

lui

(bij Palace Hotel)

InterLanden sprelgroGp
Huis-aan-huis verspreiding

De l a a t s t e jaren is de zor»
voor het b e h o u d van on/.e
n a t u u r sterk toegenomen.
Daarbij is één ding duidelijk
geworden: dat we die y.org al
vroeg op k i n d e r e n m o e t e n
overdragen.
Een organisatie die zich hiervoor op o r i g i n e l e wijze i n z e t ,
is de S t i c h t i n g M i l i e u b e w u s t zijn. Speciaal voor (school)kin-

d e r e n heeft zij een d r i e d a a g s
programma g e m a a k t , w a a r b i j
de kinderen op speelse en lecrzame wijze met de n a t u u r kennismaken. De Wachters van de
Vier Elementen vertellen het
Verhaal van het Bewaarde
Land e n n e m e n d e k i n d e r e n
mee op s p a n n e n d e t o c h t e n .
D a a r b i j leren ze met a n d e r e
ogen naar de n a t u u r te k i j k e n .
En ook om die n a t u u r te resp e e t e r e n en h a a r te b e s e h e r -

men.
Ten behoeve van de verspreiding

van:

• Nieuwsblad
zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS
BEL NU SNEL
02507-17166

Ook verkoop van onderdelen en accessoires
KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
v/a 27 juli t/m 3 augustus
Kochstraat 8, Zandvoort Nw Noord
Tel. 02507-16504

telefoon 023-385478

4x KETTLER PALERMO (129,-)
ovale kunsttafel
4x supperdikke kussens
975,- voor
595,-

NOG STEEDS TEVEEL
!ÉOO|HETZEtFDt
i PRODÜKT

SERVICESTATION

VERKOOP

Voorbeeld:

KOPLOPERS
GEVRAAGD

CHAÏK
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Honderden guldens voordeel op tuinsets

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
KASTENWAND-SYSTEMEN

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

Van Galenstraat 124: Goed onderhouden tweekam.app. op 2e
etage. Uitzicht op zee. Ind. entree, hal, gang, toilet, douche,
slaapk., ruime woonk., keuken. Serv.k. ƒ 190,- p.m. Vr.pr.
ƒ119.000,- k.k.
Diaconiehuisstraat 38 I: Appartement met tuin op zuiden. Ind.
souterrain: kamer met keukenblok en douche, parterre: entree,
hal, slaapk., woonk. met open haard, keuken, badk. met douche
en toilet. Vr.pr. ƒ 133.000,- k.k.
De Ruylerstraat 6/7: Vierkam.app. op 4e et., uitzicht op zee. Ind.
entree, ruime hal, woonk., eetkamer met balkon zuid/west, gr.
slaapk. met balkon noord/oost, kl. slaapk., keuken, badk. met ligbad en wastafel, toilet, serv.k. ƒ 200,- p.m. Het app. wordt gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.
Cort v.d. Lindenstraat 2/30: Vierkam. maisonette op 3e en 4e et.,
balkons west. Ind. 3e et. entree, hal, gang, toilet, L-vormige
woonk. met marmeren vloer, luxe open keuken, 4e et. 3 slaapk.,
luxe badk. met dub. wastafel en ligbad, apart toilet, serv.k. ƒ 330,p.m. Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Paradijsweg 2a: Vrijst. karakteristiek woonh. met besloten achtertuin. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open haard, open keuken met inb.app., 1e et. slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet,
overloop met vlizotrap naar zolder. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.
Jan Snijerplein 6: Halfvrijst. woonh. in centrum. Bouwj. 1978. Ind.
souterrain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet, woonk., open keuken met inb.app., bijkeuken, terras Ie et. badk. met ligbad, toilet
en wastafel, 3 slaapk., vliering bereikb. via vlizotrap. Tuin zuidoost. Vr.pr. ƒ 295.000,-k.k.

badpakken 49,95 en 39,95
TUINAFDELING WATERSCHADE

02507-19347

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

Met p r o g r a m m a , d a t s p e c i a a l
voor scholen is o n t w o r p e n ,
heeft al een groot succes bij de
k i n d e r e n , d i e g e e s t d r i f t i g naar
het Bewaarde Land trekken.
Dankzij de deelnemers aan de
Postcode L o t e r i j k u n n e n w i j
de S t i c h t i n g M i l i e u b e w u s t z i j n
steunen in hun unieke Icerproject. Zo w o r d t k i n d e r e n al
vroeg het besef bijgebracht hoe
b e l a n g r i j k voor ons a l l e m a a l
het respect en de bescherming
van de n a t u u r is. B

U bent deelnemer en gaat op
vakantie. Maar u wilt de l lirbingokans van 25.000 gulden
niet missen. Geen zorgen: dj
Postcode Loterij h o u d t alk
H i t b i n g o w i n n a a r s bij, e n
zorgt ervoor dat u uw prijs in
huis krijgt. Wij wensen u een
plezierige vakantie!

Trots op de foto met het zelf gemaakte T-shirt.

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1131
(Volendam), 2355 (Hoogmade), 3025 (Rotterdam),
4622 (Bergen op Zoom) of
5344 (Oss)? Dan kunt u
zich aanmelden voor de
volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 0297747006 en ga een gezellig
tv-dagje uit! •

De winnende
Hitbingonummers van
7 juli:

4
5
6
10
14

17
18
19
21
22

23
24
25
27
28

29
30
31
32
33

35
36
37
40
45

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
"onderstaande rekening af teschrijven. Deelnameaan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaarbij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.
loten (a ƒ 10,-) per maand
J 1 lot (ƒ 10,-) per maand J _
Oe loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
J dhr.

Naam:_

_l mevr.

Adres:

^__[^-j_ |

Postcode:

Plaats:
150.92.07

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

r

~i—•"!~ ;

i

i !

• NATIONALE •
I I I L O T E R I Jllllll'

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

vzt
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Stortvloed van hemelwater enkritiek
MENINGEN

Water komt
Zandvoort
aan de lippen

Wateroverlast:
nieuwe attractie
Afgelopen zondag was het weer zover, sinds 1985 al weer het dertiende
bedrijf. Rond 10 uur kan het
schouwspel beginnen. Iets te vroeg,
want op een bewolkte dag komen de
dagjesmensen pas om half één het
dorp binnenrijden. Maar goed - 10
uur - 26 mm regen - we gaan van
start. De dorpsbewoners hebben een
ietwat ondergeschikte rol. Aangezien ze die al vele malen gespeeld
hebben, accepteren ze dat maar.
De brandweer, keurig in het zwarte pak, een raadslid, een burgemeester en enkele toeschouwers (vanwege het vroege uur). Volgens het
script kwam de brandweer iets te
laat. De burgemeester zeer tekstvast: „Ja, het is een trieste zaak!"
Het raadslid had een geheel nieuwe
tekst, tot verrassing van de medespelers. Hij zei: „Ja, nu wordt het
toch echt te gek!"
Er was ook nog een gastrol voor
een ingenieur civiele zaken. Die wilde - tot z'n enkels in het water - een
gesprek met de medespelers, maar
die wilden eerst droge voeten. In het
script staat vervolgens een rubber-

« Een wolkbreuk bezorgde Zandvoort weer de nodige overlast, afgelopen weekeinde. Het riool, dat aangepakt is door de gemeente, kon blijkbaar nog steeds de capaciteit niet
aan. Op deze wijze wordt er in Zandvoort vrijwel letterlijk en figuurlijk 'met
de kraan open gedweild'. Vandaar dat
de Zandvoorters de nodige kritiek
hadden en zich afvroegen waarom de
straten maanden open gelegen hadden. Sommigen maakten echter van
de nood een deugd en waren aan het
'tobbevaren', peddelen of vissen geslagen, hoewel er natuurlijk weinig
meer te vangen was, dan wat straatafval.

• Sommigen maakten van de nood een deugd en gingen 'vissen'.

Bewoners pogen water
te weren met zand

bootje. Ook dat was weer aanwezig,
evenals wat scherpe ronddrijvende
voorwerpen, dus helaas voor hen
ook uiteindelijk natte voeten.
Dan komt de brandweer met pompen, want het dertiende bedrijf loopt
alweer ten einde. Nog even de act
met de slangen (zeer spectaculair).
Daarna de grote schoonmaakwagen
en het ruikt hopelijk weer fris in het
dorp. Een enkele toeschouwer wil
gaan klappen, maar de dorpsbewoners roepen dat het nog lang niet
afgelopen is.
Dus de volgende keer alert blijven:
20 mm regen - kom naar het centrum! Plaatsbespreken niet nodig,
lokaties zat!
Nadat de spelers zich verkleed
hadden, werd 'in goede harmonie' de
felicitatie-taart uit de diepvriezer gehaald, die toch alweer een paar jaar
geleden is geschonken door het gemeentebestuur. Dit was ter ondersteuning van de feestvreugde na het
afronden van de rioleringswerkzaamheden. En toen was er koffie....
Anton Soet van Maaskant Bossc
Zandvoort

Geen wateroverlast
meer in Zandvoort?
'Geen wateroverlast meer in Zand- een zuig-/stuwpomp ertussen waar
voort?' Deze woorden zijn heel erg nodig, langs de volgende route: busmooi en misschien zit er iets in de baan tot Kostverlorenstraat, over
volgende gedachte:
parkeerplaats richting Huis in het
Kostverloren, dan richting fietspad
Sluit 'n pijp aan in de Schoolstraat op de oude trambaan. Net voorbij
aan de riolering, bij een put zo hoog camping Sandevoerde bevinden
mogelijk, 'n halve meter onder de zich links en rechts oude diepe kastraat, met een goed filter ervoor, nalen die al 'tig'-jaren niet meer gezodat er alleen water doorgaat. bruikt worden. Wat regenwater
Graaf de pijp in de richting parkeer- méér doet daar ook geen zeer. Wel
plaats naast schooltje (bij het post- pijpen gebruiken van 50 a 75 cm diakantoor), voldoende aflopend na- meter, en niet zo'n pijpje als naar
tuurlijk. Plaats daar een pomp die Haarlem loopt.
automatisch gaat zuigen en stuwen
als het water komt.
Hopelijk zit hier een oplossing in.
W. Draijer
Laat de pijp dan verder lopen, met
Zandvoort

Rapport nog steeds
niet bovenwater

Brandweer houdt
pomp in de gaten
• Meestal heeft de brandweer het water hard nodig, maar deze keer was het
omgekeerde het geval en moesten de spuitgasten vooral veel water wegpompen.

Open brief aan het college van een keer heeft teruggestuurd) twee
burgemeester en wethouders.
maanden op een buro is blijven ligVanaf januari wacht de Werk- gen. Misschien niet urgent genoeg,
groep Wateroverlast al met smart of waren er soms weer zieken?
op het onderzoeksrapport dat het
Enfin, de vakanties staan voor de
ingenieursburo D.H.V. opnieuw in deur en dat betekent dat de geduopdracht van de gemeente gemaakt peerde bewoners maar moeten af• Met man en macht werd de zandbak geplunderd om zandzakken te vullen. heeft.
wachten, want eerder dan augustus
Veelal mocht het niet baten en stond de vloer onder water. De verzekering dekt
zal het uiteindelijk niet in de comde schade meestal niet. De Zandvoorters overwegen te stoppen met het
Januari 1992 zou dit rapport in de missie Ruimtelijke Ordening behanbetalen van rioolbelasting.
commissie Ruimtelijke Ordening deld kunnen worden!!
behandeld worden. Toen werd het
De bewoners zijn boos. Wat zeg ik:
februari. In maart werd het april en ze zijn razend - ze pikken het niet
toen het raadslid Tates in april er- meer. Ze hebben momenteel het genaar vroeg, werd er mei gezegd. (Al- voel dat ze veel te bescheiden en
les is op de band vastgelegd). In mei beschaafd zijn geweest. Ze hebben
belde ik met een ingenieur van ci- geprobeerd om met u in gesprek te
viel, technische en bouwkundige za- blijven - hebben hun rioolrechten
ken. Het rapport lag voor zijn neus nog altijd netjes betaald, evenals de
op zijn buro. „Maar," zo vertelde hij schade die zij in de loop der jaren
mij, „het moet eerst naar het college. door alle watersnood hebben opgeHierna zal het in de commissie lopen. En dat terwijl het rioleringsRuimtelijke Ordening komen." Hij stelsel van Zandvoort ver beneden
zou ons daar verder over berichten. het landelijk gemiddelde functioneert. Maar hun geduld is momenHoezo bureaucratie? We hebben teel op, dat verzeker ik u.
dus niets meer van hem vernomen!
Zelfs de meest elementaire praktiOp zondag 12 juli staat half Zand- sche hulp die u de bewoners dan wél
voort weer onder water, maar het kunt geven (en die u hen beloofd
bewuste rapport is nog steeds niet hebt) zelfs dat kunt u nog niet eens
boven water! Leden van de Werk- waarmaken. De brandweer kwam
groep Wateroverlast worden, terwijl een uur te laat en op straten, pleinen
ze in paniek staan te pompen en te en plantsoenen ligt drie dagen later
hozen, uitgenodigd voor een 'spoed- nog steeds een vieze grijze w.c.-pagesprek' op het raadhuis. Hé, kan pier drab. Vanmiddag sprak ik een
het nu dan wel? Niet met het college vrouw die binnenkort zal bevallen.
• Ook in de omgeving van de Koningsstraat waren de gedupeerden aan het maar met een afgevaardigde die zo Een jaar geleden heeft u haar begoed mogelijk zal trachten de ge- loofd dat u zou zorgen dat de verantsjouwen met zandzakken.
moederen te sussen en de situatie woordelijke instantie haar riolering
van uw kant nog eens extra uit te zou laten beveiligen met terugslagleggen. Welnu, de werkgroep laat u kleppen. Dit had u in goed overleg
weten: zij praat alleen nog maar met geregeld, zo schreef u mij in een
de commissie Ruimtelijke Orde- brief van 24 juli 1991. Maar waarning. Wij willen de discussie en de schijnlijk zal haar wiegje eerst door
emoties graag openbaar en centraal het water moeten drijven!
houden'!
De gedupeerde bewoners van
Wel vermoeden wij dat het inge- Zandvoort hebben mijns inziens
nieursburo er niet uit is gekomen en recht op een tijdelijke beschermingdat de gemeente met de handen in van hun woningen en winkels, tothet haar zit, want dat we (na de uit- dat u een afdoende oplossing voor
gave van 6 miljoen) alleen maar een dit probleem gevonden hebt. Dat beverergering van de problemen heb- tekent dat u zo snel mogelijk een
• Het komt wat ironisch oven er
ben gekregen is voor iedereen zo noodrampenplan openbaar maakt
moest water aan te pas komen om
langzamerhand wel duidelijk gewor- voor wateroverlast in het centrum
Zandvoort weer schoon te krijgen.
den.
en op plaatsen daarbuiten waar
Het was echter de enige manier om
overlast zich manifesteert.
alle smurrie, modder en afval weg te
Mijns inziens heeft u ten aanzien
Dit zal onder andere moeten inkrijgen. De brandweer hielp ook viervan dit probleem teveel gedacht op houden: tijdige preventieve maatreentwintig particulieren met het
het niveau oorzaak-gevolg. Maar u gelen van de brandweer; het aanreigaat over miljoenen. Daarom zou ken van gratis materiaal om huizen
schoonmaken van de kelders. De
men toch mogen verwachten, dat al- en winkels te beschermen en auto's
stortbui kwam rond tien uur naar beles waarover beslissingen moeten leeg te pompen en te reinigen (zandneden en in de loop van de middag
worden genomen, analytisch door u zakken, voorzetschuiven, waterzuiwaren de spuitgasten de grootste gewordt bekeken en zorgvuldig wordt gers, pompen, trekkers, dweilen,
volgen van de overstroming meester.
gecontroleerd alvorens werkzaam- handschoenen enz.); afzetten van
heden of veranderingen worden uit- straten voor verkeer; voorafgesprogevoerd. Regeren is vooruitzien niet- ken hulp voor oudere mensen; een
waar? Want als u nu steeds zegt dat opvang en klachtenburo voor geduhet probleem niet verholpen kan peerden; het secuur reinigen van
worden, dan had u die miljoenen straten, pleinen en plantsoenen.
toch veel beter kunnen besteden?
En gaat u nu alstublieft niet verInmiddels is mij na informatie ter tellen dat het deze keer om een wel
De rubriek meningen sfaaf open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie ore gekomen dat het onderzoeksrap- héél extreme bui ging, want dan gaat
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden port over twee weken door uw colle- het in het centrum pas echt DONingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan ge behandeld kan worden. Dat bete- DEREN!
Namens de Werkgroep Wateroverhet Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer. kent dat het 30.000 gulden kostende
rapport zoals het er nu uiteindelijk
last
02507-18648.
ligt (want ik hoorde dat u het ook al
Martha Burger

Nog meer water: om de
smurrie weg te krijgen
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HOMOKONTAKT. Zoek je SEXAFSPRAAKJE met
een
lekkere
boy?
06- meisje (18), Vraag naar haar |
tel.nr. Bel 06-9502. 75c p.m.
320.330.95. 75c p.m.
Slippertjeslijn, meisjes van
IK
Foto Boomgaard
geef je mijn telefoonnummer, 18 jr. zoeken sexkontakt.
ook voor
06-320.320.36. 75c p.m.
geef je mijn adres,
portretfoto's,
vertel wat over mezelf,
Telerotica! 37,5 cphm.
pasfoto's,
Succesvolle kleine advertenties
wacht dat jij me belt.
Zapp sex
06.96.92 l
receptiefoto's,
06-320.322.23.
100
et
p.
min.
voor de zakenman en particulier
sex club
06.96.91
groepsfoto's
aan
huis.
Minn-.lfKrltniMr^ \um /ilkcMMKlll i'li pal llclllii'i klllilli'M
06.96.941
"Ik weet helemaal niets van Rijpe vrouwen
Grote
Krocht
26.
\Minlrll fiivcl nu-l l dl 2 kiilnlimii-il lurcillc lll c l i \ r i M 06.96.46
seks en wat is een NUMMER- 'Frans
Tel. 13529.
Irlli-lfiloiiltl-ll.
06.96.40
TJE?" vroeg het meisje verle- Tiener
l'illliclllicn-ll \ r u \ i j / i - i i uij n,l.u ili- ~|i!'nul<- bon o|> (Ir
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
gen, toen gebeurde "het"
ZE
GEEFT
I.MHIII.I ..MICHO'S".
Dieren en
voor de eerste keer.
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op on plak deze op een
zichzelf, haar adres en haar
l'I.UIMIl^ l-- innerlijk in (Ie \ol}lrll(lr rilllll-:
Celsiüsstfaat":l92;v
06-340.340.21. 50c p!4m.
dierenbriefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
telefoonnummer bloot.
/ \ M > U M ) K T S MKI'\\Slll.M) / 0.12 per milliim-ln.
In haar korte rokje staat
06-96.85. 100 et p. min.
Sluitingstijd: iliii-il.i;; |,"i.00 uur.
benodigdheden
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
MARIETJE te liften.
l knul uw l.'Ul li-li-fimisrlii- ii|>p-\i-ii: O2.")l)7-I7l(i(i ol
brievenbuslichting naar de
Zoek je 'n meisje met..!
06-320.320.95. 75c p.m.
.llfjr\rll//rlll!lMI .IMH:
maak dan 'n sexafspraakje.
PAARD,
15-jarige
ruin,
zoekt
AFDELING
MICRO
ADVERTENTIES
Diversen
* /. K
is Nirimshl.id. (;,isilmis|ilnii \2.
Jij rnet twee wulpse vrouBel **06-9667" (75cpm)
voor 2 of 3 door-de-weekse
2012.l\l /...„iKiiini:
POSTBUS
156
wen?
Bel
Triosexkontakt.
dagen
bijrijd(st)er tegen
Zoek jij tel.nrs van echte hete
* \\rrkllirilM l'llllinilll. Sl,llimi"IKl,ll 70.
06-320.320.92. 75c p.m.
1000 AD AMSTERDAM
schappelijke vergoeding. Tel.
meiden van 18 jr.? Gewoon X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
1'iis.iims 22:!:*. 1120 \!•: r u i u n » » .
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
02507-15894, vragen naar PeLinda en nog veel meer
voor 'n opwindende sexaf- kamerverhuizingen. Voll. verz.
l'l.uit-nif; is nuk nm^clijk in dr \nl^rntl<- rnmljiii.ilir:
ter of Marleen.
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorresponmeisjes zoeken sexkontakt spraak! 06-320.330.42 75cpm Dag-nachtserv. 020-6424800.
/. /;md\
v Ninmslil.id. \Misl.'K,-nis \\.-i-khl.ul. l ilHK.rn-i('.onmin.
Bel **06-9664** (75cpm)
deerd worden.
*Te koop gevraagd konij|)f lioiiili' \I-MI-I. \;il-i
rili-r CuiM.ml. .illi' i-dilunenhok. Tel. 02507-15389.
Live
Privé! 37,5 cphm.
l;ni hrl Anislri il.nils Sl.ld-llhlil. Mc NiiMIwr \\ri's|in.
EROX
06.95.06
Prijswinnaars vorige week:
/ ().(l7 |ii'|- millilil.'tn.
SM
06.320.320.65
Slllitinüsliid: IIKKIIK!»^ l.'i.OO uut.
Lessen en clubs
18 jr box
06.96.36
Manuela Anthoni - Amsterdam
ir Inlniin.ilii' mt'l mi/r IH<-II^I' aaillli-kkt-lijkr iiilvci li-llRijp Privé
06.96.09
tiri'niiilHM.Mii-s in dr- Mimi's /ijn op .LIIIM;);!^ n|> 'in/c
De staats-opleiding voor:
Gerda Passchier - Diemen Z.
Alleen met jou!
k.Hilni i-n \ c i k i i|^li;iiir.
RIJINSTRUKTEUR
* \IHII luirvm i.inli-l nlMliniri uniill l u-(;i-l lAlril in
LIVESEX,
wij zijn Simone en
M. v.d. Spruyt - Amsterdam
&
1,-kin Kclii.ii-lil. .\\-!
li' / (i.(»0 .lilm.kosl.-ii.
Nicole, 2 meisjes v. 18 jr., wij
CCV-b
* Hij pl.iiUsi,,,; in dr Mi,-.,,'. »mdni iru hi-uijsmi.mMi-rs
H. Trommel - Kudelstaart
hebben onze eigen 06 lijn en
beroepsgoederenvervoer
vi-lstiiuid. ( ) | > \ri/nrk \\nidl ii.ni ;id\i-itt-t-idi-rs huilen
vertellen jou alles over onze
start in SEPTEMBER
iicl \ris|Mcitliiijis£i-!>i<-d i-rn krant \i-isinuiil. llii-r\uni
ontmaagding. 06-96.70.
in AMSTERDAM
ttmdl / ü><> in n-ki-iliili: ^'Inarlil.
50c p'/sm.
Voor
gemotiveerde
Deze
week
kunt
u
de
volgende
prijzen
l' knul ili- t i - k s t UMI u« Mirni-mKi'ili-iuii'c'iiiiilmMlii- /
kandidaten geldt:
Meer dan 240 vrije meiden
Irlrjmiisdl up^cM'ii:
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
* slagingsgarantie
(18) zoeken jongens (18) voor
gesteld
door
onderstaande
AMCO* werkgarantie
sex. Info: 06-9766. 75c p.m.
vakzaken.
* subsidie en/of financiering
(ilil nmnim-i \, nii'l tuin bivni{;kl.irlili'ii) dl' /i-ndrn u.iii:
Meisjes 37,5 cphm
- een 4 in 1 haarstyler
Benut deze kans op
bel 06-320Micro's VrVi-kim'diu
een
eigen
bedrijf
of
- een klokradio
I'ostlius 156 - 1000 Al) Amsterdam
326.17
Straatmeid
goed betaalde job
- een Walkman
327.47
Onschuldig
Dr sluiliii;;s|ljdi-ii. ^rldrn vddr [>l;intsiii£ in dr/rlfdr \u-ck.
Voor info of studiegids:
322.55
Vol v. boven
\ ddi ilr bruinig nnUanfll u rrn arrrpt^iroka.Hl.
- een set van 4 E180 videobanden
HOLLAND VERKEER B.V.
340.44
Les 35 + 18 jr
020-6252511
328.27
Lesbi
Mirjam Pieterse
Meisjes
willen
wat
bijverdieCommercieel en administratief
• Zie de colofon voor opga
nen. Sexadressen.
personeel gevraagd
ve van uw rubieksadvertentie
06-320.330.60. 75c p.m.
HASSING B.V.
Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Naakt kroop het meisje in zijn
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
bed 'Voorzichtig, ik ben nog
STOK B.V.
Zalenverhuur
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
MAAGD' fluisterde ze verleAmsterdam, Kinkerstraat 244
gen. 06-340.340.30 50c p1/2m.
een dynamisch Amsterdams taxibedrijf en APK-station met
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
l snelgroeiende werkmaatschappijen zoekt op korte termijn
VERENIGINGSGEBOUW
Naakt lag het meisje op het
BUSHOFF
Amsterdam, Olympiaplein 125
<ontakt met kandidaten voor de funktie van
bed, toen kwam hij binnen
De Krocht
FRANSE
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
(s.m. v. boven de 18 jr.).
Grote Krocht 41, Zandvoort,
06-340.340.90. 50c pVim.
VAN LEEK
administratief medewerker m/v
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
ELSENGA ELECTRO
Hoofddorp, Kruisweg 1061
NATASJA doet het met 2
voor
EBODEN:
hete buurjongens van 18 jr.
BRUILOFTEN
RECEPTIES
-funktie met toekomstperspektieven
06-320.324.11. 75c p.m.
KOFFIETAFELS
. . in de loop der jar
ikdebala
- aantrekkelijk aanvangsalaris
Onderdanige jongens van 18
- studieregeling
Vluggertje: leuke meisjes
bellen met strenge meesters.
- reiskostenvergoeding
zoeken lekkere jongens.
S.M. voor 2 (direkt apart).
Rijwielen,
de halan.s tus.scn ni'r
erk .
Schoonheid en verzorging
-gunstige secundaire voorwaarden
Bel "06-9662** (75cpm)
06-320.329.99. 75c p.m.
motoren,
tiet werk s l o k t e me t
Vrouwen 37,5 cphm. 06lEVRAAGD:
ONDEUGENDE
huisvrouwbromfietsen
320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr. tjes en schoolmeisjes van 18
schoonheidssalon
minimaal MAVO/MEAO-studie
en hel grotere iiins c
320.327.70
Negerin 35+ jr. zoeken voor straks sexkon- PC ervaring
MOERENBURG
Verpleegster takt, vraag naar hun tel.nr.
-gewend om in klein teamverband optimaal te presteren
Te koop aangeb. Honda 320.329.30
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
Rijpe Ordi Bel nu 06-9661. 75c p.m.
- prettige omgangsvormen
bromfiets, verkeert in goede 320.323.63
eljeli.>el,cld.i,i N
tevens
speciale
herenbeh.,
o.a.
met
Aramis-Davidoff.
Rijp Chique
- hoge motivatie
st. Overn. t.e.a.b. Tel. 16509. 320.324.54
PARTNERRUIL privelijn, diTel. 02507-16123.
- stressbestendig
MTU-llcn
d.n ze lie
Te koop snorfiets Vespa Ciao Wegens enorme drukte, met rekt apart met vrouwen en
- leeftijd tot 35 jaar
25, in pr. st., bw.jr. '90. Prijs ipoed DAMES/MEISJES ge- mannen voor sexruil.
vraagd voor escort en/of club 06-320.330.91. 75c p.m.
ƒ750. Tel. 02507-15965.
Brieven met volledige CV aan Hansa garage BV,
GRATIS
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
ulenkc
eigenlijk p.,
Ruim 300 gewillige vrouwen
Anthony Fokkerweg 8,1059 CM A'dam t.a.v. mevr. A.R. Laat.
22.00 uur 02507-16141 of
Woninggids van Zandvoort
zoeken
'n
slippertje.
d
e
:
i
Diverse clubs
023-400130.
06-320.321.44. 75c p.m.
Technisch personeel gevraagd
ofbe
Wie durft een stripspel te
CElLT E makelaars o.g.
Allemaal leuke meiden zoe- spelen met CAROLIENTJE Sabrina, 'n mooie meid van
18,
haar
eerste
trio.
<en z.s.m. een vriend.
(18). 06-350.222.41. 50c p.m.
\\', 11 ,
06-320.321.20. 75c p.m.
NVM 06-320.330.43 75c p.m.
Tel. 02507-12614
MAXCUUK
WULPSE Loesje zoekt een
V,.,., „
Als het klikt willen deze mei- lekkere vriend voor...! 06- Schoolmeisjes van 18 willen
ervaring opdoen. Daling.
Anthonie Fokkerweg 8 - 1059 CM Amsterdam
den (18) vaker sexkontakt!
320.324.44. 75c p.m.
06-320.330.43. 75c p.m.
06-320.320.55. 75c p.m.
vraagt wegens forse uitbreiding van het klantenbestand
Kleding
Zandvoort BOYS en GIRLS
SIRE
Als je houdt van jong. Jonge escort. Geopend van 18.00 SEX VOOR 2, direkt kontakt
met
jonge
meiden,
jongens
Meiden (18 jr.) kontact.
tot 03.00 uur.Telefoon
van 18 jr. en huisvrouwtjes.
Totale Opheffings Uitverkoop
06-320.324.33. 75c p.m.
en
02507-16141.
06-320.330.46. 75c p.m.
Nu Bruidstoiletten
BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.
Aan de gemotiveerde monteur met feeling voor het vak
bieden wij:
BI-SEX voor TWEE, direkt
-uitstekende beloning
apart met een heet meisje of
-goede werksfeer in ons vakbekwame team
een lekkere jongen van 18 jr.
MODEHUIS DESIREE
- reiskostenvergoeding
06-320.330.87. 75c p.m.
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558
- promotie-mogelijkheden
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
Huwelijk en
Onroerende
Voor sollicitatie en inlichtingen:
06-320.326.66. 75c p.m.
vragen naar Theo Witmond, tel. 020-6177018.
kennismaking
goederen te koop
DIREKT apart met een meisje
gevraagd
of een lekkere jongen van 18
Man, 45 jr., zoekt onderneDivers personeel gevraagd
voor een live heet sexgemende m/v om samen o.a.
sprek. 06-320.330.81 75cpm
GARAGE
opgravingen te doen in de
Het Steunpunt Thuiswerk Amsterdam behartigt de belangen dalen van Verweggysthan.
TE KOOP GEVRAAGD
DIREKT KLETSEN, met een
Tel. 02507-14534
van thuiswerksters. Per 1 september 1992 gaan wij dicht. Benodigd zijn een schepje en
Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
GRATIS MICRO'S worden
leuk meisje! Bel snel
Waar kunt u na 1 september terecht? Bel voor meer info een flinke rugzak.
75c p.m.
dient er rekening mee te houden dat bij uw
geplaatst onder de
Particulier vr. voor eigen be- 06-320.322.05.
020-6795871 dagelijks van 9.30-15.00 uur.
woning zeer ruim appart. met DUIK in bed met 'n lekkere
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
navolgende voorwaarden:
BLIJVEND zeezicht, min. 2 meid (18). Vraag haar tel.nr.
Gez.: 15 pers. die bij willen
o
inzenden
uitsluitend
via
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Onroerend
slaapk., grote living en gara- Bei 06-9511. 75c p.m.
Oproepen
verdienen. Tel.: 020-6438954.
de
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
kantoor
goed
te
koop
ge (Ifst 2 garages). Prijs tot
Gratis Micro's kunnen niet
Mededelingen
ca. ƒ300.000 all-in. Br. met Eerst wilde EVELIEN niet,
zijn opgegeven 9 verloren/gevonden •
aangeboden
maar
toen
ze
haar
rokje
liet
telefonisch worden opgegeven.
Huishoudelijk
opgave van o.a. prijs, serv.
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
kosten, ligging en afmetingen zakken.,. 06-9530. 75c p.m.
* Help de Polen. Stuur eens
personeel
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
regels « alleen voor particulier gebruik
Er zijn genoeg meiden van 18
een voedselpakket! Geen LEEUWERIKENSTRAAT 12 o. nr. 761-77846 v.d. blad.
gevraagd
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
4
kamer-hoekflat
op
2e
verd.,
*
het
aangebodene
mag
niet
boven
ƒ
300
die ook het bed in willen.
adres? Dat hebben wij voor u!
moet opgeknapt worden. ReLuister op 06-9603. 75c p.m.
kantoor:
Inl.: tel. 02907-5235.
uitkomen
Onroerend goed
nodig. Vr.pr.
Gevr. flinke hulp in de huis- * Von en Chris richten „Het giobinding
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
115.000
k.k.
met
garage
Vr.pr.
Micro's Weekmedia,
en woonruimte
houding 1 ocht. per week.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
naar 'n afspraakje met een
Kanaal 9" op. Gewoon voor ƒ 130.000 k.k. Mak. H.F. van
Tel. 02507-31050.
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
te huur gevraagd
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
lekkere jongen? Of voor een
de gezelligheid. Iedereen, die Leuven, 020-6623325.
opwindend gesprek met 'n
Gevr. huish. hulp in Bentveld, gezelligheid kent, is welkom.
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
T.k. verbouwde woonboerde2 halve of 1 hele dag per
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
stel zoekt woonruimte, hete knul (18)06-96.13 75cpm
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Voor trouwfoto's rij, gel. in bosr. omg. op 2,3 Jong
week. Tel. 023-24X69.
lettergrepen.
HAgrond bij Boertange, veel liefst ongemeubileerd. Tel. GENIETEN, zoek het lekkerGasthuisplein 12,
ste meisje (18 jr.) zelf uit.
Foto Boomgaard privacy. Vr.pr. ƒ235.000 k.k. 02507-16034.
2041 J M Zandvoort
06-320.322.05
75c
p.m.
Indien
uw
advertentie
een
betaalde
Micro
is
kunt
Oppas gevraagd/
Tel.: 05993-54258.
Steward en stewardess KLM
Grote Krocht 26
u bij uw tekst een gegarandeerde
zoeken etage met k.d.t. in Genoeg ondeugende meisaangeboden
Haarlem, Zandvoort en omg. jes. Ben jij ook op zoek?
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
Vaar/surfsport
06-96.02 75c p.m.
Tel. 02507-31037 of 15483.
ons een acceptgirokaart.
Heeft u een oppas nodig, bel * Wie heeft er voor mij een
Te huur gevr. v. perm. grote Gewillige meisjes en huisdan 02507-17629.
grote doos waar een mens in Te koop Moby 14 ƒ 2500. Zeil- kam. of kl. flat v.a. 15/8 of vrouwtjes willen alles met jou
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
past (een doos van een was- klaar. Tel. 13127.
begin sept. Br. o. nr. 763- doen. Vraag naar hun tel.nr.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van'redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
machine of ijskastje e.d.). Bel:
voor 'n hete vrijpartij!!
Woninginrichting
9 Rubrieksadvertentie? Zie 77845 v.d. blad.
02507-16809.
Bel 06-320.330.45. 75c p.m.
voor adres en/of telefoonnr.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
• Wij behouden ons het
HARD 37,5 cphm. 06Woningruil
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
Lijsten op maat recht voor zonder opgave van de colofon in deze krant.
320.323.13
Hardlesbi.
redenen teksten te wijzigen
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.
bij
320.326.18
Domina 35
of niet op te nemen.
900
RUILADRESSEN in 320.324.34
Te koop
S&M
Foto Boomgaard
A'dam. GRATIS informatie bij 320.324.14
Ruig Rijp
aangeboden
Het Oosten. 020-588.22.55 320.324.04
Grote Krocht 26
Onderdanig
Weggelopen of
diversen
Aangeb. 3 kam. flat in A'dam. Heet huisvrouwtje is op zoek
Tel. 13529
èd. 22
gevonden dieren
vrij uitzicht 2 balkonnen van 6 naar 'n avontuurtje.
*T.k. boekenkast eiken met
Te koop combi-kinderwagen mtr. badk. met ligb. gr. vierk. Bel nu 06-9663. 75c p.m.
kastjes, handwerk ƒ 100. Tel. *Vermist rode kater, 1 plat met toebehoren ƒ 275; leren keuken, gr. huis + slaapk. hr.
1 regel ƒ 4,01
02507-12845 of 14482.
ƒ 385 p. mnd. Gevr. 3 kamer- Het stoute meisje moest naoortje, klein staartje, 11 Vi jr, heren fauteuil ƒ75. Tel.
2 regels ƒ 4,01
won, in Zandv. Bereid tot zeer blijven bij de strenge meesomg. Koningstraat, zo.mid- 02507-19039.
ter. "Je broekje uit en bukdag. Gaarne terug te bez. Tel Te koop: een Weber barbe- hoge overname. Hr. tot ƒ 600 ken, je krijgt STRAF met de
3 regels ƒ 4,01
Radio/tv/video
p.
mnd.
Tel.
020-6120126.
02507-16483.
cue z.g.a.n., bol model 47 cm,
lineaal". 06-340.340.20.
4 regels ƒ 5,34
vaste prijs ƒ275. 0250750c p'/sm.
5 regels ƒ 6,68
'
Onderhoud,
18170.
Foto Boomgaard
Rijles auto's
Hete MEISJES v. 18 jr. willen
Grote Krocht 26.
reparatie,
T.k. Amerikaanse koelkast, jaen motoren
sexkontakt. Nu met nummer.
Telefoon: 13529.
ren 50, bol model i.z.g.st. Tel,
6 regels / 8,01
doe-het-zelf
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
UW FILM OP VIDEO
19800.
7 regels ƒ 9,35
HOMO;
Waar
gebeurd,
ƒ 1,75 per minuut met
Berron voor algeheel onder- T.k. CV moederhaard z.g.a.n. 10-daagse spoedcursus au- knullen onder elkaar.
gratis achtergrondmuziek.
8 regels ƒ 10,68
torijden
ƒ
1395
(rijex.
inbegrehoud, reparatie & interieurver- '/2
jr.
gebruikt,
ƒ500,
06-320.327.01.
75c p.m.
pen).
Voll.
examen
ex.pakket
T.k. scanner pro 2006 400 zorging. Tel.: 020-6854563.
9 regels ƒ 12,02
02507-19628.
kan. 25-1300 Mhz nieuw in
Ned. Antillen ƒ 3575. Tel.: 06- Homo: Zoek je 'n hete boy
10
regels ƒ 13,36
Schilder
heeft
tijd
voor
binnen
*T.k.
tafelbiliart
137x37
voor 'n sex-afspraakje?
doos prijs n.o.t.k. Tapedeck
8.21.24.26./015-563430.
06-320.330.18.
75c
p.m.
l Philips ƒ 75. Tel. 02507-30156. of buitenwerk. Voor prijsop nieuw in doos ƒ 250. Sjoelbak
Alblas Verkeersscholen
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
gave tel. 19800.
2 m. ƒ50. Tel. 17862.
Homojongens onder elkaar.
in 5 dagen
prijzen incl. 6% BTW
T.k.a. een keuken (wit) 1,80 m
Hoor ze heet TEKEER gaan.
UW RIJBEWIJS
en blad nw., vaatwasser AEG
06-320.330.88.
75c
p.m.
Financiën
en
Hobby's en
Nieuwkoop, 01724-8361.
144, Sphinx duobloc crème
handelszaken
Tessa is zo'n lekker opgeNaam:
verzamelingen
kleur. Tel. 02507-18097.
• ANNULERINGEN van uwwonden tienermeisje van 18
•*•T.k,a. koelkast tafelmodel advertentieopdrachten kunt u jr. 06-320.324.22. 75c p.m.
Adres:
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Autoverzekering ƒ75. Tel. 12126.
* Michel Cat Duitsl. speciaal
Vanavond
al
'n
afspraakje!
Al
Plaats:
V.A. / 75 - DORSMAN
* Weihruag luchtbuks met richten aan Centrale Orderaf- tijd succes als je pp zoek
Postcode:
91 ƒ35; Oosteur. 91-92/35.
blijft toch goedkoper!
foudraal ƒ175. Tel. 02507-deling Weekmedia, Postbus bent naar 'n leuke vriend(in).
Heineken sterdoppen 15 et.
122, 1000 AC Amsterdam.
20091 bgg 02507-14234.
Bel nu: 02507-14534.
S.v.p. in rubriek:
II 02507-14234.
Telefoon:
06-9533. 75c p.m.
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van ƒ 2975
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5 regels
Gratis !
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Klinkende voorstelling van de
Zandvoortse operettevereniging
ZANDVOORT - Durf en inventiviteit zijn kwaliteiten, die
succes en populairiteit van de
Zandvoortse Operette Vereniging al bijna 45 jaar bepalen.
Het zomerconcert van de ZOV,
dat vorige week donderdag en
vrijdagavond in het overvolle
Circus theater werd gehouden,
vormde daar ook deze keer
geen uitzondering op, mede
doordat de vocale kwaliteit bij
solisten en koor ruimschoots
voorhanden was groeide de
uitvoering naar een hartverwarmend vocaal feest vol
sprankelende hoogtepunten.
door Bram Stijnen
'Weg met alle zorgen het is nog
niet te laat, niemand weet wat morgen ons te wachten staat. Als de wolken dreigen zoek dan naar de zon.
Denk dan bij je zelf dat het slechter
kon'. Hoe veelzeggend klonken dit
lied uit 'Frau Luna' tijdens de af gelopen uitvoering. Even moest ik denken aan twee jaar geleden, toen de
Zandvoortse operettevereniging op
het punt stond ter ziele te gaan.
Onder de leiding van dirigente
Vera Bos groeide de voorstelling uit
tot een manifestatie vol lichtvoetige
klanken. De combinatie van kunstzinnig amateurisme en het nogal sobere decor deed overigens weinig af
aan de geanimeerde sfeer in de zaal,
waarin het koor zich voor de pauze
naar hartelust kon uitleven in een
selectie uit de 'Frühjahrsparade',
'Maske im Blau' en de onverganke-

• Routenier Jan van de Werff blonk uit in het Palinglied uit de musical
'Rooie Hein'

lijke Weense melodiën van Robert
Stolz. Het meeste succes oogstte het
geestdriftig ensemble echter met de
varianten op het thema 'Die Forellen' van Frans Schubert. De gevarieerde en gedurfde transformatie in
de toonzetting door componist
Franz Schöggel bleek voor het koor
geen beletsel een gedegen werkstuk
af te leveren. Klankkleur en intonatie waren voorbeeldig.
Na de pauze in 'Frau Luna' het bizar.'•e verhaal van Berlijners die op de
maan op bezoek gaan. Een uitvoering van ZOV zou niet compleet zijn,
als niet ook de andere muziekvormen aan bod kwamen. Operette-,
musical- en filmmelodieii in harmo-

Tropicana Festival rond
ZANDVOORT - De voorbereidingen voor het zesde Tropicana Festival
zijn helemaal rond. Op vijf podia, verspreid over het dorpscentrum, treden
vrijdag en zaterdag tussen 18.00 en 24.00 uur tien muziekgroepen op. Die
zijn ingehuurd door verschillende horecagelegenheden in het centrum, die
nog een extra bijdrage aan de gezelligheid zullen leveren. Veel café's en
restaurants zorgen namelijk voor tappunten en houtskoolgrills op straat.
De serie optredens: podium Haltestraat vrijdag The new Groove/zaterdag
Bob Color; Haltestraat (bij Zeestraat) Mixed Company/Gruppo FM; Kerkplein Saskia's Latin Affair/Caribean Color; Gasthuisplein Clarks/Erma
Carribean; Raadhuisplein Willy's Carribean Steels/Invaders.
Naar verwachting zal het evenement duizenden muziekliefhebbers naar
Zandvoort voeren. Die kunnen eventueel met een nachtbus naar huis. Deze
rijdt elke vrijdag en zaterdag in de periode tot 26 september. De laatste bus,
met aansluiting naar Amsterdam, IJmuiden en Schalkwijk/Lisse, vertrekt
om 03.04 uur vanaf het busstation aan de Louis Davidsstraat. De auto kan
op het parkeerterrein bij de watertoren bewaakt blijven staan.

nie bijeen. In de selectie uit Disney
melodiën en de selectie uit 'The
Sound of Music' gaf het koor andermaal blijk van haar veelzijdigheid.
Zeker het vermelden waard is het
optreden van de verschillende solisten. Met name sopraan Ineke Groen
exelleerde ook ditmaal weer op
voortreffelijke wijze. Haar 'Du solst
der Kaiser meiner Seele sein' en 'lm
Prater bluiin wieder die Baümen'
van de componist Robert Stolz klonken overtuigend om het publiek tot
een welgemeend applaus te bewegen. Het meeste succes oogstte zij
met haar solo-optreden in 'The
Sound of Music'. Haar 'Climb Ev'ry
Mountain' van tekstschrijver Oscar
Hammerstein en op muziek gezet
door de componist Richard Rodgers
bezorgde het publiek enkele momenten van ontroering.
Routenier Jan van de Werff blonk
vooral uit in het komische 'Palinglied' uit de musical 'Rooie Hein' en
het vertederende duet 'Toean dan
nonja'. Naast de zangtechnische
kwaliteiten bleek Van de Werff eveneens te beschikken over de nodige
acteerprestaties. Wim de Vries,
Astrid Kraayenoord en José Vonsee
bleken eveneens over een geschoolde stem te beschikken.
Ook voor gastsolist Martin van Os
niets dan lof. Onder meer zijn aria
uit de opera 'Don Juan' getuigde van
veel vakmanschap. Dankzij de inbreng van Vera Bos werd het zomerconcert een happening van de eerste
orde.

Wij zijn een slordig volkje. Afgelopen zondag wandelde ik door onze
badplaats. Een genoegen dat ik mij
wel vaker veroorloof. Naast de bekende gezichten van mijn mededorpsbewoners werd mijn oog getrokken door een grote hoeveelheid
volle vuilniszakken. De wekelijkse
'uitwerpselen' van onze consumptiemaatschappij stonden zogezegd
weer 'mooi' te wezen langs de diverse stoepranden. Op zondag notabene: alsof elk moment de vuilniswagen langs zou komen. Ik ben er de
man niet naar, om mij te ergeren aan
futiliteiten. De aanblik van deze rotzooi stemde mij echter triest. Het
gemak waarmee sommige mensen
omgaan met alle fatoensnormen,
wekt begrijpelijk veel ergernis bij
menig Zandvoorter. Zo ook bij mij.
Met z'n allen proberen wij onze badplaats leefbaar te houden. Sommigen van ons hebben blijkbaar maling aan het aangezicht van onze
straten en pleinen. Misschien speelt
gemakzucht hierbij een rol. Niet alleen de bewoners maken zich schuldig aan deze vorm van overlast, ook
sommige ondernemers nemen het
niet zo nauw met de regels. Een kwalijke zaak. Voor de goede orde: het
vuilnis wordt alleen op doordeweekse dagen opgehaald. Op zondag zijn
de heren van de reinigingsdienst
vrij.

Zomerseizoen
De vakantieperiode nadert. Vanaf
volgende week kunnen we weer heel
wat toeristen - waaronder veel Duitsers - verwachten. In Rheinland
Westfalen hebben ze namelijk enkele weken vrijaf. Voor de meeste ondernemers betekent dit weer even
'zakkenvullen'. Het zij ze gegund. Ik
zal de laatste zijn die daar iets op
tegen heeft. Nu ook onze scholen
voor een tijdje zijn gesloten, belooft
het weer gezellig druk te worden.
Zandvoort is een badplaats. Of we
dat nu leuk vinden of niet. De tegenstanders wil ik hierbij toch nog een
hart onder de riem steken. Het zomerseizoen heeft ook zijn voordelen. Er staan ons weer enkele evenementen te wachten. Enkele daarvan
zijn de vandaag gehouden kortebaan-draverij op de Zeestraat en de
Kostverlorenstraat, het aanstaande
Tropicana-festival op vrijdag en zaterdag, en natuurlijk de kermis die
dit weekend in ons dorpscentrum
van start gaat. Over die kermis is al
veel te doen geweest. Vooral de bewoners rond het 'Zwarteveld' hebben zich de afgelopen maanden hevig geroerd. Zij vrezen geluidsoverlast en zijn bang dat ze hun auto's
niet meer kwijt kunnen. Of hun
vrees gegrond is, zal de toekomst
moeten uitwijzen. Als dat wel het
geval is, zal de kermis volgend jaar
niet meer op die locatie gehouden
worden, zo heeft het gemeentebestuur al aangekondigd.

oog en oor
de badplaats
'*%£•''<<,.,.
j».
•• , .door
'-/.-

gaan dus verdwijnen. Het visitekaartjo van onze politie wordt zonder
meer in de prullebak geworpen. Het
stemt mij triest. Nog even en ik overweeg alsnog te verhuizon. (Sommigen zullen dat wellicht toejuichen).

Roeispectakel

Gelukkig zijn er ook nog vrolijke
dingen in het leven. De voorbereidingen voor het Zandvoortse rocisDe rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
pcktakel zijn weer in volle gang. De
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
organisatie is wederom in handen
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
van onze onvolprezen Zandvoortse
Reddingsbrigade. Het belooft ook
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
nu weer een happening van de eerste
orde te worden. Do datum is al beWat die auto betreft: ach een stuk- met enkele bezopen toeristen. Som- kend. Op 24 juli kunt u weer gaan
je lopen kan naar mijn mening geen mige scheppen er een waar genoe- genieten van een waar spektakel,
kwaad. Kunnen we vast wennen aan gen in, mij van mijn scooter te mep- waaraan naar verwachting zo'n veerhet nieuwe centrumplan. Dan name- pen. Leve de lol denk ik wel eens. Ik tig a vijftig ploegen zullen meedoen.
lijk zal het grootste gedeelte van ons neem daarom maar geen risico en Deze ludieke happening begint orn
dorpscentrum voor goed voor alle blijf dus liever thuis. Als het echter 19.00 uur. De lokatie is als vanouds.
verkeer worden afgesloten. Reikhal- niet anders kan, rijd ik wel een stuk- 'Ut Zandvoorts Roeispectakel'
zend kijk ik al uit naar deze voor mij je om en vermijd hot dorpscentrum. wordt gehouden ter hoogte van de
nieuwe Zandvoortse episode.
Welnu: meer agenten op straat reddingspost Piet Oud aan de Bouledus. Kon dat maar! Binnenkort vard Barnaart. Voor inlichtingen
wordt ons korps in verband met een kunt u bellen naar: Mary van Duijn,
Criminaliteit
ophanden zijnde regionalisering tae- tel: 16283, Robert Drommel, tel:
Met gefronste wenkbrauwen las ik hoorlijk uitgedund. Met andere 14318 of in het weekend naar de redvorige week het verhaal over onze woorden: er zullen dan nog minder dingspost, tel: 12376.
Zandvoortse politie. Onderzoek zou agenten in het dorp zijn dan nu al Dit was het weer voor deze week.
hebben uitgewezen dat wij als bewo- het geval is. Als klap op de vuurpijl Blijf gezond, tot de volgende week.;
Bram Stijnen
ners meer politieagenten op straat zullen ook de receptionistes aan het
willen zien. De criminaliteit op bureau moeten verdwijnen. De
straat baart ons blijkbaar grote zor- klachten betreffende diefstallen,
gen. Ik ben het daar volkomen mee verloren goederen of andere ongeeens. Ik durf u eerlijk te bekennen, makken, zullen dan door de agenten
dat ik mij vooral tijdens de nachtelij- zelf moeten worden opgevangen. De
ke uren, en dan vooral tijdens de service van onze Zandvoortse Herweekenden, zelden in het dorp ver- mandat zal dan tot een minimum
ZANDVOORT - Recreade ortoon. Door ervaring wijs geworden zijn geslonken. Meer agenten op
weet ik dat het dan voor mij niet straat. Laat me niet lachen. Hoe ze ganiseert voor de 25-ste keer
veilig is. Het is mij meermalen over- dat voor elkaar moeten krijgen is kinderactiviteiten, zowel voor
komen dat ik in aanvaring kwam mij een raadsel. De receptionistes de Zandvoorters, als voor bezoekers van de badplaats.
Daarom staan er nu verrassingen voor de kinderen op het
programma.
In de periode van 17 juli tot en met
15 augustus worden er weer diverse
activiteiten opgezet. Vooral voor de
kinderen, maar om ook de volwassenen te laten proeven van het jubileum wordt er een speciale kerkdienst
gehouden. Recreade gaat uit van de
lokale Raad van Kerken. De jubileumdienst start om half elf, op 19
juli in de St. Agatha kerk aan de
Grote Krocht.
De kinderen kunnen die zondag
poppenkastvoorstellingen bijwonen
in het winkelcentrum in Noord en
op het Jan Snijerplein in het centrum. Daarna is de Recreade present
in- en om buurtcentrum het Stekkie
en voor het Centrum in het jeugdhuis achter de hervormde kerk. Het
programma wordt afgekondigd op
diverse affiches in het dorp en hangt
in de kerken.
Wie nog materiaal beschikbaar wil
stellen, zoals behang, potjes, flessen,
• De voorbereidingen voor 'ut' Zandvoorts roeispektakel zijn rond. De deelneoude kleren, schoenen, hoeden, pamers kunnen hun borst nat maken, als er weer zo'n branding staat als op de foto.
raplu's, papierresten en dergelijke,
(Archieffoto)
wordt met open armen ontvangen

Rekreade
jubileert

geeft u meer!
LUXE REIS OP DE RIJN
In samenwerking met Fokus Reizen biedt Weekmedia haar
lezers twee luxe Rijnreizen aan:

maar veel

M.S. JAN ELSHOUT:
Op 3 augustus vertrekt u vanaf het Amstelstation in Amsterdam per touringcar naar Keulen, waar u begint met het
diner. Daarna vaart u naar Bonn, Boppard, Rüdesheim,
Worms en Speijer naar Straatsburg. Op de laatste avond is
er een captains dinner met live muziek. Op 8 augustus rijdt
u per luxe touringcar weer terug naar Amsterdam. De M.S.
Jan Elshout heeft grote salons, waaronder een niet rokerssalon, gezellige bar en lounge, zonnedek, Nederlandse bemanning en alle cabines zijn voorzien van douche/W.C, en
grote ramen (dus geen patrijspoorten).
M.S. FILIA RHENI:
Op 4 augustus vertrekt u vanaf het Amstelstation in Amsterdam per touringcar naar Rotterdam, waar u begint met het
diner. Via Keulen, Rüdesheim, Speijer en Manheim vaart u
naar Straatsburg. Op de laatste avond is er weer een
captains dinner met live muziek. Op 9 augustus reist u terug
per luxe touringcar naar Amsterdam. De M.S. Filia Rneni
heeft grote salons, zonnedek, gezellige bar en Nederlandse
bemanning en alle cabines zijn voorzien van douche/W.C.,
grote ramen en airconditioning.
KOSTEN EN RESERVEREN:
W'anneer u boekt via onderstaande bon ontvangt bij alle
warme maaltijden (lunch en diner) gratis een drankje (bier,
wijn of frisdrank). Behalve de reissom hoeft u verder geen
kosten te maken. In de reissom is inbegrepen een annuleringsverzekering. Het is mogelijk een reisverzekering af te
sluiten, maar dat is niet verplicht. Bij de tocht is een geldig
paspoort noodzakelijk. De kosten voor de reizen bedragen:
M.S. JAN ELSHOUT:
Prijs per persoon in een 2-persoonscabine ƒ 875,-.
Toeslag voor cabine op het bovendek per persoon
ƒ 150,-. Toeslag voor het enkelgebruik van een 2 persoonscabine ƒ 200,-.
Voor het gebruik van een l-persoonscabine (3 stuks)
hoeft u geen toeslag te betalen.
M.S. FILIA RHENI:
Prijs per persoon in een 2-persoonscabine ƒ 875,-.
Toeslag voor cabine op het bovendek per persoon
ƒ 150,-. Toeslag voor het enkelgebruik van een 2 persoonscabine / 200,-.

SUPERSTUNT
AUTOFÖ;CU$

ƒ.
Sony camcorder

OP = OP

*8x motorzoom/macro *min.
lichtsterkte 3 lux *datum/
tijd/age insert Yauto-iris en
autowitbalans "instelbare
viewfinder met tekstinfo
"ïncl. accessoire set en
infrarood afstandsbediening.

Panasonic
printer
DP-I3S *IBM en Epson
compatible *8Kb printerbuffer
*paperpark *printsnelheid
156 c.p.s. bij 12 c.p.i. *grafisch oplossend
vermogen max. 240 DA *l jaar garantie

StóalejW
tóntiePrfjs

299.-

Panasonic
compactcamera

10x15cm ,

C425AF *autofocus en nog veel meer
extra's *ingebouwde automatische flitser
en filmtransport *invulflits *uiterst compact en lichtgewicht *incl. tasje.

keuiEur
Stc loto's beualt u m

Frigidaire combi-koelkast
RF30I6 *170 liter koelgedeelte *95 liter
vriesgedeelte *automatische ontdooiing
koelruimte * 2 kompressoren.

Philips Whirlpool
wasautomaat
AWG7I9 *18 programma's *incl.
wolwasprogramma *400 of 800 toeren
per
minuut.

TDK E-195 videobanden

JVC autoradio
met CD-wisselaar
KS-RG4+XLMG600 'timer met
14 voorkeuzezenders 'autoreverse
cassettedeck met Dolby B '"6 CD magazijr
'4x oversampling ''geschikt voor 8 cm
CD-singles.

tev

Duitse topmerk KTV
*63 cm flat square black line
beeldbuis *49 voorkeuzezenders 'A/V
kanaal *stereo 2x20 Watt *teletekst
*incl. afstandsbediening.

'Informeer bij ons naar de
FILMNET Zomcraanbieding

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze luxe reis op de Rijn is alleen mogelijk
door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het
in de bovenstaande tekst vermelde udres.
of 35.-per maand

999r

Woonplaats:
Aantal personen:

Vertrekdatum: 3 of 4 augustus (datum aangeven)

geeft urneer!

1599.-

'*6*?f&i

U kunt alleen van deze aanbieding gebruik maken door het
insturen van onderstaande bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam
Mocht u meer informatie wensen, dan kunt kontakt opnemen met Fokus Reizen, tel. 020-6634830.

Naam:
Adres: .
Postcode:
Telefoonnr.:

of 55.-per maand

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 25 juli 1992, zolang de voorraad strekt.
Prijs- en drukfouten voorbehouden. ADG D/V 29-92

of 30.-per maand

89*
Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

Peugeot

Fiat

Auiofuhnuk SHOWROOM verbdii|nt olto week in olie
t diiies van Weel'niedia i w Amsterdams Stadsblad,
Buiten.oldtriso Courant, Diemor Courant De Nieuwe
Bi|lmor Nieuwsblad Gaaspordam De Nieuwe Weesper,
Anibtekeens Weelb'nd Unhoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Zanclvoorts Nieuwsblari on
bovendien in On/e Krant Waterland (ui'Cjcne
Noorohollands Dagblad) De Zaanse Gezinsbode
luitqove Nooruerpersl en hè' Witte Weekblad (uitgave
Van Gtoonigcnl
De ad.er'enties uit ae rubriek SHOWROOM worden op
iri|dng oul geplaatst m Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch /cm maandag t/m vn,dug tusst_n 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020 6656321
Sc hnftoh|t Vul de bon m en /end de^e aan
SHOWROOM Postbus 156 l 000 AD Amsterdam

Fiat Panda 45, m '84, nw APK,
i z g s t , rijdt 100%, ƒ2750
Tel 020-6105478

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel. 020-6470909

Fiat Panda, 11e mnd '84,
nw. APK, iprst., LPG, ƒ2950
Tel 02990-37825

Fiat 127, 1050 CL, m.'82, nw
APK, rijdt nw. ƒ 1 250.
Tel. 020-6105478

Alge'.en kan ook Het Parooi Wtbautstraat 131
Amsterdam

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
ƒ 26,ƒ l 1,50
ƒ
5,91
ƒ
6,34

Alle prt|7en zijn excl. 6% BTW.

Alfa Romeo

Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!
Hoofddorp, 02503-14097

.AMSTERDAM-ZUID

Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N Tel.- 02907-3372.

106 XR 1.1 . . . . '91
205 Accent
'86
205 Accent Inj. . '90
205 Acc.lnj. Demo'91
205 GE 1,1 5-drs '89
205 GR 1.4 5-drs.'87
GOLDCAR AMSTELVEEN
205XRLacoste '86
| Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 205 XS 1.4 Inj. .. '90
occasions Tel.. 020-6433733 205 XR Diesel 1.8'90
309 XE 1 3 Allure '87
| Mitsubishi Colt, bj '80,
1 jaar Apk.,
ƒ1250.- 405 GLX 16i ... '91
Rat Panda 1000 L
| Tel 020-6342423/6312115

Mitsubishi

ƒ21.500
ƒ 9.750
ƒ 16.500
ƒ 18.950
ƒ12.950
ƒ10.950
ƒ 11.500
ƒ 19.950
ƒ 18.750
ƒ 9.250
ƒ29.500

ƒ 10.500

Mitsubishi Galant
2.0 GLSi
'89 ƒ 18.750
Renault 5 SL .. '88 ƒ 10.500
Nissan Micra 1.2
LX
'89 ƒ 12.950
3-12 mnd gar. Inr., fin., en
verz. mog. Ook voor inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 1000 - 17.00 uur.

Mazda
Haarlemmermeers grootste
Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp

Citroen

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

Seat

ie

020-665 86 86

Saab

'

AUTOKROOY

Voor meer informatie of advies, bel

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Zuidwijk Minervalaan

TT Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord Tel 020-6310615

020-6929548

Gewone advertenties, tanel op aanvraag

De koffie staat klaar!

2 jaar garantie alleen bij:

-HyÜNDAITJEALER:
"••'-•• Ook voor uw
ïi -OCCASIONS . ' : •
•'.Lïnnaeüskade 5-7,;.
•:: ; .Amsterdam

Renault 25 GTS, duurste uitvoenng, m.'85, sportvelg.,
ƒ 6.950 inruil gar., 02990-37825.

Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824

HYUNDAI OCCASIONS

Méér Garage

Renault 11 TL, bj. '88, 79000
km., 1e eigen., rood ƒ8950.Inruil gar. mogelijk.
Tel. 02990-37825.

COBUSSEN

Over garantie gesproken !

Alle opdrachten (zowol tele'onische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur m ons be^it zi|n worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
weet in alle Weekmediahanten en in Onze Krant
Waterland De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad
lotale oplage 761 540 exemplaren

3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|s
rnm-pri|s met vignet

PEUGEOT - DEALER
Door inruil hebben wij voor u
diverse Leeuwekeur gebruikte
auto's klaar staan, b.v.
205 1 1 XL 90 v.a. . ƒ 16.900
205 1.4. XS90 . . ƒ19.900
205 GLD 89
ƒ 17.200.
205 GRD 90 . . . . ƒ 20.900.
605 3.0 SV 90 . . . . ƒ49.500.
De auto's worden geleverd
met 100% garantie. Inruil,
financiering en verzekering
worden door ons snel en voordelig geregeld.

Hyundai

••UIII

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel. 020-6763335
Seat RondaGLX 1.5 LPG, 01'85, APK 05-'93, ƒ 4500.
JAN WALS, 02902-1697.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Skoda

Skodaspecialist
GARAGE HOLTZ

Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w o. 50 Mazda's
TIMO DE BRUYN
Peugeot 305 GL, bj 1984, APK voor betaalbaar vakmanschap
Voor occasions en reparaties
gekeurd '93, vr.pr ƒ1750. Inl. M S. van Riemsdijkweg 24-2é
van BX, Visa en 2CV6.
(Industrieterrein Noord)
Amsterdam-N, (v.m. N.D.S M!)
APK klaarmaken tegen gered,
na 18.00 uur 020-6340835.
Telefonische informatie 02503 -20129/36644
pnjz. Verk van losse onderd.
Peugeot 505 GL, bj. 2-86, Lpg.,
Tel 020-6680820 en 075-702625 MAZDA VAN VLOTEN CAR BV Mazda RX 7 Sport, m '81, 165.000 km. HB, Prijs ƒ6950Tel 020-6320202
i.z.g.st., APK, kl. rood, alarm,
Autobedrijf Wim v. Aalst
VAN ROOTSELAAR
121 HB L
1.1 90/14.950 ƒ6.750. Tel. 020-6105478
Tel.. 02979-84866
AUTOTECHNIC
323 HB LX
1.3 87 ƒ 13.450
323
HB
GLX
1.3
89
ƒ
17.950
AX 11 TE, 12/90 ....ƒ14.000
AX 1 1 TE, 5 D, 3/91 ƒ 15 500 323 HB Sport 1.3 87 ƒ 12.950
v h Museum autobedrijven
AX 11 TGE, 9/89... ƒ13.450 323 HB Ensign1.589/17500 Mercedes 190 Benzine, AUTO1.3 89 ƒ 16.950
Off. BMW-dealer
AX 11 TGE, 0/90 . . . . ƒ 14.950 323 HB LX
**
Uniek
**
MAAT,
zilvergrijs,
1987,
al 17 jaar uw dealer
1e Ringdijkstraat 39
AX 11 TGE, 0/90.... ƒ 14.750 323 SED GLX 1.5 86 ƒ 11.950 140.000 km, alle keuringen toeTESTAROSSA Italia Rood
Amsterdam-Oost
Aanbieding v.d. week
AX 11 TRE, 10/88 ...ƒ10.950 323 SED Ensign1.589/17.950 gestaan. Vraagpr. ƒ 27.400. T-Bar, leer, elec. ramen, V8 5,7
AX 14GTChic, 3/91 ƒ21.750 323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500 Tel. 02972-3741.
liter inj., port getuned blok, l.m.
AX 14GTInj., 06/89 .ƒ15.750 323Estate LX 1.3 87 ƒ 12.950
3-, 5-, 6- en 7 serie
velgen, etc. etc. ƒ7950. Deze 2.0 L Sedan 1992, 3500 km.!
AX Mistral, 0/90
ƒ13.750 Citroen AX TGE1.1 90 ƒ 14.950 Mercedes 280 S, m '81, sport- unieke Trans-Am moet gezien
bj '83 t/m '91
ƒ35.500.BX 14 TE, 10/90 . .ƒ15.500 Peugeot 205 XS1.4 88 ƒ 14.950 velgen, LPG, i pr.st., ƒ9.950- worden bij
Inruil/leasing/financienng
BX 14 TE, 8/89 . . . .ƒ 15.900 Ford Resta CL 1.1 87 ƒ 11500 Inruil mog., tel.: 02990-37825.
Centrum Auto's 020-6250096
BX 14 TGE, 03/90 ...ƒ18.400 Mitsub.Colt GL 1.2 87 ƒ 9.950
.ƒ17.300 Speciale aanbieding:
BMW 316, wit, bj. '82, sport- BX 16 RE, 3/89 .
velg. Perf staat, nwe Apk, BX 16 TRI, 0/89 .. .ƒ16.900 M. 626 HB LX 1.889 ƒ20.950
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
ƒ15400 M. 323 F GLX 1.8i 91 ƒ32.950
ƒ 3 950 - Inr gar 02990-37825 BX 19 D 6/89
."Info: 020-6623167/6732853
3x Opel Kadett 1.6 GLS '82-'83Caravan Avento 395 TL.
V part BMW 525 l aut. m uitz.
BX 19TRD, 2/89.. .ƒ18.900 Slijperweg 18, Amsterdam-N '84, alpinawit, senna bruin
mooie staat. Voorm. dir wamet., antraciet, achterwis-was,
BX 19TRD, 6 / 8 9 . . . . ƒ 17.800
(Bij FEBO en PRAXIS)
gen, '84, 77 000 km, APK 1-'93,
Adverteren in „Showroom"
w.w. glas, toerenteller, rad.
XM 12 Diesel 6/90 . .ƒ38.500
grijs metal., stuurbekr., gel.
Tel 020 - 665.86.86
cass., l.m. velgen, etc., nieuw- Sloterkade 40-44, Amsterdam
ZX Reflex D, 2/92 ...ƒ27.500
glas, centr. deurvergr ƒ 10.000.
FAX 020 - 665.63.21
staat nwe. APK, ƒ 3.950-/ 4.950
Schade/taxatie APK
Tel. 02946-3590.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Centrum Auto's 020-6250096
Reparatie van alle merken.
Nissan Bluebird 20 GL Diesel,
Corsa TR 12S jan. '86 1e eig.
'83, nw. APK, mooie auto, rijdt
Citroen en Peugeot.
LPG 125.000 km. APK '93 keur.
nw, ƒ3.750. 020-6105478.
BOVAG-garanties.
toeg. ƒ5.750: 020-6371231.
100%
financiering
mogelijk.
Direct
van
dealer:
Ford Escort 1 .6 L, m '84, AutoDE WEER 29.ZAANDAM
2x Nissan Sunny Sedan, 4 drs., Kadett Caravan '79 i.pr.st. APK
maat, punt gaaf, ƒ4.950. Inruil
075-350985
'84-'86, blauw met ƒ5.950- dec, zuinig, Blp. rad/cas. trekh.
gar Tel 02990-37825.
Vr.pr. ƒ1600. 075-164084.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ7.950.
1x Nissan Sunny
Ford Sierra 1.6 L, LPG, b.j.'88, Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP Coupé '88 ferrarirood alle
MantaGT l, '85 bj, 11-84, antra- Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
DRUK
BRENGEN
bij
de
Citroen
5 deurs, ƒ11.950 Inruil gar.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975 - 62055
opties ƒ16.950. Nissan Micra ciet grijs, sunroof, lm velg.,
specialist m Zaanstad.
Tel.: 02990-37825.
(gratis halen en brengen)
1987 zilvergrijs met., vinyltop, trekh., dubb. spieg., ƒ9950.
Garage Rene Spaan, tel.
etc. ƒ 7.950. Nissan Sunny VAN Tel/ 02975-62347.
Ford Sierra 2.0L, 1 1-82 APK 06- 075-281193/353788.
stationcar 1989 blauw met. OMEGA Caravan 2.3D '88, km
Voor een occasion of nieuwe ƒ 9.950.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
ƒ3750. Na 6 u 075-179574.
Citroen- XM BX, ZX, AX of een Centrum Auto's 020-6250096 78.000. Vr.pr. ƒ 17.000.
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Tel.
020-6124440
van
10-16
u.
Ford Sierra Combi, m '84, nette GSA. Autobedrijf WIM van
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
auto, ƒ4950, nw. APK, inruil AALST, uw Citroenspecialist, Nissan Micra March 3/3/89, Opel Corsa Tri 3, 2 drs., bj.'87,
Voor een goede SUZUKI-occasion naar:
gar. Tel . 02990-37825.
02979-84866 Mijdrecht.
km.stand 46000, wit, inruil kl. grijs, 1e eig., ƒ8.300.
Tel.:
02946-3745
mog. Tel.: 02520-15234
Ford Granada 2.3, Automaat,
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Nissan Sunny, 1.7D, wit, 5 drs, Opel Senator 3 L, wit, perfekte
m. '80, nw APK, rijdt nw ,
Correcte service; inruil en financiering.
staat,
m.
'85
ƒ
7.950,Inruil
gar.
+ trekhaak, b.j. '84. Vr.pnjs
ƒ 1 450. Tel. 020-6105478
Lada2105, bj 1-88, km 70000, ƒ3250,-. Tel.:02526-75826.
mog. Tel 02990-37825.
Te koop Ford Taunus 16L, op 1e eig ƒ5500.- Autobedrijf
voor A'dam Noord e.o.
Nissan Sunny '88 ƒ8.500.gas APK mei '93 Bouwjaar '81,
WIM van AALST
• De advertentie-afdeling beDorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Tel 020-6342423
vr pr ƒ 1500. 020-6154315.
Tel • 02979-84866.
houdt zich het recht voor adTel 020-6312115
vertenties eventueel zonder
• SHOWROOM", de autorubriek
Datsun 280 ZX, b.j.'79, i.z.g.st., opgaaf van redenen te weige- Suzuki Swift, m.'85, nw. APK, Te koop: Suzuki Alto bj. '82, in
in Het Parool en Weekmedia.
ren. (Art. 16 regelen voor het een plaatje, in nw st., ƒ5.650. prima staat, APK gek., mei '93,
APK, rijdt nw., ƒ5.950.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
vrpr. ƒ3000. 02503-31639.
advertentiewezen)
Tel. 020-6105478.
Tel 020-6105478
Oplage 750.000 ex. Tel 020-6658686
Alfa Romeo 33 1 5 inj., 1988,
Alfa-rood, l m velgen, c.v.,
elec ramen, w w. glas, dubb
spiegels, Alfa control etc.,
ƒ10950
Centrum Auto's 020-6250096

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp

020-6311694
Subaru

BMW

Mercedes-Benz

ASMOCO

MOQY ÉN ZOON

Pontiac

Occasions

Legacy

in PRIJS gelijk,
in SERVICE beter!

020-6943093

Opel

Rover

Minor Motorcars
Rover Dealer

Nissan

020-6177975

Ford

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

Lada

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

v-; s t"

V

Deze bon brengt eb loop müw 'showroom3!
C?

„ ' • ',

,\ -
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o i. * '•

- ,»\
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;!

Of u nu zelf een showroom heefÉ of uw-auto blinkend voor de 'deur>.zèt, met een advertentie %,
SHOWROOM zet u uw auto pas' ecHt in2 de: schijnwerpers. SHÓWK.OÖM is de speciale
X^ autorubriek van Het Parool en alle nieuws - en huis-aaa4iuisbladetr^aii\?^eianedia in ket gebied'"
Groot-Amsterdam. Uw -advertentie verschijnt in een enorme oplage,- vari; ca,,,750,000 exemplaren.1
van Wëesp tot Zandvoort
V"-•

1
Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst l
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
l

Ik sluit een betaal-Xeurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnji c.\cl. Prijs incl.
advertentie in.
n.
6% B.T.W. 6%HT.W.
SLlmjt hier in bloklctccis
im tekst, l letter per
hokje. Cijters, leestekens
en tussenruimten tellen
\oor l letter Minstens
3 regeK beschrijven
A.ui de hand \an tic ih.irn.ust gepl.utste tarieven
kunt u /elf uitrekenen
\v.ir uu. adveitenne kost

3

26.00
37,50
49.00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

4
efl

<;

5
6
7
8

y
10

27,56
39,75
51,9-1
64.13
76,32
88,51
100,70
112,89

Telefoonnummer: -

Talbot
Talbot Samba, m '83, een
plaatje, nw. APK, rijdt nw.,
ƒ1.650. Tel. 020-6105478

Volkswagen
V.W.- en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295

Tel.: 020-6183855.
Te koop VW Kever, metall,
blauw, APK juli '93, zeer mooi.
Bouwj. dec. '83. Slechts
58.500 km. Prijs ƒ7900. Tel.
02945-1331.

Volvo

Handtekening:.

|

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur tut!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; "UitEoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoorti Gasthuisplein 12.

VOLVO
Hoofddorp
Paxlaan 10, tel. 02503-12961
480 ES, rood, 49000 km, '87
460 Gü Demo, 9000 km,10-'91
340 DL Diesel
'89

BAARS
VOLVO
Leiderdorp
Rietschans 70, tel. 071-899307
440 Sunray 19500 km
'91
480 Turbo, grijs met.,
'88
740 GL Automaat
3x

Adres:
Postcode -t- Plaats:.

T.k Suzuki Alto 2-88, APK 3-93,
km 32.880, ƒ7250 vr.pr.
075-311983, kleur rood.

BAARS

1

-t

Volvo 66, m.'81, Automaat, in
nw. st., nw. APK, ƒ1.250.
Tel. 020-6105478.

020-6658686=

fexnr. 020-6656321'

Volvo-occasions, + 35 in voorraad

Renault

COBUSSEN

Fiat Ritmo 60L 10-1986 Silver- Ritmo 60, bj. '83, nw model, 4
edition, zeer compleet, nieuw koplampen + APK, in goede
staat, ƒ 5 950,staat Tel. 02982-3085.
Centrum Auto's 020-6250096
Fiat Panda 750 L, m.'90, 1e
Fiat Uno 55 S, b j '85, APK 6- eig, 25000 km, kl zwart,
'93, nieuwe motor, ƒ5000. ƒ8950. Garantie mr. mog
020-6276163, na 18 u
Tel 0206105478
FIAT VERMEY B V
Uno 45 Fire, b.j '88, APK '93,
Keuze uit ruim 35 occasions zwart, geen roest, zorgvul. onA Philipsweg 13, Uithoorn
derh ƒ 9.000, 02975-62299.
Tel 0297562020

Afgeven tan oot bi| ae volgende Weet rnedial antoren
Ams'elveen Gebouw Aemstelsfi[n Laari van de Helende
Mees'ers 4 2 1 B Uithoorn Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33 Zanavoort Gasthuisplem 12
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Moet weg. div. inruil-VOLVO's:
340 automaat, v.a. '82 t/m '85
met Apk keuring v.a. ƒ 1.750.t/m ƒ 6.000.-360,5-drs. 2 O met
Lpg '85 ƒ4.950.- NIEROP
Vancouverstraat 2-12,
A'dam-West, 020-6183951.
Volvo 340 DL, '89, groen met.,
5 drs., 16.000 km., 1st. eig.,
APK, apr., ƒ16.000. Tel.:
02507-13332.

Auto Service
Wetter

o.a.:
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

460 GL, zilver met., 1991, 38000 km
ƒ29.950
440 DL, 1991, 14000 km., rood
ƒ25.750
440 Turbo, blauw met., 1989
ƒ27.950
244 GTL, Lpg, grijs, M. 1988
ƒ24.500
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
744 GL Automaat, wit, schuifd. 1989
ƒ28.750
6 tot 12 maanden garantie.
340 Automaat, Rood, 29.000 km. 1990 . . . ƒ19.750
740 GL, blackline, zilver m. 1990, 35.500 km .ƒ37.500 LADA Samara Black Beauty
1.3'90
ƒ12500,LADA Samara 1.1, '90/11.000
LADA Samara 1.3, 5-drs.
'89
ƒ11.250,Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord, LADA 2105 1.2 '89 ƒ 5.500,SUBARU Coupé 1.6 GL,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
'86
ƒ 9.950,SUBARU Mini Jumbo DL
'87
ƒ 7.750,BMW 320 2-drs '82 ƒ 5.750,CITROENBX 1.4 '89ƒ 13.500,MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
ƒ 7.250,-

Subaru-Lada dealer

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Bedrijfsauto's
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385

Klassiekers
en Oldtimers
MGB 79, Anzona USA, nooit
gerest.,
top
condition!
ƒ17 450,- 02503-27392 na 6 u.

Toyota

Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg,

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

02907-6572

Algemeen

Service en
Reparatie
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702

Uw auto afgekeurd'
LET OP, STUNTPRIJZEN
Wij repareren en lassen goed
Door plaatsgebrek ± 100
én GOEDKOOP.
auto's v.a ƒ 300.- tot ƒ 10.000.- 020-6628694 of 6234189.
Wagenpark Johan Boom,
Zuider Akerweg 83, Oranje
hek, A'dam Osdorp,
Let op juiste naam en adres.
Garantie al v.a. ƒ1.000.+ omruil garantie.
Door heel Nederland bekend.
Alfa 75 1.8 i.e. Savali, 16 inch vlg., verlaagd, . . . 90 ƒ19.950 Tel. 020-6105478.
Autoverzekeringsmarkt
Alfa 33 1.7 i.e. QV, nwste. mod., alfarood . . . . 91 ƒ22.950 Dagelijks geop. van 9 tot 21 Betaal met méér dan nodig.
Alfa 33 1.7 i.e. QV, alle opties
90 ƒ14.950 uur. Zaterdag tot 17 uur.
Celie Inf. 020-6416607.
Alfa 33 1.5 i.e. Stationc., antr., zr. compl
90 ƒ15.950
Audi 100 2.3E CD, schuifd., alles elektr., c.v. . . . 89 ƒ 19.950
Audi 80 1.8 S inj, LPG, zwart metall., c.v
91 ƒ26.950
Audi 80 1.8 S Serret, zwart, 16 inch vlg., verl. . .90 ƒ24.950
Audi 80 1.8 S aut, petrolblauw, LPG, etc
90 ƒ24.950
Audi 80 1.8 S, rauchsilber, 5 versn., etc
89 ƒ18.950
BMW 728i, 5 versn., 1e eig.l, bijz. mooi
. . . . 87 ƒ 14.950
BMW 530 mj. autom., antrac. metall., l.m.vlg. . . .90 ƒ39.950
BMW 524 TD, 5 versnell racing green
91 ƒ46.950
BMW 524 Turbo Diesel aut., schuifd., alle opties 90 ƒ39.950
IN 24 UUR GELEVERD
Chevrolet Camaro Z28, Iroc-Z Targa, Fuel Port mj. 88 ƒ 29.950
Citroen XM 2.2 Diesel, Comf., zéér compleet . .91 ƒ38.950
Citroen XM 2.0i Ambiance, rood, alle extra's . . . 91 ƒ 29.950 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Citroen CX 2.2i Croisette, blauw, zéér compl. . . 89 ƒ 14.950
Klaar terwijl u wacht.
Ford Scorpio 2900i Ghia 4x4, alle denkb. opties . 87 ƒ 15.950
Ruilstarters en dynamo's
Autosloperij A. de Liede
Ford Scorpio 2900i Ghia aut., zwart, zeer compl. 87 ƒ 14.950
Valkenburgerstraat 134.
Neem geen risico, ong.
Ford Scorpio 2400i GL, 4-drs. sedan! Alle opties .91 ƒ24.950
Tel. 020-6240748.
PTT-vrijwanng RDW
Ford Scorpio 2000i GL, 4 drs. schuifd., stuurbekr. 92 ƒ27.950
Ford Sierra 1800 CLX Turbo Diesel, 5 drs., HB .91 ƒ22.950 Grote sortering ONDERDELEN
Ford Escort 1.6 GT, zwart, schuifd., sportvig . . .91 ƒ17.950 van schade-auto's, alle
HOOGSTE PRIJS
Honda Accord 2.0i EX 16V, airco, alles electr. . .91 ƒ29.950 merken, alle bouwjaren.
Tel. 020-6198691
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Jaguar 3.6 Sov., antr., leder, alles elektr
88 ƒ34.950
Grote sortering ONDERDELEN
Lid Nevar.
Lancia Thema i.e, diepblauw, alle extra's
89 ƒ 15.950
Lancia Thema i.e., nieuwste model, zeer compl. . 90 ƒ 19.950 •Auto te koop? Plaats een van alle schade-auto's, alle
Lancia Dedra 1.8 i.e., LPG, airco, alles elektr. . .91 ƒ24.950 SHOWROOM advertentie. U merken, alle bouwjaren.
Mercedes 300 Diesel, 5 versn., rauchsilber, ABS. 87 ƒ34.950 zult verbaasd staan over het Ravenstijn, 02502-5435
Mercedes 300 E aut., rookzilver, el. sch./k.dak . .86 ƒ29.950 resultaat.
Het HOOGSTE BOD1" Bel
Mercedes 260 SE Automaat, schuifdak, sportvig. 87 ƒ 32 950
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Mercedes 250 Diesel aut, schuifd., ABS, etc . . 87 ƒ34.950
Loop, sloop en schadeauto's
Mercedes 200 Diesel, sportvig., schuifd., blauw .86 ƒ24.950
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Mercedes 190 Diesel, nwste mod.! 5 vers., impala,90 ƒ38950
AUTORIJSCHOOL
'DIK
MILET'
Mercedes 190E aut., blauw, AMG-verl., 16"-vlg. .89 ƒ34.950
Mercedes 190E automaat, diamantzwart
88 ƒ 29.950 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Mercedes 190 Diesel AMG, 16 inch vlg , verlaagd 86 ƒ24.950
Tel A'dam. 020-6942145.
Mercedes 190 Diesel, 1e eig.! Bijz. mooi
86 ƒ 17.950
Mitsubishi Galant 2000 GLS mj. HB, LPG, compl. 90 ƒ 19.950
Autorijschool MICHEL
DE HOOGSTE PRIJS
Mitsubishi Galant 2000 GLS mj., 4 drs. sedan . . 89 ƒ 14.950
1e 5 lessen a ƒ25,elk merk auto a contant met
Opel Omega 3000 inj. Irmscher, zwart, LPG . . . 90 ƒ 29.950
Motorrijschool MICHEL
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478
Opel Omega 1800 Gü, 5 versn. LPG, nw. model 91 ƒ22.950
pakketpnjs ƒ 790,- Tel.:
Opel Omega 20i CD Combi, LPG inst., sportvig. 89 ƒ 19.950 020-6853683, b.g.g. 6181775, Te koop gevr. Peugeots 404,
Opel Senator 2.2 inj., alle denkbare optiesli . . . 85 ƒ 5.950 036-5321238 en 02990-34768. 504,505, J5,604TD. Schade of
Opel Vectra 1.8 GTI, 5 drs., HB, bijzonder mooi .90 ƒ22.950
sloop.
Autocommerce,
Autorijschool Ferry
Peugeot 405 MI-16, diamantzwart, leer, airco, . .90 ƒ29.950
023-338895
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Peugeot 205 GTi Turbo-look, zwart met., sportv. . 86 ƒ 17.950
Tel.. 020-6932074.
Porsche 928 S, blauw metall., 16"-velgen
83 ƒ39.950
Autorijschool Ferry
Renault 25 TXIE, nwste mod., blauw, zéér compl. 91 ƒ29.950
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Renault 25 V6, airco, 5 versn., schuifd., etc. . . . 91 ƒ 29.950
Tel.: 020-6932074.
Renault 25 GTD Diesel, stuurbekr., alles elektr. . 90 ƒ 19.950
Toyota Supra SOOOi Turbo Targa uitv.ü leer int. . 90 ƒ49.950 AUTORIJSCHOOL NOVA
Toyota Celica 1.6 GTi, sportvelgen, LPG inst. . .91 ƒ29.950 BOVAG-erkende rijschool
Toyota Celica 1600 ST Liftb.(2x), 1x LPG
89 ƒ 19.950 Aanbieding: spoedcursus
Volvo 745 GL Stationcar, antraciet, metallic . . . 87 ƒ 18.950 ƒ 875,- incl. examen
Studenten 10 % korting.
Volvo 440 GL. rood, LPG, get.gl., vel. bekl. . . . 90 ƒ 17.950 * ƒ 45,- per 60 minuten
- koelwagen & oprijauto
Volvo 480 ES Sport, ferranrood, sportvelg
90 ƒ26.950 * binnen 8 weken je rijbewijs - 9-pers. bussen en pick-up's
Volvo 480 ES Sport, 1e eig., bijzonder mooi . . .87 ƒ18950 Info: 020-6464778.
- Nu ook Chrysler Voyager
VW Golf Cabrio, wit, sportvig., stuurbekr., verl., .90 ƒ32.950
VW Passat 1800 CL, blauw, w.w. glas, 5 versn. .91 ƒ22.950
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
HARLEY DAVIDSON FXR,
tegen 4 uur-tarief.
1340 cc, Evolution Block,
020-6794842, 020-6908683.
06-'87, 11.000 ml, rood.
JAN WALS, 02902-1697.
Verbinding Hoofddorp en Heemstede, bij Schiphol
Honda CB 250 T nov. '77, Motor gerev. 40.000 km, ƒ 2950 -.
JAN WALS, 02902-1697.
Door annul. nog vrij tot 24/7 en

Keuze uit ruim 200 Occasions!!

FRED HEHL Autobedrijven

Autofinanciering
e.n verzekering

Bekend om zijn zeer aantrekkelijke prijzen!!
Zijn goede garantie en goede service

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Autosloperijen

(s)loopauto's

Rijscholen

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!

Motoren/Scooters

Avond- en nachttar.:

Vlotte financiering of lease mogelijk
Alle auto's grondig nagekeken en gekeurd.
Kruisweg 1493, Hoofddorp

Campers

Tel. 023 - 292400

Elke dag geopend van 9 tot 7 uur.
Donderdag en vrijdag koopavond

Let op! Super knal prijzen bij:

BMK Hoofddorp
Alfa 33 1.3 S Sportwagen, nwe staat . . . . 89
Audi Coupé 5 cyl. GT, zilver met., super auto 81
Audi 100 CC, 5 cyl., inj
87
BMW M3 orig. kanon, 1e eig. alle opties . . 87
BMW 628 CSi Alpina uitgev. verl. 17 inch velg. 84
BMW 728i, groen metall, autom., schuifdak . 81
BMW 535i M5 uitgev. alle opties
83
BMW 524 turbo Diesel, sp.wit, autom. schuifd. 87
BMW 524 turbo Diesel antr.metall., schuifd. enz 89
BMW 520i, 5-bak, ABS, stuurbekr., doorlock . 84
BMW 325 IX alle denkb. opties
86
BMW 318 i, M. 40-motor el. ramen, magn.velg. 88
BMW 318 i Alpina uitv. verl. 5-bak, 4 hoofdst
84
BMW 316, grijs, 5-bak, LPG, siervelg
87
BMW 316, Alpina uitgev., 5-bak, verl. spec velg.84
Cadillac
~ ••"
Seville,
~
alle opties, nieuwe staat
' '
. . 79
~
Daihatsu Charade GTI Turbo Intercooler
. . 89
Daihatsu Charade TS Diesel, nwe staat . . . 85
Rat Tipo 1.6 IE, DGT, 5-bak, stuurbekr. . . . 88
Fiat Tipo DGT, Lpg, schuifdak, enz
90
Ford Scorpio 2.0 GL Autom., Lpg, el. ramen . 87
Ford Scorpio 2.5 Turbo Diesel, wit, st.bekr.
. 89
Honda Accord 2.0 EX, n.ste mod., Lpg, sch.dk 90
Honda Prelude 2.0 EX alle opties
88
Jaguar XJ 12, 5.3 sovereign, nwe staat . . . . 84
Jaguar XJ 6, alle opties, 1e lak, ABS, nw.staat 81
Lancia Thema 2.0 lE met Lpg
86
Mercedes 190 E, 2.3 Evolution l-uitgev., 17 i.vlg.81
Mercedes 300 E-AMG alle opties, 17 inch velg. 86
Mercedes 380 SE-AMG, verlaagd, 17 inch velg. 82
Range Rover Turbo Diesel, grijs kenteken . 87
Nissan 200 SX, 1.8 Turbo autom. airco, enz.
89
Opel Monza 3.0 GSE autom., airco, enz. . . 87
Opel Kadett Diesel, super, nieuwstaat . . . 88
Peugeot 205 GTi 1.9, 130 pk., alle opties . . 89
Peugeot 205 Ralley, 5-bak, spierwit, super snel 88
Peugeot 505 GTi, alle opties, incl. Lpg, nw.mod.86
Renault 25 GTD Turbo Diesel, DX Rad. Renault 88
Toyota MR 2 Targa, ferran rood, magn.velg . 85
VW Golf GTI-16 klepper schuifd., magn.velg. . 88
VW Golf GTD Turbo Diesel, spec. velg., 5-bak 85
VW Santana 5 cyl. inj, airco., elec. schuifd.
. 84
Daf Y-126, 1 tonner, 1300 km.!! uit het leger . 57

Kawa 454 '86, zwart, chroom, extra voord.: 4-p. USA-camper.
USA import, ƒ 7.950,-.
Yamaha 'Off the road', '79,
nieuw staat, ƒ 2.250.
Centrum Auto's 020-6250096 V.a. 22/81 nieuwe 6-persoons
T.k. Honda XL 250 R off the camper te huur.
road 1986 16000 km. ƒ4000. AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-1697.
02503-20089.

ƒ 16.950.
ƒ 8.950.ƒ 10.950.ƒ49.950.ƒ22.950.ƒ 2.950.ƒ 8.950.ƒ 16.950.ƒ37.950.ƒ 5.950.ƒ26.950.ƒ 19.950.ƒ 10.950.ƒ12.950.ƒ 7.950.ƒ11.950.ƒ 15.950.ƒ 6.950.ƒ 14.950.ƒ 16.950.ƒ11.950.ƒ21.950.ƒ23.950.ƒ 17.950.ƒ 16.950.ƒ 8.950.ƒ 10.950.ƒ29.950.ƒ36.950,
ƒ 19.950.ƒ26.950.ƒ39.500.ƒ 16.950.ƒ11.950.ƒ21.950.ƒ 15.950.ƒ 7.950.ƒ 15.950.ƒ 19.950.ƒ22.950.ƒ11.950,
ƒ 6.950,
ƒ 8.950,

Wij adverteren met orig. bouwjaren, inruil garantie mogelijk.

Iedere dag geopend van 9.00 - 18.00 uur,
's avonds op afspraak

BMK Hoofddorp
Kruisweg 1531, Hoofddorp
(verbindingsweg tussen Hoofddorp en Heemstede)

Tel. 023 - 294072
±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

RAAK vraagt t.k. diverse types
Nissan en Toyota, b.j. ± 78 tot
± '85. Tevens voor ver- en inkoop, diverse merken tot
ƒ5000,-. Tel.: 075-314618.

ADVENTURE CARS
Tel. 02990-30613.

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m2 incl. btw.

ABRES

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 500.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 23 juli 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 30

Oplage: 5.150

Hondepoep te lijf met

ZANDVOORT - De gemeente
zet vanaf deze week een speciale stofzuiger in, om hondepoep
van de straat op te zuigen.
Maar ook de Zandvoorters zelf
én de bezoekers moeten op
hun eigen manier meehelpen
om de overlast van hondepoep
te bestrijden. Zelfs degenen die
geen hond bezitten. Dat zegt
] het gemeentebestuur in verband met de nieuwe campagne
'Bent u er vandaag alweer in
getrapt? Vies hè? Hondepoep,
doe er wat aan!'.

campagne wordt gevoerd, 'omdat inwoners en bezoekers meer dan genoeg hebben van de rotzooi op
straat', aldus Van der Heijden. Het
is nu aan de eigenaren om zich aan
de regeltjes te houden en bovendien
de hondepoep achter zich op te ruimen. Als zij dat niet doen, moet de
niet-hondebezitter hem of haar wijzen op de schade die hij aanricht,
vindt het college.

De actie bestaat onder andere uit
foldermateriaal waarin alle verplichtingen en verboden nog eens op
een rijtje staan, het te koop aanbieden van honde-poepzakjes en het inzetten van een Jumbo-stofzuiger,
„De eigenaren van honden staan ontworpen door MGS Cleaning Sys] m deze campagne centraal". Dat zei tems. De gemeente heeft deze onburgemeester Van der Heijden dins- langs aangeschaft. De stofzuiger, die
| dagochtend op het Raadhuisplein, hondedrollen kan opzuigen, wordt
| waar de actie feestelijke van start bediend door Willem van Wijk, mei ging. In totaal staan er zo'n 1700 hon- dewerker van de gemeentereiniging.
i den geregistreerd in Zandvoort, op Hij zal er vijf (af en toe zes) dagen
'toeristendagen' komt daar uiter- per week in het centrum en op de
aard nog een flink aantal bij. De boulevard mee rondlopen. „Behalve

Onder water

wat kinderziektes doet hij het uitstekend," zegt Van Wijk na een paar
testdagen. „En ik krijg er veel reacties op. Bijvoorbeeld waarom die
niet tien jaar geleden is aangeschaft."

van de hondepoep een kostbare
zaak. Dat moet een reden te meer
zijn voor de honde-eigenaar om op te
letten. 'Natuurlijk zijn er ook hondebezitters die zich wel aan de regels
houden,' geeft het college toe, 'maar
je hoeft maar om je heen te kijken op
straat om te kunnen vaststellen dat
Zeeuwse bolus
lang niet elke hond volgens de regels
De aanschaf van het apparaat is wordt uitgelaten.'
een idee van WD-raadslid Jaap Methorst. Hij was dinsdagochtend een
van de gasten die onthaald werden Opvoeding
op koffie met een 'Zeeuwse bolus',
Het belangrijkste is dat de mensen
zoet gebak in de vorm van een hon- zelf - ook de niet-hondebezitters dedrol. „Ik ben er erg blij mee dat er zich bewust worden van het prozo'n stofzuiger is aangeschaft. En bleem, meent het gemeentebestuur.
die actie eromheen is natuurlijk erg De hondebezitter staat er te weinig
leuk en ludiek, maar toch zullen we bij stil, welke 'problemen' zijn of
er voor moeten blijven ijveren, dat haar hond kan veroorzaken. Met
er intensief wordt schoongemaakt. name als het dier niet aangelijnd is
Tegelijk met de campagne zullen we of zomaar ergens zijn behoefte mag
aan de burgers moeten laten zien doen. 'En laten we daar duidelijk
waar hun belastingcenten blijven". over zijn,' aldus burgemeester en
wethouders: 'een hond is niets meer
Volgens het college van burge- of minder dan het produkt van zijn
meester en wethouders is opruimen opvoeding.'

Kermis zoekt het hogerop

Dat het centrum al vele jaren
O
bi| hei haling onder water
O
komt te staan i& voor velen geen
nieuws Een oude loto uit 1949 laat
hetzelfde beeld /ien

Museum

• De gemeente
heeft een Jumbo-stofzuiger
aangeschaft, die
tegen de hondepoep in het centrum en op de
boulevard wordt
ingezet.

Als het Cultureel Centrum
-»
Zandvoort een museum was,
i
zou het beter kunnen functioneren
Er zouden 'deuren' opengaan Dat
zegt directrice Emmy van Vrijberghe de Coningh ter gelegenheid van
het 15-jang jubileum Dat wordt dit
weekend feestelijk gevierd

(Archieffoto MGS)

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Bewoners kloppen opnieuw aan bij gemeentebestuur

in een agressieve
ZANDVOORT - De bewoners
van de Brugstraat voelen zich
geterroriseerd door bezoekers
van het theehuis in die straat.
Deze zouden veel overlast bezorgen en zich agressief gedragen. 'Wat eens een gezellige
woonstraat was, is veranderd
in een agressieve buurt,' zeggen de bewoners. Voor de kinderen in deze straat is de situatie 'levensgevaarlijk' geworden.

Ook de gevel van het pand veranderde, van paars naar knalgeel,
maar de klanten bleven waarschijnlijk dezelfde. Daardoor zou alle ellende weer van voren af aan opnieuw begonnen zijn. Pogingen tot
overleg met de nieuwe huurders
mislukten en sommige bewoners
voelden zich gedwongen hun heil elders te zoeken. Alle hoop op verbetering van de situatie, ontstaan na de
gesprekken met politie en burgemeester, was verloren gegaan. Inmiddels zijn zij verhuisd, anderen
overwegen nog om te verhuizen.
Volgens de briefschrijvers doet de
overlast zich in allerlei vormen
voor. Zoals bijvoorbeeld bezoekers
die hun auto op het trottoir of midden op straat parkeren. Daarna rijdt

menigeen tegen het verkeer in naar
'boven', richting Zeestraat. Dat leidt
regelmatig tot woordenwisselingen
en getoeter en gescheld van andere
automobilisten, die m de toegestane
richting (naar beneden) rijden.

Kinderen
'Voor de kinderen van de Brugstraat is het onmogelijk geworden
om nog op straat te spelen, de situatie is levensgevaarlijk voor hen.' Bovendien worden zij vaak 's avonds
uit hun slaap gewekt door de aanwezigheid van 'zeer luidruchtige mensen onder invloed van drugs en
drank.'

'De bewoners beginnen er nu na
ongeveer vijf jaar ellende toch wel
genoeg van te krijgen,' schrijven zij
in een gezamenlijke brief, die door
ongeveer dertig mensen is onderteVervolg op pagina 3
kend. Daarin doen zij een beroep op
burgemeester Van der Heijden om
opnieuw maatregelen te nemen.
„Alle bewoners van de Brugstraat
'genieten' al meer dan vijf jaar overlast van het theehuis", verklaart één
van de betrokkenen. „Ongeveer
twee jaar geleden gingen wij al met
dezelfde klachten naar onze burgeZANDVOORT - Enkele on- Plezier kwam de actie, die vorige
meester."
dernemers zijn, dankzij be- week begon met het huis aan huis
middeling van Ondernemers verspreiden van folders, als een verrassmg. „Wij verkopen die zakjes al
Vereniging Zandvoort, bereid jaren,
Knalgeel
maar eind vorige week was er
honde-poepzakjes
te
verkopen.
De kwestie leidde destijds tot uitgeplotseling een grote toeloop. Daar„Wij
willen
graag
helpen
deze
door waren we meteen voor een paar
breide discussies in de gemeenteraad, met het resultaat dat er werd actie van de grond te krijgen", dagen uitverkocht. Als we het eerder
ingegrepen. „Het theehuis werd aldus OVZ-vporzitter Van der hadden geweten, hadden wij er reketoen in de gaten gehouden, er wer- Laan. „Het is heel vervelend ning mee kunnen houden." Vandaag
den wapens en drugs in beslag geno- als je de hele zomer in de zou er weer een nieuwe voorraad
men en de zaak werd gesloten. Tot stront moet trappen, pok al komen.
onze grote verwondering was dit doet de gemeentereiniging Janssen heeft nog wel een praktimaar van korte duur. Het theehuis haar uiterste best om de boel sche tip voor de hondebezitters:
ging weer open met verse huur- op te ruimen."
„Zorg voor goed voer, dat geeft een
ders."
stevige drol. Die kun je makkelijker
oppakken met zo'n zakje."
De zakjes zijn overigens al jaren
lang in allerlei vormen en maten te
koop bij dierenspeciaalzaak Dier Hondetoilet
Plezier op de Grote Krocht. De paDe actie krijgt dus nu kennelijk al
pieren zakjes die bij deze actie ho- gehoor. Maar Janssen dringt er wel
van soul, blues, jive, jump en rock ren, kosten ongeveer dertig cent. op aan een ander project, de hondeand roll bleek bij het dol-enthousias- Daarnaast zullen er binnenkort 'als toiletten, niet te laten doodbloeden.
te publiek het meest aan te slaan. service-artikel' ook exemplaren te
Het 'septet' werkte zich met een koop zijn bij de Hema en bij Tromp. „De meeste hondebezitters zijn zeijzingwekkende vaart door de ver- Van der Laan verwacht dat er nog ker bereid daar gebruik van te maschillende covers, waaronder 'To- adressen bij komen, als reactie op ken. Maar dan moeten die tcnletten
night', 'Run On' en een highspeed zijn oproep. „Over het algemeen rea- natuurlijk veel vaker schoon geversie van 'Sweat'. De beide vocalis- geert men niet zo snel." Hij ziet het maakt worden. Nn zijn ze alleen
ten Rob Wiedijk en Anneriek van liefst dat ook hotels en pensions - als goed voor de dierenarts. Bij bepaalDorst, saxofonist Joost Dieho, gita- service voor de gasten - zakjes in de bungalowparken zie je bijvoorrist Frank de Lauw en de overige huis hebben.
beeld dat ze elke ochtend even leeg
bandleden maakten hun reputatie
Voor eigenaar Janssen van Dier gehaald worden "
ook op deze avond weer volledig
waar. Hun kolderieke acts en hun
muzikale hoogstandjes zorgden ditmaal voor een aangename afwisseling op dit zo geslaagde festival.

Aantal winkeliers bereid om
hondepoepzakjes te verkopen

e De liefhebbers van 'griezelige ruimtereizen' kunnen dit jaar hun hart ophalen
op de zomerkermis in het dorp. Het evenement kenmerkt zich door een groot
aantal attracties dat het 'luchtruim' zoekt. Bootjes of gondels die - compleet met
gillend publiek - met duizeling wekkende vaart omhoog geslingerd worden. En

dan natuurlijk niet te vergeten de traditionele achtbaan. De kermis is 's avonds
open tot twaalf uur, de muziek stopt een uurtje eerder in verband met de
nachtrust van de omwonenden.
Foto Bram Stijnen

Tropicana trekt zeventigduizend bezoekers

Uitvoerige
controle NS

ZANDVOORT - De Nederlandse
Spoorwegen heelt dit weekend uitvoerig gecontroleerd op het Zandvoortse station. Een aantal badgasten dat huiswaarts wilde keren,
bleek niet in het bezit van een kaartje, dat daarop alsnog werd aangeschaft. Maandagavond werd een
19-jarige vrouw uit Oosterbeek aangehouden, die in het bezit was van
een vervalste OV-jaarkaart. Na verhoor mocht zij naar huis.

ZANDVOORT - Het Tropicana Festival heeft - evenals het
mooie weer - dit weekend voor
veel drukte in Zandvoort gezorgd. Volgens een van de organisatoren waren er voor het
festival pp zaterdagavond zeker vijftigduizend mensen op
de been. De vrijdagavond viel
behoorlijk tegen. Toen kwamen er maar twintigduizend
bezoekers opdagen. Ondanks
de grote drukte deden zich
geen calamiteiten voor.

(ADVERTENTIE)

ting Zandvoort Promotie, red.), politie, gemeente en de horeca was perfect," vindt hij. Ook Filmer, exploitant van Café Neuf en mede-organisator van dit evenement, en Fred
Paap van 'Kopertje' toonden zich na
afloop dik tevreden. „Vooral op zaterdagavond was het een fantastische happening."
Tropical muziek bleek vroeger in
de badplaats een nogal rekbaar begrip. Ditmaal was echter gekozen
voor een repertoir dat beter paste bij
een dergelijk evenement. De live-muziek op de podia aan het einde
van de Haltestraat, Raadhuisplein,
Kerkplein en Gasthuisplein trokken

dan ook vele duizenden bezoekers.
Vooral bij Café Koper (Caribbean
Color) en Het Wapen van Zandvoort
(Tropische Verrassing) was er, vooral tijdens 'de spits' vaak geen doorkomen aan.
Bij Café Neuf in de Haltestraat
zorgde 'Bob Color' ook nu weer dat
daar de boel continu muurvast
kwam te zitten. Hoewel van echte
tropische muziek geen sprake was,
zorgde de zevenmans muziekformatie op die lokatie voor een complete
verrassing. In een wervelende show
doorspekt met doldwaze acts brachten de bandleden de verschillende
muzikale stijlen tot leven. De mix

door Bram Stijnen

DIJKMAN
Bilderdijkstraat 150,
A'dam, 020-6120862
Vraagt te koop voor
verenigingen, goede

gebruikte

ACCORDEONS
Waterstanden
Datum
23 jul
24 jul

25 jul
26 jul

HW
LW HW
09.33 05.26 22.10
10.50 06.15 23.26
07.05 11.59
00.35 08.24 13.20
01.50 10.00 14.26
02.46 11.15 15.19
03.38
16.06
04.22 00.15 16.50
05.06 00.45 17.37

j
LVV
17.40
18.34
19.35
21.10
22.35
23.35
12.10
14.26
15.16

27 jul
28 jul
29 jul
30 jul
31 jul
Vaanstand:
NM woensd,. 29 juli 21.36 u.
Springtij 31 juli 05.06 u. NAP+125cm

Het tweedaagse Tropicana Festival dat vanaf vrijdagavond voor de
achtste keer in Zandvoort losbrandde is een succes geworden. De temperatuur was wel niet tropisch,
maar het was toch goed toeven in
een eenigszins winderig centrum,
waar onder leiding van ondernemer
Andries Filmer een bont programma werd gepresenteerd. Tot ver na
middernacht was het overvol rond
de brandpunten in het dorp, waar de
exotische klanken royaal werden
uitgestrooid over de uitbundige en
meeswingende meute. De horeca-exploitanten zorgden voor de nodige
koele dranken en aangepaste happen en er was tevredenheid alom.

die Krant moi-t ik hebben
Omdat ik ^raag \\il weten wat /ich in rni)n
omgi-Mng afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het 7,and\oort> Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

\

Naam < m / \ )
Adres

i

L.

l'o.stcode/l'laats
Telefoon L__l
Giro/Uanknr.

Samenwerking
Zandvoort bleef ook dit weekend
weer verstoken van de temperatuur
die past bij de naam van dit zomerevenement. „Toch werd het in de badplaats een swingend weekend,"
meent ook coördinator Henk Vermeulen. Hij schat het aantal bezoekers op zaterdagavond op vijftigduizend. Volgens Vermeulen deden
zich ondanks deze drukte geen ongeregeldheden voor. „De samenwerking tussen de organisatie (Stich-

J ( i \ m umtroli bt/uriitnu) \\ K
l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal f16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ 52J
* Voor postabonnei'h gelden andere tarieven.
l' kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons
opgeM'ii- ()20-6(iS.13 00
Stuur de/e bon m een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam l' hoett geen post/.egi-l te plakken.
Swingend publiek op de klanken van The Bob Color Band bij Café Neuf.

Foto Bram Slijnon
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd maar dankbaar dat aan zijn lijden een
einde is gekomen delen wij U mede dat na een periode van strijd mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en opa op 73-jarige leeftijd is
overleden
Pieter Jurriaans
Zand voort:
C. Jurriaans-Koridon
Hoofddorp:
Lea en Tom
Sebastiaan, David, Maud
Zandvoort:
Marijke en Peet
Mirjana, Jelica
2041 BM Zandvoort, 18 juli 1992
Dr. Jac. P. Thijsseweg 22.
De begrafenis heeft plaatsgehad op donderdag
23 juli op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

ADVERTENTIES
Y

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
Per abuis is vorige week de woning Mr. Troelstrastraat 62-21
geadverteerd. Deze woning is echter niet opgezegd. Een toewijzing zal niet plaatsvinden.
1. Garage Voltastraat E, huur ƒ83,80 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
2. Garage Voltastraat S, huur ƒ 83,80 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

Op 31 juli vanaf 16.00 uur wordt een aanvang gemaakt met het afsluiten van
het centrum.
Het betreft hier de straten/wegen gelegen binnen de grens Kontnglnneweg-

Kostverlorenstraat - Zeestraat - Bm. Engelbertsstraat - Thorbeckestraat Hogeweg - Grote Krocht.

Ö2M3Ï5855

Omstreeks 18.00 uur Is geen autoverkeer naar het centrum meer mogelijk.
Bewoners binnen deze grenzen wordt verzocht hun voertuig bij afsluiting
elders te parkeren.
Wel blijft de mogelijkheid om het afgesloten gedeelte met een voertuig te
verlaten.
Voertuigen geplaatst voor een wegaf sluiting komen f n aanmerking voor
de wegsleepregellng.

fZijlvve^mitóo^

Voorgenomen hinderwetvergunningen
(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, ingevolge de
Hinderwet te verlenen tot het oprichten en In werking hebben van een:
- supermarkt gelegen aan de Grote Kracht te Zandvoort
- golf & country club gelegen aan de Kennemerweg 78/80

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Rob en Nicole Gansner

Bredemdestraat 60 I - 20^2 BH Zandvoort

Op vrijdag 31 Juli en zaterdag 1 augustus wordtin Zandvoort hettradltionele
festival Jazz behind the beach gehouden.
In het kader van dit festival zal het centrum gedurende de festiviteiten niet
bereikbaar zijn voor het verkeer.

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

r v v

willen u hartelijk bedanken voor
lieve ivoordjes, lachende ogen,
handdrukken, lachjes, bloemen,
kusjes, enveloppen met inhoud,
brieven, kaarten, kadootjes, goede
weiisen en mooie ivoorden.

Verkeersmaatregelen t.b.v
Jazz behind the beach

Rectificatie

De aanvraag, de (gewijzigde) ontwerp-beschikking en de andere stukken die
op de aanvragen betrekking hebben liggen van 23 juli t/m 7 augustus 1992 ter
inzage bij de sectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor
is geopend op werkdagen van 09.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

WIT VERHUIZINGEN
bedankt voor het
organiseren van de
ludieke autoped race
in De Haltestraat
Biseottaeek Chin Ghin

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

Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 7 augustus 1992 schriftelijk worden
Ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Thorbeckestraat 42
Ruime tussenwoning nabij strand, geschikt voor zomerverhuur. Ind. beg.gr. 3 slaapk. met wastafel, badk.
met douche/toilet, 2e toilet, 1e et. hal, gang, toilet,
woonk. met open haard, parket, luxe keuken met inb.app., balkon voor en achter. 2e et. gang, 3 slaapk.
met wastafel, badk. met douche en toilet, balkon voor
en achter. 3e et. 2 slaapk. met wastafel. Parkeergelegenheid voor 3 auto's.
Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k.

Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dal hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een
volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te
maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

Aangevraagde bouwvergunningen
068B92
069B92
070B92
071B92

Patrijzenstraat 30
Driekam.app. op 2e et. met balkon aan noord- en zuidzijde. Uitzicht over zuidduinen. Ind. entree, ruime hal,
toilet, ruime lichte eetkeuken met inb.app., woonk. met
balkon zuid, 2 slaapk., badk. met douche en wastafel,
serv.k. ƒ 307,- p.m.
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/43:

Trompstraat 13/4

KARAOKE SHOW
in de Manege
ledere zaterdag dans- en kontaktavonden voor ongebonden mensen
tot 03.00 uur in de nacht.
Programma a.s. zaterdag: aanvang
* 21.00 uur met DJ. Rob en koffie
van het huis
* 22.00 uur Grandioze KARAOKE
show
* 22.30 uur Caribbean nights, zaal
geopend
-.
Met live dansmuziek.
Vanaf 25 jr. Correcte kleding
Entree ƒ15,00
Info of reserveren 16023

- vergroten restaurant 'Shalom'
- plaatsen twee dakkapellen
- plaatsen windscherm tbv NMB Bank
- vervangen opstalruimte

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
09.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al Is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Vierkam. maisonnette op 9e et., uitzicht op zee. Ind. 1 e
woonlaag: hal, woonk., ruime keuken, toilet, 2e woonlaag: royale hal, badk. met bad en douche, 3 slaapk.
Serv.k. ƒ 438,- p.m.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

DIT WEEKEND

Kerkstraat 26
Frans Zwaanstraat 48
Passage 33
Haltestraat 25

Goed gesitueerd driekam. hoekapp. met schitterend
uitzicht over zee, duinen en dorp. Balkon op zuidwesten en noordoosten. Ind. entree, hal, woonk. met open
haard, eetkamer met kunststof schuifpui naar balkon,
moderne witte keuken, slaapk. met vaste kastenwand,
balkon op noordoosten. Het app. is geheel v.v. thermopane begl., kunststof kozijnen en marmeren vloer.
Serv.k. ƒ 300,- p.m.
Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k.

Verleende bouwvergunning
048B92

Zandvoortselaan 204

- uitbreiden keuken / plaatsen dakkapel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen tezijn getroffen, kunnenop grond van de Wet Arob binnen dertigdagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
23 juli 1992

OPEN HUIS
Hogeweg 22/1, zat. 25 juli van 12.00-14.00 uur. Zeer
luxe verbouwd 2 kam.app. (yh 3) met ruim balkon op
westen. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open keuken met inb.app., slaapk. met
spiegel/kastenwand, badk. met bad, douche en dub.
wastafel. Serv.k. ƒ 137,- p.m. Vr.pr. ƒ215.000,- k.k.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

VAN
'c/ife

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

HOGEWEG 28. TE1_ 12989

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

IVlAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom .
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Ouderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Tel. 02507-13278

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré. Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. Ih verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel. warm. fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!"

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
aanvang:
20.30 uur
toegang
gratis

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

de Gr

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. én zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar .
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

J
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'Met uitzicht op de plassen

Het zonnetje
krijgen. Dan beheeft de badgasgint om 19.00
ten én de stranduur 'ut' vierde
pachters afgeloZandvoorts
pen week nauweRoeispektakel
lijks in de steek
voor reddingsgelaten. Zondag
post Piet Oud
was het bijvoor(tel. 12376), aan
beeld weer laaide
Boulevard
end druk op het
Barnaart. Menig
strand. Bij de po(ongeoefend)
In deze rubriek wordt tijdens het zomcrscizoen bericht over
litiepost op de
Zandvoorter zal
gebeurtenissen
op
het
strand.
De
redactie
houdt
zich
aanbcRotonde 'regenmet zijn of haar
volen voor tips en reacties. Het telefoonnummer Is: 18648.
de' het dan ook
team van vijf
weer zoekgeraakte kinderen, in to- op de strandafgangen gezet werden. personen in een reddingsboot staptaal zo'n vijfentwintig. Maar niet al- Menig automobilist neemt het niet pen om een rondje te roeien. Daarna
leen kleuters worden liefdevol opge- zo nauw met de regels, maar loopt volgt nog een hindernisbaan op het
vangen. Afgelopen week kreeg ook dus wel risico op een stevige bon.
strand, waarover nog zeer geheimeen verdwaald hondje tijdelijk onEen dezer dagen werd de aan- zinnig wordt gedaan. Die moet een
derdak op de post. „Dat doen we als dacht even afgeleid door een 'ver- verrassing blijven. De ZRB heeft
de honden niet te 'hapgraag' zijn," dwaalde' jetski voor de kust. De red- drie klassen gecreëerd: dames, healdus een van de agenten. Het hond- dingsbrigade toog er namens de po- ren en gemengd. Het publiek mag
je werd later door de dierenambu- litie op af waarna de man rechtsom- gratis meegenieten. Burgemeester
lance naar het asiel gebracht, om keert naar IJmuiden maakte.
Van der Heijden is gevraagd de vele
daar op z'n baasje te wachten.
prijzen uit te reiken. Bij slecht weer
Behalve met een spoedgeval in
wordt het evenement uitgesteld tot 7
zuid, van iemand die z'n medicijnen Roeispektakel
augustus, maar dat zal - gezien het
vergeten was, hadden de agenten het
De Zandvoortse Reddingsbrigade huidige weer - wel overbodige infordeze dagen weer druk met auto's die zal het vrijdagavond wel flink druk matie zijn.
J.K.

ZANDVOORT - Kinderen van de
Nicolaasschool reiken samen met
oud-zwemster en beschermvrouwe
van de Nationale Zwemvierdaagse
Ada Kok de Prix d'Humanité uit, op
zaterdag W september in het Concertgebouw te Haarlem. De Prix is
voor Sylvia Toth, voorzitter van het
Ronald McDonald Kinderfonds. Tijdens de zwcmvierdaagse wordt in
het hele land guld opgehaald voor
het fonds, dat de belangen behartigt
van de Ronald McDonald Huizen in
Nederland.
Tijdens do uitreiking, georganiseerd door de Lions Club Zandvoort-Aerdenhout, treedt het jongerenkoor 'Up with People' op. Een eenmalig optreden in Nederland.
Kaarten (vanaf 45 gulden, kinderen 30) zijn schriftelijk te bestellen
bij de Lions club. Info telefoon
16767/15155.

Zandvoorter
tot acht maanden
cel veroordeeld

• ZANDVOORT - De wateroverlast in Zandvoort duurt al
tientallen jaren. Menig bewoner van het dorpscentrum
heeft dat inmiddels aan den lijve ondervonden. Een andere getuige is deze foto uit 1949, toen tijdens een van
de zomerse dagen het Schoolplein blank was komen te
staan. De foto, die jaren geleden al eens gepubliceerd is,
werd indertijd genomen door wijlen Wim van der Mije,
vanaf de woning aan de Willemstraat nummer 29. Hij was
een van de vijf zonen van bakker Arie van der Mije,
waarvan er inmiddels drie zijn overleden.
_

De meisjes die tot hun enkels in het water staan, zijn
Dicky (Delies-)Van der Mije en Herrna (Netzer-)Van der
Mije, dochters van Gré Van der Mije-Sieders, die nu nog
aan het Schoolplein woont. Het pand op de hoek (tegenwoordig een kapperszaak) moet in die tijd 'De Wolbaai'
geweest zijn. Makelaar Cense, die deze foto op het spoor
kwam, heeft het zelfde woonhuis in de Willemstraat
momenteel in de verkoop. „We hebben overwogen om in
de advertentie te zetten: Met uitzicht op de plassen,"
aldus Cense.

ZANDVOORT - Een 53-jarige inwoner van Zandvoort is door de Haarlemse rechtbank veroordeeld tot
acht maanden gevangenisstraf,
waarvan vier maanden voorwaardelijk. Er was anderhalf jaar geëist.
De Zandvoorter wordt ervan verdacht zijn hoogbejaarde moeder
mishandeld te hebben. De vrouw
woonde sinds mei vorig jaar bij haar
zoon in huis, omdat zij hulpbehoeftig is. Nadat bij de vrouw verschillende verwondingen waren geconstateerd, waaronder een gebroken
arm en been, schakelde de huisarts
meldpunt ouderenmishandeling in.
Een psychiater had vastgesteld
dat er sprake is van een haat-liefdeverhouding tussen de man en zijn
moeder. Raadsman B. Jagt pleitte
voor vrijspraak. Volgens hem is er
onvoldoende concreet bewijs om de
Zandvoorter te veroordelen. Desondanks gaat de man voor vier maanden de cel in.

MENINGEN

® De patatkraam op de noordboulevard werd flink beschadigd door de klap.

ZANDVOORT - Vier mensen raak- terrein. De vrouw liep diverse botbreuten gewond toen vrijdag een 25-jarige ken op en de ondernemers in de
Zandvoortse automobiliste op de kraam kwamen met de schrik vrij.
noordhoulevard van de weg raakte. Een Zwanenburger die een bal gehakt
Bij een inhaalmanoeuvre ter hoogte stond te eten, dook weg maar werd net
Vervolg van voorpagina
van Riche schrok zij zodanig van een geraakt en is met kneuzingen naar het
De rubriek meningen staat open voor uw
dat zij plots remde. Daar- ziekenhuis overgebracht. Twee omreacties. Stuur uw brief naar de redactie
Die worden nogal eens 'gebruikt' tegenligger,
door raakte de auto stuurloos en standers raakten licht gewond door
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
in de portiekjes, waardoor de voor- kwam
tot stilstand tegen een patat- rondvliegend glas, maar konden ter
Zandvoort. Te lange brieven kunnen
deur geblokkeerd wordt. 'Bij vrien- kraam op
het ernaast gelegen parkeer- plekke behandeld worden.
worden ingekort. U kunt uw brief ook
delijk verzoek om toegang tot de eiafgeven bij het redactiekantoor dat is
gen woning, gebeurt het vaak dat de
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in
bewoners uitgescholden worden.'
(ADVERTENTIE)
Zandvoort. De redactie is telefonisch
De bierblikjes worden na gebruik
bereikbaar via nummer 02507-18648.
achteloos op straat geworpen. Daarnaast klagen de briefschrijvers over
aan en het openbreken
De gemeente is door deze duiding vernielingen
auto's. Dat laatste is pas geleden
op gevaarlijk terrein beland en is van
een hetze begonnen tegen een ge- nog gebeurd.
deelte van de inwoners van deze
Burgemeester van der Heijden is
plaats. Hierdoor worden de honden- deze
week op vakantie. Woordvoer bezitters in een isolement gema- der Egon
Snelders, zelf net terug,
noeuvreerd. Deze vorm van manipu- was nog niet
op de hoogte van de
leren van een gedeelte van de men- brief. Hij verwacht
dat er een ondersen in Zandvoort door de aktie 'Vies zoek volgt. „Als er klachten
over
hè' riekt dan ook naar een onfat- de nieuwe verhuurder, danzijn
zal dat
CINEMA CIRCUS
soenlijke moraal. Dat heb ik u pro- onderzocht moeten worden.
Als
beren uit te leggen.
blijkt dat zich dezelfde problemen
dan zullen die waarA. Citroen voordoen,
schijnlijk
op
dezelfde manier aangeZandvoort pakt worden."
Bioscoopprogrammering van 24 juli t/m 30 juli '92

Behalve hondepoep vervuilt ook riool-overstroming
De ten uitvoerlegging van het be| sluit van de gemeenteraad inzake de
l vervuiling van het dorp, door hondej poep, is ten zeerste laakbaar.
Dat zal ik u vanuit mijn gezichts-

punt proberen uit te leggen.
toe te spelen, gaat de gemeente zijn
De stellingname, dat de hondenbe- beantwoording uit de weg. Laat hier
zitters de oorzaak van de vervuiling de overheid de hand in eigen boezem
van het dorp zijn, is hypocriet. Door steken.
de hondenbezitters de Zwarte Piet
Als voorbeeld: Probeer als inwoner van het centrum van het dorp in
de zomermaanden voor een tijd, bijvoorbeeld vakantie, maar eens weg
te gaan. Dat kan niet; want de al
tijden durende regelmatig terugkerende riool-overstromingen kunnen
voort, tel. 02507-14437.
onderwijl uw huis en inboedel verDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- pest- hebben. Bèh 'je daarentegen
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. thuis, dan kun je evenmin de riool-o15847.
verstroming tegenhouden.
Dieren: (Overige diensten) VereniOm dan ook de hondenbezitters
ging v.h. welzijn der dieren (02507) aan te duiden, als de viezerikken die
14561,
Vermissingsdienst de leefbaarheid in Zandvoort ver023-383361, Asiel Zandvoort (tevens pesten en de gezondheid van de
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem mensen bedreigen, vind ik onver023-244443.
teerbaar. Door deze arrogante houCentrum Voor Vrijwillige Hulpver- ding van de overheid worden de inlening: Voor informatie, advies en woners van Zandvoort in twee kamhulp tel. 17373, op alle werkdagen pen verdeeld, namelijk mensen en
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: hondenbezitters.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Weekenddiensten
Weekend: 25/26 juli 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: . Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllén), Centrale Post Ambulanceveryber (CPA) Kennemerland. •
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
yan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
ïfaardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
" Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekur'en van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
M-.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
[ verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
öe Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
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LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT
muziek JERRY GOLDSMITH
productie MARIOKASSAR/
^
ALAN MARSHALL
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Soundtrack INDISC
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CONCORDE FILM K_ fi?5

Burgerlijke stand

Werklui, op het dak van de cabine, leggen de laatste hand aan de lift.

Periode: 14 - 20 juli 1992
Geboren:
Kelly Dawn, dochter van: Wright,
John Sidney en De Vries, Karina
Christina
Riek, zoon van: Draijer, Bernard en
De Jong, Gerdina
Danny, zoon van: Van Soest, Hendrik Johannes en Rijnders, Cornelia
Johanna
Julia Luisa, dochter van: Dijkstra,
Benitius Josephus en Menna Barreto, Leticia.
Overleden:
Böhne, Karel, oud 55 jaar
Van der Storm, Hermanus Gerardus Josephus, oud 46 jaar
Van Staveren geb. Ten Cate, Hendrika Wilhelmina, oud 76 jaar
Hoogendijk, Baardhout, oud 86 jaar

Kerkdiensten
Zaterdag 19.00 uur: woord/communieviering
Zondag 10.30 uur: woord/commuHervormde Kerk, Kerkplein:
nieviering, dames Bleijs/Wassenaar
Zondag 10.00 uur: ds. N. Paap uit Kerk v.d. Nazarcner: Zijlweg 218,
Haarlem.
Almelo
Tevens 10.00 uur Kinderdienst in Zondag 10.30 uur: dhr. Hans Deventer
het Jeugdhuis
Zondag 19.00 uur: ds. Dan Powers
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J. de Waard, (H.A.)
Jehova's Getuigen:
Schiedam
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
NPB:
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
Geen NPB-diensten tot en met 16 maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
augustus.
Haarlem, tel. 023-244553.
Roomskatholickc Kerk:
Weekend 25/26 juli 1992

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Gisteren is
de lift gereed gekomen aan de
buitenzijde van een flat in de
Lorentzstraat. Woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht heeft deze laten plaatsen voor de periode dat de normale lift nog buiten gebruik is.
Deze was enige tijd geleden
door een brandje onklaar geraakt.
De bouwlift, die naar schatting drie maanden blijft staan,
wordt tijdens de drukke uren
bediend door een 'liftboy'.
Voor de bewoners scheelt het
sjouwen met boodschappen en
met vuilniszakken die naar de
container beneden op straat
moeten.

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30
KAARTEN: ƒ12,50
Vanaf 16 jaar

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

en Ê® l dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9,volwassenen ƒ12,50
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,
voor maar ƒ 12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT
02507/18686
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maandagmorgen

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
* de Cornwallstraat in Umuiden. Of.
IRMJIMJBLÏJVENÖ OFFERTE

ANTWOORDCOUPON i
D Stuurt u mij meer informatie over (s.v.p. invullen)
D

Neemt u konlaW op voor hel maken van een afspraak over

(s.v.p. invullen)
O SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
Q HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D
D

ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RMMSYSTEEM)
WERU AKF-SYSTEEM

D
D

WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
WERU VOORDEUREN

Q
a
D
D
D

VELUX DAKRAMEN
VELUX CABRIO-SYSTEEM
HÖRMANN GARAGEDEUREN
HORREN
ISOLEREND GLAS

D THERMOPLUSSUPERLiïEGLAS
D
D
D

Te huur

INBRAAKVERTRAGEND GLAS
GELUIDWEREND GLAS
ZONREFLEKTEREND GLAS

D DAKKAPELLEN
D SERRE'S

VAN DEFQ

b.v. discotheek
750,-p.m. all in.

Cornwallstraate

Te huur
gevraagd

Laatste Kans!!!

per 1 september a.s.
Tel. 14233

10 voor

SUBSIDIE-MOGELIJKHEDEN

NAAM:.
POSTKODE+PLAATS: -

Ramen+Deuren

02507-14095.

3 voor

02550-30624

ADRES:

Tel.

Zonder de juiste voeding heeft u
niets aan poepzakjes.

D

Umuiden

Koop nu uw computer(s) tegen zeer
gunstige tarieven
o.a. Laser en Tulip.
Op is op en alles
moet weg ...
Bel: 02507-30902

Voor verkopen beide!!

_

TELEFOON:.

l U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
• zenden aan: VanderVlugt, Antwoordnummer314,1970VB Umuiden

Dagverzorging Ouderen
Per 31 augustus wordt gestart met Dagverzorging in
Huis in het Kostverloren
Een samenwerkingsproject van:
Gezinszorg - St. Welzijn Ouderen - Huis in het Kostverloren en het Centrum voor vrijwillige
Hulpverlening.

De begeleiding wordt verzorgd door een medewerkende van Gezinszorg en één of meer
vrijwilligers.
Wij zoeken voor dit project

VRIJWILLIGERS
die hun bijdrage aan deze Dagverzorging willen leveren.

Voor meer informatie bel Weekmedia Amstelveen
tel. 020-6475393

Heeft U interesse bel dan voor verdere informatie naar Mini de Wolf coördinator van het
Centrum voor vrijwillige Hulpverlening Tel. 15575 (Tussen 10 en 15 uur).

Te huur

ZOMERHUIS
max. 2 pers.
per 1 aug. a.s.
Pr. ƒ 600,- all-in
Tel. 14669

Te huur
appartement
in Zandvoort,
huur incl.
ƒ1000,-.
Tel.

02503-43294.

Kweker!]
Zondagavond 2-8 1992
in Café SAM-SAM
Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel. 17093

voor wie van gezellige
ouderwetse A'damse
muziek houdt.

Waarom ik geabonneerd ben op het Zandvoorts Nieuwsblad? Wat
een vraag... Omdat ik hier woon natuurlijk en ik graag wil weten wat
er in onze gemeente aan de hand is. Dat zal je in een dagblad niet
zo gauw lezen. Tenzij er iets heel belangrijks gebeurt. Maar
dan lees ik in het Zandvoorts Nieuwsblad er later toch
weer het fijne van.
Ik vind het een heerlijke krant en ik neem
er altijd de tijd voor. Gemeentepolitiek,
sport, interviews met mensen die hier wonen, achtergrondverhalen en andere 'zaken
die hier spelen, krijgen in het Zandvoorts
Nieuwsblad alle aandacht, 't Is een échte krant,
geen onbenullig blaadje.

25 lessen incl.
examenoanvraag

Ik zit op een sportvereniging en dan is het
heel leuk om zo nu en dan over je eigen club
te lezen en een foto te zien van mensen die je
kent. Laatst stond ik zelf in de krant en dat heb ik
nog weken moeten horen. Kun je nagaan hoe goed het
Zandvoorts Nieuwsblad wordt gelezen.

Autorijschool
Kostverlorenstraat 70
Tel. 02507-12071

EN
TE KEUR

Ik spel ook de advertenties, want dat zijn de aanbiedingen van winkels uit de buurt en ik ben nu eenmaal gek op voordeeltjes. Wie
niet? Ik noem het altijd mijn krant waar ik elke week met belangstelling naar uitkijk. Maar m'n vriend ook hoor, die leest 'm net zo
hard als ik.

*geldig t/m 15-8-'92

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die schrijft over
de plaats waar u woont.

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301
per stuk

Gevr. bij Groente en Fruit
speciaalzaak

die krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
- '' wat zich in mijri omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 12,-.

Zandvoorts
ü BMieuwsbBad
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats:.
Telefoon:
Giro/Banknr.:.

Haltestraat 21

of info in onze zaak

. (i.v.m. controle bezorging) \VK
BI/-I

Daarna word ik abonnee en betaal per Q kwartaal ,'16,Q haUjaar f29, O jaar ƒ52,-

voor enkele
halve of hele dagen
per week
Tel. na 14404 of na 19.00 uur
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Dagverzorging biedt zelfstandig wonende ouderen de mogelijkheid, zonodig één of meer malen
per week de dag met elkaar door te brengen in een gezellige huiselijke sfeer.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts f32,- excl. 6% BTW.

Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort Tel. 02507-19345
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B

is vanaf maandag 27
juli weer geopend.

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00
Stuur de/e bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
[ 100_51, 1000_ I'A Amsterdam. U hoeft geen postzegel te-plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

Euro loodvrij ƒ l .76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
ƒ l .06

SERVICESTATION»
(bij Palace Hotel)
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Amateurs in wielerronde
in hoog tempo naar finish
ZANDVOORT - Dat de Wielerronde van Zandvoort niet
meer weg te denken valt in de
badplaats bleek vorige week
woensdagavond. Enige duizenden toeschouwers waren getuige van twee zeer spectaculaire
races op de smalle bandjes. In
de strijd voor A-amateurs, over
negentig kilometer was John
Bruin uit Waarland de snelste,
terwijl bij de B-amateurs/veteranen de zege ging naar Gerrit
Visscher uit Hoofddorp.
De B-amateurs/veteranen kregen
een wedstrijd voor de wielen van
vijftig kilometer. Ondanks het lastige maar fraaie parcours door het
Zandvoortse centrum werd vanaf
» Zowel bij de A als de B-amateurs werd hard gereden. Bij de B-amateurs ging de zege naar Gerrit Visscher. In de het startschot het tempo flink opge-

hoogste categorie won John Bruin.

schroefd. Vele wielrenners protaeerden uit de greep van het peloton te
geraken maar de pogingen daartoe
waren bijvoorbaat kansloos. Door
het enorme tempo waren er wel veel
afvallers, zodat ongeveer de helft
van de honderd gestarte renners de
finish haalden.

ging naar Gerrit Visscher. Op een
paar lengten werd de Zwanenburger
Cees Slinger tweede voor René Stals
uit Beverwijk.
Tussen de beide races door zorgden een tiental autosteppers voor
enorme hilariteit. Als pauzenummer organiseerde La Bastille een
steppenrace voor horeca ondernemers. Dit gebeuren sloeg enorm aan
Sterk
en dat Chin Chin in deze strijd als
De latere winnaar Gerrit Visscher winnaar te voorschijn kwam was
reed bijzonder sterk. Hij probeerde maar bijzaak.
enige malen met een aantal renners
een kopgroep te formeren, wat door
Bij de strijd van de A-amateurs
het razende peloton niet werd toege- ging het al even rap. Rijden de profstaan. Het moest daarom op een renners in de Tour de France op dit
eindsprint uitdraaien. De Zandvoor- moment met record snelheden, ook
ter Willem Koene sloop in de laatste in het dorp Zandvoort werd bijzonronden naar voren maar moest in de der hard gereden. Ondanks dat was
eindsprint genoegen nemen met een het vooral Patrick Rasch, die divernegende positie. De overwinning se pogingen ondernam uit de greep

Foto Bram stijnen

van het peloton te geraken. Nadat hij
eerst met Ron Vroom en Patrick de
Boer een mislukte poging had gewaagd, waren het Erwin Houtop en
Niels van Stralen die een lichte voorsprong namen. Dit duo kreeg even
later gezelschap van een zestal renners.

Samenwerking
De kopgroep van acht man werkte
behoorlijk samen en leken definitief
de slag geslagen te hebben. Echter
een op drift geraakt peloton slaagde
erin toch weer bij de kopgroep te
komen. Het leek erop dat ook hier
een eindsprint van een grote groep
renners de beslissing moest brengen. Echter, met nog vier ronden te
gaan, plaatste John Bruin een keiharde demarrage, waarop de volgers
het antwoord schuldig taleven.
Onbedreigd ging Bruin op weg
naar een fraaie overwinning. De
sprint om de tweede plaats werd gewonnen door Ron Vroom uit Haarlem. De derde plaats was voor Erwin
Kastenmaker uit Oldenzaal.
Uitslagen, B-amateurs/veteranen: 1. Visscher. Hoofddorp; 2. Slinger, Zwanenburg;
3. Stals, Beverwijk; 4. Kieftenburg, Blokker;
5. Dijkhuizen, Heemskerk; !>. Koene, Zandvoort. A-amateurs: 1. Bruin, Wsuirland; 2.
Vroom, Haarlem; 3. Kistenmaker, Oldenzaal; 4. Otte, Haarlem; 5. Schalkei's, Voorhout; 6. Rasch, Uitgeest; 7. Zwirs, Badhoevedorp; 8. Van Stralen, Heerhugowaard; D. De
Boer, Haarlem; 10. Houtop, Wervershoot.

enman rekent af met concurrentie
drukwekkend te noemen. Met overmacht won Veenman de race door
onder meer af te rekenen met Michael Bleekemolen. Bleekemolen
kwam vlak voor de start van deze
race overgevlogen uit Engeland
waar hij eerder had meegedaan aan
een wedstrijd in de Europacup Renault Clio. Evenals in Engeland
kwam Bleekemolen niet verder dan
een vijfde plaats. Door dit resultaat
kan de Nederlandse titel Veenman
vrijwel niet meer ontgaan.
In de Formule Renault klasse was
De Koni Produktiewagen-race onhet optreden van Alex Veenman in- der 1400 cc kenmerkte zich door een
ZANDVOORT - Slechts 2.500
toeschouwers hadden zondag
de moeite genomen de races op
het Circuit Park Zandvoort te
bezoeken. De wegblijvers hebben zeker veel gemist. De races
in de Koni-produktiewagen
klassen waren van hoog gehalte en ook de strijd in de Formule Reanult was het aanzien volkomen waard.

ui open
is groot succes
ZANDVOORT - De eerste
uitvoering van het door Chess
Society Zandvoort georganiseerde schaken in de open
lucht is vorige week dinsdag
op een groot succes uitgedraaid. Het door Auto Strijder
gesponsorde Chess had, na toestemming van de gemeente
Zandvoort, met het Raadhuisplein, gekozen voor een ideale
locatie

Het schaken in de open lucht zal
deze zomer nog tweemaal plaatsvinden en wel morgenavond en maandagavond 17 augustus. De plaats van
handeling is het Raadhuisplein en
de aanvangstijd is half acht.

De Chess Society Zandvoort blies
met het open lucht-schaaktoernooi,
vorige week dinsdag, eigenlijk een
oude traditie nieuw leven in. In de
jaren zeventig was het schaken op
het Raadhuisplein immers een vaste
gewoonte op de zomeravonden. De
bestuursleden van Chess, Hans
Drost, Olaf Cliteur en Hans van Brakel besloten hier na zrestien jaar een
vervolg aan te geven. Dat de. club
hiermee wederom een schot in de
roos deed, hadden ze zelf niet durven hopen.
De vijf borden die Chess had uitgestald, waarvan twee zelfs voorzien
van klok, waren tussen half acht en
tien uur continu bezet. Vele Engelse, Duitse en Nederlandse toeristen
en natuurlijk diverse Zandvoortse
schaakf anaten maten hun krachten
met de Chess-leden op een zeer vrijblijvende en ontspannen wijze. Ook
de weergoden deden met een vaal
zonnetje nog een flinke duit in het
zakje. Om kwart over tien werden
dan ook vanwege de invallende duisternis de houten figuren voldaan in
de doosjes opgeborgen.

Jonge duiven
niet goed gelost

Inlichtingen over het door Chess
Society georganiseerde schaken in
de openlucht kan verkregen worden
bij Hans Drost, telefoon 18430 of
Hans van Brakel, telefoon 14884.

ZANDVOORT • Voor de duiven
van Postduiven Vereniging Pleines
stonden twee vluchten op het programma. Echter, de wedvlucht voor
.de jonge duiven werd geheel uit het
concours genomen. Zij waren gelost
vanuit Zellik om een afstand van 160
kilometer af te leggen. Later bleek
echter dat de lossing niet goed verricht was.
De oude duiven konden er wel tegen aan. Zij moesten vanuit Tours
een afstand afleggen van 620 kilomater.
Op zaterdagmorgen, zeven uur
werden de oude duiven gelost en de
eerste duif meldde zich om 's middags twee minuten voor half drie.
De uitslag was: H.Heiligers l, 3, 6.
E.Paap 2, 10. R.Sinnige 4, 5, 9, 11.
J.Heeremans 7, 15. Combinatie Van
der Wal en Romkes 8,12,13. Combinatie Koper 14.

enerverend verloop. Meteen na de
start ontstond een kopgroepje van
drie wagens. De Suzuki-coureurs
Egbert Top en Henk Trappel vochten met Peugeot-rijder Kees Kreijne
een heroïsch gevecht uit. Op het
scherpst van de snede werd gevochten voor de eerste plaats. Na elke
doorkomst van een ronde was van
kop gewisseld.

bocht in en dat was een beetje te veel
van het goede. Kreijne werd het
slachtoffer en vloog de baan uit. De
Peugeot-rijder was uitgeschakeld
voor een ereplaats. Het werd daardoor een volledige Suzuki aangelegenheid. Tappel werd als eerste afgevlagd voor Top en de naar de derde
plaats opgeschoven Michael Siemerink.

In de Produktiewagen-race tot
2000 cc vochten Van Splunteren en
In de tiende ronde doken de drie Kalff verbeten voor de eindzege. Op
kemphanen gelijktijdig de Gerlach- afstand werd eveneens enorm strijd
geleverd om de derde tot en met
vijfde plaats. Met minimaal verschil
bleef Van Splunteren een aandringde Kalff voor. Derde werd, eveneens
na veel spanning Raymond Coronel.
Ondanks een vijfde plaats blijft Torn
Coronel de ranglijst aanvoeren in de
strijd om het Nederlands kampioenschap.

Kemphanen

Formule l
keert terug
op circuit

ZANDVOORT - In het weekend
van l en 2 augustus keren Formule l-wagens terug op het circuit in
Zandvoort voor demonstratieraces. Tijdens de Marlboro Masters
staat de Formule 3-race echter
centraal.
Maar liefst 38 coureurs nemen
het tegen elkaar op bij de Formule
3. Zaterdag zijn er trainingen voor
zowel de Formule 3 als de Formule 1. Zondag komen de Formule 3bolides om tien over drie aan de
start voor de wedstrijd. Nederlandse deelnemers zijn Allard
Kalff, Franc • ten Wolde en Alex
Veenman. De strijd gaat niet alleen om de Masters-titel, maar
ook om het prijzengeld van een
ton.
Om vier uur komen de liefhebbers van Formule l aan hun trekken. Aan de start verschijnt de
BRM uit 1972 en de wagen waarmee James Hunt in 1976 wereldkampioen werd. Als derde is er
nog een verrassing, maar de organisatie wil daar nog niets over
kwijt. Het is echter waarschijnlijk
dat het absolute ronderecord zal
sneuvelen.
Er gebeurt meer dan alleen de
Formule-races. Zondagochtend
wordt om negen uur geopend met
een parade van exclusieve tweezitters. Het publiek heeft de mogelijkheid mee te rijden in deze wagens. Om half elf vindt de verkiezing van de 'Droom-auto' plaats
door het publiek. Bekende Nederlanders komen om elf uur aan de
start voor hun race.
De Dutch Racing School geeft
om kwart over twaalf slipdemonstraties. Om één uur volgt de warming-up voor de Formule 3-wagens. De Formule Fords 1600 komen om tien over half twee aan de
start voor de strijd om de Continental Cup. Drie kwartier later
valt het startschot van de FerrariPorsche Challenge. De dag wordt
om kwart over vijf, als de Formule
l en Formule 3-wagens hun race
verreden hebben, afgesloten met
de race om de Citroen AX Cup.

Oliepias
Boven de twee liter in de Produktiewagen-race was de Mercedes van
Van Dedem voor de concurrentie
een maatje te groot. De Fin Salmenoutio had in zijn BMW geen kans.
In de strijd om de Opel Ascona Cup
hadden de Zandvoortse coureurs
Mike van de Raadt en Peter Furth
weinig geluk. Beide rijders slipten,
na zes ronden, in de Tarzanbocht op
een oliepias en kwamen naast de
baan terecht. De zege in deze race
ging naar de Zwanenburger René
van Ling, die Egbert Top achter zich
liet.

ZANDVOORT - Op het zonovergoten parcours in de Kostverlorenstraat en de Zeestraat
zorgden 24 paarden vorige week donderdag
voor een geslaagde kortebaandraverij. Na vele
sprinten van de viervoeters ging uiteindelijk
Claudia's Dream, met op de sulky Aad Pools,
met de eerste prijs van 3500 gulden strijken. De
organiserende Stichting Hippodrome Zandvoort kon terugzien op een prima 18e kortebaandraverij van Zandvoort.
Enige duizenden toeschouwers omzoomden het gezellige parcours. Behalve aandacht voor het spektakel
dat de dravers lieten zien, konden de vele toeschouwers
de dorstige kelen lessen op de overvolle terrassen van
de cafe's en restaurants in de Zeestraat. De sfeer werd er
alleen maar beter door.
De winnaar van vorig jaar, Desparado van eigenaar
Joop van Dam uit Zandvoort, kon de hooggespannen
verwachtingen niet waarmaken. De vorm was er niet,
doch ook andere favorieten werden al snel uitgeschakeld. Naarmate de strijd vorderde, werd de spanning
niet alleen bij de pikeurs maar ook bij de gokkers naar
ongekende hoogte opgevoerd. Elke race eindigde ten
hoogte van de 'kippetrap', waar velen de finish op de
voet volgde.
De toeschouwers die een gokje waagden, zorgden voor
een recordomzet, bij de totalisator, van ruim 24 duizend
gulden. Na een langdurige schifting bleven drie snelle

dravers in de wedstrijd. Maar daaraan gingen vaak sensationele ritten vooraf. Dat er weinig krachtsverschil
was bleek wel uit het feit dat vaak een derde rit noodzakelijk was.
Yashmir met Wim de Swart, Claudia's Dream met
Aad Pools en Arend met Jan Wagenaar, hadden in de
derde ronde afgerekend met snelle paarden als Fatal
Action, Benny Jeanet en Belmondo O. Deze drie paarden moesten genoegen nemen met een gedeelde vierde
plaats.

Moegestreden
In de eerste finalerit was Yashmir te snel voor Arend.
Arend werd daardoor derde, wat toch nog goed was voor
duizend gulden. Yashmir kreeg weinig tijd om op adem
te komen, omdat de finale tegen Claudia's Dream te
wachten stond. Het paard van eigenaar Timmer, met op
de sulky Aad Pools, bleek de rapste en legde beslag op de
eerste prijs van 3.500 gulden. Een moegestreden Yashmir met Jan Wagenaar werd dus tweede en ging met
2.000 gulden naar huis.
Voorzitter Ad van Zanten van de Stichting Hippodrome Zandvoort sprak na afloop van een bijzonder geslaagd evenement. Volgens de voorzitter was dat mede
te danken aan de vele sponsors waardoor de eigenaars
met hun paarden graag naar Zandvoort komen. Voor
volgend jaar staat Zandvoort zeker weer op het programma.

Uitslagen; Produktiewagens tot 1400 cc: 1.
Tappel (Suzuki), 2. Top (Suzuki, 3. Siemerink (Suzuki).
Tot 2000 cc: 1. Van Splunteren (BMW)
26.21.735, 2. Kalff (Alfa Romeo) 26.22.429, 3.
Raymond Coronel (BMW) 26.38.645, 4. Meylink (Alfa Romeo) 26.38.851, 5. Tom Coronel
(BMW) 26.38.895.
Stand NK: 1. Tom Coronel, 2. Krab, 3.
Kalff. Boven 2000 cc: 1. Van Dedem (Mercedes), 2. Salmenoutio (BMW), 3. Van Os
(BMW).
Formule Renault: 1. Veenman, 2, Kisters,
3. Bernhardt. Opel Ascona: 1. Van Ling, 2.
Top. Formule Ford 1600: 1. Mollekens, 2.
Korper, 3. Van Hoof.

TC-gebouw geopend
ZANDVOORT - Op het Circuit
Park Zandvoort is zaterdagmiddag
het nieuwe gebouw van de Technische Commissie (TC) geopend. Die
handeling werd verricht door
TC-voorzitter Klaas Oudejans. 'Een
mijlpaal voor het circuit en weer een
stap naar de nieuwe accommodatie',
aldus Harry Splinter, voorzitter van
de Nederlandse Autorensport Vereniging. Het einddoel is volgens hem:
verlengen van de baan.

Gaspistool
ZANDVOORT - De politie heeft
maandagnacht een jongen aangehouden die op zijn mountainbike
rondjes reed over een van de parkeerplaatsen. Hij bleek in het bezit
van een gaspistool en patronen. Die
zijn in beslag genomen.

Claudia's Dream (links) strijdt tegen Yashmir. Het paard met sulky Aad Pools wint nipt.

Foto: Bram Stijnen

(ADVERTENTIE)

Even voorstellen:
Mijn naam is J.M. van der Voort.
Sinds vier jaar werk ik parttime
bij de Rabobank HeemstedeZandvoort, kantoor Zandvoort,
momenteel in de functie
van adviseur studentenmarkt.
Omdat ik zelf studeer
(fiscaal recht) ben ik in staat
vanuit eigen ervaring te adviseren.
Dat maakt het werk voor mij
extra interessant.

Mijns Inziens;
"Voor studenten heeft de Rabobank een aantal aantrekkelijke diensten
in haar pakket. Allereerst is er de Studentenrekening.
Deze rekening is een complete bankrekening met extra's die zijn
afgestemd op het inkomsten- en uitgavenpatroon van de student.
Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om tegen een zeer lage rente
(ruim 1/3 lager dan bij een gewone betaalrekening) rood te kunnen staan,
tot standaard duizend gulden. Ook Europas en cheques kunnen worden
aangevraagd (waarbij je bovendien een gratis museumjaarkaart ontvangt).
Dat is handig om, in binnen- en buitenland, geld mee op te nemen of te
betalen. Als tijdelijke aktie krijgt iedere student die een Studentenrekening
opent gratis twee bioscoopbonnen.
Rondkomen van een beurs is niet gemakkelijk. Dat weet ik uit ervaring.
Als student kom je meestal niet in aanmerking vooreen krediet, maar soms
heb je even wat meer financiële armslag nodig. Daarom is het Rabobank
Educatief Krediet, speciaal voor studenten. Met dit krediet kun je tijdens je
studie over 2500 gulden per jaar beschikken, gedurende ten hoogste vijf
opeenvolgende jaren. Al die jaren betaal je nog geen aflossing.

dat komt pas als je bent afgestudeerd of de studie hebt afgebroken.
De rente is laag. Zo'n twee tot drie procent lager dan bij een 'gewoon'
krediet. En 'last but not least' hebben we nog het studentenverzekeringspakket. Dit pakket kan worden aangepast aan de individuele wensen
van de student en bestaat uit een aansprakelijkheids-, een inboedel-.
een ongevallen- en een ziektekostenverzekering.
Om de premie hoefje het niet te laten.
Ik kan me voorstellen dat er heel wat op je afkomt als je gaat studeren.
Omdat advies nooit kwaad kan en ook niets kost. zou ik je willen
uitnodigen om eens langs te komen bij de Rabobank
aan de Grote Krocht."

Rabobank

Rabobank. Aangenaam.
Grote Krocht 30-36. Zandvoort
Telefoon 02507 - 16941
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd
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VU ziekenhuis veelzijdige werkplek

MEAO'er/MBA'er m/v
voor onze dienst bedrijfseconomie en medische administratie
De dienst bestrijkt het gehele financieel economische en
administratieve werkterrein binnen de organisatie Vier secties leveren elk op hun eigen terrein een professionele mbreng, financieel economische zaken, informatiemanagement, medische administratie en patiëntenadministratie De
sectie financieel economische zaken houdt zich bezig met de
voorbereiding en uitvoering van het financieel economisch
beleid en met het voeren van de financiële administratie De
sectie bestaat uit de onderdelen boekhouding crediteurenadmimstratie en een stafafdeling informatievoorziening en economische zaken

(dil ntimmtM is nul \o»r lx /orpkl.u ht< n) o f / e n d e n aan
Miero% WeeknuHÜu
PoHlbiiN 156 - 1000 AI> Amsterdam
i)( sluitingstijden gelden voor plaatsing in dt/tlfde wiek
\ oor d< lutaling ontvangt u een M < eptgirokaart

Lessen en clubs

Zwemonderwijzer worden ?

O.Z.A.
Opleiding Zwemonderwijzer Amsterdam

start 12 september a.s.
Voor informatie Ellen Zaal, tel 02518 55984
AEROBICS
o l v Anja v d Voort
Bel v info 19701 of 12215
Bent u het zat om te dik te
zijn' Wij zoeken mensen, die
snel en verantwoord, op natuurlijke wijze, willen afvallen
Bel 020-6436525

Prijswinnaars vorige week:
E. van 't Hart - Mijdrecht
J. Baltus - Amsterdam
Carry Burgering - Amsterdam
J. Verheek - Zandvoort

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

UW FUNCTIE
U voert de bank en giro administratie en stelt maandelijks
liquiditeitsoverzichten op, u controleert en rapporteert inzake
diverse balansspecificaties- en tussenrekenmgen en u controleert en bewaakt de aansluiting van de voorraadadministraties met het grootboek, verder heeft u een taak in het
verzorgen van de administratieve afhandeling van verzekenngen (collectieve contracten, ziektekosten, WA, rechtsbijstand
etc)
ARBEIDSVOORWAARDEN
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld m de CAO voor het VU
ziekenhuis Het salaris is volgens rijksregeling en afhankelijk
van leeftijd en ervaring Deze functie biedt ruimte voor het
volgen van verdere opleidingen

HASSING B.V.

INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer P Tames,
hoofd boekhouding, telefoon 020 - 548 7874 of 548 5803

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

UW REACTIE
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee weken richten
aan de dienst personele zaken van het VU ziekenhuis, t a v.
mevrouw M Klijn, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Telefoon 020 - 548 8800
Wilt u op uw brief en envelop het vacaturenummer E 25 135
vermelden

STOK B.V.

Technisch personeel gevraagd

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

Hansa Garage APK Station

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

Anthonie Fokkerweg 8 - 1059 CM Amsterdam
vraagt wegens forse uitbreiding van het klantenbestand

1e automonteur
en
2e automonteur

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558

Aan de gemotiveerde monteur met feeling voor het vak
bieden wij
-uitstekende beloning
- goede werksfeer in ons vakbekwame team
- reiskostenvergoeding
- promotie-mogelijkheden

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

UW TOEKOMSTIGE WERKOMGEVING
Het team van de boekhouding bestaat uit 9 jonge medewerkers De grootboekadministratie is vergaand geautomatiseerd Wij werken aan een traject van kwaliteitsverbetering
van de financiële informatie en administratie waarin wij graag
uw bijdrage verwachten

020-56262 71

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 02510-50092
PRIVÉ LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J Bakker, Botticellistr 38', A'dam
(bij Olympiapl) 020 6751664

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentte-op-an plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de

8?Tl
L|J
NVM

Voor sollicitatie en inlichtingen
vragen naar Theo Witmond, tel 020-6177018

ÜAXEUAR

Foto - Film

schoonheidssalon
MOERENBURG

Foto Boomgaard

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Uweg 1004
2133 ME HOOFDDORP

»02503

13515

Oproepen
Mededelingen

voor de particulier
£, GRATIS MICRO'S v\orden
•ö geplaatst onder de
o
navolgende voorwaarden:
»
« inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) * aan balie kantoor
/.ijn opgegeven 9 verloren/gevonden •
neg/aan komen lopen/vliegen ® maximaal 5
regels © alleen voor paiticuher gebruik
® het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6.36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het i n v u i l e n v a n u\v tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer e'e'n
\ a k j e Laat na ieder \\oord. punt of komma een
\ a k j e \ n j Schrijf per legel hele woorden of
lettergrepen

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw a d v e r t e n t i e een betaalde Micro is kunt
u bij uu tekst een gegarandeerde
(giro)betailcheque hi|.sluiten of u ontvangt v a n
ons een a c c e p t g i r o k a a r t

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

-

'

-

éd. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zondei v e r m e l d i n g vraagprijs (artikelen te zamen niet hoven ƒ 300) k u n t u niet gratis adverteren. Alle
nrn/i>n
RTW
p
n j / e n mr
mcll (i"„
6"o BT\\
Naanr ..
Adres:

Verloren en
gevonden
Wie mist z'n beige damesfiets met handremmen9 Tel
02507-13391

Schoonmaakpersoneel
gevraagd
Schoonmaakbedrijf
"CLEAN" vraagt voor de ochtenduren dl en vrij, jongen of
60+ om het huisvuil bij div
fl geb buiten te zetten Voor
info, tel 075-161851

Cbrn; SJëgersstraat 2b :

;/• ^13:00-21:00^ uur.' ;V

Plaats:

Telefoon

S \.p. in r u b r i e k :

Te koop antieke kast
lamp met 6 kaarsen
Tel 02507 - 19248

Olie-

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
T k basisbak ƒ 125, mobiele
bak ƒ75, tafelmike ƒ 60,
SWR meter ƒ25, tafelmike
ƒ75, antenne ƒ75, voeding
f40, tel 02507-18829/12856

Zalenverhuur

v :
;.; ; .Altijd

de nieuwste '-;.-'
'^rernièrèfiims, têvens: ;
: veruit de grootste;
Y, keuze in/Zandvoort..

;

: Zandvoort;

Vaar/surfsport
Te koop ƒ 7 950,00
Catamaran Prmdle 18, full
colourzeil, inc weg, trailer 2
zwemvesten, 2 trapeze pakken, 02908-3867

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Woninginrichting

•*• Gratis op te halen zw t v ,
grootbeeld, werkt nog goed,
* Bas van Wijnen van harte tel 17165
gefeliciteerd met je overgang
en je 15e verjaardag1 Een
Lijsten op maat
prettige dag de 25ste, kusje
bij
en de mazzel
Foto
Boomgaard
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
Grote Krocht 26
adres9 Dat hebben wij voor u1
Tel. 13529
Inl tel 02907-5235.
Te koop massief eiken eetta* Lieve mams van harte
fel (klooster model - 1 60 x
gefeliciteerd met je 75e
O 75 m ) Tel 02507-19659
verjaardag Henk, Sylvia,
Manan, Lex, Net, Fer
*T.k blank eiken
•*• Lieve oma van harte gefeli- schommelst met rieten
citeerd met je 75e verjaardag zitting ƒ 150 + blank eiken
boekenk ƒ50, 02507-19625
a s zondag Daphne,
Stefanie, Dave, Alam, Mike
•*• Wegens overl eiken wand* Mano gefeliciteerd met het kast, hoogte 195, breedte
2 00, tel. 02507-30740
behalen van je diploma
Het jongerenkoor

rrivieboxen.

Postcode'

Jongeman (26 jr) b z a voor
werk in periode 31-07-92 tot
23-08-92 Horeca + schoonmaakerv.
Tel.
reacties
030-939539 (ook antw app.)

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

V v i | zijn niet aansprakelijk vooi fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
W i j behouden ons het r e t h t \oor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gezocht opslagruimte zomerhuisje van september
'92 t/m april '93
Tel
020-6428077
Piloot in opl zkt per 1-9'92
woonr omg Z'vrt, tot max
ƒ750 p m Tel 0341856455
Wie helpt echtp middelb Ift
aan tijd woonruimte, graag
tuin vw 2 katten, redelijke vergoedmg Van 24-7 bellen
058 661080
In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften
06-320 320 95 75c p m
Financien en
Jij met twee wulpse vrou
handelszaken
wen9 Bel Tnosexkontakt
06 320 320 92 75c p m
Autoverzekering
Lmda en nog veel meer
meisjes zoeken sexkontakt
V A ƒ75 DORSMAN
Bel **069664** (75cpm)
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534
Live Privé1 37 5 cphm
EROX
06 95 06
SM
06 320 320 65
Sportartikelen
18 jr box
069636
Rijp Privé
069609
Alleen met jou1
Fitness-apparatuur
o a bicepsmach , lat-mach LIVESEX, wij zijn Simone en
div halters, gewichtschijven, Nicole, 2 meisjes v 18 j r , wij
halterstangen etc
kompl hebben onze eigen 06 lijn en
voor ƒ 1000 te koop Tel vertellen jou alles over onze
ontmaagding 069670
02507-30962
50c p1/? m
Te koop veelzijdigheidszadel
compleet met beugels en ne- Meer dan 240 vrije meiden
men, zwart, 2 jaar oud, (18) zoeken jongens (18) voor
nw prijs ƒ 1250,- thans ƒ 350,- sex Info 06-9766 75c p m
leren rijlaarzen, zwart, maat
Meisjes 37,5 cphm
37, weinig gebruikt ƒ 100 -,
bel 06 320
dressuurjas,
1e kwaliteit, 32617
Straatmeid
maat 50, weinig gebruikt 327 47
Onschuldig
ƒ100- Tebevr 0250712030 322 55
Vol v boven
34044
Les 35-1 18 jr
328 27
Lesbi

* Te koop heren racefiets,
12
versn,
ƒ 100
Tel
02507-19625
Te koop Vespa Piaggo (rro)
met sterwielen + helm, weinig bereden, in z g s t ƒ600
Tel 02507-14376
' ' r
* T k damesfiets,
terugtraprem, 2 versnellingen, met slot, prijs ƒ50 Tel
02507-15808, bellen na 18 u
* T ka
Yamaha-Chopper
XS 400 SE 1982 i z g st
T e a b Tel 02507-15567

Gevr huish hulp in Bentveld
1 ocht per 14 dagen
Tel 023-240529

Origineel trouwen in een
Amenk klass vleugelauto
Niet duur 020-6373363

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
20-41 J M Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Personeel
aangeboden
GLAS & SCHILDERWERKEN

en woonruimte
te huur gevraagd

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Schoonheid en verzorging

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

ADRESSEN
Ze geven hun adres en tele'oonnummer, vertellen wat.
over zichzelf en wachten dat •
ze belt (06/100 cpm)
320 322 23

Onroerend goed

Z O E K DE M I S L U K T E

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een
algemeen christelijk karakter dat geavanceerde gezondheidszorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoeften van patiënten en cliënten Een uitgesproken kwaliteits
benadering draagt daar in belangrijke mate toe bij In onze
visie gaan professionaliteit en aandacht voor het menselijk
aspect hand in hand Of het nu gaat om patiënten, cliënten of
medewerkers zelf Als academisch ziekenhuis - dat naast
patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
tot taak heeft - bieden wij een veelzijdige werkomgeving vol
mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

1992

Computerapparatuur
en software

Rijles auto's
en motoren

10 daagse spoedcursus au
T k Atan 7800, spelcomp + 4 tonjden ƒ 1395 (njex mbegrespelletjes, z g a n , 3 mnd pen) Voll examen ex pakket
Ned Antillen ƒ 3575 Tel 06
oud, ƒ100, 02507-16720
821 2426/015-563430
Alblas Verkeersscholen
Bloemen, pianten

en tuinartikelen

in 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361
Tuinbednjf Olympia heeft nog
tijd snoeien, schoonmaken,
Diverse clubs
bemesten Tevens hek-, raster- en schutting- en alle voorkomende tegelwerkzaamheden Tevens sierbestratmg Hete MEISJES v 18 jr willen
sexkontakt Nu met nummer
Alles leverbaar 023-260460
Bel nu 06 9665 75c p m
HOMO Waar gebeurd,
Onroerende
knullen onder elkaar
goederen te koop 06-320 327 01
75c p m
gevraagd
Homo Zoek je 'n hete boy
voor n sex afspraakje9
06-32033018
75c p m
GARAGE
Homojongens onder elkaar
TE KOOP GEVRAAGD
Hoor ze heet TEKEER gaan
Tel 02507-14534
06 320 330 88 75c p m
HOMOKONTAKT Zoek je
Woningruil
een
lekkere
boy' 0632033095 75c p m.
900
RUILADRESSEN
in
A'dam GRATIS informatie bij "Ik weet helemaal niets van
seks en wat is een NUMMERHet Oosten 020-588 22 55
TJE7" vroeg het meisje verleAangeb 3 kam flat in A'dam, gen, toen gebeurde "het"
vrij uitzicht, 2 balkons van 6 voor de eerste keer
mtr, badk met hgb , gr vierk 06-34034021 50c ptëm
keuken, gr huis- + slaapk,
hr ƒ 385 - p mnd Gevr 3 kamerwon in Zandv, bereid tot
zeer hoge overname, hr tot
ƒ 600 p rnnd
Tel
020-6120126

Te koop
aangeboden
diversen
*Campb 75, babybad -t
stand 20, zitje v o d kmderw 20, grenen eetk stoelen 75
p st Koelstra wandelw 50,
notehouten tafel 50, 19649
* Te koop aangeboden groot
model bolderwagen, wit geschilderd, in prima staat,
ƒ250, tel 02507-15325
Te koop autostoeltje type
Storchemuhle Prijs ƒ 100
Tel 02507-17753
* Te koop Moulinex Duo Tonic
650
(Masterchef)
gloednw ƒ 150, tel 3088
* T k electr
snijmachine
merk Krups ƒ 50, tel 12314
T k kindercatamaran (Catyak^350 Tel 02507-18863 of
15058.
T k a Tefal tafelstnjkmachine,
z g a n Tel na 1800 uur
02507-16598

Allemaal leuke meiden zoe<en z s m een vriend
06 320-330 43 75c p m
Als het klikt willen deze meiden (18) vaker sexkontakt1
06-320 320 55 75c p m
Als je houdt van jong Jonge
Meiden (18 j r ) kontact
06 320 324 33 75c p m
BETTY'S ESCORT
First Class Na 1900 uur
020 - 6340507 6328686
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
ien lekkere jongen van 18 jr .
06 320 330 87 75c p m
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT
06 320 326 66 75c p m
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen van 18
voor een live heet sexgesprek 0632033081 75cpm
DIREK1 KLETSEN, met een
euk meisje1 Bel snel
06 320 322 05
75c p m
DUIK in bed met 'n lekkere
meid (18) Vraag haar tel nr •
Bel 069511 75c p m
Eerst wilde EVELIEN niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken 06 9530 75c p m
Er zijn genoeg meiden van 18'
die ook het bed in willen
Luister op 06-9603 75c p m
GAY PRIVÉ Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
ekkere jongen9 Of voor een
opwindend gesprek met 'n
hete knul (18)06-96 13 75cpm
GENIETEN, zoek het lekker-'
ste meisje (18 j r ) zelf uit
06-320 322 05 75c p m
Genoeg ondeugende meis'es Ben jij ook op zoek9
06-96 02 75c p m
lewillige meisjes en huisvrouwtjes willen alles met jou
doen Vraag naar hun tel nr
voor n hete vrijpartij"
Bel 06-32033045 75c p rn

Meisjes willen wat bijverdienen Sexadressen
06-320 330 60 75c p m
Naakt kroop het meisje m zijn
bed 'Voorzichtig, ik ben nog
MAAGD' fluisterde ze verlegen 06-340 340 3050e p Vz m
Maakt lag het meisje op het
aed, toen kwam hij binnen
(s m v boven de 18 jr)
0634034090 50c pV5>m
HARD 37,5 cphm 06Hardlesbi
NATASJA doet het met 2 320 323 13
Domma 35
hete buurjongens van 18 jr 320 326 18
320 324 34
S&M
06-32032411 75c p m
32032414
Ruig RijpOnderdanige jongens van 18 320 324 04
Onderdanig
bellen met strenge meesters
Heet
huisvrouwtje
is op zoek
5 M voor 2 (direkt apart)
naar 'n avontuurtje
06 320 329 99 75c p m
Bel nu 06 9663 75c p m
ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18 Het stoute meisje moest na
jr zoeken voor straks sexkon- blijven bij de strenge meester "Je broekje uit en buktakt, vraag naar hun tel nr
ken, je krijgt STRAF met de
Bel nu 06-9661 75c p m
lineaal" 06-34034020
PARTNERRUIL pnvelijn, di- 50c
rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
WULPSE Loesje zoekt een
06 320 330 91 75c p m
lekkere vriend voor i 06
Ruim 300 gewillige vrouwen 320 324 44 75c p m
zoeken 'n slippertje
Zandvoort BOYS en GIRLS
06-320 321 44 75c p m
escort Geopend van 1800
Telefoon
Sabrma, 'n mooie meid van tot 0300 uur
02507-16141
18, haar eerste trio
06-320 321 20 75c p m
Ze vertelt haar
TELEFOONNR
Schoolmeisjes/-van 18 willen
iets over d'r zelf, haar adres
ervaring opdoen Datmg
vraagt of je langs komt of bij
06-320 330 43 75c p m
jou mag komen (06/100 cpm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
9865
met jonge meiden, jongens
Zoek je 'n meisje met '
van 18 jr en huisvrouwtjes
maak dan 'n sexafspraakje
06-320 330 46 75c p m
Bel **069667** (75cpm)
SEXAFSPRAAKJE met 'n Zoek jij tel nrs van echte hete:,
meisje (18) Vraag naar haar
meiden van 18 j r 9 Gewoon
tel nr Bel 06-9502 75c p m
voor 'n opwindende sexafSlippertjeslijn, meisjes van
18 jr zoeken sexkontakt
06-320 320 36 75c p m
Teleroticai 37,5 cphm
Zapp sex
06 96 92
sex club
06 96 91
Rijpe vrouwen
06 96 94
Frans
06 96 46
Tiener
06 96 40
Tessa is zo'n lekker opgewonden tienermeisje van 18
jr 06-320 324 22 75c p m
Vanavond al 'n afspraakje' Al
tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(m)
06-9533 75c p m
Vluggertje leuke meisjes
zoeken lekkere jongens
Bel **069662** (75cpm)
Vrouwen 37,5 cphm 06320 328 99
Rijpe Vette Vr
320 327 70
Negerin 35+
320 329 30
Verpleegster
320 323 63
Rijpe Ordi
320 324 54
Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 13 00 en
2200 uur 02507-16141 of
023400130
Wie durft een stnpspel te
spelen met CAROLIENTJE
(18) 06-35022241 50c p m

spraaki 06-320 330 42 75cpm
® ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
Uil SLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam
'

Diversen
GRATIS PROEFRIT
Nieuw11 3-versnellingen kantoorstoel l v m de lange afstanden in nieuwe (kantoor),
gebouwen Met of zonder leu-'
nmgen, ook m ligstand verkrijgbaar Rijbewijs niet vereist Max snelheid 20 km/uur
Inl by uw oedrijfsinnchter
* Wie kan mij helpen aan het
boek KUN JE NOG ZINGEN,.
ZING DAN MEE, liefst met
muziek Br nr 798-77849 bl
X Y Z B V verhuizingen en
kamcrverhuizingen Voll verz '
Dag nachtserv 020 6424800

® Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek,
op de envelop staat vermeld;
en dat de brief geadresseerd'
wordt aan Centrale Order® Wij behouden ons het afd Weekmedia, Postbus
recht voor zonder opgave van 122, 1000 AC Amsterdam Dit
redenen teksten te wijzigen voorkomt vertraging in de behandeling
of niet op te nemen

InterLanden spreigrosp
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

zoeken wij nog enkele
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Cultureel centrum is langzamerhand 'n museumgeworden
ZANDVOORT - „We zijn eigenlijk een museum geworden, in plaats van een cultureel
centrum. Daar zijn we heel
langzaam naar toe gegroeid".
Dat zegt Emmy van Vrijberghe
de Coningh, directeur van het
Cultureel Centrum Zandvoort,
dat dit weekend met een feestelijk programma het vijftienjarig bestaan viert. De overgang
naar - in praktijk - 'museum'
betekent in het dagelijks leven,
dat het centrum alles wat 'typisch Zandvoortse cultuur' is,
verzamelt, behoudt en laat
zien aan de bezoekers.
Een belangrijke taak van het cultureel centrum is het aanleggen van
de daarbij behorende, uitgebreide en
duidelijke documentatie. „Er is een
heel netwerk van Zandvoorters die
veel weten, maar het blijft altijd een
'herinnering'," aldus Emmy van
Vrijberghe de Coningh. „De informatie blijft op den duur steken in 'de
herinnering van een oude Zandvoorter'. En soms spreken zij elkaar ook
nog tegen. Maar, het is óók mogelijk
om er onderzoek naar te doen."

graag uitbouwen tot ht studiecentrum over de cultuur van Zandvoort, waar ook allerlei onderzoek
kan worden gedaan. We krijgen nu
al regelmatig studenten over de
vloer. Je moet niet vergeten dat
Zandvoort een van de oudste badplaatsen van Nederland is. We hebben een ontzettend rijke badcultuur
gehad, rijker dan in de meeste andere plaatsen. Bijna op het niveau van
Scheveningen." Zij wijst op de bezoeken van de Duitse keizer en de
Oostenrijkse keizerin Sissi.
„Men kwam vooral voor de gezondheid naar Zandvoort. Maar die
hele badcultuur trok bijvoorbeeld
ook een groot aantal kunstenaars
met zich mee, zoals Joseph Israels,
Max Libermann en Therse Schwartze. Daardoor ontstond een belangrijke culturele gemeenschap."

Vissersdorpje

heb je heel veel te doen. Voor zo'n
onderzoek hebben wij zelf geen tijd,
daar zou ik dus graag studenten op
zetten. Maar om die mensen te kunnen aantrekken, heb je een verder
uitgebouwde museum-functie nodig."

Cultureel Centrum
toeristenattractie'

Wethouder Jan Termes:

'Overstap naar 'museum' ook
afhankelijk van prijskaartje'

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Gratis en voor niets. Voor niemandal geef ik u voor deze week
een hint. Ik ben in een royale bui.
Deze tip kost mij immers niets.
Zoals u elders in deze krant kunt
lezen, treedt aanstaande vrijdag in
'Gebouw De Krocht' onze folkloreveremging 'De Wurf' op. 'Geen
wereldschokkend nieuws' hoor ik
u al zeggen. Ik ben het (weer) met
u eens. Voor het echte nieuws
moet u immers op de voorpagina
zijn. Toch heeft het optreden van
deze vereniging iets bijzonders. Ik
weet namelijk dat veel dorpsbewoners zeer geïnteresseerd zijn in
het Zandvoort uit vroeger tijden.
De gezapigheid van toen,
spreekt ons allen nu nog aan. Het
was armoe troef m het dorp, dat
wel! De bevolking moest het hebben van de visvangst of van het
toerisme. Dat laatste stond toen
nog in de kinderschoenen. Menigmaal ben ik de afgelopen jaren
naar de toneeluitvoeringen van
onze plaatselijke folkloreverenigmg 'De Wurf' geweest. Zelden
heb ik mij méér vermaakt dan bij
het aanschouwen van de toneelstukken zoals die door deze vereniging werden opgevoerd.
Het leven van 'toen' werd ooit
opgetekend door Anton Steen en
mevrouw Schouten-Jongsma. Beiden leven niet meer. Door hun notities weten wij heden ten dage
nog steeds hoe het er vroeger in
ons dorp aan toe ging. Hun pennevruchlwi vertegenwoordigen een
historische waarde die niet in geld
is uit te drukken.

dat dagboek wordt ons aanstaande
vrijdag door De Wurf aangereikt.
Zandvoorters van toen laten ons terugblikken in de tijd, die al meer dan
een eeuw achter ons ligt. Nostalgie
met een lach en een traan, kostelijk
en instructief. Een avond dus die
geen mens mag missen.
Het lijkt mij daarom een aardig
idee, om uw eventuele gasten of visite naar deze voorstelling mee te nemen. Tien tegen een, dat zij het ook
leuk vinden. Het programma is er
dan ook naar: een klederdrachten-show, volksdansen en liedjes uit de
oude doos zullen borg staan voor
een gezellig avondje 'uit'. Neem uw
fotocamera gerust mee. De te nemen
plaatjes zijn immers een mooie herinnering voor 'later'.
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Zoals gezegd, het dierenasiel aan
de Keesomstraat zit weer overvol.
Enkele beesten zijn in pension. De
meeste dieren zijn echter 'weggooiers'. Op straat gezet of uit een auto
geknikkerd omdat hun baasjes zo
nodig met vakantie moeten. Dierenleed in optima forma. In één woord
schandalig. Ik heb met beheerster
Elfriede Boeree gesproken. De verhalen die zij mij vertelde, waren ten
hemel schreiend. Dat sommige mensen hun huisdier dergelijk leed kunnen aandoen, is onbegrijpelijk.
We kunnen natuurlijk ook onze
huisgenoot ergens onderbrengen.
Maar dat kost geld. Voor gemiddeld
een tientje per dag wordt het dan
liefdevol verzorgd in het asiel. Al
meer dan tien jaar heb ik een Duitse
herder m huis. Ooit heb ik haar uit
het dierenasiel in Haarlem gehaald.
Het beest was destijds uit huis gezet.
'De kinderen werden ineens allergisch van het beest' zo werd verteld.
Toen ik haar kreeg was zij van achter helemaal kaal. Volgens dierenarts Dekker was de hond volkomen
verwaarloosd.
Nu ik dit zit te schrijven, ligt zij in
haar mand. Met haar kop op de rand
kijkt zij mij met twee bruine ogen

Feestweekend
voor iedereen
ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum Zandvoort,
Gasthiusplein 9b, bestaat
deze maand 15 jaar en nodigt daarom alle Zandvoorters uit voor een feestelijk
weekend. Zaterdag 25 en
zondag 26 juli is er van 10
tot 5 uur een bijzonder programma voor jong en oud.
En, zoals altijd, de toegang
is gratis.

• Directeur Emmy van Vrijberghe de Coningh ziet het Cultureel Centrum Zandvoort meer als museum. „En een
museum hoeft niet per se 'oud en stoffig' te zijn."
Foto Bram stijnen

Genootschap Oud Zandvoort stond
aan basis van 't cultureel centrum
Het ontstaan van het Cultureel Centrum Zandvoort is eigenlijk terug te voeren tot een
ontwikkeling meer dan twintig
jaar geleden. Een periode
waarin het Genootschap Oud-Zandvoort de behoefte uitte
aan een gemeentelijke oudheidskamer. Dat lokte echter
reacties uit bij een aantal kunstenaars, die een 'tegengroep'
vormden.

„Dat veroorzaakte veel slechte publiciteit, waardoor het centrum ook
een slechte start maakte. En als je
omstreden begint, dan heb je er jaren last van. Dan moetje eerst bewijzen dat je wat kunt." Zij is er zelf
vanaf de opening bij betrokken geweest. Eigenlijk al iets eerder. Als
bouwkundige, en medewerkster van
het plaatselijke architectenbureau
Wagenaar, heeft zij destijds een belangrijke rol gespeeld bij de verbouwing van het pand. Bij de start kwamen ook Jan Kraaijenoord en Klaas
De kunstenaars wilden iets heel Koper in dienst, die inmiddels, enanders: een expositieruimte. Het ge- kele jaren terug, afscheid hebben gevolg was een stevige discussie, die nomen.
een aantal jaren zou gaan duren. In
die periode heeft het gemeentebeNaast een oudheidskamer en een
stuur regelmatig geprobeerd beide expositieruimte werd er boven ook
partijen aan de onderhandelingsta- nog een theaterzaal aangebracht,
fel te krijgen. Dat lukte ook een paar waardoor het centrum helemaal
keer, maar de belangen lagen kenne- multifunctioneel kon worden. Want
lijk te ver uit elkaar om tot een 'gul- de m 1977 opgerichte stichting Culden middenweg' te komen.
tureel Centrum Zandvoort wilde van
alles. Op deze manier kon er ook
Toen in 1976 het Gemeentelijk ruimte geboden worden aan het GeVerzorgingshuis aan het Gasthuis- nootschap Oud-Zandvoort en de
plein vrijkwam, werd daar een Cul- Bomschuiten Bouwclub. Die laatste
tureel Centrum Zandvoort inge- kreeg een klein zoldertje, waar gericht, waarmee aan beide partijen werkt kon worden.
tegemoet werd gekomen. Het kreeg
zowel een oudheidkamer als een exOp hoop van zegen
positieruimte.
„Maar de kunstenaars bleven teDe theaterzaal werd gebruikt voor
gen deze vorm," zegt directeur cursussen en voor optredens van de
Emmy van Vrijberghe de Coningh. Wurf en 'Op hoop van zegen'. En

aan. Dit beest heeft geluk gehad. Ik
trouwens ook. Al die jaren delen wij
lief en leed met elkaar. Als dank past
de herder op het huis. Have en goed
worden door haar fanatiek beschermd.

Armetierig
Nadat ik verhuisd ben, heb ik er
een kat bij genomen. Ook weer uit
het asiel. Ze is nog geen jaar oud.
Miauwen kan ze niet. Het beest werd
enige tijd geleden gevonden in een
schuur. Daar had het zo'n tien dagen
zonder eten en drinken opgesloten
gezeten. Door haar hulpgeroep zijn
haar stembanden beschadigd. Meer
dood dan levend werd zij door de
Zandvoortse politie naar de Keesomstraat gebracht. De medewerksters daar ter plaatse hebben de
poes weer enigzins opgelapt. Vanwege haar armetierig voorkomen was
het beest ook aan de straatstenen
met meer te slijten.
Sinds een maand loopt zij bij mij
door het huis. Schuw is ze allang
met meer. Moraal van dit verhaal:
een dier in huis nemen, brengt bepaalde verantwoordelijkheden met
zich mee. Een beest kan zich met

verweren. Het is afhankelijk van
onze nukken en grillen. Treurig!
Meer wil ik er met over zeggen.
De schoolvakanties zijn op dit
moment in volle gang. Op de dlverse speelplaatsen heerst nu een
serene rust. De kwetterende kinderstemmen zijn voor enkele weken verstomd. Vorige week werd
er op menige Zandvoortse school,
door de hoogste klassen afscheid
genomen van de hun zo vertrouwde omgeving. Zij zullen na de vakantie elders hun opleiding voort
gaan zetten.
Dit afscheid werd ook op de Beatrixschooi uitbundig gevierd
Door de schoolleiding en de ouders werd daar een spelletjesdag
georganiseerd. Naast het snoephappen, ballenmeppen en soortgelijke spellen was er voor de jongste kinderen een play-back-show.
Het moet gezegd, het werd er een
gezellige boel. De kinderen en de
ouders genoten dan ook met volle
teugen. Ter illustratie van dit, festijn plaatsen we alsnog dit sfeerplaatje.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen

Dierenasiel

Deze week was ik in het dierenasiel aan de Keesomstraat. Wat ik
daar zag, stemde mij niet bepaald
vrolijk. In het Kennemer Dierentehuis bleken alle hokken vol. De vakanties zijn weer aangebroken. Voor
veel mensen betekent dit de tijd om
er op uit te trekken. Even weg uit de
dagelijks sleur. Vrouw en kinderen
(indien aanwezig) nemen we natuurlijk mee.
Voor veel mensen vormt hun huisdier allerminst een probleem. Die
gooien dat beest gewoon de deur uit.
Het dier moet maar zien hoe het
zich redt. Met een beetje geluk leeft
het nog als we weer thuis komen.
Zoniet, dan halen we gewoon weer
een nieuwe kat of hond uit het dierenasiel. Er zijn er genoeg nietwaar?
Hoewel, die oude beesten laten we
Dagboek
natuurlijk gewoon zitten. Die zijn
'Herinnering is in ons leven het immers rijp voor een spuitje. 'Als
dagboek dat wordt doorgegeven'. stank voor dank' zullen we maar
Een mooie zin nietwaar? Welnu, zeggen.

£ gn

Door de huidige naamgeving is het
contact met andere musea in het
land slechts moeizaam op gang gekomen. „Bij 'cultureel centrum' stel
je je een multifunctioneel centrum
voor. Dat geeft dus vaak verwarring,
bijvoorbeeld als we iets willen lenen
van een ander museum. Dan moeten
we altijd uitleggen dat wij eigenlijk
óók een museum zijn. Anders zijn ze
bang datje ook allerlei andere activiteiten houdt, zoals dealer-dagen van
bepaalde produkten, poppenbeursen enzovoorts. Aan dat soort centra
lenen zij liever niet hun spulletjes
uit, omdat ze bang zijn dat die daar
niet zo serieus worden behandeld.
Alleen al om dat misverstand uit de
wereld te helpen, zouden we de
naam willen veranderen in museum. Dan is iedereen duidelijk wat
je doet. Dat opent deuren."

Er valt nog heel wat te ontdekken
in Zandvoorts historie, veronderstelt zij. „Eigenlijk is er nooit gestudeerd op de omslag van dat kleine
vissersdorpje naar een gerenommeerde badplaats. Dat is ongetwijfeld héél interessant, vooral in een Openluchtmuseum
tijd dat Zandvoort een 'Europese
Toch heeft Emmy van Vrijberghe
Keizerin Sissi
badplaats' wil worden. Deze bad- de Coningh voor de nieuwe tentoonVan Vrijberghe de Coningh ziet plaats was indertijd al in staat om stelling 'De nalatenschap van Jan
belangrijke nieuwe taken voor het toeristen uit heel Europa te trekken, Duyvetter' medewerking kunnen
centrum in het verschiet. Zo zal het en ook nog voor langere tijd. Op verkrijgen van de Stichting Miniabijvoorbeeld kunnen fungeren als oude foto's zie je, dat de stranden tuurcollectie Jan Duyvetter en het
onderzoek- en documentatiecen- tussen 1900 en 1920 net zo vol waren Nederlands Openluchtmuseum te
trum, kortom als vraagbaak over de als tegenwoordig. En dat terwijl de Arnhem. De directeur van dit muhistorie van deze badplaats. „Je verbindingen nog een stuk minder seum, dr. J.A.M.F. Vaessen, opent
moet een plek hebben waar je histo- waren."
vrijdagavond de tentoonstelling.
rie is terug te vinden. Ik zou het
„Het was gewoon een topbadHet pand waarin het cultureel
plaats. Het 'baden' van toen was wat centrum zich bevindt, het voormalianders dan het 'bakken' van nu. Je ge gemeentelijke verzorgingshuis,
was er de hele dag mee bezig en er heeft inmiddels ook al historische
waren hele theorieën, bijvoorbeeld waarde. Gebouwd rond 1880 is het al
over hoe vaak je het water m mocht. meer dan honderd jaar oud en daarDe badcultuur stond op hoog ni- door een van de oudste panden in
Het Cultureel Centrum Zandvoort veau. Er waren gerenommeerde res- deze gemeente. „Maar een museum
speelt volgens Emmy van Vrijberg- taurants en goed geoutilleerde ho- hoeft met per se oud en stoffig te
he de Coningh een belangrijke rol tels voor de rijke toerist, pensions zijn, zoals veel mensen denken. We
als toeristenattractie. Het centrum voor de minder rijke. Op cultureel willen laten zien wat er gebeurd is
wordt veelvuldig door toeristen be- gebied was er veel te doen, bijvoor- maar springen daarnaast zoveel mozocht. „Dat is wel zeker," zegt zij. beeld met theatervoorstellingen en gelijk in op wat er nieuw gebeurt."
„Maar daar hebben we geen exacte kunstverzamelingen."
cijfers over. Voor een deel heeft dat
„De gemeente heeft die naamsvermet de komst van Gran Dorado te
andering tot nu toe echter van de
Moeizaam
maken. Ik denk dat wij daar zeker
hand gewezen. Ook al hoeft het niet
baat bij hebben gehad. En de toeris„Ik denk datje daar een hele hoop meer geld te kosten. Dat wordt nog
tische markt heeft natuurlijk ook uit kunt leren. Behalve met vooruit wel eens gedacht, maar dat is een
baat bij ons, omdat het cultureel kijken, kun je ook je voordeel op misverstand. Daar zijn we helemaal
centrum een van de attracties in het doen met achteruit kijken. Maar dan niet op uit."
dorp is." Vooral bij minder mooi
weer, is er sprake van hoge bezoekcrjfers.
„Maar dat het om toeristen gaat, is
natuurlijk bijna alleen maar met zekerheid te zeggen als ze een andere
taal spreken. Heb je Nederlanders
over de vloer, dan kunnen dat net zo
goed inwoners van deze gemeente
zijn als toeristen. En je hebt ook
grote groepen Zandvoorters die hun
familie of kennissen meenemen. Of
Wethouder Jan Termes, van sport, welzijn en cultuur, sluit niet uit dat
hoteleigenaren die met hun gasten het Cultureel Centrum Zandvoort wordt omgedoopt tot 'Museum Zandlangskomen."
voort'. Maar welke kans dit voorstel maakt en op welke termijn er een
beslissing genomen wordt, kan hij niet zeggen. „We wachten onder andere
Volgens de directeur zou het een nog op een beleidsplan, we hebben al een schets ontvangen. Je moet je
goede zaak zijn als het centrum zich realiseren welke kantje op wil: specifiek Zandvoorts, of ook tentoonstellinmeer zou kunnen profileren tot een gen van buitenaf? Daar moet een bepaald raamwerk voor zijn."
'cultureel visitekaartje' van de ge„Maar daarnaast willen we eerst weten welk prijskaartje eraan hangt, ook
meente Zandvoort: „Bij een goed daar wachten we op. Gezien de financiële positie van de gemeente moet je
toeristisch produkt hoort ook een met keiharde argumenten komen, als het meer geld gaat kosten. En hoe
culturele factor." Die mogelijkheid ziet het financiële beeld er op de langere termijn uit? Ik heb er geen
zou ontstaan, als de stichting een principieel bezwaar tegen om het centrum om te dopen tot museum, en ik
'museum' zou worden, wat zij aan ben het er zeker mee eens dat het cultureel centrum belangrijk is voor
het gemeentebestuur heeft voorge- Zandvoort. Maar dit soort dingen moeten toch eerst wel duidelijk zijn. En
steld. De gemeente buigt zich daar dan kan ik het wel leuk vinden, maar dan moet ook de gemeenteraad
nog over.
akkoord gaan."

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

•

voor koffie- en andere concerten,
maar daar was nauwelijks animo
voor. Ook bij bekende artiesten was
er zo weinig belangstelling, dat de
recette meestal veel te laag was om
de kosten te kunnen dekken. Dat m
schrille tegenstelling tot de kinderfilms op zaterdag. „Die draaiden we
eenmaal per maand, dat was een absoluut succes," aldus Emmy van
Vrijberghe de Coningh. „Het was af
en toe vechten voor de deur. Er kónden maximaal honderddertig kmderen in, maar af en toe konden we de
zaal wel tien keer vullen, zoveel kwamen er op af. In de pauze stonden we
met z'n allen broeken te hijsen bij de
„Maar het liep financieel uit de
hand, mede omdat we de zaal te
goedkoop verhuurden," zegt de huidige directrice, die indertijd alleen
op het organisatorische vlak werkzaam was. „Die prijs stond met in
verhouding tot de kosten." De voornaamste reden daarvoor was dat het
centrum een ideëel doel had.

Ingreep
Het gevolg was echter dat er in
1980 een enorme begrotmgsoverschrijding ontstond Voor het gemeentebestuur was dat het teken
om de stichting 'eruit' te zetten en de
het beheer in eigen hand te nemen
Door deze ingreep moesten de medewerkers ontslagen worden, maar
onmiddellijk daarop werden zij opnieuw aangenomen.
„Alle activiteiten werden geschrapt", weet Emmy van Vrijberghe de Coningh nog. „We hielden wel
een expositieruimte en een oudheidskamer, maar alle groepen
moesten eruit. Sommige zijn daar
nog boos over, al leven we nu wel
weer op goede voet met iedereen
Participeren doen zij met meer,
maar er is wel een stevige samenwerking."
Daarna is het centrum eigenlijk
'opnieuw' gestart met een oudheidskamer en een tentoonstellingsruimte voor moderne kunst „Die kunst-

Beide dassen wordt van 10 00
tot 13 00 uur een echt Zand
voorts kopje koftie geserveerd
in de drie oud-Zandvoortse ka
mers van het centrum Vooi
deze gelegenheid worden deze
bevolkt door echte Zandvoorters, m plaats van poppen Van
13.00 tot 17.00 uur is er thee met
een 'knoissie' en m de hal staat
een viskar met feestelijke hapjes. Voor de kinderen is er uiter
aard limonade
Op een non-stop videoband in
de video-kamer is een komische
film uit de jaren twintig te zien,
opgenomen op het Zandvoortse
strand En in de expositieruimte beneden draait een ouderwets orgeltje. Vanuit deze ruimte is ook een nieuw zandkunstwerk te bekijken, speciaal voor
dit weekend gemaakt op de binnenplaats van het cultureel centrum. Voor elke bezoeker is er
een kleine herinnering aan het
jubileum en elke honderdste taezoeker wordt nog eens extra
feestelijk ontvangen. Vrijdagavond al wordt de nieuwe tentoonstelling geopend, met als titel 'De nalatenschap van Jan
Duyvetter'. De opening wordt
verricht door dr. J A M F. Vaessen, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem.

Ballonnen
wedstrijd
Voor de kinderen is er zondagmiddag een ballonnenwedstrijd met leuke pnjsjes Vanaf
half twee kun je inschrijven in
het Cultureel Centrum, om twee
uur gaan de ballonnen de lucht
in.

tentoonstellingen liepen aanvankehjk wel, later met meer De Zandvoorters zelf toonden betrekkelijk
weinig belangstelling. Bovendien
stond het te los van de oudheidka
mer, die waarschijnlijk ook te statisch was.

Nieuwe aanpak
Een enqute onder de bezoekers in
1985 bracht een omslag teweeg „We
zijn toen heel langzaam aan overge
schakeld op een ander soort ten
toonstellingen. Meer met een 'museaal', historisch educatief karakter
en met ruimer aandacht voor de algemene geschiedenis van Zandvoort. En we richtten ons meer op
de eigen collectie. We zijn altijd bezig geweest met verzamelen van alles dat met oud-Zandvoort te maken
heeft. Dat kon doordat mensen dingen schonken of in bruikleen gaven,
zoals huishoudelijk materiaal, klederdrachten en foto's, prenten of
schilderijen. Daar probeerden we
ook een verhaal omheen te maken
Dat doen we nog steeds "
„Die aanpak sloeg enorm aan, bij
jong en oud: we merkten dat de bezoekersaantallen sterk stegen. En
dat is al maar meer geworden. Je zou
kunnen zeggen dat we vanaf 1985
een enorme inhaalmanoeuvre heb
ben gemaakt
Sindsdien hebben we een heel goed
contact opgebouwd met de bevol
kmg en hebbeu we steeds hogere bezoekerscijfers gekregen "

Rekreade tweede week in
ZANDVOORT - In Zandvoort-Noord (Stekkie) en in
het centrum (Jeugdhuis achter
de hervormde kerk) gaat zondag de tweede week in van de
Rekreade.

In Noord is het thema 'Het atelier
van geur en kleur', het begint op 26
juli om half zeven met volksdansen
en poppenkast bij het winkelcentrum, brj regen m 't Stekkie Op 27
juli van tien tot twaalf uur knutselen, van drie tot vijf uur buitenspel
Op 28 juli van tien tot twaalf binnenspel, 's middags een kreatief spel
Op 29 jui wordt in de ochtend gebakken en geknutseld. Van drie tot
vijf uur weer een buitenspel, 30 juli
om tien uur een kreatief spel Van
drie tot vijf uur opnieuw knutselen
Om half zeven volksdansen en poppenkast m het winkelcentrum Op 31
juli wordt de tweede rekreade- week

afgesloten met een vier-mirspro
gramma, met een tentoonstelling
van alle maaksels en baksels.

Centrum
In het centrum vinden de activitei
ten plaats op het Jan Snijerplem, bij
regen in 't Jeugdhuis De week wordt
hier op 26 juli geopend met volks
dansen en poppenspel Op 27 juli van
tien tot twaalf uur knutselen, van
drie tot vijf uur spel. Op 28 juli 's
morgens kreatief spel en 's middags
knutselen
Op 29 juli 's morgens speurtocht,
van drie tot vijf uur spel Op 30 juli
wordt de dag begonnen met knutse
len, van drie tot vijf uur kreatiof spel
's Avonds, om kwart over zeven,
volksdansen en poppenkast Op 31
juli weer een vier-uursprogramma,
van tien tot twee uur.

Veel vermaak komende dagen

Vertedering bij ouders en medeleerlingen voor deze 'acteurs' van de Beatrixschool.

Foto Bram Stynen

ZANDVOORT - Voor cultuurhefhebbers is er dit weekend weer veel
te doen. Naast de onvervalste Zandvoortse humor en romantiek van folkloreveremging De Wurf, vrijdagavond vanaf 20.00 uur in gebouw De
Krocht, is er ook van alles op straat
te beleven: tal van optredens van
straatartiesten, in het kader van het
zesde Holland Casino Zandvoort
Fun Festival. Zaterdagmiddag en
-avond tussen 16.00 en 20 40 uur bij
het casino (met een tribune en een
terras) en voor McDonalds, zondagmiddag van 13.00 tot rond 16.00 uur
bij het casino en op de Boulevard de
Favauge. In totaal zim er veertien
verschillende acts, waaronder diver-

se genres muziek, clownerie, mime,'
jongleren, poëzie en cabaret. In de
jury zitten onder andere journalist
Bies van Ede, artiest Lex Goudsmit
en burgemeester Van der Heijden
De prijzen worden zaterdag lond
20.40 uur uitgereikt. De PTT komt
met een heteluchtballon van 22 meter hoog en een inhoud van 2 miliocn
liter
De Wurf doet het vrijdag zonder
'prijzen', hooguit een bescheiden entreeprijs van 7,50 gulden. Kaarten
zijn te koop bi): E. Lever, Oosterstraat 18, tel 18639, of J. Visser, Remwardtstraat 8, tel. 14803. En eventueel aan de zaal in gebouw De Krocht.

Postcode Loterij steunt bewoners in Latijns-Amerika

van de wijk Gucrrero is er,
ondanks de iragc bureaucratie,
in geslaagd om enkele hondcrden nieuwe woningen te bouwen die stevig genoeg zullen
om nieuwe aardschokken
te weerstaan.

In Lima, de hoofdstad van
Peiu, strijdt de volksorganislie
CUAV1ÏS met succes voor de
aanleg van water, elektriciteit
en andere wijkvoorzieningen.
• In een a n d e r e w i j k van
Lima, Villa Hl Salvador, heeft
de organisatie FOV1DA samen
met de bewoners een groot aimtal projecten opgestart. Er zijn
nu volkskeukens, het aanvocren van voedsel is sterk verbeterd en er wordt bard gewerkt
aan sunituuc voorzieningen.
Uw d e e l n a m e maakt bet de
N a t i o n a l e Postcode L o t e r i j
mogelijk om deze, en nog veel
meer soortgelijke projecten
van Novib te steunen. Daarom
is uw deelname zinvol. En onontbeerlijk. •

15-8
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KORTINGEN VAN 10% TOT 60%
OP EEN DEEL VAN DE KOLLEKTffi.

Links: Aan de rand van Sao Paulo staan uitzichtloze rijen krotten, vaak
niet meer dan wat planken en een golfljzeren dak. Onder.- Maar overal
•<taan bewoners op en boren en bouwen aan een beter bestaan, zoals deze
arbeider in EIMolino, een wijk van Mexico Stad.

Honger en armoede drijven
steeds meer boeren naar de
grote steden in Latijns-Amerika. Zo is Mexico Stad met
20 miljoen inwoners de grootste stad ter wereld geworden.
Maar hoeveel mensen wonen
in krottenwijken?

bij de p a k k e n neer. O v e r a l
slaan de bewoners de handen
m elkaar en proberen hun erbarmelijke omstandigheden te
verbeteren. Novib steunt deze
pogingen waar het maar k a n .
Enkele vooibeelden uit de i i |
van tientallen projecten:
• Nog steeds zijn de sporen
van de grote aardbeving van
19K5 in Mexico Stad te zien.
Maar de Unie van Bewoners

Want liet is in alle grote steden
het/elfde beeld: eindeloze krottenwijken. geen voorzieningen
/oals drinkwater of riolen,
en onvoorstelbare armoede. SpelreQelS Zoöra u op uw rekeningafschrift van bank ol giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het
eglemenl Maximaal 99 lolen per posicode Als u het met een afschrijving niet eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrab terug te boeken Opzeggen
Toch zitten de mensen niet kan
ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden tot hel secretariaat van de Nalionale Postcode Loteni Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en

Opnamen
go!

wordt verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkingslijsten en reglement zi|n verkrijgbaar bij net secretariaat Prijzen worden automatisch op uw bank- of
girorekening gestori Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Juslitie onder nummer LO
890/098/177 89 d d 20-10-1989

Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1444
(Purmerend), 2324 (Leiden), 2665 (Bleiswyk), 4761
(Zienkzee) of 5751 (Deurne)? Dan kunt u zich aanmelden voor de volgende
opnamen van Hitbingo. Bel
op weekdagen tijdens
kantooruren 02977-47006
en ga een gezellig tv-dagje
uit1 B

De winnende
Hitbingonummers van
14 juli:
1
5
6
10
11

12
13
17
18
19

25
26
27
28
29

30
31
32
34
36

5
i

Exklusief
wandmeubcl.
Met verlichte vitrine.
Nu extra voordelig.

Van 1999.- voor

Luxe 2-hoek - 2-zitkombinatie. Echt rundleer
Met binnenvering.
Supervoordeel.

Ik wil meedoen aan de Postcode Loteri| en Hilbmgo en kans maken op een van de vele pri|zen.
-Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'J onderstaande rekening af te schrijven Deelnameaande Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bi| het secretariaat van de Nationale Postcode Loteri|.

J 1 lot (ƒ 10,-) per maand J

Van 3499-- voor

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:_

Achtkantige
eettafel van
zwart gelakt M D F. % > - J
Blad: 115x115 cm.
N
Van 599.-voor

Hhr
1 1
_)l dhr.
U
mevr.

Adres:
Plaats:

Postcode: L

150.92.07
Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

ME U B E L S T A D

• NATIONALE

38
40
44
45

Zwartgelaktc, beuke- \ •<
houten eetkamer- "i
stoel met gestoffeerdc rug en zitting. ^
Per stuk van 199-" voor

III L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Daar vindt u het wel.
UTRECHT, WOONBOULEVARD UTRECHT, WINTHONTLAAN 4,
HOEK EUROPALAAN, TEL. 030-889144.
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, EIGEN PARKEERGARAGE, TEL 020-6184733/6830551.
BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD, PARALLELWEG 120, TEL 0251C-20816/17.

Waar u dit jaar ook heen gaat: uw vakantie is gevuld met muziek! Deze fantastische aanbieding van Sony kan gewoon mee.'
Dus stap voor,uw.vakantie nog even binnen en maak kennis met deze schitterende walkman. Tot ziens!

kman kan uw
meer stuk!
Sony walkman
WM-EX33 *dubbel megabass *3 auto
reverse *incl. hoofdtelefoon. QQQR

77.
Sony walkman speakers

mppr'

' ' '5-'c'1 •

BOOTTOCHT NAAR
MONNICKENDAM EN MARKEN
Menigeen weet nog te verhalen over de Blue Lady, die
vertrok vanaf het Koffiehuis voor een tocht naar Monnickendam en Marken. Diezelfde tocht wordt nu weer gemaakt met
een bus en een boot van Rederij Naco. De bus brengt u via
de Zaanse Schans en Volendam naar Marken. Na een
bezoek aan dit voormalige eiland vaart u over de Gouwzee
naar Monnickendam, waar u de gelegenheid heeft kennis
te maken met dit schitterende Zuiderzeestadje. Via de Broeker Vaart komt u in Broek in Waterland, waar niet alleen de
bruggen voor u opengaan, maar waar het lijkt of de tijd
heeft stilgestaan. U vaart door Broek in Waterland via een
prachtige route naar het Schouw. Vervolgens vaart u via het
Noordhollandskanaal naar Amsterdam om af te meren
achter het Centraal Station. Deze tocht kan ook in omgekeerde richting worden gemaakt.

SRS 7 *Bassreflex systeem ^ A 95
*gewicht 100 gram per stuk. £-\.

Zanussi wasautomaat

"Informeer bij ons naar de
FILMNET
Zomeraanbieding."

ZE 1000 S *centrifugeert 1000 toeren per
min. *RVS trommel en kuip *economy
toets *geschikt voor zowel poeder als
vloeibare wasmiddelen *wastemperatuur
traploos regelbaar *extra beveiliging door
extra thermostaat. QQQ

^AFSTANDSBEDIENING

///.-

Dixons

Duitse Topkwaliteit KTV
"63 cm flat souare black line beeldbuis *49 voorkeuzezenders *A/V kanaal *stereo 2x20 Watt
*teletekst *incl afstandsbediening. 44997-

Bright AT PC nu nog
voordeliger

FOTO
Panasonic printer

Holland Electro stofzuiger

KXPII23 *24 naalds printer *80 koloms
4310 *traploos motorvermogen van 400Specificaties: *80286/16 MHz *l MB Ram '192 karakters per sec. *met fonts 3x Draft
MO MB harde schi|f (19 ms) *3 5"en 525"
en 4x Lq *360x360 d.p.i. * 10 Kb buffer
hulpstukken *snoerhaspel met 4 meter
diskdrive high density *S-VGA kleuren"perfecte kwahteits printer voor slechts
snoer *stofzak
^
monitor met max.
indicator.
resolutie 1024x768
*incl MS DOS 50
en Geoworks
Ensemble

Pentax compactcamera
Zoom I05R *super zoombereik 38lOSmm *3x zoom *2 macro instellingen
*LCD display *volautomatisch *intervalopname *rode ogen reductie.

VERTREK EN KOSTEN:
ledere zaterdag zondag, dinsdag en donderdag, 10.00 uur
vanaf Steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam.
Rond 17.00 uur bent u weer terug. U kunt aan deze tocht
deelnemen tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon en telefonische reservering bij Rederij Naco,
tel. 020-6262466.
De kosten bedragen ƒ 39,- (normaal ƒ 57,50) voor volwassenen en ƒ 25,- (normaal ƒ 37,50) voor kinderen van 4 t/m 11
jaar.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de boottocht naar Monnickendam en Marken is
alleen mogelijk na telefonische leservenng, tel. 020-6262466. U
dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van rederij
Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsteidam op de dag van
vertrek.
De kosten bedragen voor volwassenen /39,- en voor kinderen
van 4 t ' m 11 jaar / 25,- p.p

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m l augustus 1992. zolang de voorraad strekt
Prijs- en drukfouten voorbehouden ADG D/V 30-92

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

Naam:
Adres:
'Postcode:
Keuze datum:

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal volw.:

Aantal kinderen:.

geeff u meer!
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Peugeot

Ford
Ford Escort, 1979, 4 drs.,
nw. APK, m nw. st., ƒ950.
Tel. 020-6105478.
Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edilies van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad on
bovendien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groemgen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658680 Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Hyundai

HYUNDAI OCCASIONS
2 j'aar garantie alleen bij:

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakronten en m Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 701.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ l1,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Alfa Romeo

BMW

Alfa Romeo 33 1.5 inj., 1988,
Alfa-rood, l.m. velgen, c.v.,
elec. ramen, w.w. glas, dubb.
spiegels, Alfa control etc.,

ASMOCO

TT. Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord. Tel.: 020-6310615.

Honda

Meer Garage
HYUNDAI DEALER.
.
Ook. voor uw,: : .
':•'•;:;• OCCASIONS;-': C:
Lirinaeüskade 5-7;';
. - ' - . . Amsterdam • ' .
:

Honda CMC, m.'82, 5 versn.,
blauw, nw. APK, punt gaaf,
ƒ 1650, tel. 020-6105478.

020-6929548

T.k.: Honda Accord, b.j. 1980,
alles nw, motor '89, APK, radio,
etc. ƒ 1350. Tel.: 020-6683902.

Lancia

Mitsubishi

Lancia
Casparus
B.V. Weesp

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel.: 020-6433733.

biedt aan wegens annulering
lease order:

Mitsubishi Lancer 1.8, d.bl.
met., b.j.'87, i.z.g.st., APK'93,
ƒ7750, tel. 075-354663.

Lancia Dedra 2.0 i.e.

Metallic grijs 649 met zéér
•Auto te koop? Plaats een
hoge korting. Nog geen
SHOWROOM advertentie. U
kenteken afgegeven!"!!
zult verbaasd staan over het
Tel: 02940-15108,
resultaat.
Dhr. F. Blommesteijn.

Mazda

020-6943093

Opel

Daihatsu

T k Golf C autom. nw. model
Door inruil hebben wij voor u
V.W.- en AUDI-specialist
b.j. sept. '84. Pr. ƒ 6950. Bellen
diverse Leeuwekeur gebruikte
BAAS
na 19.00 u. 075-704277.
auto's klaar staan, b.v:
Voor nieuwe en gebr auto's
VW GOLF 1 3 Avance, 8/87, Jacob van Lennepkade 295
205 1 1. XE 92 v.a. . . . 18.700 84.000 km, perfecte s t ,
Tel. 020-6183855
205 1 1. XL 90 v.a
ƒ16.900 ƒ12500, tel 020-6850618.
i.e
ƒ10500 205 1.4. XS90 . . . . ƒ19500
205 GLD89
ƒ17200
Mitsubishi Galant
ƒ 20.900
2.0GLSi
'89 ƒ18.750 205 GRD. 90
Renault 5 SL . . . '88 ƒ 10500 605 30 SV 90 .. .. ƒ47.500
Nissan Micra 1.2
De auto's worden geleverd
Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
LX
'89/13950 met 100% garantie. Inruil,
o a..
financiering en verzekering Volvo 460 GL, zilver met, 1991, 38000 km.
3-12 mnd. gar. Inr., fin., en
. . ƒ29.950
verz. mog. Ook voor inkoop. worden door ons snel en voor- Volvo 440 DL, 1991, 14000 km , rood
. .
. . ƒ 25750
delig geregeld.
Volvo 4 4 0 Turbo, blauw met, 1989 . . . .
ƒ27950
Minervalaan 86, 020-6629517
COBUSSEN
Volvo 244 GTL, Lpg, grijs, M 1988
...
ƒ24.500
Zaterdag 10.00 • 17.00 uur.
Volvo 744 GL Automaat, wit, schuifd 1989
ƒ28750
Sinds 1930
. . . ƒ 19.750
Baarsjesweg 249-253, direkt Volvo 340 Automaat, Rood, 29000 km. 1990
LOW BUDGET
ƒ 37 500
bereikbaar v.a. Postjesweg Volvo 740 GL, blacklme, zilver m 1990, 35 500 km
Autobedrijf v.d. POUW
AMSTERDAM - 020-6121824
PEUGEOT - WEESP
De koffie staat klaar i
Biedt aan'
Uw Volvo-dealer
20 Inruilauto's van div. merken,
voorzien van geldige APK.
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
Prijzen van ƒ 2750 - tot ƒ 7000 uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

Van Vloten Amsterdam

Tel. 02940 - 15110

faütoverhiilir

Saab

AX-BX-ZX

Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

GARAGE HOLTZ
020-6311694

Royal Class Saab's
v.a. ƒ 20.500.-i l
Hoofddorp, 02503-14097

4
5
7
8
10

(

'

N

i Auto's in SH0WROOM vliegen de deur uit!
, öfesturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Post" bus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Hét Parool,
; Wïbautstraat 131, Amsterdam. Afgeven. ;kan ook bij de volgende
1
Weekmediakanto.ren: -Amstelveen, - Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende1 Meesters x421B; Weesp» Nieuwstraat,33; \Zandvoort,
Gasthuispleiri 12.
?' •' -^ ' *
'

Quiïe *lome.
Voor overheerlijk eten met schitterend
uitzicht op zee zowel binnen als buiten op
ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Alle dagen open

Suzuki Alto, m.'82, nw. APK,
rijdt in nw.st., ƒ2.450
Tel. 020-6105478

Talbot

Suzuki Swift, m.'85, 3 drs.,
zuinige 3 cil., in nw. st., ƒ 5 250
Tel 020-6105478

Algemeen

TALBOT-HORIZON/84,
geT.k. Suzuki Alto, 5 drs. b.j '86, keurd APK tot 5-'93, ƒ 900, tel.
APK 3-'93. 114.000 km. Vr.pr. 02503-38307, na 19 u.
ƒ5200. Tel. 075-168269

020-6658686
fexnr. 020-

Service en
Reparatie
APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center
020-6122476 (zonder afspraak)
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Uw auto afgekeurd7
Wij repareren en lassen goed
én GOEDKOOP
020-6628694 of 6234189

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

ör'
9,9ö

ALLE&GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries
02507-19347
PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPIOKRS IN HET BEZORGEN VAN KWAUTEiïSKRANTÏN

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Auto Service
Wetter
Subaru-Lada dealer
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-.
6 tot 12 maanden garantie.
LADA Samara Black Beauty
1.3 '90
ƒ12500,LADA Samara 1.1, '90/11.000
LADA Samara 1.3, 5-drs.
'89
ƒ11250,LADA Samara 1.3, '88/ 8 750 LADA Samara 1.3,'87/ 7.250.LADA2105 1.2 '89 ƒ 5500,SUBARU Coupé
16 GL,
'86
ƒ 9.950,SUBARU Mini Jumbo DL
'87
ƒ 7.750,BMW 320 2-drs '82 ƒ 5.750,CITROEN BX 1.4 '89 ƒ 13 500,MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
ƒ 7 250,Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg,
02907-6572

CHRIS HARDENDOOD

V.W. Golf 1.8 CL Cat, '89
ƒ18950.- PEUGEOT 205 D,
1.8. '88 ƒ 13750.MITSUBISHI Galant TD '86
ƒ9.500.- FORD ESCORT 1300,
4-drs., '85, ƒ 7.600-PEUGEOT
305 D '86 ƒ6.500.- SUBARU
Justy 5-bak, '86/6800.RENAULT5, '83/2.950.PEUGEOT 305 S, '85 ƒ 6 500.V.W. Golf '86/11.950.VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam, 020-6625428.
maandag t/ vrijdag

Z9ur"

van 39,- voor

Fa. Gansner & Co.

±50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

RAAK vraagt t.k. diverse types
Nissan en Toyota, b j. + '78 tot
± '85. Tevens voor ver- en inkoop, diverse merken tot
ƒ5000,-. Tel.:075-314618.
'

V.a. 22/8 nieuwe 6-persoons
camper te huur
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-1697

of tel. afspraak

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Op zoek naar de beste bijverdienste met veel extra's? Dan is
hier je kans. Word nu bezorger voor Trouw en de Volkskrant.
Voor tijdelijk of voor vast. Er ligt een leuke verrassing voor je
klaar. Minimum leeftijd 15 jaar.
Je kunt nu aan de slag in Zandvoort.

Bel: 16821

itifiii^

LET OP, STUNTPRIJZEN
Door plaatsgebrek ± 100
auto's v a. ƒ 300 - tot ƒ 10 000 Wagenpark Johan Boom,
Zuider Akerweg 83, Oranje
hek, A'dam Osdorp
Let op juiste naam en adres.
Garantie al v.a. ƒ1.000+ omruil garantie.
Door heel Nederland bekend
Tel. 020-6105478
Dagelijks geop van 9 tot 21
uur. Zaterdag tot 17 uur.

J

TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min Adam

AMPÈRESTRAAT 10

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

{

De scherpste prijzen voor

VELOURS GORDIJNEN

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

*•

Campers

per meter v.a

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

Handtekening:.
°

^ ^

Te koop gevr Peugeots 404
504,505, J5, 604 TD Schade of
sloop
Autocommerce,
023-338895

ALLE SOORTEN VITRAGE

Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

Telefoonnummer:.

De hoogste prijs voor elke
merk auto a contant met
vrijwar bew , tel. 02990-37825

10 stuks stofferen voor v.a

Voor een goede SUZUKI-occasion naar:

60.50
72,00
83,50
95,00
106.50

6

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw bewijs Tel 020-6105478

BANKSTELKUSSENS

voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581

27.56
39,75
51,94
64,13
76.32
«8,51
100,70
1 12,89

Auto's te koop
gevraagd

GROTE UITVERKOOP

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: .020-6623167/6732853

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

26.00
37.50
49,00

3

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
Aanbieding spoedcursus
ƒ875, incl examen
ƒ45,- per 60 minuten
binnen 8 weken je rijbewijs
Info 020-6464778

v h Museum autobedrijven

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

i

9

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats:

Het HOOGSTE BOD'? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 020-6754193

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 14750
Tel.. 020-6932074

wenst u een prettige vakantie

Amstelstein - Suzuki

2

<

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435

1e 5 lessen voor ƒ 14750
Tel 020-6932074

Autoverhuur

Suzuki

| Ja, ikwil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnjb cxd. Pnjs mcl.
n.
advertentie in.
6% 13.T.W. 6%Ü.T.W.

n

HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691

Subaru

voor betaalbaar vakmanschap
M.S. van Riemsdijkweg 24-2é
Amsterdam-N, (v.m. N.D.S.MJ

QfCu nu zelf een sEowroom heeft' of ,üw *auto bïinkend voor de'Hésr/zet, met een adVertehtie'jh
SHQWROOM zet u uw auto pas echt -in'* de 'schijnwerpers. SHQWRPQM Is de speciale ' \ *
autorubriek' vaii -Het- Parool en alle nieuws- en huis-aan-nuisbladen^atj, Weekmedia in her gebied
Groot-AmstefdaiRt. Uw "advertentie verschijnt in een enorme oplage*"van ca/750,000 exemplaren
van "Sïfeèsp'töt' Zandvoort. .
./ -"
* "• '

u

(s)loopauto's

Diversen

:

H

Autosloperij A de üede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwanng RDW

Skoda

"showroom".
loop in uw
,," •- :•*
> ',;>\

Schrijf hier in bloklettcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tusscnmlinten tellen
voor l letter. Mmstem
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

Autosloperijen

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

. ringdijk

Datsun Cherry 1.2 GL, b.j.
okt.'SO, sportvlg., grijs met.,
APK '93, ƒ 1.450, 020-6105478.

HONDA CM 450 Custom '84,
13 000 miles, ƒ5750 YAMAHA
Radian '86, 9000 miles, ƒ 7500
Tel 075-217778/220056

Ouke Baas

Skoda-

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 020-6942145

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motornjschool MICHEL
HARLEY DAVIDSON FXR,
pakketpnjs ƒ790,- Tel
1340 cc, Evolution Block,
0206853683, b g g 6181775
06-'87, 11.000 ml, rood
036-5321238 en 02990-34768
JAN WALS, 02902-1697
Autorijschool Ferry

Minor Motorcars
Rover Dealer

Seat

Rijscholen

Motoren/Scooters

Renault

Fiat

ƒ3750. Tel. 02963-5490.

Autoverzekenngsmarkt
Betaal niet méér dan nodig.
Celie Inf. 0206416607.

Het hoogste bod '
VOLVO-NIEROP b a.
Loop- sloop en schadeT.k. Volvo 340, b j. '84.
440 spec , rood .
.. 90
auto's Gratis opgehaald.
90 Vrpr. ƒ 5 000,-. APK tot juli '93
Sloterkade 40-44, Amsterdam 440 rood, LPG
PTT-vrijwanng RDW
Tel na 1800 uur 075-167872
440 GL grijs LPG
89
Autosloperij EXCELLENT
020-6177975
440 GL Grijs/met
.. 89 VOLVO 340 DL, 7-'B6, bl, 3 Heining 39, Sloterdijk A'dam
drs, 150000 km, ƒ4750,
Div. Volvo's 340 met aut.
Tel. 02907-7654
i.z g.st. Tel 020-6841227.
v.a. '84 t/m '89
RENAULT AMSTERDAM
Div. Volvo's 340-360, 85 t/m 89
Top occasions met 1 jaar
Adverteren m „Showroom"
Voor de liefhebber
garantie
Tel. 020 - 665 86.86
Autobedr Leeweg. Zwanen- 740 GLÊ, Aut LPG . . . . '84
Wibautstraat 224
BIJ
FAX 020 - 665 63.21
Vancouverstraat 2-12,
burg. Ind.terr. 'De Weeren'
020 - 561 96 11
Postbus 156, 1000 AD A'dam
A'dam-West, 020-6183951.
Leeweg 11 Seat-dealer voor
T k. goed onderh. RENAULT 25 H.'meer-N Tel.: 02907-3372.
GTX, '86, zeer compl, rood
niet duur!!!
met., get. glas, 4 hfd st., stuur- SEAT AUTOCENTRUM APC
Studenten 10 % korting.
2e
Schinkelstraat
18-28
bek., computer, trekh., roest- koelwagen & opnjauto
A'dam, tel.- 020-6763335
vnj, ƒ10500, 02975-66344.
- 9-pers bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager
T.k. Renault 5C model, 1986, Seat Marbella '89, nw. APK
Onderdelen voor: Austin-Roverƒ5250, APK 4/93, m perf. sportvelgen, kleur zwart, 5-bak
Avonden nachttar
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
in perf. staat. Inr. mog. ƒ 8600,staat 020-6968216.
bestelwagen afhalen na 17 30
02990-38503.
KIMMAN
HAARLEM
uur en de volgende morgen
Renault 18 G.T.L., m.'SO,
IN 24 UUR GELEVERD
om 8 00 uur retour
nw. APK '93, rijdt nw., ƒ 1 450. Seat Ronda GLX 1.5 LPG, 01'85,
APK
05-'93,
ƒ4500.
tegen 4 uur-tarief
Tel. 020-6105478.
JAN WALS, 02902-1697.
020-6794842,_020-6908683
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Adverteren in
Grote sortering ONDERDELEN
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
v.d. Madeweg 23,
„SHOWROOM"
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
A'dam - 020-6686146
merken, alle bouwjaren
FAX 020 - 665 63 21
Ruilstarters en dynamo's.
AUTOBOULEVARD
RAVENSTIJN, 02502-45435
Skoda 120 L3,b.j.'84, APK, rijdt
Valkenburgerstraat 134.
Lid Nevar
nw., ƒ650, tel. 020-6105478.
Tel. 020-6240748.
Adverteren in „Showroom"
BLOKSMA
RADIATEUREN- Te koop gevraagd speedboten
Tel. 020 - 665 86 86
warmtewisselaars. Kapoeas- en kruizers a contant.
FAX 020 - 665.63 21
specialist
Postbus 156, 1000 AD A'dam weg 17, A'dam, 020-6148385. Tel. 02990-37825.
MOÖY^EN ZOON
Amstellandlaan 1,
WEESP

Nissan

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

Volkswagen

PEUGEOT - DEALER

Autofinanciering
en verzekering

Accessoires en Onderdelen

Citroen

Tel. 02975-62020.

COBUSSEN

Rover

MAZDA VAN VLOTEN CAR BV Mazda 323, m.'83, 3 drs.,
nw. APK, een plaatje, ƒ 2.450
Tel. 020-6320202
Tel. 020-6105478.
Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
121 HB L
1.1 90/14.950 Mazda 626, 2.0 H B., b.j.
Amsterdam-Oost
323 HB LX
1.3 87 ƒ 13.450 okt.'83, APK '93, als nw.,
Centrum Auto's 020-6250096
323 HB GLX, Lpg 89 ƒ 17.950 ƒ3.950. Tel. 020-6105478.
Occasions
323 HB Sport 1.3 87 ƒ 12.950
3-, 5-, 6- en 7 serie
323 HB Ensign1.589/17.500 Mazda 626 GLX, 5 drs., 2.0,
bj. '83 t/m '92
323 HB LX
1.3 89 ƒ 16.950 b.j '85, punt gaaf, ƒ 6.950.
Inruil/leasing/fmancienng
Citroen 2 CV Charleston,
323 SED GLX, aut.86 ƒ 11.950 Inruil mog., tel. 02990-37825.
Bj. '83, leuke auto ƒ 2250.323SED Ensign1.589/17.950 Mazda RX 7 Sport, m '81, kl.
Tel.' 075-163008.
BMW 320i, nw. mod.'84, punt 323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500 rood, alarm, APK'93, i.z.g.st.,
323 Estate LX 1.3 87 ƒ 12.950 ƒ 6.950, mr. mog., 020-6105478.
Citroen AX 11 TRE, '87, 80.000 gaaf, ƒ 9.950. Inruil mog.
626 HB GLX 2.0 87 ƒ 12.950
km. ƒ8.500.
Tel. 02990-37825.
Tel: 075-163008.
Te koop mooie BMW 315, Citroen AX TGE1.1 90 ƒ 14.950
Citroen BX 14, type '87,
roestvrij,
paars/zwart.
Pr. Peugeot 205 XS 1.4 88 ƒ 14.950
Zeer mooi
ƒ8850,-. ƒ3000. 075-163658 of 354656. Ford Fiesta CL 1.1 87 ƒ 11.500 3x Opel Kadett 1.6 GLS '82-'83Mitsub.Colt GL, Van87 ƒ 9.950 '84, alpinawit, senna bruin
Tel. 075-163008.
met., antraciet, achterwis-was,
Speciale aanbieding:
Citroen BX, 16, RS
w.w. glas, toerenteller, rad.
M. 626 HB LX 1.8 89 ƒ 20.950 cass., l.m. velgen, etc., nieuw'85
ƒ5500.M. 323 F GLX 1.8i 91 ƒ 31.000 staat nwe. APK, ƒ 3.950-/ 4.950
Tel: 075-163008.
NIEROP-DAIHATSU b.a.:
Caravan Avento 395 TL.
Centrum Auto's 020-6250096
Citroen Dyane bj. '83, m zeer Charade TS aut., km. 50.000, Shjperweg 18, Amsterdam-N
goede staat. Vraagpr. ƒ 2.000.- '88; Cuore TS km. 50.000 '87
Ascona
i9E autom., bj. 78, kent.
(Bij FEBO en PRAXIS)
Charade TS dsl km. 120.000 '88
Tel 02987-1522
88. Met vele extra's mcl. APK,
Vancouverstraat 2-12
ƒ2000. Tel. 075-171139.
Citroen GSA bj. '82,
A'dam-West, 020-6183951.
nette auto ƒ 2250.Opel Ascona 1.3, b.j.'82, trek• De advertentie-afdeling beTel: 075-163008.
haak, nw.
schokdempers,
houdt zich het recht voor ad- Datsun Stanza 1800 autom., 4 pr.st., ƒ2850, 02990-24541.
TIMO DE BRUYN
vertenties eventueel zonder drs. 4 trekh., b.j. '83, APK
Voor occasions en reparaties:
Opel ASCONA 1.8 S HB, i.g.st.,
opgaaf van redenen te weige- 4-'93, ƒ 3200, 075-354534.
van BX, Visa en 2CV6.
blauw met., '87, apk juli
ren. (Art." 16 regelen voor het Direct van dealer: . _,
APK klaarmaken tegen gered,
ƒ8500 020-6892455.
advertentiev*ezen).
~ 2x Nissan Sunny Sedan, 4 drs.,
prijz. Verk. van losse onderd.
'84-'86, blauw met. ƒ5.950- Opel Ascona 1.9 aut met LPG,
Tel 020-6680820 en 075-702625
bj.'81, APK 2-'93.
100%,
ƒ7.950. 1x Nissan Sunny
Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
ƒ 1750,-. Tel. 075-164440.
Coupé '88 ferrarirood alle
DRUK BRENGEN bij de Citroen Rat 127 1050 cl rijdt als een
opties ƒ 16.950. Nissan Micra Opel Ascona 20 S, '81, autom.
specialist m Zaanstad.
tijger ƒ 1275,-Tel 020-6120312. 1987 zilvergrijs met., vinyltop, 1 jr. Apk., ƒ 1750.
Garage Rene Spaan, tel.
Rat Ronno dies. bestel ƒ 3500,- etc. ƒ 7.950. Nissan Sunny VAN Tel.: 075-163008.
075-281193/353788.
exc. loopt 1 op 18 m. 87 nwe stationcar 1989 blauw met. Opel Senator 3.0 CL, m.'85,
ƒ9.950.
APK. Tel. 020-6120312.
Centrum Auto's 020-6250096 Autom. perfecte staat, ƒ 7.950.
Inruil gar. mog., 02990-37825.
Fiat Ritmo 60L 10-1986 Silveredition, zeer compleet, nieuw Datsun 280 ZX, b.j.'79, i.z.g st., T.k. Opel Kadett (lim.) bj. '86 ,
APK, rijdt nw. ƒ5.950.
staat, ƒ5.950,net gr beurt, LPG, radio, cass.,
Centrum Auto's 020-6250096 Tel. 020-6105478.
met. bl„ f 6900, 020-6683902.
fe
Rat Tipo 1.4 DGT, b.j.'89, Nissan Micra March 3/3/89,
i.z.g.st„ ƒ13.950.- Inruil gar. km.stand 46.000, wit, inruil
mog. Tel.: 02520-15234.
fine., tel. 02990-37825.
SAAB SERVICE
FIAT VERMEY B.V.
MOLENAAR
Keuze uit ruim 35 occasions. T.k. Nissan Micra, bj.'83,
Juli/augustus:
onderh., rep., apk
i.z.g.st. APK mrt '93. Vr.pr.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.

3 weken huren,
2 weken betalen

205GTIcomm. 115PK11-'86,
rood, schuifdak, sebnng, 15"
cv. en elek. ramen etc. i perf.
st. ƒ12.500. 02940-16701.
Amsterdam-Oud-Z.. 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Volvo

AUTOKROOY

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.

Zuidwijk Minervalaan

Ford Sierra 1.6 CL, b.j.'SS, LPG,
'. PËÜGEOT-DEALER
5 drs., ƒ 12.950. Inruil gar. fine.
AMSTERDAM-ZUID:
Ford Escort 1.4, / 10.750, 1987, Tel. 02990-37825.
LPG, wit, APK febr. 93.
106
XR 1 1
'91 ƒ21.500
Ford Taurus (Amer.), '86,4 drs.,
02979-83855 of 82704
'86 ƒ 9.750
2.51, rood met., el. ramen, cent. 205 A c c e n t . . .
Ford Scorpio 2.5 GL Diesel, lock, pr. stereo, i.z.g.st., 1e eig. 205 Acc.lnj. Demo'91 ƒ 19750
205 GE 1.1 5-drs.'89 ƒ12.950
b.j.'SS, i.z g.st., ƒ 14.950.
Vr.pr. / 9.900 02979-72209.
205 GR 1.3 5-drs.'87 ƒ10950
Inruil gar. fine., 02990-37825.
205 XR Lacoste . '86 ƒ 11 500
205 XS 1.4 Inj. . . '90 ƒ19950
205 XS 1.4 Inj. .. '90 ƒ20.500
205 XR Diesel 1.8'90 ƒ18750
Over garantie gesproken !
405 GLX 1.6i .. '91 ƒ29500
Fiat Panda 1000 L

Toyota

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

het faxnummer is

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

020-5626283

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

SONY MINI SYSTEEM IMKL. CD-SPELER EN BOXEN

Sony 2-weg boxen.
Infrarood
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
afstandbediening.
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. "2550.- Adviesprijs*1110.SONY CAMCORDER

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN
Snelontdooien en verwarmen.

1799.-

Flat en Square Black Trinit
j£j ron beeldbuis, euroscart.sle
reo. teletekst en afstandbe
tóJla diening. Adviesprijs'2550.-

F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,
autofocus. Adviesprijs. '2220.-

l
JVC 63 CM STUNT

PHILIPS CAMCORDER

IjSKf
Z09.SAMSUNG RE570

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY CAMCORDER

Type W75.0; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buiten20 LITER 700WATT
mantel tweezijdig geëmail KOEL/VRIES KOWBI
Geen twee deurs koelkas
leerd. Adviesprijs *2199.maar een echte 280 liter 2
deurs koel/vries kombinatie MOULINEX FM1115
Koelruimte op "ooghoogte"
SIEMENS WM3380
Adviesprijs*979.10OOtoeren. Adviesprijs*1878.-

hr«jr«i OTO

lJ;m?\

VKR6843 (=Panasonic MC20):
VHS-C inkl. accessoires. "2095.-

STEREO TELETEKST
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1295.

WAS/DROOGKOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T

£,i^3

PHILIPS /WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. V69.-'

ZANUSSI K/V (OJ)

MOULINEX KOMBI
Tegen meerprijs wast en
PHILIPS / WH(RLPOOL 800 WATT + GRILL
droogt u in één machine:

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

TOPMERKCAMCORDER

1393."" MIELEKOEL/VRIES

E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. "2799.-

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbieBAUKNECHT K/V
ding? Adviesprijs. *1549.-

JVC CAMCORDER
VHS, Super kornpakt! *2099.-

JVC55CM KLEURENTV
AFSTANDBEDIENING

869.

1195."

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899.HBHlIi!?!

"

1000WATT DIGITAAL

PHILIPS 800 TOEREN
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
hete-lucht oven + grill.

BAUKNECHT WA6500

PHILIPS HI-FI VIDEO

195.-

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. *1599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750 Watt + draaiplateau .

JVC HI-FI VIDEO
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

fl^B

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-F_[ stereo geluid. *1899.-

799.*

^H^^^ ^^
280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afBLAUPUNKT HI-FI
standbediening. Adv.*2075.RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. *2095.-

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

Ondanks grote inhoud kom- 35 Liter inhoud, 800 Watt
pakte afmetingen. Kwalitatiel vermogen en digitale tijdklok
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs *848.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

INDESIT 2-DEURS

PANASONIC HI-FI
F65;4koppen, VHS-HQ. '1894.-

Nederlandse Philips garantie.

""""'*amaalia^^'™'''1 *P ' r --~

rdeO IftU'^'^Tl.laBai

1299.-

63 CM TELETEKST

"- :^BiS;iSiaigu-^.SiËÜM^-illlul!

495.-

SONY VHS-HIFI VIDEO

njpiudr\. 1199.i i iyy.
Nederlands topmerk.
ZANUSSI 2-DEURS

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen, j
8 uur, jog-shuttle, adv. *1990.-1

899.799.-

UlW
lïHOLL. 1000 TOEREN

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

VS510; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST. *1549.-

^

BOSCH 2-DEURS

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

365.-

699.-

1650 Jasmijn. Adv. *1405.-

898.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. *825.-

CD502;WS»"r-«AQ

2

nsaaam ^d &&®& ^'

569.

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

t

PHILIPS
850

BrTpRiJsJ
RADIO'

-hokbestendig,
;;it;Ady.*67°--

:

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

#991
'299>- DD-

998.-

TOEREN
BOVENLADER

.Ste.-.ep-raow-.-.-:.|.Q

OCD II
^*-s
r o o/o > •gcaS v>,

Van de uitvinders! *1099.-

41OIV; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*!425.-

«gcPRjJ^

ARISTONA VHS VIDEO

JVC VHS-HQ VIDEO

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
., .1. PHILIPS CC1000, echter met
' REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch ge-••^IJsUJurd^eco-knop. *1495.-

899.-

I PD Qlljj

AEG TURNETTE

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv. *1220.-

70KV9717; Adviesprijs"2275.-

EaEr 799."*

999.1099.-

ïilvl

*&®&*„

ATAG ELEKTRISCH

N

FEO25A/EFF225/234.
Adviesprijs. *1445.-

130 LTR. KOELKA^

SJilOOO TOEREN RVS BL

SONY VHS-HQ. VIDEO
V210; afstandbediend. *1110.- U

5 JAAR
HITACHI VHS VIDEO

1398.-

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

SUPER KOOKPLAAT
ZANUSS1140 LITER

60SCH KTF1540J "

M730; HQ, 3 koppen. '1299.-1
WüfW

PHILIPS 160 LITER

759n

M720; LCD-afstandbed. *999.- ï

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed.+leespen. "1445.-

.-ts--,.-.
r

PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ, 3 koppen. *1157.-

449.

VIDEOCASSETTES
JSTÜNT:priizeri për3;stuks :
BASF
E-180
20.SONY
E-180 21..MAXELL E-240
27.-

.

645.-

AUDIOCASSETTES
rijzen per 5 stuks
TDK
D-90 12.50
TDK
SA-90 22.50
MAXELL XLII-9o22.50

ATAG KOOKPLAAT

GKF 334; 4 pits. Adv. *445.-

348.I/VA15; Adviesprijs*245.-

ATAG WASEMKAP
OWA 425AN; 3 standen *380.

Bi ZANUSSI WASDROGER
l Type TD50; Adviesprijs'649.-

~W 349.m 499.-

ARISTONA 51 CM

l LUXE REVERSEREND

AKAI 3 KOPPEN VIDEO RQ
Intelligent VHS-HQ, perfekt ^J
beeld, afst.bed. Adv. '988.-

ES BAUKN./BOSCH/AEG
GRUNDIG P37-440

~ 198.-

BAUKNECHT160 LITER PELGRIM WASEMKAP

Adviesprijs. *869.-

GRUNDIG51 CM TXT

4-pits gaskookplaat. *298,-

525.-

HITACHI VHS VIDEO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1098.

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie. ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro
"ornuis met hete-luchtoven,
jrill, kookwekker en gratis
160 LTR. KOELKAST
kookboek. Adviesprijs*1735.1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

U Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

F^p^

Siitóiawfjfw'jB.;

SONY VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG63CMTXT

ETNA GAS-ELEKTRO

499.-

569.-

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

598.-

INDESIT G/E FORNUIS

698.-

P INDESIT PROMOTIE .

302; 3 koppen, perfekt beeld,
-CD-afstandbediening: '1 295.-

2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.*1 095.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

ETNA FORNUIS 14.00

Type KSV; De nieuwe met 260 KN5404: Gas-elektro. *1049.liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

885.- ~

485.-

PHILIPS /WHIRLPOOL Type KN5402WO; AoV *849.'-

iRUNDIG VHS VIDEO

PHILIPS 21G R2550
55 CM TELETEKST

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

INDESIT
FORNUIS

\ ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1095.-

Type 2023; Tweedeurs 4
sterren kombikast. Adv.*899.

AKAIVHS-IHQ VIDEO
\ PHILIPS /WHIRLPOOL

^•wi...mi;.arggjM"5£y B99-,PTiMili l mfMIMJ CONDENSDROGER
gY.M'Vi / lÉUvivoM! f llffl rrgjA n n n

(T*
J -C

^y

0%Kf."

l SIEMENS CONDENS

VKR6843; ultra kompakt en volautomatisch. Inkl. acessoires.
Adviesprijs*2095.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.*595.-

23Er 378."
NDESIT 120 LITER

m 448.-

PHILIPS VRIESKAST

Type_AFB095; Adv.*665.-

498.-

BOSCH VRIESKAST

LUXE VAATWASSËR
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: A d v i e s prijs*1099.-

699.-

BAUKNECHT VW3PR

799.849.-

Type GSD1311; Adv. *848.- BOSCH VWPS2100

M:9|h^^^ 109>||^^ 198.^, •fcgap.-w:

1199.169.-

IMERKCENTRIFUGE"

628.378.-

STUNT!! VRIESKIST!!

MIELE VW G521

1479.-

ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
Winkelcentrum Schalkwijk

I

BEVERWIJK
f. v
< :
UUinkelcentrum De Beverhof
Béverhof 16(alleenwitgoed) ,

/1 AMSTERDAM AMSTELVEEN
l BADHOEVEDORP
l HILVERSUM :.
'
<

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
"Adviesprijs slechts referentie l Badhoe?edorp"vrijdag ....;..:...... 7 tot 9 uur
l LEIDSCHENDAM .
l zoals aangegeven doorofficiële l Maarssenbroek vrijdag
7tot 9uur
l WIAARSENBROEK
;l
importeur of fabrikant
|overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur,.

500.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 30 juli 1992

Los nummer ƒ 1,75

Toestemming voor
reconstructie van
Zandvoortselaan
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort mag in Bentveld aan
de reconstructie van de Zandvportselaan beginnen. Het provinciebestuur vindt de voorgenomen plannen een verbetering en heeft de bezwaren hiertegen, voornamelijk van omwonenden, ongegrond verklaard.
Zij gaan nu naar de Raad van
State. De provincie is blij dat de
oude iepen gespaard kunnen
blijven, maar daarvan is er
maandag één gesloopt.

De gemeente wil het verkeer op de
Zandvoortselaan in Bentveld in betere banen leiden. Daarvoor moeten
rijstroken worden verbreed, worden
er aan de noordzijde achttien parkeerplaatsen aangelegd, en zal een
stuk plantsoen aan de zuidzijde worden ingeruild voor een fietspad. Tegen het oorspronkelijke plan is een
aantal bezwaren ingediend, maar de
meeste zijn van de hand gewezen. De
provincie blijkt het daar mee eens,
ook zij heeft de bezwaren nu ongegrond verklaard.
Zij ziet drie belangrijke verbeteringen: de fysieke belemmeringen om in
te halen, de legale mogelijkheid om

'Colporteren met
gemeentegrond'
ZANDVOORT - Er wordt !;
colporteerd met gemeente- :!
grond 'op een niveau dat \•
een fabrikant van goedko- P
pe cosmetica niet zou mis- \>
staan'. Dat zegt K.J.W. van i'
den Broek, bewoner van de [
Zandvoortselaan, in een ji
schrijven aan de gemeente- i
raad van Zandvoort. Zijn ;
opmerking slaat op de ma- '}
nier waarop de gemeente !|
voortuinen aan deze laan, <j
plus de Haarlemmerstraat ;<1;
en de Hogeweg te koop aan- t
biedt.
i'

52e jaargang nummer 31

eek

Zware dobber voor juryleden
Harteiïjk

aan de noordzijde te parkeren en de
bredere opstelmogelijkheid voor
linksafslaand verkeer, richting Bentveldweg. De procedure en reconstructie zijn volgens hen nergens
mee in strijd en 'aan de opoffering
van groen valt helaas niet te ontkomen'. 'Het is wat dit betreft een goede keuze om het fietspad aan de zuidzijde te verleggen, opdat de daar aanwezige bomen gespaard blijven.'

FormuSe

Jazz
In Nieuw Unicum gaat van**%?
avond het Jazz Behind the
ï
Beach Festival van start, c'st
duurt tot en met zondag.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

Boom gekapt
Een van deze bomen is afgelopen
maandag gekapt, tot verbazing van
de omwonenden, die zich afgelopen
tijd tot het uiterste hebben ingespannen om de - naar schatting honderdjarige - iepen te redden. Ing. P.M.
Smits, hoofd van de sector Eigendommenbeheer, blijkt niet op de
hoogte. „De iep had iepziekte," meldt
hij naderhand. De advocaat van de
omwonenden, mevrouw mr. M.M.
Grothuis-Wiesman, bestrijdt dat:
„We hebben nog dezelfde dag een
deskundige laten komen die de stammen heeft onderzocht. Volgens hem
was er geen sprake van ziekte."
„Onze mensen rooien geen bomen
als dat niet nodig is, daarvoor gaat
het groen hen veel te veel aan het
hard", zegt Smits. Het slopen van de
iep heeft volgens hem ook niets met
Een uitgekiend gezelschap artiesten, uitstekende weersomstandigheden,
de reconstructie te maken. Advocaat een belangstellend publiek en voldoende zitplaatsen maakten het zesde Fun
Grothuis-Wiesman heeft daar 'niet Festival, gehouden voor het Casino, tot een groot succes.
veel vertrouwen' in, maar 'kan dat
niet hard maken'.
Honderden mensen genoten zichtbaar van de uiterst creatieve prestaties van

Vlindermes
ZANDVOORT - Een bewaker van
het Gran Dorado bungalowpark
kreeg het zaterdagnacht aan de stok
met een 16-jarige Amsterdammer.
De jongen had al eerder moeilijkheden op het park veroorzaakt. Dit
maal uitte hij bedreigingen en toonde hij een vlinderines. Nadat het. nies
in beslag was genomen, werd hij van
het terrein verwijderd.

Vishandelaar beboet
een tiental deelnemers, waaronder de Duitse clowns Eddy & Locci met hun
clownesk mimespel.
De jury had er een zware dobber aan, maar koos uiteindelijk voor de Fransman
Daniel Rovai & Friends. Hij mocht zowel de publieksprijs als de allround-prijs
mee naar huis nemen.
Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - De verkoop
van messen, kruisbogen, luchtdrukpistolen en meer van dergelijke 'wapens' is legaal. Dat
Blijkt uit een onderzoek van de
politie, afgelopen maandag in
de nieuwe Amerikaanse dumpwinkel in de Kerkstraat. De
verkoop van deze artikelen
heeft ongerustheid veroorzaakt bij bewoners en winkeliers uit het centrum. Er was
echter geen reden tot ingrijpen.
De bezoeker van de dumpwinkel
kan in de vitrines tientallen messen
uitgestald zien liggen, van zakmessen en dolken tot en met exemplaren van enige decimeters lang: de
zogenaamde survival-messen, inmiddels meer bekend onder de

naam 'Rambo-messen'. Een dergelijk mes is te koop voor 159,50 gulden, een luchtdrukpistool kost 199
gulden. Daarnaast zijn er ook kruisbogen en commandopakken te
koop. In de vitrine liggen ook handschoenen - als een soort boksbeugels
- met stalen pinnen, handboeien en
andere vergelijkbare materialen. Bij
nabij gelegen horeca-gelegenheden
leidde dat al snel tot grote verontrusting, omdat men vreest dat dit zal
leiden tot agressief gedrag onder een
aantal mensen.

deze niet meer open. De verkoop van
deze 'wapens' is echter legaal, zegt
de ondernemer Van der Horn. Dat
zelfde bleek uit het korte politie-onderzoek, waarvoor speciaal een wapendeskundige uit Haarlem overkwam. Een woordvoerder van het
Ministerie van Justitie bevestigt dat
ook: „De genetische energie van dergelijk wapentuig mag nie-i, Afleer bedragen -dan 7,5 joule". In de dumpwinkel is die van de zwaarste kruisboog 6 joule. Dat is dus niet in strijd
met de wet, aldus de woordvoerder.
De omstreden artikelen mogen alleen verkocht worden aan personen
Luchtdrukpistool
van 18 jaar en ouder, die een legitiVorige week werd al een jongetje matiebewijs kunnen tonen.
gearresteerd, dat in het bezit was
van een luchtdrukpistool. Ook
moest een meisje bevrijd worden, Wapenwet
dat tijdens het spel in de 'boeien'
Voor de voorzitter van de Zandwas geslagen. De kinderen kregen voortse horecabond, Fred Paap, is

'Net of er een gordijn werd opengetrokken'

Loose' team van Klijn Surfing
is vrijdagavond de winnaar geworden van het vierde Zandvoortse roeispektakel. Enkele
honderden belangstellenden
kwamen naar het strand om de
deelnemende teams gade te
slaan bij hun ludieke verrichtingen. In totaal hadden zich
50 teams van vijf personen ingeschreven voor het evenement, daarmee zat het ruim tevoren al 'vol'. Regenbuien en
windvlagen dreigden even het
evenement dwars te zitten.

Volgens Van den Broek kan j
dat niet: 'De feiten zijn, dat op :
de betrokken grond een ver- l
gaande erfdienstbaarheid ten :j
behoeve van de bewoners rust i
die deze voor ieder ander dan de : i
bewoner waardeloos maakt. 'j
Verkoopt een bewoner zijn huis, i
dan gaan al deze rechten op de ;
koper over. De gemeente sugge- !\;
reert dat dit niet zo is. Boven- ;
dien heeft elk der bewoners het /
persoonlijk recht de grond te •',
omheinen en te gebruiken als
tuin. Bij verkoop van de eigen- r|
dommen aan de betrokken we- ;;
„Winnen is niet belangrijk, gezelgen gaat de erfdienstbaarheid ;j ligheid staat voorop", zei speaker
en het persoonlijk recht over op ; Theo Hilbers bij aanvang van het
de nieuwe eigenaar.'
evenement. Die gezelligheid zou er
'De gemeente als eigenaar van '_',
de grond heeft in rechte geen -i
enkele mogelijkheid om in de !
bestaande toestand verandering !i
te brengen.
£

ook komen, al zag het er aanvankelijk naar uit, dat het roeispektakel
wegens slechte weersomstandigheden uitgesteld moest worden. Aan
het eind van de middag trok de lucht
dicht en een plensbui viel naar beneden, windvlagen van kracht zeven a
acht uit het noordwesten zwiepten
de golven hoog op. „Om vier uur
zagen we het strand helemaal leegstromen," vertelt organisator Rob
Drommel. „Het was een troosteloze
boel."

Lichtpuntje
Meteoconsult en KNMI werden
gebeld, maar beide voorspelden alleen maar regenbuien. Deelnemers
belden naar post noord met de vraag
of het evenement nog wel door ^ou
gaan. „Uiterlijk half zeven moesten
we een beslissing nemen," aldus

Drommel. „Maar tien minuten daarvoor zagen we een lichtpuntje boven
zee, op dat moment wisten we allemaal dat we ermee door moesten
gaan. Toen was het net of er een
gordijn werd opengetrokken."

had zo sterk 'bezuinigd' dat hij alleen een houten schildje met een 'vijgeblad' droeg. Na afloop kreeg hij
van een damesteam een minuscuul
slipje aangeboden.

De lucht klaarde op en wat overbleef, waren een lichte bries, een
aangename temperatuur en een
kalm deinend zeetje. Helaas waren
op dat moment alle strandbezoekers
van die middag al vertrokken. Maar
het waren uitstekende omstandigheden voor de 49 deelnemende teams
(nummer 50 kwam niet opdagen)
die vanaf dat moment van alle kanten kwamen toegestroomd. Daaronder ook teams uit andere gemeenten
in Noord- en Zuid-Holland. Een aantal had zich traditiegetrouw in ludieke creaties gestoken, tot vermaak
van de omstanders. Een enkeling

Kangaroe-wip

|j

Tegen het aanbod om de voor- ij
tuin te kopen, is bij menig bewo- ij
ner van deze drie straten verzet ;]
ontstaan, met name vanwege de '•\
hoge overdrachtskosten. Daar- j
om heeft Van den Broek het col- ;!
lege enige tijd geleden voorge- li
steld, dat de gemeente de tuinen '\
voor een symbolisch bedrag van
een gulden te koop aan biedt.

j^ g

l 2 aug
; 3 aug
H aug
a aug
6 aug

HW
04.22
05.06
05.51
06.35
07.20
08.11
09.08
10.05
11.05

LW
00.15
00.45
01.25
02.16
03.06
03.54
04.55
05.55
06.35

HW LW
16.5014.26
17.37 15.16
18.19 16.04
19.05 16.46
19.51 17.22
20.39 16.26
21.32 17.04
22.35 17.55
23.34 19.10

Vaanstand:
EK woensdag 5 aug. 11.00 u.
Doodtij 8 aug 12.40 u. NAP+65cm

Tot vermaak van het publiek, dat
na de regenbuien alsnog naar het
strand was gekomen, hadden de organisatoren een 'kangoeroe-wip' oftewel een 'droogroeiwedstrijd' over
het strand ingelast, plus een 'lévende rupsband'. Dat de 'kangaroes' af
en toe doormidden braken, en dus
snel gerepareerd moesten worden,
kon de pret niet drukken. Daarnaast
moesten de teams met de roeiboot
een boei ronden, op enkele tientallen meters uit de kust. Dat niet alle
Zandvoorters vertrouwd waren met
de riemen van de reddingvletten,
bleek wel uit het feit dat er af en toe
'man over boord' gegeven moest
worden. Gelukkig waren de leden
-van de Zandvoortse- en Bloemendaalse reddingsbrigades in de buurt
om de 'pechvogels' veilig op het droge te brengen.
Erelid August van der Mije en zijn
mede-j uryleden Marja Manders en
Rob Vos hadden de moeilijke taak
de punten te verdelen. Burgemeester Van der Heijden reikte na afloop
de bekers uit. De snelste tijd in de
catagorie heren was 4 minuten en 42
seconden en kwam op naam te staan
van van Klijn Surfing. 'Johnie and
the Glitters' eindigden met 5 minuten en 32 seconden als snelste dames-team, terwijl 'Kom op nou' uit
Vianen met 5 minuten en 52 seconden bij de gemengde teams met de
eer ging strijken. Maar ook de andere deelnemers konden, dankzij de
medewerking van plaatselijke ondernemers, met een prijsje naar
huis.

Waterstanden
Datum
30jul
31aujul

ZANDVOORT • Een vishandelaar
aan de Zandvoortse Curiestraat
kreeg zaterdagavond een bekeuring
omdat hij zijn containers vol stinkend afval langs het trottoir had
neergezet. De lucht was volgens de
buurtbewoners niet om te harden.
(ADVERTENTIE)

Weersomstandigheden veranderen net op tijd voor roeispektakel

Verzet

tei. 17166
tei. 17156
tei. -|86<18

Raad van State

Volgens haar gaan de omwonenden verder procederen, gisteren zou
een bezwaarschrift naar de Raad van
State verstuurd worden. Daarin protesteren zij tegen de 'enorme ingreep'
die de gemeente op eenvoudige wijze
in Bentveld meent te mogen realiseren, met name in de groenvoorziening.
Bij de provincie waren in totaal
vijftien bezwaarschriften ingediend.
Onder andere tegen de aanleg van
verhoogde verkeersgeleiders tussen
de twee rijstroken. Garage Bentveld
verwacht een schadepost van 27.600
gulden per jaar van dit 'cliënt-afstotende reconstructieplan'.
Van den Broek verzoekt de
Enkele bezwaren hebben bij het
raadsleden 'het college op te h gemeentebestuur wel gehoor gekredragen, deze misleidende en on- '•\ gen. Zo zal het kruispunt met de Brawaardige colportage in de huidi- '. \ menlaan en de Westerduinweg worge vorm te staken.' Dat 'colpote- '| den verbeterd. Er wordt een vluchtren met gemeentegrond' in brie- ï heuvel aangelegd die het voor oudeven van het college van burge- ;': ren makkelijker maakt om de weg
meester en wethouders gebeurt \, over te steken. De omwonenden hadsinds november 1991, constaden aangedrongen op een verkeersteert Van den Broek. 'Men mag :. licht.
kiezen tussen koop of huur. Op
vragen wat er gebeurt als men j'
van beide opties geen gebruik i;
maakt, reageren gemeente-amb- j;
tenaren - de gemeentelijke voor- ij
lichter voorop - met antwoorden l\
die suggereren dat men reke- :'
ning moet houden met een ••
transformatorhuisje, een glas- '•',
bak, een openbaar toilet, een ;:
bushalte of alle vier.'
ZANDVOORT - Het 'Hang

Omheinen

Oplage: 5.150

Editie 22

'Genoten'

Spannende strijd tussen de roeiers, die elkaar af en toe danig in het vaarwater zaten.

Foto Bram Stijnen

Strandcommandant Rob Drommel toonde zich na afloop zeer tevreden, volgens hem was het evenement een groot succes: „Ook al hadden we wat pech met de kangoeröe;
-wip, het was een hele goede sfeer
onder rie deelnemers en de medewerkers. We hebben er ontzettend
van genoten."

dat voldoende reden om zich positief op te stellen. „Wie ben ik om
hierover te oordelen. Als het spul
dat ze daar verkopen, legaal is, heb
ik er geen moeite mee." Toch is de
nieuwe korpschef Rein Bruntink
niet overtuigd van de onschuld van
de te koop aangeboden kruisbogen.
„Maar zolang de verkoop legaal is,
kunnen wij er niets tegen onrlernemen", zegt Bruntink. Wat dat betreft, wacht hij op de veranderingen
in de Wapenwet. Daar is het ministerie van Justitie momenteel nog mee
bezig.
(ADVERTENTIE)

Bilderdijkstraat 150,
A'dam, 020-6120862
Vraagt te koop voor
verenigingen, goede
gebruikte

(ADVERTENTIE)

33!

s$

S

5?

VAKKUNDIG SCHILDERWERK
TEGEN VOORDELIGE TARIEVEN.
Bel voor gratis prijsopgave.
Tel. 020-6418250"

die kr.ui! moet ik hebben.
Omdat ik .nr.ui.u \vil u c t v n u.u /.idi in m i j n
omgeving afspeelt. Ter kennismukint; ontvang ik het Xaiulxoiirts 's;r!.rAM'i;t'i

13 weken voor maar ƒ 12,00

Nlllllll: ( l l l . V )

L.J ..]_..!

l

l

i__ i

! _ , .'.

Adres: l L.J__i . J l L_L_J _ L . :
I'ostfode/I'laats: L..l_l._.l__l !_..; :.... . : .
Telefoon: L_i i 1.—l l L J L..1 _.l_.i - L. .

;
\\ K

(iiro/lianknr: l _ _ i l i l l L_j._._i..:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29.00 Djaar ƒ 02.00
' Voor pnstabnnnees gelden ander' tarieven.

l' kimt n\v abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: (UO-MiS.I.vOO.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
\Vcekmedia. Antwoordnummer l O O ï l . 1000 I'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/.egel te plakken.
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FAMILIEBERiCHTEN

VIDEO AANBIEDING

Bedroeld maar dankbaar dat we haar /.o lang bij
ons mochten hebben geven wij U kennis van het
overlijden van 01170 lifvo /uster, tante en nicht

Hondenvrij gebied

Andréa Catharina Paardcbek-Mulder

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 2.4.17, eerste lid
onder d van de APV Zandvoort aangewezen als plaats waar het verboden is
honden te laten verblijven of te laten lopen:
- het voor voetgangersverkeer bestemd gedeelte van de Boulevard De
Favauge, hetdirect aan deze boulevard gelegen verhoogd gedeelte van het
Bm. Van Fenemaplein (dak parkeergarage), de Strandweg en het Badhuisplein.

op de leeftijd van 81 jaar.
l laarlem:
Kam. v.d. Kwast
Katwijk.
I ani. Buuiman
Haarlem:

Fam. Paardebek
Zandvoort, 22 juli 1992
Cort v.d Lindenstraat 30
2012 Cl! Zandvoort
Con.adies:
Mevr. M. E. v d. Kwast-Mulder
Zonnebloemstraat 7
2014 W Haarlem
«KGHrsegESDHBBK

Het besluit ligt gedurende drie maanden ter inzage op de afdeling Bouwtoezicht & Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4.

Goedkeuring toepassing art. 11 WRO
Op 7 juli 1992 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit
van burgemeester en wethouders van21 april 1992 goedgekeurd aangaande
toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de
reconstructie van de Zandvoortselaan.

IN HET KORT: CCD-TR705 • Video Hi8, dus superieure beeldkwaliteit» Precision CCD-beeldchip (470.000 beeldpunten), hifi

Met toepassing van genoemd artikel wordt afgeweken van de profielen zoals
deze op de plankaart van het bestemmingsplan 'Bentveld Zuid' staan aangegeven.

stereo geluidskwaliteit « Auto Lock Cover • 8 x motorzoom
met macro • Elektronische sluiter tot 1/10.000 seconde o Digitaal Superimpose met scroll-functie • Fader « LCD Display •

„Herinner nut.
maar mcl in sombere dagen.
Uf'riiiniv mij. i'i s/ra/c'iidp ~on,
hoe ik uw, toen ik alles, nog kon."
Zij wist het onaanvaardbare te aanvaarden.
Op donderdag 23 juli ruimen wij afscheid van
mijn innig geliefde v touw, onze allerliefste moeder en oma

De Ruyterstraat 6/7: Vierkam.app. op 4e
etage. Schitterend uitzicht over zee. Ind.
entree, ruime hal, woonk., eetk. met ruim
balkon op zuidwesten, gr. slaapk. met balkon op noordoosten, kl. slaapk., keuken,
badk. met ligbad en wastafel, toilet. Serv.k.
ƒ 200,- p.m. Het app. wordt gestoffeerd en
gemeubileerd opgeleverd.
Vr.pr. ƒ 179.000,-- k.k.

« Gewicht 790 gram « l.R. afstandsbediening * Maximale
speelduur 3 uur • Direct afspeelbaar op elke tv o Compleet met
accessoires.

van 2<}0S^ voor 2695,-

Lydia Johanna Bonte-Veldkamp
op de leeltijd van 60 jaar.
Zandvoort:
W. J. P. Bonte
Amstelveen:
Sylvia en Kees
Anouk
Femke
Breda:
Irene en Kees
2042 TS Zandvoort 1992
De Favaugeplein 53 h.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

Aangevraagde bouwvergunningen

Minimale Lichtsterkte 2 Lux « Gain Control« Wereld datum/tijd

Grote Krocht 26,
2042 LX Zandvoort
Tel. 13529

072B92
073B92

Blmkertweg 2
- plaatsen kozijn in oostgevel
Bentveldweg 11, Bentveld - vergroten woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaarindienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Passage 3/39: Tweekam.hoekapp. op 8e
et. met rondom groot balkon. Riant uitzicht
over dorp en zee. Ind. entree, ruime hal,
woonk., slaapk., badk. met ligbad en wastafel, keuken met app., serv.k. ƒ305,- p.m.
Vr.pr. ƒ 185.000,- k.k.

061B90 Bramenlaan 8, Bentveld

Brederodestraat 54: Karakteristieke twee
onder een kapwoning. Ind. hal, tpilet/douche, kelder, woonk., keuken met inb.app.,
1 e et. 3 slaapk. met wastafel, balkon, 2e et.
zolder bereikbaar via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 249.0GG,-- k.k.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
30 juli 1992

Verleende bouwvergunningen
- opnchten woongebouw bestaande uit
10 appartementen
132B91 Boulevard Paulus Loot 23 - aanleggen zwembad
066B92 Helmersstraat 22
- plaatsen dakopbouw
Reconstructie Zandvoortselaan
- Bentveld + bijbehorende werken.

Burg. Engelbertsstraat 7 zw: Gunstig gesitueerd benedenappartement in vrijstaand
pand. Ind. entree, hal, L-vorige woonk., toilet, douche/toilet, 2 slaapkamers, keuken.
Garage met oprit voor 2 auto's.

Weekaanbieding

Vr.pr. ƒ 247.500,- k.k.

\
Y Y Y
Hierbij willen wij onze kinderen,
kleinkinderen, familie, vrienden
heel hartelijk danken voor de vele
kado's, bloemstukken en kaarten
die wij mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijksfeest
Het was geweldig!
H. Strijder
T. Strijder-Mantingh

Jan Snijerplein 6: In centrum gelegen halfvrijst. woonhuis. Bouwj. 1978. Ind. souterrain: 2 kamers, 1e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel, 3 slaapk., 2e et. vliering bereikb. via vlizotrap. Tuin op zuidoosten.
Vr.pr. ƒ 295.000,-- k.k.

VAN
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten'

De jongens van
Zandvoortmeeuwen
(Zeist).

MAKELAAR OtG.

tuinwerkzaamheden

Cocktail party
a.s. zat. in soc. de Manege van
20.00-22.00 uur.
Voor de ladies
cocktail van het huis.
22.00 uur wederom een gevarieerd
programma met D.J. Rob. Live
entertainment en live 60er jaren
muziek in de ben.zaal.
Voor ongeb. mensen v.a. 25 jaar;
corr. gekl.

ALS SERVICE m miiïEIT MET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Ons Kaatje

en

Willem, Ruud, Eli en Teun
Bedankt voor het te gekke voetbalkamp!

Wie wil ons
helpen met
licht onderhoud

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

B.v. 65+ of vutter.
Tel. 18583
na 19.00 uur.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944 */Fax 02507-17596

IRfSCOPIE

(poes)

is nog niet terug.
Schildp kl., klem v stuk,
zw. bandje.

Reactie:
Oosterparkstraat 34.
Tel. 12725.
Tegen beloning

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

Zondagavond 2-8 1992^
in Café SAM-SAM
U'3

Entree ƒ15,- info. 16023

Ti! en lom Loos
willen bi'i deze iedereen hartelijk
bedanken voor de getoonde
belangstelling bij Toms afscheid
van de brandweer.

voor wie van gezellige
ouderwetse A 'damse
muziek houdt.

GENIET
VAN ON ZE
ZOMERBLOEMEN
BLOEMENHUIS

ABRES
CENTRO Dl MARMI

DAG en XACHT bereikbaar

De specialist in al uw bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Tel. 02507-13278

é-?

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Zaterdag 1 augustus en
zondag 2 augustus

Dineren met live muziek
op ons gezellige terras van
17.00-21.00 uur
Reserveren aanbevolen

't RACE TAURANT
Boul. Barnaart 22
Tel. 02507-15445
Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur.

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/rn2 incl. btw.

ABRES

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

\

Voor overheerlijk eten met schitterend
uitzicht op zee zozvel binnen als bulten op
ons terras.

Boul. Barnaarf 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Alle dagen open

NACHTBUSSEN
NAAR
HAARLEM
01.44 uur
02.24 uur
03.04 uur
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Wielrenners in Barcelona warm ontvangen

ZANDVOORT - De zes Zandvoortse wielrenners die twee
Nederlandse vlaggen naar de
Olympische Spelen in Barcelona hebben gebracht, zijn daar
vrijdagmiddag door een gezelschap van bekende landgenoten ontvangen. Een van de
vlaggen is zaterdag gebruikt
bij de opening van de spelen,
tijdens de intocht van de Nederlandse deelnemers.

„Het was fantastisch", zeggen zowel Klaas Koper als Kees Hoedt,
twee van de zes wielrenners van het
wielrengezelschap uit deze gemeente. De anderen, William Keur, Peter
Koper, Pieter Visser en Ko de Vreng,
lijken het daar zeker mee eens. Samen met 27 andere rijders, allen lid
van wielerclub Olympia legden zij
op de fiets de 1600 kilometer naar
Barcelona af, om daar de Nederlandse Olympische vlag en de vaderlandse driekleur af te leveren. Acht dagen deden zij over de rit.

Anton Geesink
De club wielrenners werd vrijdag
feestelijk onthaald door een gezelschap met onder andere Ada Kok en
Anton Geesink, van het Internationaal Olympisch Comité, plus een
aantal Nederlandse deelnemers aan
de spelen, waaronder wielrenster
Moniek Knol. Verder waren ook
voorzitter Wouter Huybregtsen van
het Nederlands Olympisch Comité
en comitélid Piet van der Molen, tevens oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie,
aanwezig. De wielrijders ontvingen
een medaille en een forse beker voor
hun prestatie.

Eigenlijk had men de rijders liever zaterdag ontvangen, tegelijkertijd met minister d'Ancona, maar
dat was onmogelijk. Op dat moment
moesten de fietsers al weer in de bus
zitten, op weg terug naar Nederland.
Ondanks een regenachtige tweede
dag is volgens Klaas Koper de fietstocht naar Spanje uitstekend verlopen. „Iedereen heeft de tocht kunnen volbrengen. We hadden weinig
lekke banden, en dankzij de sponsors volop eten en drinken. Behalve
de gekoelde dranken zijn er onderweg minstens tweeduizend blikjes
frisdrank opgegaan." De laatste paar
dagen was het hard werken, de zesde
en zevende dag hadden de langste
afstanden, van ongeveer 230 kilometer elk. „Dat waren lange hete dagen." De korste rit op een dag was
152 km. Toch was die busreis van
meer dan twintig uur terug naar
huis was voor de meesten méér afzien dan de heenreis op de fiets."

ANWB
De ANWB heeft de hele heenreis
'stand-by' gestaan om hen direct te
hulp te kunnen schieten, voor het
geval dat nodig mocht zijn. Al dertig
kilometer vóór Barcelona werden de
fietsers opgewacht door twee
ANWB-auto's en twee motoren van
de Nederlandse handelsvereniging
in Spanje; om hen in escorte de stad
door te leiden.
Dat laatste traject werd afgelegd
na een onderbreking van een paar
dagen rust in Pineda de Mar aan de
Middellandse-Zeekust. Daar was het
gezelschap al met champagne en
spandoeken door zo'n vijftien supporters, voornamelijk familie en
kennissen, ontvangen. De laatste
nieters in het kustplaatsje waren af-

Weekenddiensten
Weekend:
1/2 aug. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)

Kerkdiensten
Weekend 1/2 aug. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: G.H.N. Germans
uit Sassenheim
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. v.d. Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16
augustus.
Roomskatholieke Kerk:
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In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie Iioudt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer Is: 18648.
Op strand was het ook afgelopen
week veelal aangenaam vertoeven.
Zo dacht ook een Amsterdammer
met een luxe speedboot er over. Hij
kwam zondag 'even' varend via IJmuiden naar Zandvoort, voor een
kopje koffie (met versterking) op het
terras van een strandpaviljoen. Op
de terugweg kwam hij echter in de
problemen. De motor sloeg af, waarna de aan de kant dreigde te spoelen.
De 'schipper' belde daarop 'Driebergen', waar men normaliter alleen verkeersinformatie geeft. Van daaruit
werd de kustwacht m IJmuiden gewaarschuwd, maar even later lag de
speedboot al op het strand.
Mot een beetje brandstof (volgons
medewerkers van de reddingsbngade was de tank leeg) werd de motor
weer aan de praat gebracht. De eigenaar wilde echter niet meer hebben
'omdat het daar niet aan lag'. Toen de
boot even later weer stil lag, is hij
• De Zandvoortse wielrijders tijdens hun rustpauze aan de Spaanse kust. Staand (v.l.n.r.): Peter Koper, Klaas door de ZEB maar naar IJmuiden
Koper (met Olympische fakkel) en Kees Hoedt, zittend Pieter Visser, Ko de Vreng en William Keur.Foio oicky de vreng gesleept. Daar moest hij zelf verder
zien te komen.
gelegd achter een fakkel, waarmee deur. „We zijn blij dat iedereen weer naar en in Spanje vier verjaardagen
kort tevoor nog een hardloper het heelhuids is thuisgekomen," zegt gevierd. Getracteerd werd er ook bij
Olympisch vuur een aantal kilome- Klaas Koper na afloop.
aankomst met de bus in Amster- Kluisjes
ters had verder gebracht.
De politie en Jaap Paap, voorzitter
dam: familie van Ko de Vreng en
Het gezelschap kwam afgelopen
William Keur hadden zoute haring van de strandpachtersvereniging,
Zoute
haring
zondag weer de Nederlandse grens
klaargezet. „Daar hadden we veer- hebben weer iets nieuws bedacht. Bij
over. Van de Zandvoorters werd
De oudste deelnemer was 71 jaar. tien dagen om gezeurd. In het Hol- wijze van proef zijn er bij paviljoen 8,
Kees Hoedt 's middags tegen vijf uur De jongste was 21 toen hij vertrok, land House waren wel allerlei hap- Het Trefpunt, 'kluisjes' geplaatst,
als een van de eersten thuis afgezet, onderweg werd hij 'een jaar ouder': jes te krijgen, maar geen zoute ha- waarin de badgasten hun spullen van
voor een feestelijk versierde voor- 22. In totaal zijn er tijdens de trip ring."
waarde kunnen opbergen. In totaal
zijn er 38 van deze 'safe-loketten' geplaatst, de huur ervan kost vijf gulden per dag. Je hoeft niet bang te zijn
len. De buit zat onder zijn jas verde sleutel te verliezen, want die is er
stopt. Een nader onderzoek aan het
niet meer bij. De gebruiker stelt zijn
ZANDVOORT - Een 37 jarige Am- bureau aan de Hogeweg leerde dat
eigen code samen met een druktoetsterdammer werd zondagmiddag in de man al eerder met de politie in
ZANDVOORT - Een onlangs ge- sen-systeem.
De ingetoetste code
een supermarkt aan de Grote aanraking was geweest. Hij was al opend horecabedrijf aan de StationsKrocht door de Zandvoortse politie 111 maal wegens winkeldiefstal op- straat bleek zaterdag bij een politie- wordt bewaakt door een computerin hechtenis genomen. De man had gepakt.
controle niet in het bezit van een systeem. Als een ander probeert het
De verdachte werd in de cel hinderwetvergunning. De eigenaar getal te ontcijferen, gaat er bij het
geprobeerd om zonder te betalen
langs de kassa te lopen. Winkelper- gestopt. Maandag werd hij voor de kreeg een waarschuwing. Volgens de eerste foutje al een alarm af. Dus ook
soneel hield hem vast tot de agenten Officier van Justitie in Haarlem ge- Zandvoortse politie zal zijn zaak voor de gebruiker is het zaak, de
waren gearriveerd. Die constateerde leidt. Daar kreeg hij een dagvaardi- worden gesloten als de benodigde code goed te onthouden. De plaatdat hij voor 262,10 gulden aan ging uitgereikt en hij zal binnenkort papieren bij een volgende controle sing van de kluisjes maakt onderdeel
uit van een project van de politie. Die
scheermesjes had proberen te ste- voor de rechter moeten verschijnen. niet aanwezig zijn.

Horecabedrijf
zonder vergunning

Kleptomaan

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Burgerlijke stand g
Periode:
21 - 27 juli 1992

Geboren:
Daan, zoon van: Knotter, Arie en
Schirmeister, Mirjam Evelien
Esmee, dochter van: Vleeshouwers,
Godefridus Franciscus en Elgersma, Klaasje
Chantal, dochter van: Bakkenhoven, Freddy Jan en Van Buuringen,
Marijke Apolonia Maria
Rowan Dylan, zoon van: Bakker, Ronald Peter en Adams, Nelly
Overleden:
Sietsema, Bart, oud 87 jaar
Bonte geb. Veldkamp, Lydia Johanna, oud 60 jaar

Coffeeshop bekeurd
ZANDVOORT - De politie heeft
woensdagnacht de exploitant van
een coffeeshop in de Brugstraat bekeurd, omdat hij zich niet aan de
sluitingstijd hield. De coffeeshop
had om één uur dicht moeten zijn,
maar was op dat moment nog open.
Er werd ook opgetreden tegen de
nieuwe eigenaar van een café aan de
Zeestraat, die om twee uur zijn terras nog buiten had staan. De man
kwam er af met een waarschuwing.

Warm zeewater
Het zeewater blijkt dit jaar warmer
te zijn dan vorig jaar. „Twee graden
warmer," zegt strandpachter Paul
Zonneveld die enkele keren per dag
de omstandigheden op strand bekijkt en vervolgenb de gegevens doorbelt voor het Strandweerbencht.
Driemaal per week wordt ook de watertemperatuur opgenomen. „Als het
lekker water is, doe ik dat zwemmend," beweert hij glimlachend. Volgens de algemene normen is het zeker lekker water. „Vanmorgen om
acht uur was het 19,2 graden, maar
gemiddeld - later op de ochtend - ligt
de temperatuur rond de 20 graden."
Of dat nog gevolgen heeft voor het
strandleven? „Het zeewater heeft altijd invloed op de omstandigheden
op het strand," aldus Zonneveld. De
strandpachters hopen dat het weer
door die hogere temperatuur, deels
te danken aan het mooie voorjaar,
standvastiger wordt.
Het zeewater is deze milde winter
ook niet zo sterk afgekoeld. Dat geldt
eveneens voor het voorjaar waarin
maar weinig stormen opstaken.
Daardoor bleef de zee vrij kalm met
het gevolg dat het oppervlakte water
nauwelijks in aanraking kwam met
het koude water van grotere diepte.
In verband met de hogere temperaturen wordt wel rekening gehouden
met meer algenvorming.
Een strandpachter in Bloemendaal aan Zee had wel een bijzondere
theorie. De hogere temperatuur zou
daar veroorzaakt zijn door de zandsuppletie. Daardoor is de zee tot zo'n
300 meter uit de kust ondiep en daardoor sneller warm.
J.K.

MENINGEN

Hondepoepactie is hetze tegen hondebezitters
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief naar
de redactie van deze krant, Postbus
26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt
uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
Twee lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad reageren op de vorige
week gestarte campagne van de gemeente tegen overlast van hondepoep: 'Bent u er vandaag alweer in
getrapt? Vies hè? Hondepoep, doe er
wat aan!'De huis-aan-huis verspreide
folder roept op tot een hetze tegen
hondebezitters, vindt de heer J van
Asselt.
Vorige week werd ik onaangenaam getroffen door de inhoud van
een gemeentelijke ciculaire over
overlast door hondepoep. Onaangenaam getroffen om twee redenen:
ten eerste bevat deze circulaire enige schromelijke overdrijvingen en
ten tweede is ze - naar het mij voorkomt - geschreven vanuit een hondenvijandige instelling en roept ze
op tot een hetze tegen hondebezitters.
In het begin van de circulaire staat
vermeld dat 'men het erover eens is

Fantastisch
Zaterdag 19.00 uur:
woord/communieviering
Zondag 10.30 uur: woord/commu- weekend Parijs
nieviering, pastor Cl. van Polvliet
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. A. Stringer
Zondag 19.00 uur: dhr. Euud Blom
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: E.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

wil de badgast helpen, diefstal van
zijn waardevolle spulletjes te voorkomen. Als de proef met de safe-loketten slaagt, worden deze waarschijnlijk ook bij andere paviljoens neergezet.

Mevrouw José Vonsee-Paap reageert naar aanleiding van de reis
naar Parijs, die haar - als een van de
winnaars van de Tour-de-France-puzzel - door het Zandvoorts Nieuwsblad
is aangeboden. De winnaars konden
aanwezig zijn bij de laatste finish in
de tour.
Als een van de gelukkige winnaars
wil ik u hierbij hartelijk danken
voor het FANTASTISCH weekend
in Parijs. Zomaar, totaal onverwachts, mochten mijn man en ik
mee met de bus, vol andere prijswinnaars. Zaterdagmorgen vertrokken
we even na zessen richting Parijs en
's middags om een uur of drie kwamen we bij ons prima hotel aan. Onderweg werden door begeleider Bob
Lodewegen nog een paar leuke quizvragen gesteld, waar hele mooie prijzen aan waren verbonden, die eerlijk
onder alle passagiers werden verdeeld. Zo vloog de tijd voorbij.
De beide chauffeurs vonden het
zonde de hele middag niets te doen,
dus die boden een extra rondrit aan.
Een prima idee. Na het heerlijke diner maakten wij ook een rondrit,
zodat wij om half twaalf doodmoe
ons bed in rolden. De volgende dag
konden wij vrij besteden. De één
doorkruiste heel Parijs, de ander
bleef in de buurt van de Champs
Elysee om de Tour de France te bekijken.
Alles mocht dit weekend, maar
één ding moest: we vertrokken om
18.00 uur vanuit Parijs richting huis.
Zo kwamen we moe, zweterig maar
zéér voldaan 's nachts om twee uur
weer in Zandvoort aan.
Een heerlijk weekend achter de
rug met gezellige mensen en een prima begeleiding. Nou wij doen volgend jaar weer mee met de prijsvraag, zeker weten! Nogmaals dank!
José Vonsee-Paap
Zandvoort

dat hondepoep de grootst kleinste
ergernis is'. Waar haalt de auteur
deze wijsheid vandaan en wie is die
'men'? Ook beweert hij dat de volksgezondheid wordt bedreigd. Nu, ik
vind deze stelling lachwekkend en
ben van mening dat er, ook in Zandvoort, wel grotere gevaren voor de
volksgezondheid zijn aan te wijzen.
Natuurlijk is het waar dat vooral de
boulevards van Zandvoort soms op
een ergerlijke wijze zijn vervuild,
echter niet alleen door hondepoep.
De inhoud van auto-asbakjes, plastic bordjes met etensresten, kapotte
flessen, bierblikjes enz. worden helaas niet alleen in maar vooral ook
naast de vuilnisbakken gedeponeerd.

meer beschikbaar. Daar staan de
heilige koeien die de gemeente geld
in het laadje brengen, de auto's van
de badgasten. Dus die goot is niet
altijd zo eenvoudig als de schrijver
van de brochure het wil doen voorkomen.

Zwartkampeerders

Scheisspromenade
Maar ook de hondepoep draagt er
tot bij dat de boulevards soms een
onsmakelijke indruk maken. De uitdrukking 'Scheisspromenade' die ik
een Duitse badgast eens hoorde gebruiken, is in dit verband zeker niet
overdreven. Deze overlast wordt
voor een deel veroorzaakt door
Zandvoortse hondenbezitters die
hun hond aangelijnd laten lopen of
hun honden er zelfs alleen op uit
laten gaan.
De voornaamste reden dat in het
bijzonder de boulevards en het
dorpscentrum zo zijn vervuild, is
echter dat er tijdens de weekeinden
een ware invasie plaatsvindt van
honden die door badgasten en dagjesmensen worden meegenomen.
Een aantal van deze honden gaat
ook met hun bazen het strand op,
hoewel dit is verboden. Maar ja, de
badgast is nu eenmaal heilig verklaard in Zandvoort, dus ik denk
niet dat men bereid is of in staat zal
zijn de bezoekers tot aanlijnen of tot
opruimen te dwingen.
Gezien de bijzondere aard van het
probleem in Zandvoort ben ik dan
ook van mening dat alleen een veel
intensievere opruiming met gebruik
van mechanische hulpmiddelen tot
een wezenlijke verbetering kan leiden. Opruimen is een kostbare zaak,
zegt de schrijver van de brochure,
die met belastinggeld betaald moet
worden. Wel, ik betaal voor mijn
twee honden jaarlijks 257 gulden en
dit gebeurt al vele jaren. Ik neem
aan dat er in Zandvoort enige duizenden hondenbezitters zijn, dus
dan moet er toch jaarlijks een niet
onaanzienlijk bedrag binnenkomen

en een aardig spaarpotje zijn gevormd. Je vraagt je dan toch wel af
wat de bestemming van dat geld is
en waarom er al niet veel eerder één
of meer 'stofzuigers' zijn aangeschaft.

Hulppolitie
Bepaald onsympathiek in de brochure vind ik dat de medewerking
wordt ingeroepen van niet-hondebezitters om overtreders op h at laakbare van hun handelen te wijzen. Ik
weet al exact welk mensentype zich
hierdoor aangespoord zal voelen een
medeburger bestraffend toe te spreken. Dezelfde lieden die werkeloos
toekijken als iemand op straat in

Borden 'tegen fietsen op de boulevard
De boulevard lijkt eerder het domein van wielrijders dan van wandelaars, vindt de heer L Buursema
Vandaar dat hij zich deze week schnf-

Huur strandbedden te hoog
Misschien wilt u onderstaande
brief over de dure strandbedden van
11,50 gulden per dag in uw krant
plaatsen. Door deze hoge huur staan
bij elke strandtent minstens 80% van
de strandbedden leeg, ondanks de
mooiste en langste zomer sinds 100
jaar.
Als een echtpaar met twee volwassen dochters 14 dagen vakantie
neemt in Zandvoort en alle vier elk
twee kopjes koffie per dag nuttigt, is
deze vader in 14 dagen ongeveer duizend gulden kwijt. Wat hij niet kan
en ook niet wil betalen, zodat nagenoeg alleen de zwarthandel en die
arme Duitsers van deze ligstoelen
gebruik maken.
Laat deze ligstoelen toch 7,50 gulden per dag kosten en hierbij ook

elkaar wordt geslagen of wordt beroofd, zullen de gelegenheid niet
voorbij laten gaan in dergelijke gevallen tegenover de hondenbezitter
als een soort hulppolitie op te treden. Ik ben benieuwd of zij dat ook
zullen doen als één of andere macho-achtige figuur zijn pitbull op de
boulevard laat poepen. Ik vind sociale controle uitstekend maar ben
van mening dat die beter opgeroepen kan worden voor werkelijk ernstige overtredingen of misdrijven.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de plaatsen waar de hond
wél zijn behoefte mag doen, o.a. m
de goot. Maar op de boulevards en m
de straten tot ver daarachter is op
mooie dagen niet veel gootruimte

Dan worden nog enige terreinen
genoemd waar de hond zelfs mag
rennen, onder andere het duinterrein ten zuiden van de Frans Zwaanstraat. Ik heb van een aantal hondenbezitters die hun honden hier geregeld uitlaten, vernomen dat dit
mooie duinterrein gedurende de zomermaanden ernstig wordt vervuild
door... mensen. Dit zijn voornamelijk buitenlandse zwartkampeerders, die niet zoals echte kampeerders hun afval opruimen of begraven, maar het laten liggen. De politie
is niet bij machte hier voldoende
tegen op te treden. Niet uit onwil
maar omdat zij in de zomermaanden wel andere prioriteiten heeft.
De gemeente heeft bovendien
nooit de moeite genomen borden te
plaatsen waaruit blijkt dat kamperen verboden is. Het resultaat is dan
ook dat regelmatig menselijke uitwerpselen (ook vies nietwaar?),
tampons, gebroken flessen, etensresten, condooms, inlegkruisjes,
blikjes enz. in bonte verscheidenheid worden aangetroffen. Ook legen eigenaars van kampeerauto's
wel eens hun chemische toiletten in
de duinen. Het is dan ook begrijpelijk dat sommige hondenbezitters
gedurende de zomermaanden het
duinterrein maar liever mijden.
Kortom, ik wilde alleen maar even
duidelijk maken dat Zandvoort niet
alleen door hondepoep dreigt te verloederen, zoals de circulaire probeert te suggereren, rnaar dat er ook
andere oorzaken zijn en dan heb ik
nog niet eens de parkeer- en geluidioverlast en de criminaliteit erbij betrokken.
J. van Asselt
Zandvoort

goedkope abonnementen per week
voor een verlaagde prijs uitgeven.
Dan zouden met mooi weer zeker
alle ligstoelen bezet zijn. Zodat de
strandpachters en het gemeentebestuur veel zouden verdienen. Zandvoort is mooi, maar zal toch altijd
een volksbadplaats blijven. Er zal
altijd veel verdiend worden, als met
normale prijzen wordt gewerkt.
Ik hoop dat per l augustus nieuwe
borden bij elke afrit staan met nieuwe verlaagde prijzen, zodat dan nog
enigszins de situatie gered kan worden, waarin de strandpachtersvereniging zichzelf heeft ingedraaid.
Dankend voor uw aandacht voor
een oude Zandvoorter,
Emil Sikkes
Heemstede

telijk heeft gencht tot het college van
burgemeester en wethouders, met het
verzoek m ieder geval verbodsborden
te plaatsen De tekst van de brief is
hieronder als ingezonden stuk a/gedrukt
De laatste jaren worden de bewoners en bezoekers van Zandvoort
het wandelen op de Zuid Boulevard,
vanaf Palace Hotel tot het einde der
boulevard in Zuid, onmogelijk gemaakt. Dit gedeelte wordt namelijk
door fietsers en bromfietsers en
zelfs door motorrijders beschouwd
als hun domein. Verschillende malen heb ik (en ik niet alleen) heftige
gesprekken gehad met deze wetovertreders. Helaas tevergeefs. Er
werden dan allerlei verwensingen en
scheldkanonnades naar mijn hoofd
geslingerd.
Afgelopen zaterdag was bij mij de
maat vol, toen mijn vrouw omver
werd gereden. Helaas kon ik de wielnjdster niet grijpen, welke ontsnapte in een spurt over het trottoir. De
meesten van de fietsers (waaronder
ook Duitsers) weten zogenaamd niet
dat je daar niet mag fietsen. Als je

geluk hebt om niet over de hondenpoep uit te glijden, dan word je wel
door een (brom(fietser onderuit gehaald.
Ik begrijp volkomen dat er niet
om de honderd meter een agent
neergezet kan worden. Wat wef zou
kunnen, is om op bepaalde afstanden op de boulevard borden te plaatsen met de duidelijke vermelding
(ook in het Duits) dat het (brom) fietsen niet is toegestaan en het uitsluitend een wandelboulevard is.
Natuurlijk is het probleem hierdoor
niet onmiddelijk opgelost, maar
kunnen de wandelaars de overtreders er duidelijk op attent maken.
Mijn ervaring is, dat minstens 90°»
zogenaamd niet weet, dat er niet gefietst mag worden.
Ik hoop dat ik met mijn brief taegrip bij u heb kunnen opbrengen en
aan mijn verzoek (en naar mijn mening door alle wandelaars van onze
mooie boulevard) op korte termijn
zult voldoen. Vertrouwende dat
mijn schrijven zal bijdragen aan 'up
grading Zandvoort'. teken ik,
L. Buursema
Zandvoort
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Veilinggebouw
De Witte Zwaan

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARIVIOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

gepasseerd? Dan

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

kost een

montuur

Hans Anders
maar

•"'--. Bovendien
«» Hans

krljgt

„

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

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

Inl. 12164

f 37,50.

offerte.

Gasthuisplein

BE1AALTU

Deze week:

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

OPGEMAAKTE
PLANTENBAK

met

Anders klantenpa

7,95

korting

Euro loodvrij
ƒ 1.76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
ƒ l .06

recept? Dan

> „erica"
l / grote krocht 24
l/ zandvoort, 02507-12301

l SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a

DIT WEEKEND:

t"8r-

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

bosbessentaartje

O,"

VELOURS GORDIJNEN

HANSANDEKS

van 39,- voor

öfHü

ALLES GRATIS GEMAAKT

9
^5 -

meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN
m GIUTIS 06-0226776

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

Deze aanbieding is geldig t/m 31 augustus 1992 en niet In combinatie met andere aanbiedingen.

~'

De Vries

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT: ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B. 020-6340941, FERD. BOLSTRAAT 118, 020-6641879,

AMPÈRESTRAAT 10

KINKERSTRAAT 69. 0206850342. MIDDENWEG 26. 020-6658255, TUSSEN MEER 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42. 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65.
023-321292 HOOFDDORP. CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN.KRUISSTRAAT 11-13. 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126 lDE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM. RIVIERAPLEIN I (WINKELC

HOGEWEG 28. TE1_ 12989

of tel. afspraak

02507-19347

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

it priisnecord!

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

H

geeff u meer!
3-DAAGSE ZOMERTRIP NAAR
HET WITTE STADJE THORN
In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in
Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in
de periode van 29 juni t/m 13 september te genieten van
een speciaal samengesteld 3-daags arrangement.
Thorn is een wit stadje aan de Limburgse Maas met eeuwenoude straatjes, witgekalkte huizen, groene tuinen achter manshoge muren, een kwikzilveren beekje onder groene
linden, authentieke historische panden en diverse musea.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", een intiem en
comfortabel hotel met een gerenommerd restaurant, een
middeleeuwse gewelvenbar, lounge, tuinterras en koffieshop. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche en toilet,
KTV, radio, telefoon en minibar.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de 3 daagse zomertrip naar Thorn is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Aantal pers:

Keuze data:
Aantal kinderen:

OlyrrpehePriJs

Commodore
Notebook computer

Sony camcorder^

•-**«.

-H997-,

Commodore
Notebook computer
C286 Notebook *intel 80C286 processor
* l Mb Ram geheugen *20 Mb harddisk *VGA,
EGA, MDA, CGA compatible *LCD beeldscherm
*alle PC kwaliteiten nu in een i
compacte vorm.

24

Cosmel
draagbare

opnamen
2-pak i

'KTV

CTVI4I'*44voorkeuzezenders *sleeptimer *automatische
zenderzoeker *incl.
afstandsbediening. 399.-

/VFST*
Fuji compactcamera
DL80 *fraai vormgegeven camera *ingebouwde flitser *fix focus objectief 35mm
f/5.6 *natuurlijk met drop-in filminleg.

Kl^rerifotos

-B9T-

Aiwa cassettespeler

&
opnamen
3-pak

Sony discman

HSP102 *super bass voor extra krachtige D-33 *8x oversampling RMS (20x) *shuffle
basweergave *metal-cassette keuzestand
play *repeat *anti-shock mechanisme
*incl. hoofdtelefoon,
*groot LCD display *incl. adapter,
hoofdtelefoon en aansluitsnoer.

Golden Stars festival
*Promotie 2-CD uit de serie Gold on
Silver met de grootste hits van o.a. Barry
White, Cliff Richard, Demis Roussos,
Grant & Forsyth, Rene Froger.
!**& > AÏAtil&4 btKKHËtU?
IVVWUtlK

I0xï5cm

ftlKvU^k
•OUACEL
^ tKX^v
*)*t?W

*keuieuitmat
of glanzend
*mislukte foto's

t^>tovhXU-+

fflf

betaaltuniet! "^

»-ORmn - e

Mrct

MbvVR • MWf M

__

• \Nü*t "VAN «UJ»s

OIJ-NN tAwrani,* n«
* "WVnr Ï^UNOI)O

voor5.-meerkngtu
allefoto'slkeer'

.•.•.-.GBAToiV, v

»albumtpwfoS^
ontwikkelen én aHruK
^^••••••••••••^•^«^•^••••••••^••••mKa^Bi

geeff u meer!

-y, ?"&&*"

CCD-F355 *6x motorzoom met macro
*auto lock cover *hi-fi geluidskwaliteit^
*auto focus,- iris en auto witbalans ^
*incl. infrarood
afstandsbediening.

C386SXLT Notebook *intel 80386SX-16
*kloksnelheid !6Mhz*l Mb geheugen *40
Mb harddisk *VGA 640x480 (8 grijstinten)
*super twisted LCD zw/wit'
scherm met back light.

Dit 3-daags arrangement bestaat uit: 2 x overnachting met
ontbijtbuffet, l x een drie gangen diner, l x vier gangen
diner, welkomstdrankje, l dag fietsenhuur en een passepartout voor de volgende musea: radio- en grammafoonmuseum, carnavalsmuseum, Panorama Thorn.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van Weekmedia ƒ 225,00 per persoon. Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van ƒ 30,- per dag gerekend. U
kunt dit arrangement naar keuze uitbreiden. U betaalt dan
ƒ 89,00 p.p. per dag extra op basis van half pension. Kinderen tot 2 jaar gratis en kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen.
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

^F

Alle aanbiedingen zijn geldig l/m 8 augustus 1992, zolang de voorraad strekt
Prijs- en drukfouten voorbehouden. ADG D 31-92

je komt ogen en oren tekort,

Almere Stadhuisstraat 7-9, 036-5341324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.
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Esmir Hoogendoorn klimt op wereldranglijst

ZANDVOORT - In het tennisteam van AS/4711 Zandvoort speelt Esmir Hoogendoorn al vele jaren een belang:
rijke rol. Ondanks de matige
competitiestart wordt ook dit
seizoen weer veel van haar verwacht. De nummer vijf op de
nationale ranglijst zal zeker
wel een belangrijk aantal punten voor het Zandvoortse team
weten bijeen te spelen.

'Ik zou best een Olympisch
toernooi mee willen maken'

Tennissers
toernooi en diverse halve finales van
vijfentwintigduizend dollar toernooien.
Deze resultaten waren voldoende
om zich te kwalificeren voor de grote toernooien. Na de tenniscompetitie reist Hoogendoorn dan ook af
naar Amerika. Daar speelt zij kwalificatie-wedstrijden voor de US open.

Progressie
De laatste jaren heeft Esmir Hoogendoorn een behoorlijke progressie
gemaakt maar haar doelstellingen
liggen echter nog hoger. Een plaats
in de wereld top-honderd is haar volgende doel.

De 23-jarige Esmir Hoogendoorn
begon op elfjarige leeftijd met de
tennissport. Het bleek al snel dat zij
een aardig balletje kon slaan. Eerst
een paar jaar bij Groenendaal en
Hoofddorp, maar op zestienjarige
leeftijd kwam zij naar de badplaats,
omdat het klimaat om een hoger niveau te bereiken in Zandvoort beter
is. „In Zandvoort kan je veel hoger
spelen en dat is beter voor je tennistoekomst," stelt Esmir.

„Eerst stelde ik als doel de top
tweehonderd, maar nu je daar bij zit
is het volgende, de top honderd. De
laatste paar maanden steeg ik honderd plaatsen dus heb ik het gevoel
dat het steeds beter gaat. Overleef je
een paar ronden in toernooien dan
vergaar je punten voor de ranglijst.
Bovendien doe je veel ervaring op
met het spelen van toernooien over
de gehele wereld. Bereik ik de top
honderd dan zou ik best een Olympisch toernooi willen meemaken.
Dat zou echt geweldig zijn."

In het begin van haar sportcarrière was Esmir Hoogendoorn nog niet
erg enthousiast over de tennissport.
„Ik vond vele sporten erg leuk om te
doen, maar op een gegeven moment
moet je kiezen. Het is toen tennis
geworden en ik heb daar geen spijt
van. Het is erg leuk. Je moet er wel
veel voor trainen. Drie uur per dag
op de baan en daar komt nog conditie- en krachttraining bij.

ZANDVOORT - Het AS/4711 Zandvoort tennisteam is in de
eerste competitie wedstrijd hard onderuit gegaan. Het Zandvoortse team waarin Michiel Schapers en Monique Kiene
ontbraken werd door het sterke Popeye Goldstar met 6-0
verslagen.
Schapers en Kiene verbleven
vanwege toernooiverplichtingen
elders, maar ze zullen komend
weekend van de partij zijn. Invalster Karin Moos was niet opgewassen tegen de Nederlandse
kampioene Heleen van der Berg
en verloor met 6-1 en 6-4. Esmir
Hoogendoorn gaf vooral in de eerste set goed partij en had kansen
op setwinst. De Spaanse Noelia
Perez pakte de eerste set toch met
7-5, waarna het verzet van Esmir
Hoogendoorn gebroken was. In de
tweede set was het snel gedaan
met Hoogendoorn, 6-1.
Fernon Fibier bood tegen Glenn
Schaap goed partij, maar zag zijn
wedstrijd toch verloren gaan met

6-4 en 7-5. Vincent van Gelderen l
daarentegen had weinig te vertel- j
len tegen Menno Oosting, 6-0, 6-2. J
In de dubbels waren de partijen
geheel aan elkaar gewaagd. Met
wat meer geluk hadden de dutabels voor Zandvoortse punten gezord. Karin Moos en Esmir Hoogendoorn verloren hun partij met
tweemaal 7-5, terwijl Fibier en
Van Gelderen met tweemaal G-4
verloren.
Zondag wil AS/4711 zich revancheren als Ucello op bezoek komt.
Zondagmorgen begint de strijd
om tien uur, op het tennispark De
Glee aan de Kennemerweg.

(ADVERTENTIE]

Competitie
• Ondanks het
verlies denkt Esmir
Hoogendoorn dat de
Zandvoortse
tennissers een
behoorlijke kans
maken op een
plaats in de halve finale.

Prof
In de tennissport gaat erg veel tijd
zitten, zodat er weinig tijd overblijft
voor studie of werk. Als professional
tennisspeelster trekt Hoogendoorn
de wereld door. „Ik heb nog twee
jaar CIOS gedaan, maar dat is niet te
combineren met het tennissen. In
het begin was het wel moeilijk en
kostte het je geld. De laatste jaren
gaat het beter en houd je er wat van
over."

Ondanks de tegenvallende start in
de eredivisie van AS/4711 Zandvoort
gelooft Esmir Hoogendoorn nog
steeds in het halen van de kruisfinales. „We moeten het gewoon proberen. Volgens mij moeten we die halve finale best kunnen halen. We hadden afgelopen zondag niet op een
overwinning gerekend, maar toch
wel op een punt of twee. In de dubbels hebben we zeker kansen gehad,
maar het ging net niet."

CINEMA CIRCUS

J
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Komend weekend kan AS/4711
Zandvoort een belangrijke stap maken, op weg naar de halve finale.
Zaterdag staat een uitwedstrijd op
het programma, maar zondag worDe Zandvoortse speelster klimt, en wereldranglijst. Inmiddels staat tennissters van de wereld. Haar derlandse kampioenschappen vorig den de Zandvoorters grote kansen
door goede resultaten in diverse zij nummer vijf in Nederland en be- meest aansprekende resultaten zijn jaar. Ook behaalde zij een kwartfina- toegedacht in de thuiswedstrijd tetoernooien, gestaag op de nationale- hoort zij bij de beste tweehonderd het spelen van de finale van de Ne- le van een honderdduizend dollar gen Ucello/Z'67.
Foto Bram Stijnen

Grondlegger Rinie Cappel stopt met activiteiten

Tennistak bij Casino/ZVM-handbal
uitgegroeid tot groots gebeuren

ZANDVOORT -.De recreatieve tak van tennissport bij Casino/ZVM handbal is de laatste
jaren uitgegroeid tot een enprme organisatie. Aan de wieg
van die organisatie stond Rinie
Cappel. Na vier drukke jaren
geeft Cappel, in verband met
zijn drukke werkzaamheden,
het roer over aan Gerard Seders.

In 1988 bracht Rinie Cappel het
idee op tafel om meer gebruik te
maken van de verharde handbalvelden in het binnencircuit-terrein. In
de zomer bleven die banen geheel
ongebruikt en Cappel zag in dat een
gebruik door bijvoorbeeld tennissers een aardige bron van inkomsten voor de handbalvereniging kon
zijn. Tijdens de heropening van het
Holland Casino liep Cappel tennisliefhebber Jaap Methorst tegen het
lijf. Methorst vond het een uitstekend idee en stelde zich beschikbaar
om lessen te gaan geven.

„Het begon als een grapje," legt
Methorst uit. „Maar het is uitgelopen naar een serieuze tak van sport.
Deze formule blijkt erg aan te slaan.
Geen competitie, maar zuiver cursisten, die geheel vrij zijn om in recreatieve sfeer te tennissen. Soms
zitten er.bij ons wel talentjes tussen
maar die sturen we door naar de
Tennisclub Zandvoort."

Perfect
Rinie Cappel zorgde van het begin
af aan dat de banen optimaal gebruikt werden, daarbij op uitstekende wijze geassisteerd door vrouw
Riny, die voor een perfecte ledenadministratie zorgde. „We begonnen zeer bescheiden met 38 lessers
en twaalf uur baanverhuur," aldus
Rinie Cappel. „De opzet die wij voor
ogen hadden sprak kennelijk erg
aan. Gezelligheid moet prevaleren.
De mond tot mond reclame werkte
en de groei was gigantisch."
Het recreatieve tennisen sloeg
dermate aan, zodat inmiddels 194
tennissers(sters) op de banen van

Casino/ZVM regelmatig hun balletje
slaan. De twaalf uur baanverhuur is
inmiddels opgelopen naar 47 uur.
Bovendien organiseert de club volgende week een tennis-jeugdkamp .
Nu alles perfect draait houdt Rinie Cappel het voorgezien. „Ik heb
niet veel tijd door m'n drukke werkzaamheden. Ik heb het altijd met
ongelooflijk veel plezier gedaan.
Mede door Jaap Methorst is het
groots geworden. Daarbij is inmiddels een hele staf gevormd, want
zonder die staf is het niet te doen. Ik
mag zeker wel noemen de tennismoeders, Marieke Acda, Raymond
Lembeck en Edgar Schmidt. Bovendien heeft Annie Trouw tijdens de
ziekte van Jaap Methorst de zaak
perfekt opgevangen. Zonder iemand
te kort te doen was het zonder die
medewerking niet mogelijk geweest."
Tot slot zegt Jaap Methorst: „Rinie Cappel is de administratieve
drijfveer geweest. Hij verdient samen met zijn vrouw, voor deze perfekte organisatie, de grootste complimenten."

Tennis-sportkamp
bij Casino/ZVM
ZANDVOORT - De afdeling
tennis van Casino-ZVM handbal
organiseert volgende week van 3
tot en met 7 augustus een tennis-sportkamp voor de jeugd
van 9 tot en met 16 jaar.
Dit eerste sportkamp is reeds
volgeboekt zodat 36 kinderen
volgende week hun hart kunnen
ophalen aan vele takken van
sport. Met dit initiatief heeft Ca' sino-ZVM in de roos geschoten.
Zowel binnen als buiten de vereniging werd enthousiast gereageerd op dit sportgebeuren. De
sport-onderdelen worden gehouden op het handbalcomplex
en op Duintjesveld, beiden in
het voormalig circuit terrein.

Duiyensport
ZANDVOORT - Zowel de oude als
de jonge duiven van Postduiven Vereniging Pleines moesten afgelopen
weekend aan de bak. De ouden
moesten een afstand van ongeveer
385 kilometer afleggen terwijl de
jongen 220 kilometer voor de boeg
hadden.' In Chantilly werden de
oude duiven zaterdagmorgen om
kwart over zeven gelost. De Combinatie Koper klokte de eerste duif om
twaalf minuten over twaalf. De jonge
duiven verlieten de manden in
St.Ghislain om acht uur. Ruim drie
uur later, om precies te zijn om tien
over elf klokte R.Sinnige de eerste
duif.
Uitslag oude duiven: Combinatie Koper l, 2,
8, 10, 15. H.Heiligers 3, 4. R.Sinnige 5, 9.
E.Paap 6. J.Heeremans 7. Combinatie P. en
M.Bol 11. R.Driehuzien 13, 14.
Uitslag jonge duiven: R.Sinnige l, 4, 5.
J.Harteveld 2. P.Bol 3, 10, 11. Combinatie
Van der Wal/Romkes 6, 13, 14, 15. J.Heeremans 7, 8. Combinatie Koper 9, 12.

Buitenschaken blijkt
opnieuw erg succesvol
ZANDVOORT - Ook de tweede editie van het, door de
Chess Society Zandvoort georganiseerde open lucht-schaaktoernooi, is afgelopen vrijdag
een groot succes geworden. De
Zandvoortse schaakvereniging
kreeg zo mogelijk nog meer
respons dan de vorige keer.

Mede dank zij het feit dat de vakantiedrukte op dit moment zijn
hoogtepunt kent, was het afgelopen
vrijdagavond een drukte van jewelste op het Raadhuisplein, waar de
Chess Society Zandvoort voor de
tweede maal achtereen het schaken
in de open lucht organiseerde. Tussen kwart over zeven en kwart over
tien 's avonds bezetten zeven leden
van de vereniging afwisselend de vijf
borden om het daar tegen 75 schakers, uit binnen- en buitenland, op te
nemen.
De meest opvallende verschijning
op het Raadhuisplein was ongetwijfeld de Duitser Walter Gerhards. De
Oosterbuur, die zich in het seizoen
1987-1988 kampioen van Zandvoort
mocht noemen, onderhoudt nog
steeds zeer vriendschappelijke banden met Chess en overweegt ernstig
volgend seizoen enkele wedstrijden

voor de Zandvoorters uit te komen.
Onder de 75 passanten zaten enkele sterke spelers. Zo kende voorzitter Hans Drost enkele benauwde
momenten en moest zelfs topper
Olaf Cliteur eenmaal alles uit de
kast halen om een sterke speler uit
Hannover terug te wijzen. Karakteristiek voor het open lucht schaken
blijft echter de vrijblijvende en ontspannen wijze waarop het hele gebeuren plaatsvindt. Nauwlettend
gade geslagen door veel publiek dat
vaak weinig of niets van de edele
sport afweet.
Secretaris Hans van Brakel voelt
zichzelf als een vis in het water in
deze unieke sfeer en meldt dat het
evenement volgend seizoen zeker
verder uitgebouwd zal worden. Uit
deze uitspraak kan dus de conclusie
worden getrokken dat het schaken
in de open lucht weer definitief terug is op de evenementen-kalender
van de badplaats.
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DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

CONCORDE FILIV1

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50
Vanaf 16 jaar

eo de 7
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9 volwassenen ƒ 12,50
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,
voor maar ƒ 12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.
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2042 JM ZANDVOOR1

02507/18686

Dit seizoen staat het schaken in de
open lucht nog eenmaal op het programma en wel op maandagavond
17 augustus, aanvang ongeveer half
ZANDVOORT - Het door de voetballers om zeven op te staan teracht, plaats van handeling het Raad- KNVB in Zeist georganiseerde voet- wijl de dag tegen middernacht ten
huisplein. Informatie over dit evene- baljeugdkamp is voor de jeugd van einde liep. Dan duurde het nog wei
mentbrj Hans Drost, telefoon 18430. Zandvoortmeeuwen een enerveren- enige tijci eer de jeugd in slaap viel.
de week geworden.
Tijdenis de week werden veel proeven afgenomen, zoals bal hooghouMaar liefst 160 deelnemers, van den, dribbelen etc. Ook toernooien
negen verschillende voetbalvereni- zoals zaalvoetbal en voetvolley stongingen, waren naar de Zeister bos- den op het programma. In de vrije
sen gekomen om aan dit jaarlijkse uurtjes werd een bezoek gebracht
evenement deel te nemen. Elke dag aan de piramide van Austerlitz en
was het vroeg uit de veren. Het over- het lucht vaartmuseum in Soesterladen programma gebood de jonge berg.

Geslaagd voetbaljeugdkamp

Lammers terug in Formule l

9 Na vier jaar houdt Rinie Cappel het voor gezien bij Casino/ZVM. In verband met zijn drukke werkzaamheden
heeft hij geen tijd meer voor de tennistak van de vereniging.
Foto Bram Stijnen.

Boze Zandvoorter belandt in cel

Rijverbod

ZANDVOORT - Een 41-jarige
Zandvoorter was het vorige week
vrijdag niet eens over een bekeuring,
die hij vanwege zijn geparkeerd
staande auto had opgelopen. De wagen stond met vier wielen op het
trottoir aan de Passage geparkeerd.

ZANDVOORT - Een 33-jarige Amsterdammer bleek zaterdagnacht te
diep in het glaasje te hebben gekeken. Hij reed zigzaggend door de
Kerkstraat. Zijn rijbewijs werd ingenomen. Nasst een proces-verbaal
kreeg hij een rijverbod van negen
uur opgelegd.

Terwijl de agent de bon uitschreef
begon de Zandvoorter een scheldpartrj. De beledigde agenten pikten
dit niet en sloegen.de zich hevig verzettende dorpsgenoot in de boeien.
Hij werd in de cel gezet.

• Jan Lammers achter
een racestuur. Na elf
jaar keert hij
weer terug
in een Formule 1-bolide.

ZANDVOORT - De Zandvoortse coureur Jan Lammers keer na elf
jaar weer terug in de Formule 1. Dit seizoen neemt hij de plaats in van
de Oostenrijker Karl Wendlinger in het March-team. Waarschijnlijk
zal hij het volgende seizoen alle wedstrijden voor dit team rijden. In het
najaar neemt Lammers deel aan de WK-races in Japan en Australië.
Zondag geeft de coureur acte de presence bij het racefestijn op het
circuit.

• De deelnemers aan het Zeister voetbalkamp. De voetballertjes legden
verschillende vaardigheidsproeven af.

Het zijn nu
van ae opruiming,
ster en van de
Dus u
ongekend lage opruimprijzën. Haast u, want
deur uit.

AMSTERDAM/AMSTEL1
Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw).
Tel. 020-665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/WEST
Harlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).
Tel. 020-68810 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/SLOTEN
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis).
Tel. 020-617 6119
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

BEVERWIJK
S2SS2«a

HAARLEM
Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023-27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

Tel.02510-115 89

Geopend: Maandag i3.oo-i73o uur
Di/vr. 9.00-17JO uur
. zaterdag 9.00-17.00 uur

PRUZENFESTIVAL!
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UITSLAG TREKKING JULI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 23 juli heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van juli verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode als de
winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
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Hitbingoprijzen worden automatisch
op uw rekening overgemaakt

De julitrekking van de Postcode Loterij omdat in hun straat het grootste aantal Bent u nog geen lid? Stuur dan de WINEEN-MILJOEN-BON op. U ziet aan deze
prijzen was gevallen.
leverde meer dan 120.000 prijswinpagina wel hoeveel prijzen er vallen. En
naars op. De ton viel deze keer op 3742
C B 01 in Baar n, en liefst 35 deelnemers Op naar het volgend miljoen! straks is er het Herfst Miljoen! Mis uw
kans daarop niet. Bovendien steunt u
met de postcode 3011 VN in Rotterdam
Nog
maar
één
trekking
en
het
is
alweer
met uw deelname talloze projecten voor
kregen elk de PostcodeStraatprijs van
3.000 gulden; bij elkaar opgeteld ook al tijd voor het Herfst Miljoen. Het gaat een mens en natuur; een extra goede reden
heel spannend seizoen worden.
om mee te doen! M
méér dan een ton! Zij kregen de prijs
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Koopavond tot 21.00 uur.

Nationale Pos f code Loterij era Hitbingo: 123.234 winnaars!
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Hïtbingo en
vakantie

Henny Huisman, de ambassadeur van de Postcode Loterij.
Spelregels: Zodra u op uw rekeningafschrift van bank o! giro een alsctirijving hebt ontvangen bent u deelnemer
aan de loterij. Deelname impliceert aanvaarding van net reglement. Maximaal 99 loten per postcode. Als u nel mei
een afschrijving niet eens bent, dan kunt u binrien een maand opdracht geven net bedrag lerug te boeken.
Opzeggen kan ieder moment. Hiervoor kunl u zich wenden tot net secretariaat van de Nationale Poslcode Loterij,
Van Eeghenstraat 81,1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand en wordt verricht door Notaris mr. P.J.N, van
Os te Amsterdam. Trekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch
op uw bank- ol girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 guWen worden belast met 25% kansspelbelasting. De
loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177 89 d.d. 20-10-1989.

Tijdens de vakantieperiode gaat Hitbingo
gewoon gezellig door. Bent u deelnemer
van de Postcode Loterij en heeft u de
postcodecijfers 1026 (Amsterdam), 2273
(Voorburg), 2651 (Berkel en Rodenrijs),
4641 (Ossendrecht) of 8162 (Epe)? Dan
bent u van harte welkom voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren 02977-47006.
Overigens: geen zorgen als u zelf op
vakantie gaat. De Postcode Loterij houdt
alle Hitbingowinnaars bij en zorgt ervoor
dat u uw prijs iri huis krijgt! •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
.-Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'f onderstaande rekening af te schrijven. Deelnameaan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van hel reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.
loten (a ƒ 10,-) per maand
Q1 lot (ƒ10,-) per maand U_
De loten worden voor drie maanden Iegelijk geïnd.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
Q dhr. d mevr.

Naam:_
Adres:
Postcode: |_

J

L

Plaats:
150.92.08

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE
III L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Veel aandacht
voor Duyvetter
ZANDVOORT - Ruim 750 bezoekers trok het Cultureel
Centrum Zandvoort vrijdag,
zaterdag en zondag, die afkwamen op de feestviering
rond het vijftienjarig jubileum en de nieuwe tentoonstelling met gouaches van Jan
Duyvetter. De tentoonstelling werd vrijdagavond geopend door de directeur van
het Nederlands Openlucht
Museum, waar Duyvetter
een aantal jaren heeft gewerkt.

T
\X
lF
!•keur &
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

ZANDVOORT - Sinds jaar en
dag weet de Zandvoortse folklorevereniging 'De Wurf toeristen en lokale bevolking te
boeien met onvervalst volksvermaak. Vrijdagavond traden
de leden van De Wurf voor de
tweede maal deze zomer op in
'Gebouw De krocht'. Veel publiek was er niet, maar voor
degenen die er wel waren werd
het een onvergetelijke avond.

„We gaan naar Zandvoort al aan
de zee..." Dansend en zingend presenteert de groep zich aan het 'hooggeëerd publiek'. Het zijn er niet veel
deze avond. Slechts dertig belangstellenden, waaronder een handjevol Duitsers, hebben een kaartje gekocht. Voor De Wurf is dat geen beletsel de dansvloer met enthousiasme te betreden. Tijdens de twee uur
durende voorstelling, met onder andere een visloopster in originele klederdracht, vissersvrouwen al of niet
voorzien van schoermantel of oorijzer, een badman en een garnalenvisser anno 1900, wordt alles uit de kast
gehaald om het publiek te vermaken.

Film

Schraalhans

• Bruidspaar met familieleden in Marker klederdracht, een goache van
Jan Duyvetter.

Jan Duyvetter is in 1915 op Java
geboren. Door zelfstudie werd hij
één van de grootste kenners op het
gebied van klederdrachten geworden.
In 1947 trad hij in dienst van het
Nederlands openluchtmuseum in
Arnhem, waar hij in 1958 hoofd van

de afdeling Klederdrachten werd.
Naast het maken van tentoonstellingen met poppen en kostuums
op ware grootte, maakte hij voor
zichzelf miniaturen: de zelfgemaakte poppen met door hem vervaardigde mode- en klederdrachtkostuums.

Spreekstalmeester Bob Gansner
heeft vanavond besloten de conversatie in het 'Hollands' te voeren. Het
kostelijke commentaar van de speaker is doorspekt met tal van boeiende historische gegevens. Het publiek luistert ademloos. Door zijn
anecdotes waant men zich even terug in de tijd van voor 1900. De tijd
dat 'Schraalhans' keukenmeester
was in menig Zandvoorts huisgezin.
Maar waarin ook de mannelijke bevolking met botters de zee opvoer en
hun vrouwen en dochters bijna dagelijks te voet de regio introkken om
het gevangen zeebanket in Bloemendaal, Heemstede en Haarlem aan de
man te brengen.
Als Gansner de tijd gekomen acht
voor een gezamelijke rondendans,
worden de leden gesommeerd om
enkele 'vrijwilligers' naar de dansvloer te loodsen. Tegenstribbelen
heeft geen zin, tot leedvermaak van
de rest van het publiek worden bezoekers min of meer de vloer op

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

• Boeiende historische gegevens
kwamen naar voren tijdens de voorstelling, onder andere over de oude
visloopsters.

getrokken. Met een flitsende polka
en wervelende dansen als 'Gort met
stroop', 'Boerenplof', 'Moeder Wies'
en de 'Vijfparendans', muzikaal begeleid door de onvermoeibare accordionist Engel Lever, worden de
slachtoffers in de groep opgenomen.
Onder luid handgeklap proberen zij,
gadegeslagen door familie en vrienden, er het beste van te maken. Een
komisch gezicht: zoals een Hollander de flamengo danst in Benidorm,
zo verkrampt heupwiegen de 'volksdansers' op de dansvloer van De
Krocht.

'Hummend'
Het repertoir uit de muziekbundel
'Kun je nog zingen zing dan mee'
wordt spontaan doch niet geheel
vlekkeloos over het voetlicht gebracht.
Voor het publiek maakt dat weinig uit. 'De Zilvervloot', 'Waar de
blanken top der duinen' en andere
balade's' over zee en strand worden
worden vanwege een gebrek aan
tekstvastheid 'hummend' meegezongen. De bezoekers tonen zich na
afloop dik tevreden over de Wurf-show. Daarvan getuigt het welgemeend applaus.

Rëkreade

een heel goed festival'
ZANDVOORT - Jazz-klanken zullen komende dagen
weer bezit nemen van Zandvoort. Mede-organisator Gert
Toonen verwacht ook dit jaar
zeker zo'n 150.000 bezoekers
op het Jazz Behind The Beach
festival, dat vanavond in
Nieuw Unicum van start gaat
en tot en met zondagavond
voortduurt. Behalve op Nieuw
Unicum zijn er vrijdag, zaterdag en zondag talloze optredens in het dorp en op de terrassen van drie strandpaviljoens.

zoveel mogelijk variatie, ten opzichte van vorige jaren. Daar lijkt men
uitstekend in geslaagd, getuige de
lijst met artiesten en optredens. „Ik
denk dat er zo'n twintig procent van
vorige jaren terugkomt," aldus
Toonen. „De rest is nieuw of treedt
op in een andere bezetting." Veel
horeca-ondernemers hebben de
groep ook aangepast aan de 'sfeer'
van hun etablissement, alleen daardoor ontstaat al veel variatie.
Eén deelnemer blijft zolang mogelijk terugkomen, weliswaar geen
echte 'artiest', maar wel iemand die
velen weet te boeien: dominee L.J.
Boeyinga. Hij zal ook deze keer de
kerkdienst op het Gasthuisplein verzorgen, samen met Milly Scott en
Rob van Dijk, aanvang 12.00 uur.

Affiches
Ook dit jaar hebben tientallen
bands belangstelling getoond voor
het Zandvoortse jazzspektakel. Niet
écht verwonderlijk. Omdat Jazz Behind The Beach gerekend kan worden tot de toptien van de openlucht
jazz-festivals, is de animo om hier te
spelen erg groot. „Elk jaar moeten
we weer een groot aantal bands teleurstellen," zegt Toonen. De organisatoren hebben bij de deelnemende
horeca-bedrijven aangedrongen op

Jazz-festival
opent in
Nieuw Unicum
ZANDVOORT - De zestiende editie van het muziekfestival 'Jazz Behind
the Beach' kent een speciale openingsavond. Vanavond gaat het festival namelijk officieel van start
met een optreden van Milly
Scott en het Trio Dolf de
Vries op de Brinck in
Nieuw Unicum.
Voor vele jazz-liefhebbende bewoners van Nieuw Unicum is
een bezoek aan één van de podia
in het centrum van Zandvoort
vanwege de mensenmassa vaak
een ondoenlijke zaak.
Daarom zal op de Brinck, het
grote overdekte plein in Nieuw
Unicum, een groot deel van de
ruimte gereserveerd worden
voor bewoners van Nieuw Uni- •
cum, maar niet-bewoners zijn
ook welkom.
Milly Scott alom bekend van
haar optredens tijdens de kerkdienst, die traditiegetrouw op
de laatste dag van het festival
wordt gehouden, zal zich van
een hele andere kant laten zien.
De toegang tot de Brinck is gratis, maar vol is vol. Het concert
begint om half negen.

Uitgebreide informatie over de groepen en de optredens is inmiddels al
huis aan huis verspreid via een eigen
krant (een unicum voor een evenement met een dergelijk budget) met
een oplage van 60.000 stuks. Bovendien hangen er tot in de wijde omgeving van Zandvoort talrijke affiches
met het programma. Toonen verwacht
dan ook weer een enorme toeloop van
jazzliefhebbers. „En die kunnen dit
jaar voor het eerst met de nachtbus
naar huis," benadrukt hij, tevens wijzend op de mogelijkheden om de auto
op een bewaakt parkeerterrein achter
te laten. „Dus mensen kunnen gerust
wat drinken en hoeven niet met een
slok op achter het stuur te kruipen.
Maar, en dat vind ik heel belangrijk,
het is en blijft ook een feest voor de
Zandvoorters. Daardoor zie je ook
nooit rottigheid tijdens het jazzfestival. Als opa en oma of de buren rondlopen, heb je een grote mate van sociale
controle."
Aan het noemen van hoogtepunten
tijdens het festival waagt hij zich niet.
„Daarmee zou je andere groepen tekort doen. Ik kan wel zeggen dat de
kwaliteit nog steeds met flinke stappen vooruitgaat." Bekend is echter wel
dat hij een grote fan is van 'percussiekoning' Nippy Noya, die al jarenlang
op dit jazzfestival optreedt. Ook dit
keer, zaterdagavond is hij te zien en te
horen op het Gasthuisplein, samen
met zijn groep The International Dance Orchestra.
Toonen wel één uitzondering maken. „Ik ben erg blij dat we de jonge
Russische saxofonist Dmitry Shapko
hebben contracteren. Hij heeft ook op
het North Sea jazzfestival gestaan en
kreeg daar een speciale aankondiging.
Normaliter kunnen we ons geen gasten uit het buitenland permitteren. Ik
heb wel eens Fats Domino aan de telefoon gehad, en die vond het een te gek
idee om hier op te treden. Maar dan
moetje zo'n man laten overkomen, en
daar hebben we geen geld voor. Anders
zou ik ook Dave Brubeck wel willen
hebben, dat is nog een jongensdroom
van me. Met Shapko kon dat wel, omdat hij momenteel in Nederland
woont."
Behalve op strand zijn er ook dit jaar
zijn er op zondag geen optredens meer

ZANDVOORT - De Rekreade in Zandvoort gaat op 2 augustus haar derde week in. Zowel in Noord als in het centrum van de badplaats-vinden
verschillende
activiteiten
plaats. In het centrum vinden
die activiteiten plaats op het
Jan Snijerplein en in Noord in
't Stekkie.
De evenementen vinden plaats
van 2 tot en met 7 augustus. Op de
eerste dag is er om kwart over zeven
(centrum) en om half zeven (Noord)
volksdansen en poppenkast. Het
ochtendprogramma begint elke dag
om tien uur, het middagprogramma
om drie uur. Er worden spelletjes
gedaan, geknutseld, buiten gespeeld
en speurtochten gehouden. Op 4 augustus is er om half acht een vossenjacht, die op het Jan Snijerplein begint.
Op 6 augustus is er wederom
volksdansen en poppenkast, half zeven in Noord en om kwart over zeven in het centrum. De week wordt
afgesloten op 7 augustus met een
vier-uursprogramma, dat om tien
uur begint en tot twee uur duurt.

door Joan Kurpershoek

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

door Bram Stijnen

De gasten werden het weekend
ontvangen door medewerkers van
De Wurf in Zandvoorts kostuum,
die hen zeebanket, 'knoisies' en
een kopje thee aanboden. Dat laatste kon genuttigd worden in de
oudheidkamer van het centrum,
een unieke gelegenheid omdat
deze ruimte normaliter alleen
vanuit de deuropening bekeken
kan worden. De medewerkers van
De Wurf stonden daarbij klaar om
een en ander over de Zandvoortse
geschiedenis te vertellen.

Een deel van die historie was (en
is) ook te zien op een oude strandfilm in de videokamer, opgenomen in de jaren twintig. Voor geïnteresseerden is deze nog steeds te
zien. De film blijft draaien zolang
de huidige expositie voortduurt,
tot en met 13 september dus. Een
klein deel van de tentoonstelling
is te zien in het kantoor van de
Verenigde Spaarbank aan de Grote Krocht 38.
Op de tentoonstelling is een uitgebreide collectie te zien van werken van Jan Duyvetter, die klederdrachtpoppen heeft gemaakt en
tientallen oude kostuums heel
precies heeft geschilderd, zijn
gouaches: op grijs karton met plakaatverf geschilderde klederdrachtfiguren. Tot zijn dood in
1985 werkte hij aan zijn miniaturen, gouaches en schilderijen.
Onder zijn werk is ook de zondagsdracht uit het Zandvoort van
vroeger tijden te vinden. Directeur
Emmy van Vrijberghe de Coningh
was ter gelegenheid van de opening zelf ook in een Zandvoorts
kostuum gestoken.

-We gaan naar Zandvoort...'

Orgelconcert
ZANDVOOET - Ook dit jaar wordt
er in Zandvoort een drietal concerten gehouden op het Knipscheer-orgel in de Nederlands Hervormde
Kerk. Het eerste concert wordt dinsdag 4 augustus gegeven door Everhard Zwart. Aanvang acht uur. Het
programma bevat werken van Bach,
Handel, Wallond en Widor. Entree
zes gulden. Op 11 augustus neemt
Willem Hendrik Zwart na een aantal
jaren afwezigheid plaats achter de
toetsen.
• ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heeft dit weekend een zestal
• Nippy Noya is ook dit weekend te zien en te horen op het Jazz Behind The wildkampeerders op de bon geslinBeach Festival.
gerd.
in de buitenlucht. Die zijn enkele jaren
geleden noodgedwongen afgeschaft,
aldus Toonen. „Van de gemeente
moest een buitendag ingeleverd worden. Wat dat betreft hebben we méér
moeten inleveren, waaronder het podium in de Schoolstraat. Om argunienten waar ik het absoluut niet mee eens
ben. Daarnaast krijgen we geen subsidie meer, maar moeten we in tegendeel
geld betalen aan de gemeente. En dat
terwijl het zo'n promotie voor Zandvoort is."

„Wat doen we, laten we het inpakken ol' eten we d'r hier op." Lachend
knikt Willem in de richting van de
koket paraderende topless-dame.
„Vijfentwintig," schat hij met kennersblik. De bankjes aan de Eotonde
zijn tot op de laatste plaats bezet. De
meeste 65-plussers zitten met gesloten ogen en laten zich koesteren
door de zomerzon. In de verte klinken kinderstemmen en de bel van de
haringkar, op het pleintje zelf is het
stil.
ledere middag, zo rond een uur of
twee, zitten ze daar. Jaap en Willem.
Voor het hoeveelste jaar al. Jaap
opent langzaam zijn ogen. De opmerking van zijn vriend dringt blijkbaar niet helemaal tot hem door. De
loodrechte zon zet de groeven in zijn
gezicht zwaar aan. Op zijn gebruinde kruin parelen zweetdruppels. Hij
kijkt in de richting die zijn vriend
hem aanwijst. Hij schokschoudert.
Het grapje van Willem kan hij niet
waarderen. Nu het zomer is, hebben
zij hun plek aan het Raadhuisplein
verruild voor het strand. Boven de
politiepost laten zij het leven van het
seizoen aan zich voorbij trekken.
Willem, de optimist. Immer om
een praatje verlegen en altijd bereid
voor een grap en een grol. Jaap, zijn
tegenpool, beziet het leven van de
sombere kant. Beiden dik in de zeventig en allebei geboren en getogen
in deze badplaats.

Verstoord
De nagenoeg ontklede dame heeft
inmiddels plaatsgenomen op de treden rond het beeld. Haar stenen
soortgenoot kijkt met nietszeggende
blik over de einder. Ook zij blijkt
niets om het lijf te hebben. Jaap en
willem hebben het kunstwerk nog
neer zien zetten. „Vijfentwintig,"
herhaalt Willem en weer schokschoudert Jaap. Een bolderwagen
komt piepend tot stilstand. Het stel
erachter lijkt te twijfelen. De bank
waarop de Zandvoorters hebben
plaatsgenomen vertoont nog een
lege plek. „Is ie bezet," vraagt het
mannelijk gedeelte van wat blijkbaar een echtpaar is. Hij wijst op het
witte vlak. Jaap neemt zijn bril af en
begint bedachtzaam zijn glazen te
poetsen. „Nee," zegt Willem, „daar
zit de burgemeester." Zijn lach
schalt over het plein. De oudjes om
hem heen kijken verstoord.
„Hij moet een schone luier," zegt
de vrouwelijke kant van het tweetal.
„Hier?" vraagt Jaap verschrikt. „Hij
heeft gepoept," verduidelijkt de
man. Willem knikt. Hij schuift naar
het puntje van de bank. Op die manier wordt voorkomen dat het wurm
bij hem in de buurt van zijn luier
wordt ontdaan. Terwijl het kind
wordt verschoond, kijkt Jaap de andere kant op. De lichte bries drijft de
lucht zijn kant op. Jaap kokhalst.
Als het ritueel is voltooid, vertrekt
de bolderwagen piepend richting
boulevard. De volle luier blijft achter.

bank van de Zandvoorters. Willem
port zijn elleboog in de zij van zijn
maal. „Wedden dut ze gaan schijten," zegt hij.
Als op commando gaat een staart
omhoog en kletsend valt de hoop op
het plaveisel, andermaal klinkt de
schallende lach van Willem. „Bent u
er vandaag weer ingetrapt, vies hè?,
Hondepoep, doe er wat aan." Willems stem klinkt gierend van het
lachen. De agenten kijken star voor
zich uit. Blijkbaar ontgaat hen de
reden van Willoms lol. Nadat zij preventief de rust op dit boulevarclgedeelte hebben gehandhaafd, vervolgen zij met kletterende hoefslag hun
weg. Tijd voor de koffie. De paardedrollen liggen broederlijk naast de.,
luier.

Wapens
„Ons dorp gaat naar de knoppen."
Jaaps vocabulaire blijft tot nu toe
beperkt. In het vervolg van zijn dialoog klinkt meer treurnis dan de wereld kan herbergen. „Hotel Centraal,
de ABN en Manfred moeten binnenkort verdwijnen," zegt hij zuchtend,
„'t Is de politiek," merkt Willem op.
Nu is het de beurt aan Jaap om te-;
knikken. „Voor Manfred vind ik dat
nog het ergste, die staat al meer dan'
17 jaar op het Raadhuisplein." „Wa-;terdrinker gaat ook dicht," zegt Wil-.'
lem, „in september is de laatste veiling." Jaap veert overeind. Ongelovig kijkt hij naar zijn vriend. „Simon
weg?." Willem knikt. „Ze stoppen er
mee. Met die veilingen valt tegenwoordig geen snee droog brood
meer te verdienen. Trouwens, Simon is al in de zestig."
Peinzend kijken beiden voor zich .
uit. „Messen verkopen ze daar en
kruisbogen, zulke." Jaaps handen
tonen een afstand van wel een halve
meter. Willem kijkt verwonderd.
„Ik liep vorige week door de Kerkstraat. In de winkel naast de 'Gaper'
zag ik ze liggen. Ze vertelden dat het
een Amerikaanse dumpzaak is.
Amehoela. Wapens, zijn het, wapens... Je kunt er het halve dorp mee
om zeep brengen." „We worden nog
eens een echte badplaats."

Hoerenkast

„Wist je dat we hier in Zandvoort
ook een hoerenkast hebben." Blijkbaar weet Willem dat nog niet.
„Waar dan?" vraagt hij. Jaap schuift
een stukje op. Met zijn mond aan het
oor van zijn kompaan fluistert hij:
„In de Bakkerstraat, tegenover het
'Waterloopleintje' van Marcel Mij : '
er." „Da's mooi," meent Willem.
„Hash-tenten hadden we al. Nu is
het spul compleet. Leve Zandvoort."
Willem kijkt naar de stenen dame.
Onbeweeglijk staart zij nog steeds
over de einder, „'t Is de enige geschikte politicus, ik stem dan ook
altijd op de partij van de arbeid." Hij
wijst naar boven. „Ze hebben al een
standbeeld .voor haar opgericht." •
Jaap volgt niet begrijpend de priemende vinger. Willem grijnst. „Jeannette van Westerloo, 'n kanjer." GeHoefgetrappel
zamelijk rollen zij nu over de sierbe-.
„Toeristen," zegt Jaap. In zijn strating. Een meeuw fladdert krijstem klinkt wanhoop. Willem zakt send over het strand. Het is alsof hij
onderuit. Zijn ogen zijn gesloten. lacht.
„Ons dorp gaat naar de knoppen."
Met twee nagels laat 'Jaap het kledingstuk onder de bank verdwijnen.
Vijf brommers komen het plein op- Haring
scheuren. Ze draaien rondjes rond
Vanachter de paardedrollen wijst
het beeld. Voor de tweede maal die Willem naar de viskar op het plein.
middag kijken de oudjes verstoord. „Jaap moet je een haring?," roept
„Politie zie je niet," zegt Jaap. „'t hij. Jaap is op dat moment bezig de
Zijn kinderen." Willem houdt zijn inhoud van de luier uit zijn gezicht
te vegen. „Nee," zegt hij, „vandaag
ogen dicht.
Vanuit de verte klinkt hoefgetrap- liever niet."
pel. Schielijk kiezen de koters het Dit was het weer voor deze week.
hazepad. De twee ruiters in blauw Blijf gezond, tot de volgende week.
uniform installeren zich naast de
Bram Stijnen

Geluidoverlast

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Door de Zandvoortse milieucontroleur werd zaterdagnacht in het dorpscentrum
een geluidmeting verricht. Drie horecabedrijven zorgden voor overlast.
Hun muziekinstallaties produceerden meer decibellen dan was toegestaan. Zij kregen een waarschuwing
en moesten hun ramen en deuren
dichtdoen.

'Draaginsigne voor Gewonden9

schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

Werken
De festival-organisatie bestaat dit
jaar behalve uit Toonen ook uit Wim
Peeters, Ed de Zwager, Hans Bossink,
Michel Konings, Jan Filmer en Jolande Boekestein. De organisatoren houden zich • naast alle andere voorbereidingen - voor zover mogelijk ook zelf
bezig met het afzetten van straten en
pleinen om de kosten zoveel mogelijk
te drukken. De kosten voor deze stichting worden geschat op zo'n 70.000 gulden ('Het loopt elk jaar op'), maar
Toonen vermoedt dat er - met de uitgaven van de horeca - in totaal wel zo'n
drie ton omgaat. De stichting is er ingeslaagd vier belangrijke sponsors aan te
trekken: Campina/Jive, Perrier, Oranjeboom en Southern Comfort. Dat gaf
de mogelijkheid om er iets moois van
te maken, aldus Toonen: „Ik verwacht
een heel goed festival."

VAN DER,
Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624

• ZANDVOORT - De heer H. Dear, die nog eigenaar is
geweest van hotel Hoogland, werd eerder deze maand blij
verrast door een onderscheiding.
In aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen kreeg hij
van burgemeester Van der Heijden het 'Draaginsigne voor

Gewonden' opgespeld. Daar raakte op 21 maart 1946 als
19-jarige jongeman tijdens de strijd gewond.
In die tijd was hij ingedeeld bij het korps Mariniers. De heer
Dear toonde zich erg blij met de onderscheiding.

MEER WETEN?
D Maakt u een afspraak voor vrijblijvende ofleite
ü Stuurt u mi| dokumenuiie
Naam: „... ._ ._ •
Adres:
Poslkode Plaatsl Telefoon __
S v p, opsturen naar te
hierboven vermelde adres

DONDERDAG 30 JULI 1992
* Volleybal m Zandvoort? BIJ
Sporting O S.S natuurlijk!
Tel 18097/16534

Radio/tv/video

* Hoi Pap'
Vandaag 80 jaar, wat een mijlpaal Hartelijk gefeliciteerd,
Dim en Evert

Succesvolle kleine advertenties
voor tic zakenman en particulier
Mll I D - . K J M ' T l C I l t l f S UJOI

* M.i.v 28-7-1992 verhuisd
Groetjes aan iedereen Louw,
Ria, Rolf en llse Weger.
Speenkruidstr. 50, 5953 MA
Reuver

/.ikciHliail l'll [MTIK'llll(T kllllllt'Il

w n i c l r n jïr/H over l <>f 2 kolommen bn'rdtr m divc'isc
li tlrtpnuttrii

l'.uiii ulii irn u - t u i j / r n \MJ n.i.ir de spet uilc bon op (Ir
|Mt»in.i ..MILUO'S"
l k l.i.il--iii^ is moelijk in de uilgrnilr ('(Iitie:
ihn^l.if* l.r».00 iiin.

li knul im Icksl Ich'fiHiiM'lir opgeven. 02507-17166 of
.ilp'\eii//end( n ti.nr

IM.uil-.iMf; i1* ook tnogrlijk in ilc \olgentle comliinalie:
/
X u i f K o u i t s Ninmsblad. \msU-Krnis Wi-ckbUi. UillinniiiM' (.ouiiiiii.Dc Hondc Vcni'i, A.iUiiR'cidcr ("011r.inl. allr cdilics \an hel Atuslrrilains Sladsblad. l)c

rikriinin gebracht, alimede J 6,00 adm.kosten.
* HIJ plaalsing m <lc M u i o's u orden geen be \\ijsiutininers
uTslnnid. Op \ei/ock vsoidl ;um adveileerdeis binten
bei \eispieidiiigsgel)ied een kr.inl verstuurd. Hiervoor
J.00 ui rekening gebracht.

Weggelopen of
gevonden dieren

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dil nummer is niet \oor be/orgklac htrti) of /enden aan:

Micro's WiM'kmrciia
PoHlbiii 156 - 10()0 AD AmhK-rdum

* Sinds 21/7 vermist v.d. Hogeweg, lapjespoes, 19 j , Katja, veel wit in de huid, dementeert, waar verstopt zij zich.
Inl 02507-19975 Beloning'

De slintingstijtleii. gelden voor plaatsing in de/elfde weck.
\ oor de betaling ontvangt u t'en acceptgirokaart.

Schoonmaakpersoneel
gevraagd

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

De Krocht

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:

J

Kleding

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

guppies

Woninginrichting

Divers personeel
gevraagd

Oproepen - Mededelingen
* Alis Bos 65 jaar, 30/7 felici- * P.S. ook deel 2 van jaarteer haar maar.
gang 4 van de Klink heb ik
* Help de Polen. Stuur eens nog niet. H. Opheikens
een voedselpakket' Geen 02507-18116.
adres'' Dat hebben wij voor u1 * Tiny, Henny, Lavine, Hellen
Inl tel 02907-5235.
en Helma gefeliciteerd met
* Hoera, ik heb mijn oma al het voltooien van de vier16 maanden en ik ben nog daagse in Nijmegen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Hoerai Jo Dacier is in de
basis, succes' Jan, Mak, Jo
Bux, Jan van Osenbruggen,
Will van Woerkum, Paulo I'AIlo Dick Salm en Ad Raven. • Wij behouden ons het
* Opa hartelijk gefeliciteerd recht voor zonder opgave van
met uw 80e verjaardag. Evert, redenen teksten te wijzigen
Anthea, Angelique, Vincent. of niet op te nemen

ƒ 3000-/600.000 p.j. (BIJ)
VERDIENEN is mog. Ledenwerv. discountclub. ƒ95 mvest. Inf. briefk. nr: E.X., R.
Kruisln 1228,1111 XB Diemen

cimco
een zaak van ver/rouwen

Bed 2 pers. witte spijlen, verg
knoppen + matras z.g.a.n.
nw. ƒ1.600 nu ƒ625, 14840.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Te koop 2 beuken kamerligstoelen met kussens. Iets
voor de kamerbewoner'' ƒ 25.
Tel.: 02507-14862.

Gevr. hulp in de huishouding * Te koop eiken bankstel, pr.
bij echtp. zonder kinderen ƒ300. Tel.: 02507-16403.
2x3 uur p.w., tel. 14388.
Te koop massief eiken eettafel (kloostermodel), ƒ 375. Tel.
02507-19659.

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558

steeds blij met haar Oma jij
bent meer dan goud waard
'Opa'
ik hou van je, Pnscilla

•*• Gratis af te halen pracht
poes. Tel.

* T.k prachtige
Tel. 02507-17385.

T.k. eiken open boekenkast
en eiken kastje. Tel.: 12255.
* T k. gevr.: 2 electr.
kookplaten, 2 pitters.
Tel. 02507-13197.
T.k. golf set + kar z.g.a.n.,
nw. ƒ1.075, nu ƒ425.
Tel. 02507-14840.

• Rubrieksadvertentie op
lamel-parket v. Eurkl.
geven? Zie voor adres en/of T.k.
2
telefoonnummer de colofon Kambala, ±36 m , ƒ650.
Tel.
02507-14840.
in deze krant.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

OER/C makelaars o.g.

HASSING B.V.

Tel. 02507-12614

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Muziekinstrumenten

5 regels
Gratis !

Gebruik bij het invullen \ a n u\\ tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of' cijfer e'én
\,ik|e. Laat na ieder woord, punt of komma een
\ d k j e \rij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw ad\ertentie een betaalde Micro is k u n t
u b i j uw tekst een gegarandeerde
(guo)betaalcheque bijsluiten of u oimangt van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Piloot m opl. zkt. per 1-9-'92
woonr. omg. Z'vrt, tot max.
ƒ750. p.m. Tel. 03418-56455.

Te huur gevr. v. perm.: grote
kam. of kl. flat v.a. 15/8 of
T.k. Yamaha synthesizer. Pr. begin sept. Tel. 20000. Vr. n.
de hr. Lanoue, post 1972.
n.o.t.k. Tel.: 02507-13377.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Zandvoort/cursus beeldhouwen. Info: 02507-15536.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

•

ed. 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

regel
regels
regels
regels
regels
regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ 12,02
ƒ13,36

Zonder \ermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. G"o BTW
Naam:
Adres:
Postcode: ..,

Plaats:

Telefoon: . .

S.\.p. in rubriek:

* Te koop gevr. een Barbiepoppenhuis. Tel.: 023-387848

Woningruil

* Aangeb. koelkast tafelmodel ƒ30, elect. keukenkachel
ƒ25, elec. inbouwoven + bijbeh. kookpl. ƒ 150, stofzuiger
ƒ25. Tel.' 02507-15530.

\Vi.| /ijn niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

* Aangeb. gr. zilv. Maria
t.h thaler voor 2000 DE punten. Tel.: 02507-17193.

* Aangeb. oud eiken stoofje,
ruilen voor 2000 DE punten.
Tel.' 02507-17193.

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs
Allemaal leuke meiden zoeken z.s.m. een vriend.
06-320.330.43 75c p.m.
Als het klikt willen deze meiden (18) vaker sexkontakt!
06-320.320.55. 75c p.m.

Als je houdt van jong. Jonge
Te huur magazijnruimte centr. Meiden (18 jr.) kontact.
06-320.324.33. 75c p.m.
dorp. Tel.- 02509-12672.
BEL JE ME
Te huur zomerhuisje in
centrum Zandv. ƒ600 excl. Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
Vrij 1-09-'92 t/m 31-5-'93.
adres en -telefoonnummer
Tel.: 02507-17669.
(06/100 cpm) 95.98.
T.hr. aangeb. per 1 aug. gr.
BETTY'S ESCORT
kam. + keukenblok + balkon
Rrst Class. Na 19.00 uur
ƒ 600 p.mnd. bij 2 pers. ƒ 700
020 - 6340507 - 6328686.
p.mnd. Tel. 02507-13197.
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
Onroerende
een lekkere jongen van 18 jr.
goederen te koop
06-320.330.87. 75c p.m.

Inkoop boeken, platen, CD's.
oud goud en zilver.
Tel. 020-6924240.

Te koop
aangeboden
diversen

Rijles auto's
en motoren

10-daagse spoedcursus au1e jrs stud. medic. zkt kamer, torijden ƒ 1395 (njex. inbegreevt. onderhuur Ifst A'dam z.o. pen). Voll. examen ex.pakket
Max. huur ƒ 400. 045-726661 Ned. Antillen ƒ 3575. Tel.: 06Gezocht vrije woonruimte per 8.21.24.26./015-563430.
1-9-'92. Tel. 02507-18925.
Alblas Verkeersscholen

Te koop
gevraagd
diversen

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Tuinbednjf Olympia heeft nog
tijd: snoeien, schoonmaken,
bemesten. Tevens hek-, raster- en schutting- en alle voorkomende tegelwerkzaamheden. Tevens sierbestrating.
Alles leverbaar. 023-260460.

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven « verloren/gevonden •
w eg/aan komen lopen/\ liegen • maximaal 5
regels O alleen voor particulier gebruik
o het aangebodene mag niet bo\en ƒ300
uitkomen

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
AKO
Kerkplein 11, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht
Gr. Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
Fa. De Vonk
Vondellaan 1, Zandvoort
Maraned
Thorbeckest/aat 7, Zandvoort
"Ik weet helemaal niets van
seks en wat is een NUMMERTJE?" vroeg het meisje verlegen, toen gebeurde "het" |
voor de eerste keer.
06-340.340.21. 50c pV6m.

SPAR IN
NOORD l
begrip in l
ZandyoortJ

In haar korte rokje staat
MARIETJE te liften.
06-320.320.95. 75c p.m.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

voor de particulier

telefoon 023-385478

LOSSEVRRKOOPAnniraS^E

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Lessen en clubs

LMJ

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Zandvoorts Nieuwsblad

N. v.d. Meer - Oude Meer
C. H. v.d. Ploeg - Diemen
Marco v.d. Baan - Amsterdam
Lex Koot - Bovenkerk

rijze Cyperse
g2507-13874.

Schoonmaakbedrijf
"CLEAN" vraagt voor de ochtenduren di. en vrij., jongen of
60+ om het huisvuil bij div.
fl geb. buiten te zetten. Voor
Te hr. aangeb kam. +
info, tel. 075-161851.
keukenblok, ƒ475 p. mnd.
02507-13197.

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a met Aramis-Davidoff.
Tel 02507-16123

i!

VERENIGINGSGEBOUW

CHRIS HARDENDOOD

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de

kunt de tekst van mv Mi< lo-.idveitentietonibiiialit' 7.

telefonisi h opgeven:

-""J'

Zalenverhuur

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
Heeft uw zoon mijn brom- BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
mer? Hij heeft hem 14 juli uit
de stalling van de Kerkmanflat ontvreemd Ik ben slecht
Dieren en
ter been, zeer gedupeerd.
dierenHet is een zwarte Tomos. G.
Slingerling Lijsterstr. 2/2 tel.
benodigdheden
02507-16457

* Infoiniahe OUT on/e o\eii|«t' aantiekkelijke ad\erlenIn i unibiiialii's m de MK to's /ijn op aanvi.ia^ op cm/e
k.inlnnMi \ c i k i ij^baai
*• \onr brirvrn onder iinnintei uoidt l tegel e x t r a in

uoidt /

Computerapparatuur
en software

Verloren en
gevonden

" \ n u \ v f \\M-sprr. / 6.6? pei niillmieler.
Sluitingstijd m.uiiuLifr 15.00 uur.

MICRO

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

* Oma Alie nog een paar
nachtjes slapen, dan krijg je
AOW.
Gefeliciteerd, Debbie,
Bart en Puf.

* /.nuKofiiis NicMmshl.ifl. (*.iMlmispImi 12,
2012 JM /.uuKnori;

l

Foto Boomgaard

* Nog steeds op zoek naar
oude klinken jaarg. 1 deel 1
t/m 4, idem jaarg 2 deel 2 t/m
4, jaarg 3 deel 1 t/m 4. Harry T k. Game-boy -t- 4 spelletjes.
Pr. n o t k . Tel. 02507-13377.
Opheikens, 02507-18116.

/ M S m O O R I S N 1 K U W S I U A I ) / 0.1-2 pri niillnm-ler.
Mmlmpshid

ZOEK DE M I S L U K T E

900
RUILADRESSEN
in
A'dam. GRATIS informatie bij
Het Oosten. 020-588.22.55

Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 75c p.m.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen van 18
voor een live heet sexgesprek. 06-320.330.81 75cpm
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje! Bel snel
06-320.322.05.
75c p.m.

DUIK in bed met 'n lekkere
meid (18). Vraag haar tel.nr.
Aangeb. 3 kam.flat in A'dam,
Bel 06-9511. 75c p.m.
vrij uitzicht, 2 balkons van 6
mtr., badk. metligb., gr. vierk. Eerst wilde EVELIEN niet,
keuken, gr. huis- + slaapk., maar toen ze haar rokje liet
hr. ƒ 385.- p.mnd. Gevr. 3 ka- zakken... 06-9530. 75c p.m.
merwon, in Zandv., bereid tot Er zijn genoeg meiden van 18
zeer hoge overname, hr. tot die ook het bed in willen.
ƒ600.p.mnd.
Tel. Luister op 06-9603. 75c p.m.
020-6120126.
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
Aangeb. kl. huurwon. in cen- naar 'n afspraakje met een
trum Zandvoort. Br. o. nr. 764- lekkere jongen? Of voor een
77851 v.d. blad.
opwindend gesprek met 'n
hete knul (18)06-96.13 75cpm

Te koop Gameboy, z.g.a.n.,
V2 \aar oud, mcl. 3 spelletjes.
Prijs nader overeen te komen.
Tel/ 02507-18723.
*Te koop Moulinex Duo Tonic
650
(Masterchef)
gloednw. ƒ 150, tel. 3088.
* T.k. 16 x LP in album, klassiek, topopname ƒ 40 of ruilen
DE punten. Tel.: 02507-17193.

Financiën en
handelszaken

GENIETEN, zoek het lekkerste meisje (18 jr.) zelf uit.
06-320.322.05 75c p.m.

Autoverzekering

Genoeg ondeugende meisjes. Ben jij ook op zoek?
06-96.02 75c p.m.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vaar/surfsport

* T.k. Brother electr. schrijfmach. (kantoormodel) met T.k. DUBBEL TWEE, heeft
geheugen en corr. lint, af te deelgenomen aan de Olympihalen voor ƒ 295:02507-30036 sche Spelen van 1990.
T.e.a.b. Te bezichtigen aan
* T.k.: Skyline 2010 basisbak de Vinkeveense Plassen.
± 3 watt ƒ 125. Hosiden tafelmike ƒ 60. Monacor tafelmike
ƒ75. Tel.: 02507-18829.
Rijwielen,
* T.k. suede herenjack met
bontvoering mt. 58. ƒ 25. Tel.:
02507-12551.

motoren,
bromfietsen

T.k. twee kiep-kantelramen,
een kalf. sipo
mahonie
80x150 cm, thermopane isolatie begl. merk 140-standaard ƒ600: 02507-16679.

* Wie heeft er een goede
tweedehands
damesfiets
voor mij te koop. Tel.:
02507-14058.

* T.k.a. 20 zilveren tientjes a
ƒ 12 p.st.: 16964 Zandvoort.
* T.k.a.: wit ledikant met matras en dekbed, als nieuw
ƒ 100. Tel.: 02507-15325.

Auto's en
auto-accessoires

Gewillige meisjes en huisvrouwtjes willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.
voor 'n hete vrijpartij!!
Bel 06-320.330.45 75c p.m.
HARD 37,5 cphm. 06320.323.13
Hardlesbi.
320.326.18
Domina 35
320.324.34
S&M
320.324.14
Ruig Rijp
320.324.04
Onderdanig
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663. 75c p.m.

Jij met twee wulpse vrou-|
wen? Bel Triosexkontakt.
06-320.32092. 75c p.m.
KOM LANGS
mijn adres, mijn telefoonnummer en hoe ik eruit zie, vertel

ik je als je belt: (06/100 cpm)
96.85
ünda en nog veel meer
meisjes zoeken sexkontakt
Bel **06-9664** (75cpm)

Celsiusstraat 192^
HOMOKONTAKT. Zoek je
een
lekkere
boy?
06320.330.95. 75c p.m.

Live Privé! 37,5 cphm
EROX
06.95.06
SM
06.320.320.65
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06.96.09
Alleen met jou!

SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502. 75c p.m

LIVESEX, wij zijn Simone en
Nicole, 2 meisjes v. 18 jr., wij
hebben.onze eigen 06 lijn en
vertellen jou alles over onze
ontnqaagding. 06-96.70.
50c'p1/2m.

Telerotica' 37,5 cphm.
Zapp sex
06.96.92
sex club
06.96.91
Rijpe vrouwen .. . .06.96.94
Frans .-•
06 96.46

Slippertjeslijn, meisjes van
18 jr. zoeken sexkontakt.
06-320.320.36. 75c p.m.

Tiener

06.96.40

Meer dan 240 vrije meiden Tessa is zo'n lekker opge(18) zoeken jongens (18) voor wonden tienermeisje van 18
sex. Info- 06-9766. 75c p.m. jr. 06-320.324.22 75c p.m
Meisjes 37,5 cphm
Vanavond al 'n afspraakje' Albel 06-320tijd succes als je op zoek
326.17
Straatmeid bent naar 'n leuke vriend(m)
327.47
Onschuldig 06-9533. 75c p.m.
322.55
Vol v. boven
Vluggertje, leuke meisjes
340.44
Les 35 + 18 jr
zoeken lekkere jongens.
328.27
Lesbi
Bel **06-9662** (75cpm)
Meisjes willen wat bijverdieVrouwen 37,5 cphm. 06nen. Sexadressen.
320.328.99 . .Rijpe Vette Vr
06-320.330.60. 75c p.m.
320.327.70 .. . .Negerin 35+
Naakt kroop het meisje in zijn 320.329.30
Verpleegster
bed 'Voorzichtig, ik ben nog 320.323.63
Rijpe Ordi
MAAGD' fluisterde ze verle- 320.324.54
Rijp Chique
gen. 06-340.340.30 50c pttm.
Wegens enorme drukte, met
Naakt lag het meisje op het spoed DAMES/MEISJES gebed, toen kwam hij binnen vraagd voor escort en/of club
(s.m. v. boven de 18 jr.).
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
06-340.340.90. 50c p1/2m.
22.00 uur 02507-16141 of
NATASJA doet het met 2 023-400130.
hete buurjongens van 18 jr. Wie durft een stripspel te
06-320.324.11. 75c p.m.
spelen met CAROLIENTJE
Onderdanige jongens van 18 (18). 06-350.222.41. 50c p.m
bellen met strenge meesters. WULPSE Loesje zoekt een
S.M. voor 2 (direkt apart).
lekkere vriend voor...! 0606-320.329.99. 75c p.m.
320.324.44. 75c p.m
ONDEUGENDE
huisvrouw- Zandvoort BOYS en GIRLS
tjes en schoolmeisjes van 18 escort. Geopend van 1800
jr. zoeken voor straks sexkon- tot
03.00 uur. Telefoon
takt, vraag naar hun tel.nr.
02507-16141.
Bel nu 06-9661. 75c p.m.
Zoek je 'n meisje met.J
PARTNERRUIL pnvelijn, di- maak dan 'n sexafspraakje
rekt apart met vrouwen en
Bel **06-9667** (75cpm)
mannen voor sexruil.
Zoek
jij tel nrs van echte hete
06-320.330.91. 75c p.m.
meiden van 18 jr.' Gewoon
Ruim 300 gewillige vrouwen voor 'n opwindende sexaf
zoeken 'n slippertje.
spraak' 06-320.330.42 75cpm
06-320.321.44. 75c p.m.
• Wij behouden ons he
Sabrina, 'n mooie meid van recht voor zonder opgave van
18, haar eerste trio.
redenen teksten te wijzigen
06-320.321.20. 75c p.m.
of niet op te nemen.
Schoolmeisjes van 18 willen
ervaring opdoen. Datmg.
Diversen
06-320.330.43. 75c p.m.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
van 18 jr. en huisvrouwtjes. kamerverhuizingen. Voll verz
06-320.330.46. 75c p.m.
Dag-nachtserv. 020-6424800

UKWIICINOGfEl
EVEN JMlIliAAIEN

(De (lieüwecolltctie is toch oog oiet kinnen]

Het stoute meisje moest nablijven bij de strenge meester. "Je broekje uit en bukken, je krijgt STRAF met de
Imeaal". 06-340.340.20.
50c p'/am.
Hete MEISJES v. 18 jr. willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01.
75c p.m

•*Z.g.a.n. tweeling (tandem) Ford Taunus 2.0 GL, b.j.'SO, Homo: Zoek ie 'n hete boy
APK 4-'93, 4 drs., tr.hk., radio voor 'n sex-afspraakje?
wandelwagen (Welcome),
cass., ƒ975, 14840.
06-320.330.18.
75c p.m
ƒ250,-. Tel.: 02507-19649.
* Zitje voor op de kinderwa Opel Corsa TR 1983 grote Homojongens onder elkaar,
APK ƒ5250. Tel. Hoor ze heet TEKEER gaan,
ien, kleur bruin, ƒ 15,-. Tel.: beurt
02507-17055.
06-320.330.88 75c p.m.
""17-19649.

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktief
met PCT Want PCT ri|dt s nachts en levert voor de
achtend Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0

PCT
D I S T R I B U T I E

MET

IN

S I C l1

VVEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22
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Opel

Fiat

Thuisblijvers-voordeel

Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Builenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad on
bo»endien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

KADETT 1 6 D., 5-'86, 4-drs,
d.blauw, APK 5-'93, iz.g.st
Uno 45 base, bj '86 , rood
van ƒ 7.950 voor ƒ 6.950 ƒ6.900. Tel. 020-6739229
Uno 70 SL, 5 drs. bj. '87, zilvermet..van ƒ 10.750 voor ƒ 9.750 Opel Corsa Sedan uit d '83
Ritmo 70 CL, 3 drs , bj. '87, blauw .van ƒ 6.950 voor ƒ 5 950 APK m.'93 i.z.g st gaaf ƒ 3950.
Ritmo 70 S, 5 drs. Lpg bj '87, bl. .van ƒ 7.250 voor ƒ 6.250 Tel. 03464-1837
Regata 70, bj. '87, rood
van ƒ 7.950 voor ƒ 6.950
Regata Diesel S, bj '87, antraciet. van ƒ 10.750 voor ƒ 9750 T.k. Opel Ascona 16 S, H.B,
Tipo 1.4, bj. '88, wit
van ƒ 15.950 voor ƒ 14.950 b.j '85, APK 12-'92, ƒ6500,
goud met 02975-40823
Tipo 1.4, bj. '87, d.blauw
van ƒ 17.950 voor ƒ 16950
Croma SL, bj. '87, blauwmet
van ƒ 12.750 voor ƒ 10750
Corsa 1.2 S, bj. '85, wit
van ƒ 7.950 voor ƒ 6950
Lancia Ypsilon, bj. '86, rood . . . .van ƒ 7950 voor ƒ 6.950

Peugeot

Alle auto's mcl. afleverbeurt, APK en 3 mnd. Bovag-garantie
Inruil mogelijk en financiering direct te regelen

COBUSSEN

OFF. RAT DEALER GEBR. HAAKER B.V.

PEUGEOT - DEALER

Kamerlmgh Onneslaan 10 m Badhoevedorp

Vakantie !!

020-6594859

Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

ƒ26,ƒ11,50
ƒ
5,91
ƒ
6,34

Alle prijzen zi|n excl. ó% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Honda

020-665 86 86
BMW

ASMOCO
Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6- en 7 serie
bj. '83 t/m '92
Inruil/leasing/financienng

020-6943093

FIAT 127,1050 cc, wit, b.j.9-'86,
Ford
APK 1-'93, roestvnj, ƒ3.500.
Tel. 020-6435763.
Ford Taunus 2 3 Ghia, nov '77,
Rat 127, m.'87, punt gaaf, nw. APK'93, rijdt nw ƒ1.250.
Tel. 020-6105478.
APK, ƒ4.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.
Escort 1.4 CL, 5-drs., bl/met
km 90000, ƒ8.500.- VOLVO
Fiat Panda 1050 Cl, m'8
NIEROP Tel. 020-6183951.
i.pr.st., ƒ6.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.
Ford Capri 1,6 S rood 1978,
Fiat Uno 55 S, b.j.'85, groen i.z.g.st., schadevrij ƒ850,-.
met., 3 drs., nw. APK, ƒ3950 Tel. 02503-35691.
Tel. 020-6105478.
Ford Scorpio 2.5, Diesel, b.j.'BS,
i.z.g.st., ƒ 14.950, inruil mog.
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. Tel. 02990-37825.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Ford Sierra 2 L, m.'85, i.zg.st.,
Tel. 02975-62020.
ƒ5950. Inruil mog.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen Tel. 02990-37825.
Keuze uit 50 gouden FiatSierra GL 2.0, 5 drs., 5 versn ,
occasions. Tel.: 020-6470909 eind '83, perfecte staat,
ƒ4800, 02503-27604.

T.k. Ford Escort, 4-drs., 1.6 CL
Honda Qvic '81,3 drs., autom., m '87, ƒ7.450 met LPG, APK
'93, perf. staat. 020-6968216.
APK april '93. Vr.pr. ƒ 1000.
•Auto te koop? Plaats een Tel. 02972-2940.
T.k. Ford Fiesta 1.1
SHOWROOM advertentie. U
Blauw met. 55.000 km juli '88
T.k.:
Honda
CBX
750
F2,
'89,
zult verbaasd staan over het
met trekhaak, A.P.K. maart '92
15.000
km.,
nieuwstaat,
resultaat.
prijs ƒ9.800,- Tel. 023-377744.
ƒ11.500. Tel. 02977-24009.
Adverteren m
„SHOWROOM"
Hyundai
FAX: 020 - 665.63.21

• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord. Tel.: 020-6310615.

Chevrolet
Pick-ups, typen full size en S10.
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

\HYUNDAIipEALER;

Luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

:

^ Amsterdam ?:v;.:;

Diverse gebruikte wagens
o.a.: Beretta / Corsica
Service, garantie en onderhoud.

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

Citroen
biedt aan, met 1 jaar
topoccasion-garantie:
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

5 TR 3-drs
06/88
5 TR 3-drs Roxane .. 05/90
5 TR 3-drs Campus . 01/90
Clio RN 1.4 3-drs ...06/91
11 GTX 3-drs
03/85
11 GTX 5-drs
10/85
11 TL Chev. 3-drs ... 03/87
21 TL 1.7
06/89
21 GTL USymph. .10/88
21 TL HB. 1.7
06/91
21 GTS Nevada
12/91
19 GTS 5-drs
01/89
19 GTX 5-drs
10/89
19 GTR 3-drs
12/89
19 GTR Chamade . . . 12/89

Citroen Axel '85, rood, 88.000
km, i.g.st. Tel. 02990-71988 +
trekhaak, ƒ1.500.
Citroen BX, b.j.'86, kl. rood,
perfecte staat, ƒ5.950, inruil
mog., tel. 02990-37825.
Citroen BX 14 E, b.j.'84, orgin.,
bordeauxrood, APK, 5-bak,
i.z.g.st., ƒ3.950. 020-6105478.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

ASTER B.V.

Daihatsu

Amsterdam - Noord
Asterweg 14
Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

DAIHATSU CHARADE Diesel
'85 APK t/m 4-'93 ƒ3100.
02526-89879.

Zu ld w|ik:Minéryaf|aalti

Keuze uit ruim 200 Occasions!!

Seat

Minor Motorcars
Rover Dealer
Slolerkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

1

Autobedr. Leeweg Zwanen
burg Ind terr 'De Weeren
Leeweg 11 Seat-dealer voor
H 'meer-N. Tel 02907-3372
SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel 020-6763335

Skoda

Skodaspecialist
GARAGE HOLTZ

Seat Malaga 1 5 01/89, 1e eig ,
45000 km Schadevrij. Alle
keur toeg Inruilpr ƒ11500
Wie biedt zelfde? 075-352577

Seat Ronda GLX 1 5 LPG, 01
'85, APK 05-'93, / 4500
voor betaalbaar vakmanschap JAN WALS, 02902-1697.
M S van Riemsdijkweg 24 20
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Amsterdam-N, (v.m N D S M )
v d Madeweg 23,
020-6311694
A'dam 020-6686146
AUTOBOULEVARD

Subaru
v h:. Museum ^autobedrijven;
wenst u een prettige vakantie

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)
*De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750000 ex

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

106 XR 1.1 . . . . '91 ƒ21500
Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer
205 A c c e n t . . . . '86 ƒ 9.750
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
205 Acc.lnj. Demo'91 ƒ 19.750 Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt), 020-6799100
205 GE 1.1 5-drs '89 ƒ12.950 Showroom/werkpl /magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
205 GR 1.3 5-drs.'87 ƒ10950
Voor een goede SUZUKI-occasion naar
205 GR 13.
'87 ƒ 11.950
205 XR Lacoste '86 ƒ 11.500
Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
205 XS 1.4 Inj . '90 ƒ19.950
Zuideinde 44, Koog a d Zaan 075-164692.
205 XS 1.4 Inj . '90 ƒ20.500
Correcte service, inruil en financiering
205XS1.4inj
'90/22950
Zeilemaker
Landsmeer Suzuki-dealer
205 XR Diesel 18'90 ƒ18.750
405 GLX 1.6i
. '91 ƒ29.500
voor A'dam Noord e o
205 XR 1.4 . . '89 ƒ15500
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
Rat Panda 1000 L
Adverteren in
i.e
ƒ10500 T k Suzuki Alto bj '82, pr
„SHOWROOM"
Mitsubishi Galant
staat. APK gek 18/6'93 Vr pr
Tel 020 - 665 86.86
2.0GLSI .. . . '89 ƒ18750 ƒ2500 075-160920
Renault 5 SL ... '88 ƒ10500
Nissan Micra 1.2
Toyota
LX
'89 ƒ13950
3-12 mnd. gar Inr, fin , en
verz. mog. Ook voor inkoop
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Amsterdam-Oud-Z 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

\ Mazda RX 7 Sport, m.'81, kl
rood, alarm, APK'93, i.z.g.st.,
ƒ6.950. Inr. mog., 020-6105478. 20 Inruilauto's van div merken,
voorzien van geldige APK.
Mazda 323 1,5 GLX m.'87
ƒ6450. 4 drs. APK 5-'93 perf. Prijzen van ƒ 2750.- tot ƒ 7000.-

Tel. 02940 - 15110

Isuzu

Mazda 323 F1, GLX 4-deurs,
aut. bj.'91, okt. 16V, 18.000 km.
Te koop ISUZU TROOPER 4x4, ƒ24.500,-. Tel. 020-6108709.
bouwjaar 1984.
Mazda 626 2.0, H.B., Dies.,
Tel. 075-166121.
b.j.'SS, wit,, APK, sprt.vlg., rijdt

Land/Rangerover

Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824
De koffie staat klaar!

Autobedrijf v.d. POUW
PEUGEOT - WEESP
Biedt aan-

st. 020-6968216.

IMPORT USA CARS

RENAULT-DEALER

020-6920048

COBUSSEN

Rover

LOW BUDGET

Mazda

Meer Garag§v

en
U zoekt nog snel
een
Voordelige
Goede (de Beste)
Leeuwekeur gebruikte
Auto ?
Klaar voor vertrek staan
ze gereed bij

1-11

nw., ƒ6.950, 020-6105478

Amstellandlaan 1,
WEESP

Pontiac

** Uniek **

Volkswagen
VW Golf orgin '80, nw. APK,
i z.g.st., rijdt perfect, ƒ1.750 Te koop VW kever b.j. 1970
motor 100%, behoeft enig onTel 020-6105478
derhoud, wit interieur. Vr.pr
VW Golf Diesel, b j'81, orgin.
nw, APK, rijdt perfect, ƒ 2 950 ƒ 1250. 020-6852525.
Tel 020-6105478
T.k VW Buggy, APK tot 6-'93,
VW GOLF C Diesel, APK 11-'91 b|.'72, prijs ƒ4000,
gek, nieuwe accu, nieuwe wa-,
terpomp ƒ 3.250, 020-6913437. tel 075-281109, na 1600 uur

FRED HEHL Autobedrijven

Autofinanciering
en verzekering

Bekend om zijn zeer aantrekkelijke prijzen!
Zijn goede garantie en goede service

Autoverzekenngsmarkt
Betaal niet meer dan nodig
Celie Inf 020-6416607

Alfa 75 1.8 i e Savali, 16 inch vlg , verlaagd, LPG 90 / 19950
Alfa 33 1 7 i e QV, nwste mod , alfarood
91 /22950
Alfa 33 1 7 i e QV, alle opties .
90 ƒ 14950
Alfa 33 1.5 i e Stationc , antr, zr compl
90 / 15950
Audi 90 2000 E, sportvlg , schdak, c v etc
90 ƒ29950
Audi 80 1 8 S inj., LPG, zwart metall, cv
91 /26950
Audi 80 1 8 S aut, petrolblauw, LPG, etc
90 / 24 950
Audi 80 1800 S, rood, 16" vlg , verlaagd, etc
90 / 24 950
Audi 80 1800 S, blauw, c v . spoiler, etc
88 / 17 950
Audi 80 1800 S autom , 1e eig , bijzonder mooi 88 ƒ 17950
BMW 735i aut, airco , diamantzw , alle opties
9 0 / 4 9 95C
BMW 728i, 5 versn , 1e eig i, bijz mooi
87 / 14950
BMW 530 inj autom , antrac metall, l m vlg
90 ƒ 39 950
BMW 524, Turbo Diesel, 5 versnell racing green, 91 ƒ46950
BMW 524 Turbo Diesel aut, schuifd , alle opties 90 ƒ39950
BMW 324 Diesel, zwart, 5 vcrsn , c v , etc
9 1 / 2 4 950
Chevrolet Camaro Z28, Iroc-Z Targa, Fuel Port inj 88 / 29.950
Citroen XM 2 2 Diesel, Comf, zeer compleet
91 / 38 950
Citroen XM 20i Ambiance, rood, alle extra's
91 / 29 950
Ford Scorpio 29i Ghia aut, RS uitv " LPG
91 / 29 950
Ford Scorpio 2900i Ghia 4x4, alle denkb opties 87 / 15950
Ford Scorpio 2400i GL, 4-drs sedan' Automaat 91 ƒ24950
Ford Scorpio 2000i GL, 4 drs schuifd , stuurbekr 92 / 27 950
Ford Scorpio 2000 GL, bruin, LPG, schuifd , etc 89 ƒ 14 950
Ford Scorpio 2000 CL, wit, 1e eig , bijz mooi'
89 / 12950
Ford Scorpio 2000 GL, koningsblauw, get glas
8 7 / 9 950
Ford Sierra 1800 CLX Turbo Diesel, 5 drs, HB
91 ƒ22950
Ford Escort 1 6 GT, zwart, schuifd sportvlg
91 ƒ 17950
Jaguar 3 6 Sov., antr, leder, alles elektr
88 / 34 950
Lancia Thema ie, diepblauw, alle extra's
89 ƒ 1595C
Lancia Thema i e , nieuwste model, zeer compl
90 ƒ 1995C
Lancia Dedra 1.8 ie., LPG, airco, alles elektr
91 ƒ24950
Mercedes 300 TE Stat AMG Evolution, leder, airco87 ƒ 49950
Mercedes 300 E aut, rookzilver, el sch /k dak
86 ƒ 29 950
Mercedes 260E aut, schuifd , sportvlg c v
87 ƒ 34950
Mercedes 230E aut, wit, zonw glas, 1e eig '
88 ƒ29950
Mercedes 190E 23, leder, schuifd , sportvlg
90 ƒ47500
Mercedes 190E aut, blauw, AMG verl, 16"-vlg
89 ƒ 34 950
Mercedes 300 Diesel aut, impala, sch d ABS
90 ƒ49950
Mercedes 300 Diesel aut, airco, AMG-uitv
8 6 / 3 4 950
Mercedes 300 Diesel aut, schuifd , ABS, etc . . 87 ƒ 34 950
Mercedes 250 Diesel aut, schuifd , ABS, etc
87 ƒ34950
Mercedes 200 Diesel, nw kleur paars, alle opt
86 ƒ 24 950
1
Mercedes 190 Diesel, nwste mod. 5 vers , impala,90 ƒ 38 950
Mercedes 190 Diesel, 1e eig i BIJZ mooi
86 ƒ 17950
Opel Omega 1800 GLi, 5 versn LPG, nw model 91 ƒ22950
Opel Omega 20i CD Combi, LPG mst., sportvlg. 89 ƒ 19950
Opel Kadett 2000 GSi, paarsblauw, magn vlg . 90 ƒ 29 950
Peugeot 405 Ml 16 klepper, wit, sportvlg , etc
88 ƒ22950
Peugeot 405 GLi, papyruswit, 5 versn , cv.
. 91 ƒ 19950
Renault 25 TXIE, nwste mod, blauw, zéér compl 91 ƒ29950
Renault 25 V6, airco, 5 versn , schuifd , etc
. 9 1 / 2 9 950
Renault 25 GTD Diesel, stuurbekr, alles elektr
90 ƒ 19950
Toyota Supra SOOOi Turbo Targa uitv" leer int
90 ƒ49950
Toyota Celica 1600 ST Liftb.(2x), 1x LPG, . . 89 ƒ 19950
Volvo 745 GLE Blackline Station, alle opties"
89 ƒ29950
Volvo 745 GL Stationcar, antraciet, metallic
87 ƒ 18950
Volvo 740 GL, LPG, nwste model, zéér compl
90 ƒ22950
Volvo 440 GL. rood, LPG, get gl, vel. bekl
. 9 0 / 1 7 950
Volvo 480 ES Sport, ferranrood, sportvelg
. 90/26950
Volvo 480 ES Sport, 1e eig , bijzonder mooi
87 ƒ 18950
Volvo 240 GL 2.3, LPG, stuurbekr, c v , etc
. 9 1 / 1 9 950
VW Golf GT Turbo Diesel, nwste modeli .
. 91/26950
VW Golf Turbo Diesel Madison uitv.!' Alle opt.
90 ƒ22950
VW Golf Turbo Diesel Memphis uitv» Metallic
89 ƒ 17 950
VW Passat 1800 CL, blauw, w w glas, 5 versn. 91 ƒ22950

Vlotte financiering of lease mogelijk
Alle auto's grondig nagekeken en gekeurd,
Kruisweg 1493, Hoofddorp
Verbinding Hoofddorp en Heemstede, bij Schiphol

Tel. 023 - 292400
Elke dag geopend van 9 tot 7 uur.

Volvo

Donderdag en vrijdag koopavond

MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
Volvo-occasions, + 35 in voorraad
LANDROVER 109B, '84, APK
Tel: 020-6320202"-'
"" TESTAROSSA
o a.
4-'93, grijs kent., nwe. remmen,
Volvo 460 GL, zilver met, 1991, 38000 km
ƒ29.950
vr.pr. ƒ 9500. Tel. 020-6168320. 121 HB L
"T.T Off*/14.950 'it'alia Rood, T-Bar, leer, elec.
Volvo 440 DL, 1991, 14000 km, rood
ƒ25.750
323 HB LX
1.387 ƒ 13.450 ramen, V8 5,7 liter inj, port
ƒ27.950
323 HB GLX, Lpg 89 ƒ 17.950 getuned blok, l m. velgen, etc. Volvo 440 Turbo, blauw met., 1989
Volvo 244 GTL, Lpg, grijs, M 1988
ƒ24.500
323 HB Sport 1.387 ƒ 12.950 etc
ƒ79500. Volvo 744 GL Automaat, wit, schuifd. 1989 .
. . ƒ28.750
323 HB Ensign1.5 89 ƒ 17.500 Deze unieke Trans-Am moet
GOLDCAR AMSTELVEEN
Volvo 340 Automaat, Rood, 29000 km. 1990 . . . ƒ 19.750
1.3 89 ƒ 16.950
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 323HBLX
gezien worden bij
Volvo 740 GL, blackline, zilver m 1990, 35.500 km
ƒ37.500
occasions. Tel.: 020-6433733. 323 SED GLX, aut.86 ƒ 11.950
323 SED Ensign1.589/17.950
Mitsubishi Colt, bj.'84, i.pr.st.,
Centrum Auto's
323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500
nw. APK, ƒ4.950 Inruil mog.
323Estate LX 1.3 87 ƒ 12 950
Uw Volvo-dealer
Tel. 02990-37825.
626 HB GLX 2.0 87 ƒ 12.950
Tel 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
Citroen AXTGE1.190 ƒ 14.950
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
Nissan
Peugeot 205 XS1.4 88 ƒ 14.950
340 GL spec aut km 7600'91; T.k Volvo 240 Stat., LPG, bj,
Ford Fiesta CL 1.1 87 ƒ 11.500
Datsun 280 ZX, b.j '79, i z.g.st., Mltsub.ColtGL,Van87ƒ 9.950
340 GL sp aut. km. 18 000 '90; '85, 23 L, APK, sunr., 5 versn.
APK, rijdt nw., ƒ5950.
340 5-drs, aut. km 60000 '88, ƒ 14 900,- Tel. 02990-43555.
RENAULT AMSTERDAM
Tel. 020-6105478.
440 rood LPG km. 78000 '90
Top occasions met 1 jaar
«„SHOWROOM",
Speciale aanbieding440 GL, zilver km 62 000 '89
Nissan Micra March 3/3/89, M. 626 HB LX 1.889 ƒ20.950
garantie
de autorubriek m
Div Volvo's 340/360 va. '83
km.stand 46.000, wit, inruil M. 323 F GLX 1.Bi 91 ƒ 31.000
Wibautstraat 224
Het Parool en Weekmedia.
t/m '86 tegen netto inruilprijzen
mog. Tel.: 02520-15234.
020-561 96 11
Huis aan huis in heel
Caravan Avento 395 TL.
VOLVO-NIEROP
Amsterdam en omgeving
Nissan Sunny 50 Diesel mrt '86
Renault 11 GTD, b.j. '88, orgin
Vancouverstraat 2-12,
Oplage 750.000 ex
122.000 km, vele extra's ƒ 7500. Slijperweg 18, Amsterdam-N 'Cheverny uitv.', 5-drs., bl
A'dam-West, 020-6183951
(Bij FEBO en PRAXIS)
Tel. 020-6658686
Tel. 02507-15331 na 18.00 uur.
met., ƒ8.950. 020-6105478

Mitsubishi

Van Vloten Amsterdam

020-6250096
Renault

Algemeen

±50 auto's, APK gek. Den VAKANTIE-AANBIEDINGEN
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat Alfa 33, 15 i rood ..ƒ 10950
Haarlemmerweg, bij molen Sunny HB, wit 87 . ƒ 9 950
ƒ 16950
020-6844079. Tevens INKOOP Sunny coupé rood
Sunny coupé 89 . . ƒ16950
LET OP, STUNTPRIJZEN
Fiat Ritmo 86 silv . ƒ 5 950
Door plaatsgebrek ± 100
Fiat Uno rood '86
ƒ 6 950
auto's v a. ƒ 300.- tot ƒ 10.000 - VW Jetta 84
. . ƒ 6 950
Wagenpark Johan Boom,
Mazda 323 Van 90
ƒ 13.950
Zuider Akerweg 83, Oranje VW Transport TD 88 ƒ11950
hek, A'dam Osdorp.
Merced. St.van TD 85 ƒ 15.950
Let op juiste naam en adres Merced. 190, aut. 86 ƒ 21 950
arantie al v.a ƒ1.000.VW Polo G 40 zwart 91 ƒ 27.950
omruil garantie.
Ford Gran St. aut 83 ƒ 5.950
Door heel Nederland bekend Kadett 1.6 GLS 84 . ƒ 4950
Tel. 020-6105478.
Micra 1.0 SX grijs 87 ƒ 7.950
Dagelijks geop. van 9 tot 21 Lancia H.P E 82 .
ƒ 2250
uur Zaterdag tot 17 uur
Centrum Auto's 020-6250096
RAAK vraagt t k diverse types V W. Golf 1 8 CL Cat, '89
Nissan en Toyota, b.j. ± '78 tot ƒ18.950.- MITSUBISHI Galant
± '85. Tevens voor ver- en in- TD'86 ƒ 9.500-SUBARU Justy
<oop, diverse merken tot 5-bak, '86 ƒ 6 800 ƒ5000,-. Tel 075-314618
RENAULT 5, '83 ƒ 2 950 PEUGEOT 305 S, '85 ƒ 6 500 Adverteren in „Showroom"
VAN OSTADE GARAGE
Tel. 020 - 665.86 86
Van Ostadestraat 182
FAX 020 - 665 63 21
Amsterdam, 020-6625428
'ostbus 156, 1000 AD A'dam
maandag t/ vrijdag

Accessoires en Onderdelen

5

Deze bon btc^t ^le Jpop in'ü^ 'showroom !

Let op ! Super knal prijzen bij:

BMK Hoofddorp

,

Of' u nu zelf een „sEowroom heè&>'d:\uw,' auèô blinkend voor de- <J^»r zet; 'met een advertentie ,ïn
SHOWROOM zet u'uw auto pis; ex;hritt, de schijnwerpers. SHÖ'V^H.ÖOM is de speciale
autorubriek Van, Hét Parool en alle aièuws- en huis-aan-huisbladen^an Weekmedia in het gebied
Grôöt-Atmterdawk Uw advertentie verschijnt in- een enorme oplage1-Van cal' 750.000 exemplaren
x
van "Weësp
tot Zandyoórt ^ '
..
- •%
" •• ;-- s
• - . • * - .
v >••.•.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
l'njs cxcl. Pnjs mcl.
advertentie in.
n.
6% li.T.W. 6%I3T.W.
Schnjf hier in bloklcttcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leesteken;,
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarrmst geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

1
2
26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

3

"1

4
5

a 6
< 7
8
9
10

|

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats:._

27.56
39,75
51.94
64.13
76.32
88,51
100,70
112,89

Telefoonnummer:.
Handtekening:.
^ ^m

Alfa 164 Turbo diesel, aircondition, enz.
89
Audi Coupé 5 cyl. GT, zilver met, super auto 81
Audi 100 CC, 5 cyl, inj
87
BMW 628 CSi Alpma uitgev verl. 17 inch velg. 84
BMW 524 turbo Diesel, sp wit, autom. schuifd. 87
BMW 325 IX alle denkb opties
. . . . 86
BMW 324 Turbo diesel M-style verlaagd . . 89
BMW 323 i Alpma, verlaagd, spec velg
. 84
BMW 318 i Alpma uitv. verl. 5-bak, 4 hoofdst
84
BMW 316 1 8 15" velgen, verlaagd, enz .
85
Cadillac Seville, alle opties, nieuwe staat
. 79
Daihatsu Charade GT! Turbo Intercooler . .
89
Daihatsu Charade TS Diesel, nwe staat . .
85
Rat Croma, diesel, stuurbekr nieuw staat
87
Ford Scorpio 2.0 GL Autom , Lpg, el ramen
87
Ford Scorpio 2.5 Turbo Diesel, wit, st bekr. . 8 9
Ford Sierra 3-drs Coupé, abs. nw staat . .
84
Jaguar XJ 12, 53 sovereign, nw staat . .
84
Jaguar XJ 6, alle opties, 1e lak, ABS, nw staat 81
Jeep Wagoneer V6, alle opties .
87
Lada 1200S sahara-beige, 29.000 km Nieuw . 89
Lancia Thema 2.0 lE met Lpg
86
Mazda 626, 1 8 GLX, 5-drs , stat. Lpg o b.
89
Mercedes 300 SE, leder, alle opties, . . . m. 86
Mercedes 300 E-AMG, alle opties, 17 inch velg 86
Mercedes 200 E autom. doorlock, magn velg. 89
Nissan 200 SX, 1 8 Turbo autom. airco, enz
89
Peugeot 205 GTi 1 9, 130 pk., alle opties .
89
Peugeot 205 Ralley, 5-bak, spierwit, super snel 88
Peugeot 505 GTi, alle opties, mcl. Lpg, nw.mod 86
Renault 25 GTD Turbo Diesel, DX Rad Renault 88
Renault Fuego GTS elek. rmn, nwe staat .
84
Toyota MR 2 Targa, ferran rood, magn.velg.
85
Toyota Corolla 1.6, coupé GT, twm-cam 16 V 86
VW Golf GTM 6 klepper schuifd, magn velg . 88
VW Golf Manhattan, Ipg, nwe. staat .
. . . 89
Daf Y-126, 1 tonner, 1300 km M uit het leger . 57

ƒ24900- AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
ƒ 8 950 •
Ruilstarlers en dynamo's.
ƒ10950Valkenburgerstraat 134
ƒ22.950Tel. 020-6240748
ƒ 16.950ƒ 26 950.ƒ 26 950 •
ƒ10950ƒ10950.ƒ 8950- APK keuringen klaar terwijl u
ƒ11.950- wacht Garagage West-Center
ƒ15.950.- 020-6122476 (zonder afspraak)
ƒ 6950APK KEURINGSSTATION
ƒ 9.950 •
Keuren zonder afspraak
ƒ 11 950 •
Feenstra & Jimmmk
ƒ21 950ƒ 5950- Asterweg 24A A'dam 6364702
ƒ16950ƒ 8 950 ƒ 24.950.ƒ 4950.ƒ 10 950ƒ 18 950.ƒ29950.ƒ36.950.ƒ 36 950 •
ƒ39.500ƒ21.950ƒ 15 950 ƒ 7.950.ƒ 15950ƒ 4.950.ƒ 19.950.ƒ 9.950ƒ22950.ƒ15.950.ƒ 8.950-

ledere dag geopend van 9.00 - 18.00 uur,
's avonds op afspraak

020-6650$ 86
r. 020-665 6321

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Wij adverteren met ong, bouwjaren, inruil garantie mogelijk

Auto's in SHOWROOM; vMë^it;de deur uit! ,
.Opsturen in eeax gefrankeerde ètivelop aan: SHOWROOM, Post~,t>us*i56, 1000 Ab.^STERDAjyl^^lifgeven^bij Het Parool,
Wfbautstraat 131, "J^sterdam. Aïgëyett;>^an ook bij de volgende
> Weckraediakantoren:|^AnistelveenJ'|C|pboüw Aernstelstyn, Laan
der Heiendei MeesteVs/42tB; \Weesp; Nieuwstraat 33; \Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
\|;^\v>;^
'->

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 0206942145
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 0206932074
AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
Aanbieding spoedcursus
ƒ875,- mcl examen
' ƒ45,- per 60 minuten
' binnen 8 weken je rijbewijs
Info 020-6464778
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motornjschool MICHEL
pakketpnjs / 790, Tel
020-6853683. b g g 6181775
036-5321238 en 02990-34768

Motoren/Scooters
Kawa LTD 550, i g s t , vaste
prijs / 5 950, cardan, luchtve
ring, b j '84 02977-24969

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vrij waring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en scnadeauto's
m vrijwaring Tel 020-6754193

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel. 020-6105478
De hoogste prijs voor elke
merk auto a contant met
vrijwar bew , tel 02990-37825
Te koop gevr Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD Schade of
sloop
Autocommerce,
023-338895

Autoverhuur

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10 % korting
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 1730
uur en de volgende morgen
om 8 00 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020 6794842, 020-6908683

Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min. Adam
Door annul. nog vrij en extra
voord. Camper 3 wkn v.a. 15
of 22 aug. Tel 02993-61854
STARCRAFT
Amenk vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels
Door inruil
TOYOTA DYNA
Diesel 1988, met opzetcamperunit 1992, grijs kenteken
VOUWWAGEN SCOUT PIVO
Meerdere extra's
m nieuwstaat
IMPORT USA CARS
Keurenplein, A'dam-Osdorp
Tel 020-6670121
V a 22/8 nieuwe 6-persoons
camper te huur
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-1697

Grote sortering ONDERDELEN
Diversen
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Te koop gevraagd speedboten
RAVENSTIJN, 02502-45435
of speedkruizers
Lid Nevar.
Tel 020-6105478

Service en Reparatie
Uw auto afgekeurd'
Wij repareren en lassen goed
en GOEDKOOP
020-6628694 of 6234189
BLOKSMA
RADIATEUREN
warmtewisselaars, Kapoeas
weg 17, A'dam, 0206148385

behoorlijk voordeliger1.!

Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd
voor de

Adverteren m
.SHOWROOM"
Tel 020 - 665 86 86
o SHOWROOM'
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving
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Adres
Postcode
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Telefoon
Stuur deze bon naa;
Postbus 1265, Industrieteirom D -1476 Werlte (D)

BMK Hoofddorp
Kruisweg 1531, Hoofddorp
(verbindingsweg tussen Hoofddorp en Heemstede)

Tel. 023 - 294072
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Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), of bel rechtstreeks
mel onze Nederlandse afd. 09-49595120818 - Fax 09-4959512867

± BLAUPUNKT 70CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type IS70-30; Donkere 70cm Flat Square beeldbuis, 50
voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
teletekst, 2x15 Watt stereo luidsprekerboxen, euro-AVaansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*2195.-

teietekst

SONY CAMCORDER
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

1799.-

h

VKR6843 (=Panasonic MC20):
VHS-C inkl. accessoires. '2095.-

1249.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

M
l
P
P

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:
E10;8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. "2799.-

VHS, Super
kornpakt! '2099.ierkornpakt!*2099.-

1499.-

I,\,JF(«W

nw^*1 ^^m

KOMBI MAGNETRON

cyio

•J^g*- •

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750 Watt+ draaiplateau.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

1149.-

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

1299.SONY VHS-HIFI VIDEO

jrvqrden*

l

Voorlader, centrifugegang
^^_^^
1200trn/min., rvs trommel, INDESIT 2-DEURS
;:%k| ;^-^j| | zeer zuinig. Adviesprijs*1299.- Type 2023; Tweedeurs 4sterrenkombikasl. Adv.*899.-

j

IjjiKy 949."
Nederlands topmerk. '1199.-

899.-

1279.-

ir1
ÏH PHILIPS 63 CM KTV

1145.-

495."

1000 TOEREN LUXE

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, jog-shuttle, adv. '1990.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

HOLL. 1000 TOEREN

plg^ 7OQ
Lrtfef f^iS."

ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS / WHIRLPOOL

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304

1095.-

885.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

Hm* 548-"
ETNA FORNUIS 14.00

599.-

BOSCH 2-DEURS

INDESIT G/E FORNUIS

Type KSV; De nieuwe met 260 KN5404: Gas-elektro. '1 049.liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

INDESIT PROMOTIE"

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. *1 295.-

; Adv.*799.-

ETNA GAS-ELEKTRO

-

1650 Jasmijn. Adv. *1405.-

699.569.569.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

VR200; Afstandbediend. *825.-

41OIV; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-sel. Adviesprijs*1425.-

ARISTONA VHS VIDEO

PHILIPS

2SB01 ; HQ.afstbed. Adv.*1 095.-

850
TOEREN
BOVENLADER _

998.

ATAG ELEKTRISCH

N

FEO25A/EFF225/234. |
Adviesprijs. *1445.Type AWG089; Opvolgervan
l; de nu reeds legendarische 130 LTR. KOELKtf
| PHILIPS CC1 000, echter met Oerdegeliike tabletop. Zeer
REGELBARE centrifugegang fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- bovenblad. Officiële garantie. KFF452; Luxe gas-elektro l
stuurd, eco-knop. *1495.fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis |
160 LTR. KOELKAST kookboek. Adviesprijs'1735.160 liter, 2-sterren vriesvak.
AEGTURNETTE

JVC VHS-HQ VIDEO

Van de uitvinders! "1099.-

1098.

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

449,-lBccBni

899.-

1398.-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*l375.-

SONY VHS-HQ VIDEO

QQQ

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv. '1 220.-

1000 TOEREN RVS BL

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

1498.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1398.

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

1178.-

GRUNDIG 63 CM TXT

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

_

Type KN5402WO; Adv. '849.-

t *13 . •

STUNT! 550 TOEREN

799.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

INDESIT
FORNUIS

7>IC

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST. *1549.-

899.-

475.-

INDESIT 1200TOEREN

1149.PANASONIC HI-FI

Ned_erlandse Philips garantie.

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

Ondanks grote inhoud kom- 35 Liter inhoud, 800 Watt
pakte afmetingen. Kwalitatief vermogen en digitale tijdklok
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs *848.-

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

70 CM TELETEKST

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

"

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
hete-lucht oven + grill.

735.-

BLAUPUNKT HI-FI

1395.

klëüren-tv.s

1000 WATT DIGITAAL

**

830;TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. *1899.- .

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.*2075.-

365.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. V69.-

JVC HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

485.-

.Jjïj

BAUKNECHT WA6500

949.-

37 CM KLEUREN-TV

l

PHILIPS 800 TOEREN
pTgiiik OCC
U'JlAf O«l«l."

PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

MOULINEX FM1115

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs. *1549.-

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

AFSTANDBEDIENING

£ j ÏJ

BROTHER ER7341

AEG LAVAMAT RVS

1599.-

JVC55CMKLEURENTV
AFSTANDBEDIENING

~ 1195.-

O7O

ïJ;m?\

MOULINEX KOMBI
PHILIPS/WHIRLPOOL 800 WATT + GRILL

|j:ifar 1395."

JVC CAMCORDER
MCORDER

Nederlandse Philips garantie.

479.779.-

20 LITER 700 WATT

HTgiik

TOPMERKCAMCORDER

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

1245.63 CM TELETEKST

ZD9."

SAMSUNG RE570

EU
1295.- ZANUSSI K/V (OJ)
WAS/DROOGKOMBINA71E
PHIL C0104 RVS 1000T

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

lüwfty

trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmail- KOEL/VRIES K
Geen twee deurs koelkast
leerd. Adviesprijs '2199.maar een echte 280 liter 2deurs koel/vries kombinatie.
koelruimte op "ooghoogte".
SIEMENS WM3380
Adviesprijs'979.1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

1799.- PHILIPS1499.CAMCORDER

n-*»

Snel ontdooien en verwarmen.

HRFC100E; Uniek Full Compatible mech.: direct afspelen van VHS en de kleine VHS-C cassette. 4
koppen, perfekt stilstaand beeld en slow-motion, MIELE 1100TOEREN
dubbele speelduur: max. 8uur, diefstalpreventie, WASVOLAUTOMAAT
Type W75.0; Voorlader, RVS
afstandbediening met LCD-display. Adviesprijs*1539.-

Flat en Square Black Trinitron beeldbuis, euroscart, ste- SONY CAMCORDER
reo, teletekst en afstandbe- F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,
diening. Adviesprijs'2550.- autofocus. Adviesprijs. '2220.-

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

JVC VHS-HQ VIDEORECORDER

1099.-

SONY VHS-H.Q VIDEO
V21 0; a'standbediend. '1110.-

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

SUPER KOOKPLAAT
ZANUSS1 140 LITER
plg«| >ICC

\-f;m? ^B-30.
ËOSCHKTF1540J

HITACHI VHS VIDEO

4-pits gaskookplaat. *298.-

198.-l

ATAG KOOKPLAAT

GKF 334; 4 pits. Adv. *445.-

348.-

M730;HQ, 3 koppen. '1299.-

769.HITACHI VHS VIDEO

PHILIPS 160 LITER

M720; LCD-afstandbed. '999.-

BAUKNECHT160 LITER PELGRIM WASEMKAP

669.-

Adviesprijs. *869.

645.-

BLAUPUNKT VIDEO

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed.+leespen. *1445.-

VIDEOCASSETTES

AUDIOCASSETTES

699.PANASONIC VIDEO

BASF
E-180
20.SONY
E-180 21.MAXELL E-240
27.-

TDK
D-90
12.50
TDK
SA-90 19.'
MAXELLXLII-9o22.50

J30; VHS-HQ, 3 koppen. *1157.-

WA15; Adviesprijs*245.-

108.-

ATAG WASEMKAP
EMKAP

OWA 425AN; 3istanden
'380.standen'380.-

168.-1

ZANUSSI WASDROGÉR
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

BS^ -7-7 O

\ffim

j 1+im

51 CM TELETEKST

LUXE REVERSERËND

MOULINEX
OVEN

AKAI 3 KOPPEN VIDEO E
Intelligent VHS-HQ, perfekt
beeld, afst.bed. Adv. '988.-

499.-

BAUKN./BOSCH/AEG

i 578.498.-

GRUNDIG P37-440

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. "595.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
PHILIPS /WHIRLPOOL
INDESIT 120 LITER

WINKEL

acONDENSDROGER

899."
SIEMENS CONDENS

1VSATCHLINE KLEUREN-TV
7® CM
Type 28PV

MIELE DROGER

PHILiPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts |{
en g e r u i s a r m : A d v i e s prijs*1099.-

§37 699.*

few
498."
BOSCH VRIESKAST

BAUKNECHT VW3PR

Type GSD1311; Adv. *848.-

BOSCH VW PS2100

W&

799."

628.- MIELE
mVWG521
849.1199.- STUNT!! VRIESKIST!!
378.1479.169.-

95 CM

MERKCENTRIFUGE

Type 21SL

ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
Nu uw favoriete aankoopVanaf ƒ 30, -per maand.
Winkelcentrum Schalkwijk
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.
l Rivièradreef 37
:

IBEVERWIJK

l Winkelcentrum De Beverhof
l Beverhof 16(alleen witqoed)

AMSTERDAMAIVISTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

l DEN HAAG ZÖÉTERWOUDÉ
l LEIDSCHEIMDAM
lM

• Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

BhoeedpV^vrjdag ; . . ' . t o t u u r
rvtaarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
[Donderdag 6 augustus 1992

Zandvoort

Los nummer ƒ 1,75

Oplage: 5.150

52e jaargang nummer 32

ogelijk gasbel voor kust van
ZANDVOORT - Mobil verwacht dat
er in de buurt van Zandvoort een 'economisch interessante hoeveelheid'
gas te vinden moet zijn. Het bedrijf is
al sinds 1984 bezig met het onderzoek
liernaar. "De resultaten waren zo beloedigend dat we een aanvraag voor
een boorvergunning hebben ingeiiend," verklaart geofysicus Flink
van Mobil.
Onder andere uit de resultaten van seisnische onderzoeken, (waarbij lagen grond
|in trilling worden gebracht) maakt Mobil op
dat er een goede kans is dat er gas in de
bodem in de omgeving van Zandvoort, Bloenendaal en Velsen zit. Daarom heeft de
naatschappij een aanvraag voor een boorvergunning ingediend. Als de aanvraag

goedgekeurd zou worden door het Ministerie van Economische Zaken en de bezwaarmakers de procedure niet vertragen, zou er
op zijn vroegst in 1984 begonnen kunnen
worden met de proefboringen. Mobil zet dan
een boortoren in zee, vlak buiten de gemeentegrens, ruim een kilometer uit de kust.
Mochten ook de proefboringen een bemoedigend resultaat opleveren, dan komt er een
productieplatform.

Geen argumentatie
De plannen om te mogen boren in deze
regio kwamen niet als een verrassing voor
de gemeentebestuurders. Al in 1990 kondigde Mobil de plannen aan en adviseerden
onder andere de colleges van burgemeester
en wethouders van Zandvoort en Bloemendaal negatief. De wijze waarop de ontwerp-

aragehouder op
iacht naar vandalen
ZANDVOORT - Garagehou.er J. Barends heeft er genoeg
an: "Elke nacht worden de auo's die hier voor de deur staan
eschadigd en de politie doet
iets." Daarom gaat hij nu zelf
iroberen de vandalen op te
[speuren. Werknemers van de
[garage houden de wacht bij het
iedrijf en wie inlichtingen kan
geven die leiden tot het aanhouders van de daders, wacht
een beloning van duizend gulden.
"Ik wil het recht niet in eigen hand
nemen, dus als ik ze te pakken heb,
dan draag ik ze over aan de politie.
Maar omdat de politie niets anders
doet dan Duitsers bekeuren, ga ik
zelf naar de vandalen'op zoek," verklaart de woedende en wanhopige
garagehouder J. Barends.
Al een halfjaar lang worden auto's
die voor de deur van zijn bedrijf
staan beschadigd. Antennes worden
afgebroken, ruiten ingegooid en emblemen verwijderd. "Soms zie ik van
die jongens op brommers rijden met
:en Porsche- of Mercedes-embleem
daarop. Als je weet dat die emblemen bij de dealer driehonderd gulden per stuk kosten, dan denk ik dat
ze dat er niet voor betaald hebben,"
zegt Barends die zich afvraagt hoe
ze er dan wel aan komen. "Ik wil die
jongeren niet direct de schuld geven
van het vandalisme. Ze kunnen ze
ook van anderen gekocht hebben."

Antenne geknakt
Als de vernielingen beperkt zouden blijven tot het verwijderen van
emblemen, dan kon de garagehouder zich nog iets voorstellen bij de
reden van het vandalisme. "Dan
doen ze het tenminste omdat ze ze
mooi vinden. Maar ik vind die emblemen ook vaak vertrapt op de
grond. Antennes worden gewoon geknakt en zijn niet meer te repareren.

Extra vergadering
ZANDVOORT - De gemeenteraadscommissie voor financiën
tornt deze maand een keer extra bijeen in de raadzaal en wel op woensdag 26 augustus. Hierin worden de
rekeningen behandeld van de gemeentelijke Bestuursdienst, het Woningbedrijf en het Grondbedrijf,
over 1991. Door een onvoorziene vertraging is het niet mogelijk deze in
de commissievergadering van 17 auïustus te behandelen. De leden van
de overige commissies zijn ook uitgenodigd.

Coffeeshop bekeurd

-beschikking voor de vergunning is aangemeld bij de Provincie verbaasde de bestuurders wel. Het ontwerp was verstoken van
een argumentatie. Sinds maandag is deze,
met een excuusbrief van het Ministerie, binnen. "Het komt er op neer dat het belang om
energie te winnen, boven andere belangen
gaat," verklaart provinciaal beleidsmedewerker dieptedelfstofwinning Kuyper.
De Provincie heeft morgen (vrijdag) een
vergadering belegd waarbij de betrokken gemeenten (Zandvoort, Bloemendaal en Velsen) en de waterwinbedrijven om de tafel
gaan zitten. Het is vrijwel zeker dat de Provincie bezwaar gaat maken, evenals de gemeente Zandvoort. De stichting Natuur en
Milieu heeft al aangekondigd bezwaar aan te
tekenen.
De gemeente Zandvoort stelde in 1990 een
boorinstallatie Onaanvaardbaar' te vinden,

Meer toeristen
Woordvoerder Flink van Mobil denkt dat
het omgekeerde het geval kan zijn: "De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft voor
Kijkduin een boortoren neergezet en toen
kwamen er beduidend meer mensen langs
de kust wandelen, die de toren wilden bekijken." Volgens hem is het mogelijk dat de
installatie buiten het toeristenseizoen geplaatst wordt en alweer verdwenen is als het
seizoen begint. "Een booreiland staat er al-

tijd maar tijdelijk." Mocht uit de proefboring blijken dat er een economisch interessante hoeveelheid gas in de bodem zit, dan
wordt er een productieplatform geplaatst.
"Maar dat kan best een klein platform worden," aldus Flink.
Volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders is Mobil ook van plan in de duinen te
boren, maar volgens Flink is daar geen sprake van. "Wij worden ook steeds geconfronteerd met die geruchten en ik kan me voorstellen dat daar grote bezwaren tegen zijn,
omdat het om een natuur- en waterwingebied gaat." De ontwerp-beschikking voor het
verlenen van de vergunning ligt inmiddels
ter inzage bij gemeente en Provincie. Sinds
afgelopen maandag kan iedereen die daar
belang bij heeft, bezwaar maken tegen de
beschikking van het Ministerie. De termijn
sluit over een maand.

Mogelijk laatstejeugdsportkamp

Ruiten worden ingegooid. Als schadebedrijf blijf je gewoon bezig de auto's te repareren. Het is gewoon
dweilen met de kraan open."
In de garage kunnen zo'n dertig
auto's. Een stuk of tien moeten er
buiten blijven staan, op een stuk eigen grond van het bedrijf en hierop
leven de vandalen zich uit. "Ik heb
nu al voor meer dan twaalfduizend
gulden schade," vertelt Barends.
Daarom zijn we nu al gaan wachten.
Als een ander 's avonds voor het
slapen gaan een wandeling maakt op
het strand, maken wij een ommetje
langs de garage. In de hoop dat je
iets ziet."
De garagehouder adverteert ook
met een beloning van duizend gulden voor degene die tips kan geven
omtrent de dader(s). "Als de politie
niets doet, moetje zelf wat ondernemen. Ik heb al vier keer aangifte
gedaan, maar het helpt niet. De politie zegt niet de tijd te hebben om er
wat aan te doen, omdat ze sinds de
reorganisatie minder personeel
heeft."

Meer straten
Woordvoerder Konijn van de politie relativeert dat. "Het klopt dat we
niet 24 uur de wacht kunnen houden
bij de garage en het klopt dat we met
minder mensen moeten werken.
Maar dat houdt niet in dat we geen
aandacht aan de zaak schenken. We
houden de garage wel degelijk in de
gaten. Maar er zijn meer straten dan
de Max Planckstraat." De tijd die de
politie besteedt aan het bekeuren
van foutparkeerders gaat volgens
hem niet ten koste van het andere
werk op de straat: "We hebben daar
speciale parkeercontroleurs voor."
Opvallend is dat vooral de garage
de dupe is van de vandalen. Volgens
Barends worden er geen auto's van
omwonenden vernield. Ook de politie heeft geen aangiften ontvangen
van andere autobezitters ontvangen.
"Het lijkt alsof het tegen ons gericht
is," aldus Barends.

ZANDVOORT - Maandagochtend vroeg lopen organisator Gert Toonen en zijn vrouw
op het Gasthuisplein al weer
dranghekken te verwijderen.
„Het was perfect," zegt Toonen over het jazzfestival. „Hoeveel bezoekers er geweest zijn,
weet ik niet precies, maar het
waren er minstens net zo veel
als vorig jaar. Ik heb ook van
Amerikaanse en Duitse toeristen hele positieve reacties gehad." Een 'positieve' reactie
kreeg ook dominee Boeyinga,
die verrassend opkwam. 'Want
jullie geven nooit iets'.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

n
«3

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Van der Heijden
neemt poolshoogte
in de Brugstraat
ZANDVOORT - Burgemeester van der Heijden heeft persoonlijk poolshoogte genomen
in de Brugstraat, naar aanleiding van klachten van bewoners. Zij zeggen opnieuw overlast te ondervinden van een
theehuis in deze straat.
„Ik ben met de politie een avond
in de Brugstraat geweest, om zelf te
kunnen aanschouwen wat er gebeurt," aldus Van der Heijden. Hij is
niet in het theehuis zelf geweest,
maar heeft het doen en laten van de
bezoekers voor de deur geobserveerd. „Ik heb een aantal dingen
kunnen waarnemen, dat een nuttige
aanvulling vormt op mijn informatie."
De kwestie wordt uitgebreid besproken met de korpsleiding en weilicht pp korte termijn ook in de commissie 'Bestuurlijke Zaken'. „De
brief van de bewoners wordt uitermate serieus genomen," benadrukt
Van der Heijden. Binnenkort ontvangt hij een delegatie van de bewoners van de Brugstraat.
De omwonenden zeggen overlast
te ondervinden van het theehuis, bovendien voelen zij zich onveilig. De
klachten gaan onder andere over lawaai, verkeerd geparkeerde auto's,
verkeer dat tegen de toegestane richting in rijdt, én alcohol- en drugsgebruik in de portieken.

Drugssmokkel
voor 1,8 miljoen
ZANDVOORT - Drie mannen en een vrouw uit Zandvoort zijn vrijdag op een autosloopterrein in Haarlemmerliede opgepakt wegens grootschalige handel in drugs. Zij en
nog vijf andere verdachten
werden betrapt toen zij bezig
waren marihuana uit te pak• Een dertigtal Zandvoortse jongeren maakt deze week kennis met allerlei soorten sport tijdens een speciaal jeugdkamp. Zo ook met paardrijden. En ken. De politie heeft in totaal
daar hoort ook poetsen bij, zo kregen deze jongens te horen.
Foto Bram stijnen zo'n
negentig kilo gevonden,
de straatwaarde wordt geschat
ZANDVOORT - Enkele tientallen kinderen kunnen deze week deling Golf, Manege Sandevoerde, onder de jeugd. Zo zat het dit jaar op 1,8 miljoen gulden.
opnieuw genieten van het 'Tennis-Sport-Kamp' van Casino Afafa, Zandvoort '75 en Scouting binnen een week vol, na het begin
van de inschrijvingstermijn.
De marihuana zat verborgen in
Buffalo's.
ZVM. Vermoedelijk is dat voor het laatst. „Daar is volgend jaar- The
Onder begeleiding van een aantal
„Het kamp zou volgend jaar juist tientallen dichtgeslagen aluminium
waarschijnlijk geen ruimte meer voor," kreeg coördinator Rini vrijwilligers
kunnen de jongeren in groter opgezet moeten worden," rea- pannen. Deze waren als schroot verCappel afgelopen week te horen.
één week tijd allerlei takken van geerde een verbouwereerde Rini pakt in kunststof zakken Nederland
Die conclusie, genomen in overleg met de tennisser Jaap Methorst opmet het bestuur, werd hem woens- gezet. Datzelfde geldt voor het 'Tendag medegedeeld tijdens zijn officië- nis-Sport-Kamp', waaraan ook enkele afscheid van de tennis-afdeling le andere sportclubs en vereniginvan Casino ZVM. Cappel heeft deze gen uit Zandvoort deelnemen. Dat
afdeling enige jaren geleden samen zijn de Zandvoortse Hockey Club af-

sport uitproberen: tennis, paardrrjden, golf, hockey, kanovaren, handbal en voetbal. Ook kunnen zij deelnemen aan speurtochten van de
scouting. Daardoor is het sportkamp inmiddels al enorm populair

Jazzf estival: je reinste Zandvoort-

ZANDVOORT - Tegen een coffeesjhop in de Brugstraat is zondagnacht
procesverbaal opgemaakt, omdat de
zaak om drie uur nog open was. De
voordeur was weliswaar gesloten,
maar werd geopend nadat er geklopt
was. De politie heeft gewaarschuwd door Joan Kurpershoek
voor bestuurlijke maatregelen, indien de zaak nog één keer na sluiHet Jazz Behind the Beach heeft
üngstijd open is.
zijn zestiende editie achter de rug.
Gezien de enorme hoeveelheden auto's die drie avonden achter elkaar
Zandvoort komen binnenrijden, kan
ZANDVOORT - Busvervoermaat- één conclusie wel getrokken worschappij NZH, die onder andere met den: je reinste Zandvoort-promotie.
lijn 80 en 81 op Zandvoort rijdt, is de Dat blijkt ook uit de drukte tijdens
grootste streekvervoerder van Ne- de kerkdienst op het Gasthuisplein
derland. De grootste mededinger en bij de optredens op het strand.
naar deze 'titel' is Centraal Neder- Met name zondagmiddag stroomt
land.
het daar vol, zodra de muziek begint. •
Duidelijke voortekenen voor het
succes waren er al op Nieuw Unicum, waar donderdag het jazzfestival onder grote belangstelling werd
Datum
geopend. „Van mij mag dat een traHW LW HW LW
6 aug
10.05
05.55 22.35 17.55 ditie worden", liet Toonen vanaf het
7 aug
11.05
06.35 23.34 19.10 podium weten. De organisator op
8 aug
07.35 12.40 20.15
Nieuw Unicum, Rob Peters, leek wat
9 aug
overvallen door die opmerking,
OÜ6 09.05 14.00 21.45
O aug
02.24 10.40 14.56 22.56 maar vermoedelijk gaat hij wel op
H aug
03.25 11.40 15.46 23.34 het voorstel in. Het is een uitsteken16.21 12.35 de manier om deze woongemeen12 aug
04.05
13 aug
04.34 oo!is 17.00 13.55 schap en de dorpelingen wat dichter
14 aug
05.04 00.44 17.25 14.25 bij elkaar te brengen.
Maanstand:
V
M dond. 13 aug. 12.29 u.
Hoge hoed
Springtij 16
aug.
06.09
NAP+H5cro
Bovendien zijn de optredens in

^f
het centrum soms wat moeilijk te
benaderen met een rolstoel. Vooral
als het zo druk is als op zaterdag,
deze avond overtreft alle andere.
Duizenden bezoekers verdringen
zich voor de podia of staan opééngepakt in de café's met live-muziek.
Menigeen is zondag weer bijtijds
op de been voor de openlucht-kerkdienst met dominee Boeyinga, Milly
Scott en Trio Bob van Dijk (een
broer van Louis). 'Hartstikke fijn,
zo'n happening', vindt Boeyinga van
de bijeenkomst. Hij verrast het publiek door met een hoge hoed op te
komen. „Om te gebruiken als collectezak voor de vluchtelingen. Want
jullie geven nooit iets!" Even later
haalt een vrijwillige cpllectante zo'n
2500 gulden op. Boeyinga komt ook
dit jaar met een boeiend betoog naar
Zandvoort. Hij refereert aan de ope-

•
dus Toonen, die op dat moment The
Looner in huis had. Bij Driehuizen
zorgden André Valkering en Eric
Jan Overbeek voor een grote toeloop. „Valkering was grandioos," aldus mevrouw Driehuizen. „Toen hij
begon te spelen, zat het binnen een
kwartier helemaal vol. Terwijl het
Versterkers
toch hartstikke koud was door de
Mensen van allerlei herkomst zijn wind, maar dat heeft het pubiiek ge's middags ook op het strand te vin- trotseerd."
den. De paviljoens die mee hebben
gedaan aan het jazz-festival, (Driehuizen, Take Five en Riche) hebben Twee evenementen
„Maar ik begrijp niet dat er twee
daar geen spijt van, ook al bleef het
zaterdag nog wat rustig. Het duo dat evenementen tegelijk georganiseerd
bij Take Five zou optreden, Arthur worden," zegt de strandpachtster.
Ebeling & Co, had zich kennelijk Zij doelt op het Marlboro-festijn op
vergist in de akoestiek van een het circuit, dat zo'n 45.000 bezoekers
strandpaviljoen: de versterkers wa- trok. „Het stond zó vol geparkeerd,
dat onze vaste gasten niet eens in de
ren thuisgelaten.
Zondag was het 'afgeladen vol," al- buurt konden komen". Er was moeining van de Olympische Spelen met
als slotthema 'Friends for Live'.
„Hoor je dat: samen maken wij het
in het leven. En dan maakt het niet
uit of je Christen, Moslim of Boeddhist bent."

Cappel over het lot van zijn 'geesteskind'. Het bestuur besloot anders.
In ieder geval laat Cappel, die vorige
week door de leden met cadeau's en
bloemen werd overladen, wel een
bloeiende tennisafdeling achter.

lijk aan te ontkomen, zegt Simon
Paagman, directeur Zandvoort Promotie: „Bij sommige evenementen
moet je rekening houden met een
internationale
programmering.
Maar als wij zelf de datum van een
evenement kunnen bepalen, houden
we er wel rekening mee. Dat doet het
circuit overigens ook zoveel mogelijk." Wellicht valt er voor volgend
jaar nog wat te regelen.

binnengebracht, via de haven van
Rotterdam. De lading is waarschijnlijk afkomstig uit Nigeria.
De politie hield het sloopbedrijf
sinds donderdagavond in de gaten.
Zij was ingeschakeld door de douane, die het zaakje niet vertrouwde.
Op het moment van de inval was een
deel van de lading al uitgepakt. Een
speurtocht op het terrein met een
speciaal afgerichte hond bracht
daar geen duidelijkheid over, al
werd er nog wel een kleinere hoeveelheid marihuana gevonden.
De 47-jarige huurder van het
sloopterrein is één van de vier verdachten uit Zandvoort, waaronder
ook een 22-jarige vrouw. De andere
verdachten zijn een Amerikaan uit
de Verenigde Staten, een Pool, een
Marokkaan en twee Nigerianen. In
de in beslag genomen auto van de
huurder werd een vuurwapen aangetroffen.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,00

NZH de grootste

Waterstanden

omdat zij dat een bedreiging vindt van de
kuststrook. 'Het brengt risico's mee voor
het natuurgebied', aldus het college. Ook
wordt er gevreesd dat de toeristen wegblijven omdat een gasboorinstallatie Zandvoorts naam als badplaats schade zou toebrengen.

Ongeval
Een ongeval leidt tot een discussie over het 'verkeer' op
strand.

• Nieuw Unicum
maakt
kennis
met een - ogenschijnlijk - ongeremde
Milly
Scort.

Naam: (m/v)
Adres: l L

Postcode/I'laats:
l i l l i . v m.
Telefoon:! l l
Giro/Banknr.: l
Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ16,00 D half jaar ƒ 29.00 D jaar ƒ52,00

L'nntrulc hi'/oriiinii) ! \YK

' Voor postabonnces gelden andere tarieven.
V kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
NVeekmt'dia. Antwoordnummer 10051, 1000 I'A
Amsterdam. L' hoeft geen postzegel te plakken.

Foto Bram Stijnen

L
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FAMILIEBERICHTEN

PROVINCIE

Op 25 juli 1992 is mijn lieve moeder
Trijntje Helena Stadig
op 56-jarige leeftijd overleden.
Wilma Zwart
De begrafens heeft in besloten kring op 30 juli
plaatsgevonden.

••••

BEKENDMAKING

Noord-jjlo//and

7QIMWIORG
•ONZfZORC-

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet op artikel
3 1 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend, dat zij een vergunning ingevolge de Wet geluidhinder
hebben verleend aan Stichting Exploitatie Circuit Park te
Zandvoort voor het oprichten c.q. in werking hebben van een
auto-/motorcircuit, gelegen aan de Burgemeester van
Alphenstraat te Zandvoort.

Fiedroefd ge"en wij U kennis, dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan, onze lieve
vader, schoonvader en opa

Arie Drommel

De beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen
op werkdagen, gedurende een maand, gerekend vanaf vrijdag,
7 augustus 1992 ter inzage tijdens de kantooruren:
- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland,
Houtplein 33 te Haarlem en
- bij de Sector Grondgebied,
Afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort,
van 09.00 uur tot 12.30 uur.
Tevens liggen de stukken ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort op:
maandag
van 14.00 uur tot 17.30 uur en
van 18.30 uur tot 20.30 uur;
dinsdag
van 14.00 uur tot 17.30 uur;
woensdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
donderdag gesloten
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
vrijdag

weduwnaar van Marianne Duyvis
eerder weduwnaar van Miep Roest
op de leeftijd van 81 jaar.
Haarlem:
Ans v.d. Burgt-Drommel
Hafford (Eng.):
Bob Drommel

Barbara Drommel-Peers
Simon en Alistar
Esther en Dennis
Zandvoort:
Hans Drommel
Corrie Drommel-Molenaar
Arie en Caroline
Mark en Miralda
31 juli 1992
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 197
2041 TH Zandvoort
De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad.

van 14.00 uur tot 17.30 uur en

van 18.30 uur tot 20.30 uur;
zaterdag

van 10.00 uur tot 12.00 uur.

023-315855
^ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijivveg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

KOFFIECLUB PRIETPRAAT
PERSONEEL V.D. BEDIENING M/V
v. zondag en maandag
tevens keukenhulp

Tel. 12690

p

DANNY

S?

18 jctctr

Te huur

<2

max. 2 pers.

Helaas is in de advertentie waarin

7 HARTELIJK GEFELICITEERD
^
7 Mama - Pappa - Linda - Laura CO

per 1 aug. a.s.

VRIJWILLIGERS

Pr. ƒ 600,- all-in

Tel. 14669

worden gevraagd voor het project dagverzorging ouderen een onjuist telefoonnummer vermeld.
Diegenen die hebben getracht om ons
te bereiken bieden wij onze oprechte
verontschuldigingen aan voor het ongemak.
Wilt u alsnog reageren belt u dan met
het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening, tel. 17373 of 15878 en vraagt u
dan naar Mini de Wolf.

SPAR
• levert het bewijs : :

„Vers en
vóórdelig'5
tegen 'n .lage prijs
.Celsiusstraat 192

\

FELICITEERT
F AM. SPIERS
MET HUN NIEUWE
ZAAK OP HET
NOORDSTRAND EN
WENST HEN
VEEL SUCCES
ƒ 1000,- BELONING
Voor degene die inlichtingen kan geven,
tot het aanhouden van de dader(s), welke
constant in de Max Planckstraat te Zandvoort-Noord 's avonds/'s nachts div.
auto's bekrassen, antennes afbreken en
emblemen van de auto's afstelen.
Inlichtingen zullen discreet behandeld
worden.

Ons tel. nr. 02507-16731 of 16706

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

VERZORGING EN HUISVESTING BEJAARDEN
ZANDVOORT
Huis in het Kostverloren

ACCOUNTANTS &. BELASTINGADVISEURS BV

ZOMERHUIS

RECTIFICATIE

Het Huis in de Duinen

Het bestuur van de stichting Verzorging en Huisvesting Bejaarden Zandvoort werkt volgens het Raad van Toezichtmodel.
De aktiviteiten.in het bestuur worden verricht op vrijwillige basis.
Het bestuur vergadert één middag per maand.
Om de bestuurstaak goed te kunnen uitvoeren, dient rekening te
worden gehouden met een tijdsinvestering van ca. 10 uur per
maand (inclusief voorbereidend lezen).
Binnen het bestuur is een vacature ontstaan voor een

BESTUURSLID v/m
Van kandidaten verwachten wij
- dat zij beschikken over enige bestuurlijke ervaring;
- dat zij beschikken over enige deskundigheid op juridisch gebied;
- dat zij belangstelling hebben voor de ouderenzorg;
- dat zij in de snel veranderende ouderenzorg een creatieve inbreng hebben;
- dat zij bereid zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor beide
huizen te dragen.
Kandidaten zullen worden uitgenodigd door een afvaardiging
van het bestuur en de ondernemingsraden.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met
Dhr. J. R. Berkenbosch tel: 02507-14283
Sollicitaties aan de voorzitter van het bestuur
Dhr. J. R. Berkenbosch
Sophiaweg 6
2042 PV Zandvoort

Op korte termijn hebben wij plaats voor een

FULLTIME SECRETARESSE
Tot haar werkzaamheden behoren:
- het bedienen van de telefooncentrale;
- het ontvangen van kliënten;
- het verrichten van divers typewerk;
- het verrichten van overige secretariële
werkzaamheden.
Voor deze funktie zoeken wij een representatieve,
flexibele en stressbestendige medewerkster met ruime
ervaring. Tevens is ervaring met het
tekstverwerkingsprogramma WordPerfect 4.2.
vereist.
Tevens zoeken wij een:

PARTTIME ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (M/V)
(8-urige werkweek)
De te verrichten werkzaamheden bestaan uit:
- het bewaken van de debiteuren;
- het verwerken van de urenadministratie;
- het verrichten van overige administratieve
werkzaamheden.
De voorkeur gaat uit naar een medewerker (MA/), die
ervaring heeft met de voornoemde werkzaamheden en
bovendien over een goede spreekvaardigheid
beschikt.
Schriftelijke sollicita ties met een begeleidende c. v. kunt
u richten aan J. L. van de Graaf, Accountants en
Belastingadviseurs B.V., Thorbeckestraat 27, 2042
CL Zandvoort, t.a.v. de heer P. L. Bluijs, tot wie u zich
ook telefonisch kunt wenden voor het inwinnen van
nadere informatie (02507-13393).

FITNESS - AEROBICS - CALLENETICS - KONDITIETRAINING

'

|||i
|tf^raëg<: rustig vrijblijvend
alte;f inlichtingen: bij: v -;f -. • ï

AEROBICS!
STEPS!
CALLENETICS!
Vanaf 1 september beschikken wij over een
aparte ruimte met een echte aerobicvloer
(kinderspeelruimte + box aanwezig)

FITNESS PARADISE
Secretaris Bosmanstraat 40
|041 KT Zartdvoórt.
• '" ^
ei. 02507-17244

PARADIJSWEG 1
TEL. 02507-17742
SAUNA / TURKS BAD - ZONNESTUDIO - VITAMINEN

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het raadhuis:
dinsdag 11 augustus 1992
20.00 uur
commissie Maatschappelijk
Welzijn
woensdag 12 augustus 1992
20.00 uur
commissie Bestuurlijke ZaKen
donderdag 13 augustus 1992
20.00 uur
commissie Ruimtelijke Ordening

^

Rectificatie

^

Door een misverstand is bij publikatie van de verleende aanlegvergunning voor de reconstructie Zandvoortselaan te Bentveld helaas
de kop weggevallen. Hierdoor lijkt het of het een verleende bouwvergunning betreft.
Alsnog de juiste tekst:

Verleende aanlegvergunning
- reconstructie Zandvoortselaan, Bentveld + bijbehorende werken
Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Aangevraagde kapvergunningen
- Kostverlorenstraat 5 2 - 3 bomen
- Duindoomlaan 31
- 2 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van deze
aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag
geopend van 9.00-12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij burgemeesteren wethouders, postbus2,2040 AA Zandvoort. De
bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Voorgenomen bouwvergunning
(art 18a WRO procedure)
58B92 plantsoen Zandvoortselaan, Bentveld - plaatsen gasdrukregelkast
Dit bouwplan ligt met ingang van 6 augustus 1992 gedurende veertien dagen
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector G randgebied,
Raadhuisplein4. Deze afdeling isgeopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus
2,2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
71B92 Haltestraat 25
72B92 Blinkertweg2

Brederodestraat 54:
Karakteristieke twee onder een kapwoning. Ind.
hal, toilet/douche, kelder, woonk., keuken met
inb.app., 1e et. 3 slaapk. met wastafel, balkon,
2e et. zolder bereikb. via vlizotrap., c.v.
Vr.pr. ƒ 249.000,-k.k.

- vervangen opstalruimte
- plaatsen kozijn in oostgevel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
6 augustus 1992

Zeestraat 65:
Uitstekend onderhouden woning. Ind. beg.gr.,
vestibule, gang, ruime doorzonkamer met open
haard en plavuizenvloer, open keuken, badk.
met douche en toilet, zonneterras aan voor- en
achterzijde. 1e et.: entree, hal, drie slaapk. waarvan 1 met open haard, balkon aan noord- en
zuidzijde, badk. met douche en toilet.
Vr.pr. ƒ 269.000,- k.k.

Jan Snijerplein 6:
Halfvrijst. woonh. met tuin en terras. Bouwj. '78.
Ind. souterrain: 2 kamers, beg.gr., entree, hal,
toilet, woonk., open keuken met inb.app., bijkeuken, terras. 1e et.: badk. met ligbad, toilet en
wastafel, 3 slaapk., vliering bereikb. via vlizotrap. Tuin zuid/oost. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 145:
Modern tweekam.app. (vh 3) op 9e etage. Ind.
entree, hal, toilet, gr. L-vormige woonk. met
kunststof schuifpui, balkon zuid/oost, open keuken met eetbar, badk. met ligbad en wastafel,
slaapk. Vr.pr. ƒ 149.000,-k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/43;

lfpirëpl^
|||i|^
SjDa^

Denkt u aan de volgende punten?
de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van tevoren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting Kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda
beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

VAN DE GRAAF

Dinsdag 11-8-1992
wordt onze zoon en broer

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
cosmetica
bestrijdingsmiddelen
afgewerkte olie
afvalglas (geen vlakglas)
oud papier

vraagt

Haarlem, 6 augustus 1992.

HOERA

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 8 augustus 1992 klein chemisch afval,
glas en oud papier op in de straten waarop donderdag en vrijdag huisvuil wordt
opgehaald.

Desgewenst kan na telefonische afspraak met de Dienst Milieu en
Water van de provincie Noord-Holland (telefoon: 023-143143)
mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

ADVERTENTIES

Zaterdag 8 augustus:

Vierkamermaisonnette op 9e etage. Uitzicht
over zee. Ind. 1e woonl.: entree, hal, woonk.,
ruimte keuken, toilet, 2e woonl.: royale hal,
badk., met bad en douche, 3 slaapk.,
Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.

Stationsplein 15/1:
Driekam.app. op 1e et., Bouwj. 89. Inpandige
berging en garage.
Ind. entree,
hal, gang, toilet,
2 slaapk. (21 m2 en
9 m2), woonk. met open
2
keuken (opp. 60 m ), badk. met ligbad, douche
en wastafel. Ruim terras op westen (16 m2),
balkon oost. Videofoonbeveiliging.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiên
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

uitvaartverzorging
kennemerlandbv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRI

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Garage Van Lennepweg 10 A, huur/97,79 per maand.

Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Van Lennepweg 8 t/m 18.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij
het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
RUILRUBRIEK

1. 4-kamerflatwoning, Keesomstraat, huur ƒ 705,79 per maand (excl.
stookkosten)
Gevraagd: ééngezinswoning met tuin.
2. 1-kamerhoekwoning, Dr. de Visserstraat, zonnig, 1 hoog met C.V.,
huur ƒ 385,79 per maand.
Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en ge
boortedatum uiterlijk op 31 augustus a.s. bij EMM.
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Chinese vluchteling vraagt
asiel aan in Zandvoort

ZANDVOORT - Het 'strand' werd
afgelopen week opgeschrikt door
een ernstig ongeval, waarbij een vijf
jaar oud jongetje door de tractor van
een visventer werd overreden.
Strandpachter Frans Redeker (Paviljoen 17, Zwemmer) verleende eerste hulp, vervolgens waren politie en
Reddingsbrigade binnen enkele minuten ter plekke, „Mijn petje af voor
hen", reageerde Redeker later. Dat
zelfde gold voor de ambulancedienst, die ook binnen vijf minuten
arriveerde.
Het jongetje heeft enkele dagen op
de kinder-intensive-care van het VU-ziekenhuis gelegen. Later is hij
overgebracht naar een ziekenhuis in
Groningen, in de buurt van zijn ouderlijk huis. Zijn toestand is stabiel
en de politie hoopt vandaag met
hem te kunnen praten over de toedracht.

Getuigen

a Frank Wang (rechts) op het Plein van de Hemelse Vrede, tijdens de studentenopstand.

ZANDVOORT - Frank
Wang wil dolgraag in Zandvoort wonen. De jonge Chinees is naar Nederland gevlucht na de studentenacties
op het Plein van de Hemelse
Vrede in China. Tijdens die
acties fungeerde hij als tolk
voor de journalisten. Daardoor beschouwt het Chinese
regime hem als actieleider en
hangt executie hem boven
het hoofd.
Frank Wang (26) is na de studentenopstand in China gevlucht
naar Thailand. Daar werd hij gechanteerd door ambtenaren, die
geld wilden hebben omdat hij
geen geldig paspoort had. Daarom
verliet hij dat land en reisde af
naar Nederland, omdat de meeste
Nederlanders Engels spreken, net
als hij.
Hij kwam terecht in een hotel in
Zandvoort, waar het Ministerie
vluchtelingen had ondergebracht.
Zandvoort beviel hem direct. "In
Zandvoort kon ik een normaal leven lijden. Voordat ik hier terecht
kwam had ik niets meer. Hier
maakte ik vrienden", vertelt de
vluchteling. "De Zandvoorters
hebben iets speciaals. Ze komen
vredig en harmonisch over," vindt

hij. Wang wil dan ook het liefst hier
wonen. De Chinese student is officieel als vluchteling erkend door de
United Nations en het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur gaf hem de status van asielzoeker.
Nadat hij het hotel in Zandvoort
moest verlaten omdat het toeristenseizoen aanbrak, werd hij ondergebracht in een opvangkamp in Nijeveen en vervolgens overgeplaatst
naar Rosmalen in Noordbrabant.
Daar woont hij nu tijdelijk, in afwachting van meer definitieve hulsvesting. Het Ministerie heeft hem
woonruimte aangeboden in Rotterdam, maar Wang woont liever in
Zandvoort en heeft het aanbod afgeslagen, ook al betekent dat dat hij
geen toelage van het Rijk krijgt. Momenteel moet hij rond zien te komen van zakgeld van 25 gulden per
week. Als vluchteling mag Wang
niet werken.

Kansen
"Ik wil graag de Nederlandse gemeenschap leren kennen. Hier heb
ik al veel contacten gelegd, met de
politie, gemeentebestuurders, de
P.I.N.G.-stichting en mensen die mij
Nederlands leren. Ik wil graag iets
maken van mijn leven en iets betekenen voor de gemeenschap. Hier in
Zandvoort krijg ik die kansen. Het is

Weekenddiensten

de vraag of dat in zo'n grote stad
als Rotterdam lukt. Bovendien
vind ik Zandvoort leuk omdat het
zo leeft. Je ontmoet er mensen uit
verschillende culturen. En ook in
de winter leeft het dorp. Zandvoort has a big charm," zo vat hij
zijn liefde voor het dorp samen.
Ook nu hij officieel in Rosmalen
verblijft, reist hij vaak af naar
Zandvoort. Hij logeert bij vrienden. De Zandvoorter Ping Kho
heeft hem inmiddels een kamer te
huur aangeboden. Als de gemeente Frank Wang als asielzoeker accepteert, dan mag hij hier wonen.
Het Ministerie heeft hiertoe al
haar goedkeuring verleend. Een
verzoek om in Zandvoort te mogen wonen, is ongeveer tien dagen
geleden ingediend bij de gemeente.
Als student beheerst Wang de
Engelse taal perfect. De Chinese
gemeenschap in- en om Zandvoort
doet inmiddels al vaak een beroep
op de student, evenals sommige
overheidsorganen. Hij vertaalt bijvoorbeeld Chinees in het Engels
voor de vreemdelingenpolitie in
Zandvoort en de P.I.N.G.-stichting. Hij werkte ook mee aan de
organisatie van een expositie in
het Casino, waarbij de schilderijen van Frans Erkelens de Chinese
dierenriem tonen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. „De
getuigenverklaringen lopen teveel
uiteen," zegt een medewerker van de
strandpolitie. Mogelijk zat het jongetje al op deze plek, maar het kan
ook zijn dat het - met alleen de zee
voor ogen - onder de tractor is 'gelopen'. Sporenonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de tractor vier in
rechte lijn heeft gereden.
Het ongeluk riep bij getuigen woedende reacties en verbijstering op,
vooral omdat de visventer even later
'gewoon' doorging met de verkoop.
„Als er een ernstig ongeluk is gebeurd, is het beter dat de persoon in
kwestie doorgaat waar hij mee bezig
was," zegt een agent van de strand-

In deze rubriek wordt tijdens het zomerscizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18648.

Ongeluk leidt tot discussie
over het Verkeer' op strand
door Joan Kurpershoek
politie. „Als hij dat op zo'n moment zijn. Dat de haringkar snel verniet doet, doet hij dat misschien plaatst wordt naar een lege plek
nooit meer. Maar deze man was er waar een tijdje niemand gestaan
echt helemaal kapot van." Volgens heeft, voordat die ander daar kan
de agent is het werk van de visventer gaan staan. Dat geeft veel onrust op
korte tijd later overgenomen door strand, plus een hoop uitlaatgassen.
Ik krijg daar regelmatig klachten
diens broer.
over. De mensen voelen zich onveilig of maken zich constant zorgen
'Verkeer'
om hun kinderen."
Het voorval heeft een discussie op
gang gebracht over het 'verkeer' op
strand. Volgens Frans Redeker, die Haastig
al twintig jaar op strand zit, wordt er
„Het is vooral van de laatste jaren,
door de visventers teveel heen en vroeger was het een stuk rustiger,"
weer gereden op strand. Hij is bereid zegt Eedeker. „En natuurlijk is niet
commentaar te geven, in de hoop dat iedere visventer zo." Volgens hem is
de situatie zal verbeteren. „Maar het het voor de inkomsten van de visgaat me er echt niet om, omdat het venters niet nodig om 'zo vaak' heen
concurrenten zouden zijn," bena- en weer te rijden. Met name als het
drukt hij. „Je ziet vaak dat de ene druk is. Juist op die dagen dus, dat
visventer de ander probeert vóór te het risico van aanrijdingen groter

lijkt. Jaap Kroon, voorzitter van de
plaatselijke vereniging van arnbulante vishandelaren, bestrijdt dat
het gevaarlijk zou zijn op strand. „Ze
rijden er al zo'n veertig jaar. Voor
zover ik weet, zijn er in die tijd twee
ongelukken gebeurd, waardoor iemand naar het ziekenhuis gebracht
moest worden." Dat de concurrenten elkaar te snel af proberen te zijn
en daardoor haastig over het strand
rijden, 'komt incidenteel misschien
wel eens voor' vindt Kroon. „Maar
met een vlskar kun je niet hard rijden, want dan gaat je handel eraan."
Wat de drukte betreft, wijst hij
erop dat ook strandpachters, reddingsbrigade en politie over het
strand rijden. Een medewerker van
de strandpolitie zegt daarop: „Wij
rijden zoveel mogelijk stapvoets. In
ieder geval zorgen we dat de auto
onmiddelijk stil kan staan."

Bekende klachten
Volgens enkele strandpachters
wordt er door de visventers op het
noordelijke strand méér heen en
weer gereden dan ten zuiden van de
Rotonde. Voorzitter Jaap Paap bevestigt dat dit stank en onrust geeft.
,,Maar dat zijn de bekende oude
klachten." Hij vindt het ongeluk
met het jongetje geen aanleiding om
die discussie opnieuw op gang te
brengen.
„Dat was gewoon een verschrikkelijk ongelukkig ongeval. Dit kan iedereen gebeuren, al ben je nog zo
voorzichtig. In het politierapport
staat dat de man de kinderen nog
heeft weggejaagd voor hij op de tractor klom. En uit het korte, rechte
wielspoor blijkt dat hij niet wild
heeft gereden."

'Ouderen en
veiligheid'
ZANDVOORT - Voor Zandvoortse ouderen worden op 8
en 22 oktober twee informatie•middagen georganiseerd over
het onderwerp 'Ouderen en
veiligheid'. Deze vinden plaats
in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat.

Verschillende deskundigen komen een en ander vertellen over dit
onderwerp. De organisatie is in handen van het Eerste Lijns Samenwerkings Overleg (ELSO). De eerste
middag gaat onder andere over inbraakpreventie, de politie vertoont
een film en zal eventuele vragen beantwoorden. Er is tevens een stand
met informatie en voorbeelden van
preventiemateriaal, zoals deur- en
raamsloten en dergelijke.
Tijdens de pauze kan men ook terecht bij een stand van het Meldpunt
Ouderenmishandeling. Dat soort
mishandeling kan zowel geestelijk
als lichamelijk of zelfs financieel
zijn. Vervolgens vertelt politieman
Schaap een en ander over 'veiligheid
op straat'. In dat verband zullen enige dames een demonstratie zelfverDe rubriek meningen staat open voor
dediging geven. Het is niet de veruw reacties. Stuur uw brief naar de
wachting dat ouderen zich compleet
redactie van deze krant, Postbus 26,
nieuwe technieken eigen maken,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
maar met bepaalde adviezen kan het
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redact/ekantoor zelfvertrouwen wel vergroot wor- • Een foto van Piet Hendriks, met enkele geëmigreerde Zandvoorters bij hun aankomst in Bonegilla, Australië, op
26 juli 1952. De volwassenen zijn (v.l.n.r.): Piet Hendriks, Tiny van der Kruk, Wim van der Kruk, Clasien Vinken, Kees
den.
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
Op de tweede middag gaat het Vinken, Piet Drommel (rechts achter), Flory Drommel, Kern en Dien Kemp, Hilly Hendriks (echtgenote van Piet). Van
12 in Zandvoort. De redactie is
vooral om brandpreventie, veilig- kinderen zijn alleen van Tiny en Ronald (rechts) de voornamen bekend.
telefonisch bereikbaar via nummer
heid in en rond huis (toegelicht door
02507-18648.
GGD-consulente Suzan Koeman) en
veilig medicijngebruik. Over dat
laatste onderwerp zal apotheker
Mulder aan de hand van dia's een
lezing houden.
ZANDVOORT - Martinus en van hun laatste brief, waaraan hadden gekregen. De klap op de
De voorlichting is gericht op oude- Dien Kemp-Van Turenhout uit een oude foto uit 1952 was toe- vuurpijl was wel, dat het radiostation in Geelong er aandacht aan beren van 55 jaar en ouder, een doel- Australië kregen veel enthou- gevoegd.
steedde. Het station zendt één uur
De hondedrol centraal, wat is dat groep die in Zandvoort bestaat uit siaste reacties op het artikel in
per week een Nederlands programvoor een raar verhaal. En dan de ongeveer vierduizend personen. Aan het Zandvoorts Nieuwsblad.
folder, wat een kolder. Het enige wat de organisatie van beide middagen Deze krant besteedde enige we- 'Hallo allemaal. Hier dan even iets ma uit, met muziek en het laatste
hiermee wordt bereikt, is agressie, wordt ook meegewerkt door de Alge- ken geleden aandacht aan het over de verschillende reacties van nieuws uit Nederland. Zo worden we
onbegrip en hetzigheid. De nietmin- mene Nederlandse Bond van Oude- feit dat zij en andere Zandvoor- heel wat bekenden, naar aanleiding van heel veel leuke dingen op de
van de foto en het verslag in de hoogte gehouden.
nende hondenvrind dan vindt: ik ren (ANBO) en de plaatselijke polikan mijn agressie botvieren op men- tie en brandweer. „Wij hebben ge- ters bijna veertig jaar geleden krant. Wij hebben daarvan een paar
probeerd een zo breed mogelijk pak- naar Australië emigreerden. copieën laten maken voor Ron en
sen die houden van dieren.
ket aan informatie aan te bieden," Het echtpaar stond op de foto Tiny (de kinderen, red.). Riet en Jan 'Announcers'
Het leukste voor ons was 'the anIn het hondenvrrj gebied geloofde aldus fysiotherapeut en woordvoer- met een Zandvoorts Nieuws- kregen de krant toegestuurd via Ans
ik mijn ogen niet, een paard had daar der Overpelt. Nadere informatie blad, zij krijgen de krant al ja- en Aat en later van Zuster Zita. Ook nouncers': Lia en Ted Koofndorfer,
wij van de Hagens dat zij de een Hollands echtpaar, vertelden
een hoop gedaan, het dier dacht ken- over deze middagen volgt op later renlang door Ada Kemp toege- hoorden
krant van Leo's moeder toegestuurd dat zij van een kennis in Zandvoort
nelijk 'Kom aan, ik hou een pleidoo datum.
stuurd. Hieronder een gedeelte
ook een krant hadden ontvangen en
en deponeer hier de zooi. Want als
lazen voor wat er zoal in stond. Was
honden hier niet mogen lopen, creëdat even een gewaarwording. De reren wij hier de hopen.' De agent te
acties daarop waren geweldig.
paard voelt zich niet bezwaard maar
loopt rustig stapvoets door, iets wat
De uitzending is vrijdags van 3 tot
allemaal kan hoor. En de zakjes,
4 uur, de volgende avond hadden wij
blikjes en wat dies meer zij, dat kan
een uitnodiging van de Dutch Woer allemaal nog wel bij. Wat denken
men Club, waar Dien jarenlang tweewij met ons 'mensenfatsoen', mogen
de secretaris is geweest. De feestawij dat wel allemaal doen? Neem me
vond vanwege het dertigjarig beniet kwalijk, ik vind dit gevaarlijk.
staan mochten wij als gasten bijwoWaar we nu mee bezig zijn, dat
nen. Hier werd het een en ander ophoudt de mensheid klein.
gehaald over al die jaren, en vanzelf
ook het verhaaltje over de radio. De
meeste Hollanders hadden dat geMevr. Kortekaas
hoord en het is ook op een geluidsZandvoort
band vastgelegd.

MENINGEN

Veekend:
15847.
I/9 augustus 1992
Dieren: (Overige diensten) Vereni'OLITIE: Alarmnummer 06-11. In ging v.h. welzijn der dieren (02507)
indere gevallen: tel. 13043.
14561,
Vermissingsdienst
JRANDWEER:
Alarmnummer 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
16-11. In andere gevallen 023-159500 pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
if-voor info overdag- (02507) 61584. 023-244443.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. Centrum Voor Vrijwillige Hulpverinders: tel. 023-319191 (ongevall- lening: Voor informatie, advies en
en), Centrale Post Ambulancever- hulp tel. 17373, op alle werkdagen
'oer (CPA) Kennemerland.
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
HERENAMBULANCE (Dierenbe- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
icherming): 023-246899.
Stichting Welzijn Ouderen Zand1UISARTSEN: De volgende huisart- voort: (voorheen Dienstencentrum)
;en hebben een gezamenlijke waar- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
lemingsregeling: J. Anderson, B. Spreekuur op dinsdag- en donder'an Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
'aardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Belbus: Om van de belbus (voor beVeenink. Informatie daarover tij- woners van 55 jaar en ouder) gelens weekend, avond/nacht vanaf bruik te kunnen maken, dient men
6.30 uur, én tijdens feestdagen via zich 24 uur van te voren op te geven
elefoonnummer 30500. De spreeku- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusen van de dienstdoende arts zijn sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
:owel op zaterdag als zondag van persoon bedragen vanaf l juli 1991:
1.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
7.30 uur. Een afspraak is niet no- een retour.
lig. Inlichtingen omtrent de dien- Alg. Maatschappelijk Werk Zandsten van dokter Flieringa worden voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
'erstrekt via nummer 12181.
023-320899 of 320464. Spreekuur op
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanirts bellen.
dagavond van 19.00-20.00 uur. VerApotheek: Zandvoortse Apotheek, der volgens afspraak. Deze hulpverï.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- lening, beschikbaar voor iedere inijden (alléén voor recepten): zater- woner van Zandvoort, is gratis.
iag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
undag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Buiten de openingstijden: informa- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
ie over de regeling via tel.nr.: 13185. Zandvoortse Vereniging van HuuriVIjkverpleglng: Voor spoedgevallen ders: Gratis advies voor leden. Teles het Kruiswerk Zuid-Kennemer- fonisch spreekuur elke dinsdagaand 's avonds, 's nachts en in het vond 19.00 - 21.00 uur: 1S783. SchrifJveekend te bereiken via de dokter- telrjk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
iinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth Woningbouwvereniging EMM:
Ie Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Klachtentelefoonnummer technijombert, Kochstraat 6A, Zand- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Voort, tel. 02507-14437.
spreekuur: iedere eerste dinsdag
dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
'eckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
Zandvoorts
woe.
10-17.30,
vrij.
Nieuwsblad
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.Weekend 8/9 aug. 1992
10-14 uur.
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donHervormde Kerk, Kerkplein:
derdag In Zandvoort, Bentveld en AerdenZondag 10.00 uur: Gemeenschappehout. Uitgave Weekmedla BV. Hooldred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
lijke Herv./Geref. dienst in HerSas.
vormde Kerk, ds. J. de Waard uit
Schiedam, gevangenispredikant
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
Periode:
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 02028/7 • 3/8/1992
Jeugdhuis
6451515 tijdens kantooruren.
Gereformeerde Kerk:
Dick Plet (red. chef), Joan Kurpershoek, MarlOndertrouwd
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappeanne Timmer.
Deinum, Huib Herman en Van Nif- lijke Herv./Geref. dienst in HerAdvertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
terick, Jacqueline Ingeborg
vormde Kerk, ds. J. de Waard uit
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
Kolijn, Piet en Been, Anna Maria
Schiedam, gevangenispredikant
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. FaxnumGehuwd:
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
Van der Spek, Erick Paulus Maria NPB:
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13.
en Boegheim, Diana
Geen NPB-diensten tot en met 16
17 u.; vrijdag 9-12 u.
Geboren:
augustus.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
Mohcine, zoon van: Regragui, Moha- Roomskatholleke Kerk:
yan de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
al 020-6475393; Postadres: Postbus 51,
med en Naoual, Hayat
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020Melissa Sandy, dochter van: Olsson, Duijves
'475449. Mlcro-advertentles tel. 020 Rita Margareta
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij62.6271.
erkoopmanager: M. Chrlstlaanse.
Pamela Antonina, dochter van: Rat- ves, ensemble
cheva, Ivanka
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
'bonnementsprilzen: / 16,- per kwartaal;
Overleden:
Haarlem.
29,- per hall Jaar; ƒ 52,- per jaar, Voor
J
Vriesman geb. Vermeer, Sija Maria Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
oatabonnees gelden andere tarieven. Losse
lummers f 1,75.
Anna, oud 84 jaar
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
Pgave abonnementen, verhulzlngen.etc:
Jurriaans, Pieter, oud 73 jaar
Jehova's Getuigen:
"W t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Paardebek geb. Mulder, Andréa Ca- Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
"ezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 7166,
tharina, oud 81 jaar
Haarlem. Zat. 17,00 - 19.00 uur en
Stringer geb. Keur, Corr.elia, oud 85 maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl,: R.
andvoorta Nieuwsblad Is opgericht In
jaar
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Stadig, Trijntje Helena, oud 56 jaar Haarlem, tel. 023-244553.

Veel reactiesop kranteartikel

Hondedrol centraal
een 'raar verhaal'

Echtpaar Schiebergen overstelpt met bloemen

Kerkdiensten i

Zo zijn wij dus het gesprek van de
dag geweest, bij de Dutch Community. Gisteren ook nog een brief van:
Anneke Herfst ontvangen, met enige
reacties over verschillende personen. Vond het ook fijn van Siebe
Hofstra, eveneens een gewezen keeper bij ZVM. Ik heb een paar jaar bij
zijn vader in School C in de klas
gezeten. Jan v.d. Bos houdt nog
steeds contact met Piet Hendriks.
Deze woont met familie in of nabij
Mildura, wat op z'n minst vijf uur
per auto van hier is verwijderd. Zij
hebben elkaar al eens opgezocht en
houden ook nog briefwisseling.

MMiMM^Hi^HMMMMMMHMM^M^HMMMB

B Burgerlijke stand B

Foto
• De hulskamer van het vijftigjarig bruidspaar Ton en Sophia Schiebergen kwam woensdag vol met bloemen te
Nu heeft Piet Hendriks een kleine
staan.
foto opgestuurd, waarop de nodige

ZANDVOORT - Ton (72) en Sophia (71) Schiebergen-Offenberg zijn afgelopen week overstelpt met bloemen vanwege hun vijftigjarig-huwelijksfeest. In de loop
van de dag, waarop ook burgemeester Van der Heijden
en zijn echtgenote het echtpaar kwamen feliciteren,
stond de huiskamer er vol mee. Het feest werd gevierd
met de kinderen en de drie kleinkinderen. Hun zoon
Wim kwam over uit Lelystad, dochter Tonny woont nog
op Zandvoort en heeft samen met haar man Piet Stokman de Singer-naaimachinewinkel op de hoek van de
Spoorbuurtstraat en de Prinsenhofstraat. De kinderen
hadden voor hun (groot) ouders een 'verrassingsdag'
georganiseerd. Schiebergen werkte vroeger bij het be-

Zandvoorters te zien zijn, Hiervan
hebben wij een vergroting laten makende restaurant Heek op het Rembrandtplein in Am- ken en sturen deze hierbij op.
sterdam, in de tijd dat er artiesten als Willy Alberti
optraden. Oorspronkelijk komen zij ook uit deze stad.
Het zijn de Hendriks, Piet DromZij kwamen 28 jaar geleden naar Zandvoort toen werk- mel, Wim van der Kruk, het gezin
gever Alberts Corner hier voor de bedrijfsleider en zijn van Kees Vinken, de Kemps en de
vrouw een woning zocht en vond. De vrienden- en ken- nodige kinderen. Deze foto is genonissenkring die zij hier in de loop der jaren hebben men (ik weet niet door wie) bij onze
opgebouwd, wordt -.samen met de overige familieleden - aankomst in het opvangcentrum, na
begin september op een feestje onthaald. Het echtpaar een vijfurige rit per trein naar Bonegeniet nog volop van het leven. Zij zijn nog erg actief, gilla. Het was een oud legerkamp.
onder andere met fietsen en • met de camper - reizen. Het was ook koud, hartje winter.
Van dat laatste getuigt een uitgebreide collectie zelf Karel en Annie van der Kruk staan
niet op deze foto.'
gevonden fossielen en stenen (mineralen).

ieder hoofd 'n te

NRD:
''

'

'

'

prijs!

||£|(sius!Straat ' 192

Jongeman,
29 jr. zoekt
VAST
AFWISSELEND
WERK
m Zandvoort
thans werkz. in
comp.branche.
Br. ond. nr. 329690
bur. v.d. blad.

Sony walkman
FX40 *autoreverse
*automatische
bandafslag
*bandsoortschakelaar
*radio ontvangt FM/AM
*18 voorkeuzezenders.

OTAl/MAM
510KMAN

Aristona radio- \
cassettespeler i

Sony walkman

RW6202 *stereo radio-1
cassettespeler *FM en j
MG ontvangst *schakelaar voor bass boost
*mcl. hoofdtelefoon.

EX33 *dubbel megabass
*auto reverse *incl.
hoofdtelcfoon. 99r=

EX 12 *bandsoortschakelaar *automatische!
^ bandafslag *anti-rolling
'! mechanisme *incl. hoofd-j
telefoon en nemklem.

59?s

79?s

Sony walkman

PR'NSENHOFSTRAAT 7
T/00*WGEV|BSTEEGE

|AQ640l*stereo cassetStespeler *voor- en achter-j
F uit spoelen *incl.
hoofdtelefoon.4955"

49?s
Almere Stadhuisstraat 7-9,036-5341324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.

je komt ogen en oren tekort.

Alle aanbiedingen zi]n geldig t/m 15 augustus 1992.
zolang de voorraad strekt.
Pri|S- en drukfouten voorbehouden ADG D(4) 32-92

Philips
l cassettespeler

Maandags gestoten

u

I F

DIT WEEKEND
slagroomschnitt

9,-

zoekt

schoolverlater
± 16 tot 18 jaar
voor 38 uur per week.
Afspraak vrijdagavond tussen
19.00-20.00 uur.

HOGEWEG 28. TEL. 12989

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG.'

Tel. 13722.

Te koop of misschien ruilen met mensen
die iets kleiner willen
wegens plotselinge dubbele gezinsuitbreiding:
zeer vakkundig gerenoveerde

TWEE ONDER ÉÉN KAPWONING
in goede zuidbuurt te Zandvoort.
Ind. Hal/ keuken/kelder/woonkamer 5.5x5m. 1e
verd.: 3 slaapkamers/zeer moderne badkamer
met ligbad/tevens balkon Z.O. Zolder: Vliertrap/
slaapkamer - kantoor/zeer veel berging. Gehele
huis c.v. met combiketel/1e kwaliteit aluminium
kozijnen met dubbel glas/telefooncentrale/1989
alle elektr. leidingen vernieuwd incl. groepenkast, aardlek. Voortuin op O./achtertuin 6 x 7 m
op Z.O. Zomerwoning - Schuur.
Reactie onder nummer 329811 bur. van dit blad.

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

CURIESTRAAT 6 TE ZANDVOORT

Tel. 12811

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Ik zou zo '/i kans niet voorbij laten gaan i
Jij toch ook niet?
Want Sint Jacob, een modern verpleeghuis in het centrum van Amsterdam.
biedt je aan een

leiding
tot ziekenverzorgende
Dit kan full-time.
Wat je hiervoor nodig hebt, naast enthousiasme en motivatie om te willen
werken, is dal je iets wilt betekenen voor oudere mensen en voor /e wil
zorgen.
Aan vooropleiding is LHNO met twee vakken op C-niveau en vier vakken
op B-niveau voldoende.
Interne huisvesting gedurende de hele opleiding kan geregeld worden.

Voor overheerlijk eten met schitterend
uitzicht op zee zo/vel bi?me?i als buiten op
ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Alle dagen open

Postcode Loterij helpt Artis

opgemaakte
boeketten
div. kleuren

/

De opleiding start in september 1992.
Wil je meer weten of solliciteren, stuur dan een briefje naar Koelma Kloese
van de afdeling Personeelszaken.
Het adres is: Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52.
• £
1018 DH. Amsterdam.
T,J,v
Of bel 020 - 6254962, toestel 204.

Sint Jacob

„erica"
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Hitbingo
en vakantie

Beververblijf
Artis geopend

U bent deelnemer en gaat op
vakantie. Maar u wilt de Hitbingokans van 25.000 gulden
niet missen. Geen /orgen: de
Postcode Loterij houdt alle
Hitbingowinnaars bij, en
zorgt ervoor dat u uw prijs in
huis krijgt. Wij wensen u een
plezierige vakantie!

Op 15 juli werd het glocdnicuwc bcververblijf van
A r t i s geopend. Voortaan
heeft de bcverfamilie geen
klagen meer over de ruimte.

commandant van de Canadese
militairen ter gelegenheid van
de herdenking van hun intocht
in Amsterdam bij de bevrijding
van ons land.
Het nieuwe verblijf laat het puDe drie bevers werden in 1985 b l i e k op een u n i e k e m a n i e r
aan Artis geschonken door de kennismaken met het leven van

de bevers. Er is stromend water
en een hele stapel boomstammen, waarmee de bevers naar
hartelust hun meest geliefde
werk k u n n e n b o t v i e r e n : het
bouwen van dammen, een echt
Nederlands trekje! De bouw
van het nieuwe bcververblijf
werd mogelijk gemaakt door
een bijdrage van de Postcode
Loterij.
Uw d e e l n a m e m a a k t het de
Postcode Loterij mogelijk om
Voortaan hebben de bevers
tic ruimte in hun nieuwe
verblijf in Artit,.'

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij' Heelt u
de postcodecijfers 1462
(Middenbeemster), 2105
(Heemstede), 3118 (Schiedam), 5724 (Ommel) of
6101 (Echt)' Dan kunt u
zich aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 0297747006 en ga een gezellig
tv-dagje uit! •

Deze week:

Inl.:
Makelaarskantoor De Ridder & Strijbis B.V.
te Heemstede; tel. 023-288550.

b.g.g. 17793

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

Qutte, *Toine

Parterre 95 m2 bedrijfsruimte met 2
inrijdeuren, kantoor (17 m2); keuken, toilet.
1e verd.: 95 m2 ruimte met toilet.
Huurprijs: ƒ18.000- p.j.

GARAGE

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

DE WIT VERHUIZINGEN

RKB4DE
VKHUIZOS

Vrijstaand bedrijfspand aan de
CURIESTRAAT 6 te ZANDVOORT.

TE HUUR
GEVR.

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

De winnende
Hitbingonummers van
28 juli:
1
2
3
5
10

14
15
20
22
26

27
28
29
30
31

34 42
35 45
36
40
41

deze, en honderden andere
projecten voor mens, dier en
natuur te steunen. Daarom is
uw deelname zinvol.
En onontbeerlijk. •

; B^ntunoggeen j
deelnemer? ;
Vuldanisneldebbnin]
;H enidoè meel j

Spelregels Zodra u op uw rekeningalschntt van bank ol giro een alsctmivmg hebt ontvangen beni u deelnemer aan de lolctii Deelname impliceert aanvaarding van Het
reglemenl Maximaal 99 loten per poslcodc Als u het met een alscnriiving niet eens bent dan kum u ömnen een maand opdracht geven tiet bedrag temg Ie boeken Cpzeggci
kan ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden lot hel secretariaat van de Nationale Postcode loten] Van Eeghcnslraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en
wordt verricht door Notaris mr P J N van Os Ie Amsterdam Trckkinosliisten en reglement zi|n verkrijgbaar öi| nel secretariaat Pniren worden automatisch op uw bank- ol
890/098/177 89Sd°o Wigs""
""dc" wo"lc"bl;lasl mcl
wnispell)el,isling De intern is goedgekeurd door de slaatssec.etaiis van Justitie onder nummer LO

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken opeen van de vele prijzen.
-Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
' T onderstaanderekeningalteschrijven. Deelnameaan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaard ing
van het reglement Hel reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

J1 lot (ƒ 10,-) per maand _J

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

J dhr. ü

Naam:_
Adres:
Postcode: |

j_

l- i

|_j

Plaats:
150.92.08

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

I NATIONALE •
II L O T E R I J III
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Publiek kiest voortaan de
'ondernemer van het jaar'
ZANDVOORT - Het winkelend publiek mag deze maand
bepalen wie de ondernemers
van het jaar worden. Voor het
eerst wordt er in drie verschillende categorieën gekozen:
winkeliers, horeca en dienstverlenende beroepen. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering op 8
oktober, aan het begin van het
'Zandvoortse seizoen'.
Ondernemers Vereniging Zandvoort wil deze maand in de lokale
bladen twee keer een advertentie
plaatsen, met daarin een antwoordcoupon voor de lezer. Deze kan daar-

Kaarten bestellen
voor staatscircus

op drie namen invullen, een in elke
categorie, en deze inleveren bij OVZ-secretaris Henk Oonk, van het geldwisselkantoor aan de Grote Krocht.
Naast winkeliers kunnen nu voor
het eerst ook horeca-ondernemers
en 'dienstverleners' meedoen. Onder die laatste groep valt een zeer
uiteenlopende reeks beroepen en
ondernemingen, zoals loodgieters
en aannemers maar bijvoorbeeld
ook banken, hypotheek-adviseurs
en strandpachters.
Beide nieuwe categorieën waren
moeilijk te beoordelen door de vaste
jury. Om alle horeca-gelegenheden
(café's, restaurants en hotels) te bezoeken zou teveel geld kosten. Dat is
wel eens begroot op zo'n 10.000 gulden. „Daar hebben we het budget
niet voor," zegt OVZ-voorzitter Van
der Laan. Beoordeling van de dienstverlenende beroepen stuitte ook op
allerlei problemen. Het nieuwste bestuurslid van OVZ, Jaap Kroon,
kwam daarom met het idee om de
hele burgerij in te schakelen. Iedereen die een antwoordcoupon met
namen inlevert, doet automatisch
mee aan een loterij. De drie hoofdprijzen zijn: een reisje naar Parijs,
een CD-speler en een diner.
(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
De Arola brengt u
overal heen.

ZANDVOORT - Op dinsdag 18 en
woensdag 19 augustus staat het
Staatscircus van Moskou in Zandvoort, op het voormalige hoofdterrein
van Zandvoortmeeuwen bij het
NS-station. Tientallen vermaarde artiesten treden er op, waaronder de bekende clown Popov en de Mongoolse
steppenruiters van Irbek Kantemirov
(zie foto). Het is al mogelijk in Zandvoort plaatsen te bespreken bij:
VVV-kantoor, Schoolplein; Tabakszaak Kleijn, Kerkstraat 12; Bakkerij
Van der Vooren, Tolweg 6; of telefonisch onder nummer 02284 - 2848. De
goedkoopste toegangskaarten kosten
20 (kinderen) en 25 (volwassenen) gulden. De duurste komen op 45 gulden.
De voorstellingen beginnen om 16.30
en 20.00 uur. Bij warm weer is de tent
luchtgekoeld.

WMIJENBERG bv

Sinds 3 mei is de stichting Zandvoort Promotie bezig met de organisatie van de jaarmarkt. "In de voorgaande jaren was het aanbod van
kraampjes met textiel eigenlijk te
groot. We hebben er op gelet dat dit
nu niet het geval is. We konden ook
makkelijk kiezen. 390 standhouders
wilden in Zandvoort staan en we
hebben slechts ruimte voor tweehonderd," vertelt Simon Paagman
directeur van de stichting.
Behalve dat de koopjesjagers weilicht iets van hun gading vinden op
de markt, komen ook de levensgenieters aan bod. Er valt van alles te
happen en te snappen en er zijn tal
van attracties. Zoals bijvoorbeeld
het nationaal kampioenschap vlaghijsen. De vlag met de slogan: "Zandvoort meer dan strand alleen,"
wordt verzwaard door een zak zand

Keienberg 48 1101 GC Amsterdam ZO
}
lel 020 6910518
*
Semcepunten in heel Nederland
' l

Bioscoopprogrammering van 7 aug. t/m 13 aug. 1992

Een unieke
gelegenheid,
• otn het nog
deze eeuw op
het grote doek
te beleven.
'S KLASSIEKER

l C H A E l. D O U G L A S

S T O N E

EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN
GEORGE DZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN
LEILANI SARELLE

fotograf ie JAN DE BONT
muziek JERRY GOLDSMITH
productie MARIOKASSAR/
ALAN MARSHALL
PMUVISOK*

Boekt! itgave
AWBruna
Uitgeversbv
Soundtrack INDISC

CONCORDE FILM

DAGELIJKS ^
OM 13.30 EN 15.30

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50
65+: ƒ9,00
Vanaf 16 jaar

KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9,volwassenen ƒ12,50
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,
voor maar ƒ12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

ra,
Fietsers komen flink aan hun trekken komende dagen.

Fietsen door de regio
ZANDyOORT - Fietsers komen ruimschoots aan hun
trekken komende week. De
Olympia-fietstocht over honderdvijftig kilometer staat
voor zondag op het programma en van 11 tot en met 14
augustus vindt de Spaarneland fietsvierdaagse plaats.

wordt in groepsverband gereden,
achter voorrijders aan m een verantwoord tempo. De route loopt via Vogelenzang, Leimuiden, De Kwakcl,
Uithoorn en Abcoude. Dan is er een
rustpauze en vervolgens rijden de
fietsers langs Muiden, Ilpendam,
Purmerend, Wormerveer, Assendelft, Beverwijk, Velsen, Overveen
en Zandvoort. Inschrijven kost 2,50
gulden. Wie ook een herinnering wil
betaalt tien gulden.

Wie zit heeft een flink stuk te fietsen en redelijk geoefend is, kan zich
Wie liever wat rustiger, recreatief
zondagmorgen aanmelden vanaf ze- wil fietsen kan zich aanmelden voor
ven uur bij strandpaviljoen nummer de Spaarneland fietsvierdaagse. De
8, het Trefpunt. Gestart wordt er "uitvalsbasis' voor de tochten is revanaf dit punt om acht uur. De tocht creatieschap Spaarnwoude. Maandag 10 augustus worden deelnemers
vanaf twaalf uur ontvangen op de
camping naas_t hotel-restaurant Het
Buiten Huis. Ts Middags kan er een
wandeling door Haarlem gemaakt
en moet zo snel mogelijk omhoog worden. De vier daarop volgende dagehezen worden. Om de critici tege- gen worden er vier dagroutes geremoet te komen wordt de 'goede' vlag den, die gaan door dorpen als Aermet geel boven, blauw onder ge- denhout en Bloemendaal, met
bruikt. "Ook al blijf ik erbij dat de prachtige landgoederen, door polvlag met omgekeerde kleuren ook ders, de bollenstreek, de kust en duigoed was. We wilden niet de Zand- nen en Zandvoort. Deelname kost
voortse vlag gebruiken, maar twintig gulden per persoon, voor
slechts de kleuren. Het woord Zand- vier dagen. Vier overnachtingen op
voort komt veel beter tot uitdruk- de camping kosten eveneens vier daking in het donkere blauw, dan in gen.
het lichte geel," verdedigt Paagman. Er is een mogelijkheid om voor een
De stichting had aanvankelijk vlag- compleet maaltijd-arrangement in
gen gemaakt met de kleuren van de te schrijven. Dat kost 65 gulden. InZandvoortse vlag in de verkeerde formatie over de fietsvierdaagse
volgorde. "Daardoor hebben we geeft de VVV (17947). Inschrijfformeer publiciteit gehad dan ooit," mulieren zijn daar ook te verkrijgen.
bluft Paagman. De finale van het
Wie slechts een dag wil fietsen kan
vlaghijsen is op 12 september in het zich bij de VW opgeven voor de
Autotron in Rosmalen. De Zand- fietsdag Kennemerland. Gestart
voortse wedstrijd is een voorronde. wordt tussen negen en elf uur bij
De kinderen kunnen zich amuse- Het Buiten Huis in recreatieschap
ren op scooters en het springkussen. Spaarnwoude. De af te leggen afJazzliefhebbers worden verwend stand bedraagt veertig of zestig kilodoor het looporkest Basin Street meter. Inschrijven ter plaatse vanaf
Six. De markt is te vinden in de Prin- half negen 's morgens. Deelname
sesseweg en omgeving.
kost 7,50 gulden.

'Op de kop en
uit de bus'
bij Rekreade

L

BE FILM DIE
JE STOUTSTE
VERWACHTINGEN
OVERTREFT.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Jaarmarkt meer variatie

Door weer en wind, binnen en
buiten de bebouwde kom Op
volle tank 120 km'Max
snelheid 40 km/uur Ook leverbaar als rolstoel-mri) wagen
Vraag documentatie over
deze fantastische twee-zitter
(Uitsluitend voor gehandicapten)

CINEMA CIRCUS

S H A R O N

Bij de oude werkwijze kwam regelmatig de discussie naar voren of
de winnaar van het vorige jaar wel of
niet opnieuw een prijs konden winnen. „Er waren wel indicaties dat
eerdere prijswinnaars weer in aanmerking kwamen voor een prijs,"
aldus de OVZ-voorzitter. Dat protaleem lijkt nu opgelost: door deze
nieuwe manier van kiezen kunnen
ondernemers telkens opnieuw gekozen worden. „Waar vind je een objectiever publiek dan de winkelende
Zandvoorter," meent bestuurslid
Tromp. Naar verwachting vergroot
dat ook de betrokkenheid van publiek en ondernemer. „Daarom hopen we ook dat het idee van een
ondernemersbokaal weer wat meer
gaat leven," aldus medebestuurslid
Van den Heuvel.

ZANDVOORT - De stichting
Zandvoort Promotie heeft er
dit jaar extra op gelet dat er een
gevarieerd aanbod van goederen verkocht wordt op de jaarmarkt. Tweehonderd kraampjes met textiel, kunst, keramiek, etenswaren, ambachten
en andere interessante goederen staan aanstaande zondag
tussen twaalf en zeven uur opgesteld in het centrum van het
dorp.

(ADVERTENTIE)

J

Het gevolg is dat er deze maand
een grote campagne wordt gehouden. Daarin wordt elke inwoner opgeroepen om mee te stemmen. Uiteindelijk wordt er in elke categorie
een winnaar aangewezen, maar er
blijft ook een wisselbokaal taeschikbaar voor een algeheel winnaar. Ook
ondernemers die geen lid zijn van
OVZ, dingen mee naar de bekers.
„Het is een volkomen open zaak",
aldus Van der Laan.

Met oog en oor
de badplaats door

ZANDVOORT - Een 'vreemd
figuur uit de Op-De-Kop-Wereld' is te gast bij de Rekreade
in Zandvoort-Noord. In Zandvoort-Centrum is het thema:
'Uit de bus geklapt'. Meedoen
kost een gulden per activiteit,
behalve voor Santekraampie,
dan is de entree 2,50 gulden.
Tijdens de Rekreade is het Jan
Snijerplein omgedoopt tot
Rekreadeplein.
Op het programma staat zondagavond om half zeven volksdansen en
poppenkast bij het winkelcentrum.
Bij regen wordt uitgeweken naar het
Stekkie. Maandag tussen tien en
twaalf wordt er een 'hokkie voor
Pokkie' geknutseld en tussen drie
en vijf wordt er een buitenspel gehouden. Dinsdag om tien uur slaat
het op-de-kop-virus toe, tijdens een
spel binnen. Van drie tot vijf wordt
er weer geknutseld. Woensdag tussen tien en twaalf wordt er 'gepokkereld', dan wordt er een ondersteboventaart gebakken. Van drie tot vijf
wordt er een creatief spel gespeeld.
Donderdag tussen tien en twee is
het 'valse tonen festival', een vieruursprogramma met zang, dans,
picknick en een songfestival. Brood
moet meegenomen worden en weilicht ook oordopjes. Om half zeven
's avonds wordt er gevolksdanst en
is er poppenkast bij het winkelcentrum (bij regen in het Stekkie). Het
slotfeest vindt, samen met de kinderen uit het centrum, plaats op vrijdag tussen elf en twee met 'Santekraampie', waar van alles te doen is,
op het Rekreadeplein in het centrum van het dorp.
De kinderen uit Zandvoort-Centrum gaan zondagavond om kwart
over zeven ook volksdansen, op het
Rekreadeplein. Als het regent in het
Jeugdhuis. Ook is er poppenkast.
Maandag tussen tien en twaalf
wordt er geknutseld, van drie tot vijf
wordt het buitenspel 'Ganzenpost'
gespeeld. Ook de dinsdagmorgen,
tussen tien en twaalf, staat in het
teken van post, net zoals het spel 's
middags tussen drie en vijf. Woensdagmorgen tussen tien en twaalf
wordt er geknutseld en 's middags
van drie tot vijf is er de speurtocht
'kettingbrief'. Donderdag tussen
tien en twee is er een vier-uurs-programma met onder andere een
luchtfestijn. De kinderen moeten
brood meenemen, 's Avonds om
kwart over zeven worden er volks, dansen gedaan en is er poppenkast
op het Rekreadeplein. Bij regen in
het Jeugdhuis. En als slotfeest vrijdag van elf tot twee 'Santekraampie', samen met de kinderen uit
Noord, op het Rekreadeplein.

ZANDVOORT - Dick Spaans werd zondagochtend 'overvallen' door vijftien
deelnemers van zijn zwemclub. Zij kwamen hem feliciteren met zijn zestigste
verjaardag. Spaans is voor hen van grote betekenis: hij is de initiatiefnemer en
organisator van de zwemclub voor ouderen van 45-jaar en ouder, die vier
ochtenden in de week tegen een gereduceerd bedrag een uurtje in Gran Dorado
kunnen zwemmen. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om tien voor
acht staat Spaans al bij de kassa klaar, om de deelnemers te ontvangen. In
totaal heeft de club zo'n tachtig leden, waarvan wekelijks ongeveer de helft
verschijnt. Als iemand moet afzeggen wegens ziekte, zorgt Spaans voor een
bloemetje. Omdat zijn - vrijwillige - inzet bijzonder wordt gewaardeerd door de
deelnemers, werd hij zondagochtend zelf in de bloemetjes gezet.

Ter hoogte van strandtent 26
staat hij, of liever gezegd stond hij.
Met 'hij' bedoel ik in dit geval de
bank. Een alledaags zitmeubel.
Ten gerieve van de vele toeristen,
dagjesmensen en natuurlijk onze
plaatselijke bevolking, staan deze
attributen in grote aantallen langs
onze dreven opgesteld. Vooral tijdens de zomermaanden vinden
deze zitmeubels gretig aftrek bij
menig zonaanbidder. Ikzelf prefereer een dergelijke 'zit' in het
dorpscentrum. Dit vanwege het
feit, dat het aanschouwen van
mijn mede-dorpsbewoners bij mij
de voorkeur geniet boven een blik
op de zee. De einder heeft voor mij
blijkbaar niet die aantrekkingskracht die het centrum wel heeft.
Misschien houd ik meer van do
gezelligheid. Het observeren van
mijn soortgenoten is een genoegen dat ik niet zou willen verruilen voor het loze staren over de
golven. 'Wie lacht niet, die de
mens beziet'. Gedurende de laatste 25 jaar is het 'bespieden' van de
'Homo Sapiëns verworden tot
een specialisme dat ik als geen
ander beheers.
'Klein' begonnen kan ik nu gerekend worden tot een professionele
observeerden Mijn techniek is die
van een struisvogel. Wellicht herinnert u zich nog de biologielessen
uit uw verleden. Daarin immers
werd ons geleerd, dat dit beest zijn
kop in het zand steekt, teneinde
niet gezien te hoeven v/orden.
Vandaar dan ook de uitdrukking:
'Struisvogelpolitiek'.
Ook ik pleeg mij te 'verstoppen'
tijdens mijn dagelijkse bezigheid.
Met de ogen tot spleetjes 'gesloten', doe ik dan alsof ik in slaap
gesukkeld ben. Deze onopvallende pose stelt mij in staat 'ongezien' de diepste zieleroerselen van
mijn soortgenoten te doorgronden. Mijn fantasie is daarbij ongebreideld.

Onverlaten
Vooral in een badplaats als de
onze zie je wat voor rare kostgangers de Here op deze aardkloot
heeft neergezet. Onder het mom
van een 'gezellig' dagje uit, menen
de gasten soms tijdens het verblijf
alhier volledig uit de bol te kunnen gaan. Hun gedragingen zijn
daarbij navenant. De vernielingen
die daarbij worden gepleegd zijn
inmiddels genoegzaam bekend. In
de verlengde Haltestraat, de Vondellaan, aan de Van Lennepweg en
elders in ons dorp weten ze daarover mee te praten. Afgerukte auto-antennes, vernielde tuinen en
gejat meubilair zijn vaak het resultaat van een gezellige stapavond.
Nu weer terug naar het begin
van dit verhaal. Het bankje dus.
Ter hoogte van strandtent 26. Onverlaten hebben dit weekend een
nieuwe vorm van recreëren bedacht. Met een zaag (waar haal je
zo'n ding zo gauw vandaan) werd
deze bank aan stukken gereten. U
ziet, niets is onze toeristen te dol.

hondenbelasting en aanverwante
aanslagen besteed worden aan zaken waarvoor ze ook bedoeld zijn,
of zouden moeten zijn. Vergeet
het maar. Enkele jaren geleden
hadden wij als gemeente een tekort op de recreaticbegroting van
maar liefst 1,4 miljoen gulden.
Met andere woorden: u en ik
moestun persoonlijk dit tekort op
tafel leggen. Tegenwoordig staan
wij er gelukkig wat beter voor.
Dankzij de inventiviteit van onze
wethouder van financiën Peter
Ingwcrsen leggen wij op dit moment jaarlijks 'nog slechts' achthonderdduizend gulden toe op
onze gasten.
De oorzaken laten zich raden.
Een kleine opsomming kan geen
kwaad, dunkt mij. Welnu, wat
dacht u van de extra schoonmaakkosten, het repareren van al het
vernielde straatmcubilair, waaronder de banken, lantaarnpalen,
verkeersborden enz, enz. De inzet
van extra agenten op het strand en
in het dorp. En natuurlijk niet te
vergeten onze brandweer. Ook die
moet regelmatig komen opdraven. Ach, ik zou best nog even
door kunnen gaan. Begrijpt u nu
mijn boosheid over het doorzagen
van die bank ter hoogte van
strandtent 26?

Opsporing verzocht
Maar goed, het leven gaat verder. Zo ook het vervolg van deze
rubriek. Deze week ontving ik een
brief van een Zandvoortse inwoonster. Ze verzocht mij medewerking te willen verlenen aan de
opsporing van de moeder van haar
vriendin Gerda Vlieland. Deze
vriendin woont op dit moment in
Heerhugowaard. Zij werd geboren
op 21 mei 1942. Haar vader was de
toen 67-jarige Cornelis Kerkman.
Haar moeder heette Gerritje de
Bruin. Oorspronkelijk kwam zij
uit Amsterdam. Zij werd daar geboren op 18 juni 1899. Zij overleed
op 27 mei 1942 in Leiden, zes dagen na de geboorte van haar dochter. Een jaar later overleed haar
vader door een treinongeluk. Gerda, die toen Gerretje Cornelia
Kerkman heette, kwam in een
pleeggezin terecht. Haar pleegouders woonden in de Zuiderstraat.
Gerretje Cornelia Kerkman werd
vanaf die tijd Gerda Vlieland genoemd.

Voor de goede orde: Gerritje de
Bruin, de moeder van Gerda Vlieland was, voordat zij met Cornelis
trouwde, gehuwd geweest met Engel Kerkman. Engel overleed op
12 december 1936. Uit dit huwelijk
werd een zoon geboren. De naam
van deze zoon is niet bekend.
De vraag is nu, wie heeft Gerritje de Bruin, alias Gerritje Kerkman gekend en wie kan een tipje
van de sluier oplichten over deze
tot nu toe onbekende vrouw. Gerda Vlieland heeft haar moeder
niet gekend. Zij probeert al jaren
lang méér over haar te weten te
komen. Wellicht heeft iemand in
dit dorp nog een foto van haar.
Inlichtingen hierover kunt u kwijt
Boosheid
bij de vriendin van Gerda. Haar
Nu hoor ik u al denken dat deze adres is: Trix Koper-Brugman,
toeristen toch ook een hoop geld Oosterparkstraat 17 in Zand voort.
in het laatje brengen. Nee dus. Tel: 16017.
Sterker nog, u en ik leggen op het
toerisme jaarlijks een fiks bedrag
Dit was het weer voor deze week
toe, in de vorm van allerlei lokale Blijf gezond, tot de volgende week.
belastingen. Of dacht u dat de BRAM STIJNEN

Foto Bram Stijnen

Baanrecord op Zandvoortse racepiste
ZANDVOORT - Voor de
tweede maal in successie werd
afgelopen zondag op het circuit het Marlboro Masters evenement. gehouden. Het werd
een weerzien van oude bekenden. Het gratis spektakel trok
meer dan 45 duizend bezoekers. Hoogtepunten vormden
de spectaculaire Formule-3
race en het baanrecord van het
plaatselijk fenomeen Jan Lammers.
„Een enorm spektakel." zo omschreven sommige bezoekers afgelopen weekend het racegeweld in de
Zandvoortse duinen. Het programma was er dan ook naar. Naast de
diverse races had de circuit-directie
ditmaal gezorgd voor enkele aantrekkelijke neven-activiteiten, waaronder een parade van een aantal exclusieve tweezitters, de tentoonstellig 'Twintig jaar Marlboro en de
snelheidsport' en de slip-demonstratie door de Dutch Eacing School.
Voor de duizend bezoekers bleken
de diverse races echter het meest in
trek. Het publiek kreeg dan ook
waar het voor gekomen was. Spanning en sensatie.

Hoogtepunt
Absoluut hoogtepunt vormde de
Marlboro Masters of Pormula 3. Dit
onderdeel van het programma blijkt
in twee jaar tijd uitgegroeid tot evenement van internationale allure.
Klinkende namen als de Portugezen
Diogo Gastro Santos en Pedro Lamy
en de Nederlanders Franc ten Wolde, Alex Veenman en Allard Kalff
stonden ook nu weer garant voor
gedurft bochtenwerk en stuurmanskunst.
De drie Nederlanders werden echter door pech achtervolgd. Veenman
kreeg al tijdens de opwarmronde te

De formule 3 race vormde het absolute hoogtepunt van het Marlboro Master evenement.

maken met een gescheurde remleiding, Ten Wolde moest afhaken vanwege een steen in zijn radiator en
Kalff werd vanwege een gebroken
wielophanging, vier ronden voor de
finish gedwongen vroegtijdig de pits
op te zoeken. De uiteindelijke winnaar werd Pedro Lamy. Met een verschil van slechts 0,059 seconden versloeg hij zijn landgenoot Diogo.
Jan Lammers hield alle ogen op

zich gericht tijdens zijn poging het
oude baanrecord van Jonathan Palmer (52,6 sec.) aan flarden te rijden.
Zijn eerste meters sinds tien jaar
in een formule l-auto vormde het
hoogtepunt van de dag. De 36-jarige
coureur liet er geen twijfel over bestaan dat hij nog steeds gerekend
kan worden tot een van de beste coureurs ter wereld. Met meesterhand
stuurde hij de March Fl over de

Foto Bram Sti|nen

baan. De scherpe tijd van Palmer
werd moeiteloos door Lammers verbeterd. Hij finishte in 52,4 seconden.
0,2 sec sneller dan zijn collega.
„Ik weet dat ik er nog twee seconden
af kan halen", verklaarde een opgetogen Lammers na afloop. Zijn geleende Engelse Bolide lag nog wat
onwennig in zijn hand. „Ik heb tijd
nodig om aan deze auto te wennen".

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1992
Technisch personeel gevraagd

Produktiemedewerkers
met een rijbewijs B

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Kwaliteit en keurig op tijd afleveren leidt volgens Nissan
tot een tevreden klant Deze "Customer Satisfaction", die al
begint bij de produktie van Nissans, geldt zeker ook voor het
Europese Autodistributiecontrum van Nissan in Amsterdam.
Hier vindt de aflevenngsmspectie plaats van zo'n 250.000
Nissans per jaar, voor ze hun weg vinden naar de klant Ook
worden hier de Nissans op verzoek aangepast aan de specifieke wensen van de klant Op deze manier gaan iedere dag
honderden Nissans m perfecte staat op weg naar een tevreden klant ergens m Europa.
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\\onlcn tfi'/cl over l of 2 kolommen hrrrdlr ui iliu'isr
li'ttc'iK'ootU'i)
l'atlirulirrcii vrrwij/i'ii VMJ rmitr de spruitje bon op dr
piiKiiui „MlfHOV.
l'liuiisnig is mogelijk in de vntgcndc rditii"
/ \MWOOHTS NU 1!\\MU.AI> j (U2 pci millinirlrr.
Sluitingstijd: (]IIIM|IIK l , r ) ( ) U u i i i .
l 1 kunt im irksl telefonist lic openen 02507-17166 of
iilg(i\i'ii//(irnli'ii aan.
•A- Xitndvoorls N'iruusblml. C.nslhuisplrm 12,
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Niruwr \Veesper / 0,67 pci millimclrr
Stuilirigsiijd maandna 15.00 uui
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Bi| de afdeling Aflevenngsmspectie worden auto's op een
lopende band gereden, waarna m een wasstraat en eventueel met de hand de beschermlaag wordt verwijderd. Daarna
wordt met het blote oog de lak geïnspecteerd op schade en
worden de juiste dealerlijsten en handboeken m het dashboardkastje gelegd. Vervolgens worden de auto's weer van
de lopende band gereden.
Je werkt onder leiding van een voorman in een team. Het
is nauwkeurig werk, maar ook lichamelijk zwaar. Zo sta je
vrijwel de gehele dag en moeten de auto's regelmatig met de
hand worden gepoetst.

k a n t o r e n wiktij^bimr

•k Voor lineven onder nuinnier uordt l iepi'1 extra m
rekening pebrtu'lu, nUmrdr j 0,00 adm.koslen,
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liet UMspreidm^sgebii.'d een knint vrislmtnl, Ilioiujor
woiill j 4,00 m rrkfiiniK ^rbiarlil.
l' kunt de tekst van m\ Mit ro-ad\erlenlu'( onibtnatie /,
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(dit ninnmei ts niet vooi be/orgkl.it bten) of /enden mm:

Micro*H Weckmediu
PoHtbiift 156 - 1000 AD Amsterdam

Belangstelling?

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

Vraag dan snel een sollicitatieformulier aan. Je kunt daarvoor contact opnemen met Karin Post van afdeling Personeelszaken, telefoon 020-5874128. Of stuur een kort briefje
naar Nissan Distnbution Service (Europe) B.V., t.a.v. Karin
Post, afdeling Personeelszaken, Antwoordnummer 15524,
1000 RZ Amsterdam. Een postzegel is niet nodig!

Or *ilmtingsiijdrii, gelden voor plaatsing m de/elfdc \\cek.
Vour de betaling ontvangt u een aeeeptgirokaort.

Schoonheid en verzorging

Oproepen - Mededelingen

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

Kleding
Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500
MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Part. vraagt betrouwbare hulp
in de huishoud, voor 2 uur p.
dag, van 13.00-1500 uur, 5
dagen p. week, ƒ 15,- p uur.
Leeftijd v.a. 40 jr. Tel..
02507-13023.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
T. Kee - Mijdrecht
H. Chrispijn - Amsterdam
Ph. K. Jungen - Amsterdam
J. B. Pothuizen - Vinkeveen

LnJ

Tel. 02507-12614

STOK B.V.

* Bram Stijnen bedankt voor * Oma L. Faber 11 aug.-65
de mooie foto van Manuela jaar. Wilt u s.v.p. ook een
kaartje sturen? Hartelijk beBerkhoff (Plesmanschool).
dankt!
* Hallo Gerda, nog acht
nachtjes slapen en dan gaan
Woninginrichting
we samen naar Drenthe.
Groetjes van je vriendin, Tnx.
* Help de Polen. Stuur eens
Lijsten op maat
een voedselpakketl Geen
7
bij
adres Dat hebben wij voor ui
Inl.: tel 02907-5235.
Foto Boomgaard
* Het is werkelijk waar' Oma Grote Krocht 26
Faber 65 jaar. Martijn RobertTel. 13529
Jan Enk.
* Hiep hiep hoera. Oma Fa- Te koop achtkantige salontaber 65 jaar. Dennis Carly Mar- fel met plavuizen.
Tel. 02507-16403.
cel-Wim.
* Lang zal oma leve... Lang Te koop eiken bankstel
zal oma leve.. Lang zal oma Tel. 02507-16403.
Faber leve m de gloria... Te koop oude grenen vitrine
Anne
kast, recht model, ƒ 1250,-.
* Madeleme
gefeliciteerd Tel.' 02507-18383.
met je 16e verjaardag, veel * T.k.a. c.v.-moederhaard,
plezier donderdag, groetjes '/i jaar gebruikt, ƒ300. Tel.:
uit Portugal van Yvonne.
02507-19628.
* Martijn, all-round kam- T.k.a. massief eiken eettafel
pioen '92. Hartelijk gefelici- met schuiflade en 4 eiken eetteerd. Annie
stoelen. Prijs ƒ400,-. Tel.:
* Priscilla, je bent opa's pop- 02507-19408.
pedein, maar wanneer word T.k.a. MECHELSE KAST.
ik eindelijk., je oma.
Tel.: 02507-19248.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

HASSING B.V.

Kunst en antiek
Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng van goederen.
Frans Halslaan 33. Tel:
020-6473004.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Radio/tv/video

* T.k. sega + 2 joysticks en
spel Alexkid ƒ 100 en 11 spelletjes met o.a. Sonic en Astenx, Wonderboy vanaf ƒ25.
Tel.' 02507-16755.

Foto - Film
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Muziekinstrumenten

voor de particulier
S

yprfplc GRATIS MICRO'S worden
I <C{yClö geplaatst onder de
/^va-flO e navolgende voorwaarden:
vTldtliJ t
« inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
•zijn opgegeven 9 verloren/gevonden *
weg/aan komen lopen/vliegen « maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
® het aangebodene mag niet. bo\en ƒ300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van u\\ tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer c'én
vakje. Laat na ieder woord, punt of knmma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw ïekst een gegarandeerde
(Siro)netaalcheque bijsluiten of u ontvangt \an
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 J.M Zandvoort

•

ècl, 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder \urmelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
nni/cn i nnel.
H fi"o
fi'V, RTW
prijzen
BTW
Naam:
Adres:
.Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.\.p. in rubriek:

Lessen en clubs
AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215.
PRIVEFUES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. Bakker, Botticellistr. 38', A'dam
(bij Olympiapl.) 020-6751664.

Te koop
gevraagd
diversen

goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Te huur GEVR. per half sept.
a.s. woongelegenheid v. 2
pers voor ± 1 jaar in Z'vrt.
Huur + ƒ900,- tot ƒ1100,p.m. Inï. tel.: 02507-19213.

Woningruil
900
RUILADRESSEN
in
A'dam. GRATIS informatie bij
Het Oosten. 020-588.22.55
Aangeb. 3 kam flat in A'dam,
vrij uitzicht, 2 balkonnen van 6
mtr., badk. met ligb., gr. vierk.
keuken, gr. huis- + slaapk.,
hr. ƒ385.- p.mnd. Gevr. 3 kamerwon, in Zandv., bereid tot
zeer hoge overname, hr. tot
ƒ600.- p. mnd. Tel.: 0206120126.
Aangeb. m A'dam 3 k.won.
op plein, veel wink. 1e Et
Geen onderhuren. Gr. terr
o.h. Z. Gr. badk. Rustige trap
Hr ƒ 346,- p. mnd. Gevr. won.
in Z'voort, geen Noord. Tel.
020-6853058.

Financiën en
handelszaken

Zalenverhuur

Autoverzekering

VERENIGINGSGEBOUW

V.A. ƒ75 -DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

De Krocht

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
'uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Gevr. kruissnange
piano.
Liefst klassiek uiterlijk tot
ƒ3000. Tel. 'savonds:
020 - 626 9054.
Te koop piano, wit gelakt,
Steinbach jr. Pr. ƒ550,-. Tel.:
02507-13618.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN • RECEPTIES
KOFFIETAFELS

\\"\.\ zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
\Vij behouden ons het recht voor zonder opgave \an redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

* 1 kleuren TV. Spelend te
zien, 55 cm, Grundig, afstandsbediening ƒ300. Tel.:
Inkoop boeken, platen, CD's.
02507-12141.
oud goud en zilver.
Foto Boomgaard Tel. 020-6924240.
Grote Krocht 26.
•*• Te koop gevraagd loopTelefoon: 13529.
stoeltje. Tel. 02507-13538.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
Onroerende
gratis achtergrondmuziek.

Computerapparatuur
en software

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
T.k.a. crossfiets, merk BMX,
voorzien v. reflectors, leeftijd
6-11 jaar. Tel.. 02507-15808.
Bellen na 18.00 uur.

Tuinbednjf Olyrnpia heeft nog
Auto's en
tijd: snoeien, schoonmaken,
auto-accessoires
bemesten. Tevens hek-, raster- en schutting- en alle voorkomende tegelwerkzaamhe- Te koop weg. omst. Opel
den Tevens sierbestrating. 1979 Ascona, APK 3-'93,
Alles leverbaar 023-260460. ƒ1100,- Tel.: 13937.
Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Te koop
aangeboden
diversen

O.L.V. ANJA V/D VOORT

Rijles auto's
en motoren

High-Impact Aerobics
Low-Irnpact Aerobics
Step Aerobics
spicrvcrsteviging
Klassiek / Jazzballct
Studio sliape heeft een zeer ruime keuze aan lessen op
verschillende niveaus, zowel overdag als 's avonds. Zeker
weten dat er iets voor jou tussen zill
Wil je meer weten?
Bel dan met Anja v/d Voort tel. 197O1

10-daagse spoedcursus autonjden ƒ 1395 (njex. inbegrepen), Voll. examen ex.pakket
* Aangeb. koelkast tafelmo- Ned. Antillen ƒ3575. Tel.: 06del ƒ30, elect. keukenkachel 821.24.26./015-563430.
ƒ25, elec. inbouwoven + bijAlblas Verkeersscholen
ben. kookpl. ƒ 150, stofzuiger
in 5 dagen
ƒ25. Tel. 02507-15536.
UW RIJBEWIJS
Te koop XT500, vaste prijs
Nieuwkoop, 01724-8361.
ƒ2750,-. Tel.. 18294.
T.k. casio LCD kleuren-TV
Diverse clubs
met 5 cm beeldje + garantie,
ƒ 150,-; tafelbiljart 137x73 cm
nieuw ƒ 150,-; postzegelverADRES PRIVÉ
zameling best. uit 20 albums Ze willen je verwennen, ze
ƒ500,- Tel.: 17862.
ontvangen je privé of komen
* T.k.a, keukenkachel ƒ 65,-; bij je langs, ze geven zelf hun
Rowi parket, ± 25 m2, vr.pr. eigen adres en telefoonnumƒ550,-. 17383 of 023-250513. mer. (06/100 cpm), 96,85.
* T.k.a. tennistafel ƒ 125; Allemaal leuke meiden (18)
kleuren TV 52 cm ƒ 100,-. Tel.: zoeken z.s.m. een vriend.
06-320 330.77. 75c p.m.
02507-15402.

Meiden 37,5 cphm. 06-320
327.06
St. Frans/Grieks
326.19
Effe vlug!
325.54
Topsex 25+
326.63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex
329.66
sexlesjes
Meisjes (18) willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330.60. 75c p.m.
Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320326 17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
322.55
Vol v. boven
340.44
Les 35 + 18 jr
328 27
Lesbi
NATASJA doet het met
hete Buurjongens van 18.
06-320.324.11. 75c p.m.
Onderdanige jongens v. 18 jr.
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.32999. 75c p.m.

ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun telnr.
Als het klikt willen deze mei- Bel nu 06-9661. 75c p.m.
den v. 18 jr. vaker sexkontaktl PARTNERRUIL pnvelijn, di06-320.320.55. 75c p.m.
rekt apart met vrouwen en
Als je houdt van jong. Jonge mannen voor sexruil.
06-320.330.91. 75c p.m.
Meiden (18) kontakt.
06-320 324.33. 75c p.m.
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
BETTY'S ESCORT
06-320.321.44. 75c p.m.
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.
Sabnna en nog vee! meer
BI-SEX voor TWEE, direkt meiden van 18 jr. willen direkt
apart met een heet meisje of apart. 06-320.322.88. 75cpm.
lekkere jongen v. 18 jr.
Schoolmeisjes v. 18 jr. willen
06-320.330.87. 75c p.m.
ervaring opdoen. Dating.
Dames die zich overdag ver- 06-320.330.43. 75c p.m.
velen, zoeken SEXKONTAKT. SEX VOOR 2, direkt kontakt
06-320.326.66. 75c p.m.
met jongen meiden (18), huisDEBBIE's Sexdating. Maak 'n vrouwtjes en jongens (18).
afspraak met haar vriendin- 06-320.330.46. 75c p.m.
nen. 06-350.222.41. 50c p.m. SEXAFSPRAAKJE met 'n
DIREKT apart met een meisje meisje (18). Vraag naar haar
of een lekkere jongen (18), telnr. Bel 06-9502 75cpm
voor een live heet sexge- Slippertjeslijn, meisjes 18 jr.
sprek. 06-320.330.81 75cpm zoeken sexkontakt.
Direkt kletsen met 'n leuk 06-320.32036. 75c p.m.
meisje. Bel 06-9757 en maak
Telerotica! 37,5 cphm.
'n afspraakje. 100c p.m.
Zapp sex
06.96.92
06.96.91
DIREKT KLETSEN, met een Sexclub
Rijpe vrouwen
06.96.94
leuk meisje! Bel snel
Frans
06.96.46
06-320.322.05. 75c p.m.
Tiener
06.96.40
DUIK in bed met 'n lekkere
meid (18)! Vraag haar tel.nr. Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek
Bel' 06-9511. 75c p.m.
bent naar 'n leuke vnend(in):
Eerst wilde EVELIEN niet, 06-95.33. 75c p.m.
maar toen ze haar rok liet zakVluggertje: leuke meisjes (18)
ken..! 06-9530. 75c p.m.
zoeken lekkere jongens v. 18.
Er zijn genoeg meiden v. 18, Bel 06-9662. 75c p.m.
die ook het bed in willen LuisVrouwen 37,5 cphm. 06ter op 06-9603. 75c p.m.
320.328.99 . . .Rijpe Vette Vr.
GAY PRIVÉ. Ben je op zoek 320.327.70
Negerin 35+
naar 'n afspraakje met een 320.329.30
Verpleegster
lekkere jongen v. 18. Of voor 320.323.63
Rijp Ordi
een opwindend gesprek met 320324.54
Rijp Chique
'n hete knul: 06-96.13 75cpm
Wegens enorme drukte, met
GENIETEN, zoek het lekker- spoed DAMES/MEISJES geste meisje v. 18 jr. zelf uit.
vraagd voor escort en/of club
06-320.324.99. 75c p.m.
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
Genoeg ondeugende meisjes 22.00 uur 02507-16141 of
van 18. Ben jij ook op zoek? 023-400130.
Bel 06-9602. 75c p.m.
WULPSE Loes zoekt een lekGewillige meisjes (18) en kere vriend voor..!
huisvrouwtjes willen alles met 06-320.324.44. 75c p.m.
jou doen. Vraag naar hun Zandvoort BOYS en GIRLS
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij! escort. Geopend van 18.00
Bel 06-320.330.45. 75c p.m. tot 03.00 uur. Telefoon
Girls wanted. If you want to 02507-16141.
make a lot of money, corne to
ZE KOMT...
the Corner House, Bakkerstr. bij jou of jij bij haar, ze geeft
2, Zandvoort.
haar adres en telefoonnumTel.: 02507-19660.
mer (06/100 cpm) 95.98.
HARD 37,5 cphm. 06Zoek je 'n meisje (18) met..!
320.323.13
Hardlesbi. Maak dan 'n sexafspraakje.
320.326.18
Domma 35 Bel 06-9667. 75c p.m.
320.324.34
S&M
320.324.14
Ruig Rijp Zoek jij telnrs van echte hete
320.324.04
Onderdanig meiden v. 18 jr.? Gewoon
voor 'n opwindende sexafHeet huisvrouwtje is op zoek spraak! 06-320,330.42 75cpm
naar 'n avontuurtje.
Zoek jij wulpse vrouwen?
Bel nu 06-9663 75c p.m.
Bel Tnosexkontakt.
Hete MEISJES v. 18 willen 06-320.320.44. 75c p.m.
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
Diversen
HOMO: Waar gebeurd.
Knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c p.m.
Te huur, ronde salmiakballen,
Homo: Zoek je 'n hete boy diameter 15 cm., niet gesch.
om mee te waterpoloén. Te
voor 'n sex-afspraakje?
bevr. bij uw waterdropwinkel.
06-320330.18, 75c p.m.
Homojongens onder elkaar. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Hoor ze heet TEKEER gaan. kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv.- 020-6424800.
06-320.330.88. 75c p.m,
HOMOKONTAKT. Zoek je
een lekkere boy?
Bel nu 06-9668. 75c p.m.
Linda en nog veel meer meisjes van 18 jr. zoeken sexkontakt. Bel 06-9664. 75c p.m.
Live Pnvél 37,5 cphm.
EROX
06.95.06
SM
06.320.320.65
18 jr box
06.96.36
Rijp Privé
06.96.09
Alleen met jou!
Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info: 06-9766. 75c p.m.

Cmincd
Fltncji Initnictor

Studiocidrcs: Oranjcstracit 12, tel. 197O1

Meer dan 400 meisjes van 18
jr. willen een afspraakje met
jou. 06-320.322.11. 75c p.m.

Wie zoeken wij
Voor deze functie vragen wij een opleiding op LBOniveau, een goede conditie en uiteraard een rijbewijs. Je bent
bereid om in drukke perioden in ploegendienst te werken en
ziet er ook niet tegenop om over te werken. Bovendien ben je
een echte teamworker, zet je je graag voor 100% m en werk je
secuur Je leeftijd tussen 20 en 35 jaar.

•*• Gevonden bij stoplichten
Bentveld: Gouden ketting
met vierkant naamplaatje inscriptie achter: 16-3-86. Tel.
02507-30961 of 18412.
* Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

MICRO

POSTBUS 156

Produktiemedewerkers inspectielijn

Inloiittalie ovei nn/c uu-ii^r niuiliekkelijke iiiKettcntU'i nmlminlK'H in dt' Micro's /ijn op mmvnu^ op on/e

Verloren en
gevonden

ZOEK DE M I S L U K T E

Wij zijn
maandagmorgen
ook geopend

$PAR
Celsiusstraat 192

CHRIS HARDENDOOD

Weekaanbieding
OLYMPISCHE
VLAMMEN
1/2 BOEREN
yi QR
ROOMBOTERCAKEHrf"

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

BETBALTU

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÖDUKT
Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine ƒ1.92
Diesel
ƒ l .06

l SERVICESTATION
1

(bij Palace Hotel)

Zuidamerikaanse
klanken in de Manege.
Zat.avond voor ongebonden mensen
SASKIA LA RO en de Caribean
Colours, bekend van Tropicana
Festival (Kerkplein).
D.J. Rob voor de andere
dansmuziek.
In de Pianobar live entertainment
Entree ƒ15,-.
Koffie + bitterballen gratis
inbegrepen.
Vanaf 25 jr. Corr. kleding s.v.p.
Info 16023

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a
ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a
VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,"
Sr"
9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

AMPÈRESTRAAT 10

telefoon 023-385478

02507-19347

of tel. afspraak

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-19-22
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Hyundai

Mazda

Suzuki

Accessoires en Onderdelen

Meer Garage

Mazda 323 m. '83, 3 drs, nw.
APK, een plaatje, / 2450.
Tel. 020-6105478.

Amstelstein - Suzuki

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Mitsubishi

Algeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Nissan

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

ƒ 26,ƒ l l ,50

mm-prijs
ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Subaru

'MOOY EN ZOON

Opel

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en m Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.
3 regels
Voor elke extra regel

Zuideinde 44, Koog a d Zaan 075-164692
Correcte service, inruil en financiering

Datsun 280 ZX bj. 79, i.z.g.st. Nissan Cherry 1300 Gl 3 drs.
APK, rijdt als nw., ƒ5950.
bouwjaar 7-'83. APK 4-'93.
ƒ2000. Tel. 020-6324177.
Tel. 020-6105478

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelshjn, Laan van de Helende
Meesters 421 B,- Weesp, Nieuwslraat 33; Zandvoort,
Gaslhuisplem l 2.

v h Museum autobedrijven

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853 ,

Peugeot
205 XAD dsl., gr. kent., ƒ99
wb., wit, 1-'90, 46.000 km,
perfect, particulier.
Na 18.00. 020-6797720.

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER
Vakantie !!
en U zoekt nog snel een
Voordelige goede (de beste)
Leeuwekeur gebruikte Auto 9
Klaar voor vertrek staan
ze gereed bij-

BMW

COBUSSEN

BMW 318i met alarm, kl. zlvrgrs, bj 4-'88, APK tot 01-'93,
km 86.000 ƒ 22.000.
Tel. 02503-27312.

LOW BUDGET

BROUWER

Te koop Toyota Corolla 1.6 XL,
Toyota Celica 20 XT, bj '82, kl
20 Inruilauto's van div. merken, 16 kleppen, st wagon, km
52.000, zonned., trekh., okt.blauw, lm velgen, i.z.g st
voorzien van geldige APK.
Prijzen van ƒ 2750.- tot ƒ 7000.- '88, weg. lease auto Vrpr / 6.500 Tel 02990-71935.
Perfekte auto.
Tel. 02940 - 15110 /15.750.
Tel. 02979-87290.
Amstellandlaan 1,
WEESP

Volkswagen

Peugeot 205 GTi 1.6 115 PK, bj
ongin. '87, grijs met. elektr. ra- T.k. Kever Speedstar Cabno VW Golf ongin '80, nw APK,
men, centr. deurvergr., i.nw., 1303, bouwjaar 1972, ƒ9999. i.zgst, rijdt perf. ƒ1750
st., ƒ 14.950. Tel. 020-6105478 Telefoon: 06-528.795 93.
Tel. 020-6105478.

Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v.a. Postjesweg T.k. weg. omst. PEUGEOT 205 VW Golf Dies. bj. '81, orign nw. Wgns lease. VW JETTA, 4 drs,
1.6 CL, 8-'87, 94.000 km, open
AMSTERDAM - 020-6121824 '91 veel extra's, kl. graphite APK, rijdt perfect, ƒ 2950.
gris. Vr.pr. ƒ 19.995.
dak. Vr. ƒ11.750. 02995-3435.
Tel. 020-6105478.
De koffie staat klaar !
Tel.: 02975-64136.

Chrysler
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 61212
(gratis halen en brengen).

RENAULT-DEALER

Fiat

biedt aan, met 1 jaar
topoccasion-garantie:
5 TR 3-drs
06/88
5 TR 3-drs Roxane .. 05/90
5 TR 3-drs Campus . 01/90
Cho RN 1.4 3-drs ...06/91
11 GTX 3-drs
03/85
11 GTX 5-drs 10/85
11 TLChev. 3-drs ... 03/87
21 TL 1.7
06/89
21 GTL 1.7 Symph. . 10/88
21 TL HB. 1.7 06/91
21 GTS Nevada
12/91
19 GTS 5-drs 01/89
19 GTX 5-drs 10/89
19 GTR 3-drs
12/89
19 GTR Chamade ... 12/89

RIJ NU BETAAL AUG. '93

ASTER B.V.

Citroen

R

R
CITROEN AX 11 TGE, bj. 1-'92,
TIMO DE BRUYN
zwart. Vr.pr. ƒ 16.500 incl. 3 jr. Voor occasions en reparaties: R
R
gar. Tel 02990-48795.
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered, R
R
Citroen Visa
prijz. Verk. van losse onderd.
R
1,1 E Leader 1986.
Tel 020-6680820 en 075-702625
R
80.000 km, i.z.g st
APK 1-93, v v. open dak en T.k. Citroen Axel 12 TRS, dec. R
R
trekhaak
'87, APK, 80.000 km. Prijs R
Vraagprijs ƒ 5.000,-.
ƒ4.750. Tel. 02508-1237.
R
Tel 020-6137990.
R
R
R

* Dit geldt voor al onze occasions *
GEBR. HAAKER B.V. off. Fiat/lancia dealer

Volvo

Renault

Chrysler - Amstelveen

Amsterdam - Noord

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
Te koop: Renault 5 van 1984
APK gekeurd tot juli 1993. Prijs
ƒ3000,-. Tel.: 02990-44374.
Wegens verhuizing te koop
aangeboden Renault Clio juni
1991. Kleur rood, km.stand
11.830, vraagprijs ƒ 17.250. Te
bevragen tel. 02526-75519.

Rover
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Kamerhngh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

Asterweg 14
Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

Rover 3500. Van der Plas wit,
autom., bj '82, ongin. airco,
duurste uitv., ƒ 3950.
Tel. 020-6105478.

020-6594859

Seat

Skoda

020-6311694

Ford

Studenten 10 % korting
- koelwagen & opnjauto
9 pers bussen en pick-up's
Nu ook Chrysler Voyagor

Avond- en nachttar

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, allo bouwjaren
Ravonstijn, 02502 5435
Het HOOGSTE BOD'" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 0206754193

Autofinanciering
en verzekering

BOOTTOCHT NAAR
MONNICKENDAM EN MARKEN
Menigeen weet nog te verhalen over de Blue Lady, die
vertrok vanal het Koffiehuis voor een tocht naar Monruckendam en Marken Diezelfde tocht wordt nu weer gemaakt met
een bus en een boot van Rederij Naco. De bus brengt u via
de Zaanse Schans en Volendam naar Marken. Na een
bezoek aan dit voormalige eiland vaart u over de Gouwzee
naar Monnickendam, waar u de gelegenheid heeft kennis
te maken met dit schitterende Zuiderzeestadje. Via de Broeker Vaart komt u m Broek in Waterland, waar niet alleen de
bruggen voor u opengaan, maar waar het hikt of de tijd
heeft stilgestaan. U vaart door Broek m Waterland via een
prachtige route naar het Schouw. Vervolgens vaart u via het
Noordhollandskanaal naar Amsterdam om af te meren
achter het Centraal Station. Deze tocht kan ook jn omgekeerde richting worden gemaakt.

Centrum Auto's

020-6250096

Rijscholen

Alle rijlessen ƒ 34 per les
20 lessen + examenaanvraag ƒ895
Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag ƒ 685
Snelcursus m 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie m 1 dag
Div merken auto's, ook automaat
Halen & brengen
Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Telef. 020-6138473.

SKODA 130 GL, 1e eig., 4-'88, AUTORIJSCHOOL NOVA
ƒ3.250, APK 6-'93, m. radio, BOVAG-erkende rijschool
AUTOBOULEVARD
Aanbieding: spoedcursus
perfecte staat. 020-6968216.
ƒ875,- incl. examen
•SHOWROOM", de autorubriek
*ƒ45," per 60 minuten
in Het Parool en Weekmedia.
*binnen 8 weken je rijbewijs
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Info: 020-6464778.
Oplage 750.000 ex. Tel. 020-6658686

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam 020-6942145.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

A.P K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Hefbrug/sleutelplaats nodig'
HEINING HOBBYHAL
Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

Campers
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS

VERTREK EN KOSTEN:
ledere zaterdag zondag, dinsdag en donderdag, 10.00 uur
vanaf Steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam.
Rond 17.00 uur bent u weer terug. U kunt aan deze tocht
deelnemen tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon en telefonische reservering bij Rederij Naco,
tel. 020-6262466.

De kosten bedragen ƒ 39,- (normaal ƒ 57,50) voor volwassenen en ƒ 25,- (normaal ƒ 37,50) voor kinderen van 4 t/m 11
jaar.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de boottocht naar Monnickendam en Marken is
alleen mogelijk na telefonische leservenng, tel. 020-6262466. U
dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van rederij
Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam op de dag van
vertrek.
De kosten bedragen, voor volwassenen /39,- en voor kinderen
van 4 t/m 11 jaar / 25, p p

60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min. A.dam

Adres:

V.W. Kampeerauto diesel, '85,
60 da.krt, wit, ƒ 14.250,-.
Tel. 04123-3168.

Keuze datum.

Telefoon:

Naam:
Postcode:

Woonplaats:
Aantal volw. — Aantal kinderen: _

geeft u meer!

o De autorubriek „SHOWROOM"
heeft een oplage van 750 000 ex

-

HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691

Van Vloten Amsterdam

A'dam - 020-6686146.

Ford Escort 161. APK 5-'93, bj. Buitenkans!!! 02945-4242. Ford
82, ƒ3500. Tel. 02979-86468. Resta Cheers '92 SL. 65000
km. Pr. ƒ20.500.
Ford Taunus 2-3 Chia nov. '77, Ford Transit 9 pers. 1987, benz
APK '93, rijdt nw. ƒ1250.
ƒ 12.500,- i.z.g.st.
Tel.: 020-6105478.
Tel. 020 - 6232451.

niet duur!!!

(s)loopauto's

Volvo-occasions, ± 35 in voorraad

5-sterren auto- en motorrijschool

Skoda-

v.d. Madeweg 23,

Merced 190, aut. 86 ƒ21950
Merced 300 TDT,
Automaat 85 .
ƒ 15 950
VW Polo G 40 zwart 91/27 950
Ford Sierra 5-drs HB 89/ 12.950
Kadett 1.6 LS 83 .. ƒ 3950
Kadett 1 6 GLS 84 .ƒ 4950
Micra 1.0 SX grijs 87 ƒ 7950
Alfa 33, 1 5 lE rood . .ƒ 10950
Fiat Ritmo 86 silver . .ƒ 5950
Rat Uno 1000 Rre 86 ƒ 6.950
Mazda 323 Van 90 .ƒ13950
VW Transport. TD 88 ƒ 11 950
Lada 1200 S 86 . . .ƒ 1 950
Sunny 1.6 HB, wit 87 ƒ 9950
Sunny 1.6 SLX coupé
rood 88
ƒ 16950
Rat Uno 45 S grijs 88/ 9.950
Honda Transalp 750 89/ 10 500
Prijzen zijn incl aflev.kost.

± 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
o.a.Haarlemmerweg, bij molen.
Volvo 740 GL, blackhne, zilver m , 35.500 km, 1990 .ƒ37.500 020-6844079. Tevens INKOOP.
Volvo 740 GL, blacklme, autom. + schuifd. I989 . . .ƒ28.750
LET OP, STUNTPRIJZEN
Volvo 740 GL, Aut. Estate -f schuifd. 1986
ƒ24.950
Volvo 240 DL 2.3 + LPG 1990
ƒ29950 Door plaatsgebrek ± 100
Volvo 460 GL, zilver, 1991
ƒ29.950 auto's v.a ƒ 300.- tot ƒ 10 000 Wagenpark Johan Boom,
Volvo 440 Turbo, blauw met, 1989
ƒ27.950
Volvo 440 DL, 14000 km, rood 1991
ƒ25.750 Zuider Akerweg 83, Oranje
Volvo 340 Automaat, Rood, 29.000 km, 1990 . . .ƒ19.750 hek, A'dam Osdorp.
Let op juiste naam en adres.
Garantie al v.a /1.000.+ omruil garantie.
Door heel Nederland bekend.
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6105478.
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
Dagelijks geop van 9 tot 21
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
uur. Zaterdag tot 17 uur.
Volvo 240 GL '83, LPG, APK,
340GLspec.aut km 7600'91; bijz. compl. uitv., t.e.a.b.
340 GL sp. aut. km. 18.000 '90; Inl. 020-6464500.
340 5-drs, aut. km. 60 000 '88;
440 rood LPG km. 78.000 '90'
Div. Volvo's 340/360 v.a. '83
Zelf autospuiten of schuren'
Adverteren in „Showroom"
t/m. '86 tegen netto inruilprijzen
HEINING HOBBYHAL.
Tel. 020 - 665.86.86
VOLVO-NIEROP
Tel. 02907-6999, A'dam-W.
FAX 020 - 665.63 21
Vancouverstraat 2-12,
Postbus 156, 1000 AD A'dam APK keuringen klaar terwijl u
A'dam-West, 020-6183951.
wacht. Garagage West-Center.
020-6122476 (zonder afspraak)

Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
FIAT VERMEY B.V.
Rat Panda 34, rood, b.j.'82, Keuze uit ruim 35 occasions, Leeweg 11. Seat-dealer voor
specialist
APK 2-'93, 88.000 km, ƒ 1500, A. Philipsweg 13, Uithoorn.
H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.
GARAGE
HOLTZ
i g.st, 02972-2316.
Tel. 02975-62020.
SEAT AUTOCENTRUM APC
voor betaalbaar vakmanschap
2e Schinkelstraat 18-28
Adverteren in
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
M.S. van Riemsdijkweg 24-2é
A'dam, tel.: 020-6763335
„SHOWROOM"
Keuze uit 50 gouden FiatAmsterdam-N, (v.m. N.D.S.M.)
Tel. 020 - 665.86.86
occasions. Tel.: 020-6470909
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT

Ouke Baas

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico orig
PTT-vrijwanng RDW

bestelwagen afhalen na 1730
uur en de volgende morgen
V.W Golf 18 CL Cat, '89
om 8 00 uur retour
/ 18 950- PEUGEOT 205, Dsl
tegen 4 uur-tanef
DE HOOGSTE PRIJS
18, '88, / 13 750- SUBARU
020 6794842, 020 6908683
elk merk auto a contant met
Justy 5-bak, '86/6800vnjw.bewijs Tel 0206105478
RENAULT5, ' 8 3 / 2 9 5 0 BLOKSMA
RADIATEUREN- Autoverzekenngsmarkt
PEUGEOT 305 S, '85/6500- De hoogste prijs voor elke warmtewisselaars, Kapoeas- Betaal niet meer dan nodig
FORD ESCORT, 1300, 4-drs merk auto a contant met
weg 17, A'dam, 0206148385 Celie Inl 0206416607
'85, / 7600vrijwar bew , tel 02990-37825
VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam, 020-6625428
maandag t/ vrijdag

Service en
Reparatie

Minor Motorcars
Rover Dealer

* max ƒ 15.000.** occasions vanaf ƒ 7.500.* Dit geldt niet voor de Panda's

Auto's te koop
gevraagd

Algemeen

NIEUWE VOORRAAD

Amsterdam-Oud-Z . 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Autobedrijf v.d POUW
PEUGEOT - WEESP
Biedt aan:

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-45435
Lid Novar

RAAK vraagt t k diverse types
Nissan en Toyota, b j. ± '78 tot
+ '85 Tevens voor ver- en inkoop, diverse merken tot
ƒ5000,-. Tel 075-314618

Toyota

Van 1e eig. Peugeot 205 1.1 2'87. ƒ7950, APK '93, perf.
staat. Tel: 020-6968216.

Autoverhuur
BIJ

Autosloperijen

geeff u meer!

wenst u een prettige vakantie

T k.a. Opel Ascona 1.6 '84, weinig km, ƒ4000,-.
Tel.. 020-6312334.

020-665 86 86

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

Mitsubishi Lancer Wagon D
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi b.j. 8-'87, APK '93, prima staat,
occasions. Tel.: 020-6433733. bl. met. ƒ 7350, tel. 075-354663

Te koop gevr Peugeots 404,
504,505,J5,604TD Schade of
sloop
Autocommerce,
023-338895

IN 24 UUR GELEVERD

Auto Amstelstad b. v. Suzuki-Dealer
T.k.a. Mazda 323F, 1.6, GLX,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
rood, bj. 10-'89, km.stand
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Klaar terwijl u wacht
61.000, vr.pr. ƒ24.500 Tel Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A Cuypmarkt), 020-6799100,
Ruilstarters en dynamo's.
02990-60958
Showroom/werkpl /magz Mmervalaan 85, 020 6793249/6713581
Valkenburgerstraat 134
Voor een goede SUZUKI-occasion naar,
Tel 0206240748.

020-6929548

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vri|dag lussen 8.30 en
2000 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-665632]
Schriftelijk- Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Mazda RX 7 Sport, m. '81, kl. Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975 - 62055
rood, alarm. APK '93. l.z.g.st.
(gratis halen en brengen)
ƒ6.950. Inr mog. 020-6105478.

HYUNDAI. DEALER
Ook voor uw •
OCCASIONS
Linnaéüskade 5-7,
Amsterdam.

Aulorubnek SHOWROOM verschi|nl elke week in alle
edities van Weekmedia f.w.: Amslerdams Stadsblad,
Buiienveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Voner, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad on
bn»endien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad luitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.

1-11
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Deze bon
Qf. u nu zelf een sBowroom hè^^oflltw/^ulo^ljlinkend voor dé'lS^ar^eCjJiet een advertentie,m
SHOWROOM zet u uw auto paV'^cfi^^de^hijnw^ers^ SH0|^OQlVÏ,ïs de speciale ' • \ \ . „ - ,
autorabriek van -Het- Parcfol en allé 'iüèaws- en huis-aaa^uisbladen1^n''^^jekniedia in het gebied-'''
Groot-Amsterdanx, Ü;w'advertentie verschijnt inleen'enorme oplageti^sfe cav^ ?5p,pOO exemplaren1
van Weesp tot Zan<lvób#, ,<-v ,
'%v<>
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Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-Xeurocheque ter waarde van de kosten van de
Prijs excl. Pnjs incl.
advertentie in.
IL
6%b.T.W. 6% BT.W.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm. fel of
dromerig, met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

1
3

26,00

4

37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

5
6
7
8
9
10

Telefoonnummer:.

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats: |

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten.

2

Aantal regels

Sclmjf hier in bloklettcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
vo ir l letter. Mimtens
egels beschrijven,
Aa i de hand van de daarst geplaatste tanevcn
ku it u zclt uitrekenen
wat uw advertentie kost.

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Handtekening:
O

'

27,56
39,75
51,94
64,13
76,32

PLAFOND

88,51
100,70
112,89

cCb
~

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

*

__ _ .« „^ ,»».,.-. _

detii -tut! A
Awto's in SHOWROOM ^
aan: SHOWROOM^ PostOpsturen
in
een
geôaakeeide
!
bij Het Parool,
bus 156, 1000 Ap,v^STERD
ook bij 'de volgende
"Wïbautstraat 131, Amsterdam. ,
Weekmediakantorerï^Ar|istèi^een,'' è]b,öüw
Aemstelstyn, Laan
*
der Helende1 Meesters ;|2|B;' Weesp;' *Nieuwstraat 33; \Zandvoort,
Gasthuispleitt*12.
'-\**?'••'
;o>'~' :
" •• \ ''*•
\ , . \ ^ -.
%

020-665:8686

*&xnr.02Ö-ë656321

DECOR PANELEN

KASTENWAND-SYSTEMEN

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of m prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips1

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek,
modem en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur, m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.
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&
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OLYMPISCHE FINALE!
SONY 55CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
SONY CAMCORDER
F450, TopperI 3 lux, 8x zoom
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. *2550.-

Type KVX2121; 55cm Flat & Square Black Trinitron beeldbuis,
teletekst met geheugens, 60 voorkeuzezenders, automatisch
.zenderzoeksysteem, 2 euro scart-aansluiting, camcorderaansluiting aan voorzijde, Hi-Fi stereo geluidsweergave en
infrarood afstandbediening. Adviesprijs*2000.-

teSeteKsi

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Fla! en Square Black Trlnitron beeldbuis, euroscart, ste- SONY CAMCORDER
reo, teletekst en alstandbe- F375, Luxe, 8x zoom, hi-fi,
dienmg Adviespnjs'2550 • autofocus. Adviesprijs '2220-

1749.

PHILIPS 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER
MET PIP BEELD IN BEELDTUNER
Perfekte beeldkwaliteit met super slow-motion en stilstaand
beeld, reverse weergave, 6 programma-timer, PIP: 2
verschillende beelden op de buis. Afstandbediening met
LCD-display. Adviesprijs*1495.-

1449

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

M
K
f,
M
H

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

KLEUREN TV
& JVC55CM
AFSTANDBEDIENING
M
&
^

M
£
£

h

&
ft

&

m 229.

779.-

TOPMERKCAMCORDER
ElO,8mmsysteem,4lux, 6x
zoom, HiFi stereo. '2799 •

IJMT 1395.-

819.-

pTgij
HMQC _
l-Jfjftf l l«f«J.

869.-

MIELE KOEL/VRIES
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen l Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie- BAUKNECHT K/V
dmg? Adviesprijs. *1549.-

1599.

JVC CAMCORDER
VICORDER
VHS, Super
korrjpaktl '2099.5rkortipaktl*209£

1499.

PHILIPS 800 TOEREN
pTgii QCC

.795.-

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

M 1195.PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

EÉËJ 1095.PHILIPS 21 GR2550
55 CM TELETEKST

ft

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

CHEF 4oö.37 CM KLEUREN-TV

365

1149

;

.^^.yW^Ï^- -

PANASONIC HI-FI
F65; 4 koppen, VHS-HQ '1894.-

949."

1299.

SONY VHS-HIFI VIDEO
SLV615, VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur.shuttle, adv. '1990.-

899.-

1399.

HOLL 1000 TOEREN

799.699.599.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510, HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST.'1549.-

STUNT! 550 TOEREN

799

INDESIT PROMOTIE
ROMOTIE
dv.*799.' Adv.*799.m £•*£*&

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg. *1295.-

598.-

698.

SIEMENS KS2648

895.-

699.
569.

TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
x .. PHILIPS CC1000, echter met
~
REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch ge.
.

899.-

AEGTURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs. *1375.-

998.-

ATAG ELEKTRISCH
FEO25A/EFF225/234. |
Adviesprijs. '1445.130LTR. KOELKA
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie. ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
160 LTR. KOELKAST
kookboek. Adviesprijs*1735.160 liter, 2-sterren vriesvak.

1098.1398.-

999.1099.- IjaKy 395.- FqaL

lOOO TOEREN RVS BL

799.
659.769.

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

ZANUSS1140 LITER

SONY VHS-KQ VIDEO
V210;afstandbediend *1110.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.U .TVl J rJ

ËOSCH KTF1540J

prgi^
ETC
i-j;jfef y / ö

HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ,3kopper.*1299.-

PHILIPS 160 LITER

-IQO
n ^ïfij

ATAG KOOKPLAAT
GKF 334; 4 pits. Adv. *445.-

348.-

BAUKNECHT 160 LITER PELGRIM WASEMKAP
Adviesprijs. '869.WA15; Adviesprijs'245.-

645.-

AUDIOCASSEHES

VIDEOCASSETTES

TDK
D-90 12.50
31 TDK
SA-90 19.MAXELL XLII-9022.50

BASF
E-180 20.SONY
E-180 21.MAXELL E-240
27.-

ATAG WASEMKAP
OWA 425AN ; 3 standen *380.3 ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs'649.-

LUXE REVERSEREND

MOULINEX
OVEN

A K A I 3 KOPPEN VIDEO
Intelligent VHS-HQ, perfekt
beeld, afst bed Adv '988.-

499.-

\9 B AU KN, BOSCH'AEG

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vindenis. Adviesprijs. *595.-

vabö9."
PHILIPS/WHIRLPOOL
INDESIT 120 LITER
CONDENSDROGER

899.-

SIEMENS CONDENS

PHILIPS HI-FI MIDI-SÊTinkl.
CD-SPELER EN PHILIPS
SUBWOOFER LUIDSPREKERSET

MIELE DROGER

1199.-

Afstandbediend.
Adviesprijs *2095,Strikt eenmalig!

MERKCENTRIFUGE"

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS INDE RANDSTAD
Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand.
Uw aafivraag-folder ligt klaar in onze witikctls. . . .

898.-

PELGRIM SUPERLUXE[
GAS-ELEKTRO FORNUIS
4101 V; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed |
gnll-set. Adviespnjs'1425.-

PHILIPS

569.

PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ,3koDDen '1157-

ETNA GAS-ELEKTRO
1650 Jasmijn. Adv *1405.-

850

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvmdersl '1099.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed+leespen '1445.-

548,

ETNA FORNUIS 14.00

BOSCH 2-DEURS
INDESIT G/E FORNUIS
Type KSV; De nieuwe met 260 KN5404;Gas-elektro.*1049.liter inhoud. Adviesprijs* 11 99.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. *825.-

HITACHI VHS VIDEO
M720, LCD-afstandbed. '999.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS
PHILIPS/WHIRLPOOL Type KN5402WO; Adv. '849.-

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN l Perfekt beeld, LCDARISTONA 70 CM
afstandbedienmg. Adv. '1220.STEREO TELETEKST
70KV9717; Adviespnjs'2275 •

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

495.595.675.

1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '1199.- ZANUSSI 2-DEURS

449.1498,

899.

475.

. >

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl afstandbediening!

H BLAUPUNKT70 CM
* STEREO TELETEKST

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 Liter inhoud, 800 Watt l
vermogen en digitale tijdklok

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, INDESIT 2-DEURS
zeer zuinig. Adviespnjs'1299. Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.*899.-

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01; HQ, afstbed. Adv.*1095.-

•i^"bWhdion;b;i dc^

449
1000WATT DIGITAAL

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau. |

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs *848.-

1149

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau. Adviespnjs*899.-

KOMBI MAGNETRON
STUNTH3in 1 II Magnetron]
+ hete-lucht oven + grill.

IjJaft?
ÖOUn"
BAUKNECHT WA6500

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760, 63cm flat
square, m-lme, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afBLAUPUNKT HI-FI
standbediening Adv'2075.RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

479B.

pTgjfr 4OQEZ .
Urn* t£&%)*

949.

^1095.-

?,
ft

MIELE1100TOEREN
SAMSUNG RE570
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
20 LITER 700WATT
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geSmail- KOEL/VRIES KOWBI
Geen twee deurs koelkast
leerd. Adviesprljs '2199.maar een echte 280 liter 2deurs koel/vries komblnatie. MOULINEX FM1115
Koelruimte op "ooghoogte".
SIEMENS WM3380
Adviespnjs*979.1000 toeren. Adviesprljs*1878.PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. 1769.ZANUSSI K/V (OJ) "
WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
MOULINEX KOMBI
Tegen meerprijs wast en
PHILIPS/WHIRLPOOL 800 WATT + GRILL
droogt u in één machine:

JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluld. "1899.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

*ri

1249.

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

&
;,
N
&
k
fv

PHILIPS CAMCORDER
VKR6843 (=Panasonic MC20):
VHS-Cmkl. accessoires '2095.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

HAARLEM
v
^
Winkelcentrum Schalkwijk ;
Rivièradreef 37
••:',

(

BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

l AMSTERDAM AMSTELVEEN
, BADHOEVEDORP
"HILVERSUM

DEIM HAAG ZOETERWOUDE
M AARSENBROEK

•% O'TT'J^ ' • " % - •
J^*% l JUk ËJ^^^'U -m-rmm^ •.
. . .
. . .
.

\'JM& *I4Ö.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSÊR
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adviesprijs'1099.-

PHILIPSVRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

!AM 498 n"

BAUKNECHT VW 3PR

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.- BOSCH VW PS2100

STUNTÜ VRIESKIST!!

378., •:'.-.••••
.
..

•Adviesprijs slechts referentie

:zoals aangegeven door officiële

importeur of fabrikant

MIELE VW G521

1479.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...................1 lot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag
9 t o t 5 üurKÖOPAVOND:

Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur.
Maarssenbroek vrijdag
.7 tot .9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot ;,9 uur

Zandvoorts

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Donderdag 13 augustus 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 33

Nieuw onderzoek naar capaciteit
ZANDVOORT - Er moet een nieuw reau niet tot de gewenste resultaten uitgangspunten opgesteld worden, dat er daarom een tussenoplossing heeft bedacht.
een herberekening van het rioolstelsel Het wil kijken of er al in een eerder stadium
advies komen voor het verbeteren heeft geleid.
plaatsvindt en dat het basisrioleringsplan structurele verbeteringen uit te voeren zijn
van het rioleringsstelsel. Het adviesin het laag gelegen gebied in Zandvoort.
bureau DHV moet daarvoor nieuwe Het gemeentebestuur is gaan twijfelen geactualiseerd wordt,' aldus het college.
berekeningen maken, menen burge- aan de uitgangspunten van het in 1984 opgemeester en wethouders. Het college
Zelf betalen
basisriolermgsplan. Dat blijkt uit een Tussen-oplossing
hoopt binnen drie maanden voldoen- stelde
raadsstuk van burgemeester en wethouHet hoopt op een degelijk advies, dat leidt
Daarvoor moet DHV in drie maanden tijd
de gegevens te hebben om voor het ders, dat vanavond in de commissie voor tot een 'afdoende verbetering van het riole- een voorlopige herberekening maken van
laag gelegen gebied de eerste maatre- ruimtelijke ordening wordt behandeld. rmgsstelsel.' Het zal minstens een jaar du- het centrum, op basis van de laatste gegegelen te kunnen treffen. DHV zal een Hierin wordt voorgesteld nieuw onderzoek ren voor - met een meetprogramma - alle vens en met behulp van een nieuwe rekendeel van het onderzoek zelf betalen, te laten plegen. In verband met de watero- benodigde gegevens bekend zijn. 'Te lang methode.
omdat een eerder rapport van dit bu- verlast, is het 'zeer wenselijk dat de juiste om niets te doen', aldus het college, dat De resultaten van het totale onderzoek die

KNRM krijgt't
steeds drukker

Interesse
later bekend worden, kunnen dan een aanvullmg vormen. Dit onderzoek kost de gemeenle 187.500 gulden, wat het college - samen met een bedrag van 365.000 gulden voor
noolvervangmg in de Komnginnestraat - ten
laste wil brengen van de post 'Sanering en
onderhoud rioleringssystemen, waarop nog
bijna 562.000 gulden staat. De herberekenmg van het riool in het centrum wordt door
DHV zelf betaald. De reden is dat het eerder
opgestelde rapport 'Nader Onderzoek Wateroverlast' niet tot de gewenste resultaten
heeft geleid, aldus het college.

Strandbezoekers verrast door Kerstman

ZANDVOORT - De KoninkIijke Nederlandse Redding
Maatschappij heeft vorig jaar
een recordaantal reddingstochten gemaakt. De vijftig boten van de KNRM voeren in
totaal 926 keer uit om schepelingen in nood te hulp te komen. Daarbij werden 1670 opvarenden in veiligheid gebracht, ook dat is een record.
Beide getallen liggen fors hoger
dan vorig jaar. Toen moest er 813
keer uitgevaren worden en werden
er 1355 mensen gered. Van de acties
van afgelopen jaar vonden er 418
plaats op de Noordzee, de overige
tochten werden gemaakt op de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren. In totaal moest er 215
keer 's avonds laat of 's nachts uitgevaren worden. Een en ander blijkt
uit het jaaroverzicht 1991 van de
KNRM. Een van de opmerkelijkste
^gebeurtenissen afgelopen jaar was
'O.Q fusie in januari tussen de
XNZHRM en de KZHMRS tot Neiderlandse Redding Maatschappij,
|die in mei het predikaat 'KoniriklijJke' kreeg.
ZANDVOORT-Strandkampeerdersvereniging Strandgenoegen heeft haar naam ken hebben: op de - waarschijnlijk - heetste dag van het seizoen vierden de
eens eer aangedaan. Afgelopen zaterdag was het groot feest op het Foto
kampeerders 'Kerstfeest'. Zie ook de rubriek Strandkorrels op pagina 3.
Bij het reddingwerk zijn jaarlijks weer
mevr Swijters
ongeveer 450 vrijwilligers betrokken strand, ten noorden van Riche. Maar menig voorbijganger zal vreemd opgekeplus zo'n vijftien beroepskrachten.
Zij werken verspreid over zesendervoort zoveel mogelijk blijven doorZANDVOORT - De regionale
tig reddingstations, waarvan het
rijden.
Zandvoortse aan de Thorbecke- politie probeert op zaterdag 22
De organisatoren hebben op het
straat er één is. Over het werk is een augustus een enorme 'groene
circuit vijfhonderd medewerkers
en ander te zien in het Reddingmu- golf' richting Zandvoort te orrondlopen voor diverse taken, plus
seum Dorus Rijkers, Den Helder, ganiseren. Hiermee wordt geenkele tientallen veiligheidsmendagelijks geopend van 10 tot 17 uur, probeerd het autoverkeer naar
sen. Daarnaast worden er twintig exop zondag van 13 tot 17 uur.
The American Original Day op
tra agenten ingezet, plus een aantal
het
circuit
al
ver
buiten
de
geleden van de bereden politie. Voor
Wat de inkomsten betreft is de
De
Nederlandse calamiteiten staan twee ambulances
KNRM voor een belangrijk deel af- meentegrenzen in goede banen er in 1990 nog 120.000 bezoekers ge- hoofdingang.
vorig jaar waren dat er Spoorwegen zal 's morgens en aan klaar plus een helikopter. Die laathankelijk van giften (in 1991 ruim te leiden. De Nederlandse registreerd,
'nog maar' 70.000. Ook dat was een het eind van de middag per uur vier ste kan ook ingezet worden als el1,6 miljoen gulden), legaten en nala- Spoorwegen en de NZH zetten fors
aantal, maar dankzij een gede- extra treinen (waaronder de beken- ders in het dorp een spoedgeval
tenschappen (4,7 miljoen), én de zo- extra materieel in en voor on- gen voorbereiding
verliep alles glad- de dubbeldekkers) inzetten.
Die rij- wordt gemeld. Vorig jaar werden er
genaamde 'Redders aan de wal' (do- gevallen staan twee ambulan- jes. In navolging daarvan
hebben nu den tussen 9 en l uu r en 's middags 124 EHBO-gevallen tijdens de Amenateurs, goed voor 1,6 miljoen). De ces en een helikopter klaar.
opnieuw verschillende organisaties tussen 4 en 8 uur. Busmaatschappij nkaanse dag geteld. Het ernstigst
zogenaamde 'bunkerbootjes',
de
de handen ineen geslagen. Behalve NZH houdt de hele dag extra mate- waren twee botbreuken.
kleine modelbootjes die her en der
De schrik lijkt er nog steeds in te de politie zijn dat Exploitatie Circuit rieel beschikbaar, dat zal afhankeop een balie te vinden zijn en waarin zitten,
sinds twee jaar geleden tallo- Park, de NS, busmaatschappij NZH, lijk van de behoefte ingezet worden.
De Lucky Strike American Ongieen bijdrage gedaan kan worden, ze bezoekers
van het evenement al de GGD en organisator B.A.T. Nenal Day, met talloze Amerikaanse
brachten bijna een ton op.
ver voor Zandvoort in de file vast derland. De circuitdirectie zorgt
attracties, is dit jaar op een zaterdag
te zitten. Urenlang was er voor parkeerruimte op het oude cir- Circulatieplan
gepland, 22 augustus, van 12.00 tot
In totaal heeft de KNRM jaarlijks kwamen
geen beweging meer mogelijk in het cuit, goed voor 3000 auto's. Tegen
De Zandvoortse politie heeft een 22.30 uur. Het evenement wordt om
ruim tien miljoen gulden nodig.
verkeer naar het circuit. Sommigen parkeeroverlast in de omgeving wor- verkeerscirculatieplan klaarliggen 13.00 uur door burgemeester M.R.
hebben The American Original Day den sleepwagens en (het dreigen en krijgt hulp van collega's uit Bloe- van der Heijden geopend, samen
nooit bereikt. Na een groot aantal met) wielklemmen ingezet. De oude mendaal, Heemstede en van het bu- met de heer M. Koumans, vertegenuren in de - vrijwel stilstaande - auto voetbalvelden naast het NS-station reau Haarlem. Daar worden ook alle woordiger van het Amerikaans condoorgebracht te hebben, hebben zij worden dit jaar niet gebruikt. Vorig activiteiten van de agenten gecoo'rdi- sulaat. De entree kost 20 gulden,
Zesjarige violiste
maar rechtsomkeert gemaakt. Maar jaar waren deze beschikbaar, maar neerd. Samen met de politie van maar in totaal zijn er 1,2 miljoen
er werd niet of nauwelijks gebruik Haarlemmermeer, Hoofddorp en kortingskaarten verspreid, te verin Hervormde kerk ook deze 'beweging' heeft menigeen van
gemaakt. Het circuit kan betre- omgeving, wordt een 'groenfase' krijgen bij sigarenzaken, superenkele uren gekost.
ZANDVOORT - De beHet gevolg was dat veel mensen den worden via drie ingangen, aan voor de stoplichten ingesteld. Daar- markten en benzinestations. Deze
kende organist Everhard vorig jaar maar wegbleven. Werden de boulevard, aan de duinkant en de door kan het verkeer richting Zand- kosten 10 gulden.

Lange 'groene golf'
voor American Day

Zwart treedt dinsdag 18 augustus samen met zijn zesjarig dochtertje Henrike op
in de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein. Het is het
laatste concert van dit jaar
van de familie Zwart en
fluitiste Magda van de
Geer.

Willem Hendrik en Everhard
Zwart verzorgen al dertien zomers in Zandvoort orgelconcerten op het bekende Knipscheer
orgel in de Hervormde Kerk.
Zijn zijn respectievelijk zoon en
kleinzoon van de befaamde organist Jan Zwart, die met name
m de jaren dertig een grote
naam kreeg door zijn concerten
in de Ronde Lutherse en Oude
Kerk in Amsterdam. Aanstaande dinsdag treedt ook de achterkleindochter van Jan Zwart
voor het eerst in het openbaar
op, en wel als violiste.
Everhard Zwart heeft daarvoor een vrolijke compositie geschreven, voor orgel, viool en
fluit. Dat laatste instrument
wordt bespeeld door de 21-jarige
Magda van de Geer, die al een
keer eerder opgetreden heeft in
Zandvoort. Op het programma
staan verder diverse orgelsolo's
en composities voor orgel en
fluit. Het concert begint om
20.00 uur, entree 6 gulden.

Waterstanden
aug
aug
aug
aug
aug
' aug

3

HW
04.34
05.04

05.29
06.09
06.38
07.08
07.39
08.12
08.55

LW
HW
00.1 fa 17.00
00.44 17.25
01.05 17.59
01.45 18.36
02.26 18.59
02.49 19.28
03.36 20.00
03.54 20.35
04.35 21.20

LW
13.55
14.25
14.07
13.55
1424
15.16
15.46
16.15
17.06

' aug
aug
'laanstand:
K
- vnjd. 21 aug. 10.03 u.
24 aug. 12.43 u. NAP+65cm

Oplage: 5.150
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Ouders tonen steeds meer
<J
interesse voor de activiteiten
0>
van hun kinderen bi| het zomerfestijn Rekreade

Jeugdkamp
Het sportjeugdkamp gaal
Q
volgend jaar toch door zegt
?7
coördinator Rini Cappel
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Groter rioolKoninginneweg

ZANDVOORT - Het gemeentebestuur wil 365.000 gulden
uittrekken voor het herinrichten van de Koninginneweg en
vergroten van het riool.

door buizen met een grotere capaciteit. Omdat het wegdek daarvoor
toch open moet, stelt het college van
burgemeester en wethouders voor,
tegelijkertijd de herinrichting van
een deel van de Koninginneweg uit
Een gedeelte van de riolering on- te voeren. Dat gaat om het stuk tusder de Koninginneweg is enige jaren sen de Prinsesseweg en de Van Ostageleden al vergroot. Nu moet ook de destraat. De kosten van de noleaansluiting op het riool onder de ringswerkzaamheden zijn geraamd
Prinsesseweg vervangen worden op 365.000 gulden.

OVZ start verkiezing van
'ondernemer van het jaar'
ZANDVOORT - Vanaf deze
week kunnen de Zandvoorters
bekend maken wie hun favoriete winkelier, horeca-ondernemer en dienstverlenende instantie is. In de lokale bladen
worden deze week en over
veertien dagen bonnen gepubliceerd, waarmee de lezers
hun keuze duidelijk kunnen
maken.
Iedereen die een antwoordcoupon
van Ondernemers Vereniging Zandvoort inlevert, doet automatisch
mee aan een loterij. De drie hoofdprijzen zijn: een reisje naar Parijs,
een CD-speler en een diner. Drie namen kunnen ingevuld worden op de
antwoordcoupon, die vandaag op
deze pagina is te vinden. „We hopen

dat de mensen dat ook doen", aldus
OVZ-voorzitter Van der Laan, „want
we willen graag dat - naast de detailhandel - ook de andere beroepen een
kans krijgen op de ondernemersbokaal." Door de nieuwe opzet kan nu
iedere ondernemer een gooi doen
naar de titel 'Ondernemer van het
jaar'. Naast winkeliers zijn dat horeca en dienstverleners. Onder horeca
vallen onder andere café's, hotels,
restaurants, snackbars, broodjeszaken en strandpaviljoens. Onder
dienstverleners onder andere: banken en verzekeringsagenten, loodgieters, aannemers, stoffeerders en
auto-reparatieplaatsen. Ook ondernemers die geen lid zijn van OVZ,
dingen mee naar de bekers. De uitslag wordt bekend gemaakt op 8 oktober, tijdens de ledenvergadering
van OVZ.

(ADVERTENTIE)

OVZ
Ondernemers Vereniging Zandvoort
De Ondernemers Vereniging Zandvoort wil graag weten welke ondernemer
naar mening van de Zandvoortse inwoners de beste is, de meeste service
geeft, klantvriendelijk is, goed gesorteerd enz. enz.
De O.V.Z. stelt drie prijzen ter beschikking:
Ie prijs: Weekend Parijs voor 2 personen
2e prijs: C.D.-speler
3e prijs: Diner voor twe personen
De prijswinnaars worden op 15 oktober in dit blad bekend gemaakt.
Onderget. naam:
Adres:
Zandvoort
Woonplaats + postcode:
is van mening, dat de beste ondernemer van Zandvoort is: in de categorie

De Krocht wacht vergeefs op het 'grote publiek'
ZANDVOORT - De
eerste pogingen om met
gebouw De Krocht het
Zandvoortse culturele
leven meer inhoud te geven, zijn tot nu toe geen
succes geworden. Dat
geldt ook voor het eerste 'Bier- und Weinfest'
dat afgelopen zaterdag
plaatsvond. Ondanks
vijftienhonderd uitge-

deelde folders en zeventig affiches in het dorp,
lieten toeristen en plaatselijke bevolking verstek gaan. Slechts een
handjevol belangstellenden kwam opdagen.
Het volgende 'fest', gepland op 15 augustus, is
dan ook afgelast.

'Een probeersel' noemde
Krocht-beheerder
Theo
Smit het 'Bier- und Weinfest' van afgelopen zaterdag.
Er bleek echter te weinig gedaan aan de publiciteit, het
publiek bleef weg. De vijfmans muziekf01 matie 'The
Oldtimers' speelde dan ook
voor een lege zaal, hetgeen
echter niet te merken was
aan de inzet van de groep.
Theo Smit is de nieuwe be-

heerder van 'Gebouw De
Krocht'. Hij wil de weinig gebruikte toneelzaal nieuwe
impulsen geven. Om dit doel
te bereiken, heeft hij het Cultureel Informatie Bureau
(CIB) uit Haarlem mgeschakeld.
Dat bedacht dat de Zandvoortse inwoners gebaat
zouden zijn bij een regelmatig aanbod van culturele evenementen. Smit had daar

wel oren naar en startte enkele weken geleden met optredens van de plaatselijke
folkloreveremging
'De
Wurf'. De eerste klederdrachtenschouw
leverde
echter slechts negen bezoekers op, op de tweede avond
kwamen dertig belangstellenden opdagen.

Winkeliers, Detailhandel:
Horeca (Café's, Restaurants, Bars Strandpaviljoens):
Dienstverlening (Banken, Loodgieters, Garages, Verzekeringen enz.):
Inleveren voor 15 september a.s. bij de secretaris Henk Oonk, Wisselkantoor
Grote Krocht 20.

Feestavond
Smit zit echter met bij de
pakken neer. „Alles heeft
zijn tijd nodig", zegt hij. Volgens de nieuwe beheerder is
er in Zandvoort wel degelijk
vraag naar gelegenheden,
waar de bevolking m een gezellig samenzijn van een ontspannende avond kan genieten. Ook de toeristen zouden
daarbij gebaat zijn. Vandaar
dat Smit de moed nog niet
opgeeft. Integendeel, hij
heeft al weer een en ander in
petto. Hij denkt aan een
maandelijkse
ballroom
avond, koffieconcerten op
de zondagmorgen en andere
culturele
evenementen.
Daarnaast ziet Smit wel iets
m het organiseren van een
korenfestival en een dansvoorstelling met een showdansgroep.

Gepland
Op 24 september aanstaande wordt het winterseizoen geopend met een quatre-mains-concert door de
pianistes Ans Bouter en
Miep van Luin. Voor 28 november heeft hij een feestavond gepland.
• Het eerste Zandvoortse 'Bier und Weinfest', afgelopen zaterdag in gebouw De Krocht, liep uit op een fiasco. Op vijf
Aan die avond wordt mestoelen na, bleven alle plaatsen onbezet.
dewerking verleend door het
Foto Bram Stijnen
Zandvoortse koor ZAMOR.

Natuurlijk,

die Krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat /ich m mi)n
omgeving afspeelt Ter Kennismaking ont\ang ik het /andvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Wieuwsblad
Naam (m/\)
Adres l [_
Postcode/Plaats
Teleloon i
Giro/Banknr

i

i

i
i

i
i

i

i
i

i

i

i
i

i
i

i

i

i
i

i

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ16.00 D half jaar ƒ29.00 Djaar ƒ52.00
' Voor postubonnccs gelden andere tarieven.
l kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven- 020-668 13 00
Stuur de/e bon m een open env elop naar
\Veekmedia. Antvvooidiiummer 10051. 1000 PA
Amsterdam l' boeit geen post/egel te plakken
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C

FAMILIEBERICHTEN

J
25 jaar

o/yy^TWW'/TC
HOERA
Vandaag (13 aug. 1992)
is onze
OME JAAP (METHORST)

65 jaar
HARTELIJK GEFELICITEERD
Fam. W. Koene - Fam. Krakau

Op 10 augustus 1992 is van ons heengegaan,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Wilhelmina Magdalena
Duwel-Fiesler

Gevr.

BARHULP M/V
voor de
zaterdagavond.

Nicolaasschool
In augustus 1992 bestaai de Nicolaasschool 25 jaar.
Ter gelegenheid van dat feit wordt er een reunie georganiseerd op

Tel.

19483

iiiiotiiiviiii

T vrijdag 18 september J
en vindt plaats in de Nicolaasschool
Lorem/stiaat 15 te Zandvoort.
Aanvang 20.00 uui.
Alle oud-leerlingen kunnen /ich opgeven door voor l
sept. a.s. ƒ10,- over te maken op bankrekening no.:
87.65.82.528. t.n.v. Nicolaasschool o.v.v. „Reünie"

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda
beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Vooi een goede organisatie is het ple/ierig als jullie je
/o spoedig mogelijk opgeven!
Vooi nadere infoimatie kunnen |ullie bellen met
N. Lemmens-|anssen, Tel.: 18119

tijdstip : donderdag 20 augustus 1992,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4 te Zandvoort

Vergadering Welstandscommissie
;;Zijlwèg J8:V]fei;p23-315855A<bAG ÉN NACHT)

Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Graag lor ziens! De Reumecomnustie.

weduwe van Jacobus Johannes Duwel
op de leeftijd van 76 jaar.
Wil
Jack en Irene
en kleinkinderen
Hillegom, 10 augustus 1992
Correspondentieadres:
J. J. Duwel
van Lennepweg 33
2041 LA Zandvoort
De overledene is overgebracht naar een der
rouwkamers van de Associatie-Uitvaartverzorging, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag 14 augustus om 11.00 uur in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum, Zijlweg 183
te Haarlem, omstreeks 10.30 uur.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in een der ontvangkamers van het
crematorium.

Vader, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het moedig gedaan.
Niemand zal ooit weten,
wat je hebt doorstaan.
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
vader en opa

Ontgrondingenwet
uw drukker voor:

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 347, huur ƒ697,34 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.420,- zijn.
2. Garage Hasebroekstraat M. huur ƒ74,58 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Hasebroekstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij
het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de
pp zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

geboortekaarf/es
huwe/f/kskaarfen
en uw handelsdrukwerk
drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

De gemeente Zandvoort heeft bij brief van 25 mei 1992 bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland een aanvraag ingediend tot verlening van een
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet voorgrondwerkzaamheden op:
- het (voormalige) binnenterrein van het circuit t.b.v. aanpassing effiuentvijvers.
Deze aanvraag met de bijbehorende tekeningen liggen met ingang van 14
augustus 1992 gedurende dertig dagen ter Inzage op de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplein 4, (geopend maandag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur).
Gedurende voormelde termijn kunnen schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging van de aanvraag worden ingediend bij de directeur van de Dienst Ruimte
en Groen, Postbus 6090,2001 HB Haarlem.

Aangevraagde bouwvergunning
074B92 Boulevard Paulus Loot 49
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

- vergroten bijgebouw

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dieni een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning

Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

(art. 18a WRO-procedure)
Algemene Begraafplaats aan Van Lennepweg 6

- bouwen gasregelstation

Het bouwplan ligt met ingang van 17 augustus 1992 gedurende veertien
dagen voor eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Gerrit Kerkman
echtgenoot van Sijtje Koper
op de leeftijd van 79 jaar.
Zandvoort:
S. Kerkman-Koper
Kees en Ben
Gerrit en Karin
Rob en Joyce
Hans en Jenny
en Kleinkinderen
2042 CJ Zandvoort, 6 augustus 1992
Lijsterstraat 2-37
De crematie heeft op maandag 10 augustus
plaatsgevonden.

Openbare commissievergadering
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het raadhuis:
maandag 17 augustus, 19.00 uur gezamenlijke vergadering commissies
Financiën en Bestuurlijke Zaken.
Aansluitend op de gezamenlijke vergadering zal de commissie Flnanclën haar reguliere vergadering houden.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunnen schriftelijke
bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders,
postbus 2,2040 AA Zandvoort.

*De. (jutte, Tome

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Voor overheerlijk eten met schitterend
uitzicht op zee zoivel binnen als buiten op
ons terras.
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
Alle dagen open

Verleende bouwvergunningen
052B92 Van Lennepweg 65-31
053B92 Van Lennepweg 65-23

- plaatsen berging
- plaatsen berging

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
13 augustus 1992

DIT WEEKEND

ADVERTENTIES

taartje
Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting
Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m- incl. btw.

9,50

7987

1992

HOGEWEG 28. TEL. 12989

ABRES

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Ter gelegenheid van ons 5-/ar/g besfaan
UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Studioadres: Oranjestraat 12, tel. 19701

Tel. 02507-13278

1

:

:

i

J

>

'

.

5 FEESTELIJKE KORTINGEN

Certificd
Fitness Insiructor

'eJBJe V •

'

8/7
8/7
Bij
8/7'
8/7

besteding
besteding
besteding
besteding
besteding

van ƒ
van ƒ
van ƒ
van ƒ
van ƒ

25,- ƒ 5,50,-ƒ 10,75,-ƒ 15,100,-ƒ 20,125,-f 25,-

korting
korting
korting
korting
korting

(Geldig van 17/8 t/m 23/8)
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viging

Voor elke klant een leuke attentie
(Zolang de voorraad strekt)

|»êen

Studio Shape heeft een zeer ruime keuze aan lessen op
verschillende niveaus, zowel overdag als 's avonds. Zeker
weten dat er iets voor jou tussen zit!
Wil je meer weten?
Bel dan met Anja v/d Voort tel. 19701

iWEEKMEDIA 22

s Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1992

Vaders en moeders tonen meer interesse voor activiteiten Rekreade
'
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Het lijkt of ouders

7! A NT) VOORT-- 'Het
'WptHilrtix/pl
, ZANDVOORT
lijkt wel
of ouders tegenwoordig bewuster omgaan met hun kinderen.'
Dat zeggen Nel de Waard en
'Jan de Droog. Zij zijn de coördinatoren van Rekreade, het
zomerse kinderfestijn dat dit
seizoen zijn vijfentwintigjarig
jubileum kent en morgen met
'Santekraampie'
feestelijk
wordt afgesloten. De toeloop
van kinderen is altijd al groot
geweest, maar de laatste jaren
neemt ook de belangstelling
van de ouders toe. Van problemen thuis, is tegenwoordig
minder te merken.

door Joan Kurpershoek
Nel de Waard en Jan de Droog zien
een duidelijk verschil met het gedrag van vaders en moeders een aan(tal jaren geleden. „Tegenwoordig zie
je veel meer ouders bij Rekreade,"
,zegt Nel de Waard. „Die komen even
om het hoekje kijken waar hun kind
mee bezig is. Daar is veel meer interesse voor. Vroeger werden de dingen die de kinderen hadden gemaakt, thuis nog al eens stuk gemaakt en in de vuilnisbak gegooid.
Omdat 't 'stomme dingen' waren."
„En we merkten aan de kinderen
dat Zandvoort een hoog echtscheidingspercentage had," zegt Jan de
Droog. '„Tegenwoordig is dat een
stuk minder, ook dat waarschijnlijk
omdat er veel bewuster met de kinderen wordt omgegaan. Sommige
ouders komen het nu vertellen als
zij verwachten dat hun kind lastig
zal zijn. Zij zeggen dan ook waar dat
aan ligt."

omgaan met hun

Vrnpfrpr waren
warp-n er
pr ook
nnk veel
VPP! 'sleutel'slpiitpl- r*
Vroeger
^w^T^J^*r>wC^ÏS4^^^^
kinderen', aldus Jan de Droog. „Kinderen die de hele dag de deur uit
moesten, omdat de woning grotendeels verhuurd werd aan badgasten.
Het werd wel eens gevraagd of we
voor wat extra geld het kind niet de
hele dag konden houden, in plaats
van een ochtend en een middag."
Dit verschijnsel is inmiddels duidelijk afgenomen. Dat is een van de
oorzaken waardoor in de jaren zeventig het aantal deelnemers van
Rekreade wat afnam. Een andere reden was, dat op de campings langs
de Kennemerweg de ouders het initiatief van het Rekreadeteam overnamen. Zij gingen zelf allerlei activiteiten voor hun kinderen bedenken.
Rond 1975 werd besloten dit zomerfestijn terug te brengen van zes
naar vier weken. En dat is zo gebleven. De kinderactiviteiten vinden
plaats in 't Stekkie of het winkelcentrum in Zandvoort-Noord, en in het
het Jeugdhuis achter de Hervormde
Kerk in het centrum of op het Jan
Snijerplein. Dat is dit jaar door burgemeester Van der Heijden persoonlijk omgedoopt tot Rekreadeplein.
Hij was hiermee welwillend ingegaan op een verzoek van enkele activiteitenbegeleiders van Rekreade.
Naast de twee coördinatoren wer„Het enthousiasme van de kinderen is een enorme stimulans," aldus Nel de Waard.
ken er in totaal twintig vrijwilligers
Foto Bram Stijnen
mee. „De teamleden zijn het allerbelangrijkst," aldus De Droog.
meesten besteden twee weken van eigen kinderen bezocht. Nel de ten in Zandvoort. Dat was een initiahun vakantie aan Rekreade. Of Waard, parttime werkzaam bij de - tief van de Lokale Raad van Kerken,
méér: bijvoorbeeld voor de twee preventieve - bestrijding van drugs- maar dat wil niet zeggen dat er spraReisgeld
boekjes die dit jaar tevoren werden verslaving, is al vijfentwintig jaar ac- ke is van 'evangelisatie', benadrukt
Het zijn allemaal vrijwilligers die gemaakt, waaronder een met allerlei tief voor Rekreade. Sinds zij in 1975 Jan de Droog: „Wij praktiseren gehooguit kost en inwoning krijgen. kinderliedjes. Aan het begin van naar Kethel (bij Schiedam) verhuis- woon de gedachte: Heb ook eens wat
Sommigen leggen er zelfs geld op Rekreade werden Jan de Droog en de, komt zij er elke zomer voor te- voor een ander over."
toe, bijvoorbeeld voor een extra Nel de Waard verrast met een boekje rug.
Dat het opstarten van Rekreade
voorbereidingsweekend of reisgeld over het 25-jarig jubileum.
zeker zinvol is geweest, is inmiddels
om op het slotfeest te komen. De
'Gewoon omdat het ontzettend
wel 'overduidelijk' geworden. „Je
leuk is'. Zo verklaren de coördinato- Raad van Kerken
ziet het aan de lol die de kinderen
ren hun eigen inspanningen en die
Voordat begon, had zij reeds aan eraan hebben," zegt Nel de Waard.
van de teamleden. Jan de Droog, die een zelfde project in Oost-Voorne Jan de Droog bevestigt dat. „Bovenin het dagelijkse leven in Haarlem gewerkt. Via haar echtgenoot, inder- dien gaat 't Stekkie, de enige plek
woont en werkzaam is bij Justitie, tijd predikant in deze gemeente, waar de jeugd naar toe kan, in de
14561,
Vermissingsdienst steekt al een jaar of zestien vier va- raakte zij al betrokken bij de eerste zomermaanden dicht. In Haarlem
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens kantieweken in Rekreade. Dat discussies over het wel of niet opzet- heb je nog de Stuif-stuif maar in
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem wordt tegenwoordig ook door zijn ten van dergelijke zomer-activitei- Zandvoort zou je in de zomer héle023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
De twintig teamleden van een magazijnmeester en een compu-" Zandvoort om twee weken van haar
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
het Zandvoortse Rekreade zijn terdeskundige. Maar ook veel stu- zomervakantie aan het kinderfestijn
Stichting Welzijn Ouderen Zand- van allerlei leeftijden (van 18 denten, onder andere uit de richtin- te spenderen.
voort: (voorheen Dienstencentrum) tot achter in de dertig) en af- gen geschiedenis, politicologie en
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. komstig uit het hele land, zelfs PABO, de vroegere pedagogische
Het team heeft een hele belangrijSpreekuur op dinsdag- en donderacademie. Menigeen komt terug ke rol bij het 'invullen' van de speldagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. uit Terneuzen, Nijmegen en voor nóg eenjaar Rekreade, en soms projecten. Zorgen de coördinatoren
Belbus: Om van de belbus (voor be- Groningen.
wel méér. Zo begon het bijvoorbeeld voor de organisatorische kant van
woners van 55 jaar en ouder) geook met Antoinet van der Linde. Rekreade (onder andere voorbereibruik te kunnen maken, dient men
Het zijn mensen met allerlei ver- Voor deze docente handvaardigheid dmg en in de gaten houden dat alles
zich 24 uur van te voren op te geven schillende beroepen, zoals een assis- begon het als een soort stage. Nu, 21 goed verloopt), de teamleden bepabij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- tent bedrijfsleider, een pedagoge, jaar later, komt zij nog steeds naar len uiteindelijk hoe de spelprojecten
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
eruit gaan zien. Zij bedenken een
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
thema (bijvoorbeeld 'De Op-de-kop(ADVERTENTIE)
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
-wereld') waarmee de activiteiten.
een retour.
worden ingeleid: 'fantasieverhalen,
Alg. Maatschappelijk Werk Zanddie zich een hele week lang in de
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
gedachte van de kinderen en de te023-320899 of 320464. Spreekuur op
amleden afspelen'. Hun ideeën verwerkdagen van 9.00-10.00 uur, maanwerken zij wekelijks in een prodagavond van 19.00-20.00 uur. Vergrammaboekje.
der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inVoor de kinderen is hun aanzet
woner van Zandvoort, is gratis.
een grote stimulans om hun fantasie
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
de vrije loop te laten.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van HuurCINEMA CIRCUS
ders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. SchrifJ
L
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Bioscoopprogrammering van 14 aug. t/m 20 aug. 1992

Groot feest met
'Santekraampie'
maal niets hebbon." Ook de cijfers
spreken boekdelen: bij hut evencment (verdeeld over ochtenden,
middagen en soms avonden) wordt
de drempel jaarlijks ongeveer drieduizend keer door kinderen overschreden. Voor niet meer clan een
gulden per koer, om 'de drempel'
van Rekreade zo laa.^ mogelijk te
houden. De kosten worden verder
grotendeels gedragen door de plaat selijke kerken (2000 sulden) en de
gemeente (13.000 gulden).

Ki'krcadc sluit morden (vrijdas 'l augustus) tradilicgi'trouw al' met lu't grootse slotl'ei'st Santekraampie op het
'Kekreadeplein' (Jan Sni.jerplein). I Iet wordt weer een echte
'doemarkt' voor kinderen, met
allerlei spelletjes, grimeren,
volksdansen en met kraampjes
waar je zeil' van alles in elkaar
kunt knutselen. Natuurlijk y.ijn
KizzehiK en Kiz/.ebientje, \itr\g
jaar getrouwd in de poppenkast
van Santekraampie, rook van de
partij. Omdat het de /e keer extra feest is. in verband met het
25-jarig jubileum van Rekreade.
wordt de middag afgesloten met
een ballonnen wedstrijd.

'.

Eierdozen
Om de uitgaven zo veel mogelijk
te beperken, wordt er veel gewerkt
met kosteloos materiaal, zoals bijvoorbceld (rest)stroken papier en
eierdozen. De kinderen kunnen
daarmee - onder stimulans van de
enthousiaste teamleden - hun fantasie de vrije loop laten. Dat gebeurt
aan de hand van een thema waarómheen van alles te verzinnen valt, bijvoorbeeld 'De brievenbus'. „Ze maken er hele leuke dingen van," weet
Jan de Droog. Morgenmiddag komt
er een eind aan de vijfentwintigste
editie van Rekreade. Maar als het
slotfeest Santekraampie achter de
rug is, zetten Jan de Droog en Nel de
Waard zich al weer aan de plannen
voor volgend jaar. Want dat zij er
dan opnieuw bij zijn, is nu al duidelijk. „Dat enthousiasme van de kinderen is een enorme stimulans," aldus Nel de Waard.

Santekraampie begint om 11
uur en duurt tot twee uur. Bij
regen gaat het gewoon door. dan
worden de regenschermen tevoorschijn gehaald. Brood meenemen is niet nodig: er zijn pannekoeken, broodjes en limonade. Deelname kost 2.50 gulden,
te betalen bij mevrouw Keur die
weer in de 'Poort van Kwammidam' (de kassa) plaatsneemt. Er
zijn vanavond ook nog kaartjes
voor 2 gulden in de voorverkoop
te krijgen, bij het volksdansen
en de poppenkast om halfzeven
in Winkelcentrum Noord en om
kwart over zeven op het Rekreadeplein.

Weekenddiensten
Weekend:
15/16 aug. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten-van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)

Rekreadeteam komt 'overal' vandaan

Advertentieverkoop: Gasthuisplem 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend- maandag 13-16 u., dinsdag 10-13, 14-16 u.,
woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Faxnummer: 0206475449. Micro-advertenties tel. 020 562.6271.
Verkoopmanager: M Christiaanse.
Abonnementsprijzen: / 16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers f 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020J-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel. 02507 17166
Zandvoorts
1941.

Nieuwsblad is opgericht m

In de in kerstsfeer versierde tent
bij de vereniging stond zaterdag een
echte Kerstboom met lichtjes, waarnaast als engeltjes verklede dames
hun liederen zongen. Alleen had het
'Herdertjes bij nachte' dit keer een
wat aangepaste tekst. De feestdagen
gaan echter snel bij Strandgenoegen. Nog diezelfde avond om twaalf
uur werden - als vuurwerk - de sterretjes aangestoken om Oud-en-Nieuw te vieren: de tweede helft van
1992 was begonnen.
J.K.

ZANDVOORT - Circusliefhebbers kunnen dinsdag en
woensdag hun hart ophalen
met het Staatscircus van Moskou. De luchtgekoelde circustent met een oppervlakte van
maar liefst 1672 vierkante meter, staat op het voormalige
hoofdveld van Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan.
Lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad krijgen vijf gulden
korting op de toegangsprijs.

Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Zaterdag 19.00 uur: woord/communieviering
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.30 uur: woord/commuZondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- nieviering, dames Beijnes en Wassewen
naar
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Jeugdhuis
Haarlem.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 10.00 uur: ds. J. de Waard, Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
Jehova's Getuigen:
Schiedam
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
NPB:
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
Geen NPB-diensten tot en met 16 maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
augustus.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Roomskatholieke Kerk:
Haarlem, tel. 023-244553.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor- 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer

'bloedhitte' zijn pak gaan ophalen
bij een verhuurbedrijf aan de Rozengracht m Amsterdam. Daar werd hij
terstond voor gek verklaard, maar
de eigenaresse klom toch naar zolder om het - ver opgeborgen - kostuum tevoorschijn te halen. Hij had
ook een echte oude arreslee mecgenomen, waarmee hij (op een aanhanger achter een Jeep) door het
dorpscentrum en over het strand
werd rondgereden. 'Heute Weihnachtsabend?', reageerde onderweg
een verbaasde Duitser.

Oleg Popov jubileert met grootse show

Woningbouwvereniging EMM:

Weekend 15/16 aug. 1992

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred :
J.M. Pekelharmg Hoofd commercie' J F
Sas

Bezoekers van het noordelijke
strand zagen zaterdag tot hun verbazing een Kerstman langs de vloedlijn lopen. De man was op uitnodiging van kampeerdersvereniging
Strandgenoegen naar Zandvoort gekomen. Een of andere 'idioot' (een
uitspraak van één van de eigen mensen) had bedacht dat er maar eens
een kerstfeest op strand gevierd
moest worden.
Het blijkt een vrolijke boel bij
Strandgenoegen. „We organiseren
elk seizoen wel een paar feesten,"
bevestigt mevrouw Swijters, n van
de kampeerders op het strand. „En
je moet toch een onderwerp hebben
waar je het aan op kunt hangen?"
Afgelopen jaren werden er onder andere een Neptunusfeest en een Jordaanfeest gehouden. „Voor volgend
jaar staat de Paasviering op het programma," zegt Dave van de Kar. Het
lijkt erop dat hij het ter plekke verzint.
Ook al wordt het onderwerp vaak
uit een geintje geboren, de feesten
worden altijd zorgvuldig voorbereid.
De kerstman was m de zomerse

Korting voor lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad

Kerkdiensten

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kerstfeest bij 'Strandgenoegen

Burgerlijke stand B
Periode:
4 - 10 augustus 1992
Ondertrouwd:

MICHAEL

GLAS

S H A R O N S I O NE

EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN
GEORGE DZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN
LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT
muziek JERRY GOLDSMITH
productie MARIO KASSAR/
ALAN MARSHALL
BoekuilQave
A W Bruna
Uitgevers b v
Soundtrack INDISC

Neele, Johannes Anthonius en Bos,
Elizabeth

PAN»VISON*

Geboren:

COtMCORDE FILM

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen

Shaïma, dochter van: Benkacem,
Mohamed en Benay, Aïcha
Jamie-lee Catherina, dochter van:
Molenaar, Carlo Adriaan Michel en
Woud, Leandra Catharina
Vincent John, zoon van: Van Vliet,
Wilhelm Cornelis Warner en Flinterman, Ingrid
Brian Nigel Timothy, zoon van: Vossen, Patrick Albertus en Castien, Helena Petronella Elisabeth
Rosanne, dochter van: Ottevanger,
Adrianus Nicolaas en Schlüter, Estelle
Overleden:

Drommel, Arie, oud 81 jaar
Budde, Johannes Hendrikus, oud 88
jaar
Serodino geb. Verzijlberg, Maria
Sophia, oud 93 jaar
Ter Horst geb. Van der Kruk, Johanna Grada, oud 74 jaar
Kerkman, Gerrit, oud 79 jaar

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50
Vanaf 16 jaar

KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9volwassenen ƒ12,50
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,
voor maar ƒ12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

Het tweedaagse bezoek aan Zandvoort maakt deel uit van een grote
toernee door Nederland, in het teken van het veertigjarig jubileum
van de wereldberoemde clown Oleg
Popov. De 'lach' is dan ook 'gul' ver- o Clown Oleg Popov, hier met zijn levensgezellin Gabiielle Lehmann,
tegenwoordigd in dit befaamde Rus- 'draagt' deze show van het Staatscircus van Moskou.
sische sterrenprogramma. De 6]-jarige clown is de man die de hele Lozowik is ook een hoogtepunt. Zij nieuw zijn beroemde creaties met
show draagt. Naast humor staan on- zullen in een volstrekte donkerte in het stelende hondje, en Popov als
der andere kletterende paardehoe- fluorescerende kostuums als 'sprm- illusionist, robot, punker, milieu-fiven en adembenemend trapezewerk gende zalmen in een maanverlichte losoof en natuurlijk als de clown, die
centraal. Ruim tachtig artiesten ne- waterval' door de nok van het circus bij zijn leven al een legende werd.
men hieraan deel, allen geselecteerd zweven.
De twee-en-een-half uur durende
uit de 326 circussen uit de voormalivoorstellingen beginnen om 16 30 en
ge Sovjet Unie.
De man waar alles om draait, Oleg 20.00 uur. Kaarten zijn er van 25 tot
Popov, betreedt tussendoor de piste. en met 45 gulden. Kinderen tot en
Omdat dit zijn jubileumprogramma met 12 jaar en 65-plussers krijgen
Veestapel
is, brengt hij een selectie uit zijn vijf gulden korting. Dat speldt ook
Popov heeft een hekel aan num- beste creaties waarmee hij de afgelo- voor lu/ers van het Zandvuorts
mers met leeuwen en tijgers, vol- pen veertig jaar de wereld aan zijn Nieuwsblad in het bezit van ondergens hem halen die het ritme uit het voeten kreeg. Het publiek ziet op- staande kortingbon.
programma. In plaats daarvan koos
hij voor een afgerichte veestapel.
Naast gedresseerde runderen en andere boerderijdieren werken ook de
'komische honden van Sosin' aanstekelijk op de lachspieren van de
toeschouwers.

Bon voor onze lezers

Evenals trouwens het muzikale
slapstick-nummer ven het trio
Shahnin, dat in een klassiek stuk
van Rachmaninov een komplete
chaos veroorzaakt door uit elkaar
vallende instrumenten.

Met korting naar circus
Het Staatscircus verleent aan alle lezers van het Zandvoorts

Springende zalmen
Grote verrassingen zijn onder andere de Kaukasische ruiteracrobaten van hoofdman Irbek Kantemirov. Onder de titel 'De Osetische
bruiloft' zullen de stepperuiters in
vliegende galop door de piste enkele
staaltjes van hun kunnen vertonen.
Het aanzien alleszins waard, evenals
de Siberische trapezegroep Lozowik
en de achttien fabuleuze torensprmgers van Alexander Bondarew uit
Wladiwpstok. Als menselijke kogels
laten zij zich door de circustent
schieten.
Het optreden van de trapezegroep

Nieuwsblad een exclusieve korting Tegen inlevering van deze bon
aan de kassa van het Staatscircus van Moskou krijgt u vijf gulden
korting per persoon op de eerste (normale prijs ƒ 35,- volw. en ƒ 30,kind.) en tweede rang (normale prijs ƒ 30,- volw. en ƒ 25,- kind). Deze
bon is geldig voor maximaal vier personen.

Naam

Adres:
Aantal kaarten (max. vier per bon):.

geeft u meer!

Aulorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad on
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollonds Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibaulslraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

BOUCLE TAPIJT
Enorm voordelig lussentapijt geschikt voor
slaapkamer gebruik. 100% antistatisch.
In roze, grijs en antraciet. Op een foamrug.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter.
MEENEEMPRUS VAN

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

jT • ;••• "•'"

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op
Voor meer informatie of advies,

BMW

ƒ 26,ƒ11,50
ƒ 5,91
ƒ 6,34

BMW 316, b.j.'81, nov. met kl.
sprt. vlg., APK, zien is kopen,
ƒ2950. 020-6105478.

Chevrolet Malubu Coupé '81
6 cil. aut„ /1950, APK '93,
kl. metall. 020-6146733.

• "••

ICELECDVAN

149

aanvraag.
bel

Chevrolet

.'".'!•.'•

HOOGPOLIG TAPIJT ' sgjchgari '
Prachtig velours tapijt voor de slaapkamer.
Verkrijgbaar in vele kleuren o.a. blauw en grijs.
Vuilafstotend behandeld. Foamrug. Breedte
i 400 cm. Per strekkende meter.

VELOURS TAPIJT
Modern kortgezet velourstapijt van 100%
synthetische garens. Geschikt voor slaapkamer gebruik. In d'werse kleuren. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter.
GELEGD VAN

FRISE TAPIJT
Modern kortgezet frisé tapijt geschikt voor
woon- en slaapkamer. Verkrijgbaar in vier
fraaie tinten. O.a. grijs en brique. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter.
GELEGD VAN

LUSSEN TAPIJT
Prachtig lussen tapijt met fraaie hoog-laag
struktuur. Voor huishoudelijk gebruik. 100%
Antistatisch. O.a. beige en lila. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter.
GELEGD VAN

SHAG TAPIJT
Schitterend hoogpolig tapijt op een sterke
jute-rug. Woonkamergebruik. Verkrijgbaar in
diverse fraaie kleuren o.a. blauw, grijs en
cassis. Breedte 400 cm. Per strekkende mtr.
GELEGD VAN

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 61212
(gratis halen en brengen).

Citroen
Voor een occasion
of nieuwe CITROEN:
'- -':XM, BX, ZX, AX of GSA.
Autobedrijf Wim van Aalst,
• ' uw Citroen-specialist
02979-84866. Mijdrecht
XM D 12 Diesel '90, ƒ32.500.
XM 20 Ambiance '90, ƒ 29.500.
XM 20 Ambiance, nov. '89,
ƒ 25.000. CX 20 RE '89, sch.d.,
-LPG, ƒ15.000. C X 2 5 T G D
Break Service '89, ƒ 15.000. BX
.Break Turbo '90, ƒ27.500. BX
Break Turbo '89, ƒ 22.500. BX
TGD Break'90, ƒ19.500. BX 19
TRS Break LPG '88, ƒ 14.500.
BX TZD '90, ƒ 18.500. BX TRD
"'89, ƒ15.500. BX D '89,
ƒ 13.500. BX 19 GTI '90, LPG,
ƒ19.900. BX 19 GTI '89,
LPG.o.b., ƒ 17.500. BX 19 TRS
'89, LPG, ƒ 14.500. BX 16 TZI
'90 LPG, ƒ 18.500. BX 16 TRI
'89, LPG, ƒ 14.500. BX 16 RE
'90, LPG, ƒ 14.500. BX14TGE,
'90, LPG, ƒ 13.500. BX 14 '89,
LPG, ƒ11.500. BX 14 RE '90
Palmares, ƒ 12.500.
VISA GARAGE, Houtmankade
37 A'dam. Tel. 020-6278410.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Daihatsu
CUORECXSdrs., b.j.nov.'91
kleur grijs met., km.st. 11.000
Vr.pr. ƒ12.995, nog 27 mnd
garantie. Tel.: 02908-5490.
Daihatsu Charade XTE 5,
m.'SO, zwart, APK, aug.'93, z,
zuinig, ƒ 1650, 020-6105478.

Fiat
FIAT 127, 1050 cc, wit, b.j. 9'86, APK
1-'93, roestvrij,
ƒ3.500, i.z.g.st., 020-6435763.
FIAT PANDA 1000 CLX IE 12'91, zw., 13.000 km. Prijs
n.o.t.k. Tel. 02990-60702.

219
ALKMAAR Noorderkade 27 (Klercq Woonwereld) ALMaO Haven Zuidzijde 34 (naast Praxis). TeL: 05490-30333. AMERSFOORT Amsterdamseweg 27-29 (naast Gamma). Tel: 033-635999.
AMSTERDAM/CENTRUM Stadhouderskade 93 (tussen Heineken Brouwerij en Habitat), TeL: 020-6625151. AMSTERDAM/NOORD Klaprozenweg 40 (tegenover Bo-Rent). TeL: 020-6368575. AMSTERDAM/
SLOTEN • Anthony Fokkerweg (naast Praxis). Tel: 020-6176119. AMSTERDAM/AMSTEL l* Spaklerweg 44b (ingang naast GEB gebouw). Tel: 020^650200. AMSTERDAM/WEST Haarlemmerweg 337 (naast
Maggïabr.). Tel: 020-6881000. APELDOORN: Kanaal Noord 190 (voorheen Meubelgalerie). Tel: 055-660842. ARNHEM: Amsterdamseweg 206. Tel: 085-510655. ASSEN: Industrieweg 32 (naast Praxis en BoRent),. Tel: 05920-44941. BEVERWIJK: Parallelweg 99 (Meubelboulevard). Tel: 02510-11589. CAPELLE A/D USSR Lijlantsebaan 2 (bij Mijnders en de Klerck). TeL: 010-4516695. DEN BOSCH Retecheweg 34
(Meubefooulevard). TeL: 073-425499. DEN HAAG Binckhorstlaan 168 (bij Autopalace Binckhorst); TeL: 070-3853303. DEN HAAG Edisonstraat 170 (hoek Laan van Meerdervoort). Tel: 070-3636000.
DORDRECHT Nïverheidstraat 16 (to. Wkkes Bouwmarkt). Tel: 078-310955. EINDHOVEN/SON Meubelplein Ekkersrijt 4109. TeL: 04990-75511. EMMEN Noordbargerstraat n (naast Multkopy). TeL: 0591043377.

T.k. van Fiat-medewerkster
Uno Elegant, okt. '91,8.000 km,
bl/gr met. Prijs ƒ 15.900. Tel.:
020-6250004/6142807.

•Auto te Koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
Buitenkans!» 02945-4242. Ford
resultaat.
Resta' Cheers' tfe'SL' 6500 km.
Pr. ƒ 20.500.

Ford

Gebr. Haaker B.V.
Badhoevedorp

Escort Bravo 1.4, '88, z. lichte
schade, APK goed, ƒ14.000,
02993-68004/020-6745486.

Company Cars:

CROMA Turbodiesel Business, 5-'92, 8.000 km., blauw metallic
airco, el. schuif/kanteldak, gedeelde achterbank, CD-speler
FIAT PANDA, 750 L, b.j. '87 TEMPR(A1.6 Skyline, 4-'92, 6.500 km., blauw/groen metallic
24.000 km, prijs ƒ4500.
TEMPRA 1.9 Turbodiesel S.W., 8-'91, 20.000 km., donkergroen
Tel.: 020-6448121.
metallic, roofrek, breedstralers.
Rat Uno Diesel '85, signal rood TEMPRA 1.6 SX, 3-'91, 50.000 km„ donkergroen metallic
Citroen 16 TRS, m. '84, nw. 5-bak, get. glas ƒ 5500.TEMPRA 1.6, 6-'91, 30.000 km., donkerblauw, ged A-bank
APK,
i.z.g.st., ƒ3950. Inruil
Expocar Trading 020-6153933, TIPO 1.6 SX, 4-'92, 6.000 km., zwart, radio-cassette
mog. Tel. 02990-37825.
FIAT VERMEY B.V.
Deze auto's worden verkocht met INTERESSANTE KORTINGEN
Citroen BX 19 GT, LPG, b.j.
Keuze uit ruim 35 occasions
en zijn direct leverbaar.
eind '85, APK 5/'93, zilv., st. + A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tevens keus uit + 55 andere occassions.
rembekr. ƒ 6750. 020-6843294. Tel. 02975-62020.
Haastige spoed is zelden goed maar in dit geval wel
Citroen BX 1.4, b.j.'84, origin.
Rij Nu Betaal Later AKTIEü.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
bordeaux rood, APK, 5 bak.,
Keuze uit 50 gouden Fati.z.g.st., ƒ3.950, 020-6105478.
occasions. Tel.: 020-6470909

020 - 6594859

Ford Esc. Br. 1.4 bl. 5 dr '87,
60.000 km, ƒ.13.000. Tel.:
02503-33903 na 19.00 u.
Ford ESCORT 1.3 C. B.j.'86,
wit, 97.000 km, APK 06-93.
Vr.pr. ƒ7.500,-. Tel. na 6 uur
02503-37237
of
overdag
02503-34433 t. 204.
Ford Resta Van Diesel, grijs
kent., b.j. '86 i.z.g.st. Vr.pr.
ƒ6900. Tel.: 02503-35791.
Ford Taunus 1,6, '82, nw. APK,
i.pr.st., ƒ 1450. 02990-37825.
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

oOf u nu zelf een showroom heeft'of - uw'aueo blinkend voor do -3e%, z:et,\ met een .... r ...... ,.,..,.
SHOWROOM zet u uw auto pas ecbtt Ün de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale '*X'^ ' %
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen-Vsn; Weekmedia in het geSiedy' ''*
Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplageôvaa"caC<?5Ö„000
•-i••'••*•
van Weesp tot Zandvoort.
' -- , - -\ , ^ 1

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-Xeurocheque ter waarde van de kosten van de
Prijs cxcl. Prijs incl.
advertentie in.
n.
6% B.T.W. 6%B.T.W.
l

Schrijt hier in hloklettcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zclt uitrekenen
war uw advertentie kost.

Naam:.

l
l

i
i

1

Hyundai
Meer Garage;
HYUNDArOEALERV
-..: Dok. •vóöroiw/vÓCCASIQNS. "f
• Uinnaeuskade':5-7, r:
• Amsterdam....-:-':

020-6929546

Mazda

Opel Ascona 1.6 S, H.B., 5 drs.,
orgin.'86, APK; grjsv met.,
ƒ5.950, 020-6105478.
Kadett 13S Autom Hatchback
'86, kleur metall. Keuring toeI gestaan. Tel.: 020-6123420.
Kadett GLS Stat.car, 5 drs. 16
l S, nw model '85, als nw, autom.
l keur. toegest. 020-6123420.
Opel Kadett Combi, nw. APK,
i.z.g.st., ƒ3450. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

EUROPA'S _\GRO®

SPRING IN 'T VELD
Oosteinderweg 338-342
1432 AX AALSMEER
02977-44146/24696
H O N'D A
:
v.-. h- Museum .'autobedrijven,' ; Occasions met 1 jaar garantie:
Civic 1.3 Luxe, zilver
'90
Civic 1.5i GL, rood
'90
Civic 1.5j GL, blauw
'90
Civic 1.6i, rood
'89
1.6 GL Coupé 1988
Concerto 1.5 GL, grijs
'91
Justy 1.2 4 WD 1987
Justy Aut. 1989
Accord 4d 2.0 EX LPG, grijs'90
Accord 4d 2.0i EX, zwart '92
Accord 4d 2.0 EX aut, wit '89
Ruysdaélkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167'6732853 •
Accord 4d 2.0 EX, blauw '88
Prelude 1.8 EXR aut., grijs'85
Prelude 1.8 EX, zilver
'84

Subaru

Occasions
van de week:

Buitenkans: Mazda 626 HB 2.0 Opel Kadett Diesel combi, nw.
12V GLX, tr.h., 1e eig., 47000 APK, puntgaaf, bj '83, ƒ 3450.
km. Tel.: 03432-2200.
Tel. 02990-37825.
Mazda 323 LX, 5 drs., als nw Opel Rekord 2.0S Autom. '82.
'89 kl. metall., 5 bak, ƒ9750 Als nieuw, kleur metall. 53.000
keur. toegest. 020-6123420.
RADIATEURENkm. APK '93. Keuring toegest. BLOKSMA
warmtewisselaars, KapoeasMazda 626 Diesel, bj '87, Tel.: 020-6123420. •
weg 17, A'dam, 020-6148385.
i.z.g.st., ƒ7950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Bedrijfsauto's

Mazda 626 GLX, coupé, 2 lit.,
kl. grijs, '86, 80.000 km, i.g.st.,
ƒ9000. Tel.:020-6796850.

Algemeen

Mazda 626, GLX diesel, 5-bak,
getint glas 10/84, ƒ4950.-.
Expocar Trading 020-6153933.

Let op! Super knal prijzen bij:

BMK Hoofddorp

Mazda 626 HB, 5-deurs, bj '85,
i.z.g.st., autom., ƒ6950.
Inruil mog. Tel. 02990-37825.
Alfa 164 Turbo diesel, aircondition, enz. . . . 89
MAZDA VAN VLOTEN CAR BV Alfa 164 V6 inj., groen metall., alle opties. . . 88
Alfa 75 Twinspark, stuurbekr., enz., zeer snel. 87
Tel. 020-6320202
Audi Coupé 5 cil. GT, zilver met., super auto 81
323 HB LX
1.3 87 ƒ 13.450
323 HB GLX, Lpg 90 ƒ 17.950 Audi 100 CD-uitv., aut., airco, schuifd. enz. . . 87
323 HB Sport 1.3 87/12.950 Audi 80, blauw metall., 5-bak, 1e eig., nwe st. 88
BMW 628 CSi Alpina uitgev. verl. 17 inch velg. 84
323 HB Ensign1.589/17.500
323HBLX
1.3 89 ƒ 16.950 BMW 528i, Alpina uitv., aut., schuifd. magn.vlg. 84
BMW 524 turbo Diesel, sp.wit, autom. schuifd. 87
323 SED GLX,aut.86/11.950
BMW 325 IX alle denkb. opties
86
323 SED Ensign1.589/17.950
323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500 BMW 324 Turbo-Diesel, 5-bak, schuifd. magn.vlg88
323 Estate LX 1.3 87 ƒ 12.950 BMW 324 Diesel, 5-bak, magn. velg., spoilers 87
84
626 HB GLX 2.0 87 ƒ 12.950 BMW 318 i Alpina uitv. verl. 5-bak, 4 hoofdst
Cadillac Sevillè, alle opties, nieuwe staat .
79
Citroen AX Action
1.1 90 Daihatsu Charade GTI Turbo Intercooler .
89
ƒ12.950
Daihatsu Charade TS Diesel, nwe staat . .
85
Peugeot 205 XS1.4 88 ƒ 14.950 Rat Spider, Cabrio, rood, super mooie auto
67
Ford Resta CL 1.1 87 ƒ 11.500 Rat Croma, diesel, stuurbekr. nieuw staat
87
Mitsub.ColtGL,Van87/ 9.950 Fiat Uno 55 S, 5-drs, 5-bak, blauw metall.
84
Mitsub. Galant 1.6 '86 ƒ 8.950 Rat Uno 45 S, 3-drs, 5-bak, l.blauw metall.
85
Ford Sierra, 5-drs, stat., 1.8 CLX Turbo Diesel 90
Speciale aanbieding:
M. 626 HB LX 1.8 89/20.950 Ford Sierra 2.0, 5-drs. H.B., 5-bak., anthr. metall.83
84
M. 323 F GLX 1.8i 91 ƒ31.000 Honda CRX 1.5i, 5-bak, schuifd. ferrari rood
Jaguar XJ 12, 5.3 sovereign, nw. staat . . .
84
Caravan Avento 395 TL.
87
Slijperweg 18, Amsterdam-N Jeep Wagoneer V6, alle opties
Mazda RX 7, nwe model, wit, airco, leder . . 88
(Bij FEBO en PRAXIS)
Mazda 626 Wagon, 5-drs. Station, LPG, onderb., 89
Lada 1200S sahara-beige, 29.000 km. Nieuw . 89
Mercedes 300 SE, leder, alle opties
m. 86
Mercedes 300 E-AMG, alle opties, 17 inch velg.86
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Mercedes 190 D-AMG, 5-bak, schuifd, verlaagd 85
occasions. Tel.: 020-6433733. Mercedes 230 G, 4x4, Jeep, nwe staat . . . . 81
Mitsubishi Station, Turbo, alle opties, 'n kanon 84
Mitsubishi Colt '81 APK, 99.000 Opel Kadett 2.0 GSi, Irmscher, alle opties . . 88
km, nwe bndn + uitl. ƒ2975. Peugeot 205 GTI, 1.9, 130 pk., 1e eig. ant. gr. 90
020-6454733 na 19.00 u.
Peugeot 205 GTi 1.9, 130 pk., alle opties . . . 89
T.k. Mitsubishi Gallant 1600 Gl, Peugeot 205 GTI, 1.9 magn. velg, zwart, 5-bak 84
205 Ralley, 5-bak, spierwit, super snel 88
wit, i.z.g.st., b.j.'89 + APK, Peugeot
3
eugeot 505 GTi, alle opties, incl. Lpg, nw.mod.86
ƒ 3.000, 020-6330965.
3
orsche 944, 5-bak, get.glas, magn.vlg. ant.gr. 85
D
orsche 924 Tanga, 5-bak, rookzilver, nwe st. 81
Saab 900, d.blauw, schuifdak LPG
82
Suzuki SJ 410, witte linn. kap, LPG, St. Tropez 85
Lada 2105, bj. 1-88, km 70.000, Toyota MR 2 Targa, ferrari rood, magn.velg. . 85
1e eig. ƒ5500.- Autobedrijf VW Golf GTI-16 klepper schuifd., magn.velg. . 88
WIM van AALST.
VW Golf Manhattan, Ipg, nwe. staat
89
Tel.: 02979-84866.
Daf Y-126, 1 tonner, 1300 km.!! uit het leger . 57
Wij adverteren met orig. bouwjaren, inruil garantie

Mitsubishi
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Telefoonnummer:.

Adres: _
Postcode + Plaats:.

Nergens in Europa vind je zo'n grote tapijtspecialist als Carpet-i
De ruimte is er enorm en onze klanten hoeven zich niet in bochténiti
wringen bij het winkelen. Al het tapijt, vinyl en de karpetten zijn:ouei
zichtelijk tentoongesteld, kompleet, met kwalrteitsomschrijvings.ei
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Handtekening:

; Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postv bus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
. "Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven 'Kan ook bij de volgende
• Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; .Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

'-«*A
*'

ï

Lada

ƒ 24.900.ƒ 24.950.ƒ 16.950.ƒ 7.950.ƒ 14.950.ƒ 16.950.ƒ22.950.ƒ 10.950.ƒ 16.950.ƒ26.950.ƒ25.950.ƒ 15.950.ƒ 10.950.ƒ11.950.ƒ 15.950.ƒ 5.950.ƒ 12.950.ƒ 9.950.ƒ 4.950.ƒ 4.950.ƒ23.950.ƒ 4.950.ƒ12.950.ƒ16.950.ƒ24.950.ƒ 26.950.ƒ 18.950.ƒ 4.950.ƒ29.950.ƒ36.950.ƒ22.950.ƒ 15.950.ƒ 13.950.ƒ21.950.ƒ22.950.ƒ21.950.ƒ 10.950.ƒ15.950.ƒ 7.950.ƒ31.950.ƒ12.950.ƒ 1.950.ƒ 10.950.ƒ 19.950.ƒ21.950.ƒ 15.950.ƒ 8.950.mogelijk.

Mercedes-Benz Iedere dag geopend van 9.00 - 18.00 uur,

Mercedes 200 Doorlock schuif'
dak, '84, ƒ11950.
Tel.: 02503-41692.

020-6658686

6xnr. 020-6656321

Opel
Ascona Diesel, 5-drs., 6-'85,
c.v., getint glas, ƒ5750.
Rekord' Diesel '82 ƒ 1950.Expocar Trading 020-6153933,

's avonds op afspraak

BMK Hoofddorp
Kruisweg 1531, Hoofddorp
(verbindingsweg tussen Hoofddorp en Heemstede)

Tel. 023 - 294072

NIEUWE VOORRAAD
BMW-635-CSi 85 .. .ƒ29.950.VW Polo G 40 zwart 91 ƒ 27.950
Merced. 190, aut. 86 ƒ21.950
Merced. 300 TDT,
Automaat'85
f 15350
Kadett 1.6 LS. 83 .. .ƒ 3.950
Kadett 1.6 GLS 84 ..ƒ 4.950
Micra 1.0SX grijs 87 ƒ 7.950
Alfa 33, 1.5 iE rood ..ƒ 10.950
Rat Ritmo 86 silver . .ƒ 5.950
Mazda 323 Van 90 .. ƒ 131950
VW Transport. TD 88 ƒ tT.950
Lada 1200 S 86
ƒ T.950
Sunny 1.6 HB, wit 87 ƒ 9.950
Sunny 1.6 SLX coupé
rood 88
ƒ 16.950
Honda Transalp 750 89ƒ 10.500
A N D E R E M E R K E N Kawasaki TENGAI 90 ƒ 9.500
Prijzen zijn incl. aflev.kost,
Nissan Micra 1.2 SLX, wit '90
Nissan Sunny 1.6 Coupé, wit'87
Peugeot 205 1.1 Ace., rood'89
Toyota Starlet 1.0, zwart '88
Triumph TR 7, rood
'82
VW 1.3 Manhattan, zwart '89 RAAK vraagt t.k. diverse types
Nissan en Toyota, b.j. ± '78 tot
A L F A R OM EO
Occasions met 1 jaar garantie: ± '85. Tevens voor ver- en inkoop, diverse merken tot
Alfa 33 1.3, wit
'88 ƒ5000,-. Tel.: 075-314618.
Alfa 33 1.3, grijs
'90
Alfa 33 1.3 S LPG, rood '88 V.W. GOLF 1.8 CL Gat., '89
ƒ 18:950.Alfa 33 1.3 S, wit
'88
Alfa 33 1.3 S, groen
'89 PEUGEOT 205 XS, div. extra's,
ƒ 16.500..
Alfa 33 1.3 S SpW, rood '88 '89
Alfa 75 1.8, grijs
'89 PEUGEOT 205, Dsl. 1.8, '88,
ƒ 13.750Alfa 75 1.8, beige
'89
Alfa 75 1.8, blauw
'89 MITSUBISHI GALANT TD, '86,
ƒ 9.500,Alfa 75 1.8ie LPG, rood
'90
Alfa 75 2.0 TwSp, wit
'89 FORD ESCORT, 1300, 4-drs.
/ 7.600.Alfa 75 2.0 TwSp, rood
'90 '85
SUBARU Justy 5-bak, '86
"VRIJDAG KOOPAVOND"
ƒ 6.800..
19.00 - 21.00 uur
PEUGEOT 305 S, ^ 6.500.'-"
±50 auto's, APK gek. Den BMW 316, l.met. wielen en
ƒ 8.750,Brielstr. 18, A'dam, zijstraat spoilers, '83, .:
COMMER
Haarlemmerweg, bij molen. KAMPEERAUTO
ƒ 3.750,020-6844079. Tevens INKOOP.
RENAULT R5, '83,. .ƒ 2.950,LET OP, STUNTPRIJZEN
Door plaatsgebrek + 100
auto's v.a. ƒ 300.- tot ƒ 10.000.Van Ostadestraat 182
Wagenpark Johan Boom,
Amsterdam, 020-6625428.
Zuider Akerweg 83, Oranje
maandag t/ vrijdag
hek, A'dam Osdorp.
±20
Auto's van ƒ1.000 t.
Let op juiste naam en adres.
ƒ2.000 met nieuwe APK,
Garantie al v.a. ƒ 1.000.derakerweg 83, (Oranjehek]
+ omruil garantie.
Door heel Nederland bekend. A'dam Osdorp, 020-6105478^
Tel. 020-6105478.
• De autorubriek
Dagelijks geop. van 9 tot 21
„SHOWROOM" heeft
uur. Zaterdag tot 17 uur.
een oplage van 750.000 ex.

Centrum Auto's

020-6250096

Van Ostade Garage

Volvo
Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
o.a.:
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Voivo
Volvo
Volvo
Volvo

740 GL, blackline, zilver m., 35.500 km, 1990
740 GL, blackline, autom. + schuifd. I989 . .
740 GL, Aut. Estate + schuifd. 1986
240 DL 2.3 + LPG 1990
460 GL, zilver, 1991
440 Turbo, blauw met., 1989
440 DL, 14000 km, rood 1991
340 DL Automaat, sedan, 40.600 krn, 1989 .

.ƒ37.50
.ƒ28.75
ƒ24.95
ƒ29.95"
ƒ29.95
ƒ27.95
ƒ25.75
. ƒ 17.9S

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
340 DL 1.7, 5-drs. km. 30.000,
'90. 340 GL spec. aut., km.
7600, '91. 340 GL spec. aut.,
km. 19.000, '90. 440 rood LPG,
'90. 440 GL grijs LPG, '89. 440
GL grijs, '89.340 1.4,3-drs. '89.
360 GLS sedan '84-'85. 360 DL
5-drs. LPG '85. 6x 343/345 aut.
v.a. '83 t/rn '85 tegen netto inruil prijzen. VOLVO-NIEROPVancouverstraat 2-12, A'damWest, 020-6183951.

T.k. Volvo 340, b.j. '84. Vr.p1
ƒ4250; APK tot mei '93: Tel.
020-6360251 na 18.00 uur.

Volkswagen
VW Golf Turbo Diesel, spej?
uitv. '80, 5 bak, antraciet, Al*
'93: Slatuinenweg 17 A'dam-

Autofinanciering en verzekering
Autoverzekeringsmarkt.
3etaal niet méér dan nodig.
~elie Inf. 020-6416607.

Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691

Accessoires en Onderdelen
KAMERBREED VINYL
Kamerbreed modern vinyl met o.a. tegelmotieven in diverse smaakvolle kleurstellingen. Ook geschikt voor de woonkamer.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter.
GELEGD VAN

PRAKTISCH VINYL
Praktisch vinyl met een noppen motief.
Geschikt voor licht huishoudelijk gebruik.
Verkrijgbaar in o.a. rood en zwart.
Breedte 200 cm. Per strekkende meter.
MEENEEMPRUSVAN

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Rijscholen
5-sterren auto- en motorrijschool
Alle rijlessen ƒ 34 per les
20 lessen + examenaanvraag ƒ 895
Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag / 685
Snelcursus in 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag
Div. merken auto's, ook automaat
.-••' Halen & brengen
Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Telef. 020-6138473.

S(8(**»**sl

FRAAI VINYL
Prachtig vinyl in modern gedessineerde
pasteltinten o.a. roze en grijs. Geschikt voor
licht huishoudelijk gebruik. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter.
MEENEEMPRUS VAN

gordijnstoffen.

DESIGN VINYL
Kamerbreed design vinyl met grafische
motieven. Los te leggen! Verkrijgbaar, in drie
fraaie kleurstellingen. O.a. antraciet en zalm.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter.
GELEGD VAN

Vanaf

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,- Tel.:
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel: 020-6932074.
AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
Aanbieding: spoedcursus
ƒ875,- incl. examen .
* ƒ45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs
Info: 020-6464778.

BOUCLE TEGEL
Sterke bouclé tegel geschikt voor intensief
huishoudelijk gebruik. Praktisch in onderhoud
Verkrijgbaar in meerdere kleuren. O.a. grijs en
blauw. Afmeting 50 x 50 cm.
PER TEGEL VAN

Campers

tETAPUTSPECIALIST
\:. .

ENSCHEDE* Schuttersveld 6 (Meubelplein). Tel: 053-333325. GRONINGEN Hoendfep 97c (Meubelbouksrard Groningen), Tel: 050-143303. HAARLEM Spaarndamseweg 74-76. Tel: 023-272747. HEERLEN
Heerlerbaan 218a (to. Praxis). Tel: 045-428310. HEERLEN 'In den Cramer 152 (Woonboulevard). Tel: 045-754174. HOOFDDORP Kruisweg 785a (naast Brugman Keukens). Tel: 020-6533441. KOOCEVEEN
Griendtsveenweg 30 (naast Praxis). Tel: 05280-68929. HOORN v. Aabtweg n (to. Hamen). TeL- 02290-39975. LEEUWARDEN •FrankGnstraat 50 (winkelplein "de Centrale"). Tel: 058-131013. MAASTRICHT
Spoorweglaan 20 (hoek Spoorweglaan/Akerstraat). TeL: 043-256926. MUUEN Pampusweg l (naast Maxis). Tel: 02940-14440. NUMECEN Weurtseweg 150 (hoek Kanaalstraat). Tel: 080-782155.
PURMEREND Gedempte Singelgracht 5-13 (naast C v.d Linden Uzerwaren). Tel: 02990-72301 ROOSENDAAL Nispensestraat K> (to. de watertoren). Tel: 0165O66160. ROTTERDAM Marconiplein (Europoint)
TeL: 010-4761317. ROTTERDAM/ZUID Stadbnweg 39b (bij Feyenoord Stadion). Tel: 010-4321066. SPUKENBSE Kdkplein 9 (naast Gamma) TeL: 01880-15351. UTRECHT/NOORD * St Franciscusdreef 6O62
(Indterrein Overvecht). Tel: 030*13677. UTRECHT/ZUID Europalaan 99 (Meubeboutevard Utrecht). TeL: 03O882950. VEENENDAAL Bevrjjcfcigslaan (naast Formido en Superdoe). Tel: 08385-51770.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Suzuki

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

, Amstelstein - Suzuki

. Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
: Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
.;;
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
T_J
(gratis halen en brengen)

Toyota

Hoofddorp, 02503-14097

J

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
.'.' , voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
•Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
;:Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
Toyota Cressida Special '81, LANDCRUISER VX CustomVoor een goede SUZUKI-occasion naar:
Prima auto, APK aug.'93, Wagon 4 liter Turbo Diesel, '88,
Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
trekh., 2e eigenaar, f 1750. Tel.: el. sch.dak, geel kenteken,
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
02979-41828.
grijs met., -1e eig., ƒ47.500.
Correcte service; inruil en financiering.
Tel. 020-6278410/6596264.

3-DAAGSE ZOMERTRIP NAAR
HET WITTE STADJE THORN
In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in
Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in
de periode van 29 juni t/m 13 september te genieten van
een speciaal samengesteld 3-daags arrangement.
Thorn is een wit stadje aan de Limburgse Maas met eeuwenoude straatjes, witgekalkte huizen, groene tuinen achter manshoge muren, een kwikzilveren beekje onder groene
linden, authentieke historische panden en diverse musea.
U verblijft in Hostellerie "La ViÜe Blanche", een intiem en
comfortabel hotel met een gerenommerd restaurant, een
middeleeuwse gewelvenbar, lounge, tuinterras en koffieshop. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche en toilet,
KTV, radio, telefoon en minibar.
Dit 3-daags arrangement bestaat uit: 2 x overnachting met
ontbijtbuffet, l x een drie gangen diner, l x vier gangen
diner, welkomstdrankje, l dag fietsenhuur en een passepartout voor de volgende musea: radio- en grammafoonmuseum, carnavalsmuseum, Panorama Thorn.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van Weekmedia ƒ 225,00 per persoon. Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van ƒ 30,- per dag gerekend. U
kunt dit arrangement naar keuze uitbreiden. U betaalt dan
ƒ 89,00 p.p. per dag extra op basis van half pension. Kinderen tot 2 jaar gratis en kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen.
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan de 3 daagse zomertrip naar Thorn is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
1
Aantal pers:

geeff u meer!

Seat

Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.
SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
Skoda
A'dam, tel.: 020-6763335
SEAT FURA BIJNA, '86, slechts
48.000 km, rood, APK gek.,
stereo ƒ 4800: 02990-38503.
specialist
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
GARAGE HOLTZ
A'dam - 020-6686146.
voor betaalbaar vakmanschap
AUTOBOULEVARD
M.S. van Riemsdijkweg 24-26
Amsterdam-N, (v.m. N.D.S.MJ

Zelf autospuiten of schuren?
HEINING HOBBYHAL.
Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

Bij

Ouke Baas.
niet duur!!!
Studenten 10 % korting'.
- koelwagen & oprijauttr,
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar.:

De scherpste prijzen voor

bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour v?.
60 occas. met Bovaggarantie
tegen 4 uur-tarief, -",-v
ook grote kampeerart.shop
020-6794842, 020-6908683.

Toercaravans
Hulsker Leimuiden

01721-8913., 10 min. A.dam
Diversen :
T.k. 2 pers. CAMPER
"'.: •
AHK keuringen klaar terwijl
MERCEDES 608 ook voor zw. Te koop gevraagd:
SPEEDBOTEN en KRUISERS
wacht. Garagage West-Center. omst. Vr.pr. ƒ 53000.
Tel. 020-6105478.
020-6122476 (zonder afspraak) Tel. 020-6332829.

Postcode Loterij helpt slachtoffers Joegoslavische burgeroorlog

voor
De Nationale Postcode Loterij heeft op 29 juli in Genève
anderhalf miljoen gulden
aangeboden aan mevrouw
Sadako Ogata, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Skoda-

020-6311694

Renault

Skoda 105S '87, wit, vraagprijs
ƒ2500. In goede staat.
Tel.: 020-6473693.

Renault 5 Alpine orgin. '80, wit,
APK, iets apart, ƒ2.750.
Tel. 020-6105478.

Peugeot

Renault 5 TL, bj '89,50.000 km,
als nieuw, ƒ 10.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.
Renault 9 GTL, b.j. '84, zilver
met. spoiler, i.z.g.st. ƒ3750.Expocar Trading 020-6153933.

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER
Vakantie !!
en U zoekt nog snel een
Voordelige goede (de beste)
Leeuwekeur gebruikte Auto ?
Klaar voor vertrek staan
ze gereed bij:

COBUSSEN

Amstellandlaan 1,
WEESP
Peugeot 405 SRI 1.9, bj. '88
APK 7-'93, rood, stuurbekr,
c.v., w.w.glas, Ipg. Pr. ƒ 16.200
i.v.m. lease-auto. 075-177358.
Peugeot 505 GL, bj. 2-86, Lpc
165.000 km. HB, Prijs ƒ6950
Autobedrijf Wim v. Aalst
Tel.: 02979-84866
Peugeot 205 GTi 1.6, 115 PK
b.j.'87, grijs met., electr. ramen,
centr. deurvergr., 020-6105478,

garantie

RENAULT-DEALER

ASTER B.V.

Amsterdam - Noord
Asterweg 14
Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

Rover
Minor Motorcars
Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Zuidwijk
Minervalaan
'

Service en
Reparatie

NIET DE DUURSTE,
WEL DE BESTE!!

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Minervalaan 86, 020-6629517.

veranderd in ruïnes. Honderdduizenden families zijn van
elkaar gescheiden.
Al meer dan 2 miljoen mensen
zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld. Zij hebben hun huis en
al hun bezittingen achtergela-

Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

biedt aan, met 1 jaar
topoccasion-garantie:
R 5 TR 3-drs
06/88
R 5 TR 3-drs Roxane .. 05/90
R 5 TR 3-drs Campus . 01/90
RCIioRN 1.4 3-drs ...06/91
R 11 GTX 3-drs
03/85
R 11 GTX 5-drs
10/85
R 11 TL Chev. 3-drs ...03/87
R 21 TL 1.7
06/89
R 21 GTL 1.7 Symph. . 10/88
LOW BUDGET
R 21 TL HB. 1.7
06/91
Autobedrijf v.d. POUW
R 21 GTS Nevada
12/91
PEUGEOT - WEESP
R 19 GTS 5-drs
01/89
Biedt aan:
R 19 GTX 5-drs
10/89
12/89
20 Inruilauto's van div. merken R 19 GTR 3-drs
R 19 GTR Chamade . . . 12/89
voorzien van geldige APK.
Prijzen van ƒ 2750.- tot ƒ 7000.-

Tel.02940- 15110

Ondanks alle pogingen van de
Verenigde Naties om de strijdende partijen tot elkaar te
brengen, duurt de burgeroorlog
in het voormalig Joegoslavië
nog steeds o n v e r m i n d e r d
voort. Steden en dorpen zijn

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v.a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824
De koffie staat klaar!
Peugeot 505 Familiale SR,
m.'83, APK, rijdt perfect,
ƒ2.950. Tel. 020-6105478.

Woonplaats:
Keuze data:
Aantal kinderen:

SAAB SERVICE
MOLENAAR,,..t onderh., rep., apk

Hefbrug/sleutelplaats nodig?
HEINING HOBBYHAL
Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

DE HOOGSTE PRIJS "
elk merk auto a contant1 met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
De hoogste prijs voor' elke
merk auto a contant met
vrijwar.bew., tel. 02990-37625.
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.

Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!

;;:;._. Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

geeff u meer!

Saab

Auto's te koop'
gevraagd

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

ƒer meter gratis
ïemaakt

jrijzen. En over prijzen gesproken: die vind je nergens, echt nergens
zo laag. Het hele assortiment is supervoordelig geprijsd! En als je niet
rneer weet waar je het zoeken moet, roep er dan onze deskundige
medewerkers bij. Zij weten de voordeligste weg.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
•

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.

DESIGN VINYL
Prachtig kamerbreed vinyl verkrijgbaar in
verschillende smaakvolle kleuren en dessins.
O.a. marmer- en tegelmotieven. Breedte
400 cm. Per strekkende meter.
l GELEGD VAN

\jaVW

HAARLEM

IN 24 UUR GELEVERD

Al meer dan twee miljoen
mensen zijn op de vlucht
voor het oorlogsgeweld in
voormalig Joegoslavië.

De Hoge Commissaris voor de
Vluchtelingen van de VN Ogata,
is blij met de cheque van anderhalf miljoen gulden voorde Joêgoslavische vluchtelingen.
ten en proberen een veilig heenkomen te zoeken. In BosniëHerzegovina zitten zo'n half milT
joen mensen gevangen temidr
den van hevige gevechten.
De burgeroorlog heeft gezorgd
voor de grootste stroom vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor voedsel, kleding en onderdak zijn zij volj
komen afhankelijk van hulp'
van buitenaf. Daarom steunt dé
Nationale Postcode Loterij de
Stichting Vluchteling met een
bedrag van anderhalf miljoen
gulden. Zodat zij - en u - ieder
op een eigen manier kunnen
bijdragen aan het verlichten
van het leed in Joegoslavië:
Want deze hulp is hard nodiglH

Spelregels: Zodra u op uw rekeninjalscriritt van bank ol giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij. Deelname impliceert aanvaarding van het regiement. Maximaal 99 loten per postcode. Als u het met een afschrijving niet eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment. Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 61, 1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand en'
wordt verricht door Notaris mr. P.J.N, van Os te Amsterdam. Trekkingslijslen en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Prijzen worden automatisch op uw bank- ot'
girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO;
390/098/177.69 d.d. 20-10-1989.

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1091
(Amsterdam), 1566 (Assendelft), 2253 (Voorschoten),
3454 (De Meern) of 5737
(Lieshout)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 0297747006 en ga een gezellig
tv-dagje uitl H

De winnende
Hitbingonummers van
4 augustus:

1
2
3
4
6

7 19 25 39
10 20 35 40
16 21 36 41
17 22 37 43
18 24 38

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
-Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
v onderstaande rekening af te schrijven. Deelnameaan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Met reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

loten (a ƒ 10,-) per maand

Q1 lot (ƒ 10,-) per maand
De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

U dhr. Q mevr

Postcode: i

i

i

-II

i

Plaats:

Postbanknummer:

NATIONALE

TT
«III L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501ZV Den Haag
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Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
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ïélslusstraat 192

O Stuurt u mij meer inlormalio over (s.v.p. invullen)
O Neemt u konlakt op voor het maken van een afspraak over
(s.v.p. Invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
P HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF FIAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
O HÓRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
O THERMOPLUS SUPERUTE GLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWERENDGLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
\
a SERRE'S
'

Wie wil ons helpen
met
LICHT ONDERHOUD

en

TUIWMJERKZAAMHEDEN

VAN DEFft

B.v. 65+ of vutter.
19483

Cornwallstraat 6

mm— "

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Umuiden

-
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ANTWOORDCOUPON I

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
-• de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

ï

• ' ^^^^ "

02550-30624

O

Pst
.Sis
Sas?'?*
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VELUX

JU*

NAAM:.
ADRES:

.werir G l AS

POSTKODE+PLAATS:.

' Ramen+Deuren

Te huur

^** \mi

\<amJ

U kun! deze antwoordcoupon in een envelop zonder p
zenden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

TELEFOON:.

woonr.v. Ipers.
boven
discotheek
huur ƒ850,all-in
Tel. 14095

Gevr. in
Zandvoort

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

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

SCHILDERWERK

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRUF AUG. V.d. MME

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

FITNESS - AEROBICS - CALLANETICS - KONDITIETRAINING

Marisstraaf 13a. Tel. 15186

AEROBICS!
STEPS!
CALLANETICS!

Tel. 02507-14882
tussen
10.00-17.00 uur

Sinds 4 aug., 7 jr.
'oude whippet (reu),
inuisgrijs, met iets
donkere vlekken.
Roepnaam:
Pippy
Omg. Middenduin
- Inl. tel. 13497

Veilinggebouw
Oe Witte Zwaan

Gezellig uit voor
ongebonden mensen
Soc. de MANEGE
ZANDVOORT
heeft daarvoor de gelegenheid.
ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur
in de nacht.
Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.
Entree ƒ 15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

EERSTVOLGENDE

SEPTEMBER A.S.
IfflEÏTE GOEDEREN

KUNNEN NOG

Tel. 12164,
Gasthuisplein.

zoeken wij met spoed een

Hïj/zïj zocht

Kortom iemand die bij
PIEKBELASTING en in
VAKANTIEPERIODES e.d. ingewerkt
en onmiddellijk inzetbaar is voor een
breed front van werkzaamheden.
Wij denken hierbij aan iemand tussen
de 20 en 35 jaar met kantoorervaring
en die gewend is op de computer te
werken.
Gaarne ontvangen wij een reactie per brief te
richten aan:
CENSE MAKELAARS O.G.
Jhr. P. N. Quarles v. Uffordlaan 2
2042 PR ZANDVOORT

prachtige bloemen
en planten

Vanaf 1 september beschikken wij over een
aparte ruimte met een echte aerobicvloer
(kinderspeelruimte + box aanwezig)

Gaarne tijdig inschrijven

FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1
TEL. 02507-17742
Tot en met 15 september loopt bij vijf grote muziekzaken
in Nederland een fantastische aktie.Deze zaken hanteren
altijd al de laagste prijzen voor instrumenten en apparatuur,
"maar er gaat nu nog een sensationeel schepje bovenop! '
Wie vóór l Sseptember zo'n fantastisch Roland E15. E35 of
E70 keyboard aanschaft, gaat om z'n aankoop te vieren,
gezellig met een partner dineren. Helemaal gratis!
Maar dat is nog niet alles: iedere koper kan ook nog eens meedingen naar een weekend Parijs voor twee personen. In elk van de
vijf muziekzaken valt deze prijs, dus die kans is echt niet zo klein!
De voorraad is echter beperkt, dus wie wel trek heeft in
zo'n buitenkans belt nu snel naar de hieronder genoemde muziekzaak,
dan kunnen ze vast een tafel voor je reserveren. .

Roland El 5

Roland E35

van )56S".-voor 167Of-

De uitzend-CAO

WEEKAANBIEDING
"ir randstad uitzendbureau

LAATSTE WEEK

SPECIALE AKTIE
winterbroeken halve prijs!

BOLLEN
Wij willen hierbij iedereen bedanken voor de
bloemen, cadeaus en de fantastische reakties
die wij hebben mogen ontvangen met de
viering van ons 50-jarig bestaan!!!!

ZANDVOORTSE Ocn
BOM
Op0

Bakkerij PAAP

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspra
tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

ESA-BEDRIJFSOPLEIDINGEN maakt deel uit van de Economische School Amstelpoort. Jaarlijks wordt een nog steeds
groeiend aantal opleidingen en cursussen aangeboden, bestemd voor zowel beginnende als gevorderde werknemers
en (startende) ondernemers.

Diverse restanten
29,- per stuk
(2 stuks voor 49,-)

In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Roland E70

„erica"
grote krocht 24
zandvoort, O2507-123O1

SAUNA / TURKS BAD - ZONNESTUDIO - VITAMINEN

van ^30.-.-voor 2660,- van^SÖO",-voor 4165,-

Industrieel personeel m/v
Wij zijn op zoek naar: standbouwers, schoonmakers,
cateringmedewerkers, magazijnbedienden, koks, inpakkers,
kassamedewerkers en verkopers. Er zijn zowel full-time als
part-time vele mogelijkheden.
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

mmmïx^m

JE BETAALT DE:$CHERP$TE PRIJS VOOR JE ROLAND KEYBOARD,

OPROEPBARE SECRETARESSE,
RECEPTIONISTE, TYPISTE etc.

Deze week:

mum OP 9

WORDEN
INGEBRACHT OF
OPGEHAALD.

Wegens gestage groei van ons
makelaarskantoor

EEN GREEP UIT ONZE AVONDOPLEIDINGEN:
NIMA-A (9 mnd)
NIMA-A (examentraining)
PRAKTIJKDIPLOMA MARKETING
HANDELSVERTEGENWOORDIGER
DISTRICTSMANAGER/RAYONLEIDER
PRAKTISCH LEIDINGGEVEN
DESKTOP PUBLISHING
LOTUS 123 (basis+gevorderden)
MS-DOS (basis+gevorderden)

MIDDENSTANDSDIPLOMA
BASISKENNIS BOEKHOUDEN
PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
M.B.A.
HORECA VAKDIPLOMA
ETALEREN/PLAKKAATSCHRIJVEN
WORDPERFECT 5.!
COMPUTERBOEKHOUDEN
D.BASE 3 en 4 (basis)

MODE
Na ontvangst van uw naam, adres en cursus waarin u geïnteresseerd bent, zenden wij u de uitgebreide cursusinformatie

Grote
Krocht 23

toe.

Tel. 02507-18412.
Ook zondag geopend.
De enige echte special shop in
Zandvoort.

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

ESA-BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Antwoordnummer 19375
1000 WD AMSTERDAM
(geen postzegel nodig)

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

GENIET
VAN ONZE
ZOMERBLOEMEN
BLOEMENHUIS

VREEBURG
Haltestraat 54 Zandvoort tel. 12451

H Basiskennis boekhouden
'fôSöjiÉlpomatôëkhotJdeti
s ~ "<X
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AMBI modules HE.O en HE.

J. BLUYS

, Basiscursus puibüc relations,',
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H (ook deelcertificaten)
;

!

;Mo^iai^''l»tó&dttóni8tea(i

^ ^ i * s V \ ^ Ü " ""

; j " v. v

**

0*w^

<

De specialist in al uw bloemwerken

Public relations, NGPR-A en NGPR-B H (ook deelcertificaten)

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Bfaktijlcdiptórna marketing - - ; •' ;/, . \ :'•= ;
Marketing NIMA-A en N1MA-B

Benelux Topslager kampioen
leverworstsoorten 1992
Geen 5x olympisch goud maar wel
5x I.A.S. GOUD in 1992
HET RESULTAAT VAN 50 JAAR VAKMANSCHAP !!!

Tekstverwerken met WordPerfect

%

^x>'

Glazenwassen)
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Management middenkader I en II

«« ^

v

.

f lPi^gi^|ort4i^^mJai8

H Basisdiploma belastingrecht
Toerisme/recreatie (SEPR I en SEPR II)

VISIE B.V. Vermande - IVIO Samenwerkend in Educatie
De Zaterdagacademie verzorgt (mondelinge) cursussen op de zaterdagochtend van
9 tot 12 uur. Er wordt opgeleid voor erkende diploma's en certificaten. Voor de examengerichte opleidingen wordt examengarantie geboden. Verder is er een telefonisch spreekuur voor problemen met het huiswerk.

V l BlSlB

Z AT E R DA G A CAD E M I E

De cursussen worden gegeven in de plaatsen
Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,
Zaandam en Zwolle en vangen aan vanaf
19 september.
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Openluchttheater
Bloemendaal
; ZANDVOORT - De Haarlemse
groep Batida treedt woensdag 19 augustus op in het Openluchttheater
in: Bloemendaal. Batida brengt Braziliaanse muziek met stevige jazz-,
funk- en rock-invloeden: ritmische,
maar ook lyrische muziek. Tijdens
het optreden wordt de nieuwe CD
van Batida, 'Tudo Bem' gepresenteerd. Op deze CD staan naast eigen
composities, ook andere liedjes zoals 'Zimbumba', het lied dat door de
beroemde Braziliaanse saxofonist
Paulo Moura voor Batida is gecompcineerd. Batida bestaat uit zangeres
Jó;sé Koning en de handleden Martin
Verdonk, Eddie Conrad, Peter
Schön, Marcel Schimscheiner, Peter Tiehuis en Marcel Serierse. Het
optreden begint om half negen en de
entreeprijs bedraagt twintig gulden.
'• Op donderdagmiddag 20 augustus
treedt om twee uur het bekende
jeugdcircus Santelli met 'Circus
Zónder Grenzen' op. Het jeugdcirciis neemt het publiek deze keer
mee op een reis rond de wereld.
Qpst-Europa, Zuid-Amerika, het
Verre Oosten en de Stille Oceaan
zijn de plaatsen waar Santelli de in.spiratie vandaan haade voor een
sprankelende show. Het programma bevat onder meer een massal
acrobatieknummer, een spectaculaire Latin America show, een muzikale clown, gloednieuwe illusie-acts
en fraaie staaltjes dressuur. Er zijn
ook trapeze-accrobaten, jongleurs,
koorddansers, kogellopers, clowns
en eenwielrijders. Entree kost 7,50
gulden en dat is inclusief een kinderijsje.
The Deep River Quartet treedt op
vrijdag 21 augustus op in het Openluchttheater. Geïnspireerd door de
Amerikaanse 'vocalgroups' laten
Dick Rietveld, Placido Hazel, Walter Byker en Sybrandus Pinck, geassisteerd door pianist Joop van Deuren, een traditionele manier van close harmony zang herleven. De toegangsprijs bedraagt twintig gulden.

T

C kust O
C keur QL

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Stuntvliegershow op
strand van Zandvoort
ZANDVOORT - Het Sisi Beach Team voert op zondag 16
augustus een spectaculaire
vliegershow op voor paviljoen
'Club Nautique' op het Zandvoortse strand.
De strandvliegershow doet na dertien eerdere shows het strand van
Zandvoort aan. Het stuntvliegeren
is de afgelopen twintig jaar razend
populair geworden. Vooral sinds de
Brit Peter Powell in 1975 zijn 'Stunter' bracht, lijkt het stuntvliegeren
in een stroomversnelling terechtgekomen. De vliegeraars werken met
steeds wendbaarder modellen en de
grenzen aan de mogelijkheden van
de vlieger lijken nog lang niet bereikt.
Een voorlopig hoogtepunt in het
stuntvliegeren werd bereikt in 1988,
toen de Amerikaanse broers Hadzicki een vlieger ontwierpen, die wordt
bestuurd met vier lijnen en die zowel voor- als achterwaarts kan vliegen, kan spinnen als een propeller of
in een duikvlucht in één keer tot
stilstand kan komen. Deze 'Revolution' is alleen te besturen door gelouterde veteranen.

Met de 'Speedwing', ook uit 1988,
Voor alle evenementen van het is het stuntvliegeren definitief voor
openluchttheater geldt dat kaarten het grote publiek toegankelijk geverkrijgbaar zijn bij de VW's in worden. Deze vlieger verenigt alle
Haarlem en Zandvoort.

• Het Sisi Beach Team in actie tijdens een vliegerdemonstratie op
het strand.

eigenschappen in zich die van een
gewone vlieger een stuntvlieger maken: hij is wendbaar, heeft een formidabele trekkracht en kan bij
windkracht zes snelheden van ruim
hondervijftig kilometer per uur ontwikkelen.
Tijdens
de Stuntvliegershow
wordt gevliegerd met Stealths, Revolutions en Acros-vliegers die in serie worden geschakeld. De shows
worden opgevoerd om elf uur, één
uur en drie uur. Na de shows wordt
het publiek uitgenodigd om onder
begeleiding van één van de vliegeraars het stunvliegeren met een eenvoudige vlieger zelf te proberen.

Kort
• Vanwege het succes van 'Tsjechov'
vindt de tweede toernee van deze
theaterproduktie door Nederland
plaats. De eerste voorstelling van die
toernee vindt woensdag plaats in de
Stadsschouwburg Velsen. De musical is geschreven door Robert Long
en Dimitri Frenkel Frank. Zanger/acteur Boudewijn de Groot vertolkt de hoofdrol. Kaarten kosten
vijftien gulden en zijn verkrijgbaar
aan de kassa van de schouwburg.
Informatie: 02550-15789. De voorstelling begint om kwart over acht.
• De Stichting Kunstkring Thortaecke organiseert tot en met 20 augustus een wekelijkse kunstmarkt op
de Grote Markt in Haarlem. De
kunstmarkt wordt op donderdag gehouden van twaalf tot negen uur.
• Galerie Aeckerstijn exposeert tot
en met 23 augustus werk van vier
kunstenaars: Harry van Beek
(mensfiguren in brons), Suzanne
Duijf (acrylschilderingen op doek/gemengde technieken op Japans
karton), Corpas (schilderijen) en
Jan van der Putten (schilderijen).
• Zandvoorters zijn op woensdag 19
augustus vanaf zes uur 's avonds
welkom bij de activiteiten op het
Gran Terras en op Gran Place in het
Gran Dorado bungalowpark. Er zijn
verschillende kraampjes met een
glasblazer, portrettekenaar, spiegelkunstenaar, iemand met droogbloemcreaties en nog veel meer.
Voor de kinderen is de clown Billy
aanwezig. Voor hen is er ook een
luchtspringkussen en een schminkhoek. De kindershow, die opgevoerd
wordt door de kinderen van Club
Billy start om kwart over zes.
• Het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein heeft tot en met zondag 13 september de expositie 'De
nalatenschap van Jan Duyvetter'. Te
zien zijn miniaturen en gouaches
van Duyvetter. Het Cultureel Centrum is dagelijks geopend van half
twee tot vijf uur.
• De collectie tekeningen en grafieken van Teylers Museum in Haarlem is het uitgangspunt voor een
bloemrijke tentoonstelling over tuinen en parken uit de zestiende tot en
met de twintigste eeuw. De tentoonstelling is te bezichtigen tot 6 september.

Optimisme bij AS 4711/Zandvoort over
kansen op handhaving in Eredivisie

Internationale
races op circuit
ZANDVOORT - Het Circuit
Park Zandvoort staat komend
weekend in het teken van internationale races.
De racedag begint om één uur, als
de Opel Ascona's voor hun race aan
de start verschijnen. Om vijf over
half twee zijn de Formule Opeis aan
de beurt. Bolides die in snelheid niet
veel onderdoen voor de Formule 3,
die begin deze maand op het circuit
te bewonderen was. Om tien over
twee rijden de Renaults Elf Clio hun
ronden voor de Samson Cup.
Spektakel mag er zeker worden
verwacht van de Koni Produktiewagens onder de 1400 en de 2000 cc. Zij
komen om kwart voor drie tegelijkertijd aan de start voor het verrijden van twee heats. Een uur later is
het de beurt aan de Formule Renault.
Er wordt in die race gestreden om
het Nederlands Kamioenschap
maar ook om de Britse titel. Om half
vijf gaan de Koni Produktiewagens
boven de 2000 cc van start, gevolgd
door de Formule Ford 2000 en de
Formule Vee om vijf over vijf.
De racedag wordt om tien over
half zes afgesloten met de Squadra
Bianca.

Schaken in de
open lucht
ZANDVOORT - Het open
lucht schaaktoernooi vindt
maandagavond 17 augustus
voor de laatste keer van dit seizoen plaats.
De locatie is zoals elke keer het
Raadhuisplein. Het toernooi begint
om half acht.
Informatie bij Hans Drost, telefoon 18430.
• Esmir Hoogendoorn had in haar
partij tegen Sandra Wasserman
geen geluk. Door een netbal verloor
zij de tie-break in de beslissende
set.

ZANDVOORT - AS 4711/Zand-

voort krabbelt langzaam maar
zeker op uit de kelder van de
: hoogste tennisklasse. On; danks de lage klassering - het
: team staat op de-één na laatste
: plaats - heerst er optimisme
over handhaving in deze klas•se; Afgelopen weekend werden
de twee partijen .tegen ELT.y....
en Amstelpark met 4-2 gewonnen.
Alle leden en sympathisanten van
de Zandvoortse tennisvereniging
hebben een schrijven van het bestuur ontvangen. Zij worden dringend gevraagd hun topteam in de
laatste twee wedstrijden vocaal bij te
staan, waardoor degradatie nog kan
worden afgewend. Zaterdag spelen
de Zandvoorters tegen hekkesluiter
.Thor Rood Wit in Rotterdam en zondag staat de ontmoeting met De Manege op het programma in Eindhoven. Een flinke overwinning op za{terdag en een paar punten op zondag
moeten voor Zandvoort genoeg zijn
'om zich te handhaven.
it

j De 'revival' van de Zandvoortse
j tennissers komt net op tijd. Hoewel
het team nog steeds de gevolgen onI dervindt van de flinke nederlagen in
j het begin van het seizoen (6-0 tegen
koploper Popeye Goldstar en 5-1 tegen De Metselaars) lijkt Zandvoort
l op de weg terug. Dat is vooral te
(merken aan de resultaten van de heiren-duels. Fernon Wibier en Vincent
ivan Gelderen lijken zich hersteld te
! hebben van hun zwakke vorm aan
jhet begin van de competitie. Zij be'ginnen nu hun singelpartijen te winjnen.

l Nipte zege
van Van der Zande (6-4, 4-6, 6-3). Het
herendubbel bleek ook oppermachtig. Beide partijen werden gewonnen
door de Zandvoorters. De dames in
het Zandvoortse team blijven regelmatig presteren. Dat is zeker het ge-

val bij Monique Kiene. Zij wist alle
enkelspelen in de competitie te winnen. Tegen ELTV won zij van Sandra van der Aa (4-6, 6-1, 6-1) en tegen
Amstelpark van de Australische Michelle Jaggard (7-5, 6-2). Esmir

'Volgend jaar toch jeugdkamp'
j 'ZANDVOORT - Het tennisi-jeugdkamp wordt volgend
l jaar gewoon gehouden. Dat
i zegt Rini Cappel, die vorige
| week afscheid nam van de tennisafdeling van Casino/ZVM.
Hij reageert met deze uitspraak op het bericht, vorige
week in het Zandvoorts
Nieuwsblad, dat het sportkamp
volgend jaar niet doorgaat in
verband met ruimtegebrek.
„Ik was bij mijn afscheid van het
tennis natuurlijk onaangenaam verrast door de opmerking dat er volgend jaar geen kamp meer gehouden
wordt. Het blijkt gelukkig allemaal
op een misverstand te berusten. Ik
wil er verder niet over uitwijden,
maar voor mij en trouwens ook voor
alle medewerkers en kinderen staat
het vast dat er volgend jaar weer
'zo'n kamp georganiseerd moet worden," aldus Cappel. „Het liefst blijven we natuurlijk te gast bij Casino/ZVM, dat altijd een beetje mijn
: vereniging blijft. Ik denk dat dat ook
, wel zal lukken. Als het absoluut niet
anders kan, zullen wij naar een an-

dere lokatie moeten uitwijken. In ieder geval zal ik er hare! aan werken
om het kamp volgend jaar weer van
de grond te krijgen."
Cappel wil het kamp zelfs uitbreiden: „De basisgedachte van het tenniskamp blijft voorop staan. Wel
gaan we proberen nog meer spektakel aan het geheel toe te voegen. Wat
dat wordt, moeten de kinderen nog
maar even afwachten."

'Eis'

veld zijn zwembad ter beschikking
had gesteld. De handbal- en hockeyvereniging hadden hun velden ter
beschikking gesteld zodat daar verschillende sporten beoefend konden
worden zoals voetbal, hockey, golf
en natuurlijk tennis. Het tennis, de
hoofdmoot, werd begeleid door Jaap
Methorst en Marieke Acda. Verder
konden de kinderen meedoen met
de scoutinggroep en paardrijden en
zwemmen. Financieel werd een en
ander dit jaar mogelijk gemaakt
door de ondersteuning van ABN-Amro, Establo en Sentinel Beveiliging, plus de medewerking van de
plaatselijke taxicentrale en traiterie
Albatros.

De deelnemers, de jeugd van negen tot en met zestien jaar, lieten er
geen twijfel over bestaan. Zij 'eisten'
dat het kamp volgend jaar terugkomt. Nadat het informatieboekje
was uitgekomen, bleek het succes al.
Binnen een week was het kamp al Toernooi
Op de laatste dag van het kamp
volgeboekt en ontstond er een lange
wachtlijst. Omdat het een experi- organiseerden de trainers van de
ment was, konden slechts 36 kinde- tennisafdeling van Casino/ZVM een
tennistoernooi, waar de jeugd op het
ren meedoen.
scherpst van de snede om de bekers
Vele Zandvoortse verenigingen streed. De prijswinnaars bij het
hebben hun medewerking verleend. eindtoernooi waren: Ploeg 1:1) WenZo werd het voetbal georganiseerd dy Vastenhouw, 2) Maarten Minkdoor Zandvoort'75 en was Afafa ver- man; ploeg 2: 1) Simon Korper, 2)
antwoordelijk voor het kanoën, Arnold Jongejan; ploeg 3:1) Wouter
waarvoor overigens Dries Zonne- Schuiten, 2) Arjen Schuiten.

Hoogendoorn heeft het moeilijk. Zij
komt als eerste dame per definitie
tegen sterke tegenstandsters uit. Tegen ELTV-speelster Sandra Wasserman ontbrak het de Zandvoortse
aan geluk. Zij verloor in de beslissende set in de tie-break via een ongelukkige netbal. De vorige sets waren in 6-4 en 1-6 geëindigd. Zondag
trad zij in het strijdperk tegen NicoIe Muns-Jagerman, die inmiddels tot
de wereldtop gerekend wordt. Hoogendoorn deed het zeker niet slecht.
De eerste set was zij kansloos (1-6),
maar in de tweede spelreeks kon zij
aardig meekomen. De zege ging met
5-7 toch naar Nicole Muns.

Rood Wit. Daarom denk ik dat we
veel punten kunnen halen in Rotterdam. Met een grote zege in Rotterdam en een aantal punten in Eindhoven tegen De Manege moeten we
in de hoogste klasse kunnen blijven." Het resultaat tegen de Eindhovenaren hangt voor een groot deel af
van Fernon Wibier en Vincent van
Gelderen. Zij zullen zondag al hun
krachten moeten aanspreken om
Jacco Eltingh en Torn Kempers te
bestrijden.

Resultaten

• De tentoonstelling in het Cultureel Centrum Zandvoort, over het
werk van Jan Duyvetter, wordt bijzonder druk bezocht. Binnen twee
weken tijd kon directeur Emmy van
Vrijberghe de Coningh de duizendste
bezoeker ontvangen. Het was Marion Zuidam uit Zandvoort. Zij betrad voor het eerst het cultureel eentrum en werd meteen in de bloemetjes gezet. Zij was op het idee gekomen toen zij samen met een vriendin
op een nabijgelegen terrasje zat en
zich realiseerde dat zij - 'gek genoeg' nog; nooit in het cultureel centrum
was geweest. Resultaat van dit eerste
bezoekje? Zij vond het enig!
De tentoonstelling, met veel oude
klederdrachten waaronder ook een
zondagse dracht uit Zandvoort, is tot
en met 13 september te zien. Het
Cultureel Centrum Zandvoort is dagelijks van half twee tot vier uur
geopend.

De vorm waarin de Zandvoortse
spelers en speelsters verkeren, geeft
de tennisliefhebber in de badplaats
hoop. Begeleider Paul van Geuns is
optimistisch. „We zien dat ploegen,
waar wij van gewonnen hebben, goede resultaten behalen tegen Thor

Snorfiets gestolen
ZANDVOORT - Twee mannen
hebben maandagmiddag op het
Gasthuisplein een snorfiets ontvreemd. De brommer werd in een
open aanhangwagen gegooid waarna
het duo er snel vandoor wilde gaan.
De mannen namen een dreigende
houding aan, toen enkele jongens
hun aftocht wilden belemmeren.
Daarna stoven zij alsnog weg. Hoewel de politie snel door een voortaijganger is gewaarschuwd, zijn de dieven niet gepakt. Op de aanhangwagen zat geen kentekenplaat.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

'Een rubriek vol kneuterigheid',
zo wordt dit epistel door sommige
lezers genoemd. Ze hebben gelijk.
Hoewel het woordenboek aangeeft dat het woord 'kneuterig' gezellig of prettig betekent, heeft
deze uitdrukking in de volksmond
vaak een andere betekenis. Neem
nu deze badplaats. Als je zegt dat
dit een kneuterig dorp is, staat de
helft van onze bevolking op z'n
achterste benen. Die opmerking
wordt dan 'denigrerend' genoemd.
Zandvoort: nog steeds schrijven
we dit woord met een hoofdletter.
Met zijn zestienduizend inwoners
is dit een van de bekendste gemeenten van Nederland.
Of we daar trots op moeten zijn,
valt te betwijfelen. De tijden veranderen. Vroeger, in een tijd die ik
mij niet kan herinneren, zag dit
dorp er heel anders uit. De historie verhaalt hoe de groten der aarde hier hun vertier zochten. Keizer Wilhelm en keizerin Elisabeth
de eerste van Oostenrijk waren
voor WO II haast dagelijkse kost
in deze, toen nog mondaine badplaats. Na de visvangst moest
Zandvoort het hebben van het toerisme. Hotels en pensions rezen
als paddestoelen uit de grond. Met
de komst van de (slechte) Duitsers kwam de klad er in. In verband met een vrij schootsveld
werd het merendeel van de bebouwing afgebroken. Beducht voor
een invasie ruimden de nazi's datgene op, wat onze voorouders hadden opgebouwd.
Na de oorlog werd er een onvergeeflijke fout gemaakt. In plaats
van de boel in de oude staat te
herstellen, bouwde Friedhoff op
de kaalslag een batUrij flatgebouwen. Nu, na meer dan veertig jaar,
staan ze er nog steeds.

Marshallhulp
Foto:Bram Stijnen

;

! Wibier was zaterdag te sterk voor
;ELTV-er Jacco van Duyn (6-4, 6-2)
:'en zondag zegevierde hij ook over
(Marcel Reuter van Amstelpark (6-3,
|3-6, 6-3). Vincent van Gelderen weet
look weer wat winnen is. Zaterdag
;behaade hij een nipte zege op Noote' boom (6-0,2-6,7-6) en zondag won hij

Met oog en oor
de
door
..'", '"•', -badplaats
*

De badplaats van weleer holde
zienderogen achteruit. 'Der Wilhelm' legde het loodje en ook 'Sissi' verruilde haar aardse bestaan
voor een riantere 'zit' in het hiernamaals. Zandvoort werd weer gezellig(?), de lokale bevolking was
weer op zichzelf aangewezen. Er
werden verwoede pogingen ondernomen om de toeristen opnieuw
naar hier te halen. Met Marshallhulp werd destijds hotel Bouwes
uit de grond gestampt. Dit Europees herstelprogramma kon echter niet verhinderen dat Zandvoort als badplaats verloederde.
De groten der aarde bleken de
Cote d'Azur te prefereren boven
een winderige Noordzeekust. Toeristen met een goed gevulde beurs
trokken naar Benidorm of Alicante.
De tijd van plannen maken was
nu aangebroken. Veel te laat zag
Zandvoort in dat het de boot had
gemist, in de race om gunst van de
toeristen. Scheveningen werd
Neerlands badplaats nummer
één. Een gegeven dat men hier
maar moeilijk kon verkroppen.
Decennia lang lag men te bakkeleien over hoe de zaken ten gunste
van dit dorp aangepakt konden
worden. Aan plannenmakers geen
gebrek.
Hun hersenspinsels getuigden
evenwel van weinig realisme.
Charlatan Hordo kwam, zag enbesloot deze badplaats weer meer
allure te geven. Verder dan dit
voornemen kwam hij echter niet.
Nog voor zijn 'upgrading' de tekentafel had verlaten, verdween
hij spoorslags achter de horizon.
Het geacht gemeentebestuur
bleef, een illusie armer, achter.
Anderen kwamen en gingen. Ook
zij namen deze badplaats in ogenschouw, schudden hun hoofd en
lichtten eveneens hun hielen.
'Nee, hier valt geen eer te behalen,'
moet daarbij hun gedachte geweest zijn. De plaatselijke ondernemersvereniging had ook nog
een duit in het zakje gedaan met
het 'Terp-rapport', maar dat verdween naar de zolder van het
raadhuis.
Het Zandvoortse gemeentebestuur houdt echter vol. Voor veel
geld werden 'Goudhaantje' en Coffeng ingehuurd. Evenals Van Hezik en Partners gingen deze projectontwikkelaars
onverdroten
door met het bedenken van aller-

lei alternatieven om Zandvoort
weer in de lift te krijgen. Verder
dan het opnieuw plaveien van de
noord-taoulevard kwam men echter niet. Het eiland voor de kust,
de pier en alle verdere plannen
verdwenen voor goed in een of andere bureaula. Enkele jr 'en geleden werd Bouwes afgebroken.
Veertig jaar na dato bleek het hotel niet meer rendabel.

Inkomsten
Ondanks de komst van het Beach Hotel, het Gran Dorado bungalowpark en het nog immer omstreden gokpaleis op het Gasthuisplein, blijken de investeerders en projectontwikkelaars het
nog steeds niet aan te durven in
Zandvoort wat op poten te zetten.
Kijk maar naar de lege plek naast
het casino. Met de komst van burgemeester Van der Heijden, weiwillend naar nieuwe initiatieven,
leek het er even op dat de badplaats in de oude glorie zou worden hersteld. Van der Heijden vergat echter een ding: hij was te laat,
het karakter van Zandvoort was al
gevormd.
Alle goede bedoelingen ten spijt,
blijven de gefortuneerde taadgasten nog steeds weg. Daar helpt
geen moedertje lief aan. Nu weten
u en ik natuurlijk allang hoe dat
komt. Ons dorp heeft ten ene male
geen ene moer te bieden. De lokale
bevolking blijkt dit al langer door
te hebben. In plaats van het toerisme heeft men in de loop van de
jaren gezocht naar een andere
bron van inkomsten.
Wie nu nog beweert dat de
meeste Zandvoorters hun brood
verdienen in de toeristenbranche,
liegt dat het gedrukt staat. Kijk
maar om u heen. Veel strandpachters komen van elders en ook de
meeste winkeliers blijken niet
'van hier'. Bij de Kamer van Koophandel in Haarlem weten ze daar
alles van. Het verloop bij onze ondernemers is nergens zo groot.
Om u een voorbeeld te noemen
verwijs ik u even naar de Kerkstraat en omgeving. Diverse horecabedrijven zijn daar al opgedoekt. Jaren geleden al Petrovitch
en Zomerlust, nog maar kort geleden verdwenen La Reine, lunchroom American en hotel/restaurant Delicia van het toneel. Een
veeg teken vormt nu ook het plan
van Loutje Balledux om Visrestaurant 'Schut', op Kerkstraat
nummer 21, van de hand te doen.

Kneuterig
Wie mij beschuldigt van pessimisme moet de realiteit maar
eens onder ogen zien. De tijd van
glamour is voorbij. Voorgoed. Verder dan plannen maken komen
wij nooit. Ik vertelde het reeds:
Zandvoort heeft de boot gemist.
Slechts de plannenmakers varen
hier wel bij. Onlangs heeft het gemeentebestuur een nieuwe structuurschets op laten stellen. De
kosten hiervan bedragen enkele
tonnen. Evenals het nieuwe verkeersplan dreigt ook dit nieuwe
alternatief gedoemd in de prullenbak te verdwijnen. Geen hond,
laat staan een projectontwikkelaar, waagt het nog, zijn centen in
deze plaats te investeren.
De meeste Zandvoorters zal dat
een zorg zijn. Zij willen slechts in
alle rust hier blijven wonen. In
tegenstelling tot sommige politici
zien zij de realiteit wel onder ogen.
Vooruitstrevendheid is een goede
karaktertrek. Zo gauw dit echter
gaat ontaarden in arrogantie gaat
het mis. Goed mis zelfs. Laten we
dus blij zijn met hetgeen we hebben. Een kneuterig dorp, dat alleen in trek is bij het gewone patat
etende, ijsjes likkende en bier
drinkende volk uit het achterland
en de eenvoudige Duitser uit
West-Falen. Hopelijk vallen de
schellen snel van de ogen van onze
vroede vaderen. De plaatselijke
bevolking zou daar zeer bij gebaat
zijn. De bewoner s van ons dorp, en
vooral die op- en rond de noord-boulevard en in de Zuidbuurt,
kunnen dan weer rustig slapen.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Duizendste bezoeker op tentoonstelling

Foto Bram Stijnen
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Fritures
d'Anvers
Kosterstraat 15
Zandvoort
vraagt
jongens
v.a. 16 jaar
voor de weekends

EXPORT
MACH l N E S
ON D E R S C H E P T

EXTRA
VOORpFLIG

Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort. Tel. 02507-13529
TEMPO 70

CHRIS HARDENDOOÖ
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

KQRTING^
••'

telefoon 023-385478

^tJt^M

•"'

^ NU

SINGER
Voor 'ceris cri altijd

Balletstudio 118 Conny Lodewijk
(lid N. B. D. K.)

Toegewijd aan de danskunst

Jazz - Klassiek ballet - Tapdance
Kinderjazz

BEIMITU
NOG STEEDS TEVEEL
IVOOR HETZELFDE
PRODUKT

PRIJSKNALLER
25 lessen incl.
examenaanvraag

(Conditioning op hedendaagse muziek buikspieroef.
- lichaamshouding etc. etc.)

Van beginner tot prof.
Alle leeftijden v.a. 4 jaar pré ballet
Inschrijvingen vanaf nu van 16.00 uur tot 18.00 uur
tel. 02507-12598, b.g.g. 17789.
Studio-adres: Corn. Slegersstraat 2A, Zandvoort. s*f

Euro loodvrij
f l .76
Super benzine ƒ1.92
Diesel
ƒ l .06

ƒ 1295,Autorijschool
Phil Waaning

pjfl SERVICESTATION

Kostverlorenstraat 70
Tel. 02507-12071

J(bï| Palace Hotel)

VOGELTJE
GEVLOGEN?
Kooi verschoond, raam open laten staan. Dag kanarie, beo of praatgrage
papegaai! Wat nu? Vlug even de krant doorgevlogen om te kijken of uw
vrolijke gevleugelde flierefluiter misschien ergens aangefladderd is. U vangt
'm vast en zeker in een MICRO advertentie van de dicrenvriend(in) die
aardig gebekt is. Dus vliegensvlug naar de rubriek:
Weggelopen of gevonden dieren.

*geldig t/m 15-8-'92

MiCRO's
in deze krant

tel: 020-5626271
fax:020-6656321

geeft u meer!
VLIEGEN BOVEN NEDERLAND
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NL-Excursies een onvergetelijke rondvlucht van een uur boven
Nederland op zaterdag 10 oktober 1992.

Sony
radiorecorder met CD

Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland Boeing
757 of 737 en maakt u een rondvlucht van een uur boven
Nederland. De vlieghoogte is zo laag mogelijk als haalbaar
op het moment van uitvoering. Afhankelijk van eventuele
bewolking en andere weersomstandigheden s.telt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke route vast. De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen ca. 8.30 en 17.30 uur.
Tijdens de vlucht wordt u een drankje en een versnapering
aangeboden.

CFDIOO *FM, MG en LG analoge tuner
*dubbel cassettedeck met high speed dubbing
*CD-speler met shuffle play, introscan en
repeat funkties.

Audio Sonic
draagbare CD-speler
CD7I *bass-boost systeem *LCD display
incl. draagriem, tasje en netadapter.

JVC videorecorder

KOSTEN
De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 115,- p.p. Kinderen
t/m l jaar gaan gratis mee. Deelnemers dienen in het bezit
te zijn van een toeristenkaart of paspoort. De rondvlucht is
gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Er zijn
geen taxfree-faciliteiten.
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon aan: Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en een
faktuur, die u per omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen
voor vertrek ontvangt u via Toer-NL-Excursies de deelnamebewijzen en alle relevante informatie.

Bon voor onze lezers
Op zaterdag 10 oktober 1992 gaan wij met Weekmedia een
rondvlucht boven Nederland maken.
Naam:
Telefoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
leieioonnummer:
Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar ook
leeftijd vermelden):

geefr u meer!

HR DX20 *l jaar/8 opnamen
programmeerbare timer *geheugen voor 48 voorkeuzezenders *overblijvende bandtijd in display *stilstaand beeld/
pauze/beeld voor beeld*shuttle
search *electronisch kinderslot.
599.-

Philips midiset

Aristona KTV

AS30I *CD-speler programmeerbaar
voor 32nummers *introscan en random
*tuner met FM, MG en LG *versterker
met 2x20 Watt muziekvermogen
*dubbel cassettedeck *incl. speakers.

37KVI232 *37 cm beeldbuis *on-screen
display *40 voorkeuzezenders *sleeptimer
*incl. afstandsbediening.

Informeer bij ons naar de
FILMNET Zomeraanbieding."

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 22 augustus 1992, zolang de voorraad strekt
Prijs- en drukfouten voorbehouden. ADG D.T./V 33-92

Bosch stofzuiger
BBS5S43* 1100 Watt
*automatische
snoeroproller
*metalen
zuigbuizen *drievoudig hygiëne
filter systeem.

"

Zanussi wasautomaat

Blue Air

;

ZE IOOOS *centrifugeert 1000 toeren per dubbeldeurs
min. *roestvrij stalen kuip *bovenblad van koelkast
i:
krasvast kunststof *sopcirculatiesysteem DP240 *inhoud
*economisch koelruimte
188 liter *inhoud s
vriesruimte 46 liter j
*automatische
ontdooiing
koelgedeelte *deur
links of rechts
draaiend te maken.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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WEEKMEDIA 22
Schoonmaakpersoneel
gevraagd
Schoonmaakbedrijf
"CLEAN" vraagt voor de ochtenduren di. en vrij., jongen of
60+ om het huisvuil bij div.
fl.geb. buiten te zetten. Voor
info, tel.: 075-161851.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-atlverlerilies voor znkciunan en particulier kunnen
worden gezel over l of 2 kolommen lirccillc in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in dn volgende editie:

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

XANDVOOHTS NIKUWSMI.AI) ƒ 0,42 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* /Candvoorls Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Xandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
'/.. X.andvoorts Nieuwsblad, Amslelveens Weekblad, Uilboornse Courant,De Ronde Vener. Aalsmeerder Cniiranl, alle edities van hel Amsterdams Siadsblad, Oe
Nieuwe Wcesper. ƒ 6,67 per millimeler.
Sluitingslijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenliccombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6.00 adrn.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummers
verstuurd. Op ver/.oek wordt aan adverteerders buiten
bet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advcncnliecombiiialie 7.
telefonisch opgeven:

Gevr. flinke hulp in de huishouding voor 4 uur per week.
Tel. 's avonds na 19 u.: 31050.

Horecapersoneel
gevraagd
Gevr. vrl. HULP in Chin. rest
v.d. weekenden, 17-21 jr. Tel.
02507-17897 na 16.00 uur.

Oppas gevraagd/
aangeboden
OPPAS gevr. voor na school
opvang voor 3x p.w. Tel.:
02507-13595.

020-5626271
(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:

* De Klink, wie o wie heeft
jrg. 1 nr. 1 t/m 4, jrg 2 nr. 2 t/m
4, jrg 3 nr. 1 t/m 4, jrg 4 nr. 2.
H. Opheikens 02507-18116.
Zoekt u nog eens.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* Houdt u/jij van handwerken? Kantklossen is ook een
leuke hobby. Proberen? Bel
16952.
* Lieve mensen, hartelijk bedankt voor alle kaarten, bloemen, reacties enz. op mijn
verjaardag. ONTROEREND!
Bedankt!!! Lenie Faber.
* nog 3 weken en dan gaan
we naar
Prijswinnaars loterij kortebaandraverij dd. 16 juli 1992.
Nummers 451, 279, 792, 972,
1000, 446, 706, 663, 762 en
725. Informatie tel. 15178.
* Schaken in Zandvoort?
Donderdag 10 sept. in Gem.
Huis. Info 13224 of 14120.
* Tiny, Gre, Lavine, Hellen en
Helma gefeliciteerd met het
voltooien van de vierdaagse
in Nijmegen.

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Te koop DRUMSTEL ƒ750.
Tel.: 02507-20152.

*Welke goede naaister kan
voor mij een zonnetopje namaken. Tel.: 19559 b.g.g.
02520-21378.
VERENIGINGSGEBOUW
Zomer of winter. Het is altijd
gezellig bij de Vrouwen Van
De Krocht
Nu. Bel eens met nr. 13765 en
Grote Krocht 41, Zandvoort, word lid voor ƒ 17,50 tot 1993.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
• Wij behouden ons het
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
KOFFIETAFELS
of niet op te nemen.

Schoonheid en verzorging

Prijswinnaars vorige week:
K. Vet - Amsterdam
Mw. A. van Wieringen - Amstelveen
W. van Royen - Amsterdam
Mw. J. P. van Haaren - Abcoude

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Zalenverhuur

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
levens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

Verloren en
gevonden

Woninginrichting

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

*Vermist omg. Bentveld,
Zandvoortselaan, 11 mnd
oud zw. poesje, roepnaam
Mara. Tel.: 023-245255.

* T.k. allerlei planten v.a.
Foto - Film
ƒ 2,-; tafel Ikea ƒ 40,-; wandmeubel ƒ35,-; nachtkastjes
ƒ75,-; video meubel ƒ40,-.
Foto Boomgaard
Tel.: 02507-19647.
ook voor
vraagt per direct
T.k.a. eiken ledikant met latportretfoto's,
INTERIEUR VERZORGSTER, ma. t/m do., ± 8 uur per week tenbodem, achterwand + 2
pasfoto's,
TERRASMEDEWERKER, RESTAURANTMEDEWERKER. nachtkastjes met spiegel,
receptiefoto's,
Voor info mevr. Holleman. Tel.: 13599.
binnenveringsmatras,
groepsfoto's aan huis.
140x200, 1 jr. oud, alles tesaGrote Krocht 26.
Gez. Ambachtslui v. bijz.
men ƒ 500. Tel. 02507-12449.
Tel. 13529.
(Para)medisch
woningdec. B.v. trompe l'oeil,
ornamentiek. Schrijf naar:
personeel
S. Bakker, Herengr. 194,
gevraagd
GRATIS
1016 BS A'dam.

Restaurant Queenie

Woninggids van Zandvoort
Gevraagd voor direkt:
TANDARTSASSISTENTE
liefst m. ervaring, leeftijd tot :
22 jr. Buitenveldert,
tel. 020-6420785/6424218.

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Radio/tv/video

Foto Boomgaard

Divers personeel gevraagd

Wij bieden studenten en
scholieren nog 3 wkn het
HOOGST BETAALDE vakantiewerk van Nederland. Ben je
min. 17 jr,. bel dan 0340457478 tussen 17 en 20 uur.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Muziekinstrumenten

Micro's Weckmeilia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

Allemaal leuke meiden (18)
zoeken z.s.m. een vriend.
06-320.330.77. 75c p.m.
Als het klikt willen deze meiden v. 18 jr. vaker sexkontakt!
06-320.320.55. 75c p.m.

Z O E K DE M I S L U K T E

Oproepen
Mededelingen

CEO/E makelaars o.g.
NVM

Tel. 02507-12614

T.k. perzische kittens zwart/smoke en blauw/smoke. Tel.:
15772.

5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
o het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

èd. 22^
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
/ 5,34
/ 6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ 12,02
ƒ 13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6"b BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Olifant, 50 jr., zoekt trompettist (liefst met opleiding Artisconservatorium), om samen
een duet te spelen. Br. o. nr.
755-13892 van dit blad.

Diverse clubs
Vaar/surfsport
Als je houdt van jong. Jonge
Meiden (18) kontakt.
•*• T.k. surfplank, Bruno Sain- 06-320.324.33. 75c p.m.
val, 3.75 m, 2 zeilen, klapBETTY'S ESCORT
zwaard, trapeze etc. VaarFirst Class. Na 19.00 uur
klaar, i.g.st. ƒ250. Tel.:
020 - 6340507 - 6328686.
023-244914.
BI-SEX voor TWEE, direkt
ANNULERINGEN van uw apart met een heet meisje of
advertentieopdrachten kunt u lekkere jongen v. 18 jr.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 06-320.330.87. 75c p.m.
richten aan Centrale Orderaf- Dames die zich overdag verdeling Weekmedia, Postbus velen, zoeken SEXKONTAKT.
122, 1000 AC Amsterdam.
06-320.326.66. 75c p.m.

Onderdanige jongens v. 18 jr.
bellen met strenge meesters.
S.M, voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 75c p.m.
PARTNERRUIL privelijn, direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91. 75c p.m.
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
06-320.321,44. 75c p.m.
Sabrina en nog veel meer
meiden van 18 jr. willen direkt
apart. 06-320.322.88. 75cpm,
Schoolmeisjes v. 18 jr. willen
ervaring opdoen. Daling.
06-320.330.43. 75c p.m.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jongen meiden (18), huisvrouwtjes en jongens (18).
06-320.330.46. 75c p.m.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
telnr. Bel 06-9502 75cpm
Slippertjeslijn, meisjes 18 jr.
zoeken sexkontakt.
06-320.320.36. 75c p.m.
Vanavond al 'n afspraakje!
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in):
06-95.33. 75c p.m.
Vluggertje: leuke meisjes (18)
zoeken lekkere jongens v. 18.
Bel 06-9662. 75c p.m.
Vrouwen 37,5 cphm. 06320.328.99 . . .Rijpe Vette Vr.
320.327.70
Negerin 35+
320.329.30
Verpleegster
320.323.63
Rijp Ordi
320.324.54
Rijp Chique

WULPSE Loes zoekt een lok
kere vriend voor..!
06-320.324.44. 75c p.m.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefopr.
02507-16141.
ZAPPSEX
Draai of toets om heen én
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen.
75cpm
Sexclub
06.96.91
Effe vlug
06.96.92
Rijpe vrouw
06.96.94
Meisjes (18 jr)
06.96.40
Frans standje
06.96 46
Vrouwtjes
06.97.11
S&M Club
06.97.91
TOPSEX 25+
06.97,92
Hardcore
06.97.94
ZE GEEFT
zichzelf, haar adres en haar
telefoonnummer
bloot.
(06/100 cpm) 96.85
Zoek je 'n meisje (18) met..!
Maak dan 'n sexafspraakje.
Bel 06-9667. 75c p.m.
'Zoek jij telnrs van echte hete
meiden v. 18 jr.? Gewoon
voor 'n opwindende sexafspraak! 06-320.330.42 75cpm
Zoek jij wulpse vrouwen 7
Bel Triosexkontakt.
06-320.320.44. 75c p.m. . .
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen (18),
voor een live heet se/gesprek. 06-320.330.81 75cprri

Diversen

DEBBIE's Sexdating. Maak 'n
afspraak met haar vriendinnen. 06-350.222.41. 50c p.m. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Wegens enorme drukte, met kamerverhuizingen. Voll. verz.
spoed DAMES/MEISJES ge- Daq-nachtserv. 020-6424800
vraagd voor escort en/of club • Rubrieksadvertentie opHaarlem. Bel tussen 13.00 en geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
22.00 uur 02507-16141 of
in deze krant.
023-400130.

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a

ZSör~

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

S/"

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

9,30

ALLES GRATIS GEMAAkm
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons-"
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries
AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

Zandvoorfs (tiieuwsblai
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Bloemen, planten
en tuinartikelen
Tuinbedrijf Olympia heeft noc
tijd: snoeien, schoonmaken
bemesten. Tevens hek-, raster- en schutting- en alle voorkomende tegelwerkzaamheden. Tevens sierbestrating
Alles leverbaar. 023-260460.
J

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

'

Huwelijk en
kennismaking

Te koop
aangeboden
diversen

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
* Nette damesfiets, duits faUW FILM OP VIDEO
brikaat, in zeer goede staat.
Te
huur
aangeb.
etgae
ƒ
975
ƒ 1,75 per minuut met
Prijs ƒ 80,-. Tel.: 15808. Bellen
ixcl.
kl.
overname
per
1/9
'92.
gratis achtergrondmuziek.
na 18.00 uur.
Tel. 02507-13448.
* T.k.a. channelmaster richtT.k.a. Puch • Maxi, in prima
antenne/75,-; Monacor tafelstaat, incl. verz. ƒ500,-. Tel.:
Woningruil
mike ƒ 75,-; preamplifier voor
17930.
AM/SSB van Zetagi, nieuw
ƒ50,-. Tel.: 18829/12856.
900
RUILADRESSEN .in
Rijles auto's
A'dam. GRATIS informatie bij
en motoren
Lessen en clubs
Het Oosten. 020-588.22.55
Woningruil Zaandam-ZandAlblas Verkeersscholen
* Donderdag 10sept. eerste voort, idyllisch gelegen buurt
(de Oude Zwan) vlakbij Zaanin 5 dagen
clubavond Zandvoortse
se Schans. 'Br. o. nr. 764schaakclub. Bel nu 14120.
UW RIJBEWIJS
77860 v.d. blad.
Nieuwkoop, 01724-8361.
Engels voor beginners en
half-gevorderden, ƒ5,- p/u.
Financiën en
Begin 31/8 en 3/9. PROKunst en antiek
GRESS, tel.: 020-6738412.
handelszaken
* Schaaklessen bij de ZandAangeboden prachtige vitrivoortse schaakclub. Bel nu
nekast Jugendstil, 2 ant
Autoverzekering
voor info 13224 of 14120.
stoeltjes m. lichtbl. bekl. Pr
VA ƒ75 - DORSMAN
n.o.t.k. Tel.: 02507-14695.
blijft toch goedkoper!
Dieren en
Bel nu: 02507-14534.

dierenbenodigdheden

voor de particulier

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Direkt kletsen met 'n leuk
meisje. Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. 100c p.m.
DIREKT KLETSEN, met een
euk meisje! Bel snel
06-320.322.05. 75c p.m.
DUIK in bed met 'n lekkere
meid (18)1 Vraag haar tel.nr.
Bel: 06-9511, 75c p.m.
Eerst wilde EVELIEN niet,
maar toen ze haar rok liet zakken,.! 06-9530. 75c p.m.
Er zijn genoeg meiden v. 18,
die ook het bed in willen. Luister op 06-9603. 75c p.m.
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen v. 18. Of voor
een opwindend gesprek met
'n hete knul: 06-96.13 75cpm
GENIETEN, zoek het lekkerste meisje v. 18 jr. zelf uit.
06-320.324.99. 75c p.m.
Genoeg ondeugende meisjes
van 18. Ben jij ook op zoek?
Bel 06-9602. 75c p.m.
Gewillige meisjes (18) en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!
Bel 06-320.330.45. 75c p.m.
HARD 37,5 cphm. 06320.323.13
Hardlesbi.
320.326.18
Domina 35
320.324.34
S&M
320.324.14
Ruig Rijp
320.324.04
Onderdanig
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663 75c p.m.
Hete MEISJES v. 18 willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
HOMO: Waar gebeurd.
Knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c p.m.
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. 75c p.m.
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 75c p.m.
HOMOKONTAKT. Zoek je
een lekkere boy?
Bel nu 06-9668. 75c p.m.
IK...
geef je mijn telefoonnummer,
geef je mijn adres, vertel wat
over mezelf, wacht dat jij me
belt. (06/100 cpm) 95.98.
Linda en nog veel meer meisjes van 18 jr. zoeken sexkontakt. Bel 06-9664. 75c p.m.
LIVESEX.PRIVÉ! 75cpm
De madam verbindt je door
voor een privé gesprek!
Grieks standje
06.95.05
Erox live
06.95.06
Rijpe vrouw
06.96.09
S&M live
06.96.26
Tieners (18) live
06.96.36
Topsexbox 25+
06.97.22
Frans standje
06.97.33
Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info: 06-9766. 75c p.m.
Meer dan 400 meisjes van 18
jr. willen een afspraakje met
jou. 06-320,322.11. 75c p.m.
Meiden 37,5 cphm. 06-320
327.06
St. Frans/Grieks
326.19
Effe vlug!
325.54
Topsex 25+
326.63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex
329.66
sexlesjes
Meisjes (18) willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330.60. 75c p.m.
Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320326.17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
322.55
Vol v. boven
340.44
Les 35 + 18 jr
328.27
Lesbi
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun telnr.
Bel nu 06-9661. 75c p.m.

NATASJA doet het met
hete Buurjongens van 18.
06-320,324.11. 75c p.m.

* T.k. opblaasbaar kampeerbed, 2 pers. ƒ 45,-. Tel.: 16136
na 21.00 uur.

LUXAUON'

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
' liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel. warm. fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang

Dus praktisch altijd kamerbreed!

Te koop
gevraagd
diversen
* T.k. gevr. 2 pers. bed 160 x
200 in perf. staat. Tel. 16019.
*T.k. gevr. kl.tv. v. si.k.
m.a.b. pr. n.o.t.k. Tel.: 16019.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Per 1/9 zelfst. woonruimte
gevr. Hr. tot ƒ650 p. mnd
Tel.: 023-280265 na 18.00 uur
SERIEUS jong stel zoek!
woonruimte in Amsterdam oi
wijde omgeving tot ƒ 600
(evt. tijdelijk), 076-219038.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr,
de colofon in deze krant.

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
'om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

deGraïiffr

/

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw-en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek.
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.
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n SONY 70 CM KVC27TD
z STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trimt
ron beeldbuis euroscart ste
reo teletekst en afstandbe
fli diening Adviespnjs'2550

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

SONY CAMCORDER
F450 TopperiSlux Sxzoom
Hi Fi autofocus afstandbe
diend var sluitertnd *2550

PHILIPS MIDI-CD SET +SUBWOOFERSYSTEEM

BAUKNECHT 800 TOEREN WASAUTOMAAT tVPewa690o

Unieke vormgeving i Versterker 2x30 + 1x20 Watt
4-bands equalizer, digitale tuner 30 voorkeuzezenders, dubbel-cassettedeck, Dolby-B, 2-weg
luidsprekers met aparte Bantone' Basbox voor sublieme
weergave van de lage tonen Infrarood afstandbediening Adviespnjs *1365-

Voorlader wasautomaat, inhoud 4,5kg Droog wasgoed, varo-schakeling
voor traploze temperatuurkeuze, centrifugegang 800 toeren per minuut,
vele basis programma's (o a 2 snel programma's) en zeer zuinig
Adviesprijs*1339^

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

1749.-

899:

SONY CAMCORDER

F375 Luxe 8x zoom hl f
autofocus Adviespnjs '2220

1449.PHILIPS CAMCORDER

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifugeert
tot 1150 toeren p/m buiten
mantel tweezijdig geemail KOEL/VRIES KOWBI
Geen twee deurs koelkas
leerd Adviesprijs '2199
maar een echte 280 liter
deurs koel/vries kombmatie
Koelruimte op ooghoogte
SIEMENS WM3380
Adviesprijs'979
1000 loeren Adviespnjs*1878

VKR6843 (=PanasonicMC20;
VHS Cmkl accessoires '2095

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST
SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST
JVC55CM KLEURENTV
AFSTANDBEDIENING

pTg«l HJOQC
L:jfe? I*£«9U.- ZANUSSI K/V (OJ)
WAS/DROOGKOMBINATIE pTgii
PHIL C0104 RVS 1000T \'J;lfw
Tegen meerprijs wast en
droogt u m een machine

TOPMERKCAMCORDER

VHS Super kompakt' '2099

BLAUPUNKT HI-FI

1195.PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485.-

37 CM KLEUREN-TV

365.-

1149.-

RTV740 3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid '2095

KOMBI MAGNETRON
STUNT" 3 m 1 i' Magnetron |
+ hele lucht oven + grill

549 •

SHARP 3 IN 1 KOMBI

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Kwalitatie
uitstekende koeler/vriezer
Adviespnjs "848

~

1149.'ANASONIC HI-FI
F65 4 koppen VHS HQ '1894

949.-

495.595.675.745.-

1000 TOEREN LUXE*

Nederlands topmerk *1199

SLV615 VHS HQ 4 koppen
8 uur shuttle adv '1990

899.-

1399.-

HOLL 1000 TOEREN

ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS/WHIRLPOOL

799.PHILIPS VHS-HQ VID"EO

INDESIT G/E FORNUIS

BOSCH 2-DEURS

698.-

895.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200,Afstandbediend *825

=

PHILIPS

999.1099.- ZANUSS1140 LITER
PHILIPS 140 LITER

1000 TOEREN RVS BL

SONY VHS-KQ VIDEO
V210 afslandbediend *1110

BLAUPUNKT VIDEO

Type AFB075 Tafelmodel,
krasvast bovenblad vriesvak

RjgjiL
IJ'JfA-y

/IC
43

60SCH KTF1540J

HITACHI VHS VIDEO

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1398.-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge Adviespnjs '1375

70KV9717 Adviespnjs'2275

M720 LCD afstandbed *999

998.-

ATAG ELEKTRISCH

AEGTURNETTE

SKOPPENiPerfektbeeld LCD
afstandbediening Adv '1220-

GRUNDIG 63 CM TXT

PHILIPS 160 LITER

645.-

RTV570 VHS HQ 3 koppen
afstandbed+leespen '1445

PANASONIC VIDEO

pits gaskookplaat *298

198.-

ATAG KOOKPLAAT
KPLAAT

KF 334 4 pits
lts Adv *445

348.-

BAUKNECHT 160 LITER PELGRIM WASEMKAP
Adviespnjs *869 -

669.-

J30 VHS HQ SkoDoen '1157

SUPER KOOKPLAAT

545.-

HITACHI VHS VIDEO

M

898.-

PELGRIM SUPERLUXE ,
GAS-ELEKTRO FORNUIS |

1098.-

SONY VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

1650 Jasmijn Adv *1405

FEO25A/EFF225/234
Adviesprijs *1445
TypeAWG089 Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000 echter met Oerdegelijke tabletop Zeer
REGELBAREcentrifugegang fraaie uitvoering met formica ATAG INFRA TURBO
tot 850 1 p min Thermisch ge bovenblad Officiële garantie <FF452 Luxe gas elektro |
- ""Ij stuurd, eco knop '1495
ornuis met hete luchtoven
grill kookwekker en gratis j
DD ouAinii i.i.iirJf
Rj~V~j •
160 LTR. KOELKAST
«pokboek Adviespnjs*1735
160 liter 2 sterren vriesvak

449.-t^^

M730HQ 3 kopper *1299

ETNA GAS-ELEKTRO

4101V Gas elektra fornuis In
<l grill draaispit en mixed |
grill set Adviespnjs*1425

850
TOEREN
BOVENLADER _

•

598.-

Type KSV, De nieuwe met 260 KN5404 Gas elektra *1049 - 1
litennhoud Adviespri]s*1199

SIEMENS KS264R

2SB01 HQ afstbed Adv*1095 - JBC£

548

STUNT! 550 TOEREN
INDESIT PROMOTIE

ARISTONA VHS VIDEO

Type KN5402WO Adv '849

ETNA FORNUIS 14.00

599.-

302 3 koppen perfekt beeld
LCD afstandbediening *1295

INDESIT
FORNUIS

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304
GRUNDIG VHS VIDEO |tf3

569.-

899.-

Voorlader centrifugegang
ffljfjj 1200trn/mm rvs trommel INDESIT 2-DEURS
zeer zuinig Adviesprijs* 1299 Type 2023, Tweedeurs 4
sterrenkombikast Adv*899

won

1299.SONY VHS-HIFI VIDEO

35 Liter inhoud 800 Watt l
vermogen en digitale tijdklok

475.-

INDESIT 1200TOEREN

Inkl afstandbediening

m

1000WATT DIGITAAL

CQQ
D o" B"

STUNTIVHSHQ-VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

m$ 449.'

R8180 750 Watt + draaiplateau

Van de uitvinders' *1099 -

58 ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

869.-

795.-

JVC VHS-HQ VIDEO

[teletekst

BAUKNECHT K/V

PHILIPS 800 TOEREN
pT?% QCC
\l;ll& O«)U.BAUKNECHTWA6500

VS510 HQ Super Vision m
gebouwde TELETEKST *1549

PHILIPS21GR2550
55 CM TELETEKST

29 liter digitale bediening en j
draaiplaleau Adviespnjs*899

JVC HI-FI VIDEO

Type 25GR5760 63cm flat
square m line quikstart beeld
buis stereo teletekst en af
standbediening Adv '2075

Nederlandse Philips garantie

MOULINEX KOMBI
PHILIPS /WHIRLPOOL 800 WATT + GRILL

prë«k 11QC
L?wf B l*Sö."

830 TOPKLASSE' VHS HQ
Hi Fi stereo geluid *1899

63 CM TELETEKST

349,"

T7O
f f ïf.

JVC CAMCORDER

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

1295.

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610 20 hter Adv V69

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen i Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie
ding'Adviespnjs *1549

949.-

Nederlandse Philips qarantie

MOULINEX FM1115

FWj Q1Q
tatiftf
O I5J • " lïiSKf 339 .ij:3frr
1395.MIELE KOEL/VRIES
BROTHER ER7341
AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS HI-FI VIDEO

70 CM TELETEKST

20 LITER 700 WATT

£10 8mm systeem 4 lux 6
zoom HiFi stereo '2799

VR502 VHS High Quality
8 timers Hi Fi stereo '1599

m

SAMSUNG RE570

A/A15 Adviespnjs'24'5

108.-

ATAG WASEMKAP
EMKAP
BASF
E-180
20.SONY E-180 21.MAXELLE-240
27.-

OWA425AN 3) standen'380
standen *380 •-

TDK
D-90 12.50
TDK
SA-90 19.MAXELLXLII-9022.50

168.-

ZANUSSI WASDROGÊR
TypeTDSO Adviespnjs*649

349.-

LUXE REVERSEREND

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
51 CM TELETEKST

499.-

Intelligent VHS HQ perfekt
beeld afst bed Adv '988

BAUKN./BOSCH/AEG
GRUNDIG P37-440

AKAI VHS-IHQ VIDEO

569.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is Adviesprijs '595

378."

| PHILIPS/WHIRLPOOL

NDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

699.ICONDENSDROGER" m 448.SM 699.- s
899.NDESIT 120 LITER

TECHNBCS M8NS-SET

programma s 12 couverts |:
n geruisarm Advies
rijs'1099

PHILIPS VRIESKAST

L O S S E
KOMPONENTEN!

Type AFB095 Adv *665

Versterker 50W, bi amp,
9-bands equalizer,
digitale tuner; dubbelreverse cassettedeck.
CD speler, Bl-wlred
2-weg boxen Afstandbediening Adv '1992-

BAUKNECHTVW3PR

[ SIEMENS CONDENS

1299.- BOSCHVRIESKAST BOSCH VWPS2100
1199.- 23Er 628." m 849.I MERKCENTRIFUGE" STUNTÜ VRIESKIST!! /IIELE VW G521
378.1479.169.| MIELE DROGER

. ELECT

JELEC^

498.- 3^ 799.-

'ype GSD1311 Adv *848

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
ÏJü-

BEVERWIJK

Uw aanvraag-foldér ligt klaar m onz« winkels.

Wink.lc;ntrumD«»^«rhof
r»«v«rhof 16(»ll»«nwitgo»d)

AMSTERDAM ArwsTELVEt=i\j

•ADHOEVEDORP
HILVEKSUM

l DEN HAAG zoETERWogbe
LEIDSCHENDAM
| MAARSEIMBROEK

l *Adwi.spnjssi.chtsreferentie •Vdehroï2edorb"vrfjdtrg5 uur-KOTtôi"£ruDu:r

^lo.ls.ang.'g.v.n door off ic"ël«
|
importeur of fabrikant

iv^s^bïïïk v& "AZT.'.'tof.l J-ï',
ov.rig, fili.l.n dond.rdai...... 7 tot 9 uur

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 500.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 20 augustus 1992

Los nummer ƒ 1,75

Commissie wil
meer geld
voor politie

ZANDVOORT - Een van de
redenen van de tekorten op de
politiebegroting is dat de Zandvoortse politie teveel heeft
overgewerkt in 1991 "Hoe
moet dat m de toekomst, als je
beseft dat 1991 een rustig jaar
was en het korps in de toekomst moet inkrimpen," vragen de raadsleden zich af
VVD er Tates en CDA-ster Bosman denken er over in het beleidsplan te laten opnemen extra geld uit te trekken voor het
Zandvoortse korps
Moeten we niet extra geld reserve
ren voor de politie in het beleidsplan
en op de komende begroting', vroeg
CDA raadslid Bosman zich af m de
commissie Financien die maandag
plaatsvond Ook de andere raadsle
den, zoals Fhermga van Gemeente
Belangen Zandvoort, maakten zich
ongerust over de capaciteit van de
politie "We hebben toch 9ambitieuze
plannen met Zandvoort , hoe kun
nen we het dorp omhoog stoten als
de politie ontbreekt," aldus het
GBZ raadslid WD er Tates stelde
' 1992 is een goed seizoen We heb
ben meer inkomsten vanuit het toe
nsme Denk maar aan de parkeergelden Daarentegen is er extra druk

Man vervoerd
in kofferbak
ZANDVOORT Als je maar goed
stouwt, dan kunnen er heel wat men
sen in een auto, moet de Tsjech die
de politie zaterdag aanhield gedacht
hebben De in Duitsland wonende
Tjech ontving een bekeuring, omdat
hij in de kofferbak van zijn auto een
man vervoerde Het passagiersge
deelte van de wagen zat al vol met
andere passagiers

Poolse kinderen komen bij in Zandvoort
Excuses
Burgemeester Van der Heij
den heeft de commissiele
den excuses aangeboden voor
trage afhandeling van het tekort
de begroting van de politie

Als er een tanker strandt
n
komen er ook mensen kijken
«3
Maar dat wil nog niet zeggen dat er
sprake is van een toeristische at
tractie vindt strandpachier Paap

op het politiekorps uitgeoefend We
zouden voor 1992 best een extra be
drag voor de politie kunnen veilig
stellen "

Reddingsactie
Zandvoorts Nieuwsblad mee
met Reddingsbrigade

Keuzes
Burgemeester Van der Heyden
stelde dat er m de toekomst nog
zwaarder gekeken moet worden
naar de keuzes die gemaakt worden
"We moeten de inzet van de politie
beperken tot datgene wat strikt
noodzakelijk is De burger moet we
ten dat de politie er is De politie
moet dus met een druk op de knop
oproepbaar zijn Maar dat betekent
dat andere zaken blijven liggen " De
burgemeester zei 'het reserveren
van meer middelen van harte af te
wachten'
Niet alle raadsleden zagen hier
heil in D66-er Annema gaf al direct
aan zo'n voorstel niet te ondersteunen "Ik ben veel te bang dat we de
regiopolitie gaan sponsoren " Anne
ma is er wel voorstander van om
geld voor de politie los te maken bij
de organisatoren van evenementen
"Omdat er hier een jazzfestival, Tro
picana, Midsummermghtsfestival
etcetera plaatsvinden, is er extra toe
zicht van de politie nodig Die festi
vals zijn er voor de toeristen Als ze
er met waren, konden we met min
der politie toe Het is toch redelijk
om de politiekosten te verhalen bij
de organisatoren van deze evene
menten Of wellicht kunnen ze een
eigen ordedienst aanstellen", sugge
reerde hij Raadslid Kuijken van de
PvdA voelde ook wel iets voor dit
idee
Van der Heyden sloot niet uit dat
dit in de toekomst zou gebeuren "In
het najaar wordt hierover een dis
cussie gevoerd in de Tweede Kamer
Als de kamerleden groen licht ge
ven, dan kunnen we daar later op
terugkomen Maar voorlopig is het
onmogelijk om politiekosten te ver
halen op derden, of via een heffing
van leges Dat staat de wet niet toe "

Komende vergadering zal de gemeenteraad zich buigen over het al
dan met reserveren van 13 350 gul
den voor de aanleg van een oversteekplaats bij de Mariaschool Zoals het er nu naar uitziet, zal de raad
het voorstel afwijzen "Het gaat mij
niet om die ruim dertienduizend
gulden, maar meer om het feit dat ik
vind dat de ouders best verantwoor
delijkheid voor hun kinderen kunnen nemen en ze naar school kun
nen brengen," is de mening van
VVD raadslid Methorst

Ouderwets

Fhermga van Gemeentebelangen
gaf aan dat als er een oversteek
plaats moet komen, die bij het post
kantoor aangelegd moet worden en
niet pal tegenover de Mariaschool
"Dan leidt deze nog ergens naartoe "
D66 en CDA zullen wel akkoord gaan
met het voorstel
Volgens de leiding van de Maria

Stuntvliegeren is meer dan
jalleen een ding omhoog
O
?ien te krijgen vindt Carla Eppinga

Circus
Russisch Staatscircus op be
zoek in Zandvoort

-j
l

Amerika
Komende zaterdag is het the
"7
American Onginal Day Het
f
circuit geef! een kijk op Amerikaan
se attracties en gewoonten
Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur .
Advertenties
Redactie
. .

lel 17166
tel 17166
tel 18648

(ADVERTENTIE)

• Een spuitgast geeft uitleg aan Poolse kinderen. Rien Couvreur (rechts) kijkt toe Het bezoek aan de Zandvoortse brandweer is een traditie geworden
Folo Bram Sljnen

ZANDVOORT - De 38 Poolse
kinderen, die tijdelijk op bezoek zijn bij gastgezinnen van
de Stichting Een hart voor Polen, afdeling Haarlem, gaan zaterdag weer weg Zij zijn dan
drie weken geweest

betrokken geraakt na een artikel in
de krant over een crèche We hebben
toen geld voor hulp op een rekening
gestort Daarna zijn we m contact
gekomen met de landelijke organi
satie, die vroeg of we gastgezin wil
den zijn Dat hebben we gedaan en
het beviel goed"
Ook m Zandvoort hebben gastge
Inmiddels is er een regionale afde
zinnen Poolse kinderen opgevan ling, maar Couvreur zou liever zien
gen Rien en Anneke Couvreur heb dat er een Zandvoortse afdeling
ben voor d" °rde keer Poolse kinde komt „De kinderen komen graag
ren m huis Rien Couvreur over hoe naar Zandvoort Ze zijn gek op de
het begonnen is „We zijn er zelf bij zee en het strand We hebben alleen

school wordt op markt en drukke
stranddagen de busbaan als par
keerplaats gebruikt, waai door het
uitzicht voor de overstekende kinde
ren belemmerd wordt Het school
hoofd heeft de mogelijkheid onder
zocht om een klaaroverdienst op te
zetten, maar dit bleek met te organi
seren

Filmfestival
ZANDVOORT In Nieuw Um
cum vindt van dinsdag 25 tot en
met vrijdag 28 augustus een
Speelfilm Festival plaats Op
een groot scherm worden dins
dag 'Cape Fear', woensdag 'Dan
ces with Wolves', donderdag
'Hot Shots' en vrijdag 'Prince of
Tides' vertoond
De films worden gedraaid in
de Bnnck aanvang half acht
Iedereen is welkom, de toegang
is gratis

nog meer gastgezinnen nodig en
sponsors De Poolse kinderen zijn
afkomstig uit een industriegebied
bij de stad Chorzow, in het zuiden
van Polen Couvreur „Het leven is
daar heel ongezond Er zijn 98 kolen
mijnen acht hoogovens en een pe
trochemische fabriek Veel kinde
ren hebben Cara en groeimoeilijkhe
den " De familie Couvreur had de
afgelopen drie weken de zusjes Iwo
na (12) en Justyna (T> op i ~zoek
Rien „Ze komen uit een straatarm
gezin met acht kinderen Ze komen

ZANDVOORT - Sommige
mensen nemen nog steeds liever de trap, maar de meesten
zijn er al aan gewend Dat zegt
'liftboy' Lucien, m dienst van
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht De bouwlift, aan de buitenzijde van de
flat m de Lorentzstraat, voldoet uitstekend Hele mteneurs zijn er afgelopen weken
al verhuisd via de stalen kabine

m Polen niet om van de honger,
maar gezond voedsel is er te duur
De bedoeling is dat gastouders con
tact houden met de kinderen Zo wil
len we kinderen die hier al eens ge
weest zijn, weer laten terugkomen
Ook worden kleren en andere spul
len gestuurd, zodat ze in Polen zelf
ook wat geholpen worden
Voor de Poolse bezoekertjes zijn
verschillende activiteiten georgani
seerd Het bezoek aan de Zandvoort
se brandweer is zo langzamerhand
een traditie geworden

-;KEUKENARCHITEKTUÜR
HILVERSUM, 2e LOSWAL 12,
1216 BC, TEL. 035-211575
AMSTERDAM, PARNASSUSWEG
213, 1077 DG, TEL 020-6754835

Bentvelders kwaad over start van
werkzaamheden Zandvoortselaan
dan voor de gemeente aldus mr
Grothuis

BENTVELD Het Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland is
deze week begonnen met werkzaamheden aan de Zandvoortse
laan Bewoners van Bentveld zijn kwaad op de gemeente Zandvoort omdat zij vergunning heeft verleend voor de werkzaamheden, terwijl er nog een hoorzitting moest plaatsvinden

De bewoners zijn vooral tegen een
tweetal punten m de plannen Zij
verzetten zich tegen het verleggen
De Vereniging Bentveld Zuid Be zitting plaats maar de gemeente van het fietspad De bomenrij blijft
langen is verontwaangd over de had toen de aanlegvergunning van gehandhaafd maar volgens mr
start van de werkzaamheden Op 14 de bestemmingsplanwij zigmg al af Grothuis worden de bomen toch be
augustus vond er namelijk een hoor gegeven, waardoor het waterleiding schadigd
bedrijf met de werkzaamheden kon
Ver\olg op pagina 3
starten

arm De schuifdeur gaat omhoog en
de houten deuren op de galerij wor
den geopend Zonder aarzelen stapt
zij m Ook zij is bhj met deze tijdelij
ke oplossing, voor zolang de norma
Ie lift nog sinds een brandje in
reparatie is Het ib makkelijk voor
de kinderwagen En net als vele an
deren maakt zij er gebruik van om
de boodschappen of ae vuilniszak te
vervoeren

Ongeloofwaardig

Badgaste aangerand
op naakstrand

Advocate Mr Grothuis vindt dat
de gemeente zich hiermee ongeloof
waardig maakt , Aan de ene kant
laat je de mensen geloven dat ze nog
inspraak hebben maar aan de ande
re kant begin je al met de werkzaam
heden Dan laatje zien datje ]e met
veel van de argumenten van de be
woners aan trekt '

ZANDVOORT Een 28 jarige m
\\ oonster uit Keulen werd maandag
aangerand op het naakstrand Toen
zij uit zee kwam werd zij besprongen
door een man van ongeveer dertig
jaar Er ontstond een worsteling
waarbij haar vastgreep op intieme
plaatsen Toen een vriendin gillend
de vrouw uit Keulen te hulp kwam
rende de man het weg
De politie is nog op zoek naar de
aanrander De man was onge\eer
l 80 meter lang had een krachtig
postuur en golvend achterover ge
kamd, donkerblond haar

De vereniging heeft ook een ver
zoek tot schorsing ingediend Dat
veizoek wordt volgende week be
Het 'liftverkeei gaat dan ook de handeld bij de Raad \ an State , Als
hele dag dooi Soms is het druk de Raad van State inderdaad tot
soms is het rustig de goed gehu schorsing besluit dar moet het wa
meurde Lucien vindt het allemaal teleidmgbednjf stoppen met de
best , Als het stil is en het is mooi werkzaamheden en de kosten zijn
weer dan sta ik hier soms lekkei in
het zonnetje,' zegt hl] Uit de casset
terecordei op de btool m de cabine
klinkt popmuziek Hij is m een paai
weken tijd al helemaal ingeburgei d
Als een bewonci brj hem binnen
stapt stuurt hij zondei iets te vra
gen de lift feilloos naai de goede
verdieping , Ik heb je gisteren ge
mist' roept een nieuwe Klant bij
( 10 vrant moel
' ' ik graan
'k ' «'l «eten \\at /ich m mijn
het betreden T. an de lift Lucien had
omdat
een vrije dag Toch gaat de liftdienst
omgeving
afspeelt
Iti
kennismaking
onuang
ik Int /ancKoorts Niemvsblad
dan door, dan staat EMM mede
13 weken voor maar ƒ 12,00
werkster Addie Witteman klaar om
hem te vervangen

Politie zet
Roemeen land uit

Waterstanden

5

Stuntvliegeren

'Sommige mensen nemen liever de trap'

Ook de PvdA is die mening toegedaan "Het is misschien ouderwets,
maar ik vind dat de veiligheid van de
kinderen je iets waard moet zijn en
ouders zelf de kinderen kunnen hel
pen met oversteken Het is te Tgoed
koop' om een oversteekplaats aan te door Joan Kurpershoek
leggen", reageerde W Kuijken Net
als de VVD zal de PvdA nog in de
Bijna bovenaan gekomen, schudt
fractie bespreken, wat het stand
de lift flink heen en weer Maar op
punt uiteindelijk zal worden
dat moment waait het dan ook ste
vig Toch verloopt de reis naar de
zesde etage soepeitjes en ook het
uitstappen hoeft geen problemen te
geven Het spleetje tussen de lift en
de galerij, waardoor je zo'n twintig
ZANDVOORT De vreemdelm meter naar beneden kunt kijken, is
gendienst van de politie heeft een minimaal Het valt nauwelijks op
31-jarige Roemeen aangehouden, die Sommige bewoners hebben wel be
illegaal verblijft in ons land De hoorlijk moeten wennen aan deze
dienst trof hem eerder, in juli, aan luchtreis aan de buitenkant van hun
tijdens werkzaamheden op een ter flat, vertelt 'liftboy' Lucien „Een ou
j ras bij een restaurant in het een dere vrouw van een van de bovenste
trum De man is woensdag het land etages, wou eerst voor geen goud
uitgezet
mee Maar nu gaat ze voor alles mee
De Roemeen startte in 1990 een op en neer "
asielprocedure, maar verliet vrijwil
lig het land voor de procedure rond
was In 1991 startte hij de procedure Bankstellen
opnieuw, maar wachtte hij het resul
Op eenwillekeurige ochtend blijkt
taat hiervan met af
het druk in de lift, er wordt van alles
H vervoerd „Hele bankstellen en kas
ten gaan er mee," zegt Lucien Zijn
woordpn worden al snel bevestigd
Binnen een half uur verhuizen er
Datum
HW
LW HW LW
20 aug
0812 0354 2035 1615 drie kasten naar boven, waaronder
21 aug
0855 0435 21 20 1706 een zwaar eiken model „Die had an
22 aug
0956 0 5 1 4 2 2 2 4 1 7 4 4 ders een tijd beneden moeten blijven
23 aug
11 26 0615 -- 1906 staan," aldus de eigenaar, die op de
etage woont „Maar het is ook
24 aug
0006 0 7 4 5 1 2 4 3 2 0 1 5 zesde
25 aug
01 26 0951 1405 21 55 makkelijk voor mijn vader," zegt de
„Hrj loopt moeilijk trappen "
26 aug
0229 11 06 1505 2305 man
27 aug
0321 11 45 1548 2335 Maximaal mag de lift 1500 kilo heb
Maar met de zware kast en vier
28 aug
0406 --- 16361412 ben
volwassenen loopt de snelheid bij
Maanstand
het stijgen bijna met de helft terug
MM vnjd 28 aug 04 43 u
Spnngtij 30 aug 05 29 u NAP+135cm De 'zesde' wordt echter zonder pro

f\
O
do
op

Gasboren

Ouders Mariaschool moeten
kinderen helpen oversteken
ZANDVOORT - De meeste
raadsleden zijn er geen voorstander een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg
van een oversteekplaats
bij de
Mariabasisschool. TDe ouders
kunnen best zelf hun kinderen
begeleiden', is hun mening

Oplage 5150

52e jaargang nummer 34

Kindertekeningen

B

• 'Liftboy' Lucien: „Ik dacht eerst dat het voor een lift m een hotel was
Maar ook dit vind ik hartstikke leuk."
Foto Bram stijnen

blemen bereikt
Op de terugweg gaat een zoemei
tje in de lift Tijdens de afdaling kijkt
Lucien bij elke etage nauwlettend
door de raampjes m de schuitdem of

hij iemand ziet staan De lift is niet
zo luxe dat er een etagenummer op
licht als de zoemei gaat
Op de vierde verdieping staat een
jonge vrouw met haai kind op de

Bij de kindei en uit de tlat is hij
duidelijk populair In de lift hangen
kindertekeningen en een papieren
hartje met 'Dayenne V Lachen ,In
het begin gingen ei heel veel kinde
ren mee, die zagen het meet als een
attractie Maai daai heb ik een punt
achter gezet Ik heb gezegd ik ben
hier om te werken en met om te
spelen ' En dat w.oidt gewaardeerd
dooi de flatbewoners blijkt wel , En
nou zouden we nou een flatbeheer
der moeten hebben ' aldus een van
hen
Een liftboy vooi een flat is waar
schijnlijk een unicum in Nederland
De jonge Amstei dammei kreeg op
een uitzendbui eau doze baan aange
boden ,Ik hoorde dat er een liftboy
werd gezocht Eerst dacht ik dat het
vooi een hotel was maar ze vertel
den al snel dat het om een bouwlift
ging En ik moet zeegen ook dit vind
ik haitstikke leuk'

H Nieuwsblad
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Daaina \\oid ik abonnee on bctail per
DUailaal f 1600 D half jaar ƒ29,00 D|aar ƒ5200
* Vooi postabonnccb geiden andeie tane\en
l kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons
opgcun 020 66S H 00
Stuui dc/t bon m ten open cmelop na u
\\iLkmedn \nt\\ooiclnummeil0051 1000 in
\insteidam l hoef! geen post/egel tt plakken
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FAMILIEBERICHTEN
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J. Claassen en echtgenote

Te koop of te
huur gevr.

bedanken

OPSLAGRUIMTE

makelaar van Schalk
en zijn attente medewerksters
Martine en Patricia

beg. grond
± 100
Br.o.nr. 332101
bur. v. d. blad.

vV

Wij gaan trouwen!!
Op vrijdag 21 augustus
om 14 00 uur in het
Gemeentehuis van
Zandvoort.
Randolph Spierieus en
Marja Brugman
Schelpenplein 16

rh
oo
r
7
x
x
ch

voor d c uitstekende wijze, waarop zij
onze behingen hebben behartigd.

Extra openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert volgende week In het Raadhuis:
- woensdag 26 augustus 1992 20.00 uur commissie Financiën
Op de agenda staat de rekening 1991.
De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie m de hal van het Raadhuis Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar. Het
publiek heeft tijdens de vergadering het recht om over een onderwerp dat op
de agenda staat het woord te voeren.

Namens de Poolse kinderen uit Chorzow
bedanken wij:
,
u u u r 't unr \an ^isfre/i is gebleven.
Vruuf> met
u uu/ £ nnr van lieden henengaat
Crt-met L'\\ le\vn lang van 'L goede leven.
I en Oogenblik verzuimd
is \oor feiiwig te laat.
Na een kortstondig /lekbecl is, voor ons toch nog
geheel onverwacht, in haar slaap overleden onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma
Sophia Cathalina Kreijger-de Schipper
weduwe van Jogchem Kreijger
op de leeftijd van 86 jaar.
Duuendrecht:
P. Kreijger
l Kreijger-van der Hulst
Jogchem en Barbara
Mand>
Nicole
Perth, West-Australie:
D. Stassen-Kreijger
P. Sussen
Peter
John
Heemstede, 13 augustus 1992
Brederodestraat 88,
2042 BJ Zandvoort.
De crematieplechtigheid heeft op maandag 17
augustus plaatsgevonden.

Familie Paap, Strandpaviljoen
„De Wurf"
De Zandvoorlsc Brandweer
Snackrcstaurant Jan en Mia Paap
Ben Groenendijk en Oskamp Reizen
Nw. Vennep

Stichting Hart voor Polen
Giro nr.: 60185

WEEKAANBIEDING

KRUIMEL
APPELTAARTJE G,25
AMERENE
„ c
RROODJE
l,75

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat is overleden, onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma
Wilhelmina Gabrielle Catharina (Willy)
ter Weer-Voss
weduwe van Bussy ter Weer
in de leeftijd van 75 jaar.
Hemy Goll-Klem
Bob Goll
Paul
Cathy en Mark
Haarlem, 16 augustus 1992
Verpleeghuis „Zuiderhout",
Beelslaan 9
Correspondentieadres: Fam. L. B. Goll
Burg. van Fenemaplein 22-1
2042 TH Zandvoort
De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 20
augustus om 13.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Vertrek van de rouwkamer om 12.40 uur.

Aangevraagde bouwvergunningen
075B92 Van Lennepweg 87 zw. - uitbreiden keuken/badkamer
076B92 Westerduinweg 14
- oprichten zwembad met terras
077B92 Kerkstraat 28
- wijzigen entree winkelruimte

ALLEEN
VERKRIJGBAAR BIJ:

STOKMAN
Pnnsenhofstraat 7
T/o garage Versteege
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Arie Jan van IJzendoorn
wel uit het oog
niet uit het hart
Je kinderen: Willy en Carla
en kleinkinderen: Nathalie en Roy

SHAPË
O.L.V. ANJA V/D VOORT

SCHOENMAKERIJ
Ccrtificd
Fitness Instructor

Studioadres: Oranjestraat 12, tel. 19701

Spierversteviging
High-lmpact

Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449

VOOR ALLE
SCHOENREPARATIES.

CHRIS HARDENDOOD

Low-impact Aerobics

(huisarts)
afwezig van 26 aug. t/m 11 sept.

vanaf 4 jaar

Waarneming: van 08.00 uur-17.00 uur:

Jazz Ballet

Huisarts F. Weenmk, tel. 12499.
Huisarts J. Anderson, tel. 12058

vanaf 7 jaar

Waarneming van 17.00-08.00 uur en weekend
tel. 30500.

Bel voor meer informatie 19701

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
' W^rtS'tó^jp.^^ö-*^;;'»;.1;'-'. -i/:.',1:':- !"-';-v: -i'.»;1. :^,l
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Boutique DYNASTY
VERHUIST NAAR HAARLEM,
NAAR GENERAAL CRONJÉSTRAAT 99
Na l O |aar uitstekende samenwerking en een goede verstandhouding
met onze „huisbaas" wordt ons huurcontract niet verlengd.
Onze „huisbaas" gaat uitbreiden en haar service vergroten en heeft
daarvoor onze winkel m de Haltestraat nodig.
Dat is |ammer maar aan alles komt een einde. Althans voorlopig.
Maar nu is eerst al onze aandacht gericht op onze reeds zes |aar
bestaande boutique in de GENERAAL CRONJÉSTRAAT m HAARLEM
Noord.
We voeren daar grotendeels dezelfde collectie
Zelfs wat uitgebreider want door meer ruimte kunnen we u meer tonen.
De nieuwe collectie is binnen en we knigen wekeh|ks nieuwe modellen
aan
Alle cliënten heel erg bedankt voor het gestelde vertrouwen en tot ziens
in de Cron|éstraat 99. U vindt ons schuin tegenover BLOKKER.
Tot slot Corne van DE KAASHOEK, ook heel erg bedankt voor de
bi|zonder prettige verstandhouding en succes met |ullie verbouwing.

ilil^ifNafötei

Nogmaals be'dankl.

..

.-„v

m

J. van Campen & Zn

•. ,

\ boutique

Dynasty

X-

Haarlem - Gen. Croniéstr. 99
Tel. 023-277341

- uitbreiden keuken
- plaatsen tuinhuisje

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
20 augustus 1992

Bedr. ruimte
te huur
gevr. ±
50 m2 met elektr.
en gas.

Gezellig uit voor
ongebonden mensen

Br. onder nr.
332138 bur. van
dit blad.

Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

zomerhuis
voor 1 pers
Per 1 sept. a.s.

heeft daarvoor de gelegenheid.
ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur
in de nacht.
Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.
Entree ƒ15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

Korver
Tel. 05208-67438

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Klassiek Ballet

G. A. Jagtenberg

Verleende bouwvergunningen
013B92 Wilhelminaweg 3
050B92 Haltestraat 96

Gevr.

was-,

reparatie dienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Step Aerobics

DOKTERSBERICHTEN

»ecetains Bsrrianstraat 40

Reisburo Zonvaart
Grote Krocht 20
2042 LW Zandvoort
tel.: 02507-12560

ook met kinderopvang!
20-8-1992

/*TOERKOOP

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

In memoriam
20-8-1991

De Wintergidsen zijn er weer!
een gevarieerd aanbod naar o.a.:
Kreta - Malta - la Gomera - Florida Caraibisch gebied - Verre Oosten en
Afrika
Voor de sneeuwliefhebbers nieuwe
pistes in Noorwegen - Tsjechoslowakije - de Sierra Nevada en de
U.S.A.
De programma's liggen voor u klaar
bij:

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vnjdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklanng-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Hogeweg 62/13: Goed onderh. 2 kam.maisonnette met eigen parkeerplaats. Ind. 3e
woonl. entree, hal, toilet, woonk. met open
keuken, 4e woonl. slaapkamer, bergkast,
badk., balkon. Serv.k. /109,-p.m. Vr.pr.
ƒ129.000,- k.k.
De Ruyterstraat 6/7: Vierkam.app. op 4e
et. Schitterend uitzicht over zee. Ind. entree, ruime hal, woonk., eetkam. met ruim
balkon op zuidwesten, gr. slaapk. met balkon op noord/oosten, kl. slaapk., keuken,
badk. met ligbad en wastafel, toilet, inbouwkasten. Serv.k. ƒ200,- p.m. Vr.pr.
ƒ179.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 1A 4: Driekam.app. op 1e et. van het Palace Hotel.
Ind. entree, hal, woonk., keuken, 2 slaapk.,
badk. met ligbad, wastafel, toilet. Serv.k.
ƒ374,- p.m. Vr.pr. ƒ 179.000,-k.k.
Hogeweg 22/1: Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (vh.2) op 1e et., ruim balkon west.
Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open keuken met inb.app.,
slaapk. met spiegel/kastenwand, badk. met
bad/douche en dub. wastafel. Serv.k.
ƒ137,- p.m. Vr.pr. ƒ215.000,- k.k.
De Favaugeplein 21/27: Luxe verbouwd
tweekam.app. op 5e et., balkon zuid. Ind.
entree, hal met marmeren vloer, slaapk.,
badk. met douche, toilet en wastafel,
woonk., open keuken met inb.app. Serv.k.
ƒ350,- p.m. Vr.pr. ƒ245.000,- k.k.
OPEN HUIS
Zandvoortselaan 44: zaterdag 22 augustus van 12.00-14.00 uur. In goede staat van
onderh. verkerende vrijstaande villa met
dubbele garage. Grondopp. 800 m2 +
200 m2 recht van uitzicht. Ind. beg.gr., entree, vestibule, hal, garderobekast, Lvormige woonk./eetkam. met open haard,
eiken vloer, serre, luxe keuken met inb.app., 1e et. ruime hal, drie slaapk., badk.
met dubbele wastafel, bad en douche, twee
balkons. Ruime kelder. Vr.pr. ƒ745.000,k.k.

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 431, huur ƒ 712,06 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.420,- zijn
2. Van Lennepweg 65-7, huur ƒ 584,70 per maand.
3-kamerjuniorenflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens t/m 27 jaar.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.610,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daaropvolgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Balletstudio 118 Conny Lodewijk
(hd NB.DK)

Toegewijd aan de danskunst

VAN

Jazz - Klassiek ballet - Tapdance
Kinderjazz

SCHAIK

(Conditioning op hedendaagse muziek buikspieroef.
- lichaamshouding etc. etc.)

MAKELAAR O.G.

Van beginner tot prof.
Alle leeftijden v.a. 4 jaar pré ballet

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

Inschrijvingen vanaf nu van 16.00 uur tot 18.00 uur
tel. 02507-12598, b.g.g. 17789.
Studio-adres: Corn. Slegersstraat 2A, Zandvoort.
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Werkgroep blij met onderzoek
ZANDVOORT - Werkgroep
Wateroverlast is blij met het
nieuwe onderzoek, dat de gemeente wil laten verrichten
naar de benodigde capaciteit
van het riool. „De taeoordelingsfouten in het verleden zijn
ontstaan door verkeerde zuinigheid," aldus woordvoerder
Martha Burger. De meerderheid van de commissie voor
Ruimtelijke Ordening gaat akkoord met een nieuw onderzoek.
„Doordat DHV constant op het
onderzoek moest bezuinigen, zijn er
grote beoordelingsfouten gemaakt,"
zegt Martha Burger. Die conclusie
trekt zij uit het laatste rapport van
het adviesbureau. „DHV voelde tijdens het onderzoek constant de hete
adem van het bezuimgmgsspook in
de nek." Zij vindt het jammer dat er
weer een bedrag besteed moet worden voor een nieuw onderzoek,
„maar ik vind wel dat het er moet
komen."

Voldoende
Het laatste rapport van DHV, begm dit jaar opgesteld, krijgt van haar
en de raadsleden in de commissie
Ruimtelijke Ordening een ruime
voldoende. Hierin wordt een aantal
kritische kanttekeningen gemaakt
ten opzichte van eerdere uitgangspunten.

Bentvelders
kwaad over start
werkzaamheden
Vervolg van voorpagina
Een ander punt van discussie is de
aanleg van zeventien parkeerplaatsen aan de noordkant van de Zandvoortselaan

Niet nodig
Mr. Grothuis: „Uit onderzoek is
gebleken dat er zo'n tien auto's fout
parkeren bij grote drukte Het is dan
ook niet nodig om zeventien parkeerplaatsen aan te leggen Zoveel
zijn er niet nodig."
Gemeentelijk woordvoerder Egon
Snelders laat weten dat de gemeente
juist heeft gehandeld „Bij de in
spraakprocedure is de gemeente
niet verplicht de werkzaamheden te
staken of uit te stellen. Dat moet
alleen als er een schorsingsverzoek
wordt toegewezen en daarover is
nog mets bekend "

Bewonersbrief
De gemeente heeft de omwonenden in een taewonerstarief laten weten dat de reconstructiewerkzaamheden aan de Zandvoortselaan op l
september starten. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanpassen van het wegdek en verlegging
van het fietspad. Het riool wordt ook
aangepast. Vooruitlopend daarop is
• Ondanks alle mooie plannen hebben de raadsleden er weinig vertrouwen in dat de wateroverlast in Zandvoort het waterleidingbedrijf op 15 augustus met werkzaamheden begonnen.
ooit *onder de knie te krijgen'.
„ . ., . ... .
.
1=1
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uit de omgeving die interesse hebben voor een parkeerplaats.
Toch gelooft geen van de raadsleVolgens de fractievoorzitter van
den er echt in dat de gemeente Zand- D66, Annema, moet er in ieder geval
voort zo'n rioleringsstelsel kan laten gezocht worden naar mogelijkheden
aanleggen, dat de wateroverlast defi- om de capaciteit van het riolenngsmtief tot het verleden behoort. Hoe stelsel zoveel mogelijk uit te breigroot de capaciteit ook is, er kan den. Hij vraagt zich overigens af of
altijd nog wel eens een bui vallen een nieuw onderzoek wel nodig is:
waardoor het dorp toch onderloopt. de uitgangspunten van het basisnoDe suggesties om toch een oplossing lenngsplan zijn volgens hem met zo
te vinden, lopen nog uiteen. Verstee- slecht geweest. Daarin werd wel een
ge, CDA, pleit voor een parkeergara- rioleringstelsel met een hoge afvoerge op het Zwarte Veld, met daaron- capaciteit genoemd, maar dat verder een 'bunkerkelder' waar het te- mogen is bij de uitvoering met verveel aan regenwater geloosd kan wezenhjkt. In die visie werd hij geworden. De garage kan gedeeltelijk steund door Van Gelder, PvdA.
gefinancierd worden door mensen
Volgens Landman, GBZ, moet de

Uitbreiden

afvoer van het hogere deel van Zandvoort veranderd worden. Tates is
echter van mening dat de laatste fases van het basisnoleringsplan met
uitgevoerd kunnen worden „Dat
kost vier miljoen, en dat hebben we
met. Daarom denk ik dat we onze
inspanningen een andere richting
moeten geven: de schade tot een mimmum beperken."

Actieplan
Volgens hem moet de gemeente
samen met de bewoners zulke maatregelen treffen, dat er zo min mogelijk water de huizen kan bmnendrmgen. „Als we inventief zijn, is daar

nog wel een potje voor te vinden."
Daarnaast moet er een plan zijn om na een overstroming - samen de boel
zo snel mogelijk op te ruimen. „Zodat het weer snel voorbij is." Annema (D66) ziet daarin nog een te
groot mankement. „Zo'n actieplan
treedt pas in werking als het gebeurd is En dat is natuurlijk niet de
bedoeling."
Wethouder Van Caspel legt de
eindverantwoordelijkheid van het
toekomstige rioleringsstelsel bij de
gemeenteraad. Die zal moeten beslissen hoeveel geld hieraan besteed
wordt. „Het is aan de gemeenteraad
om te beslissen of alle fases worden
uitgevoerd."

De woning is indertijd bij inschrijving te koop aangeboden. Gezien de
aard en ligging, op een steenworp
afstand van het strand, had de gemeente al verwacht dat het pandje
meer zou opbrengen dan de getaxeerde waarde. De prijs van een huis
hangt immers af van de economische marktwaarde van een pand en
in deze regio is die aanzienlijk hoger
dan de taxatiewaarde.

Marktmechanisme
Daarom is het gemeentebestuur
destijds afgestapt van de gebruikelijke verkoopprocedure, van toepassing op gemeentewoningen die door
huuropzegging vrijkomen. Normaliter worden deze tegen de getaxeerde
waarde te koop aangeboden, de toewijzing geschiedt dan op basis van

ZANDVOORT - De raadsleden maken zich bezorgd over
de toekomst van de Zandvoortse politie. Het korps overschreed de begroting met

Karakteristiek

Kerkdiensten
Weekend 22/23 aug. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, Zendingsbussenzondag
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J. Seeleman,
Rozenburg
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag dienst 10.30 uur.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duijves
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donderdag m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout Uitgave Weekmedia BV Hoofdred
J M Pekelharing Hoofd commercie J F
Sas
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-18648 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 0206451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Faxnummer 02507-30497 Kantoor geopend maandag 13-16 u, dinsdag 10-13, 14-16 u,
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 1317 u .vrijdag 9-12 u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel 020-6475393, Postadres Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Faxnummer 0206475449 Micro-advertenties tel 020 562 6271
Verkoopmanager M Chnstiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,
ƒ 29,- per half jaar, ƒ 52,- per )aar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,75
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad
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is opgericht in

• De gemeente is van plan dit pandje, een van de oudste woninkjes van Zandvoort, van de hand te doen.
Foto Bram Slijnen

i Weekenddiensten
Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders

Weekend:
22/23 augustus 1992

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbeschermmg): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weemnk. Informatie daarover tydens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Pliermga worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Opemngstrjden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00
Buiten de openingstijden: mformatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

ü Burgerlijke stand u
Periode:
11 - 17 augustus 1992
Ondertrouwd:
Dersigni, Petrus Franciscus Cornelis en: Luiten, Sylvia Monique.
Geboren:
Rachelle Dolores, dochter van: Driehuizen, Arend Jaccb en: Stoltenborgh, Yolanda Louise Dolores.
Lesley, dochter van: Loos, Peter en:
Kroon, Esther.
Kirsten Nelleke, dochter van:
Brandse, Peter Gerard en: Schreuder, Grietje.
Joep, zoon van: van Steeden, Jacob
Leendert en: van der Krron, Sonja
Roselinde.
Overleden:
Bekenkamp geb. Ket, Elisabeth Mana, oud 84 jaar.
Klees, Herman, oud 58 jaar.
Kreijger geb. de Schipper, Sophia
Cathalina, oud 86 jaar.

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

17166

T \J\JJL

Altijd stralend weer is ook niet ie
van het Dat hebben de stiandpach
ters afgelopen weken ei varen
Strandpachtur Jan Paap van pavil
]oen De Wurf zegt "Je mag het eigenlijk niet zetten, want dan roepen
ze weer' 'o, die zijn al weer binnon',
maar als je in mijn hart ki]k moet ik
toegeven dat ik wel bh) ben met een
weekje rust Je komt even bij en het
personeel kan ook uitblazen Boven
dien is het voor de toeristen ook wel
lekker, dan kunnen ze even iets anders doen Het gaat mensen ook de
keel uit hangen als er lang achter
elkaar zon is Eigenlijk willen ze niet
naar het strand, maar het is de enige
plek waar het uit te houden is, dus ze
moeten wel Maar omdat ze niet echt
voor het strand komen, worden ze
vervelend Ik verwacht bovendien
na een 'rustpauze' van het mooie
weer, extra drukte als de zon zich
weer laat zien
Dat de gasten vervelend worden is
ook de ervaring van medewerker
Aldo Halderman van paviljoen Club
Nautique. Hij vertelt "Het mooiste
is het als je drie da°un mooi weer
hebt en een dag slecht Maar dat kan
natuurlijk met Op zich mogen we
niet klagen, met zo'n mooie zomei.

JLrt&V'.L B. l/v^JL O

Maai er zitten ook nadelige kanten
aan Als het te lang at hter elkaar
waim blijft, dan woidcn de badqas
ten vei velend
"Sommige drinken te voel biei en
dooi de hitte valt het clan rook non
uens vei keerd Dan woi den /c agi es
sief Maar het !>cbeuit ook dal men
sen nuwoon gaan zeuren Er woidt
tegenwoordig veel gevliegerd op het
strand Dal woi clt ocht een rage Die
vhegei s maken een zocnigcluid Dan
gaan ze daai bij vooi beeld ovci kla
gen Wij vragen dan aan de vho«elaars of /M vei dei op willen staan en
dan is het euvel opgelost"
Halderman wei kt als vakantie
werker bi] het paviljoen Hij is op
zijn jjlaats bij Nautique, want hij is
gek op watersport Hij kanoed onder
andere in /ce Dat vereist een spociale techniek als er een giote ynll aan
komt, moet je oppassen dat je met
omslaat
Kanovaien is niet eng Als je omslaat gebeurt er weinig "Ik was m
het begin wel bang dat je, als je op
zijn kop onder een kano ligt, niet
meer kon ademen Maar je oefent
eerst in hel zwembad Dan ontdek je
dat als je omslaat, je wel kunt ademen als je je hoofd opzij legt "

Politici accepteren excuses
over tekort bij politie

urgentiepunten. Op deze wijze worden mensen met een laag inkomen
en/of weinig eigen geld ook in staat
gesteld om een woning aan te schaffen. Het financiële nadeel van die
procedure is echter,sdat het marktmechanisme wordt uigeschakeld.
Bovendien moet de" koper ook over
voldoende middelen beschikken om
de noodzakelijke verbeteringen te
laten uitvoeren.

Het zwaar verwaarloosde pandje
is een van de oudste wonmkjes van
Zandvoort, het stamt uit de tijd rond
1850. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten de woning, ondanks
de vervallen staat, niet te slopen.
Wel zijn inmiddels door de - aanstaande - koper de aanbouwen gesloopt. Dat scheelt de gemeente een
bedrag van elfduizend gulden. Het
college had de aanbouwen eerste
zelf willen laten slopen om de karakteristieke waarde van het pand te
versterken.
Na aftrek van alle kosten verwacht het college van burgemeester
en wethouders een netto opbrengst
van 163.885 gulden.

JL O.01>

Van der Heijden zelf pas laat ingelicht

Gemeente verkoopt
karakteristiek pand
ZANDVOORT - De gemeentewoning Marisstraat 7 wordt
waarschijnlijk voor 165.100
gulden verkocht. Dit was het
hoogste bod, toen het pandje
enige tijd geleden te koop werd
aangeboden: De waarde was
getaxeerd op 120.000 gulden.

rust voor narhtprs

237.000 gulden. Daarover werd
de korpsbeheerder, burgemeester Van der Heyden, veel
te laat ingelicht en de raadsleden nog later. Het tekort was
onder andere veroorzaakt
doordat het korps teveel overuren gemaakt had. "Hoe moet
dat in de toekomst, als het
korps nog meer moet inkrimpen?" En: "Als we nu al weinig
grip op het politiekorps hebben, hoe moet dan dan als de
regiopolitie wordt ingevoerd. "
Dat waren de vragen die maandagavond aan de orde kwamen
in de gecombineerde commissie Financien en Bestuurlijke
Zaken.
"Mijn
verontschuldigingen,"
sprak burgemeester Van der Heyden de raadsleden van de commissies Financien en Bestuurlijke Zaken toe. De raadsleden voelden de
korpsbeheerder aan de tand, omdat
zij zo lang verstoken waren van mformatie over het tekort op de begroting van de politie. "Ik werd daar zelf
ook pas in april van op de hoogte
gesteld," aldus de burgemeester.
"Vervolgens hebben we vier, vijf
keer overleg gevoerd tussen college
en korpsleiding en korpsleiding en
korpsbeheerder. Daarna brak de vakantietijd aan."
De raadsleden accepteerden de excuses, maar waren met gerust op de
toekomst Volgens Van der Heyden
heeft het korps beterschap beloofd
"En we moeten erop vertrouwen dat
de politie, die geld krijgt van het
Rijk, als een goed rentmeester dat
geld beheert en een goede boekhouding voert." In de toekomst zal de
burgemeester wekelijks overleg voe-

Boortoren voor
kust niet welkom

pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk'
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
ZANDVOORT - De gemeente
Stichting Welzijn Ouderen Zand- Zandvoort is van plan samen
voort: (voorheen Dienstencentrum) met de gemeenten Velsen en
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. Bloemendaal een bezwaarSpreekuur op dinsdag- en donder- schrift op te stellen tegen de
dagmiddag van 13.30 tot 15 00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be- plannen van Mobil. De olie- en
woners van 55 jaar en ouder) ge- gasgigant wil op ruim een kilobruik te kunnen maken, dient men meter voor de kust een boortozich 24 uur van te voren op te geven ren neerzetten, om proefborinbij Huis m de Duinen, tel. 13141, tus- gen naar gas te verrichten. Ook
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per de strandpachters zijn verontpersoon bedragen vanaf l juli 1991. rust over de plannen van Moƒ1,50 voor een enkele rit, /'2,- voor bil.
een retour.
"Geofysicus Flink kan mij nog
Alg. Maatschappelijk Werk Zanilvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg meer vertellen," verwijst strand023-320899 of 320464. Spreekuur op pachter Jan Paap van paviljoen De
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- Wurt de uitspraken die geofysicus
dagavond van 19.00-20 00 uur Ver- Flink twee weken geleden deed in
der volgens afspraak. Deze hulpver- het Zandvoorts Nieuwsblad naar het
lening, beschikbaar voor iedere m- rijk der fabelen Flink stelde toen
woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagaZANDVOORT - Een 66-jarige
vond 19 00 - 21.00 uur: 19783. Schnf- vrouw uit Nieuwegein werd zaterdag
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand- rond elf uur beroofd van haar fotovoort.
toestel en zonnebril De vrouw stond
Woningbouwvereniging EMM: rond elf uur op de Grote Krocht te
Klachtentelefoonnummer techm- wachten bij de oversteekplaats, toen
sche dienst: 17577. Bestuurlijk er twee mannen kwamen aanrijden
spreekuur: iedere eerste dinsdag op een bromfiets De mannen trachtvan de maand van 19.30 tot 20.00 uur. ten haar handtas te ontfutselen,
Sociale Verzekeringsbank: spreek- maar dat lukte ze niet. Daarop nauur tijdens de 'even' weken op men ze genoegen met haar fototoewoensdag 10-12 uur, m Gemeen- stel en zonnebril.
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.
De bestuurder van de brommer
023-152152.
was gekleed m een fel gekleurd jack
Storingsdienst Gasbedrijf, tel. 61500. en een zwarte broek. De passagier
Taxi: tel. 12600.
had een zwart jack en een zwarte
Openbare bibliotheek: Prmsesseweg broek aan. Beide 'heren' droegen een
34,
tel. 14131.
Open
ma. zwarte integraalhelm. Zij reden op
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl. 14-17.30, een oude zwarte bromfiets, die opwoe.
10-17 30,
vrij. vallend veel herrie maakte.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
De politie verzoekt getuigen con10-14 uur.
tact op te nemen via 13043.

Tasjesdieven
gauw tevreden

dat een boortoren voor de kust een
toeristische attractie zou kunnen
zijn, omdat een boortoren voor Kijkduin ook extra drukte opleverde
Volgens Flink is het goed mogelijk
om de boortoren in het najaar te
installeren, zodat de hinder vooi de
toeristen beperkt blijlt

ren over de begroting, met de korpsleidmg Daarnaast wordt er elk
kwartaal een analyse gemaakt

Geen controle
Het begrotingstekort was onder
andere ontstaan doordat 'de interne
controle bij de politie ontbrak' Ook
was er aan sommige medewerkers
teveel overwerktoeslag uitgekeerd
en hadden de agenten teveel uren
gemaakt. Volgens plaatsvervangend
korpsleider Bruntink, waren de fouten ontstaan doordat sommige betalingen bijvoorbeeld per vier weken
en met per maand berekend waren.
De perikelen met betrekking op de
begroting werden duidelijk nadat
het accountantsbureau VBA het
stuk tegen het licht had gehouden.
VBA ontdekte dat sommige medewerkers teveel salaris hadden ontvangen Het korps heeft zelf geen
menskracht om de financiën m de
gaten te houden De administratief
medewerker heeft elders een baan
gevonden en vanwege de bezuinigmgsplannen mag de ontstane vacature niet meer opgevolgd worden.
Vandaar dat er op de begroting
15 000 gulden extra is uitgetrokken
om de boekhouding extern uit te besteden, zodat het totale tekort dat de
gemeente moet aanvullen 35 000 gulden bedraagt. De politie vult zelf
ruim twee ton aan

Geen vertrouwen
De raadsleden hadden weinig vertrouwen in de toekomst. "Wie zegt
ons dat het beter gaat Hoe weten we
zeker dat we het regiokorps niet
gaan sponsoren, terwijl de Zandvoortse
politie ondergesneeuwd
raakt 9 ," vroeg D66-er Annema zich
af
Van dei Heyden moest het ant
woord schuldig blijven "Het doel
van de regiopolitie is om soepeler
om te gaan met aanbod en behoefte
Als het hier rustig is, kunnen wij
mensen uitbesteden en als het hier
druk is kunnen we hopelijk rekenen
op bijstand van elders Of het zo
werkt moet de toekomst leren " Vol
gens Bruntmg wordt er ook over een
zomer- en wintertaezettmg nagedacht
(ADVERTENTIE)

Jan Paap i eageei t "Als er een tan
ker vastloopt, komen er ook meer
mensen kijken Maai dat vinden we
toch ook met leuk Zo zie ik het ook
met die booi toren Misschien is het
even interessant om naar dat ding te
kijken, maar volgens mij kijken de
mensen liever naar de golven dan
naar zo'n installatie Het ding be
deift het uitzicht Bovendien maak
je mij niet wijs dat er geen gevaai is
vooi het milieu Volgens mij lekt
zo'n toren altijd En we waren juist
blij dat de Noordzee wat schonei
werd "

Explosie
Actiegroep Gieenpeace is het met
hem eens Volgens Greenpcace is er
bij het boren naar gas altijd kans op
een blow out, een ongecontioleerde
gasontsnapping. of een explosie Bo
vendien stelt de actiegroep dat verzekenngsmaatschappijen boortorens net zo gevaarlijk vinden als
kerncentrales
Volgens geofysicus Flink van Mo
bil loopt dat wel los en is er sinds de
jaren zestig nooit meer een blow out
geweest, omdat er tegenwoordig
scherpe veiligheidseisen gelden Hij
sluit echter mets uit, omdat er altijd
een zeker risico blijft Ook de gevol
gen voor het milieu blijven volgens
hem beperkt omdat het water waarmee gespoeld wordt en waann zich
boorgruis bevindt, hergebruikt
word't, of wordt afgevoerd naar het
land

Elektrisch schuifdak
Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN?
D Maakt u een afspraak \ oor vrijblitvende offerte
D Stuurt u mi| dokumentat e
Naam
Adies _ __ - _
_ _ __
Poslkode Plaats
,/
i Telefoon
S v p opstuien naar het
hierboven vermelde adres
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Autoverzekering
V.A. ƒ75 • DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nir 02507-14534.

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500
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Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

Kunst en antiek
Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng voor veiling
31 aug + 1 sept Frans Hals
laan 33 Tel 020-6473004

"porn. Slegersstraat 2b
h tel. 02507-12070
.beopend dagelijks van

Radio/tv/video

;A|tijd: dé nieuwste

020-5626271

jsyejriljt-;:de.; .grootste '

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
Carla Out - Ouderkerk a/d Amstel

IV sluiling^lijclni, gfltlrn \uur pl.iulsm^ in dc/( Ifdi' VM-ck
Vour dr betaling iniH.inflt u <rn at< cpigirok-iiUl.

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

'ÏTei; 02507-1 2070?

(Para)medisch
personeel
gevraagd

Divers personeel gevraagd
Holland Optical Company B.V.

bevraagd voor direkt
TANDARTSASSISTENTE
Het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek
zoekt voor haar magazijn, waar de orderverwerking en ver- liefst m ervaring, leeftijd tot ±
zending plaatsvindt van onderhoudsprodukten voor contact- 22 jr Buitenveldert,
tel 020-6420785/6424218
lenzen, een

magazijnmedewerker m/v

Oppas gevraagd/
aangeboden

de werktijden zijn van 830 tot 17 15 uur

Aanneming en
vernieuwbouwing
MK INTERIEUR voor sloop
werk en kleine verbouwingen
Tel • 02507-30572

Woninginrichting

WIJ BIEDEN
- werk in een prettig snelgroeiend bedrijf,
- een passend salaris

* ZANDVOORTS NIEUWSBLAD *
ZOEKT PER 1 SEPTEMBER A.S. EEN

BEZORGER/STER

dierenbenodigdheden

* Ik, rode poes, 16 rnnd ,
ben op zoek naar een goed
bijtehuis Wie wil voor mij zorFoto Boomgaard gen? Tel 02507-17377
Grote Krocht 26 't Catshuijs heeft t.k. mooie
Perzische kittens, div. kleuren
Tel. 13529
o a chocolate en bleu tabbij,
* T k Eiken BOEKENKAST, 5 prima stamboom, 16 weken,
planken, 187x80x40 cm Tel geheel ingeënt en ontwormd,
ƒ400. Tel 02993-71419.
02507-12255
T k Eiken tafel, 80 x 180, + 6 Te k. aang. tweede hands
stoelen, t e a b Tel. 17078 KAMEEL, in prima staat, loopt
als een trein. Kan 2 weken
Zie de colofon voor opga- zonder water Te bevragen bij
ve van uw rubieksadvertentie de Dierenboetiek.

VOOR OUD NOORD

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

17166

E.X. discountclub Nieuw in
Nederland waarbij men ook
op speelse wijze hoog kan
(by)verdienen
Tel 0206957895 (24 uur)

CER/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

NVM

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
na\ olgende \ onr\\aarden:
• inzenden uitsluitend s ia
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven « \erloren/gi'\onden •
ueg/aan komen lopen/\liegen • maximaal 5
regels 9 alleen voor particulier gehruik
• het aangebodene mag niet ho\ en J' :300
uitkomen

Brieven onder n u m m e r kosten ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat hij u\v
oj)ga\e de regel Br. o. nr. ... hur. v.d. blad als l
regel hij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het i n v u l l e n v a n uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt. komma ol cijfer één
v a k j e . Laat na ieder woord, p u n t of komma een
vakje vrij. Schri]!' per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw a d v e r t e n t i e een betaalde Micro is k u n t
u hij uv\ tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bij.sluiten of u o n t v a n g t van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon u i t k n i p p e n en opstuien (frankeren als
brief) met vermelding \an uw postcode, naar ons
kantoor:

01 afgeven hij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12.
2041 .IM Zandvoort

\Vij /.ijn niet aansprakelijk v ooi' fouten ontstaan dooi onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor /.onder opgave v a n redenen t e k s t e n te wijzigen ol niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijK
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

•

èid;22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
/
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4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding \ r u u g p r i j s ( a r t i k e l e n te zamen mol hoven ./ 300) k u n t u niet gratis adverteren. Alle
nrii/nn
incl (i",,
prij/,en incl.
G "o RT\V
BT\\
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:
S.\.p. in rubriek:

HASSING B.V.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Oproepen
Mededelingen

Huwelijk en
kennismaking

* Dat wij nog vaak mogen
PROOSTEN, Tineke.
* Elke maand kunt u gezellig
en voordelig een dagje uit
met de vrouwen van nu Belt
u eens met nr 02507-13765
om inlichtingen.
* FRED zaterdag zullen wij
ien pintje pakken, want dan
noor je echt bij de oude zak<en. Ane
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres'' Dat hebben wij voor ui
InL tel 02907-5235
*-Herman Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag Liefs
Opa en Oma.
* Herman Minden wordt
zestien jaar op vrijdag 21 aug
Wie belt hem even op7
* HIEP HIEP HIEP, Fred is nu
niet meer zo piep, zal ik eindelijk beleven, dat je betere
<aarten gaat geven, Marijke.
*LIEVE GOOFY nog twee
weken wachten1
* Lieve Marja, je moet wel
neel veel van me houden om
met mij te willen trouwen11
* Lieve Ran, vanaf morgen
heb je je zin, dan ga ik als
.spierieus" het leven in»
*NU ECHT een ouwe zak
Fred, Fred
* Paul,
Angela,
Marcel,
Daphne, Dennis, Daan, Ron,
nsther, Nico, Nilca, Jaap,
Claire, Peter, Elly en Robert
bedankt voor de TEGEKKE
VRIJGEZELLENAVONDi i
* Randolph en Marja Ik
wens jullie een fijne dag!
Sonja.
* Schaken in Zandvoort bij
de Zandvoortse schaakclub
n het Gemeenschapshuis, iedere donderdagavond Bel
nu voor info 13224
* Vanaf 10 jaar kan je al
shaken bij de Zandvoortse
.chaakclub, iedere donderdagavond van 7 tot 8 uur Bel
nu 14120 of 13224
* Verloren omg. Hasebroekstraat LEESBRIL in zwarte
koker. Tel. 13779
* Volleybal7 Een zilveren
sport' Sporting O S S Tel.
02507-16534

Keurige, goed uitziende,
Poolse vrouw, 59 jr, zoekt nette, charmante man voor regelmatig gezellig samen zijn
Br o nr 755-77870 v.d blad.
Nette, ongeb , jonge vrouw,
35 (niet lesb), zoekt een lieve, serieuze, vaste vriendin.
Wil rustig aan beginnen met
eerst even corresponderen,
Br evt met foto o. nr. 75577868.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

:

Te koop
aangeboden
diversen

, VIDEOTHEEK-

DOMBO
; . De.

niéuwste :films

'•;.; r Pure Luck j
'Dead in the water
;.•'•." ,; ':&•,' •* ''*-';.i'',';: '''•'

: Dead Run

;

Barton Fink
v'-'/iV.'•*;'' •*'•','.* .-,•'.'.: : ; .;
The Berlin conspiracy

Lessen en clubs
AEROBICS
o l.v Anja v d. Voort.
Bel v info 19701 of 12215.
Engels voor beginners en
half-gevorderden, ƒ5,- p/u.
Begin 31/8 en 3/9 PROGRESS, tel. 020-6738412
MASSAGE - Unieke beginnerscursus massage + shiatsu 14 ma-av v.a. 7/9.
De Roos, A'dam-C. Touch
A'dam 020-6624382 (kant u.).
* Schaaklessen bij de Zandvoortse schaakclub m het Gemeentehuis Bel nu voor informatie 13224 of 02507-14120
Zalenverhuur

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26.
Tel. 13529
Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

;.--V-; Betamax
films te.köop

'

w^m
Verhuur var|:;
Nintendo spelletjes
Videotheek

Dornbö

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur appartement boven
bedrijfsruimte, max 2 pers.
huur ƒ950 excl. p maand.
Br. o. nr. 762-77869 v d. blad.
Te huur in centrum van Zandvoort- BEDRIJFSPAND met
bovenwoning, redelijke huur,
geen overname, geen horecai Tel: 02507-13975.
Te huur zomerhuis voor één
werkend pers. per 1 okt. tot
31 mrt '93 Tel 02507-13341

Bijna iedereen in
Zandvport huurt
zijn videofilms
bij videotheek

POMBO
U opk?i

VERENIGINGSGEBOUW

HOVENIERSBEDRIJF TONI
voor aanleg en onderhoud
* Welke jongens of meisjes van tuinen. Bel 023-338823.
van 8-9 jr hebben zin om te
landballen9 Trainen di van 4
Te koop
:ot 5 bij Hol-Cas-2 v m Terrein
Bmnencircuit
gevraagd
* Wintersport in Zandvoort?
diversen
Volleybal bij Sportmg O.S S
* Te koop grill en oven, merk
Tel 02507-16534.
Moulinex, samen voor ƒ 125.
* Zandvoortse
SCHAAK- Tel 02507-13070
3LUB, va donderdag 10
;ept m het gemeenschaps- T k. gevr bolderkar met autopedwielen. Tel. 02507-12577.
huis Info 13224 of 14120
• Wij behouden' ons het *T.k gevr. HOMETRAINER
•echt voor zonder opgave van in goede staat. Tel. 13962.
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
Foto - Film

* Geloogde
schuifdeuren,
2x + kastdeuren, 4x, uit separatie, ƒ 150. Tel.: 02507-19587
Te koop- 1 maxi Cosi 2000
ƒ 120,1 box wit ƒ 100,1 combi
Koelstra kinderwagen compleet ƒ 150, 2 traphekjes a
ƒ25, 1 loopstoeltje ƒ25,
Inl. Mw Kroon, tel.: 17619.
* Te koop koelkast + gasfornuis/100 Tel. 02507-19587.
* T.k.
auto-kinderstoeltje
Storchenmunle, 3 standen.
Tel.: 14443.
*T.k. i.z.g.st campingbedje
m. matras + babybad m.
standaard samen ƒ 75,14250.
T.k. keyboard G E M. P X.
met geluidseff. + standaard
ƒ700. Keyb. Yamaha PS200
ƒ 150; Olivetti
schr.mach.
{75. Tel.: 02507-17862.

'•.}:\ ••. '..;'• Corn. ' 1:;
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

725,Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Te koop Suzuki crossmotor
125CC, pas gereviseerd. Prijs
ƒ 1250. Tel: 02507-17495.
T k Brommer Puch maxi S,
i.z.gst. ƒ650. Tel: 15776
* T.k. damesfiets, i.g st.,
ƒ 125. Tel • 02507-18026.
T k RACEFIETS, Kitty Ehveld,
tel na 18 uur 02507-30073.
Tel. werk 023-158402.
T.k. viertaktbrommer, Honda
SS50, i.z.g.st., mcl. verz. Pr.
f 1800. Tel.. 02507-17503.

FORD GRANADA stationwagen b.j '79, 02507-30572.
*T.k. OPEL ASCONA '79
ƒ 700, apk 12-2-93, 13937.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Dieren en

Lijsten op maat

SOLLICITATIES TE RICHTEN AAN
HOLLAND OPTICAL COMPANY B V
Verrijn Stuartweg 42, Postbus 234, 1110 AE DIEMEN.
INFORMATIE, dagelijks tussen 1000 en 1200 uur
bij Mw A. Timmerman (tel 020-6903331).

Telefoon

Nieuwe computers en onderdelen voor een bodemprijs,
ook repareer ik Tel. 30902
*T k Nintendo GAMEBOY 2
mnd oud ƒ 125, 02507-12255

OPPAS gevr voor af en toe 's
avonds, min 18 jaar, 13962^

WIJ VRAGEN
- accuraat en netjes kunnen werken,
- leeftijd tot 25 jaar,
- goede gezondheid

Wij bieden studenten en
scholieren nog 3 wkn het
HOOGST BETAALDE vakantiewerk van Nederland. Ben je
min. 17 jr, bel dan 0340457478 tussen 17 en 20 uur

Computerapparatuur
en software

Dombo
5 films
hele week
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070

Auto's en
auto-accessoires

Mw. M. Coffeng - Amstelveen

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
aratis achtergrondmuziek

Verrfuür vairi

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

N. Dalmulder-Amsterdam

Foto Boomgaard

(tlit nummer is riu-t \»mr bc/i)i{;klai hu-ii) nl /rndcn ,ian

Micro'- Wookmciliu
Pcutbus 156 - 1000 Al) Anistrnlain

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de

Elvira Danker-Amsterdam

:

Videotheek

Financien en
handelszaken

Caravans
Vouwwagens

Tuin/zomerhuisjes
T k. Vouwwagen A kreuzer,
vr pr ƒ 750, 02507-30572.
Diverse clubs
ADRESSEN
Ze geven hun adres en telefoonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt (06/100 cpm). 95 98
HOMOKONTAKT. Zoek je
een lekkere boy?
Bel nu 06-9668. 75c p.m.
ünda en nog veel meer meisjes van 18 jr zoeken sexkontakt. Bel 06-9664. 75c p.m.
LIVESEX PRIVËi 75cpm
De madam verbindt je 1 door
voor een privé gesprek
Grieks standje . .. 06 95 05
Erox live
.
.06.95 06
Rijpe vrouw
069609
S&M live .
..
06.9626
Tieners (18) live
06.96.36
Topsexbox 25+ .. .06.9722
Frans standje
06.97 33
Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info- 06-9766. 75c p.m
Meer dan 400 meisjes van 18
jr. willen een afspraakje met
jou 06-320.322 11 75c p m.
Meiden 37,5 cphm. 06-320
327.06 . . . . St. Frans/Grieks
326.19
Effe vlug'
325.54
Topsex 25+
326.63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex
329.66
sexlesjes
Meisjes (18) willen wat bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330.60 75c p m.
Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320326 17
Straatmeid
327 47
Onschuldig
322 55
Vol v. boven
340.44
.. Les 35 + 18 jr
328 27
Lesbi
NATASJA doet het met
hete Buurjongens van 18.
06-320.32411. 75c p.m.
Onderdanige jongens v. 18jr.
bellen met strenge meesters
S.M voor 2 (direkt apart).
06-320.329 99. 75c p.m.
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun telnr.
Bel nu 06-9661. 75c p.m.
PARTNERRUIL pnvelijn, direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06-320.330.91 75c p.m.
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
06-320321.44. 75c p.m.
Sabnna en nog veel meer
meiden van 18 jr. willen direkt
apart 06-320 322.88. 75cpm.
Schoolmeisjes v. 18 jr. willen
ervaring opdoen. Daling.
06-320.33043. 75c p.m.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jongen meiden (18), huisvrouwtjes en jongens (18).
06-320.33046 75c p.m

Vluggertje leuke meisjes (18)
zoeken lekkere jongens v. 18
Bel 06-9662. 75c p m.
Vrouwen 37,5 cphm. 06320 328.99 . . Rijpe Vette Vr
320327.70. .. Negerin 35+
320.329.30. . .Verpleegster
320323.63
Rijp Ordi
320 324.54 . . . . Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 1300 en
2200 uur 02507-16141 of
023-400130.
WULPSE Loes zoekt een lekkere vriend voor '
06-320.324 44. 75c p.m

Als het klikt willen deze meiden v. 18 jr. vaker sexkontakt1
06-320.320.55. 75c p.m
Als je houdt van jong. Jonge
Meiden (18) kontakt
06-320.324.33. 75c p m
BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
lekkere jongen v 18 jr.
06-320.330.87. 75c p m
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 75c p m
DEBBIE's Sexdating Maak 'n
afspraak met haar vnendinnen 06-350.222.41. 50c p m. Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18 00
DIREKT apart met een meisje tot 0300 uur. Telefoon
of een lekkere jongen (18), 02507-16141
voor een live heet sexgeZAPPSEX
sprek. 06-320.330 81 75cpm
Draai of toets om heen en
Direkt kletsen met 'n leuk terug te spoelen, het lekkermeisje. Bel 06-9757 en maak ste kun je blijven herhalen
'n afspraakje. 100c p.m.
75cpm
.
. 06.9691
DIREKT KLETSEN, met een Sexclub
1
Effe vlug
06.96 92
leuk meisje Bel snel
Rijpe vrouw
.06 96 94
06-320.322.05 75c p.m
Meisjes (18 jr)
06.96 40
DUIK in bed
met 'n lekkere Frans standje
06.96.46
meid (18)1 Vraag haar tel.nr. Vrouwtjes ..
.06 97 11
Bel: 06-9511 75c p m
06.97 91
S&M Club ...
06 97.92
Eerst wilde EVELIEN niet, TOPSEX 25+
.06.97.94
maar toen ze haar rok liet zak- Hardcore .
ken J 06-9530 75c p.m
Ze vertelt haar
TELEFOONNR.
Er zijn genoeg meiden v 18,
die ook het bed in willen. Luis- iets over d'r zelf, haar adres
vraagt of je langs komt of bij
ter op 06-9603 75c p m.
GAY PRIVÉ. Ben je op zoek jou mag komt n. (06/100 cpm)
9865
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen v 18. Of voor Zoek je 'n meisje (18) met '
een opwindend gesprek met Maak dan 'n sexafspraakje
'n hete knul 06-96 13 75cpm Bel 06-9667 75c p m
GENIETEN, zoek het lekker- Zoek jij telnrs van echte hete
meiden v. 18 jr.? Gewoon
ste meisje v. 18 jr zelf uit.
voor 'n opwindende sexaf06-320 324 99 75c p m
Genoeg ondeugende meisjes spraak! 06-32033042 75cpm
van 18. Ben jij ook op zoek'' Zoek jij wulpse vrouwen?
Bel Tnosexkontakt.
Bel 06-9602 75c p m
Gewillige meisjes (18) en06-320 320.44. 75c p m.
huisvrouwtjes willen alles met • Wij behouden ons het
jou doen Vraag naar hun recht voor zonder opgave van
tel.nr voor 'n hete vrijpartij! redenen teksten te wijzigen
Bel 06-320 330.45 75c p.m. of niet op te nemen.
HARD 37,5 cphm 06Allemaal leuke meiden (18)
320323.13
Hardlesbi zoeken z.s m een vriend.
320.326.18 .. . Domina 35 06-320330.77. 75c p.m
320 324.34 ..
.. S&M
320324.14
Ruig Rijp
Diversen
320 324.04
Onderdanig
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
X.YZ. BV verhuizingen en
Bel nu 06-9663
75c p.m.
kamerverhuizingen Voll. verz.
Hete MEISJES v. 18 willen Dag-nachtserv. 020-6424800
sexkontakt. Nu met-nummer. • De advertentie-afdeling
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonHOMO Waar gebeurd.
der opgave van redenen, te
Knullen onder elkaar
weigeren (art. 16 Regelen
06-320.32701. 75c p.m.
voor het Advertentiewezen).
Homo. Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-32033018 75c p.m
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320 330 88 75c p.m

Wij zijn
maandagmorgen
ook geopend

SF>AR

Celsiusstraat 192

SPAR IN

SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
telnr Bel 06-9502 75cpm
Slippertjeslijn, meisjes 18 jr.
zoeken sexkontakt.
06-320.32036. 75c p m.
Vanavond al 'n afspraakje1
Altijd succes als je op zoek1
bent naar 'n leuke vnend(in)
06-9533. 75c p m.

Celsiusstraat 192

Zandvoorts Nieuwsblad
l OfigE
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
De Spar
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Kerkplein 11, Zandvoort
AKO
Sig.mag. De Krocht
Gr. Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
T. Goossens
Vondellaan 60, Zandvoort
Gran Dorado
Vondellaan 1, Zandvoort
Fa. De Vonk
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Maraned
Fa. P. Kleijn

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Per 1/9 zelfst. woonruimte
gevr Hr. tot ƒ650 p. mnd.
Tel-023-280265 na 18 00 uur.
Zonnige woonruimte per
1/10'92 tot ƒ 1000 per mnd.
Liefst 3 kmr ensuite, m. uitzicht op zee. Organisatie adviseuse,
inwoonster van
Z'voort Tel 02154-12766.
• Rubrieksadvertentie opgeven' Zie voor adres en/of
'telefoonnummer de colofon
m deze krant.

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DEWIT VERHUIZINGEN

Woningruil
900
RUILADRESSEN
in
A'dam. GRATIS informatie bi]
Het Oosten. 020-588 22.55
Aang Mooie 4 kam flat, 1e
et. m ligb. in BTV. Gevr.' 3k won m. tuin in de regio,
020-6424878 of 6161785

RRKBIDE
VRHUIZERS

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

r
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Bemanning Louwes neemt leiding bij reddingsacties

ZANDVOORT - Het Zandyoortse station van de KNRM
neemt voortaan de leiding bij
het organiseren van reddingsacties. Dat is maandagavond
•hesloten in overleg met de
plaatselijke politie en de Zandvoortse reddingsbrigade. De
voornaamste reden is, dat de
medewerkers van de reddingmaatschappij dag en nacht, zomer en winter, direct te bereiken zijn. Het besluit viel tijdens de evaluatie yan een
,rootscheepse oefening, die
zondagavond werd gehouden.

• Theo Bussing, met de mobilofoon
in de hand, onderhoudt op de Dr.Ir.
S.L. Louwes het contact met de
reddingsbrigades.

• Henk Sol (I.) van de KNRM en
Peter Boot van Reddingsbrigade
Bloemendaal gaan 's avonds om
acht uur als 'vermiste vissers' de
zee op.

door Joan Kurpershoek

De politie heeft bij calamiteiten op
/ee behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt. Dat bleek zondagavond, tijdens een grootscheepse oeiening op zee. Daaraan werd deelgenomen door station Zandvoort van
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de
Zandvoortse Reddings Brigade
ZRB), de Bloemendaalse reddingsjbrigade, Watersport Vereniging
Zandvoort en de Kustwacht met de
RP 25 van de Rijkspolitie te water.
Ook de Zandvoortse strandpolitie
werd ingeschakeld, maar zij moest
haar actie al in een vroeg stadium
,staken. De agenten hebben wel tot
jhun enkels in het water gestaan,
maar daar bleef het bij. Net toen zij
met hun boot het water in wilden
a;aan, brak een stuurkabel.

Oppiepen'
De plaatselijke medewerkers van
de KNRM komen het meest in aanmerking om bij het organiseren van
een reddingsactie de leiding op zich
te nemen. De vrijwilligers kunnen
immers dag en nacht rechtstreeks
via het alarmeringssysteem 'opgepiep ' worden en bovendien heeft de
rodamgboot Dr.Ir. S.L. Louwes de

apparatuur om met alle deelnemers
te communiceren.
De onderlinge communicatie
stond centraal tijdens de oefening
van afgelopen zondagavond, waarmee alle deelnemers enkele in de
weer zijn geweest. „Organisatorisch
is het uitstekend verlopen," zegt
Rolf Kuiper van de Zandvoortse
Reddings Brigade. Samen met
ZRB-lid Paul Roosendaal heeft hij
de oefening al zo'n anderhalf jaar
geleden bedacht. Om een aantal redenen kon deze echter nog niet uitgevoerd worden.

dat punt moet er nog wel wat verbeteren, zegt Kuiper. Dat ligt voornamelijk aan het feit dat de Rijkspolitie te water geen apparatuur heeft
om rechtstreeks met de reddingsbrigades te communiceren. Nu verloopt dat contact via de Louwes, die
zowel marifoon (voor RP) als mobilofoon (voor reddingsbrigades) aan
boord heeft. Dat was voor de RP
zondagavond reden om de leiding
van de actie aan de Louwes over te
dragen.

Enkele weken geleden, na de verdrinkingsdood van een zeiler van de
plaatselijke watersportvereniging,
werd in overleg met alle betrokkenen besloten de oefening verder uit
te werken en in het programma in te
lassen. Die moest - voor het eerst plaatsvinden na zonsondergang.
Omdat zij niet over de benodigde
navigatiemiddelen
beschikken,
moesten de reddingsbrigades indertijd toen het duister inviel hun zoekactie naar de zeiler staken.
De communicatie verliep zondagavond nog niet helemaal gladjes. Op

In de nabespreking kwamen twee
bruikbare oplossingen naar voren.
De KNRM houdt voortaan contact
met de reddingsbrigades via kanaal
drie, het enige kanaal dat de boten
van Bloemendaal rechtstreeks kunnen ontvangen. Ook de bemannin- (in totaal deden er negen mee) 's
gen van de ZRB kunnen op dit ka- avonds uitgerust moeten worden
met verlichting.
naal afstemmen.
Voor de schipper van de Louwes,
Een andere oplossing is dat de Jan van der Ploeg, en zijn leerling
Rijkspolitie een mobilofoon aan- Dirk Draaijer was het een zware
schaft, waarmee rechtstreeks con- dobber om de brandingboten in de
tact met de reddingsbrigades moge- gaten te houden, om aanvaringen te
lijk wordt. „We hebben er allemaal voorkomen. De deelnemende boten

veel van geleerd," zegt Chris Kemp, moesten bij elkaar in de buurt blijsecretaris van de KNRM station ven om het zeeoppervlak systemaZandvoort, na afloop. „Daarom was tisch, in zogenaamde zoekslagen, af
het een uitstekende oefening."
te kunnen zoeken. Dat laatste zal
nog eens bij daglicht geoefend worden, de bemanningen van BloemenZoekslagen
daal hebben hiermee te weinig ervaDaaruit kwam ook naar voren, dat ring. Voor de reddingsbrigades was
de boten van de reddingsbrigades dit overigens de eerste oefening in
het donker.

Oplossingen

de eigen alarm-telefoonlijst belde,
was voor de Boulevard Paulus Loot
een vuurpijl waar te nemen. Het gevolg was dat op het politiebureau
een tiental telefoontjes binnenkwam van bewoners van de boulevard en de centrale overbelast raakte.
Toch konden alle deelnemende mstanties gewaarschuwd worden.r Menigeen was op de hoogte dat er binnenkort' een oefening zou plaatsvinRubberbootje
den, maar dag en tijdstip waren voor
KNRM 'vuurleider' (voorheen de meesten geheim gebleven.
'vuurpijlrichter') Henk Sol was voor
deze actie 's avonds rond acht uur
samen met Peter Boot uit Bloemen- Zinvol
daal in een rubberbootje de zee opEen aantal leden van de ZRB, nog
gegaan.
aanwezig op reddmgspost Ernst
Bijna een uur later belde organisa- Brockmeier, had de vuurpijl gezien
tor Rolf Kuiper de politie met de en was daardoor binnen twaalf mimededeling dat er 'een bootje met nuten bij het 'vermiste' bootje.
twee vissers vermist was. De motor
was pas gerepareerd, de trailer van
Om de oefening echter voor iederde boot stond nog bij strandpavil- een zinvol te laten verlopen, zochten
joen Sandy Hul'.
de 'vermiste vissers' daarop toch
nog maar een nieuwe, geheime positie. Daar werden zij om half elf door
Overbelast
de gezamenlijke redders gevonden.
Terwijl de politie de kustwacht Een half uur later was iedereen weer
waarschuwde en de nummers van veilig aan wal.

R. McDonald-huis
AMSTERDAM - Vijf jongens en twee meisjes gaan
op 2, 3, 4 en 5 september de
uitdaging aan om een ton
bij elkaar te steppen voor
hét Ronald McDonald Kinderfonds. In vier dagen tijd
zullen zij steppen van
Amersfoort naar Scheveningen. In Zandvoort is er
op 3 september een feest georganiseerd.
Het is voor de tweede keer dat
dit initiatie! wordt genomen. Vo
ng jaar werd de ton net niet u,chaalcl, maar de groep stoppers is
er van overtuigd dat het dit juar
wel gaat lukken De route van
Step'92, zoals de groep officieel
heet, gaat van Amersfooit via
Muiden, Amsterdam, Zandvoort
naar Schevemngen. Bij ledere
stopplaats zullen geldbussen
klaar staan ten behoeve van de
Ronald McDonald Huizen in Nederlancl. In Muiden is dat op
donderdag 3 september om 10 45
uur bij Ome Ko. Op dezelfde dag
is er bij caté de Blauwe Drtui in
de Binnen Brouwersstraat in
Amsterdam om 13 uur een stop
plaats. In Zandvoort is er dezelfde dag een feestmiddag op het
Gasthuisplem om 14 uur.
Om de verschillende 'stops'
luister bij te zetten is het Stcp-team nog op zoek naar artiesten
(amateurs), drumtaands, sponsors en donateurs. Inlichtingen
kan men krijgen bij de organisator: produktiebtireau Luuk Hasselman, tel. 020-6390932.
Zowel het Kinderfonds als de
Ronald McDonald Huizen functioneren zonder overheidssteun
en zijn volledig afhankelijk van
opbrengsten van particulieren
en bedrijven. De Ronald McDonald Huizen zijn destijds opgezet voor ouders die een kind hebben dat langdurig verzorgd moet
worden in een kinderziekenhuis.
Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnummer:
NMB Almere 662747992, of gironummer van de bank 834586.

Ëuser moet Coronel voor laten gaan
ZANDVOORT - De jeugd heeft het zondag gewonnen van de
ervaring in de toerwagenrace op het Circuit Park Zandvoort. Bij
de Koni Produktiewagens tot twee liter moest Cor Euser de
twintigjarige Huizenaar Torn Coronel voor laten gaan. Bij de
Renault Clip ging de zege naar Frans Verschuur. Ondanks een
waarschuwing van de Nederlandse Autorensport Vereniging
(NAV) kwamen veel auto's geschonden over de eindstreep.
(ADVERTENTIE)

Bij de Koni Produktiewagens reden de klassen tot 1400 en 2000 cc
een gemengde race. De strijd werd
verreden over twee heats, gescheiden door een korte bandenwissel.
Cor Euser, die bij het Marlboro
BMW Team de plaats heeft ingenomen van Paul van Splunteren, gaf
direct zijn visitekaartje af door het
rijden van een snelle trainingstijd.
Hij moest Torn Coronel echter voor
laten gaan.
In de race was de overmacht van
BMW overduidelijk. Alleen Torn
Meijlink kon Coronel en Euser bijhouden met zijn Alfa 33. De 5500
toeschouwers waren getuige van
twee spannende races. In de eerste
heat won Euser, maar de tweede
heat was voor Coronel. Bij een gelijk
aantal punten was het resultaat in
de tweede heat doorslaggevend en
daarom nam Coronel de eindzege
mee naar Huizen.

CINEMA CIRCUS

Contactsport
bioscoopprogrammering van 21 aug. t/m 27 aug. 1992

> Eèri'unieke
gelegenheid,
om het nog
déze eeuw op
het grote doek
té beleven,

Bij de 1.4-liters, die tegelijktijd reden, waren Kees Kreijne, Egbert
Top en Amee de Jong goed aan elkaar gewaagd. Met z'n drieën stoven
ze elke ronde naast elkaar richting
Tarzanbocht. De vrouw in het gezelschap bleek over de sterkste zenuwen te beschikken. Na twee keer
vijftien ronden stond Amee de Jong
op de hoogste trede van het podium.
Kreijne werd tweede, Top derde. Bij
de Koni Produktiewagens boven de

twee liter zegevierde Marcel van
Vliet.
De NAV had de Renault Clio-rijders opgedragen zich rustiger te gedragen op de racebaan. „Racen is
geen contactsport", was de NAV van
mening. Eenmaal achter het stuur
van hun wagens waren de coureurs
de woorden van de NAV vergeten.
Het ging er stevig aan toe en heel wat
Clio's liepen schade op. In de strijd
om de topplaatsen verliep de strijd
wel eerlijk. Frans Verschuur ging er
met de grootste beker vandoor. Hij
had een wagenlengte voorsprong op
Michael Bleekemolen, die weer een
fractie sneller was dan Patrick van
Dissel, die de snelste trainingstijd
gereden had. Door zijn vijfde overwinning staat Verschuur er goed
voor. Met nog twee races te gaan
heeft hij in het klassement een voorsprong van 27 punten op Dirk Wagner.
Bij de Formule Opel-rijders was
Jos Verstappen weer een klasse
apart. Van start tot finish reed hij
souverein aan kop en alleen Alain
van Wordragen kon enigszins in zijn
spoor blijven. De wedstrijd krijgt
echter een staartje: tegen een aantal
rijders is protest aangetekend, omdat hun motoren teveel vermogen
zouden leveren. Deze motoren,
waaronder die van winnaar Verstappen, gaan deze week nog naar Opel
in Duitsland om getest te worden.
De motoren zijn standaard verzegeld, dus de kans op een schokkende
uitslag is gering.

>'= KLASSIEKER

Zandvoortse tennissers
degraderen uit Eredivisie
ZANDVOORT - AS/4711
Zandvoort is er niet geslaagd
zich te handhaven in de ereaivisie van de tenniscompetitie.
De behaalde resultaten in het
laatste speelweekend bleken te
mager om degradatie af te wenden. Tegen Thor R/W werd 3-3
gelijkgespeeld. De Zandvoorters verloren vervolgens van
De Manege waardoor degradatie een feit is.

MICHAEL DOÜGLAS

S H A R O N

S T O N E

EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN
GEORGEDZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN
LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT
muziek JERRY GOLDSMITH
productie MARIOKASSAR/
ALAN MARSHALL
PMIAVISON®

NEDERLANDS
GESPROKEN
EN GEZONGEN!

Boekuitgave
AWBmna
Ungevets b v
SoundliacklNDlSC

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

CONCORDE FILM

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50
65+: ƒ 9,00
Vanaf 16 jaar

KAARTEN: tot 12 jaar ƒ9,volwassenen ƒ12,50
65+ ƒ9,00
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalda, minimaal 6 personen,
voor 'maar ƒ12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circ"s 18686
of bij Mc. Donalds 16001

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686

• Juist omdat de wind het 's morgens liet afweten, kwam het stuntvliegeren op vakmanschap aan. Foto Bram stenen

Een vlieger om een Jeugdfrustratie te verhelpen

'Dog fighting' voor de kust
ZANDVOORT - Hoewel de
wind en de zon het lieten afweten, tijdens het stuntvliegeren
zondagmorgen, viel er toch
veel te genieten tijdens de demonstratie. Een viertal vliegers veranderde bijvoorbeeld
in vier 'dpgfightende' straaljagers. Ze joegen achter elkaar
aan, maakten duikvluchten en
sneden elkaar de loef af.

mes-dubbelpartij. Het duo Hoogendoorn/Kiene kwam in de eerste set
met 3-0 achter tegen Haslinghuis/De
Vries, maar trok de set met 3-6 toch
naar zich toe. In de tweede reeks
verkreeg Zandvoort een 2-4 voorsprong. Die werd echter uit handen
gegeven (7-6). De derde set was ook
voor de Rotterdamsen, 6-2. Dat de
herendubbel-partij gewonnen werd door Marianne Timmer
(6-7,3-6) was slechts een doekje voor
het bloeden. Het besef leefde bij de
Zandvoorters dat de 3-3 eindstand
Het Sisi-stuntvliegerteam had al
Het was alsof het lot ermee speel- eigenlijk te weinig was.
eens eerder Zandvoort aangedaan,
de. Op het tennispark waar Zandvoor een demonstratie voor het pavoort twee jaar geleden wist te pro- Kansloos
viljoen van Preddy en Paul. Toen
moveren naar de hoogste tenniswaren de weerscondities optimaal.
Zondag togen de Zandvoortse ten- Een lekkere stevige wind vanuit het
klasse, kreeg de degradatie zaterdag
gestalte. Om zeker te zijn van hand- nissers naar Eindhoven voor de westen en een zonnetje erbij. Wat
having in de eredivisie moest er met zware wedstrijd tegen De Manege. wil een stuntvliegeraar nog meer?
ruime cijfers in Rotterdam van Thor Esmir Hoogendoorn won haar par- Maar afgelopen zondag tijdens de
gewonnen worden. Het pakte echter tij tegen Caroline Vis (6-2,4-6,2-6) en demonstratie voor paviljoen Club
Monique Kiene was te sterk voor Nautique was het pech hebben, 's
anders uit.
Het ging al mis bij de partij van Ann Simkin (6-4, 3-6, 0-6). Wibier Morgens lieten wind en zon het afEsmir Hoogendoorn. Zij verloor in was echter kansloos tegen Jacco El- weten. Het kwam daardoor extra
twee sets (7-5,7-5) van Seda de Vries. tingh (6-3, 7-6) en Vincent van Gelde- aan op vakmanschap. Des te jamMonique Kiene wist haar ongesla- ren verloor in drie sets van Torn nier daarom dat er veel minder kijgen status in het enkelspel te hand- Kempers (4-6, 6-4, 6-1).
kers waren (enkele honderden), dan
De stand was toen 2-2 en dit bood tijdens de eerdere demonstratie,
haven en won in twee sets van Eva
op
zich
wel
enig
perspectief.
Toen
Haslinghuis (5-7, 2-6). Fernon Witoen duizenden badgasten het spel
bier moest de punten binnen halen echter bleek dat mede-concurrent aanschouwden.
ELTV
een
3-1
voorsprong
had
bein de partij tegen de voormalige Joegoslaaf Daniël Orsanic. Wibier had reikt bij Z'67 stonden de Zandvoorechter de hele week ziek op bed gele- ters voor een bijna onmogelijk opga- Jeugdfrustratie
gen en had zodanig aan kracht inge- ve.
Het Sisi stuntvliegerteam bestaat
De twee dubbelpartijen gingen vier jaar en telt zes vliegeraars.
boet dat hij kansloos was tegen Orsanic. Met 6-2 en 6-1 kregen de Rot- vervolgens verloren waardoor degr- Sinds een kleine twee jaar maakt
terdammers het tweede punt in de datie een feit was. Thor R/W degra- Carla Eppinga deel uit van het team.
schoot geworpen. Vincent van Gel- deert ook. Popeye GS, De Manege, Zij is een van de weinige vrouwelijke
deren leek door de verliespartij van Z'76 en Amstelpark gaan in de play vliegeraars. Haar liefde voor het
zijn teamgenoot mentaal aangesla- offs uitmaken wie de sterkste is. stuntvliegeren is eigenlijk ontstaan
gen. Thor-speler Martij n Belgraver Zandvoort gaat haar wonden likken. uit een Jeugdfrustratie, vertelt ze.
liet hem alle hoeken van het veld
"Ik wilde als kind altijd al een vliezien en won de eerste set met 6-0. De
ger, maar kreeg die niet van mijn
tweede set herstelde de Zandvoorter
ouders. Dat vonden ze te duur. Ik
Zandvoorts
zich, 7-6, waardoor een beslissende
kon zeuren wat ik wilde, maar kreeg
derde set noodzakelijk werd. Van
slechts een klein plastic vliegtuigje,
Nieuwsblad
Gelderen wist die eenvoudig te winmaar daar vond ik eigenlijk niets
nen, 1-6, waardoor de stand op 2-2
aan. Toen ik 25 was had ik het met
nieuws
uit
de
buurt!
kwam.
mijn moeder over mijn opvoeding,
Er volgde toen een vreemde daof die wel goed genoeg was geweest.

Ik vertelde mijn moeder dat ik wel
tevreden was, maar dat er een ding
was waar ik het nog altijd moeilijk
mee had: 'ik had nooit een vlieger
gehad'.
Toen kreeg ik alsnog geld om een
goede vlieger te kopen. Aldus geschiedde. Ik kocht voor vijftig gulden een tweelijnsvlieger met drie
ruiten achter elkaar. En het vliegeren beviel mij ontzettend goed. Ik
vond het hartstikke leuk en van het
een kwam het ander. De vliegers
werden steeds groter en gekker."
Op een gegeven moment ontmoette Carla wat jongens die aan het
stuntvliegeren waren. Zij deed mee
en werd opgenomen in het team. Erg
veel vrouwelijke stuntvliegeraars
zijn er niet. Carla denkt dat dat komt
omdat er nogal wat kracht bij komt
kijken. "Sommige van die vliegers
zijn groot en zwaar. Alt> het dan ook
nog stevig waait, dan sjouw en trek
je je rot."

Geen competitie
De Alkmaarse stuntvliegeraarsters is dan ook altijd de eerste die
uitvalt, maar vindt dat met erg. "Ons
team heeft weieens meegedaan aan
wedstrijden, maar we zijn er mee
gestopt. We vliegeren voor de lol en
houden niet van competitie."
Dat het team gewaardeerd wordt
blijkt uit de reacties van de sponsors. Eppinga ontmoet ze in de vliegerwmkels en weet ze over te halen
om juist hun team te sponsoren.
"Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik denk dat het goed is
voor het Alkmaarse team dat ik erbij
ben gekomen. Vroeger was er wat
minder discipline en werd er minder
geoefend. Ik zorg ervoor dat dit regelmatig gebeurt. We trainen nu
elke zondag. Ik heb er ook voor gezorgd dat het team identieke trainingspakken draagt, zodat het een
eenheid is. Sponsors vinden dat 111teraard belangrijk."
Een van de zes vliegeraars waaruit
het team bestaat, is de rcaptam'. Hij
geeft de commando's en regisseert
het stuntvliegeren. "Zonder captain
gaat het niet. Er moet er een zijn die

zegt wie wat moet doen. Je moet
trouwens hoe dan ook goed op elkaar ingespeeld zijn," weet de vliegcraarster.

Als het maar vliegt
Stuntvliegeren gebeurt met tweelijnsvliegers. De meeste vliegerfestivals zijn bestemd voor de eenlijnv
vliegers. Die groep mag de stuntvliegeraars niet zo. Eppinga vertelt: "Ik
kan me dat wel voorstellen. Een
stuntvliegeraar heeft veel ruimte nodig. Waar acht eenhjns-vliegeraar.s
kunnen staan, kan maar één twechjns-vliegeraar staan. Bi] de een
lijnsvhegeraars gaat het erom een
mooi model te maken, dat op te la
ten stijgen en alt, het vliegt zijn ze
tevreden. Bij ons gaat het erom om
zoveel mogelijk te doen met de vlio
gers. Achter elkaar aanjagen, salto's
maken, duiken enzovoort. Het is
echt een sport," besluit ze. En zo
leidt een Jeugdfrustratie toch nos tot
iets moois.

City Marathon
AMSTERDAM - Het duurt nog
wel even, 27 september om precies te
zijn, maar dan vindt voor de zeventiende maal de Amsterdam City Marathon plaats. Start en finisch vindt
plaats op het Museumplein.
Om deze loop ongestoord te laten
verlopen worden achthonderd vniwilligers ingezet. Ook de politie
draast haar steentje bij en zal die dag
342 mensen op de been brengen. Om
het publiek te vermaken, zullen op
verschillende plekken langs het parcours orkestjes spelen. Info:
663.0781.
• AMSTERDAM - De Jac. P. Thijssevereniging zoekt vrijwilligers voor
diverse werkzaamheden, waaronder
het begeleiden van natuurexcursies
in en om Amsterdam. Men wordt
ingewerkt, maar enige kennis van en
intresse voor de natuur is wel een
noodzaak. Voor inlichtingen kan
men tijdens kantooruren nummer
6980660 draaien.
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Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenvoldertse Courant, Diemor Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers] en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658Ó8Ó. Fax 020-0656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus l 56, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibaulstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 4 2 1 B; Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dog in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ l 1,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Audi

Alfa 33, Quadri. verde, Origin. AUDI 80 LS bj. '85, LPG, per'86. Fer. rood. Electr. ramen, fekte staat ƒ5950. Inruil mog.
Apk, ƒ 5.950.- Tel. 020-6105478. Tel. 02990-37825.

Chevrolet

BMW

BMW 316, origin. '84, APK, met Chevrolet Citation '79, groen,
kl. sprt.velg., Lpg. Als nieuw 68.000 km, i.z.g.st., prijs
± ƒ 3500. Tel. 02996-1945.
ƒ6.950.- Tel 020-6105478.
BMW 316, bj. 10-'84, d.zwart,
i.z.g.st., APK 11-'92, ƒ6500.
Tel. 02990-48859.

Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Chrysler

Lada

Meer Garage

Lada 2105, m. '88, nwe Apk.,
Perfekte auto / 2950.Tel. 02990-37825.

^HYUNDAI DEALER';*
••S::0ok'vó6r uw'-?;v;
1
ï:^ OCCASIONS ;:r;

020-6929548

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ponde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 61212
(gratis halen en brengen).

Citroen

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

Mazda
Mazda 626, GLX diesel, 5-bak,
getint glas 10/84, ƒ4950.-.
Expocar Trading 020-6153933.

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

Mazda 929, Legata, hardtop
m. '88. Rijdt perfect, l.z.g.st.
Mercedes 240 T.D., m. '79, bl. / 1.450.-. Tel.: 020-6105478.
met. l.z.g.st. Rijdt als nieuw
/ 4750.- Tel. 020-6105478.
«Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideindo 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Mitsubishi

Autosloperij A. de Liede Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

IN 24 UUR GELEVERD

NIEUWE VOORRAAD
VW.Golf cabrio, aut^ 16.950
BMW635CSi 8 5 . . . . ƒ 29.950
Merced. 300 TDT,
Automaat 85 ....... ƒ15.950
Kadett 1.6 GLS 84 . . ƒ 4.950
Micra 1.0 SX grijs 87 ƒ 7.950
Fiat Ritmo 86 silver . .ƒ 5.950
Mazda 323 Van 90 ..ƒ13.950
VW Transport. TD 88 ƒ11.950
Lada 1200 S 86 ..... ƒ 1.950
Sunny 1.6 SLX coupé
rood 88
............
ƒ 16.950
Seat Ronda 1 .2 LS 85ƒ 4.950
Nissan Cherry 1.3 DX

HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691

Rijscholen
5-sterren auto- en motorrijschool

Opel

Alle rijlessen ƒ34 per les
20 lessen -t- examenaanvraag ƒ 89f>
Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag ƒ 685
Snelcursus in 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag
Div. merken auto's, ook automaat
Halen & brengen
Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Telef. 020-6138473.

Peugeot

Volvo

COBUSSEN
Vakantie !!

.................

ƒ 5.950

Citroen BX 83 ...... ƒ 3.950
Honda Transalp 750 89ƒ 10.500
Kawasaki TENGAI 90 ƒ 9.500
Prijzen zijn incl. aflev.kost.

Centrum Auto's

020-6250096

LET OP, STUNTPRIJZEN
Door plaatsgebrek + 100
auto's v.a. ƒ 300.- tot ƒ 10.000.1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Wagenpark Johan Boom,
Pel.: 020-6932074.
Zuider Akerweg 83, Oranje
AUTORIJSCHOOL NOVA
hek, A'dam Osdorp.
BOVAG-erkende rijschool
Let op juiste naam en adres.
Aanbieding: spoedcursus
Garantie al v.a. ƒ 1.000.ƒ875,- incl. examen
+ omruil garantie.
' ƒ 45,- per 60 minuten
Door -heel Nederland bekend.
* binnen 8 weken je rijbewijs Tel. 020-6105478.
Info: 020-6464778.
Dagelijks geop. van 9 tot 21
uur. Zaterdag tot 17 uur.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor ad- ± 20 auto's van ƒ 1.000.- tot
vertenties eventueel zonder ƒ2.000.- met nieuwe A.P.K.
opgaaf van redenen te weige- Zuiderakerweg 83 (Oranje hek)
ren. (Art. 16 regelen voor het A'dam Osdorp. 020-6105478.
advertentiewezen).
RAAK vraagt t.k. diverse types
Nissan en Toyota, b.j. ± '78 tot
niet duur!!!
+ '85. Tevens voor ver- en inAdverteren in „Showroom"
Studenten 10 % korting.
Tel. 020 - 665.86.86
koop, diverse merken tot
- koelwagen & oprijauto
FAX 020 - 665.63.21
ƒ5000,-. Tel.: 075-314618.
- 9-pers. bussen en piok-up's Postbus 156, 1000 AD A'dam
• Nu ook Chrysler Voyager
• „SHOWROOM",
• „SHOWROOM":
Avond- en nachttar.:
de autorubriek in
De autorubriek voor
bestelwagen afhalen na 17.30
Het Parool en Weekmedia.
Amsterdam en omgeving.
uur en de volgende morgen
Huis aan huis in heel
Oplage 750.000 ex.
om 8.00 uur retour
Amsterdam en omgeving.
Elke week in Het Parool en
tegen 4 uur-tarief.
Oplage 750.000 ex.
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
020-6794842, 020-6908683.
Tel. 020-6658686.
Tel. 020-6658686.
Autorijschool Ferry

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer

vr.pr. ƒ 4000. Tel. 02908-4483.
Tel.

020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

OPEL KADETT 1,6 S'86, LPG,
Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253, direkt i.z.g.st. nw. APK ƒ 6950. Inruil
340 DL 1.7, 5-drs„ km. 30.000,
bereikbaar v.a. Postjesweg mog. Tel. 02990-37825.
'90. 340 GL spec. aut., km.
AMSTERDAM - 020-6121824
7600, '91. 440 rood LPG, '90.
De koffie staat klaar !
440 GL grijs LPG, '89. 440 GL
grijs, '89. 340 1.4, 3-drs. '89.
Minor Motorcars
360 GLS sedan '84-'85.360 DL
Rover Dealer
5-drs. LPG '85. 343/345 aut.
RENAULT 9 TL i.z.g.st., nw. Sloterkade 40-44, Amsterdam v.a. '83 t/m '85 tegen netto
inruil prijzen.
APK, LPG, m. '87. ƒ 5950. Inruil
020-6177975
VOLVO-NIEROP
mog. Tel. 02990-37825.
Vancouverstraat 2-12,
Renault 5 Alpine orgin. '80, wit,
A'dam-West, 020-6183951.
APK, iets apart, ƒ 2.750.-.
Volvo 345, 5-drs„
Tel.: 020-6105478.
'83, puntgaaf, nieuwe Apk.,
Renault 21 GTS 1988, kl. met. Audi 80 GLD, m. '81, 4-drs., ƒ 2450.- Tel 02990-37825.
blauw,
96.000
km,
prijs l.z.g.st. Rijdt als nieuw.
Nwe Apk. ƒ 2.250.ƒ11.500. Tel: 02984-3798.
Tel. 020-6105478.
Renault 9 GTL, b.j. '84, zilver
Saab 900 GLE, m. '82. Groen
met. spoiler, i.z.g.st. ƒ3750.SUZUKI ALTO FX '83, 4-drs,
Expocar Trading 020-6153933. met. Een plaatje. In nieuwstaat,
sunroof, APK 8-'93, i.z.g.st.,
Nwe Apk. ƒ 2450.RENAULT AMSTERDAM
ƒ 3900. Tel.: 02979-88944.
Tel. 020-6105478.
Top occasions met 1 jaar
SAAB SERVICE
garantie
Wibautstraat 224
MOLENAAR
onderh., rep., apk
020 - 561 96 11

Rover

Renault

Saab

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Service en
Reparatie

Royal Class Saab's
v.a. / 20.500,-ü
Hoofddorp, 02503-.14097

Skoda

Skodaspecialist
GARAGE HOLTZ
voor betaalbaar vakmanschap
M.S. van Riemsdijkweg 24-26
Amsterdam-N, (v.m. N.D.S.M.)

020-6311694

Volkswagen
GOLF 1.3 CL, 5-drs„ perf.st.,
1e eig., 38.000 km., vele extr.
ƒ15.250. 020-6271654.
VW GOLF Diesel, bj. '88,
i.z.g.st. ƒ9950. Inruil mog. Tel,
02990-37825.

Ouke Baas

VW Golf '82, puntgaaf, nieuwe
Apk., Rijdt perfekt ƒ 2450.Tel. 02990-37825.
VW Jetta, bj. '85, puntgaaf,
Apk., gekeurd ƒ5.950.Inruil mog. Tel 02990-37825.
VW Passat, Diesel, m. '82,
puntgaaf,
Perfekte
auto
ƒ 2450.-Tel 02990-37825.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel.: 020-6980639.
APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center.
020-6122476 (zonder afspraak)
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Grote schoonmaak
in natuurgebieden
De Ankeveense en Kortenhoefse Plassen, gelegen tussen Hilversum en Weesp,
behoren tot de mooiste
natuurgebieden van Nederland. Maar voor hoelang
nog?
Natuurmonumenten beheert
het gebied van ca. 1100 hectaren. Vooral in lente en zomer
liggen de plassen, hooilanden
en vogelkolonies er schitterend
bij. Maar de afgelopen jaren is
de kwaliteit van de plassen
sterk achteruitgegaan door de
toevoer van de v e r v u i l d e
Vecht, die op haar beurt het
meeste water uit de Rijn krijgt.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
l'rijs excl. Prijs incl.
advertentie in.
n.
6%"H.T.W. 6% U.T.W.
Sclirijt hier in hloklctrcrs
\
uw tekst, l IcttiT PIT
i
hokje. CijtiT\ leestekens
en tussenruimten tellen
3
26,00
27.56
voor l letter. Minstens
_:
4
37,50
39.75
3 regels hescl rijven.
5
49.00
51.94
A.in de li.uul v n Je il.iarn.i.isf i;epl;i.its • tarieven
(,
i
60,50
64.13
kunt u zelt ui ekenen
< 7
72,00
76,32
w.u uw .uiver 'nne kost.
>>

De verstilde pracht van de
Ankeveense Plassen dreigt
aangetast te worden door
bodemvervuiling.

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
De hoogste prijs voor elke
merk auto a contant met
vrijwar.bew., tel. 02990-37825.
Gevr. Peugeot 504, 505, b.j.!
t/m 89. Tel.: 020-6312567.
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce
023-338895.

Campers
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913., 10 min. A.dam
Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Diversen
Te koop gevraagd a contant
SPEEDBOTEN.

Tel. 020-6105478.

Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1906
(Limmen), 2624 (Delft),
6171 (Stein), 7331 (Apeldoorn) of 8231 (Lelystad)?
Dan kunt u zich aanmelden
voor de volgende opnamen
van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

H8.51
100,70

1 12,8'J

|

De winnende
Hitbingo-

nummers van
11 augustus:

020-6658686

U bent deelnemer en gaat op
vakantie. Maar u wilt de Hilbingokans van 25.000. gulden
niet missen. Geen zorgen: de
Postcode Loterij houdt alle
Hitbingowinnaars bij, en
zorgt ervoor dat u uw prijs in ,
huis krijgt. Wij wensen u een
plezierige vakantie!

Publiek geniet van Russische acts
ZANDVOORT - Circus...
Voor veel mensen betekent dit
glitter en klatergoud van de artiesten, humor en nostalgie
van de clowns en adembenemende sprongen van de trapezewerkers. Deze week deed het
Staatscircus
van
Moskou
Zandvoort aan. Grote trekpleister was de 62-jarige Oleg
popov, de wereldberoemde
clown, die al tijdens zijn leven
een legende is. Veel dorpsgenoten genoten afgelopen dinsdag
en woensdag van een kleurrijk
spectakel op het voormalige
voetbalveld aan de Vondellaan. Tijdens de middagvoorstellingen bleek vooral de
jeugd zeer geïnteresseerd in de
capriolen die in de piste werden opgevoerd. De dolle boerderij.met zijn geiten, ganzen en
andere dieren, de gedresseerde
honden en natuurlijk Popov
zelf trokken dan ook veel bekijks.
Het Staatscircus van Moskou is
nog steeds het paradepaard van alle
circussen in de wereld. Toch zijn de
wortels van het echte Russische circus amper een eeuw oud. Buitenlanders brachten deze kunstvorm naar
Rusland. Sinds kort doken de eerste
Russische circusartiesten op in de
provinciale, rondreizende circussen
van het voormalige tsarenrijk. De
eerst wereldoorlog schaadde de florerende circusbusiness zo hevig dat
er in 1918 in heel Rusland geen circus meer over was. Nu, jaren later is
het fenomeen circus in Rusland niet
meer weg te denken.
In Zandvoort kon het publiek daar
dinsdag en woensdag getuige van
zijn. Het Staatscircus bracht vele
hoogtepunten achter elkaar. De
clown Popov, leider van het circus,
zorgde ervoor dat de verschillende

• Ook voor de kinderen betekende het circus veel vertier. Voor en na de voorstelling werd het beestenspul achter
de coulissen bewonderd.
Foto Bram stijnen.

onderdelen vlekkeloos aan elkaar
gesmeed werden. Hij trad ook op
met zijn toekomstige echtgenote
Gaby Lehmann, met wie hij in het
najaar in het huwelijk treedt. Het
circusechtpaar is van plan zich in de
toekomst in Nederland te vestigen.

Lach en Win show
ZANDVOORT - Hans Versnel 'de
Nederlandse Tommy Cooper' komt
op donderdag 27 augustus naar
Zandvoort met zijn Lach en Win
show. Het programma bestaat uit
verschillende onderdelen waarbij
prijzen te winnen zijn. In het Perrero Surprise Spektakel staan eieren
centraal.
Aan het Riedel Taksi Toneelspel
mogen alle kinderen meedoen. Bij
het Postbank Enveloppen en Winspel van de Pennierekening en bij
Postbanks Junior Hitspel kunnen
de kinderen hitfragmenten raden.
Er is ook een Sega Computer Raadspel.
De kinderen kunnen met de spelletjes verschillende prijzen winnen
zoals T-shirts en petjes. Niemand
gaat met lege handen naar huis. Aan
het eind van het programma is er
voor iedereen een tas met verrassin;en.
De show wordt gehouden bij Gran
Dorado vanaf half vier.

Openluchttheater
ZANDVOORT - Haarlems oudste
dixielandband, de Plowertown Jazzband, treedt op zondag 23 augustus
op in het Openluchttheater Bloemendaal. De band brengt een gevarieerd programma.
De Flowertown Jazzband bestaat
al veertig jaar. Bandleden zijn Wil
van Schalk (banjo), Adam Abraham
Spoor (clarinet), Piet Glas (trombone), Bob Schouten (bas) en Paul
Abraham Hoeke (drums). Trompetist Ray kaart verzorgt een gastoptreden.
Aanvang is om twaalf uur.
De toegangsprijs bedraagt vijf gulden.

andere de Russische accrobaten van publiek alleen hun fluorescerende
de Alexander Bondarew Groep en de kostuums. De leverde een fascinemuzikale slapstick van het trio Sha- rend schouwspel op.
hanin.

Het hoogtepunt, naast de optredens van de clown Popov, was de
vliegende trapeze-formatie van Lozowik uit Lwow. Na een aantal
Vliegende trapeze
prachtige evoluties, waaronder dubDe voorstelling begon met een öp- bele salto's met pirouette en een
treden van Victoria Augustin met drievoudige salto mortale, werkte
haar Hoela-Hop, gevolgd door onder de formatie in het donker en ziet het
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tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

Grote Zaal Gran Dorado
wordt tijdelijk kinderkamer
ZANDVOORT - De Grote Zaal van het hotel van Gran Dorado
aan de Vondellaan wordt voor een dag veranderd in een grote
kinderkamer. Allerlei poppen en beren zullen dan in alle soorten en maten te bewonderen zijn.
Het publiek kan zondag 23 augustus zowel oude als nieuwe poppen en
beren bekijken. Er is bijvoorbeeld een stand met ijsberen van Betty Rausch
uit Den Haag, die met haar poppen één van de best bezochte stands zal
hebben. In 1991 en 1992 werd zij gekozen tot 'beste poppenmaakster' op de
Haagse Damesbeurs. Haar man Piet Rausch heeft een eigen stand. Hij is
gespecialiseerd poppenhuizen en toebehoren. Verschillende soorten poppenmeubels zijn er te zien.
Mensen die belangstelling hebben in het zelf maken van poppen kunnen
zich opgeven voor een cursus. Voor doe-het-zelvers zijn er talloze attributen
op de beurs te kopen zoals ogen, benen, armen, pruikjes, verf en klei. Ook is
er poppenkleding te vinden.
Natuurlijk is poppendokter Wil Joukema aanwezig om eventuele schade
aan poppen te repareren. Voor grote reparaties zal zij de poppen meenemen
naar haar poppenkliniek. Een poppenchirurg is op beurs om gebarsten of
gebroken celluloid poppen te repareren. Het is ook mogelijk om de oude
pop of beer te laten taxeren.
De beurs is geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Entree volwassenen: ƒ 4,50,
65-plussers/3,50 en kinderen ƒ l,-. Info: Vereniging Bo's, tel.: 01720-95023.

Orgelconcert
ZANDVOORT - Nico Waasdorp
geeft op vrijdag 28 augustus een conert op het Knipscheer orgel in de
Hervormde Kerk op het Kerkplein
in Zandvoort.
Hij speelt werken van onder meer
Buxtehude, Bach, Brahms, Stanley,
Reger en Andriessen.

Tevredenheid

„Vigulat 't quiescant", zegt Willem. Jaap kijkt hem verwonderd
aan. Zoals gewoonlijk zitten ze weer
op 'hun' bankje aan de rotonde. De
strandstoelen achter hen zijn in nevelen gehuld. „Ik waak opdat gij
kunt slapen", vervolgt de spreker.
„Is er wat met je", vraagt zijn metgezei. Willem kijkt dromerig voor zich
uit. ,,Ik denk", zegt hij. Jaap haalt
zijn schouders op. „Ik vertaal gewoon wat op een politiepet staat",
vervolgt Willem. Jaap schuift naar
het uiterste puntje van de bank.
Wantrouwend kijkt hij naar zijn
vriend. Willem zakt onderuit. Óp
zijn gezicht komt een tevreden uitdrukking. „We krijgen meer agenten
op straat, dat heeft de burgemeester
ons beloofd". Hij schurkt tevreden
met zijn rug langs de leuning. Nog
steeds niet begrijpend schudt Jaap
het hoofd. „Willem", als er wat is,
kun je het rustig zeggen hoor", zegt
hij. Willem wijst naar de vijf opgevoerde snorfietsen die over de taoulevard scheuren. „Binnenkort is dat
afgelopen", weet hij met zekerheid.
Jaaps schouders zakken moedeloos
naar beneden. „Ik geef het op",
zucht hij. Begaan met de onzekerheid waarin zijn vriend verkeert, besluit Willem opening van zaken te
geven. Zijn retoriek slaat in als een
bom. „Ik heb laatst met een raadslid
gesproken en die vertelde mij, dat
we in de toekomst weer rustig kunnen slapen. 'Vigulat 't quiescant' betekent letterlijk, 'Hij waakt opdat gij
ruste", zei Willem en hij kijkt daarbij, of hij een beer geschoten heeft.

Humor

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

personeelsleden. Bijvoorbeeld, de Willem. „Allo evenementen worden
receptionistes, de recherche, het ad- in de toekomst afgelast, zodat do
ministratief personeel en de techni- agenten geen overuren meer hoeven
sche dienst. Dat hele zooitje wordt te maken". „Wat slim". Tussen zijn
nu ondergebracht in het politiebu- vingers dour kijkt Jaap naar de snorreau van Bloemendaal". Hij pakt fietsers. „Dus als ik het goed begrijp
zijn zakdoek en begint uitgebreid de komen er meer agenten op straat?".
gla/en van zijn bril te poetsen. Nadat Willem knikt. „Wat ben ik blij met
dit ritueel is voltooid vervolgt hij onze nieuwe burgemeester. Het
zijn uiteenzetting. „Nu willen ze het heeft wel vier jaar moeten duren
korps terugbrengen van 54 naar 35 voordat hij er achter is dat Zandman. Dat betekent dus dat er acht- voort meer agenten nodig heeft om
tien man moeten verdwijnen". ,,Ne- de orde te handhaven". „Je vergist
gentien zul je bedoelen", corrigeert je", zegt Willem. „Het is de regionaJaap. „Negentien dus", beaamt Wil- lisatie. Alle politiekorpsen in do
lem. Kletterend slaat een van de buurt moeten met elkaar gaan sasnorfietsen tegen het plaveisel. Wil- memverken. Niet de burgemeester,
lem lacht. „Net goed, moeten ze maar de hoge pieten uit Den Haag
maar ergens anders gaan rijden". hebben dit bedacht". „Oh ja?". Jaap
Een knetterende vloek weerkaatst kan het haast niet geloven. Het botegen het belendende flatgebouw. gint te regenen. Hoofdschuddend
„Hij is in de hondepoep gelazerd", staat hij op. „Ik ga naar huis", zegt
constateert Jaap tevreden. „Da's hu- hij. Terwijl hij door de Kerkstraat
mor", meent Willem te moeten op- loopt, mompelt hij nog steeds voor
merken. Hij vervolgt zijn dialoog. zich uit. Met een bloedgang rijdt een
„Moetje nagaan. Het merendeel van bromfietser door de afgesloten
het personeel, ik schat zo'n dertig straat. Jaap ziet hem te laat. Evenals
man, zie je nooit op straat. Die zitten de hond midden op de weg. In het
lekker binnen. Als je die naar Bloe- ziekenhuis komt hij weer bij zijn
mendaal stuurt, houd je nog 24 agen- positieven. Willem zit naast zijn bed.
ten over. Dat moeten er straks 35 Hij glimlacht. „Je moet de groeten
woorden. Met andere woorden er ko- hebben van de burgemeester en en,
men er elf bij".
die hond is dood". „Gelukkig",
zucht Jaap. „Had hij maar niet door
die straat moeten lopen".

Jaaps blik volgt nog steeds niet
begrijpend de gemotoriseerde koters. „Luister", zegt Willem. „Ik zal
het je uitleggen. Je weet dat de politie een tekort heeft van een kwart
miljoen gulden. Dat tekort is voornamelijk ontstaan door overuren.
Oom agent moet betaald worden Ziekenhuis
nietwaar?". Jaap knikt bevestigend.
„Asjemenou", Jaap slaat van pure
Dit was het weer voor deze week
„Nou willen ze het politiebureau verbazing zijn handen voor zijn ge- Blijf gezond, tot de volgende week.
gaan zuiveren van alle overbodige zicht. ,,O, dat is nog niet alles", weet
BRAM STIJNEN

Na de circusvoorstelling heerste
er alom tevredenheid. Ook burgemeester Van der Heijden en zijn
echtgenote toonden zich dik tevreden over het veelzijdige en kleurrijZANDVOORT - Hamburke programma. „Het was werkelijk
grandioos," aldus Van der Heijden. gers, suikerspinnen, rock &
roll,
Amerikaanse
auto's,
7
noem het maar op; alles wat
Amerikaans
is,
is
te
bezichtiKort
gen tijdens de American Origi• Stuif Stuif - Kinderen die na de nal Day. Aanstaande zaterdag- Sawyer. Ook spectaculair zijn de demonstraties van het StardusterRekreade gek zijn geworden op middag wordt deze dag gehou- vliegtuig,
de skatboarders, roller-sknutselen kunnen nog tot en met 21 den op het circuit van Zandkaters, rock and rollers en profesaugustus terecht bij Stuif Stuif in de
Beyneshal op het Stationsplein in voort. Om een uur openen bur- sionele baseballers.
Het circuit van Zandvoort is tijgemeester Van der Heijden en
Haarlem.
Dit speelfestijn is bedoeld voor kin- M. Koumans, vertegenwoordi- dens de dag onderverdeeld in staten,
deren tot en met twaalf jaar. Open ger van het Amerikaans consu- zodat in een dag 'heel Amerika kan
worden bezocht'. Wie nog sneller
van tien tot vier, toegang 3,50 gulden laat, het evenement.
'Amerika' wil bekijken kan plaatsneper dag.
Een dag vol Amerikaanse attrac- men in het reuzerad.
• Houtpleinfestival - Op 20, 21 en 22
producten, live-concerten, raAutoliefhebbers kunnen naast de
augustus vindt het Houtpleinfesti- ties,
een vuurwerkshow en een ten- klassieke wagens genieten van dragval in Haarlem plaats. Veel Caraïbi- ces,
van American Classic sterraces met Jetfunny Cars en
sche en Zuidamerikaanse muziek is toonstelling
staan op het programma van Streetlegal-motoren.
Liefhebbers
er te beluisteren en vandaag tot en Cars,
The American Original Day. Aan te van de 'Amerikaanse keuken' kunmet half elf een 'happy hour'.
raden is het concert van Bobby Kim- nen zich te goed doen aan hambur• Wandelen - In Noordwijkerhout ball
(van Toto) en Dr. Hook met Ray gers, hotdogs, popcorn en milkshazijn op zaterdag 29 en zondag 30 augustus wandeltochten uitgezet. De
vijf, tien, vijftien, vijfentwintig en
ZANDVOORT - Zandvoorters hebveertig kilometer kunnen gelopen
zich dinsdag middag gestoord
worden. Starttijd tussen negen en ben
medewerkers van het Moskouse
twee uur, bij café De Duinpoort, aan
Mensen konden zich
Langevelderlaan 22, Noordwijker- Staatscircus.
laten fotograferen met een python een beetje ontwikkeld bent, vind je
hout.
de nek. Mevrouw Van Leen uit dat niet leuk."
Inschrijven drie gulden per persoon, om
Keesomstraat sprak van dierenvoor de twee langste afstanden vier de
mishandeling. "Je leert kinderen dat
Een medewerker van het circus is
gulden per persoon.
ze netjes moeten omgaan met de na- het niet eens met de Zandvoortse.
• Kunstmarkt - De Stichting Kunst- tuur
daarom is het niet correct „We hebben nooit eerder kritiek gekring Thorbecke organiseert tot en dat eren
over de rug van een dier winst had, alleen hier in Zandvoort. We
met 20 augustus een wekelijkse gemaakt
de dieren heel goed. Ze
kunstmarkt op de Grote Markt in ook is." wordt. Wat voor beest het verzorgen
hebben het in het circus misschien
Haarlem. De kunstmarkt wordt op
wel beter dan een groot deel van de
donderdag gehouden van twaalf tot
Van Leen is ook tegen het circus. mensen in de wereld. Bovendien is
negen uur.
„Ik heb gehoord dat ze koeien heb- de python tijdens het fotograferen in
• Expositie - Galerie Aeckerstijn ex- ben
over hekjes springen. Dat de buitenlucht."
poseert tot en met 23 augustus werk was die
misschien leuk in 1955, maar
van vier kunstenaars: Harry van tegenwoordig
toch niet meer. Als je
Nadat ook een gemeente-ambteBeek (mensfiguren in brons), Suzanne Duijf (acrylschilderingen op
doek/gemengde technieken op Ja(ADVERTENTIE)
pans karton), Corpas (schilderijen)
en Jan van der Putten (schilderijen).
• Parken - De collectie tekeningen en
grafieken van Teylers Museum in
Haarlem is het uitgangspunt voor
een bloemrijke tentoonstelling over
tuinen en parken uit de zestiende tot
en met de twintigste eeuw. De tenDe kritische en goed geïntoonstelling is te bezichtigen tot 6
formeerde relaties van
september.
Van Reeuwijk weten wel be• Jeugdcircus - Het jeugdcircus Santer. Toch verschaft u zich
telli treedt op donderdagmiddag 20
uitzicht op jarenlang zitaugustus op in het Openluchttheacomfort. Op eenzame
ter in Bloemendaal. Entree kost 7,50
hoogte? Informeert u maar
gulden, inclusief een kinderijsje.
eens bij Van Reeuwijk, ze
• Close harmony - The Deep River
weten er alles van.
Quartet komt vrijdag 21 augustus in
het Openluchttheater in Bloemendaal. De toegangsprijs bedraagt
twintig gulden.
Voor alle evenementen van het
Sniep 7, Tel.:020-6994111,
openluchttheater geldt dat kaarten
Meubelboulevard Diemen.
In Diemen vertellen wij u er graag meer over.
verkrijgbaar zijn bij de VW's in
Haarlem en Zandvoort.

Zandvoort
'goes America

* Op de poppenbeurs zijn verschillende soorten poppen te zien, zondag in
het hotel van Grand Dorado.

kes. Daarnaast is er een grote barbecue.
Om niet uit de toon te vallen, kunnen de bezoekers zich een vetkuif
aan laten meten, of een suikerspinkapsel.
Ook kunstliefhebbers komen aan
hun trekken. Voor hen is er werk te
zien van Raymond Loewy, de ontwerper van het Lucky Strike-pakje
en het Coca Cola-flesje. Voor verzamelaars zijn er Amerikaanse producten uit de vijftiger- en zestigerjaren te koop, of te ruil.
Het slot van de dag wordt ingeluid
met vuurwerk. De entree bedraagt
twintig gulden. Op vertoon van een
OV-jaarkaart of ander geldig openbaar-vervoersbewijs wordt er tien
gulden korting gegeven. De spoorwegen zetten extra treinen in om de
bezoekers te vervoeren.

Circuspython wekt weerzin

ontis is géén berg...

van eeuwijk

naar een bezoek had gebracht aan de
caravan op het Raadhuisplein, besloten de medewerkers van het circus de attractie te staken. Zij bleken
niet in het bezit te zijn van een vergunning.

D66: Zandvoort
moet op slot
ZANDVOORT - D66 raadslid Annema vindt dat de gemeente Zandvoort maar een bord 'vol' moet
plaatsen, zo lang zij verlies lijdt op
het toerisme. Dat er sprake was van
verlies taleek uit de Recreatiebegroting. Hij deed zijn suggestie maandagavond in de commissie Financiën. Wethouder Ingwersen, voorzitter van de commissie, ging serieus in
op het voorstel. "Dat kan niet. Afgezien van de juridische consequenties, is de gemeente geen ondernemer, maar een dienstverlenend lichaam. Het natuurschoon, de zee,
het strand en de duinen, zijn er ook
ten gunste van anderen. Niet alleen
voor Zandvoorters. Maar als ze hier
komen moeten ze wel toeristenbelasting betalen. Bijvoorbeeld via de
strandstoelbelasting. Annema stelde dat de gemeente zich best als ondernemer kon gedragen. "We subsidiëren geen toeristen." Hij vond dat
bijvoorbeeld de PTT een bijdrage
kan leveren, omdat er in Zandvourt
meer telefooncellen staan dan elders, alleen voor de toeristen.

(ADVERTENTIE)

Spelregels: Zodra u op uw rckeningalschrilt van bank ol giro een alsclirijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij. Deelname impliceert aanvaarding van het regiement. Maximaal 99 loten per postcode. Als u het met een afschrijving niet eens bent. dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken. Opzeggen kan
ieder moment. Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81.1071 EX Amsterdam. Trekkino is iedere maand en wordt
verricht door Notaris mr. P.J.N, van Os te Amsterdam. Ttekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Prijzen worden automatisch op uw bank- ol girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177.89 d.d. 20-10-1989.

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
.Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
" onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Q1 lot (ƒ10,-) per maand U

fexnr. 020-665 6321

1
5
7
11
12

13
14
15
18
19

21
22
24
26
27

28 42
29 43
30 45
31
41

. loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

LJ dhr. Q mevr.

Postcode: i

Handtekening:
.

Hitbingo
en vakantie

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 1992

Opnamen r;^
Hitbingo!

Telefoonnummer:.

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven vijij Hét Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Auto's te koop
gevraagd

En dié is nog steeds een van de
meest vervuilde rivieren in
Europa. De bodem van deze
twee prachtige natuurgebieden
is langzaam dichtgeslibt, en
het fosfaat erin veroorzaakt
een grote algengroei.
Natuurmonumenten is daarom,
samen met de waterbeheerders
van de overheid, een groot
baggerproject gestart.
Want pas wanneer we het slib
verwijderen en de grondwaterstromen aanpassen heeft aanvullen met schoon water weer
zin.
De Postcode Loterij draagt aan
dit belangrijke baggerproject
bij, want schoon water is onontbeerlijk voor onze natuur.
Dankzij uw deelname kan Nat u u r m o n u m e n t e n een begin
maken met deze 'grote schoonmaak'. •

Bént u nog géén
deelnemer?
; Vul dart Snel
defaoninen
ddentée!

Of u nu zelf een showroom heeft of uw auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie ïri
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aaa-huisbladen van Weekmedia in het gebied
Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van ca. 750,000 exemplaren,
van Weesp tot Zandvoort.

11)

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'darn

Postcode Loterij in actie voor zuiver water

Deze bon brengt dé loop in uw "showroom".

83,50
'J5.00
106,50

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Zelf autospuiten of schuren?
HEINING HOBBYHAL.
Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

Autofinanciering
en verzekering

S

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

WEEKMEDIA ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Hefbrug/sleutelplaats nodig?
HEINING HOBBYHAL
Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

Suzuki

Subaru

(s)loopauto's

Volkswagen Passat Diesel, bj.
'84. In goede staat. Stereo
ƒ5500.- Expocar Trading.
Tel. 020-6153933.

Fiat Uno Diesel '85, signal rood, Ford Escort XR3i, '84, 88.000
km., blauw met., i.z.g.s., APK
5-bak, get. glas ƒ5500.Expocar Trading 020-6153933. maart '93, prijs ƒ8.500. Tel:
Swift 1.0 GL
7.89
02503-41036
FIAT VERMEY B.V.
Alto GL '87 en '88
v
H
•
Museum:
autobedrijven
Ford
Granada
2.3.,
Autom.,
Keuze uit ruim 35 occasions.
Autobedrijf Wim van Aalst,
Lpg., origin. '83. Apk. pracht wenst u een prettige vakantie
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
02979-84866. Mijdrecht
auto ƒ2.750.-. 020-6105478.
Tel. 02975-62020.
Te koop Suzuki Alto Aut.,
GOUDSMIT FIAT Amstelveen T.k. Ford Escort, 4-drs., 1,6 CL, Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
b.j.'84 org., 60.000 km, nw. Autoverzekeringsmarkt.
m.'87, ƒ 8.450, met LPG, APK- lnfö-;p20-6623167/6732853
Keuze uit 50 gouden Fiatstaat, ƒ4250 incl. gar./nwe. Betaal niet méér dan nodig.
'93,
perf.
staat.
020-6968216.
occasions. Tel.: 020-6470909
APK, tel. 02992-1253.
Celie Inf. 020-6416607.

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats:.

86

Autoverhuur

Daihatsu

Ford

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

Kadett 1.6 D, luxe 4 drs. uitvoering '88, dubb. spiegels, 5 versnell., GT-wielen, striping enz. Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
In nw.st. / 9750. 020-6893393.
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Mitsubishi Sapporo, m. '82,
Kadett 1.6i+kat., apk-gekeurd,
Prachtige Corolla HB 1.6 XL,
5bak, Lpg., sunroof, ƒ 2950.bj.1989, zw.met., 42.000 km., TOYOTA TERCEL m. '83, nw.
Expocar Trading 020-6153933. vr.pr. / 18.000. 02908-5835.
APK, rijdt prima, / 1950. Tel. sept. 9-'89, sportuitv., rood, 1e
eig. Oh.boekjes t.i. Pr. / 17.950
02990-37825.
Kadett Caravan 1.3S, b.j. '85,5
Tel.: 020-6200666/6153710.
versn., 5 drs., APK nov. '92,
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
/ 7300. 020-6476238/6494650.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Opel Kadett 1.6D, jan. '85,
Gratis halen en brengen.
3 drs, trekh., met. groen.
Tel. A'dam: 020-6942145.
Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
PEUGEOT - DEALER Na 18.00 uur: 02979-89059.
Autorijschool MICHEL
o.a.:
Opel Kadett CABRIOLET 2.0i
1e 5 lessen a ƒ25,GSI, juni '90, 12.000 km., rood Volvo 740 GL, blackline, zilver m., 35.500 km, 1990 . ƒ36.750
Motorrijschool MICHEL
met., crème kap, stuurbekr., el. Volvo 740 GL, blackline, autom. + schuifd. I989 . . .ƒ27.950
pakketprijs ƒ 790,- Tel.:
en
ƒ24.950
ramen, c.v., alarm, alum. vel- Volvo 740 GL, Aut, Estate + schuifd. 1986
020-6853683, b.g.g. 6181775,
U zoekt nog snel
Volvo
240
DL
2.3
+
LPG
1990
ƒ29.950
gen. Nieuw st. Moet weg weeen
ƒ28.750 036-5321238 en 02990-34768.
gens lease. Tel. 020-6902916. Volvo 460 GL, zilver, 1991
Voordelige
Volvo 440 DL, 14000 km, rood 1991
ƒ24.950
Opel Kadett Station, bj. '83,
Goede (de Beste)
Volvo 440 GL, d.grijs, 1989
ƒ 19.950
prima
auto,
nieuwe
APK,
Leeuwekeur gebruikte
Volvo 340 sp. Automaat, rood, 1990
ƒ19.750
ƒ3450. Tel, 02990-37825.
Auto ?
Bij
Klaar voor vertrek staan
T.k. OPEL KADETT 1,3 S aut„
ze gereed bij
bj. '84, kl. bruin, APK, i.z.g.st.,

Seat

Fiat

Onderdelen voor:
Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Grote sortering ONDERDELEN
Tel. 020-6240748.
van schade-auto's, alle
• De autorubriek
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
„SHOWROOM" heeft
Lid Nevar.
een oplage van 750.000 ex.

Mitsubishi Colt, m. '83, Nieuwe
APK, in prima staat ƒ1.950.Tel. 02990-37825.

Schade-auto Renault 5 voor
onderdelen, nieuwe uitlaat, prima motor, tel. 02984-3684.

XM 2 L. inj. comfort
5.90
BX TRD Turbo
6.89
BX 14 inj
6.90
Autobedrijf Wim van Aalst,
02979-84866. Mijdrecht
Cuore TG, wit, 10/87. Charade
VAN Diesel, 11/85. Charade
CS, 5-drs. aut., '87. NIEROPDAIHATSU, Vancouverstraat 212, A'dam-West, 020-6183951.

Algemeen

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Toyota

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel.: 020-6433733.

Autosloperijen

Accessoires en Onderdelen

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars. Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

Voor een goede SUZUKI-occasion naar:

Mercedes-Benz

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625 Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.

Fiat Ritmo 60. Bj. '83., Apk. '93.
Rijdt als nieuw ƒ 1950.Tel. 020-6105478.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Bedrijfsauto's

Chrysler - Amstelveen

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen
specialist in Zaanstad.
Garage Rene Spaan, tel.
075-281193/353788.

Amstelstein - Suzuki

Hyundai

COBUSSEN

Alfa Romeo
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Even voorstellen:
Mijn naam is Irma de Droog.
Op het Zandvoortse kantoor van de
Rabobank adviseer ik cliënten die
geld willen lenen. Samen met hen
bekijk ik welke soort lening in hun
situatie de meest geschikte is.

Postbanknummer:

NATIONALE
'Tr1

lilllll L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Meestal gaat het om een persoonlijke
lening of een doorlopend krediet.
Geld lenen bij de Rabobank is niet
alleen eenvoudig,het is ook snel
geregeld. En dat is mooi meegenomen
als je ineens voor een grote
uitgave komt te staan.

Mijns Inziens;
"Niet alles in het leven is te overzien. Zo kan zich plotseling een situatie
voordoen dat je dringend geld nodig hebt. Het kan gaan om een relatief
klein bedrag, bijvoorbeeld als je wasmachine het begeeft, maar ook om een
flinke som geld. Ik denk dan aan de kosten die een hoognodige verbouwing
met zich meebrengt of de aanschaf van een auto. In zo'n geval brengt een
persoonlijke lening het benodigde geld snel binnen handbereik.
Het bedrag dat kan worden geleend, is minimaal 1.000 en maximaal 50.000
gulden. U neemt dat bedrag in één keer op en betaalt het terug in een van te
voren afgesproken aantal maandtermijnen. Wanneer blijvende financiële
armslag is gewenst, is een doorlopend krediet de meest geschikte lening.
U spreekt dan een bedrag af tussen de 2.000 en de 50.000 gulden.
Dat bedrag kunt u geheel of gedeeltelijk opnemen. In het laatste geval
behoudt u een financiële reserve voor toekomstige uitgaven. De maandtermijn is een vast bedrag waarin de rente en aflossing zijn verwerkt.
Voor beide leningen geldt dat de betaalde rente aftrekbaar is bij de aangifte
inkomstenbelasting. Extra aflossen behoort tot de mogelijkheden.
Hoe komt het toch dat veel mensen voordat ze iets kopen allerlei zaken
aflopen en modellen vergelijken, maar dit zelden of nooit doen als het op

lenen aankomt? In hun enthousiasme voorde nieuwe auto of de eethoek
laten kopers zich vaak leiden door emoties. Om de aankoop snel in bezit
te krijgen wordt ter plekke een lening aangegaan. Het is misschien
gemakkelijk, maar meestal veel te duur. Hel gevolg van een dergelijke
emotionele belsissing kan zo onnodig hoge kosten met zich meebrengen.
Wie zich de moeite neemt tarieven te vergelijken, zal merken dat geld
lenen bij de rabobank vele honderden guldens per jaar kan schelen.
Overweegt u om een lening al'te sluiten, belt u dan eens voor een
afspraak. U weet al na één gesprek exact waar u aan toe bent. Heeft u het
geld snel nodig, neemt u dan een salarisstrookje mee naar de bank. dan
kan de zaak in één dag rond zijn. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat de
Rabobank de bank is die de meeste leningen verstrekt."

Rabobank

Rabobank. Aangenaam.
Grote Krocht 30-36, Zandvoort
Telefoon 02507 - 16941
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GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v a

Z9ur"

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v a .

ör"

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

9,9u

ALLES GRATIS GEMAAKT

div. vis- en vleesspecialiteiten

meer dan 1000 verschillende

Boul. Barnaart 14

MEUBELSTOFFEN

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel 12932
v a 25 augustus iedere woensdag gesloten

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries
AMPERESTRAAT 10
of tel afspraak

SPAR

02507-19347

levert; het .bewijs-,

„Vers en
voordelig''
tegen 'h lage. prijs
Celsiuèstraat 192

videocursussen
Basis-, vervolg- en
specialistische
cursussen

Drogisten] „BOUWMAN"

O.S.S. GYMNASTIEKVERENIGING

B Hammmga/G Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort Tel 12327
verzekerden
Uw adres voor

ONTSPANNINGSGYMNASTIEK:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Hij/zij zocht

SERVICESTATION

Elektronicamonteur m/v
Heb je ervaring met het onderhouden van speelautomaten en
ben je beschikbaar voor 2 ploegendienst gedurende minimaal
6 maanden neem dan contact met ons op

INFORMATIE-AVOND dinsdag 25 augustus, aanvang 19.00 uur
lokatie IJMOND-MTS, Roos en Beeklaan 4, Santpoort-Noord.

VANAF 3 T/M 4 JAAR
WO MIDDAG
1500-1600
IN DE PRINSESSEHAL
VANAF 5 T/M 6 JAAR
WO MIDDAG
1600-1700

In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris
vakantie en sociale verzekeringen geregeld

Ik vond

lokatie IJMOND-MTS, Roos en
Beeklaan 4, Santpoort-Noord:
MTS Procestechniek
5 jaar, 3 middag-avonden/week
MTS Elektrotechniek
5 jaar, 3 avonden/week
Elektrotechnisch Installateur
1 jaar, 2 avonden/week
Meet- en Regeltechniek/Besturingstechniek 2 jaar, 2 middag-avonden/week
Praktijk Diploma Informatica l en II
2 jaar, 1 avond/week
Technische Informatica
2 jaar, 1 avond/week
Autocad modules, Inleiding, Werken
met Autocad, Maken menu's en
Programmeren binnen Autocad
totaal 28 weken, 1 avond/week
Schakelcursus Middelbare
Lastechniek 1 jaar, 1 avond per 14 dagen
Middelbare Lastechmcus
1 jaar, 2 avonden/week
Logistiek 1 jaar, 1 avond/week
Integrale Kwaliteitszorg
1 jaar,1 avond/week
Milieukunde modules, Inleiding,
Bodem, Water, Geluid en Lucht
2 jaar, 2 avonden/week
Milieuzorg en Milieuzorgsystemen
1 jaar, 1 avond/week
Milieutechniek voor de Procesindustrie en de Overheid
1 jaar, 1 avond/week

VOOR VERDERE INFO.

ir randstad uitzendbureau

TEL: 18910 OF TEL: 12196

FITNESS - AEROBICS - CALLANETICS - KONDITIETRAINING

WEEKEND

AEROBICS!
STEPS!
CALLANETICS!

vruchtenschnitt

Vanaf 1 september beschikken wij over een
aparte ruimte met een echte aerobicvloer
(kinderspeelruimte + box aanwezig)
Gaarne tijdig inschrijven
HOGEWEG 28. TEL. 12989

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

AVONDCURSUSSEN

PEUTER/
KLEUTERGYMNASTIEK

De uitzend-CAO

Deskundig advies

DIT

ESA-BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Antwoordnummer 19375
1000 WD AMSTERDAM
(geen postzegel nodig)

IJrnond
Col lege

IN DE PRINSESSEHAL (CENTRUM)
DO AVOND
1730-1830
1830-1930
1930-2030

Informatie bij Paul van Bijsterveldt tel 023 29 19 39
Heemstede Binnenweg 49

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

20 00-21 00 UUR

VIDEOCENTFIUM
020 6243720

TURNEN VANAF 6 JAAR
MEISJES

Kraanmachinist m/v

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

Dl AVOND
PRINSESSEHAL

MIDDENSTANDSDIPLOMA
BASISKENNIS BOEKHOUDEN
PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
MBA
HORECA VAKDIPLOMA
ETALEREN/PLAKKAATSCHRIJVEN
WORDPERFECT 51
COMPUTERBOEKHOUDEN
D BASE 3 en 4 (basis)

Na ontvangst van uw naam, adres en cursus waarin u gemteresseerd bent, zenden wij u de uitgebreide cursusinformatie
toe

IN DE PAGEEHAL (ZANDVOORT NOORD)
MA AVOND
1800-1900
1900-2000

Wij zoeken met grote spoed een ervaren machinist die in
september beschikbaar is

Fa. Gansner & Co.

20 00-21 00 UUR

NIMA-A (9 mnd)
NIMA-A (examentraming)
PRAKTIJKDIPLOMA MARKETING
HANDELSVERTEGENWOORDIGER
DISTRICTSMANAGER/RAYONLEIDER
PRAKTISCH LEIDINGGEVEN
DESKTOP PUBLISHING
LOTUS 123 (basis+gevorderden)
MS-DOS (basis+gevorderden)

Bel voor brochure

MA OCHTEND
9 00-10 00 UUR
SPORTSCHOOL BUCHEL
MA AVOND
PAGEEHAL

EEN GREEP UIT ONZE AVONDOPLEIDINGEN

TURNEN VANAF 6 JAAR
(JONGENS/MEISJES)

Euro loodvrij ƒ l .76
Super benzine ƒ1.92
Diesel
ƒ l .06
(bij Palace Hotel)

VANAF MAANDAG 31 AUGUSTUS BEGINNEN DE GYMNASTIEKLESSEN WEER

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

NOG STEEDS TEVEEL
i H É T Z E ï

zoals camera,
montage, regie,
geluid, akteren v.d.
camera e.v.a.
starten weer in
september

ESA-BEDRIJFSOPLEIDINGEN maakt deel uit van de Economische School Amstelpoort Jaarlijks wordt een nog steeds
groeiend aantal opleidingen en cursussen aangeboden, bestemd voor zowel beginnende als gevorderde werknemers
en (startende) ondernemers

FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1
TEL. 02507-17742
SAUNA / TURKS BAD - ZONNESTUDIO - VITAMINEN

dBase IV10 weken, 1 avond/week
Lotus 1,2,3 8 weken, 1 avond/week
Informatiebrochures verkrijgbaar bij de
lokatie, bel 023-383134

lokatie Wenckebach-MTS,
Parallelweg 126, Beverwijk:
MTS Elektrotechniek
5 jaar, 3 avonden/week
MTS Werktuigbouwkunde
5 jaar, 3 avonden/week
Werktuigbouwkundig Constructeur
2 jaar, 2 avonden/week
Autocad 13 weken, 1 avond/week
Informatiebrochures verkrijgbaar bij de
lokatie, bel 02510-27589

lokatie Maritiem Instituut IJmond,
Kanaalstraat 7, Umuiden:
Visfileren 3 maanden, 2 avonden/week
Viskunde en Visverwerking A
4 maanden, 2 avonden/week
Viskunde en Visverwerking B
Kustnavigatie
6 maanden, 1 avond/week
Marcom A 5 maanden, 1 avond/week
Marcom B 2 maanden, 1 avond/week
Radarcursus 10 weken, 1 avond/week
Pre Sea 4 dagen
Overleven op zee 2 dagen
Informatiebrochures verkrijgbaar bij de
lokatie, bel 02550-19016

SIMT LÖCAS ZIEKENHUIS
ASVfSTERDAIVI
Het Sint Lucas Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een opnamekapaciteit voor 524 patiënten
Ten behoeve van diverse poliklinieken van ons ziekenhuis waaronder
Interne Geneeskunde en Orthopaedie vragen wij op korte termijn

fHOLLANl
TASÏNÖl
'N—y' Z A N D V O O R T

ANDVOORT
EEUWEN
HANDBAL

m/v
80 a 100%
Er zijn zowel mogelijkheden voor een tijdelijk als voor een vast dienstverband De werktijden zijn van 08 00 tot 16 45 uur maandag tot en met
vrijdag
U dient in het bezit te zijn van het diploma doktersassistent(e)
De arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO voor het Ziekenhuiswezen
Nadere funktie informatie wordt u gaarne verstrekt door mevrouw
A deBruijn hoofd Poliklinieken telefoon 020 5108911 sein 239
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan mevrouw
A H M van Velzen Lambregts van de afdeling Personeelszaken
Jan Tooropstraat 164 1061 AE Amsterdam
92 31

Lijkt handballen je leuk en
ben je tussen de 8 en 11
jaar, kom dan dinsdag a.s.
eens kijken.
Van 4-5 uur voor 8/9 jarigen
van 5-6 uur voor 10/11 jangen

De eerste drie
trainingen zijn gratis.

Introductie PC-gebaiik, Werken met MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect

Logistiek management
H Basiskennis boekhouden

PD1 modules MG.1, MG!, MG 3 en MD.l

Praktijkdiploma boekhouden

AMBI modules HE O en HE l
Basiscursus public relations

(ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie

Public relations NGPR-A en NGPR-B

(ook deelcertificaten)

Praktijkdipiorna marketing
Marketing NIMA-A en NIMA-B

PrafcüjfaJiploma loonadministratie
Basisdiploma belastingrecht

Management-assistettt(e)

PraMjkdiplorna distributie

Management middenkader l en II

Toerisme/recreatie (SEPR l en SEPR II)

De cursussen worden gegeven in de plaatsen
Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,
Zaandam en Zwolle en vangen aan vanaf
19 september.
«•"
. ,„„Kt7eEcl, 7enden
aan
nvUop.«.nderp*öe^
BummtrM4

VISIE B.V. Vermande - IVIO Samenwerkend m Educatie
De Zaterdagacademie verzorgt (mondelinge) cursussen op de /aterdagochtcnd van
9 tot 12 uur. Er wordt opgeleid voor erkende diploma's en certificaten. Voor de examengcnchte opleidingen wordt cxamcngarantic geboden. Verder is er een telefonisch spreekuur voor problemen met het huiswerk.

l Slilel

ZATERDAG ACADEMIE

04615

500.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 27 augustus 1992

52e jaargang nummer 35

Los nummer ƒ 1,75

Georgische zoekt halfbroer
ZANDVOORT Via het programma 'Adres Onbekend' van de KRO
poogt Keti Khamdrava uit het Georgische Ttailisi haar Nederlandse
halfbroer op te sporen Er gaan geruchten dat deze halfbroer, wiens
voornaam mogelijk Jan is en die getrouwd is met een Nederlandse
vrouw, in Zandvoort woont
Jan Khamdrava (zijn voornaam kan ook anders zijn) is een zoon van
Nicolaj Khamdrava Nikolaj verbleef in 1943 in Zandvoort, toen hl) als
krijgsgevangene verplicht werd dienst te nemen m het Duitse leger Hi]
verbleef hier tot januari 1945, waarna hij naar Texel werd overgebracht
In deze periode leerde hij een Zandvoortse vi ouw kennen, die hem een
zoon, Jan schonk
In 1949 moest Nicolaj echter terug naar Georgië Daar werd hij
gearresteerd omdat de Russen dachten dat hij een spion was en pas in
1953 kwam hij vrij Nicolaj hertrouwde in 1958 in Georgië en kreeg een
dochter Keti Zij hoorde pas m 1988 dat ze een halfbroer had In 1990
overleed Khamdrava
Keti wil dolgraag haar halfbroer ontmoeten Wie weet of Jan Kham
drava (de naam kan ook als Chamdrava of Ghamdrava geschreven
worden) in Zandvoort woont, of gewoond heeft, kan contact opnemen
met de KRO, via telefoonnummer 035 713911

^Aeciia

Oplage 5 150

Editie 22

6

Zandvoorter richt anti-platform' op
ZANDVOORT - Eugene Weusten is bezig een 'platform tegen het platform' op te
richten De Zandvoorter wil actie ondernemen tegen de plannen van Mobil om
gas te boren Hij is nu bezig met het opstellen van een bezwaarschrift namens de
bevolking van Zandvoort en hoopt dat zoveel mogelijk inwoners dat ondertekenen
Daarnaast heeft hij ook andere ideeën
Eugene Weusten maakt zich zorgen over het
gasboren en wil een actiegroep oprichten "Ik
denk aan een raad die bestaat uit een aantal
Zandvoorters, die de plannen goed in de gaten
houden en erover nadenken op welke manier we
het boren kunnen voorkomen Een soort bram
stormgroep De groep moet ook contact houden
met andere organisaties, zoals diverse milieu
groeperingen en drinkwaterbedrijven Daarnaast
hoopt Weusten op praktische steun van de Zand
voorters "Ik ben van plan een bezwaarschrift op
te stellen Ik wil dat zoveel mogelijk mensen zo'n

bezwaarschrift ondertekenen, immers 'hoe meer op de banken verdwijnen de mossels en kokkels
protest, hoe kleiner de kans dat Mobil mag tao en dit is weer voedsel voor de zee eenden Daar
ren ' Zandvoorters die dat willen kunnen een ko naast is ei volgens Weusten kans op een ongeluk
pie van het taezwaarschift opvragen bij Eugene en "Het is een druk bevaren route ' Ook ziet de
hoeven het alleen maai te ondertekenen De be Zandvoorter liever een "fraaie kustlijn dan een
zwaren moeten voor 4 september m Den Haag boortoren'
zijn
Mobil sluit volgens Weusten boren in de dm
nen met uit Maar volgens hem mag Mobil hele
maal met boien in de duinen "In de Provinciale
Milieu
Verordening staat dat de duinen een grondwater
De strijdvaardige Zandvoorter is ook van plan beschermingsgebied zijn Er staat dat elke boor
de kopieën te verspreiden op het strand, m de activiteit verboden is " De duinen zijn bovendien
straat, via het terras en huis aan huis Daarvoor door het Rijk als natuurgebied erkend en m bet
zoekt hij mensen die hem willen helpen by de streekplan AZKG aangewezen als stiltegebied
verspreiding hiervan Opgeven kan telefonisch
Enkele dagen geleden is er een platform gein
via nummer 18584 en schriftelijk via Postbus stalleerd voor de kust Dat is niet van Mobil, maar
30091, 2040 AJ Zandvoort Ook mensen die de van Wintershell (dochter van het Duitse BASF
r
denktank' willen vormen, kunnen zich via dit concern) Het platform bevindt zich m het zoge
adres en telefoonnummer aanmelden
heten Qll gebied oftewel het gebied waar geen
Weusten is tegen het boren omdat het milieu vergunning voor nodig is "Het geeft weer aan hoe
aangetast wordt 'In ieder geval worden de zee interessant het gebied is,' stelt geofysicus Flink
en kustvogels gestoord Door de proeftaormgen van Mobil

Parkeren
De toeristen ?i|n te gierig om
o
te betalen voor het laten be
vJ
waken van hun auto s Althans dat
denkt Hendriks parkeerwachter op
het terrein aan de voet van de wa
tertoren

Ontgroend
Utrechtse studenten werden
ontgroend op het Zandvoort
se strand

n
*5

Chess
BIJ het begin van het nieuwe
j"
schaakseizoen heeft Chess
O
Society de eerste winst al binnen
Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur
tel 17166
Advertenties
tel 17166
Redactie
tel 18648

Gemeente houdt
ruim een ton over

'Veel geschreeuw,
en weinig wol'
ZANDVOORT - Alle voorafgaande
reclame ten spijt, viel The American
Original Day Part III tegen. Voor
twintig gulden entreeprijs kregen de
vijftigduizend bezoekers eigenlijk
niet meer te zien dan een rij kraampjes met een beperkt assortiment
koopwaar, hier en daar wat voorbij
razende auto's, enkele demonstaties,
twee tentoonstellingen, een reuzenrad en een achtbaan en een hele
hoop hamburgers en hotdogs, bier
en frisdrank En reclame, reclame
en nog eens reclame, voor een bepaald sigarettemerk.
De jongste bezoekers hadden ei^enhjk maar oog voor een attractie:
Wie zijn handtekening op een vel papier zette en een bon inleverde,
kreeg een pakje sigaretten gratis. En
hoewel de organisatie de rookwaar
niet verstrekte aan jongeren onder
de achttien: "Want dat mag niet van
de wet," liet een jongetje trots een tas
zien met daarin maar liefst negen
tien pak] es De verwachtingen waren
hoog gespannen na alle reclame
rond het evenement, waar de NS extra treinen voor inzette. Maar menig
doodordinaire braderie kan makkelijk de competitie aan met The Amencan Original Day Part III. Wat zich
daarvan onderscheidde waren de enkele typisch Amerikaanse demonstraties en tentoonstellingen Kap
pers gaven bijvoorbeeld een demonstratie hoe een EMs- en eenMbeehive-kapsel aangemeten worden. Met
een pot gel en een bus haarlak kom
je al heel ver.

ZANDVOORT - Ondanks dat
de gemeente m 1991 grote mvestermgen heeft gedaan, zoals
in het onderzoek voor het Ba
sisrioleringsplan en voor het
opstellen van de Structuur
schets, sluit Zandvoort de rekening af met een positief saldo Meevallers waren het gevolg van onder andere een la
ger aantal uitkermgsgerechtig
den, de winstuitkering van het
energiebedrijf, hogere mkomsten uit de bouwleges en meer
inkomsten uit het toerisme

rekening staan de gemeentelijke uit
gaven en inkomsten over het jaar
1991 De gemeente houdt over dat
jaar 107 000 gulden over Daar gaat
echter 22 000 gulden vanef vanwege
het tekort bij de politie De resteren
de 85 000 wordt gestort in de pot
'algemene reserve'
Hoewel het leek alsof 1991 een
zwart, of beter gezegd, rood jaar zou
worden omdat de rijksuitkenng
367 000 gulden lager uitviel dan werd
ingeschat, viel de schade mee Van
wege de overeenkomst met betrek
king op de overdracht van het Gas
bedrijf naar het Energiebedrijf Zuid
Kennemerland, vloeide er 420 000
gulden winstuitkering naar de ge
In de eerstvolgende gemeenteraad meentekas
wordt de rekening van de gemeente
Omdat er minder uitkermgsge
over het jaar 1991 besproken In de rechtigden waren in 1991, dan de ge
meente had verwacht, was het saldo
(na aftrek van de lagere Rijksbijdra
ge) 225 000 gulden lager dan ge
raamd De inkomsten uit de bouwle
ges zijn 95 000 gulden hoger dan ge
raamd Daarnaast waren er nog een
aantal kleinere meevallers
Uiteraard waren er ook tegenval
Iers Zo vielen de personeelskosten
70 000 gulden hoger uit, omdat het
Rijk landelijke salarismaatiegelen
onvoldoende compenseerde De kos
ten voor het inzamelen van Klem
Chemisch afval zijn 59 000 gulden
hoger dan begroot De gemeente is
een voorstel aan het opstellen om
deze kosten beter beheersbaar te
maken Het tekort op de pohtiebe
groting is inmiddels bekend

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

o Vignetten van Oldtimers en andere 'jaren vijftig attributen' waren te
koop tijdens The American Original
Day Part III.
Foto Bram stljnen

17166

Mogelijk bouw voor ouderen na sloop Bennoheim

(ADVERTENTIE)

EMM overweegt aanpassen woningen
VANAF NU WEKELIJKS IN DEZE
KRANT MET SPEKTAKULAIRE
AANBIEDINGEN

ZANDVOORT De woningverhuurders moeten meer reke
nmg houden met de ouderen Daartoe zouden er meer seniorenwoningen gebouwd moeten worden, moeten flats voorzien worden van liften en woningen aangepast Daarnaast zou er ook
gebouwd moeten worden voor starters, oftewel jongeren die
zelfstandig gaan wonen Deze aanbevelingen doet de Nationale
Woning Raad, die op verzoek van woningbouwvereniging EMM
een onderzoek heeft ingesteld naar de woningmarkt in Zand
voort Het bestuur van EMM gaat komende weken de aanbevelingen m het rapport bespreken Ook het college van B en W
buigt zich er komende tijd over
"Volgende week bespreekt het be
stuur het werkplan van 1993 Dan
zullen er punten aan de orde komen,
die aangekaart worden m het wo
mngmarktonderzoek,"
verwacht
plaatsvervangend dircteur Kramer
van woningbouwvereniging Een
dracht Maakt Macht (EMM) De wo

Inbraak in café
ZANDVOORT In een cafébedrijf
m het centrum werd in de nacht van
18 op 19 augustus ingebroken De
dieven kwamen het drinkgelag bin
nen door via de achterzijde naar bm
nen te klimmen De kassa, met een
waarde van 5500 gulden werd gesto
len Daarin zat een bedrag van twee
honderd gulden aan wisselgeld De
inbrekers namen ook cd's met een
waarde van 2500 gulden mee

ZILVERMERK

PAKJE 250 GRAM - ELDERS>2gr'BIJ ONS

nmgverenigmg zal zich dan met
name buigen over de suggestie om
een huismeestei aan te stellen in
flats en eventueel liften en andere
aanpassingen aan te brengen ' Het
wordt natuurlijk een afweging of de
kosten tegen de baten opwegen,'
stelt Kramer
"Vergeleken bij andere gemeenten
valt de ontevredenheid over de flats
in Noord wel mee Bovendien zijn
we al preventief bezig om vandalis
me tegen te gaan We hebben bij
voorbeeld de trappenhuizen in de
Lorentsstraat en Koosomstiaat ge
schilderd En een huismeester aan
stellen kost geld en dat moet doorbe
rekend worden m de huur Het is de
vraag of de huuiders dat er voor
over hebben "
De andere aanbeveling, om in de

toekomst meer senioren en star
terswomngen te bouwen wordt
overlegd met de gemeente Het col
lege van Burgemeester en Wethou
ders zal zich een dezer dagen hier
over buigen Kramer weet dat er
schaarste is onder dit type wonm
gen "Maar ook de bouwgrond is hier
schaars Ik verwacht dat er, als Ben
noheim gesloopt wordt, voor oude
ren gebouwd kan worden Eind sep
tember horen we of het startsein,
daar veertien seniorenwoningen te
bouwen, gegeven kan worden
Andere bouwgrond betreft het ter
rem van de voetbalvelden De ser
morenwomngen die daar staan zijn
volgens Kramer een gioot succes
En als er ooit meer behoefte is aan

woningen voor een andere doel
groep, dan kan je die ook kwijt in die
huizen Seniorenwoningen zijn ge
wone woningen maar met een lift,
zonder drempels en een ruime
doucheruimte Dat is dus geen be
lemmermg voor anderen

Dronken rijder
ZANDVOORT
Een boete van
vierhonderd gulden moest de °>6 jan
ge Loenersloter betalen, nadat hij
onder invloed van drank zijn auto
bestuurde Hij reed zaterdag rond
kwart voor tien over de Zandvoortse
laan Zijn auto moet hij uiteraard
laten staan

ik hebben
Natuurlijk, ditOmdatkrantikmoet
uraag w i l w etui wat /ich in mi|n
omgiung afspeelt l ir kennisimkmi; onuang ik hu /anchoom Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

(ADVERTENTIE)

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 29 augustus 1992,
Burgemeester Engelbertstraat 21 Zandvoort

Waterstanden

B
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LW

(ADVERTENTIE)
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Datum

27 aug
28 aug
29 aug

30 aug
31 aug
1 sep
2 sep
o sep
4 sep

LW

HW

MlÜB E L B Ê U R S

11 45 1548 2335

0406
0446
0529
0616
0657
0742
0836
0930

1636 1412
0025 1716 1459
01 05 1756 1546
01 55 1837 1623
0250 1921 1506
0335 2005 1556
0435 2056 1646
0520 21 44 1730

Maanstand EK dond 3 sep 22 39 u
Doodtij 6 sep 12 25 u NAP+55cm

3O A G S 1 T S

.Mefpqtliuirt -..int«rvi«ws
m«t Jan. d*s Bouvri'*; '

Gebp«nd v a n 1O.OO
tot 1S.ÖO uur.

De con3um«nt«ndag
op d« International»
Mëüb«lb*urs !

JAARBEURS
UTRECHT/HOLLAND

Nieuwsblad

Een beetje verliefd . . .
„Als de kinderen vri| zijn gaan /e mee naar
Dirk van den Broek Dan is het natuurlijk
feest, /e pakken hun eigen wagentje en
nemen van alles mee maar ach
/elf moet
ik soms ook uitkijken dat ik niet te veel in
laad, de aanbiedingen /ijn namelijk vaak erg
aantrekkeijk Weet je wat ik altijd ?o prettig
vind' Dat het geen uren duurt Niet alleen
omdat ik alles snel vinden kan maar ook
omdat ?e, als het druk is, alle cassieres in?et
ten Stuk voor stuk leuke meisjes Het is hier
gezellig, het personeel, op een gegeven moment ken je ?e natuurljk bijna allemaal Ik
vind 't hier gewoon /alig' Ik hoef niets ver
anderd te hebben Het klinkt wat gek maar
eigenhjK ben ik een beetje verliefd op Dirk
van den Broek1"

Naim (m/\) l

l i

Adris

l

l

l

l

i

L_L

Postiodi/PLuts l L i i
lekfoon l l l i i i i
J
l
Giio/Bankm i i i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal f 16,00 D half jaar J 29 00 D |aar ƒ 52 00

hi/(in,nikl \\ K

'Voor postabonnees gelden andere tane\en

Mevrouw De Graaf! 'Ik vind
hel hier gewoon zalig''

U kunt uw abonnuiKiit ook telefonisch lan ons
opgeun 020 66h H 00
Sttiui dive bon in ion opin imilop naar
\\ii-kmedia AntwoorcInumiiKi 10051 1000 l'\
Amstiulam II hoek neen post/egel k plakken

8"710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Voor velen een verrassing
Voor ons een grote beslissing
Maar zeker geen vergissing
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Jamie Melissa
21-8-1992
V

Lorentzstraat 112
Zandvoort

ÖNZEZORG-

Afscheid de heer J.G. Pannekeet
De heer Pannekeet is 40 jaar in overheidsdienst geweest, waarvan 38 jaar
bij de gemeente Zandvoort.
Van 1990 tot heden was hij hoofd van de afdeling Welzijn, Onderwijs en
Cultuur van de sector Bewonerszaken, tevens plaatsvervangend sectorhoofd.
Per 1 september zal de heer Pannekeet uit dienst treden.

Openbare raadsvergadering

Aan de heer Pannekeet zal een afscheidsreceptie worden aangeboden op

Susanne Vissen
lan Beekelaar

donderdag 3 september 1992
16.15 uur in de Raadzaal, Raadhuis
Raadhuisplein 1 te Zandvoort
(ingang bordes).

023^15855

Het gemeentebestuur nodigt eenieder die de heer Pannekeet in zijn functie
heeft gekend, uit bij deze gelegenheid aanwezig te zijn.

J. M. COIFFEURS

$ ASSÓCMVTIE UITWARTVERZDRCING

Voor nader informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

: Ziilweg183 Tei.023-315855 (DAG EN NACHT)

is uitgebreid mei een wolk van

een boy:

VINCENT
Hartelijk gefeliciteerd,
ELLEN EN KEN
Ellen - Riek - Jos - Yvonne
Malika - Jolanda - Monique

Dat kan tot een bedrag van
ƒ 5.225,-- per jaar.
Deze bijverdienste is mogelijk als u werkt als

alphahelpende in de thuiszorg

Na een lang welbesteed leven ging 18 augustus
1992 van ons heen mijn lieve zuster, onze tante
en oudtante
Jacoba Jeannette Geertruida Dijkhoffz
in de leeftijd van 88 jaar.
Bentveld:
A. H. Dijkhoffz
Eelde:
J. A. Nuiver
N. Nuiver-Broekzitter
Ernst:
J. H. Nuiver
A. Th. Nuiver-Rademakers
Achterneven en hun kinderen
Bentveld, Huize A. G. Bodaan.
Correspondentieadres:
Hullandstraat 47,
8166 AS Ernst.
Ingevolge haar wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

in het rayon ZANDVOORT.
Een alphahulp is in dienst van de klient. Dit zijn veelal oudere mensen die afhankelijk zijn van hulp bij huishoudelijke werkzaamheden.
Onze instelling bemiddelt tussen u en de klient.
De werktijden en dagen waarop u wilt werken, worden in
overleg vastgesteld.
De verdiensten zijn per uur:
voor 18- en 19-jarigen
ƒ 9,37
voor 20-jarigen
ƒ10,02
voor 21-jarigen
ƒ10,94
voor 22-jarigen
ƒ 11,86
voor 23 jaar en ouder
ƒ 12,84
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de afd. alphahulp
(mw. R. Faber en mw. A. Lippus),

Deze verbouwing zal ongeveer 2
maanden in beslag nemen.
T/'i'c/ens deze periode zullen wij U
helpen vanuit de noodapotheek
die op hef Raadhuisplein
geplaatst wordt. Wi/' vragen Uw
begrip voor de overlast die de
verbouwing ongetwijfeld met zich
mee zal brengen.

De aanvraag betreft in totaal tien bomen.
In het kader van de reconstructie van de Zandvoortselaan zullen aan de
zuidzijde twee iepen worden gekapt.
Tevens zullen zes eiken moeten worden verwijderd die zo mogelijk worden
herplaatst op de Duindoomlaan.
In verband met de n'oleringswerkzaamheden zullen aan de noordzijde zeven
platanen en één iep worden gekapt.
De aangevraagde kapvergunning ligt gedurende één week na verschijnen
van dit blad ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Civieltechniek & Bouwkunde, Raadhuisplein 4, telefoon 02507-61561/61564. De
afdeling is geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
Voor algemene informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Aangevraagde bouwvergunningen
078B92 Zandvoortselaan 52
079B92 Kerkstraat 16

<^

>

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

uitvaartverzorging
kennemerlandbv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Verleende bouwvergunningen
103B90 Zandvoortselaan 165
071B91 Tollensstraat 65
046B92 Lorentzstraat
t/o Reinwardtstraat
051B92 Haarlemmerstraat 46
068B92 Kerkstraat 26

KARAOKEAVOND

- wijzigen bestaande en toevoegen nieuwe
gebouwen
- oprichten garage
- oprichten tijdelijke kantoorruimte
- uitbreiden woning
- vergroten restaurant 'Shalom'

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
27 augustus 1992

You don't have to be a
pro to steel the show

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. .

295,-

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a
VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

23 aug. 1992
In memoriam
Sybil Wilhelmina Drukker
(geb. Blake-Wride)
A/ter a year I still feel the miss of you.
There is an old belief that on some distant
shore far from despair and grief.
We shall meet once more.
Jan

ALL&SGRATISJGEMAAKT

Boul. Barnaart 14

meer dan 1000 verschillende
MEUBELSTOFFEN
vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
v.a. 25 augustus iedere woensdag gesloten

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

G. Kerkman
willen wij U hartelijk bedanken.
S. Kerkman-Koper
Kinderen en kleinkinderen.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

ADVERTENTIES

29-7-1992 <

<

5,9,95

div. vis- en vleesspecialiteiten

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlij
den van mijn man, onze vader en opa

Daëir ligt oinzié^iBlar
taak en diéns^rlëriing;
"•2

Daarnaast kunt ü bij

'

Ton Schiebergen
Sophia Schiebergen-Offenberg

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak
02507-19347

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

~\
;*-!eerï Naturar
uityaartpyërë

-;;-";^v:- '.^:':'-

SCHOENMAKERIJ

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoorf-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

ialle inlichtingen\•$$',l september 1992

IRMA DE JONG
30 j a a r ! ! + l I I [
Secretaris Bosmanstraat 40
Joop, Vera
Walter, Monique

2041
tel.

KT Zöndyppit
02507-17244

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

De Vries

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449

VOOR ALLE
s SCHOEN" REPARATIES.

Gezellig uit voor
ongebonden mensen
Soc. de MANEGE
ZANDVOORT
heeft daarvoor de gelegenheid,
ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur
in de nacht.
Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.
Entree ƒ 15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

BEIAAt|U
NOG STEEDS TEVEEL

UitViaiarwerzekènhg

Drogisterij „BOUWMAN"

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

VÓOfMÉtZÉLFbE
PRÖDÜkf

Bedr. ruimte

Kamers
TE HUUR

te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.

Dorpsplein
Tel. 14882
tussen
10.00-17.00 uur

Br. onder nr.
332138 bur. van
dit blad.

en gas.

Vraag rustig yri jblij vend

Beter laat dan nooit!!
GEFELICITEERD!

- oprichten serre
- interne verbouwing

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

presenteert
zondag 30 augustus 1992

23 aug. 1991

Gelegenheid tot feliciteren
5 september 16.00-18.00 uur
Restaurant „Dreefzicht"
Fonteinlaan l, Haarlem.

DegemeenteZandvoort is voomemensom inde week van? t/m 11 september
1992 een aantal bomen te kappen op de Zandvoortselaan tussen de Westerduinweg en de Bentveldweg.

Namens de Zandvoorfse
Apotheek:
J. R. A. Mulder.

STICHTING GEZINSZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout. Tel. 023 - 213421

Hierbij delen wij U mede, dat van ons is heengegaan onze tante
Wilhelmina Francina van Petegem
* 14 februari 1899
f 21 augustus 1992
Uit aller naam:
M. M. van Petegem
Zandvoort, augustus 1992
„Huis in 't Kostverloren"
Correspondentieadres:
Hogeweg 22, flat 10
2042 GH Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op 25 augustus in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.

,

Kapvergunning

wordt m.i.v. 31 augustus
1992 verbouwd.

Er vinden geen inhoudingen plaats.

Bedroefd delen wij U mede, dat geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw
en zorgzame moeder
Anna Anthonia Voorderhaak-Kassee
op de leeftijd van 69 jaar.
E. Voorderhaak
Jan Voorderhaak
2042 HE Zandvoort, 21 augustus 1992
Westerstraat 4
De teraardebestelling heeft op dinsdag 25 augustus plaatsgevonden.

29-7-1942

N.B.I Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

De Zandvoorfse
Apotheek

BELASTINGVRIJ
BIJVERDIENEN.

tijdstip : dinsdag 1 september 1992,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: o.m.
- Afleggen belofte door M.W. van Ooijen als gemeentesecretaris.
- Vaststellen arbeidsvoorwaarden overheidspersoneel 1992.
- Aanschaf grafische hard- en software.
- Aanwijzen leden Welstandscommissie als leden commissie van onafhankelijke deskundigen conform Herziene Woningwet.
- Verkoop perceel grond aan Auto Strijder B.V.
- Verkoop gemeentewoning Marisstraat 7.
- Krediet voor verkeersmaatregel Prinsesseweg t.b.v. Mariabasisschool.
- Krediet voor vervanging riolering Koninginneweg, nader onderzoek en
actualisering Basisrioleringsplan.
- Budget voor bijdragen ineens in kosten verhuizing of herinrichting.
- Voorbereidingsbesluit Jullanaweg 29.
- Voorbereidingsbesluit Wilhelminaweg 28.
- Krediet t.b.v. Bijzondere Controle.
- Verklaring-van-geen-bezwaarstatutenwijzigingSt. Huisvestingen Verzorging Bejaarden.
- Krediet voor plaatsen twee noodlokalen Nicolaasschool.
- Krediet voor opstellen leerlingenprognose basisonderwijs.

Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine ƒ l .92
^Diesel
ƒ l .06

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

0

--A" '

Glazenwasser!]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Weekaanbieding:
opgemaakte
mandjes
met
heideplantjes ƒ

75

erica'

grote krocht 24
zandvoort, 025O7-123O1
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Automobilist houdt liever de hand op de knip

Weinig interesse in nachtbewaking
De belangstelling voor het bewaakt parkeren tijdens
de nachtelijke uren, is nog niet erg groot. Dat zegt
pachter Hendriks van het parkeerterrein aan de voet
van de watertoren. Toch is hij er wel voorstander van,
het experiment volgend jaar te herhalen.

In deze rubriek wordt tijdens het zomersel/orn bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Flet telefoonnummer Is: 18IM8.

door Joan Kurpershoek
„Het viel zeker niet mee," zegt
Hendriks over de eerste maanden
dat het project loopt. Het parkeerterrein blijft 's avonds laat, als het
nachttarief in gaat, maar voor een
heel klein deel bezet. „Vorig jaar,
toen het nog niet bewaakt was, stonden er 's nachts wel vijftig of zestig
auto's. Nu zijn dat er doordeweeks
maar een stuk of zeven & acht, in het
weekend loopt het op tot maximaal
zo'n vijfentwintig auto's." De nachtbewaking is beslist niet kostendekkend, aldus Hendriks. „Maar ik ben
een geduldig mens. Misschien dat
het volgend jaar beter gaat. Dat zie je
nu ook met de camperparkeerplaats
op de boulevard, die draait nu ook
beter dan vorig jaar."

Meer bekendheid
Volgens hem moet dit nieuwe fenomeen nog wat meer bekendheid
krijgen. Bovendien moeten mensen
er nog aan wennen om geld uit te
geven om hun auto te laten bewaken. Met name degenen die voor een
zo laag mogelijke prijs in een pension zitten, vermoedt hij. Een dag
bewaakt parkeren kost zes gulden,
voor een nacht moet tien gulden betaald worden. „Ik ken badgasten bij
wie al een aantal jaren achter elkaar
's nachts in de auto wordt ingebroken. En toch zetten ze 'm niet op een
bewaakt terrein." Een vergelijkbare
houding ziet hij ook overdag: „Mensen die wel een paar gulden per uur
bij een parkeermeter betalen, maar
geen zes gulden voor een hele dag
bewaakt parkeren willen betalen."
„De mensen uit de buurt zijn er
erg blij mee," zegt de parkeerpach-

ter. „Het geeft meer rust in de omgeving. Sinds er hier bewaking is, is er
niets meer gebeurd. Sommigen zetten zelf ook hun auto hier neer." Zij
hebben een soort 'abonnement' met
gereduceerd tarief. Dat geldt ook
voor mensen die in de omgeving
werken. Met name horecapersoneel
(zoals van het casino) dat pas laat
naar huis kan, is erg blij met deze
regeling, zegt Hendriks.

Kelder beledigt Duitsers

Fietsen
„Ik had eigenlijk verwacht dat er
meer toeristen met motoren, brommers of fietsen gebruik van zouden
maken." Dat hotelhouders hun gasten op het bewaakt parkeren wijzen,
merkt hij nog niet. „Maar ik merk
ook niet alles wat er om me heen
gebeurt." Met name de politie had
erop gehoopt dat meer toeristen hun
auto 's nachts op het terrein zouden
zetten, waardoor de autocriminaliteit terug gedrongen zou worden.
Dat gebeurt dus nog maar mondjesmaat. „Maar de mensen die er wel
gebruik van maken, zijn er wel erg
blij mee dat hun auto eindelijk veilig
kan staan."
Een ander doel van het project
komt nog minder uit de verf: parkeren van auto's van uitgaand publiek
uit de omgeving van Zandvoort. Met
name degenen die 'een borrel' willen
drinken en ervoor kiezen met de
nachtbus naar huis te gaan. De auto
zouden zij makkelijk kunnen achterlaten, omdat deze toch veilig
staat. Van deze doelgroep maakt bijna niemand gebruik van het bewaakt parkeren. Hendriks staat
daar niet verbaasd van. „Zo zijn wij

• De buurtbewoners zijn weliswaar blij met de parkeervoorziening, maar met toeristen ligt dat anders. Hendriks:
"Ik ken badgasten bij wie elk jaar ingebroken wordt in de auto, maar ze zetten hem toch niet hier neer."
Foto Bram Shjnen

Nederlanders toch? We laten de
auto toch niet staan?" Daarentegen
komt busmaatschappij NZH met
hoge gebruikscijfers van de nachtbus. Deze blijkt een groot succes te
zijn, met zo'n 190 passagiers per
weekend tijdens de eerste twee weken, tien meer dan waarop gerekend
was. In het jazzweekend waren het
er 400. Vermoedelijk zijn het mensen die al met het openbaar vervoer
naar Zandvoort zijn gekomen.

Heemstede wil regionaal schoolbestuur vormen

Plan overdondert scholen
ZANDVOORT - De twee openbare basisscholen, de Van Heuven Goedhartschool en de Plesmanschool gaan de voor- en
nadelen van een regionaal schoolbestuur op een rijtje zetten.
Het idee om een regionaal bestuur te vormen komt van de
Heemsteedse wethouder van Onderwijs, M. Mous. Binnenkort
praat ze hierover met wethouder Ingwersen, die nu nog niet
benadert is door zijn Heemsteedse collega.

manschool is eveneens overvallen
door het idee van de Heemsteedse
wethouder, dat Mous kenbaar
maakte via de regionale pers. "Noch
van de wethouder, noch van ambtenaren, noch van het directeuren-overleg waar ik voorzitter van ben,
heb ik ooit iets gehoord over dat
plan. Ik kan daar dan ook niets over
"Het idee van onderwij swethou- Zandvoort, Haarlemmermeer en zeggen."
der Mous uit Heemstede, kwam als Heemstede. Momenteel is het geverantwoordelijk
Wethouder Ingwersen weet uit de
een donderslag bij heldere hemel uit meentebestuur
.de lucht vallen," is de reactie van voor het openbaar onderwijs. Het vakliteratuur dat er 'in den lande'
directeur Gerard van de Laar van de idee voor een regiobestuur is niet gesproken wordt over de vorming
Van Heuven Goedhartschool. De di- nieuw, want elders in het land zijn van een regionaal bestuur, maar
recteur had nog nooit eerder ge- gemeenten en scholen al bezig een heeft daar nog nooit met collega
Mous over gesproken. "Ik neem dan
hoord van plannen om te komen tot gewestelijk bestuur te vormen.
een regiobestuur voor de basisschoook geen standpunt in."
len in Bloemendaal, Bennebroek,

Oplossen

In een eerste reactie ziet Van der
Laar zowel voor- als nadelen aan een
regiobestuur. "Soms kunnen gebundelde krachten sneller iets oplossen.
Maar aan de andere kant kan zoiets
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ook een log lichaam worden." Van
der Laar wil ook weten wat de consequenties van zo'n krachtenbundeOndertrouwd:
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Burgerlijke stand H

De NZH gaat nog door tot en met
26 september met de nachtritten op
vrijdag en zaterdag. Hendriks stopt
eind augustus met de nachtbewaking. Langer wil hij dit jaar niet
doorgaan, 'want je kunt er toch echt
op gaan toeleggen?' Vanuit financieel oogpunt heeft hij al eens een
andere regeling geopperd voor het
bewaakt parkeren, 'die voor verschillende partijen voordelig is'.
„Als de pacht zou vervallen, zou ik

twee mensen, die nu bij de gemeente
om een uitkering moeten aankloppen, in vaste dienst kunnen nemen."

Gedupeerde pakt
dief snorfiets

Illegale Rus steelt

ZANDVOORT - Een vijftigjarige
Zandvoorter deed vrijdagmorgen
rond half negen aangifte van diefstal
van zijn snorfiets. Het voertuig was
verwijderd uit zijn bouwkeet. Rond
half elf zag hij tot zijn verbazing in
het centrum van het dorp een jongen
op zijn snorfiets rondrijden.
De Zandvoorter handelde direct:
hij reed hem klem en bracht hem
over naar het politiebureau. De dief
was 22 jaar en had geen vaste woonof verblijfplaats. Ook stond er nog
een straf voor hem open. Daarom
zette de politie hem in de cel.

Hij had ook graag gezien dat het
foutparkeren in de directe omgeving
vaker wordt opgepakt. „Met name
overdag, op de rustige dagen. Dan
hebben we hier nog zat ruimte, en
dan zie je aan de overkant dat er
allerlei auto's worden foutgeparkeerd. Dat steekt!"

ZANDVOORT - Een 33-jarige inwoner uit Wit-Rusland werd vorige
week aanhouden omdat hij verdacht
werd van een winkeldiefstal. Hij had
drie tangen weggenomen, met een
waarde van 43 gulden. Namens de
officier van justitie te Haarlem, werd
hem een schikking aangeboden van
150 gulden, die hij betaalde.
' De politie kwam er echter ook achter dat hij illegaal in Nederland verbleef. Daarom werd hij de dag na de
diefstal direct op het vliegtuig naar
Moskou gezet.

Twee woedende Duitse badgasten, Duitse zeker: "Ik was al 22 jaar vaste
kwamen naar het Zandvoorts gast bij dat paviljoen. Ik ken de ei.yeNieuwsblad om zich te beklagen naar en vind dat een buitengewoon
over de onheuse behandeling in een aardige man en we zijn altijd heel
strandpaviljoen. "Ik had last van goed door hem behandeld. Maar
mijn maag en vroeg om een glas war- door deze ervaring ben ik zo geshocme melk. Toen kreeg ik te horen dat keerd dat ik er niet meer kom, ook al
ze alleen chocolademelk hadden. was de kelner misschien een tijdelijMaar later zag ik de kelner zelf een ke medewerker." Volgens de toerii,glas melk drinken en attendeerde ik te zijn er meer Duitsers afgetalaft
hem daar op. Ik vroeg of ik toch door de bediende.
De Duitse heeft later per telefoon
geen melk kon krijgen. Ik wilde er
toch voor betalen?" Als antwoord getracht de eigenaar in te lichten.
stak7 hij zijn vinger omhoog en riep "Toen kreeg ik een man aan de telchij Heil Hitler', aldus de huilende foon die zeer slecht Duits sprak, getoeriste.
mengd met Engels. Hij mompelde
Ze heeft overwogen een klacht in iets van 'sorry hoor'. Ik weet zeker
te dienen bij de politie, rnaar zag dat ik de eigenaar met aan de.^lijn
daar van af: "Hij zal toch wel ontken- had, maar die beruchte kelner, tyant
nen en dan is het mijn woord tegen de eigenaar spreekt heel goed
het zijne." Maar een ding weet de Duits."

Utrechtse studenten
ontgroend op strand
Marieke van den Hoeven en Esther Bikker mogen waarschijnlijk
lid worden van studentenvereniging
SSRNU. Marieke is eerstejaars studente rechten aan de Universiteit
van Utrecht en Esther is tweedejaars studente sociale wetenschappen. Om toe te mogen treden tot de
vereniging, moeten zij als ontgroening een hoop opdrachten vervullen. Marieke vertelt: "We moesten
onder andere drie dagen bollen inpakken in Lisse, waar we ons kamp
hebben opgeslagen en eten zonder
handen."
De slotopdracht van het duo was
een zandkasteel in Zandvoort bouwen, op het strand ter hoogte van
het station. Het kasteel moest een
oppervlakte van vijf bij vijf meter
bestrijken en veertien torens hebben van minstens 75 centimeter
hoog. Daarnaast moesten een hoogwaardigheidsbekleder, de pers, de
T
unimaagd' en veel publiek het resultaat bewonderen. Voor de gasten
moesten ruim voldoende consump-

ties aanwezig zijn, waar zij echter
geen cent voor neer mochten tellen.
De studenten kregen slechts anderhalf uur de tijd om de opdracht uit te
voeren.
"Alles liep eigenlijk op rolletjes,"
vertelt een trotse Marieke op het
strand, naast het kasteel. "Loco-burgemeester Van Caspel, het Zandvooris Nieuwsblad en fotograaf waren snel te vinden. Als 'unimaagd'
hebben we een beertje genomen,
want dat is toch een vaag begrip.
Van de strandpachters kregen- we
scheppen (na het inleveren van de
OV-jaarkaarten als borg) en we-kregen ook consumpties van de pdchters en winkeliers. Heel variërend,
van ijsjes tot aan halve taroden;;'
Na de slotopdracht moet het tweetal nog gedurende een week 'verplicht de sociëteitsavonden bezoeken, maar dat zal weinig problemen
opleveren. En daarna duiken de studentes voor lange tijd het bed in,
want: "Ik ben dood- en doodmoe,"
aldus Esther.

ZANDVOORT - Het echtpaar
Kroese-van der Moolen van de Herman Heijersweg uit Zandvoort heeft
gisteren zijn vijftigjarig huwelijksfeest gevierd.

B Kerkdiensten

U

Weekend 29/30 aug. 1992

Kaandorp.
Zondag 10.30 uur: pastor H.J. Kaandorp.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Haarlem.
wen, Zendingsbussenzondag
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
Jeugdhuis
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Mw. N. van Keu- Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
len-Schaafsma, Overveen.
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
Koomskatholicke Kerk:
van Rongen," L. Meeszstraat 14,
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.J. Haarlem, tel. 023-244553.

j Weekenddiensten
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zanclvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, .ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Scxueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreekuur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.
023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
' vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Zwemmen leren bij
de reddingsbrigade
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddingsbrigade start met een cursus 'leren zwemmen voor kinderen
vanaf vier jaar'. De lessen worden
gegeven door gediplomeerde instructeurs. De cursus wordt in 28
lessen gegeven in het Gran Dorado
zwembad, waarna het examen diploma A wordt afgenomen.
De kosten voor de cursus bedragen 150 gulden. Er kunnen maximaal vijftien kinderen aan de cursus
deelnemen, zodat snel opgeven aanbevolen wordt. De cursus start op 10
september. Dan start ook de cursus
'reddend zwemmen' en kan er gezwommen worden op de recreantenbaan. De lestijden zijn van half zeven
tot kwart over zeven het elementair
zwemmen, en het brevetzwemmen
een tot en met vijf. Van kwart over
zeven tot acht uur het brevetzwemmen zes, binnenwater reddend
zwemmen A en B en vrijzwemmen
voor recreanten. Opgeven kan bij
Ron van Soolingen via 02507-17448
en Peter Koper, 02507-18432.

De Utrechtse studenten zijn trots op het resultaat. Waarschijnlijk mogen ze lid worden van de vereniging.
Polo Bram Stijnen

Apotheker moet van inspectie
zaak aanpassen aan

ZANDVOORT - De Zandvoortse Apotheek wordt met
ingang van 31 augustus verbouwd. Gedurende de verbouwing 'opereert' de apotheek
vanuit een noodgebouw op het
Raadhuisplein. De apotheek
moet van de inspectie verbouKlaverjas en bridge wen,
omdat hij niet meer volZANDVOORT - Vanaf afgelopen doet aan de moderne eisen.

hij nog geen vergunning van de gemeente. "Maar de gemeente heeft
mij laten weten de verbouwing te
gedogen."
Volgens
gemecntevoorhchter
Egon Snelders, zit de zaak anders in
elkaar. "Voor het inwendig moderniseren van het pand heeft de heer
Mulder geen vergunning nodig, voor
het aanpassen van de gevel, wat hij

maandag is het klaverjassen en bridgen in het Gemeenschapshuis weer
Toen apotheker Mulder anderhalf
begonnen. Informatie hierover verstrekt de Algemene Nederlandse jaar geleden de zaak van zijn vader
Bond voor Ouderen (ANBO). P. Bol overnam, kwam de inspectie de zaak
ZANDVOORT - Bij Kollaart Opleikeuren, zoals altijd gebeurt bij over- dingen kan een cursus tot sportmasis de voorzitter, 17965.
name. De inspectie constateerde dat seur worden gevolgd. De cursus kost
de bewaarplaats voor de medicijnen vijftienhonderd gulden en duurt ncwas, het ontbrak aan een gen maanden. Na een goede afronZANDVOORT - Het volksdansen niet veilig
ruimte, er waren trekladen ding van de opleiding volgt het erstart weer in het Gemeenschapshuis steriele
plaats van gelagerde laden en de kende diploma van het Nederlands
en wel op l september. De lessen in
heeft geen computers. Genootschap voor Sportmassage.
worden door mevrouw Vronik gege- apotheek
de Zandvoortse apotheek
ven tussen half twee en drie uur. De Kortom,
kosten zijn vijf gulden per maand. voldeed niet aan de moderne eisen. Volgens de organisatie voorkomt
Sportmassage blessures, herstelt
Hoewel Mulder de inspectie liet een blessure zich eerder na de masweten ook die mening toegedaan te sage en leidt het tot een betere presen al verbouwplannen te heb- tatie. Daarnaast worden ook klassieZANDVOORT - Een zestienjarige zijn
ben,
legde de inspectie hem een ke massagehandgrepen geleerd, die
Overvener brak vorige week zijn entot verbouwen op. "Anders als basis gebruikt kunnen worden
kei. Hij fietste in verboden richting plicht
zij mij niet inschrijven in het voor andere massagevormen. Meer
de Haltestraat op. Daar botste hij wilde
register." Vandaar dat de apotheker informatie geeft het Haarlemse integen een wegrijdende auto.
nu zijn zaak verbouwd, ook al heeft stituut via 023-323518.

Sportmassage

Volksdansen

Man breekt enkel

aanvankelijk van plan was, wel."
Gedurende do verbouwing, die
start op 31 augustus en ongeveer
twee maanden in beslag zal nemen,
helpt Mulder de klanten vanuit een
noodgebouw. "Dat is een kant-en-klare mobiele apotheek. Het is,
klein, maar uitgerust met alle voorzieningen. Het enige nadeel is dat we
er maar met twee mensen m kunnen
staan. En we moeten werken niet
een kleine voorraad medicijnen.
Maar drie keer per dag worden er
nieuwe medicijnen geleverd en
wordt de voorraad aangevuld."
De apotheek blijft gewoon geopend buiten de normale openingstijden, voor noodgevallen.

Motorfietsen weg
ZANDVOORT - Tijdens de All
American Day op 22 augustus, op het
circuit van Zandvoort, zagen dieven
kans om in totaal zes motorfietsen te
stelen. De voertuigen stonden nabij
de hoofdingang en m de omgeving
van het circuit.
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Amstelhoeker John Williams maakt tocht in rolstoel door Brits gebergte:

4

Jacht op vandalen levert
garagehouder niets op

Je kunt alles doen in een rolstoel'

ZAND VOORT - Garagehouder J. Barends, is nog steeds
in bezit van duizend gulden.
Dit bedrag krijgt degene die
hem aan de namen va,n vernielers aan zijn auto's helpt.
Zijn oproep heeft echter wel
geresulteerd in een afname
van de vernielingen.
Garagehouder Barends uit de
Max Planckstraat heeft de daders
van vernielingen aan zijn wagens
nog niet kunnen overdragen aan
de politie, maar is wel tevreden.
Zijn auto's, blijven tegenwoordig
verschoond van beschadigingen.
Echter als hij de vandalen te pakken heeft, kan hij de schade op ze
verhalen.
"Iedereen in het dorp heeft het
erover. Ze maken grappen dat ze
een nachtje in een van de auto's bij
mij voor de deur gaan slapen, om
zo de vernielzuchtige jongeren op
te pakken en duizend gulden te

AMSTELHOEK - De in Amstelhoek wonende Brit John
Williams gaat in het weekend
van 5 en 6 september de berg
Skiddaw in het noorden van
Groot-Brittannië beklimmen.
Het weekend er na legt hij een
afstand van 65 kilometer af
over een wandelpad. Op zich
niets bijzonders, is het niet dat
John het met zijn rolstoel doet.
Met zijn activiteiten probeert
hij geld op te halen voor de
stichting 'Back-up', die buitensport-activiteiten voor mensen
met een dwarslaesie organiseert.

De garagehouder concludeert
ook dat de politie zich vaker laat
zien. "Overdag rijden ze nu regelmatig door de straat. Ik hoop dat
ze dat 's nachts ook doen," aldus
de toch wel tevreden Barends.

Discussie over recht van uitzicht
ZANDVOORT - De discussie
over het handhaven van het
Recht van Uitzicht of dit vervangen door een huurovereenkomst is weer heel even opgelaaid in de commissie voor
Ruimtelijke Ordening. Het onderwerp zal opnieuw ter sprake komen in het college van
burgemeester en wethouders.

doorIvar Dobber
John Williams kwam in 1974 naar
Nederland als monteur van de raceteams van Yamaha. Later werd hij
instructeur van de Nederlandse
Bergsportvereniging. Dat was er de
oorzaak van dat hij nu in een rolstoel zit. Zelf noemt hij het een bedrijfsongeval. „Ik ben in de Belgische Ardennen van een hoogte van
zestien meter naar beneden gevallen. Ik kwam op een boomwortel
terecht, waardoor ik een beschadiging aan mijn ruggewervel opliep.
Een gevolg van het bedrijfsrisico. Je
weet dat het kan gebeuren, je hoopt
alleen dat het jou nooit overkomt."

incasseren," vertelt Barends. De
garagehouder loofde twee weken
geleden een bedrag van duizend
gulden uit, voor degene die aangifte van de vernielers kon bewerkstelligen.
Al een half jaar lang worden er
bij auto's die bij hem voor de deur
staan beschadigd. Antennes worden afgebroken, ruiten ingegooid
en emblemen verwijderd. Barends heeft echter van garagebedrijf Van Lent, dat bij hem aan de
overkant gevestigd is, vernomen
dat dit bedrijf nu de dupe is van
het vandalisme. Blijkbaar mijden
de jongeren het bedrijf van Barends, omdat er nu 'een prijs op
hen hoofd staat'.
'

9 John Williams

wil niet zeggen datje niet alles meer
kunt doen. De mensen in de witte
jassen laten je dat wel geloven. Ze
leren gehandicapten niet zelfstandig
te worden. Altijd voegen ze het zinnetje 'met de beperkingen die je
hebt' toe. Zij vertellen je hoe je het
moet doen. Maar zo is het natuurlijk
niet. Het zijn de mensen die in de
Cynisch
rolstoel zitten, die weten wat wel en
John heeft zich niet bij zijn lot niet kan. En ik weet dat heel veel
neergelegd. Integendeel. Hij is ervan dingen kunnen, als je in een rolstoel
overtuigd dat hij dezelfde dingen zit. Zonder beperkingen."
kan doen, als toen beide benen nog
voor honderd procent functioneerden. „Er is weinig veranderd. Vroe- Uitdaging
ger liep ik op twee benen, nu zijn ze
Mede om dat te bewijzen gaat
vervangen door twee wieltjes," zegt John de uitdaging in het Noordbrithij cynisch.
se gebergte aan. „Ik wil in het eerste
weekend de berg Skiddaw taeklim„Het feit dat je in een rolstoel zit, men. De weg naar de duizend meter

hoge top is ongeveer zes kilometer
lang vanaf honderd meter hoogte. Ik
wil dat alleen doen. Ik kan natuurlijk een begeleider nemen, die mij op
moeilijke stukken naar boven duwt,
maar de uitdaging voor mij is juist
om het alleen te doen. In het tweede
weekend, 12 en 13 september, leg ik
een afstand van 65 kilometer af over
een onverhard wandelpad."

terskiën, kanoën en zeilen. „Sport is
een goed middel om mensen te leren
wat ze kunnen. Dat geldt zowel voor
gehandicapte, als voor valide mensen. Het kan gebruikt wor den om
mensen hun motivatie, inspiratie en
onafhankelijkheid terug te vinden.
In Grpot-Brittannië wordt al jaren
aan buitensport gedaan, maar het is
in Nederland nog niet aangeslagen.

In de tussenliggende week gaat hij
naar Schotland om de mogelijkheden te bekijken van een kanotocht
door het land van de doedelzak.
John wil met zijn acties geld inzamelen voor de stichting Back-Up,
een organisatie die zich bezig houdt
met uitdagende activiteiten voor
mensen met een dwarslaesie, zoals
skiën, abseilen, pony-trekking, wa-

Regeltjes
Gehandicapten, die aan buitensport doen, laten mensen, die op latere leeftijd gehandicapt raken, zien
dat ze nog heel veel kunnen. Ze zijn
niet alleen een voorbeeld voor gehandicapten, maar ook voor valide
mensen. Dergelijke activiteiten vinden tegenwoordig ook vaak plaats

daarvan zou hoger zijn dan dat bij
Recht van Uitzicht. Volgens diverse
partijen kan dit 'recht' echter niet
vervangen worden door een huurovereenkomst.
De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Van der Heijden, beloofde in de raadsvergadering van juni de kwestie opnieuw uit
te zoeken. Als de brief onjuist was
opgesteld, zou hij de huizenbezitters
daarvan op korte termijn op de
hoogte brengen. Eventueel zou de
termijn, waarbinnen de betrokkenen moesten beslissen over wel of
niet aankopen van de voortuin, worden verlengd. De betrokkenen hebben daarover echter nog geen bericht gekregen. De genoemde termijn is enkele weken geleden verlopen.

Dat beloofde wethouder Van Caspel, op aandringen van D66-fractievoorzitter Klaas Annema. Volgens
Annema is er verwarring ontstaan
bij de betrokken bewoners. In de
brief waarin het college de voortuinen te koop aanbiedt, wordt als albij managementstrainingen en in so- ternatief voor de aankoop een 'huurciaal-pedagogisch werk," aldus overeenkomst' genoemd. Het tarief
John.
Hoewel Nederland veel voorzieningen heeft voor gehandicapten,
(ADVERTENTIE)
vindt John het een 'slecht land voor
gehandicapten'. „Nederland heeft
een goede naam wat de opvang van
gehandicapten betreft. Maar in feite
is er alleen veel mogelijk als je zelf
de weg weet, als je zelf op de hoogte
SGA is het zelfstandige schoonmaakbedrijf van de Gemeente Amsterbent van alle regeltjes."
dam en heeft een goed sociaal beleid. Zoek je een vaste part-time
John hekelt ook het bestaan van
baan in de schoonmaak, kom dan bij ons werken. We hebben werk in
speciale verenigingen voor gehandiheel Amsterdam. Dus ook bij jou in de buurt. Het salaris is volgens
capten. „Ik vind dat je als gehandiCAO. Je werkt met goed materiaal en met
£
capte eerst terecht moet kunnen bij
'. leuke collega's natuurlijk! Bel voor
co-gnvschoonmaakbedrijf
gewone verenigingen en in het uitermeer informatie 020-6139221
9KQ gemeenteamsterdam
ste geval pas bij verenigingen speciaal voor gehandicapten. Anders
SGA HEER OOK VAST WERK VOOR JOU
kan er van integratie nooit sprake
zijn."

SGA HEEFT WERK BIJ JOU IN DE BUURT

II I Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 1 14.836 winnaars!

Opnamen
Hitbingo

Hltblngoprtjan worden «jtomatbch op uw rekmlng owgmukt

28 juli
1l au<JUStlIS
15 29 40
1 14 24 31
2 20 30 41 5 15 26 41
3 22 31 42
7 18 27 42
5 26 34 45 11 19 28 43
10 27 35
12 21 29 45
14 28 36
13 22 30
4tauc|UStlIS
1BauigustiJS
1 10 21 37 3 16 24 40
2 16 22 38 5 17 26 41
3 17 24 39 6 18 27 43
4 18 25 40 8 19 31 44
6 19 35 41 11 20 35 45
7 20 36 43 15 21 36
1

Bent u deelnemer van de Postcode
Loterij en heeft u de postcodecijfers
1432 (Aalsmeer), 2394 (HazersDe augustustrekking van de Postcode
woude),
3417 (Montfoort), 4849
Loterij leverde meer dan 110.000 prijs(Dorst) of 8423 (Makkum)? Dan
winnaars op. De ton viel op 5142 VE13 in bent u van harte welkom voor de
Waalwijk, en de PostcodeStraatprijs van volgende opnamen van Hitbingo.
3.000 gulden viel 30 keer op postcode
Bel op weekdagen tijdens kantoor1784 BV in Den Helder. Dit was de laatste uren 02977-47006 en ga een
Zomerton, want bij de trekking in
gezellig dagje uit! •

september gaat het Herfst Miljoen eruit!

UITSLAG TREKKING AUGUSTUS: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 20 augustus 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van augustus verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in
dezelfde postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
1013
1013
1015
1016
1017
1021
1022
1023
1025
1056
1057

NZ
TM
DA
LV
BH
PA
TT
EH
ZX

1061 BZ
1062
1062
1064
1069
1069
1069
1073
1075
1079
1079
1094
1097
1107
1107
1141
1181
1185
1213
1221
1251
1272
1273
1274
1312
1315
1333
1338
1354
1355
1402
1423
1427
1447
1504
1505
1541
1611
1614
1616
1619
1623
1623
1625
1703
1711
1724
1741
1784
1786
1788
1827
1827
1901
1901
1941
1943
1947

BD
EX
ST
AB
DX
XB
TX
VE

CX
DL
DM
JD
GC
TN
JV
BE
XK
ET
NX
AX
RE
CX
HT
HC
DJ
BA
CM
SG
LR

500,25,25,25,70,10,50,50,-

100,50,-

500,100,25,25,25,-

700,100,50,50,-

100,10,10,10,25,-

500,50,10,50,25,50,50,70,-

100,50,25,25,10,50,50,50,25,-

500,50,50,10,-

1000,10,25,10,25,10,10,10,-

RB
ND
TZ

100,-

SB
CH
MJ
PS

100,-

GP
GS
HJ
XA
BT
JX
ZB

50,50,10,25,50,-

100,10,-

100,25,-

1000,50,50,-

100,1000,-

50,- 3192
50,3192 HJ
7000,- 3195 BD
70,- 3201 TD
7000,- 3205 TD
25,3206
2871
70,3207 PA
3231 AZ
3233
1784 BV
3235
POSTCODESTRAATPRIJS 3251
3281 BV
ƒ 3.000,-

1951
1951
1962
1981
1991

GJ
VC
AE
JE
201 1 BV
2012 RM

2013 PC
2034 LX
2037
2042 BJ
2114
2131
2181
2181
2201
2201
2211
2215

70,25,25,25,50,50,50,-

25,-

50,10,500,10,-

RT
KJ
VC
GA
GC
TV

500,700,50,25,50,50,70,-

2223 XM
50,2241
CK
700,2245 W
25,2262
70,2262 BC
50,2313
KV
700,2315 VR
25,2343 AC 7000,2371 VA
50,2402 EH
25,2402 KK
25,2402 ML
700,2402 TA
25,2402 XD
25,2513 RV
25,2517 RV
25,2531 VS
25,2532 RC
25,2533
70,2541 TK
50,2542 CD
50,2542 LV
50,2542 LW
25,2552 DK
50,2552 LC
50,2571 HB
700,2571 RJ
50,2571 VX
50,2583
70,2584 RC
50,2585 JX
25,2595 RG
25,2597 BA
700,2627 AK
50,2628 HC
25,2651

2665
2672 DP
2711 GR
2712 VC
2715
2717

AG
2725 EZ

70,-

70,50,7000,.
25,70,50,-

700,-

2726 KK
2731 HE
2741 EH
2803
2851 BD
2861 TJ

2871
XA
2925 CV
2941 XX
2951 HB
2953 EX
2964
2981 CB
2982 NC
2987 XB
2991
2991
2991

CM
RB
301 1 MZ
3021 PE
3021 ZR
3042 EM
3043 PL
3053 DH
3053 VH
3054 NG
3054 TV
3061

3067
3067
3068
3068
3068
3069

3122
3122
3123
3133
3134
3135
3137
3181
3191
3191

50,25,-

50,70,50,-

50,25,70,25,50,25,25,25,-

700,25,25,50,25,25,70,-

PG
VB
EX
LK
SG
HC

3071

3074
3075
3076
3076
3077
3078
3079
3082
3082
3083
3083
3083
3083
3083
3085
3089

500,25,-

25,25,25,25,25,25,70,-

LA
CH
CA
CK
RH
ZC
SK
BW
CR
EA
NA
RP
JR
PD

700,25,25,50,500,7000,25,70,70,700,50,50,50,25,25,25,70,-

BD
AH
BB
BX
CW
GE
ER
GE
VT

700,25,-

700,500,25,-

700,25,50,50,-

3905 XC
3911 ZW
3927 CM
700,- 3992
700,- 4001 SN
70,- 4021 VJ
25,- 4101 EP
50,4124
BA
70,- 4132 EG
70,- 4133

700,- 5261 AJ
25,7545 WB
JOO,50,5261 SH
25,7572
70,7000,- 5262 JK
JOO,7576 BL
50,JOO,70,- 5271 XS
7581 PT
50,50,5344
70,7601 AG
50,700,- 5344 CM
50,7608 RT
700,25,5344 VB
50,761 1 BB
50,25,5391 AD
50,7683 BG
25,50,5403 BJ
50,7736 PJ
25,70,5403 KX
25,7881 BZ
25,70,5427 CZ
50,4142
70,7881 GS
25,25,4175 CV
700,- 5431
JO,7901 BH
700,3317
70,4331 CW
50,5476
70,7902 KA
50,3328
70,- 4333 KX
25,- 5482 GN
50,7906 BH
25,3331 KC
50,4385 BW
25,- 5491
70,7913 BE
50,3333
70,- 4385 BX 7000,- 5501
70,25,5845 BA
25,- 6521 DC
500,6852 U
700,- 7942 CZ
3343 BR
50,- 4401
70,5502
70,- 6002
25,- 6861
7943 JT
50,70,- 6522 KJ
70,3343 DB
50,- 4421
5503
70,- 6042 XZ
100,70,50,50,- 6531 CM
6882
70,- 7944 AH
3351 RG
50,4461 VD
50,5504 HJ
500,- 6045 AL
50,- 6904 NK
50,50,- 6538 TM
25,- 8017 BN
3371
70,4537 RN
50,- 5551 CV
25,6045 CG
25,- 6543 WX
25,- 6921 MC
50,700,- 8064 HP
3402
70,- 4611 CG
500,- 5551 XC
25,6561 VZ
50,6105 CM
50,70,6942 BH
25,- 8071
3402 BP
25,- 4645 GJ
50,- 5553 EJ
700,- 6114 HW 700,- 6562 GH
50,- 7041 EA
8071 KZ
700,50,3402 EV
50,- 4651
70,5571 GV
50,6566 ZL
25,- 7121 HG
6114 HX
25,25,700,- 8081 VG
3437 AH
700,- 4661 GR
50,5623 BL
25,- 6133
6573 DG
25,- 7161 JL
70,8084 CK
25,25,3437 SR
700,- 4671 RZ
25,5625 EW
50,- 6136 HZ
6578 BT
25,- 7201
50,8212
70,70,3438 AV
25,- 4696 RL
700,- 5627 PL
25,- 6137 RM
25,6595 AX
500,- 7251 AH
8224 DH
700,50,3445 VA
25,- 4703 KX
25,- 5628 CG
700,- 6143 BG
500,- 6601
70,500,7271 XV
700,- 8224 HJ
3451 CM
50,50,- 6155
4708 DB
50,- 5628 KS
6601 PJ
50,70,8231 BH
25,7312 NX
25,3454 AA
25,- 4715 AC
5628 TN
25,- 6163
25,6624
70,- 7321 EJ
70,8301 XH
50,25,3454 DS
50,- 4811 HH
700,- 5631 JH
700,- 6171
6641 CB
700,- 7326 SP
700,70,25,- 8303 AV
351 1 RB
700,- 4812
5653 MH
700,- 6191 JM
70,6641 HM
50,25,8331
AB
500,7331
70,5655 HS
500,- 621 4 SR
25,- 6655 KE
500,- 7333 JS
700,700,- 8331 TJ
70,Gran Dorado Prijzen 5672 PD 50,- 6215 EK 50,- 6661 XG 25,- 7335 CM 700,- 8443
5688 MK 7000,- 6215 GE
25,6706 EV
25,- 7412 JP
8446 H P
700,25,3137 CH 14
5091 BC 15 5691 ND 700,- 6215 TW
50,6741
70,8471 LR
700,7413 RH
50,3192 CD 01
5581 AL 04 5701 BL
50,6216 BL
50,6813 ED iOOO,- 7413 ZB
8801 DB
50,50,25,- 6217 HC
3555 TB 19 /'^r^
._ 5703 EG
8861 JM
50,700,- 6822
70,- 7417 WG
25,5704
CM
50,6822
KC
50,8913
EL
700,6224
70,7419
AK
7000,/"~ ^'/fycrr**^
(^ fr0~Z£-^
H „ FN
5707 AE
700,- 6225 AE
25,- 6823
9051
70,70,- 7419 CB
25,/ . . „ N r.»""""
5707 AH
25,- 6301 AL
25,6823 EV
700,- 7442 VJ
700,50,- 9063 JT
3525 GT / 50,- 4812 GP
5707 XN 7000,- 6418 CC
50,700,- 6825 CA
25,- 7478 AG
9171
LB
25,25,3531 BS
25,700,- 6433 HA
4812 TE
500,- 5709 LB
9202 HK
50,50,- 7481 DH
700,- 6835 HX
25,3531
PB
25,4814
BL
25,5721
70,6447 CJ
500,- 6843 RE
25,- 7482
70,70,- 9301
3555 VB
700,- 4814 KG
25,5721 HC
50,500,- 7482 HB
25,6462 EK
50,- 6844 DB
700,- 9361 TJ
3562 HH
500,- 4816
5801 TP
25,70,6511 SM
50,6851 GK
25,9367 PX
700,7511
70,3564 XP
500,- 4818 HE
2S.(Un? FG
50.3571 LN
25,3572
70,- Wmjttfö
EXTRA PRUZEN VOOR DE LEZERS VAN ONS BLAD mmfm
25,- HMBBH^BH^nBBHHl^mmimBraHliHBHIlHai 9501
10.3572 LH
25,- 4871 SE
3582
70,- 4876 CP
25,9515 PN
500,3582 TX
25,- 4901
10,9528
70,3601
70,4904 HE
500,9561
70,3703
70,- 4907
10,9644 TL
700,3704 EE
25,- 4927
10,9646 AN
50,3731 CP
500,- 4931 VD
25,9649 HS 7000,3761 CT
50,5025 HK
25,9671
70,3769 EH
50,- 5025 PL
700,9721
70,3772 KC
25,- 5037 MB
50,9721 KK
50,3780 BE
25,- 5042 PX
500,9721 LN
500,3791
70,5046 KE
25,9731
70,3817 BN
500,- 5076 AM
100,9737
70,3817 SM
50,5142
PH
25,9785 AE
50,3822 DJ
25,- 5143 HD
50,9943 PN
700,3828 HZ
50,- 5144 WP
25,zetfouten
3833 HV
50,- 5154 EE
50,3834 AK
50,- 5223 H P
500,voorbehouden
5233 HK
50,3861 DA
25,max. 99 loten per
3881
70,5246 CT
50,3891 BE
50,5252 CV
50,- Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt
postcode
70,50,50,-

5142 VE 13

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,-

Winnaars exclusief
Postcode T-Shirt

en voor ledere deelnemer in
de postcode 5142 VE een
troostprijs van ƒ 1 .000,-

1018
1052
1057
1059
1068
1069
1078
1078
1107

HG
EG
PZ
EV
XD
W
BD
NB
TL

25,25,50,25,50,50,25,25,25,-

1171
1182
1314
1315
1323
1398
1431
1435
1441

HN 100,- 1441
EW 25,- 1441
10,- 1443
10,- 1501
AS 50,- 1503
CL 25,- 1504
VC 50,- 1561
NA 100,JD 100,-

NW 100,VM 100,10,VB 50,KE 25,GB 50,WV 50,-

Henny Huisman, de ambassadeur van de Postcode Loterij.
„els: Zodra u op uw rekeningafschrift van bank pi giro een afschrijving hebt ontvangen bent u
deelnemer aan de loterij. Deelname impliceert aanvaarding van het reglement. Maximaal 99 loten per
postcode. Als u het met een afschrijving niet eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven hel
bedrag terug te boeken. Opzeggen kan ieder moment. Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat
van de Nationale Postcode Loterij, Van Eeghün straat 81.1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand
en wordt verricht door Notaris mr. P.J.N, van Os te Amsterdam. TrekkingSlijsten en reglement zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat. Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort. Prijzen
boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door de
staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177.89 d.d. 20-10-1989.

Opnieuw heeft de Postcode Loterij
10.000 exclusieve T-shirts verloot
onder de deelnemers. Kijk gauw of
uw postcode er bij staat!
1064
1671
6042 9406
1067
2406
6071 9551
1082
2907
7041
1215
3643
7546

l k wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
-Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'" onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Q1 lot (ƒ 10,-) per maand L)

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd.
A.u.b. uw keuze aankruisen en vertier invullen metblokletters

Naam:_

U dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: | i

j Plaats:
150.92.09

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

H NATIONALE
Ill l l L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Chess Society boekt flinke
ledenwinst bij seizoenstart
ZANDVOORT - De promotie naar de tweede klasse, gecomtaineerd met het aktief
naar buiten treden van diverse leden heeft de schaakvereniging Chess Society Zandvoort zeker geen windeieren
gelegd. Kwam de vereniging
vorig jaar nog op de lijst van
de "kleinste clubs" van Nederland voor, Chess behoort
nu, dankzij een verdubbeling
van het aantal leden, ineens
tot een van de snelst groeiende verenigingen.

nende schakers. Deze beginners
worden begeleid door spelers uit de
top van de vereniging.
Het naar de tweede klasse gepromoveerde eerste team van Chess zal
ook dit jaar niet gaan spelen op
handhaving in deze klasse, maar alle
remmen losgooien om zich in de
kopgroep te vestigen. "Gezien de
toeloop op de vereniging moet dit
ons zeker gaan lukken," zegt Olaf
Cliteur.

Sensationeel
De meest sensationele aanmelding is die van Fred van de Klashorst. De Haarlemmer, die tot dit
seizoen uitkwam voor de reserves
van het Amstelveense TAL behoort
tot de sterkste 350 schakers van Nederland en zal ongetwijfeld tot een
zeer goede score komen op het eerste bord. Verder zegde een oude bekende van de vereniging, Walter
Gerhards, toe de thuiswedstrijden
voor de Zandvoorters uit te zullen
komen. De uit Duitsland afkomstige
Gerhards zal de wedstrijden combineren met een weekend bezoek aan
Zandvoort.

"Wat er deze zomer gebeurd is,
is werkelijk onvoorstelbaar", start
een zichtbaar gelukkige Hans
Drost zijn betoog. Maar liefst zes
nieuwe leden meldden zich deze
zomer aan hij de jonge vereniging.
"En dat is nog lang niet alles,"
meldt Drost. Want behalve dat Ja.cob de Boer toegezegd heeft volgend jaar alle wedstrijden voor
Chess uit te zullen komen, komen
er vermoedelijk ook nog eens zo'n
zes mensen bij op de ledenvergadering.
Het gezicht van de vereniging
Verder meldden zich bij de Chess
zal hierdoor komend seizoen volledig veranderen. Want behalve Society aan: Nico Handgraaf, Ton
oud-Noordhollands
met een zeer sterk eerste zal Marquenie,
Chess ook een tweede achttal in jeugdkampioen tot 16 jaar Dennis
gaan schrijven voor de vierde klas- van der Meijden en Mark Kok.
se van de Noord-Hollandse Laatsgenoemde zal alleen externe
Schaakbond. Teamleider Olaf Cli- competitiewedstrijden spelen voor
teur legt dan ook duidelijk de na- het tweede team. De top-borden van
druk op het feit dat Chess Society het eerste team zullen behalve door
nu echt toegankelijk is voor alle Fred van de Klashorst uiteraard bespeelniveaus. Dit jaar gaat de vere- zet gaan worden door Olaf Cliteur,
niging tijd vrijmaken voor begin- Ben de Vries, Jacob de Boer en na-

tuurlijk de zeer geroutineerde
Ton van Kempen.

Luxeprobleem
De bezetting van de onderste
borden zal de vereniging een luxeprobleem bezorgen waarover op
dit moment nog druk wordt nagedacht. Het eerste team dat ingedeeld is bij Hoofddorp l, Aalsmeer
l, Bloemendaal 3, VHS 3, HWP 3,
Pat Mat 2 en De Uil 3 is zeker niet
kansloos voor een goede eindklassering. De grootste concurrentie
valt te verwachten van Bloemendaal, dat vorig jaar uit de eerste
klasse degradeerde en van Pat
Mat en VHS, die beiden vorig jaar
net naast de titel grepen.
De Zandvoorters kunnen in de
eerste ronde gelijk aan de bak als
op vrijdag 2 oktober VHS 3 op
bezoek komt. Het programma van
het tweede team is nog niet bekend. Dit team zal starten in de
vierde klasse en moet daarin volgens teamleider Cliteur leuk mee
kunnen draaien, te meer daar er
aan de hogere borden spelers uit
het voormalige eerste team zullen
plaatsnemen. "De nadruk blijft
echter liggen op plezier in het spel
en gezelligheid," voegt mede-bestuurslid Hans van Brakel hier
aan toe. Dat plezier zal ook terug
te vinden zijn in de dit jaar te starten interne competitie.
Het seizoen begint voor Chess
Society op vrijdagavond 4 september met de jaarlijkse ledenvergadering. Op 11 september volgt de
eerste ronde van de interne competitie.

Groot handbaltoernooi bij
Casino-Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Op zondag 30
augustus wordt het jaarlijkse
veldhandbaltoernooi gehouden van Casino/ZVM op de verharde velden in het voormalige
circuitterrein.
Begin dit jaar overleed het erelid
van deze vereniging, de heer Jan van
Koningsbruggen, en als eerbetoon
voor het vele werk, dat hij voor Casino/ZVM heeft gedaan heet dit toernooi voortaan het "Jan van Koningsbruggentoernooi". Van Koningsbruggen was onder andere elftalcommissielid, coach en altijd aan,wezig
als
er
voor
de
:
handbal vereniging iets geschilderd
moest worden.
Wat het toernooi betreft, de deel. nemers komen her en der vandaan
:eri zelfs uit Duitsland. Tus Mssen
:Billinghausen uit Duitsland komt
:met vijf teams naar Zandvoort. HEC
;uit Den Haag, Swift uit Helmond,
;DSO uit Zoetermeer, Rijnstreek uit
Alphen aan de Rijn, Volendam, Havas uit Almere, OSC uit Amsterdam
en Aalsmeer doen met meerdere
teams mee. De organiserende vereniging Casino/ZVM komt zelfs met
zeven teams aan de start.

Concurrentie
Ondanks de concurrentie van diverse toernooien in de omgeving
slaagde Casino/ZVM erin zo'n dertig
teams bijeen te brengen voor dit
toernooi. De meeste teams arriveren
op zaterdag. Die teams worden ont'vangen met een barbeque en een dis."cQ-avond.
Het zal echter niet zo laat
:
w.brden want op zondagmorgen be-

gint het toernooi om tien uur.
Spannende wedstrijden zullen er
zeker te zien zijn omdat de meeste
teams op volle sterkte komen. Dit
toernooi is dan ook de laatste voorbereiding voor de competitie, die

Foto Bram Stijnen

Onze Gezellen wint toernooi TZ
ZANDVOORT - Het door TZB voor de elfde keer georganiseerde Dr.Robberstoernooi is in alle opzichten een geslaagd voetbalevenement geworden. De vijf teams streden onder ideale weersomstandigheden voor de fraaie beker, die uiteindelijk in de
prijzenkast verdwijnt van Onze Gezellen uit Haarlem.

Middenmeer. Om nog kans te houden op een toernooiwinst moest gewonnen worden van NIJVV. NIJVV wilde echter van geen wijken weten en hield
de zaak achterin goed dicht. Daardoor eindigde de wedstrijd in een 0-0. In de
laatste wedstrijd ontmoette TZB het tweede team van Zandvoortmeeuwen.
In een sportieve en leuke partij voetbal bleven de Meeuwen met 1-0 aan de
goede kant van de score.

Voor de ontvangende vereniging TZB was dit toernooi een uitstekende
gelegenheid te bekijken hoe het met de vorm is. Gezien het vertoonde
voetbal, dat zeer aanvaardbaar was in dit toernooi, zijn de mannen van Moeizaam
een week later van start gaat. Ook trainer Willem Koning aardig op conditie. De laatste twee weken wordt er
"Vooral in de eerste twee wedstrijden ging het goed", stelde trainer
dit jaar zal het toernooi onder lei- nog stevig aan getrokken om in de eerste competitiewedstrijden tegen de Willem Koning. "De laatste wedstrijden gingen wat moeizamer, maar zo'n
ding staan van een goed scheids- reserves van Concordia optimaal te kunnen presteren.
toernooi is een goede voorbereiding op de competitie".
In de eerste wedstrijd van het Dr.Robberstoernooi bood TZB de uiteindeOnze Gezellen werd tenslotte winnaar van dit toernooi, gevolgd door
rechters-korps. De gehele zondag
dus handbal bij Casino/ZVM waar lijke winnaar Onze Gezellen knap tegenspel. De Haarlemmers wonnen nipt Zandvoortmeeuwen, NIJVV, TZB en Middenmeer. Ook de Fair Play beker
de toegang gratis is.
met 2-1. Vervolgens boekte TZB een fraaie 2-0 zege op het Amsterdamse werd gewonnen door Onze Gezellen.

Historische bolides in Zandvoort

(ADVERTENTIE)

Badmintonseizoen
van start bij
Sporting Club
ZANDVOORT - Het badmintonseizoen van Sporting Club
Zandvoort gaat volgende week
donderdagavond van start. Na
het grandioze zilveren jubileum
heeft voorzitter Dirk van der
Nulft het programma voor het
zesentwintigste seizoen in elkaar gezet.
Dat betekent dat ruim zestig
badmintonliefhebbers/sters de
shuttle gaan bespelen in de categorien damesdubbel, herendubbel en gemengddubbel. Ondanks dat de gezelligheid en het
recreatieve badminton hoog in
het vaandel staan bij de Sporting Club zal er ook dit jaar felle
strijd te zien zijn in de onderlinge competities.

e Edwin Miezenbeek van TZB op weg naar de gelijkmaker in het duel tegen Onze Gezellen. De Haarlemmers wonnen de wedstrijd met 2-1 en uiteindelijk
het toernooi.

ZANDVOORT - Het Circuit
Park Zandvoort staat volgende
week in het teken van historische bolides. Ferrari's Lotussen en andere Formule l wagens uit de jaren zeventig en
tachtig keren terug naar het
Zandvoortse circuit.

CINEMA CIRCUS

J

L

bioscoopprogrammering van 28 aug. t/m 3 sept. 1992
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De eerste wedstrijden beginnen dus volgende week donderdagavond en wel om half negen.
Plaats van handeling is de Pellikaansporthal aan de A.J. van
der Moolenstraat. Inlichtingen
over de Sporting Club Zandvoort zijn te verkrijgen bij Dirk
van den Nulft, telefoon 13344.

Ket gróte doek
'f 'KLASSIEKER"'

Liefhebbers van snelle auto's komen in het weekend aan hun trekken op het circuit. De originele Formule l auto's, waarin Niki Lauda,
James Hunt, Jacky Stewart en Clay
Reggazoni hun grote triomfen vierden, verschijnen in Zandvoort aan
j de start. Liefhebbers van oudere historische Grand Prix auto's, Supersports, Monoposto's, toerwagens en
GT's, kunnen ook genieten.
'Historisch' wil zeggen dat de auto's voor eind 1965 geproduceerd

zijn. Ze moeten ook geprepareerd
zijn zoals destijds door de internationale reglementen van de FIA
werd voorgeschreven. Verschillende
categorieën verschijnen aan de
start: Grand Prix (Formule l en 2)
van 1930 tot en met 1960. Beroemde
merken zijn Bugatti, Riley, ERA,
Maserati, Cooper en Lotus; Sportcars (1941-1960) met Jaguar, Ferrari,
Lister en Maserati; Supersports
(1966-1971) met Lola, McLaren, Chevron, Porsche en mogelijk Sauber.
Andere klassen zijn Lotus Seven,
MG, GT, GTS, Toerwagens en Squadra Bianca (Alfa Romeo en Giulia
Super).
Voor het circuit Park Zandvoort
betekent deze Historische Grand
Prix niet alleen een terugblik op de
dagen dat er Formule l races op het
circuit werden gereden. Er zijn con-

crete plannen voor verlenging van
de huidige baanlengte van 2519 naar
4650 meter. Tezamen met het vernieuwen van de accommodatie moet
dit leiden tot het opnieuw verkrijgen
van een of twee grote internationale
races, die meetellen voor het wereldkampioenschap.
Op vrijdag wordt van één uur-tot,
half zes geoefend op het circuit. Zaterdag begint het evenement om
kwart voor tien en het duurt tot half
vijf. Als afsluiting worden drie races
verreden namelijk de Squadra Bianca, MG Competitions en de Toerwagens. De wedstrijden op zondag duren van één uur tot half zes. Toegang
bedraagt zaterdag tien gulden voor
het hele circuit, zondag vijftien gulden exclusief en 35 gulden inclusief
toegang tot de pits. Kinderen :tót
twaalf jaren betalen de halve prijs.

Artiesten onthalen de steppers

Strandpachterstoernooi
beleeft morgen de finale
S H B ON S I O N E

EEN FILM VAN
PAULVERHOEVEN
GEORGEDZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN
LEILANI SARELLE

fotografie JAN DE BONT
muziek JERRY GOLDSMITH
productie MARIOKASSAR/
AlAN MARSHALL
PAHAVISOH»

Boekuitgave
A.W. Bruna
Uilgevers b,v.

;

NEDERLANDS
GESPROKEN-V
ENGEZÖNGEN!

Soundtrack INDISC

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

CONCORDE FILM

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

BASIC INSTINCT
« In het zaalvoetbaltoernooi van de strandpachters vinden Vrijdag de
finale-wedstrijden plaats.
Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - Het tiende Zandvoortse strandpachters zaalvoetbaltoernooi is maandagavond van start
gegaan met de strijd in de diverse
poules. De eerste avond kenmerkte
zich door goed zaalvoelbal. Bovendien bezocht een behoorlijk aantal
toeschouwers de Pellikaanhal.
Maandag wisten Skyline en Club
Maritime zich te plaatsen voor de
finale. Dinsdag waren het De Wurf
en De Zomer uit Bloemendaal die
zich van een finaleplaats verzekerden. Om de laatste twee finaleplaatsen strijden vanavond Club Nauti-

que, de strandpolitie, Trefpunt, De
Wurf 2 en Bad Zuid.
Dat belooft wat voor de finale
avond, die op vrijdag gepland staat.
In de finale ronde zullen zes teams
een halve competitie spelen om uit
te maken wie de beker voor een jaar
in de prijzenkast mag plaatsen. Komende vrijdagavond begint de eerste wedstrijd van de finale ronde om
acht uur. De Pellikaanhal is gratis
voor dit evenement toegankelijk.
Ook dit keer is de kundige organisatie in handen van de Strandpachtersvereniging Zandvoort.

KAARTEN: ƒ12,50
65+: ƒ 9,00
Vanaf 16 jaar

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ9,volwassenen ƒ12,50

65+ ƒ9,00

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,
voor maar ƒ 12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

• De deelnemers die geld bijeen steppen voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

ZANDVOORT - Optredens van Willy Latino
en Gerard Borst illustreren onder andere het
feest voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Dat vindt plaats op donderdag 3 september, op het Gasthuisplein, 's Middags vanaf twee uur is er live muziek. Om vijf uur
worden de deelnemers aan de steprace verwacht.
Het is voor de tweede keer dat er een initiatief wordt
genomen om te steppen van Amersfoort naar Scheveningen. Een groep van zeven mensen hebben zich,
samen met de organisator van het geheel, Luuk Hasselman, ingezet om een ton bij elkaar te krijgen voor
het Ronald McDonald Kinderfonds. Bij diverse stopplaatsen op de route staan er geldbussen voor een
donatie. In Zandvoort zal de geldbus bij de podium-

wagen op het Gasthuisplein staan. Diverse sponsors
in Zandvoort zoals Het Circus Zandvoort, Idee CD,
Het Wapen van Zandvoort, Le Berry en La Bastille
hebben spontaan een bijdrage geleverd aan de actie.
Het Elysee Beach Hotel schenkt biedt de steppers,
die dan al twee dagen onderweg zijn, een gratis overnachting aan.
De Ronald McDonald Huizen zijn destijds opgezet
voor ouders die een kind hebben dat langdurig verzorgd moet worden in een kinderziekenhuis. Ze functioneren zonder overheidssteun.
Voor degene die donderdag 3 september niet in de
gelegenheid zijn om naar het Gasthuisplein te komen
maar toch een bijdrage willen leveren is het bankrekeningnummer: NMB Almere 662747992. Het gironummer van de bank is 834586.
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte

Vrijblijvend

prijsopgaaf

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186
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ONZE VERS-SPECIALISTEN PRESENTEREN

J. M. Coiffeurs
Galerij Kerkstraat
Tel. 14040

( UITSLUITEND VERKRIJGBAAR IN ONZE FILIALEN MET EEN VERS-SHOP)

Te huur

MODE
Grote
Krocht 23
Tel. 02507-18412.
Ook zondag geopend.

TWEE GRANEN BROOD
TARWE/ROGGE
,

all-m
Tel. 14095

De enige echte special shop in
Zandvoort.

J. M. Coiffeurs
Bakkerij "De Molen", Heemstede vraagt

VERKOOPSTER
25 uur p week, zat. vrij
Tevens zat hulp gevraagd
Tel. na 19.00 uur 02507-19496

heeft plaats
voor een

leerlingkapster (m/v)

AEROBICS!
STEPS!
CALLANETICS!

VERSE KAIKOEN-

ROLLADE
±700 GRAM

800 GRAM

VERSE

STOKMAN

Prmsenhofstraat 7
t/o garage Versreege Zandvoort Tel 20072
Maandags gesloten
Reparatie alle merken

KALKOENFILET

VERSE MUESLIBOLLEN

Galerij Kerkstraat
Tel. 14040

FITNESS - AEROBICS - CALLANETICS - KONDITIETRAINING

IN ONZE KAAS/POELIER AFDELING

BIJ ONZE WARME BAKKER

WOONR.V.1PERS.
boven
discotheek
huur/850,-

HEEL POND
JONG BELEGEN
KAAS
i

VOOR

GEVULDE KOEKEN

A.s. zondag
live muziek
van 22.30 tot
24.00 uur

100%amandelspijs
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HEEL KILO
HEERLIJKE
OUDE KAAS

HEEL POND

Vanaf 1 september beschikken wij over een

aparte ruimte met een echte aerobicvloer
(kinderspeelruimte + box aanwezig)

U KUNT NOG VOLOP

Gaarne tijdig inschrijven

GENIETEN VAN ONZE

FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1
TEL. 02507-17742

ZOMERBLOEMEN
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist m al uw bloemwerken

SAUNA / TURKS BAD - ZONNESTUDIO - VITAMINEN

DIT WEEKEND

SLAGBOOM
SCHNITT

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

HOGEWEG 62/13
Goed onderh 2 kam maisonnette op 3e et Ind
3e woonlaag entree, hal, toilet, woonk met
open keuken, 4e woonlaag slaapkam , bergkast, badk , balkon Serv k ƒ 109,- p m
Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

DIACONIEHUISSTRAAT 38
Appartement met tuin Ind parterre entree, hal,
slaapk , woonk met open haard keuken, badk
met douche en toilet, souterrain kamer met keukenblok en douche
Vr.pr. ƒ 136.000,- k.k.

JAN SNUERPLEIN 6

HOGEWEG 28. TEL. 12989

Halfvnjst woonh met tuin en terras Ind souterram 2 kamers, beg gr entree, hal, toilet,
woonk , open keuken met mb app , bijkeuken,
terras, 1 e et badk met hgbad, toilet en wastafel,
3 slaapk, vlienng bereikb via vlizotrap, tuin
zuid/oost
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

IN ONZE GROENTE & FRUITAFDELING

SCHOUDER KARBONADE

GROTE SAPPIGE

,f

HEEL
/- -•> C-

KILO

-V

v

-l J

GEHAKT CORDON BLEU
l

' "** /^^^

100

HEEL^r;^,' !^,

POND e f

VERSE HOLLANDSE

GRAM

GROTE KROCHT 19
Woonhuis op uitstekende lokatie Ind parterre
entree, ruime hal, kelder,
toilet, tuinkamer, 1e et
hal, woonk (40 m2) slaapk , keuken, dakterras,
toilet, douche, 2e et 3 slaapk

NECTARINES
7

ORIGINELE SLAGERSHAM

SPERCIEBONEN

Vr.pr. ƒ 250.000,- k.k.

S,<-~\

OPEN HUIS
Dr. J. G. Mezgerstraat 133
Ondernemers Vereniging Zandvoort
De Ondernemers Vereniging Zandvoort wil graag weten welke ondernemer
naar mening van de Zandvoortse inwoners de beste is, de meeste service
geeft, klantvriendelijk is, goed gesorteerd enz enz
De O V Z stelt
Ie
2e
3e

drie prijzen ter beschikking
prijs: Weekend Parijs voor 2 personen
prijs: C.D.-speler
prijs: Diner voor twe personen

zat. 29/8 van 12.00-14.00 uur.
Schitterend penthouse met terras op 3e et
Twee garages2 in souterrain Ind entree, hal,
woonk (80 m ) met open haard, luxe open keuken met inb app , washok, 3 slaapk , luxe badk
met hgbad, douche dubbele wastafel en toilet
Serv k ƒ485,- p m
Vr.pr. ƒ549.000,- k.k.

GRAM
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WIL T U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

De prijswinnaars worden op 15 oktober in dit blad bekend gemaakt
Onderget naam
Adres
Zandvoort
Woonplaats + postcode
is van mening, dat de beste ondernemer van Zandvoort is in de categorie
Winkeliers, Detailhandel:
Horeca (Café's, Restaurants, Bars Strandpaviljoens):
Dienstverlening (Banken, Loodgieters, Garages, Verzekeringen enz.):
Inleveren voor 15 september a s bij de secretaris Henk Oonk, Wisselkantoor
Grote Krocht 20

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein
• HOOFDDORP: Marktlaan 55 (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • VOLENDAM: Hyacintenstraat 14
• ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
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MULTI FUNKTIONELE
KUNSTSTOF

INTERIEURVERFRISSER

VOORRAADBOX

diverse geuren

ideaal als lunchtrommel
maar ook voor allerlei kleine
spulletjes, met handige clipsluitmg Per stuk

ELDERS 2M BIJ ONS

ELDERS
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ORIGINELE

GEMATTEERDE
KUNSTSTOF

FRUITSCHAAL
met diverse fraaie
vruchtendecoraties

CHARLES 'M'

BOXERSHORT
slipmodel m diverse dessins
of unikleuren, 100% katoen
Maten S, M, L en XL, per stuk

PER STUK
ELDERS%&$ BIJ ONS

BIJ ONS

ELDERS

WEKKER
met klassieke dubbele bellen,
opwmdmodel in diverse kleuren

WITTE

PLANTENSPUIT
met doseerkop
voor o a fijne nevel, per stuk

ELDERS 2M BIJ ONS

ELDERS >r§tf BIJ ONS

FLOREX
KEUKENROLLEN

DOBBELMAN
FOSFAATVRIJ

sterke tissuekwahteit

WASMIDDEL

VOORDEELPAK

wast vlekkeloos schoon
op 40,60 en 95 graden

4 ROLLEN

VOORDEELPAK

ELDERS ££& BIJ ONS
ELDERS

BIJ ONS

(PER 2 STUKS VERPAKT)

patent

tarwe
bloem
BONDUELLE

BAVARIA MALT
ALCOHOLVRIJ BIER

MACEDOINE DE LEGUMES
OF DOPERWTJES/
WORTELTJES
extra fijn

DEXTRO ENERGY
TABLETTEN
MET ECHTE
DRUIVESUIKER
direkte energie voor
concentratie en prestatie,
diverse smaken

wel geïmiteerd
niet geëvenaard

PER BLIK 400 GRAM

PROBEER DE NIEUWE
MINTSMAAK

KRAT 24 PIJPJES

DUOPAK

SET 3 PAKJES

ELDERS ]3r3iï BIJ ONS

i
l

i

ELDERS £3$ BIJ ONS

SLANKE
SMEERKAAS

MOOIE BLANKE
TURKSE

ROZIJNEN
PATENT

TARWEBLOEM
KILOBAAL

ELDERS 2J& BIJ ONS

BIJ ONS

even wpllen en dan fijn om te
bakken maar ook m de pudding
of op de pannekoeken

ZAK 200 GRAM

BIJ ONS

VERKADE
BESCHUIT

naturel, vol van smaak
en toch lekker licht

INEX
YOGHURT DRANK
( aardbei of perziken )

CHOCOSPORT
halfvolle chocolade melk
met druivesuiker

naturel, lekker bros

ROL 13 STUKS

SET2KUIPJES

ELDERS W& BIJ ONS

ELDERS 2r3tf BIJ ONS

SET 3 PAKJES
ELDERS

BIJ O NS

lekker/pika
tA.200
GRAM
BIJONS

BEK6R
|/^ LITER0
ELDERS:^

•_jHj_pji^_____r___-^

; • ' je proeft: het zo!'het is...

BRESSOT
VOÖROKLKUIPl
225 GRAM

lELDERS W*
BIJONS

KUIP
BIJONS

MALSE

SUCAOE-

98 HEELKIW

ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!
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Citroen BX 14 type 87
Zeer mooi
ƒ 8850
Tel 075 163008

Aulorubnek SHOWROOM verschot elke week n alle
edit es van Weekmed a ! w Amsterdams Stadsblad
Buitenveldertse Courant Diemer Courant De Neuwe
B |lmer Nieuwsblad Gaasperdam De N euwe Weesper
Arnstelveens Weekblad U thoornse Courant De Ronde
Vcner Aalsmeerder Courant Zandvoorts N euwsblad en
bo endien n Onze Krant Waterland (u tgave
Noordhollands Dagblad) De Zoanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het W t t e Weekblad lu tgave
Van Groenigen)
De advertenties ui de rubr ek SHOWROOM worden op
^r |dag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven'
T lefon sch van maandag t/m vr [dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020 6656321
Schnftel |k Vul de bon n en zend deze aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Arnsterda n
Afgeven kan ook Het Parool Wbautstraat 131
Aïisterdam
Algeven kan ook b| de volgende Weckmed akantoren
Amstelveen Gebouw Aemstelst jn Laan van de Helende
Meesters 421 B Weesp Neuwstraat 33 Zandvoort
Gasthuisple n 1 2
Alle opdrachten (zowel telefon sche als schrftel|kel d e
voor donderdag 20 00 uur n ons bez t z |n worden de
volgende dag n Het Parool geplaatst en de volgende
week n alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren
Wat kost een advertentie m SHOWROOM'
3 regels
Voor elke extra regel
mm pri|s
mm prt|S met vignet

ƒ 26,ƒ l 1,50
ƒ 5,91
ƒ
6,34

Alle pri|zen zi|n excl ó% BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

Mitsubishi

Escort 16 CL 76 000 km
Citroen BX 16 RS
bl/met + sch dak BIJZ gaaf
85
ƒ 5500 ƒ8500 Tel 023272170
Tel 075 163008
Ford Escort 1 1 bj 83 1e eig
Citroen C 15 E 14 b| 90 rood open dak zwart stereo
als nieuw
/ 10 500 spoiler in nwe staat ƒ4950
Tel 075163008
Expocar Trading 020 6153933
Ford Escort 1 3 Laser m 82
VAN ROOTSELAAR
nieuwe APK ƒ 1950
AUTOTECHNIC
AX 11 FIRST 01/92 / 16 500 Tel 0206105478
AX 11 FIRST 01/92 ƒ16250 FORD ESCORT 1600 L 83 5
AX 11 SPIRIT 04/89 ƒ 12750 bak sport en goed APK 6 93
AX 11 TE 12/90
ƒ 14000 ƒ520050 0206365662
AX 11 TE 5D 03/91 ƒ 15500
AX 11 TGE 09/89 ƒ 13 450 SPOED Wgns omst t k Ford
AX 11 TGE 00/90 ƒ 14 950 Escort 1600 D Bjr9/87 km
AX 11 TGE 00/90 ƒ 14 750 125000 ƒ70000206916425
AX 11 TRE 10/88 ƒ 10950 Taunus 1 6 APK 7e mnd 93
AX 14 GT mj 06/89 ƒ 15750 radio + trekhaak i g st ƒ 750
AX 14TRS5d 10/88 ƒ 12250 Tel 0299025740
AX MISTRAL 00 90 ƒ 13 750
BX 14 TE 10/90
ƒ 15500 T k Ford Sierra GL 2 O bj 86
BX 14 TE 08/89
/ 15 900 groen met Vrpr ƒ9500BX 16 RE 03/89
'17 300 Tel 02503 15117
BX 16 RS 04/86
/ 9800
BX 16TRI Br 10/87
BX 19 D 0689
ƒ15400
BX 19 GTI Ipg 05/89 ƒ 20 750 Honda Accord 3DL bj 83
BX 19TRD 0289 ƒ18900 APK t/m mei 93 Moet opge
BX 19TRD 06/89 ƒ17800 knapt worden T e a b
BX Turbo D br 02/89 ƒ 22 900 Tel 0252689299
Schade taxatie APK
Honda Civic Sedan 16 kl bj
Reparatie van alle merken
88 50 000 km APK 6 93
Verkoop nieuw en gebruikt ƒ14750 Tel 029824426
Citroen en Peugeot
Prima Honda Civic 82 APK
BOVAG garanties
okt 92 90 000 km blauw met
100% financiering mogelijk
Vrpr ƒ3500 Tel 0297531250
DE WEER 29 ZAANDAM
075 350985
V part te koop Honda Civic
1 5 iGT b j 10 86 wit nwe
Voor een occasion
APK i z g s t ƒ9000
of nieuwe CITROEN
Tel 0206738462
XM BX ZX AX of GSA
Autobedrijf Wim van Aalst
uw Citroen specialist
0297984866 Mijdrecht

Honda

Hyundai

XM 20 i Amb 90
ƒ 29 900
BX 20 RE LPG 89 schuifd
ƒ14900
BX TRD Turbo Break 90
ƒ27500
Te a b AUDI 100 aut 1983 Austin Metro ARX 1988 Gar BX TRD Turbo Break 89
ƒ22500
wit 193000 km APK gek Inl perf staat Apk 92 ƒ8500
BX TGD Break 90 ƒ18500
overdag 0250362161
Tel 0206950536
BX 19 TRS Break LPG 88
Te a b AUDI 100 aut 1986 l Austin Mini 1000 HLE bj 83
ƒ14500
groen met 110000 km APK Apk 493 i z g s t Vr pr 2x BX 19 TGD 90
ƒ 17 500
Inlichtingen
overdag
tel ƒ3950 Tel 02990 41 156
BX 19 TD 90
ƒ16500
02503 62161
4x BX 19 TRD 89 va ƒ 13500
BX 19 D 89
ƒ 13 500
BX 19 GTI 90 schuifd LPG
ƒ19900
Piek ups typen Full Size en S10
BX 19 TRS 89 LPG ƒ14500
Chevy Vans diesel/benzine Pontiac Trans Sport
6x BX 19 TRI 89 LPG va
Full Size BLAZERS 1992 grijs en geel kenteken
ƒ13500
BX 14 TE 90 LPG
ƒ13500
BX 14 89 LPG
ƒ11500
Beretta Corsica
BX 16 TRI 89
ƒ14500
Officiële fabneksgarantie service en onderhoud
Visa 11 E 87
ƒ 4950
Diverse gebruikte wagens
VISA GARAGE Houtmankade
o a Beretta / Ford Mercury Sabel / Rover Stirlmg 825 /
37 Adam Tel 0206278410
Toyota Hi Luxe benzine / Toyota Dyna Diesel
Service garantie en onderhoud

Audi

Ford

Austin

Chevrolet

Meer Garage
HYUNDAI DEALER
Ook voor uw
.OCCASIONS
Linnaeuskade 5-7,
'
^Amsterdam

Lada
Div Lada s 2104 2105 1200 S
m 88 m 87 van ƒ 3450 tot
ƒ2450 I z g s t APK
Tel 0206105478

Mazda

Saab

Service en
Reparatie

GOLDCAR AMSTELVEEN
SAAB SERVICE
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
MOLENAAR
occasions Tel 0206433733
onderh rep apk
Mitsubishi Galant 1600 GL 4
Royal Class Saab s
drs b] 80 wit APK ƒ2250
va ƒ20500 ii
i z g s t 0206330965
MITSUBISHI golt 1400 GLX
Hoofddorp 0250314097
83 APK 6 93 bijz mooi
ƒ470050 Tel 0206365662
Mitsubishi Sapporo m 82
5 bak Lpg sunroof ƒ2950
Autobedr Leeweg Zwanen
Expocar Trading 0206153933 burg Ind terr De Weeren
Leeweg 11 Seat dealer voor
H meer N Tel 029073372

Rijscholen
5-sterren auto- en motorrijschool

IMPORT USA CARS
Chrysler

Daihatsu

Ouke Baas

Nissan

Datsun Cherry 1 2 GL H b
m 81 nwe APK rijdt als nieuw
ƒ1450 Tel 0206105478
NISSAN Bluebird 20 LX (sail
utv) 90 m LPG als nw
ƒ17500 Tel 0206365662

Opel
Kadett 1200 C APK 4 93 ijzer
sterk een plaatje' ƒ995 Tel
0297972618
Kadett 12N 11 81 APK 1e
eig
radio trekhaak nwe
band ƒ1950 0299025740
Opel Ascona 20 S 81 autom
1 jr Apk ƒ 1750
Tel 075163008
OPEL KADETT 12 S b j 82
APK 8 93 goed onderh
slechts 117000 km nwe ban
den schokbr + gr beurt
ƒ3000 020 6440347 na 17 uur
Rekord diesel bj 82 ƒ 2500
Kadett 5 drs bj 80 ƒ 2250
Expocar Trading 020 6153933
Te koop Opel Vectra 18i juni
90 C v w w glas 57 000 km
Vraagpr ƒ23000
Tel 029723699

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto 3
PEUGEOT
205 XE 1 1 Ace 89 ƒ 12 900
205 XL 1 1 Mint 90 ƒ 15 800
205 GLD 89
ƒ 17 200
205 GRD 90
ƒ 20 900
205 XE 1 1 Look 92 ƒ 18 700
205 XA 87
ƒ 8 500
205XS90
ƒ19300
309 1 4 XL Profil 90 ƒ 17 600
106 XN (850) 91
ƒ19500
Inruil mogelijk
PEUGEOT DEALER
Adres Baarsjesweg 249 253
Amsterdam Tel 0206121824
PEUGEOT 205 XR bj 87 wit
ASPK 11 92 sch dak getint
glas 27000 km ƒ10000
Tel 0251039354

Renault

&TO[R]M E Y E R

ô CHRYSLER ô Jeep. ôOoc/rje

Mercedes-Benz

Citroen

niet duur'H

Avond- en nachttar

Accessoires en Onderdelen

(s)loopauto's

Onderdelen voor Austm-RoverJaguar-MG-Tnumph-Landrover

Skoda

Tel 023 - 339069, Fax 023 - 362381

Subaru

Algemeen

Aanbieding

Suzuki

Auto's te koop
gevraagd

Amstelstein - Suzuki

Auto Amstelstad b v Suzuki-Dealer

BOOIJ Zaanstad Suzuki Dealer

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Centrum Auto's

020-6250096

Volkswagen

tachtig

Volvo
Volvo-occasions, ± 35 m voorraad

Campers

Van Vloten Amsterdam

STARCRAFT
Amenk vouwwagens opzet
camperunits en Rfth Weels
Door inruil
TOYOTA DYNA
Diesel 1988 met opzetcamper
unit 1992 grijs kenteken

Autofinanciering
en verzekering

meeneempnjs ƒ 4 750 VOLVO NIEROP
Vancouverstraat 2 12
A dam West 0206183951

EE

ELKE WEEK HET

DAGELIJKS mum.

Rover

Autoverzekenngsmarkt
Betaal niet meer dan nodig
Cehe Inf 020 6416607

VOUWWAGEN SCOUT PIVO
Meerdere extra s
in nieuwstaat
IMPORT USA CARS
Keurenplein A dam Osdorp
Tel 0206670121

Mooiste marmer, graniet en leisteen
Voor wand en vloer
Aanrechtbladen, graniet en
marmer De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken
Deskundig advies en voorlichting
Groothandelspnjzen
va /57,-/m^ mcl btw

ABRES
De Flmesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Deze bon brengt de loop in uw "showroom".

1
Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst l
zo spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM.
l
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de l

advertentie m.
n.
Cl. kit

l
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KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Met kamerbrede panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel warm fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (m verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

ONGEKENDE KEUZE
PLAFOND
WANDEN!

T

^

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes in o a Essen
Eiken Anegre Mahonie Beuken en Kersen
Naturel getint of indekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Pnjs incl
—•

1

tti r 11 r

Urn
Ik n

PnjscXLl

6% BTW 6% 13 T W

2756
3975
5194
6413

7632
8851

10070
11289

cCb

Ga voor exc/us/eve p/afonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Hmdtxkcmng

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan' SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
Wtbautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook by de volgende
Weckmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem 12

020-6658686
&xnr. 020-66563 21

yals

iet aan Wie met zo goed kan zin
;en, gaat oefenen en dan wordt het
[anzelf wat," is de mening van
jïlaauwhof Beide dames zijn dan
lok trots op de volume van het koor
jOok al staan er maar 26 mensen,
iet klinkt alsof er een enorm groot
oor op toneel staat," aldus het

fveetal

Volgens de koorleden moeten
eelnemers in andere koren weieens
un mond houden bij optredens,
mdat ze met zo mooi zingen, of
mdat hun stem niet bij het werk
ast Zamor vindt dat flauwekul
Het zingen is immers een hobby,
raar iedereen plezier aan moet beleen " Volgens Blaauwhof en Schou« vinden veel mensen het zingen

duivenmelker
innige toont
*vermacht

Of u nu zelf een showroom heeft of irw auto blinkend voor de <ieur zet, met een advertentie ia
SHOWROOM zet u uw auto pas echt m de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale
autorabriek v«in Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van "Weekmedia In liet gebied
Groot-Amsterdam Uw advertentie verschijnt m een enorme oplage van ca, 750.000 exemplaren
van Weesp tot Zandvoort.

Inkji C i j K r

We zijn
produce

Autosloperijen

Uw Volvo-dealer

U\\

Koor Zamor best

Triumph

Fiat

St.lm|t lm r n 11.Uittil

fi/ËEKMEDIA22

Zelf autospuiten of schuren"7
Alle rijlessen ƒ 34 per les
HEINING HOBBYHAL
20 lessen + examenaanvraag ƒ895
Tel 029076999 A dam W
Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag ƒ685
Snelcursus in 2 of 3 weken
Studenten 10 % korting
APK + grote beurt v a ƒ 299
Spoedcursus theorie in 1 dag
koelwagen & opnjauto
DIESELSERVICE
Div
merken
auto
s
ook
automaat
9 pers bussen en piek up s
brandstofpompen verstuivers
Halen
&
brengen
Nu ook Chrysler Voyager
cil koppen vlakken Garage/
Theoriecursus op video gratis
motorenrevisie FEENSTRA
Ruys
de
Beerenbrouckstraat
157
Industneweg 27 Duivendrecht
bestelwagen afhalen na 1730
Telef 0206138473
Tel 0206980639
uur en de volgende morgen
om 8 00 uur retour
APK keuringen klaar terwijl u AUTORIJSCHOOL DIK MILET
Het Zandvoortse koor Zamor
egen 4 uur tarief
wacht Garagage West Center
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Autorijschool MICHEL
s
weliswaar klein, maar laat
020 6122476 (zonder afspraak)
0206794842 0206908683
Gratis halen en brengen
1e 5 lessen a ƒ25
goed van zich horen.
2e
Helmersstraat
15
A
dam
Tel
Adam
0206942145
Motorrijschool
MICHEL
SEAT AUTOCENTRUM APC
[Playbacken is erbij ons niet
pakketpnjs ƒ 790 Tel
2e Schinkelstraat 1828
A P K KEURINGSSTATION
Autorijschool Ferry
jjij. Iedereen zingt mee, ook als
0206853683 b g g 6181775
Adam tel 0206763335
Keuren zonder afspraak
1e 5 lessen voor ƒ 147 50
jcmand eventueel vals zou
036 5321238 en 02990 34768
Feenstra
&
Jimmmk
Autosloperij
A
de
Liede
Tel
0206932074
SEAT AUTO KOHLER SEAT
zingen," zegt voorzitter Elly
Asterweg
24A
A
dam
6364702
Neem
geen
risico
orig
v d Madeweg 23
Blaauwhof. Met dat vals zingen
PTT vrijwaring RDW
A dam 020 6686146
BLOKSMA
RADIATEUREN
l alt het waarschijnlijk wel
AUTOBOULEVARD
warmtewisselaars
Kapoeas
mee, gezien het enthousiasme
weg 17 Adam 0206148385
HOOGSTE PRIJS
vaarmee het koor ontvangen
Tel 0206198691
Uw auto afgekeurd?
Wij repareren en lassen goed
Grote sortering ONDERDELEN vordt. Vroeger ging het koor
KIMMAN
HAARLEM
Skoda 120 L origin 88 rood
en GOEDKOOP
van alle schade auto s alle 'de boer op' om optredens te
nwe APK Rijdt als nieuw 020 6628694 of 6234189
regelen, tegenwoordig zijn de
merken alle bouwjaren
IN 24 UUR GELEVERD
l z g st ƒ 2950 020 6105478
Ravenstijn 025025435
rollen omgekeerd en komen de
Hefbrug/sleutelplaats nodig"?
HEINING HOBBYHAL
Het HOOGSTE BOD?? Bel >ejaardentehuizen naar Zamor
AUTO ELEKTRA HECHRI BV Grote sortering ONDERDELEN voor vrijblijvende prijsopgaaf
Tel 029076999 A dam W
oe met het verzoek op te
van schade auto s alle
Klaar terwijl u wacht
Loop sloop en schadeauto s reden.
merken
alle
bouwjaren
en dynamo s
m vrijwaring Tel 0206754193
MOÖY EN ZOON • Bewijsnummers van een ge Ruilstarters
RAVENSTIJN 0250245435
Valkenburgerstraat 134
u h Museum autobedrijven plaatste SHOWROOM
Het hoogste bod ?
Lid
Nevar
Tel 0206240748
Loop sloop en schade
advertentie krijgt u alleen toe
wenst u een prettige vakantie gezonden als u dat bij de op
autos Gratis opgehaald
floor Marianne Timmer
PTT vrijwaring RDW
gave van de advertentie ken
Rüysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Autosloperij EXCELLENT
baar maakt De kosten daar
Inlo: 020-6823167/6732153
voor bedragen ƒ 3
± 50 auto s APK gek Den Heining 39 Sloterdijk Adam j Op l september toestaat het koor
Tel 029077654
Zamor op de kop af tien jaar Een
H H TEGEN INRUILPRUZEN Bnelstr 18 Adam zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
jubileumoptreden staat niet op het
Ford Scorpio 2 4i GL Aut
piogramma, het koor viert het in
5 drs 1/90 ƒ22500 Ford Sier 020 6844079 Tevens INKOOP
tern "We treden binnenkort al op in
ra 1 6 CL 3 drs LPG 8/90
NIEUWE VOORRAAD
Te Krocht Als we ook een jubileum
ƒ15500 Ford Scorpio 2 5 CL
Wiegerbrumlaan 73 U.thoorn
poneert zouden geven, komen die
Diesel 5 drs schuifd 11/89 Golf Gil 16V alle opt ƒ 15950
ƒ16950 De hoogste prijs voor elke fptredens zo vlak na elkaar," is de
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen ƒ 15 750 Kadett 1 8 LS 4 drs Golf cabno aut 83
merk
auto
a
contant
met
ƒ29950
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
schuifd LPG 2/89 ƒ13950 BMW635CSi85
mening van voorzitter Blaauwhof
Merc 300 TDT aut 85ƒ 15 950 vrijwar bew tel 02990 37825 Behalve m De Krocht treedt Zamor
(gratis halen en brengen)
Kadett 1 8 LS
4 drs LPG 3/89 ƒ13000 Bleu Bird 20 E 90 ƒ16950 Te koop gevr Peugeots 404 ip in kerken, bejaardentehuizen en
Opel Kadett 1 6 D Van 6/86 Mitsubishi Lancer Diesel 87 504 505 J5 604 TD Schade of restaurants
voor Amsterdam diverse occasions in voorraad
ƒ 8950 sloop
ƒ6950 Volvo 340 17 4 drs
Autocommerce
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt) 020 6799100 LPG 6/89 ƒ10750 Renault Nissan Sunny Diesel 86
023 338895
j Het koor bestaat uit twintig vrouShowroom/werkpl/magz Mmervalaan 85 0206793249/6713581 19GTX LPG 5/90 ƒ14500
ƒ 7950
wen en zes mannen Leden kan het
DE HOOGSTE PRIJS
Micra
1
O
SDX
85
ƒ
6
950
Renault
21
TL
Nevada
3/88
Voor een goede SUZUKI occasion naar
elk merk auto a contant met altijd gebruiken Vooral aan man
ƒ12500 Renault 19 TS wit Micra 1 O SX grijs 87 ƒ 7 950
Fiat Ritmo 86 silver ƒ 5 950 vnjw bewijs Tel 0206105478 nen (tenoren en bassen) is behoefte
LPG 3/90 ƒ14750 VW
£amor repeteert iedere maandagZuidemde 44 Koog ad Zaan 075 164692
Jetta Pacific CL LPG 4 drs Mazda 323 Van 90 ƒ13950
avond in het gemeenschapshuis
Correcte service inruil en financiering
2/90 ƒ16500 Citroen BX 16 Sunny 1 6 SGX coupe
BMW
Het repertoire van het koor is zeer
ƒ 16950
RE LPG o b 9/88 ƒ 9 750 Cl rood lm velg 88
Het beslaat Franse,
troen BX 14 T 5 versn LPG Seat Ronda 1 2 LS 85/ 4 950 BMW 518 83 bijz mooi en gevarieerd
Duitse, Engelse en Italiaanse liede
voor A dam Noord e o
ƒ 3 950 goed met st bekr APK
6/89 ƒ10250 BX14RE LPG Citroen BX 83
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908 4343
ren en ook operette- en musicallied
4/87 ƒ7250 BX 19 D 4/86 Honda Transalp 750 89ƒ 10 500 8 93 ƒ 5900 50 020 6365662
[es staan op het programma Daarƒ7250 Mazda 6261 8 DX 12 Kawasaki TENGAI 90 ƒ 9 500
SUZUKI ALTO FX 83 4 drs T k Suzuki Alto 82 m prima V 5 versn LPG 4 drs 5/90
naast worden er klassieke werken
Prijzen zijn incl aflev kost
sunroof APK 8 93 i z g st staat APK gek mei 93 leuke ƒ17500
jebracht en Hollandse liedjes
2e auto ƒ2500 0250331639
ƒ3900 Tel 0297988944
Prijzen incl BTW
Nieuwsblad
Gaasperdam
AUTOBEDRIJF BEREBEIT
Amsteldijk 25 Amsterdam
detUieuuup
Swift 1 O GL
7 89
UVecsper
Mercedes280SE b j 79 vrpr
In de bejaardentehuizen wordt
Tel 020 6627777
36 200 km
ƒ14500
ƒ5250 APK 93 Mercedes nstelveens
GOLFGTI 16 V M 85 i z g s t
ooral met het Nederlands werk geAutobedrijf Wim van Aalst
300TD 79 vrpr ƒ5250 APK Weekblad
Amstelu ;coord "Prachtig vinden ze het, die
sportvelgen
dikke
bumpers
0297984866 Mijdrecht
.. Weekt
LET OP STUNTPRIJZEN
93 Nissan 1700 dsl b j 83 ar nse
verlaagd Vraagprijs ƒ 12 250 ledjes van vroeger Het enthousias
Door plaatsgebrek + 100
vrpr ƒ2750 APK 93 Saab rant
Tel 0250338721
ne van de ouderen is enorm Soms
autos va ƒ300 tot ƒ 10000 900GL Ipg b j 83 vrpr
deRonc ;omt er een tussen ons in staan, die
VW GOLF 11 m 81, nieuwe
Wagenpark Johan Boom
" Vener
ƒ3250 APK 93 Inruil auto
beeft vroeger m een koor gezongen
APK i z g st Rijdt als nieuw Zuider Akerweg 83 Oranje Ford Taunus 1600 b j 81 smeerder
ourant
én wil dat weer eens meemaken Uiƒ1750 Tel 0206105478
hek
A
dam
Osdorp
vrpr
ƒ1150
APK
10/92
Triumph TR 3 te rest ƒ 15 000
ijeraard jagen we zo'n spontane deelZand voorts
2 x Triumph TR 4 v a ƒ 13 500 VW Golf CL Diesel 1 6 1986 Let op juiste naam en adres 0206157191 Privé 6799958
Nieuwsblad
nemer met weg," vertelt secretaris
222 000 km APK 01 93 orig Garantie al v a ƒ1 000
2 x Triumph TR 4 A
RAAK vraagt t k diverse types
Hetty Schouten
va ƒ20000 schuifd en trekhaak ƒ9000 + omruil garantie
Nissan en Toyota b j + 78 tot
Door heel Nederland bekend ± 85 Tevens voor ver en in
Tel 0206102952
Tel 0206278410/6596264
j Het koor past het repertoire aan
Tel 0206105478
koop diverse merken tot
lan het optreden In de kerk worden
Dagelijks geop van 9 tot 21
ƒ5000 Tel 075314618
uur Zaterdag tot 17 uur
bijvoorbeeld klassieke werken ten
• SHOWROOM
gehore gebracht en in een restauDe autorubriek voor
rant Duitse wijnhederen
oa
Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex
Volvo 740 GL blacklme zilver m 35500 km 1990 ƒ36750
Volvo 740 GL Aut Estate + schuifd 1986
ƒ24950
Elke week in Het Parool en
:
De scherpste prijzen voor
Volvo 480 Turbo blauw m schuifdak 1991
44750
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Wie kan praten, kan zingen, is het
TOERCARAVANS
Volvo 240 DL 23 + LPG 1990
ƒ29950
Tel 020 6658686
motto
van Zamor Het woord vals
Volvo 460 GL zilver 1991
ƒ28750 60 occas met Bovaggarantie
Itaat dan ook niet m zijn woordenook grote kampeerart shop
Volvo 440 DL 14000 km rood 1991
ƒ24950
'Oek "Wie echt niet kan zingen, zal
HULSKER LEIMUIDEN
Volvo 360 2 O blauw 1989
15950
et met leuk vinden en meldt zich
01721 8913 10 mm Adam
Volvo 340 DL Sedan Automaat rood 1989
ƒ17950

MAZDA 323 HB 06 89 LPG
veel km prima auto vrpr
ƒ9950 0206319952
Mazda 323 NB DX 1 3 m 83
grijs met APK l z g st 4 drs
ƒ1950 Tel 0206105478
Mazda 626 2 O Dies m 88 bl
met sed Apk 93 als nieuw
ƒ8950 Tel 0206105478
MAZDA 626 GLX 20 aut
CuoreTG wit 10/87 Charade stuurbekr
cruisecontr
el
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp
CS 5 drs aut 87 NIEROP DAI raam en deur bed bj 5 86
HATSU Vancouverstraat 2 12 km st 56 500 Tel 020 6854060
Tel 020-6670121
.PEUGEOT-DEALEB
A dam West 0206183951
AMSTERDAM-ZUID
Mazda 626 GLX diesel 5 bak
getint glas 10/84 ƒ4950
NIET DE DUURSTE
Mazda 626 Coupe GLX LPG
WEL DE BESTE"
Chrysler - Amstelveen
m 84 schuifkant dak ƒ4950
Minervalaan 86, 020-6629517
FIAT
PANDA
1000CL
IE
wit
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Expocar Trading 020 6153933
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen okt 89 49 000 km APK gek
Te
koop aangeboden Mazda
8
92
Prijs
n
o
t
k
Tel
na
19
00
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212
626HB 2 O GLX Ipg bouwjaar
uur 0250324989
(gratis halen en brengen)
1989
ƒ19000 Tel
020
FIAT VERMEY B V
6958977 na 18 00 uur
Renault 25 V6 mj 85 grijs met
Keuze
uit
ruim
35
occasions
B.
MAZDA 323 1 3 4d m APK APK elektr ramen duurste
A Philipsweg 13 Uithoorn
uitv/5950 Tel 0206105478
bijz goed 5 bak ƒ 5400 50
Tel 0297562020
Tel 0206365662
RENAULT 18 GTL stationcar
GOUDSMIT
FIAT
Amstelveen
DEALER VOOR AMSTERDAM E O
b j 83 APKjun 93 ƒ3750
Keuze
uit
50
gouden
Rat
Overtoom 116-126 1054 HM Adam tel 020 6124876
Tel 0252673654
occasions Tel 0206470909
RENAULT AMSTERDAM
Fiat Panda 750 L S 6 Origin MERCEDES 190 Benzine
Top occasions met 1 jaar
89 zwart i z g st Rijdt zeer AUTOMAAT zilvergrijs 1987
garantie
zuinig ƒ 7 450 0206105478
TIMO DE BRUYN
Citroen GSA bj 82 zeer mooi
140 000 km alle keuringen toe
Wibautstraat 224
ƒ2250 Voor occasions en reparaties T k van bedr Rat Tipo 1 4 rood gestaan Vraagpr ƒ 25 750
020 561 96 11
van BX Visa en 2CV6
Tel 075 163008
02/91 18500 km t z g s t incl Tel 029723741
Tel 020 6369222 Meeuwenlaan 128 Amsterdam Noord
APK klaarmaken tegen gered radiocass -t- matten Vrpr
CITROEN GSA Club m 82
Weg verh n buitenl Merce
uit de Utunnel 2x rechtsaf
pnjz Verk van losse onderd ƒ19750 Info 020 6411099
APK tot 8 93 Prijs ƒ 1 250des 200 T met vele extra s
Tel 020 6680820 en 075 702625
340
GL
spec
aut
km 7600
Tel 0250322883
Rat Panda 45 m 83 i z g st Telefoon 0250730890
Adverteren m
91 340 GL spec aut km
SHOWROOM
GS A Break 6 84
ƒ1500 T k Citroen BX 1600 RS met Rijdt als nieuw APK 93
Minor
Motorcars
19 000 90 340 DL 1 7 5 drs
kanteldak APK tot mei 93 ƒ 1950 Tel 020 6105478
FAX 020 6656321
MG
GSA 6 82
ƒ 1250
ƒ3600 Tel 0299369705
km 30 000 90 340 1 4 3 drs
Rover Dealer
Autobedrijf Wim van Aalst
grijs 89 440 LPG km 80 000
• De autorubriek
5 x M G B cabno bj 73 74 Sloterkade 40 44 Amsterdam 90 440 GL LPG o b km
0297984866 Mudrecht
Citroen BX 1 4 RE origin 83
SHOWROOM heeft
77 en 78
T EA B
•Auto te koop' Plaats een APK 93 i z g st Een plaatje
020-6177975
80 000 89 360 GLS 2 O 84 &
een oplage van 750 000 ex
Tel 0206278410/6596264
ƒ2950 Tel 0206105478
SHOWROOM advertentie
85 360 DL 5 drs LPG 85

Luxe wagens o a

Autoverhuur
BIJ

Seat

Peugeot

020-6929548
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DECOR PANELEN

KASTENWAND-SYSTEMEN

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie decors Vrolijk stemmig exclusief don
ker of licht of m prachtige midden tinten teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur
contrasterend of heel apart spiegelstnps1

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg
probleem met ZEDKA vouw- en schuifwanden

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775 Open ma t/m vrij 9-17 u en zat 10-16 u

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek
modem en hyper modern In legio afwerkingen
spiege1 houtstructuur m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs

ZANDVOORT - Zowel de oude als
e jonge duiven vlogen afgelopen
eekend vanaf Kapelle een wed;njd over een afstand van 128 kilo
gieter De duiven van Postduivenereniging Pleines werden gezamen
Jk gelost 's middags om zestien mi
uten over één uur
De eerste jonge duif werd geklokt
m drie minuten voor half drie door
Smnige Sinnige nam de meeste
rijzen voor zijn rekening De oude
uiven deden het wat rustiger aan
De eerste duif werd hier geklokt om
t half drie en was van de combie Koper/Koper
l Uitslag jonge duiven' R Smnige l,
l 3, 5, 6, 7, 11, 14 GHarteveld 4'
J[ Heeremans 8, 9, 12 Van der Wal*omkes 10, 15 E Paap 13 Jonge
uiven Combinatie Koper/Koper l,
7, 8, 9, 11, 13, 14 H Heiligers 2, 6.
Handgraaf 3, 5 Combinatie Bol 10,
2, 15

brandweer geeft
tiateriaal aan Polen
ZANDVOORT De Zandvoortse
randweer
heeft oud, maar bruik
a
ar, materiaal beschikbaar gesteld
°or het Poolse brandweerkorps
'ronki Het gaat om een speciale
randweer-aanhangwagen, gevuld
'et 25U kilo bluspoeder Met dit
aeder worden vloeistofbranden gelust Daarnaast is een reddingsset
eschikbaar
gesteld, met een specia!
schaar en een spreider om mendie bekneld geraakt zijn te be
den
Gistermiddag om twee uur ver'okken de spuitgasten, met grote
^rden op de wagen met opschrift
'andvoort is meer dan strand al-
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aai tien j aar

wel klein, maar we
ren een enorm volume'

• Het koor Zamor repeteert. Vanwege de vakantie was de helft van het koor niet aanwezig op het moment dat de
fOtO genomen werd.

m het openbaar eng "Vooral mannen kunnen zich moeilijk over de
drempel heen zetten "
Hoewel de leden van het koor veel
liefde voor het zingen ten toon sprei
den, staat de amor in Zamor met
voor liefde, maar voor Zandvoortse
Amateur Musical en Operetterij
Het koor is tien jaar geleden opge
richt "Toen hadden we zo'n kleine
veertig leden Behalve zangers hadden we ook dansparen en een ballet
groep, die de zang 'aankleden' Om
financiële redenen, het werd te duur
voor Zamor om een choreograaf te
betalen," verdween de balletgroep
Ook de dansparen verdwenen, toen
de dansers andere interessen kregen
Blaauwhof en Schouten betreuren
dat "Het was heel erg leuk, die dansparen En uniek ook " En daarmee
is gelijk duidelijk welk jubileumca
deau het koor het liefst wenst

Riche gaat op
de jazz-toer
ZANDVOORT José Koning en
haar combo treden komende zondag
weer op m Riche Zij treedt iedere
tweede en vierde zondag van de
maand op in het grand café Op de
overige zondagen treden andere
jazz muzikanten op Het optreden
van zangeres Koning duurt van on
geveer zes tot tien uur 's avonds

Openluchttheater
ZANDVOORT - Het Salonorkest
Passé neemt de bezoeker van het
Openluchttheater m Bloemendaal
mee terug naar de jaren twintig
Tien professionele muzikanten spe
len stukken van onder andere
Strauss, Malando en andere bekende namen uit het tweede en derde
decennium van deze eeuw Het op
treden vindt zondag plaats in het
kader van de Cascade-lunchvoor
stellingen Aanvang om acht uur, en
tree bedraagt vijf gulden
Op donderdag 3 september komt
Leonard Bernstems klassiek gewor
den musicalversie van de liefde van
Romeo en Julia, West Side Story, tot
leven m het Openluchttheater in
Bloemendaal Het verhaal van de n
valiserende New Yorkse jeagdben
des in de jaren vrjftig wordt ge
speeld, gedanst en gezongen in het
Engels door 26 (oud) leerlingen van
de Amsterdamse Geert Groote
School De voorstelling begint om
half negen De toegangskaarten kosten vijftien gulden Kaarten zrjn verkrygbaar bij de WV's m Zandvoort
en Bloemendaal en bij de ABN-AMRO in Bloemendaal Het theater bevindt zich aan de Hoge Duin en
Daalseweg 2 in Bloemendaal

Bas van Beuzekom veertig jaar kok

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Het was voor
Bas van Beuzekom een enorme verrassing, alle festiviteiten omtrent zijn veertig- jarig
jubileum als kok Vrienden en
bekenden waren naar restaurant Klein Bentveld gekomen
om het jubileum te vieren Van
burgemeester Van der Heijden
kreeg de kok een koninklijke
onderscheiding opgespeld En
passant vierde Van Beuzekom
ook zijn twaalfenhalf-jarig huwelijk, want dat was op dezelfde dag

|astelijnisgéénwfi
De kritische en goed gemfor
meerde relaties van
Van Reeuwi|k weten wel beter
Toch kunt u met een gerust hart
uw dierbaarste servies en glas
werk aan dit markante meubel
stuk toevertrouwen Informeert
u maar eens bij Van Reeuwijk
ze weten er alles van

van eeuwijk
Sniep/ Tel 0206994111
Meubelboulevard Diemen

In Diemen vertellen wij u er graag meer over

De kok omschrijft wat hem over
kwam „In verband met de koperen
bruiloft zijn we gaan eten bij De

Kort

TC

l C keur

O.
OL

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

Haarlem staat in teken
van groots jazz-f estival
ZANDVOORT - Haarlem staat komend weekend m het teken
van het jazz-f estival. Van vandaag tot en met zondag is Haarlem
Jazz Stad Op zeven buitenpodia en 25 bmnenpodia wordt live-muziek gespeeld
Tijdens het festivalstaat op de Grote Markt een grote feesttent, waarin
vier dagen lang jazz wordt gespeeld door twintig verschillende bands uit
binnen en buitenland Bekende namen zijn onder andere de Houdmi's,
Coopertest, Speling, The Kid Dynarmte Suite onder leiding van Hans
Dulfer, Trio Dolf de Vries met solisten Thrjs van Leer vervangt gitarist Jan
Akkerman, die vorige week bij een auto ongeluk gewond raakte Toegang
tot de tent is gratis
Voor het derde jaar wordt de 'Haarlem Jazznight' georganiseerd m het
Haarlemse concertgebouw Op vijf podia treden verschillende formaties
op de Caribian Colour, met als specialguest Eddy Conard, Het Barend
Middelhoff kwartet, Transfusion onder leiding van Reinard Funke, Hot
Club Capelmo, Trio Dolf de Vries met als special guests Joe Bourne, Piet
Noordijk en Madelme Bell De Haarlem Jazznight wordt gegeven in alle
zalen van het concertgebouw vanaf half tien tot ongeveer drie uur 's nachts
Op vrijdag en zaterdagavond vindt de 'Swingende Kroegentocht' plaats
Op binnen en buitenpodia laten vele muzikanten zich van hun beste kant
horen Er zijn podia op de Riviervismarkt, de Lange Veerstraat, de Spek
straat, de Barteljonsstraat, de Botermarkt, de Paarlaarsteeg, de Gedempte
Oude Gracht en de Smedestraat De muziek begint erom ongeveer zeven
uur en duurt tot uiterlijk kwart voor twaalf
De organisatie heeft een programmaboekje uitgegeven, waarin de volledi
ge programmering is opgenomen Er is een uitneembare plattegrond mge
voegd waar de totale kroegentocht op beschreven staat Het boekje is voor
4,95 gulden verkrijgbaar brj onder andere de VW's van Zandvoort en
Haarlem

• De band Transfusion treedt op tijdens het Haarlemse jazz-festival.

Kaag Ik had geen enkel vermoeden
Toen we aankwamen bij ons eigen
restaurant stond het helemaal vol
met mensen Er waren zelfs colle
ga's uit Friesland overgekomen "

de kleine bedrijven completer Je
doet alles zelf in een klein hecht
team Zo kweek ik bijvoorbeeld ook
de bloemen die m het restaurant
staan zelf Mijn vrouw doet de bedie
mng, samen met een andere mede
Van Beuzekom is veertigjaar gele werkster Ik kook zelf met twee leer
den als leerling kok begonnen Zijn hng koks "
verhaal „Ik heb het vak echt m de
praktijk geleerd Ik heb onder meer
Van Beuzekom heeft de gewoonte
gewerkt m Hotel De Zalm in Gouda zijn kaart aan te passen aan de sei
het oudste hotel van Nederland zoenen , Binnenkort begint bijvoor
Daarna heb ik tien jaar op de grote beeld het jachtseizoen en dan zet ik
vaart gewerkt als chef kok Ik was 28 wild op het menu In de zomer kan
jaar toen ik daarmee stopte Ik dat ook wel, maar dan heb je te ma
kwam toen weer aan wal Ik trouwde ken met diepvries en dat wil ik niet
en er kwamen kinderen Ondertus Zo heb ik in de zomer jong lamsvlees
sen werkte ik m verschillende res op de kaart"
taurants Tien jaar geleden stond
Na veertig jaar heeft Van Beuze
Klein Bentveld te koop Ik werkte kom het nog steeds naar zijn zin
toen in Friesland maar het horeca
Samen met mijn vrouw ben ik ver
gebeuren staat daar toch op een la antwoordelijk voor het bedrijf En ik
ger pitje Ik ging weer terug naar het vind het ook nog steeds leuk om te
westen en dat werd Klein Bentveld " koken Onze zoon studeert aan de
Hogere Hotelschool en ik zou het
liefst zien dat hij het later over
Klein team
neemt Of dat echt gebeurt is nog
De voorkeur van de jubilaris gaat maar de vraag", aldus Van Beuze
uit naar kleine restaurants „Ik vind kom

• Patronaat houdt op zaterdag 29
augustus in samenwerking met DJ
ZKI 'The Nude Jazz Party' De live
muziek wordt verzorgd door het
hippe Londense muziekgezelschap
Mother Earth, bekend van het Acid
Jazz Label De band combineert in
haar muziek drums en perkussie
met een heavy bass en vooral het
Hammond orgel Het repertoire dat
DJ ZKI draait is uiterst dansbaar,
door de combinatie van de swingen
de jazzy klanken en funky en La
tin groove ritmes The Nude Dance
Party begint om tien uur De toegang
bedraagt 12,50 gulden (10 gulden
met CJP of P Pas) Kaarten m de
voorverkoop bij de VW in Haarlem
Het Patronaat is gevestigd aan de
Zijlsingel 2 m Haarlem
• Piet Zegveld en Josephine Rutten
exposeren respectievelijk schilderij
en en bronzen beelden tot en met 22
september in Gebouw Noord Hol
land, Houtplein 33 m Haarlem
• Hans Olsthoorn stelt olieverfschil
derijen tentoon in de expositieruim
te van het Provinciehuis van Noord
Holland m Haarlem De tentoon
stelling is voor belangstellenden vrij
toegankelijk op werkdagen van ne
gen tot vijf uur De expositie blijft in
het Provinciehuis tot en met dins
dag 22 september
• Wethouder Gieske opent morgen,
vrijdag 28 augustus, een tentoonstel
hng over vleermuizen in Natuur en
Milieucentrum Ter Kleef, Klever
laan 9 m Haarlem De tentoonstel
hng is te bezichtigen tot l november
op maandag tot en met vrijdag van
negen uur tot half vier en op zater
dag en zondag van half elf tot vier
uur
• Lach en Win Show Hans Versnel,
de 'Nederlandse Tommy Cooper',
komt vandaag naar Zandvoort met
zijn Lach en Win show Het pro
gramma bestaat uit verschillende
onderdelen waarbij prijzen te win
nen zijn De kinderen kunnen met
de spelletjes verschillende prijzen
winnen zoals T shirts en petjes Nie
mand gaat met lege handen naar
huis Aan het eind van het program
ma is er voor iedereen een tas met
verrassingen De show wordt gehou
den bij Gran Dorado vanaf half vier
• Orgelconcert Nico Waasdorp • Van Beuzekom zwaait al veertig jaar met de scepter. De jubilaris werkt
geeft op vrijdag 28 augustus een con het liefst in kleine restaurants
Foio Bnm st|non
eert op het Kmpscheer orgel in de
Hervormde Kerk op het Kerkplein
m Zandvoort Hij speelt werken van
onder meer Buxtehude, Bach,
(ADVERTENTIE)
Brahms, Stanley, Reger en Andries
sen
• Wandelen In Noordwijkerhout
zijn op zaterdag 29 en zondag 30 au
gustus wandeltochten uitgezet De
vijf, tien, vijftien, vijfentwintig en
veertig kilometer kunnen gelopen
worden Starttijd tussen negen en
twee uur, bij café De Duinpoort,
Langevelderlaan 22, Noordwijker
hout Inschrijven drie gulden per
persoon, voor de twee langste af
standen vier gulden per persoon

Tour d' Automobile
ZANDVOORT Tijdens de Historische Grand Pnx 1992, komend
weekend op het circuit in Zandvoort, worden m de badplaats drie
mini exposities op het gebied van
automobielkunst gehouden Onder
de naam Tour d'Automobile worden
m Grand Café Restauiant Riche,
Het Elysee Beach Hotel en Holland
Casino Zandvoort automobilia en
kunstwerken tentoongesteld Er
zrjn onder meer kunstwerken van
grafisch kunstenaar Frank Gude en
de kunstenares Damelle Dessart te
bewonderen

Met oog en oor
de badplaats door

Foto Bram Stijnen

Abonnementen
schouwberg Velsen
ZANDVOORT De Stadsschouw
burg Velsen begint op dinsdag l sep
tember met de vrije verkoop van toe
gangskaarten voor het nieuwe thea
terseizoen Theaterliefhebbers, die
zich voor het seizoen van een plaats
willen verzekeren, kunnen dinsdag
vanaf tien uur terecht bij de kassa's
van de schouwburg of bij de ver
koopkantoren m de regio Er zijn
nog kaarten verkrijgbaar voor de
voorstellingen van Herman Finkers
De voorstellingen van Paul de
Leeuw en Youp van 't Hek zijn al
uitverkocht Voor meer informatie
Stadsschouwburg
Velsen,
tel
02550-15789

Sommige
een hele schiii
dorpsgenoten
ne
verkondig
pruimen mij met
de h ij op samen
meer Erger nog,
zweerdei \ü,c
men laat mij te
toon Gnitfelend
genwoordig
zakte do meute
links liggen Op
ondei uit
Een
verjaardagen
vrouw kwam bij
word ik met
do dokter
De
v^-'/x -fimeer uitgeno
rest van zijn be
digd en ook brui
tooo; heb ik maai
loften zijn sinds
niet at^ewacht
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks m het
enige tijd taboe
Ondei het mom
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen Tips of
voor mij Dat
van een qi ote
andere suggesties van lezers zijn welkom Het adres is Gasthuisplein 12
steekt Sociaal
aandrang in vei
raak ik dan ook
band met eon
Men kan ook bellen 12066 of 17166
steeds verder m
kou op de blaas
de problemen
ben ik de kamei
Ik ben in therapie Bij een psychia even te stokken Oom Henk was ei uitgevlucht Op het toilet kon ik ze
ter welteverstaan De man geeft mij ook De olijkeit uit do familie lm horen lachen Terug m het leest§e
nog maar weinig hoop „'t Is mijn mer bereidt om dis gangmaker te druis keek men mij moei waai ig aan
aanpassingsvermogen waar het aan dienen op feesten en partijen Oom , Je hebt wal gemist ' zei tante Mien
schort," zo liet hij mij al na de twee Henk is een unicum Moppen tap
de behandeling weten Zijn diagnose pen is zi]n hobby Hij schudt ze als
heeft mij aan het denken gezet De het ware zo uit /ijn mouw Vieze Lolbroek
reden van mijn sociale isolatie is moppen en moppen over gastarbei
Oom Henk lepelde van zijn appel
nogal simpel Ik houd namelijk niet dei s zijn zijn specialiteit Hoe goor punt Nog na hikkend om zijn Icu
van moppen Door mijn omgeving der en gemener de tekst, des te meer ke' anekdote verdween de helft van
wordt mij dat zeer kwalijk genomen weet hi) de lachers op 7ijn hand te het gebak in zijn keelgat Het stuk
Schuine moppen en bakken over Jo krijgen Terwijl de ovei ige famihele taleek te groot Zijn slokdarm kon
den, Turken, Surmamers en andere den zich te goed deden aan het ge het niet verwerken Oom Henk wei cl
minderheidsgroepen zijn mij een bak, zag ik hem al glunderen Het rood en hij snakte naai adem Do
gruwel ' Een vrouw komt bij de hiaat zou door hem wel even opge familie keek ontzet toen hij onder do
dokter ' Zodra ik deze zin hoor, vuld worden dacht ik bij mezelf Ik tafel rolde Tante Alie besloot dat
spoed ik mij spoorslags naar de keu kreeg gelijk Henk schraapte zijn alleen een kordaat optreden nog Ie
ken om 'pre stuum' mijn mond te keel, ik dook half onder tafel
vensreddend zou kunnen werken
spoelen Ik weet namelijk wat er ver
Met haar vlakke hand mepte zi] tus
der komen gaat
sen zijn schouderbladen Hot gebak
Aandrang
floepte naar buiten Het slachtoffei
, Wat staat er op het graf van een kreeg weei lucht Nadat iedereen
Specialiteit
ambtenaar" riep hij Niemand wist weer bekomen was van de schrik
Enige tijd geleden werd ik uitge het ,Hier rust hij verder " zei de ging de lolbroek weer vrolijk verdei
nodigd op een commumfeest De re oom en triomfantelijk keek hij m Ik aaide de koter over zijn bol en ben
den van de mvitatie was, zoals ik het rond De rest van de familieleden weggegaan Op de gang hoorde ik
later begreep, het verwachte cadeau grinnikten Overmoedig geworden Henk nog zeggen, , Die zak heeft
tje dat door mij zou worden meege door het succes deed de 'komiek er geen gevoel voor humor Pa was het
bracht Na de kerkdienst was er kof nog een schepje boven op Na de met hem eens , Hem nodig ik met
fie Ten huize van het communican Surmamers en Turken waren de Jo meer uit voor een feestje
tje werd deze mijlpaal, in het nog den aan de beurt De teksten zal ik u Dit was het weer voor deze week
prille leven van het feestvarken fees besparen Het commumcantje zat er Blijf gezond tot de volgende week
telijk gevierd Tijdens de gezellige niet begrijpend bij Oom Henk was
bijeenkomst, dreigde het gesprek niet meer te houden ,Ik weet nog
BRAM STIJNEN

• Parken De collectie tekeningen en
grafieken van Teylers Museum m
Haarlem is het uitgangspunt voor
een bloemrijke tentoonstelling over
tuinen en parken uit de zestiende tot
en met de twintigste eeuw De ten
toonstelling is te bezichtigen tot 6
september
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Z O E K DE MISLUKTE

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

MiCRO

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advcrlcnlics voor zakenman en particulier kmiiirn
worden gezel over l of 2 kolommen breedte in diverse

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

lellergrooUen.
Particulieren verwij/en wij njiar de speeiflte bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing i.s mogelijk in de volgende editie:
XANDVOOHTS NIEUWSBLAD ƒ0,42 per millimeter.
Sluitingslijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst lelefonisehe opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
•*• Xandvoorts Nieuwsblad, Gastbuisplein 12,
2042 JM Zaïidvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende eoinbinatie:
X. Xandvoorts Nieuwsblad, Amslelveens Weekblad, Uitboornse Courant,De Honde Vener, Aalsmeerder Cotlranl. alle edities van bet Amsterdams Stadsblad, De
Nieuwe Weesper, ƒ 6,67 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertenliecombinalics in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen
liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Miero-adverlentiecombinalic X
telefonisch opgeven:

Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *
veilt weer
veel echte inboedels o.a. veel Hollands antieke Biedermeier
meubelen, klokken, schilderijen, piano's, bureau's, Henri II
kasten, brons, oude Perzen enz. enz.
op maandag 31 aug. en dinsdag 1 sept., aanvang 19.30 uur.
Kijkdagen zaterdag 29 en zondag 30 aug. van 10-16 uur.
Frans Halslaan 33, Amstelveen, tel. 020-6473004.
De Klockenmaeker biedt aan:
1NGPONG klok uit de Hangdynastie (± 4000 v.C). Gaat
automatisch heen en weer!

Computerapparatuur
en software

Software voor pc MS-DOS.
Vraag GRATIS CATALOGUS
aan op DISKETTE
Bel dagelijks van 17 tot 22 uur
Lijsten op maat Tel.: 04120-32281
100 SPELLEN voor computer
bij
op 10 diskettes voor
Foto Boomgaard
slechts ƒ 45
Grote
Krocht
26
Te
koop Nintendo action set
{dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
compleet + super Mario
Tel.
13529
Micro's Weckmcdia
Bross III. Zelda l, Doublé
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
•*• T.k. ledikant + kinderstoel Dragon II voor ƒ400,-. Tel.:
De sluitingslijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
beide wit samen ƒ 100:30727. 02507-18364.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Wegens verhuizing te koop
Oisterwijk meubels, strijk- • ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
mach. Miele: 020-6158790.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Divers personeel gevraagd
richten aan Centrale OrderafRadio/tv/video
deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.
3e Amsterdamse taxi-centrale vraagt voor haar leden en taxindernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen
Foto
Boomgaard
worden tot:

Woninginrichting

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
C. J. v. d. Klooster - Aalsmeer
M. Moolenaar - Amsterdam
Mw. D. Stook - Amsterdam
M. v. Dijk Bogaard - Rijsenhout

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO

in loondienst of zelfstandigcoöperant

Lessen en clubs

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

020-562 62 71

taxichauffeur

Ik vertel je de pikante ding;
Financiën en
over mezelf en geef je rr
adres en telefoonnumrr
handelszaken
(06/100 cpm) 95.98.,
BETTY'S ESCORT
Autoverzekering
Rrst Class. Na 19.00 uu
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
020 - 6340507 - 6328686
blijft toch goedkoper!
HARD 37,5 cphm. 06Bel nu: 02507-14534.
320.323.13
Hardles
320.326.18
Domina
Rijwielen,
320.324.34
SS
320.324.14
Ruig R
motoren,
320.324.04
Onderdar
bromfietsen
KOM LANGS
mijn adres, mijn telefoonnu
* Te koop damesfiets i.g.st. mer en hoe ik eruit zie, veri
met versnelling, ƒ 195. Tel. ik je als je belt: (06/100 cpi
02507-15416.
96.85
Te koop: Sparta Citybike, kl.
LIVESEX PRIVÉ! 75cpm
•pod, 6 versn., i.z.g.st., incl. De madam verbindt je do
ïetscomputer en verzekering voor een privé gesprek!
ƒ350. Tel.: 02507-12109.
Grieks standje
06.95,
06.95,
Te koop witte meisjesfiets (6- Erox live
06.96.I
11 jaar), prijs ƒ50, in goede Rijpe vrouw
S&M live
06.96.;
staat. Tel.: 12741.
Tieners (18) live . . . .06.96 j
*T.k. meisjes fiets z.g.a.n. 7- Topsexbox
25+
06.97.;
11 jr. pr. ƒ200: 02507-14494. Frans standje
06.97.;

HASSING B.V.
STOK B.V.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen.
75cpm
Sexclub
06.96.91
Effe vlug
06.96.92
Rijpe vrouw
06.96.94
Meisjes (18 jr)
06.96.40
Frans standje
06.96.46
Vrouwtjes
06.97.11
S&M Club
06.97.91
TOPSEX 25+
06.97.92
Hardcore
06.97.94

ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

OPLEIDINGEN

*Avondonderwijs eist veel zelfdiscipline'

E

EN VERLATEN schoolgebouwtje op een doordeweekse
avond waar een docent een paar stuivers bijverdient voor
een klas van enkele tientallen huisvrouwen in té kleine
bankjes. Dat beeld is al lang niet meer van toepassing op de
avondschool van vandaag de dag. Rector Aukje Boer van de
Gemeentelijke DagVAvondscholengemeenschap Amstelveen:
„Onze scholengemeenschap is een professionele instelling die
werkt volgens het marktprincipe. Wat heb je de cursisten te
bieden en hoe zijn je contacten met de arbeidsbureaus en het
bedrijfsleven?"
door Frank Kuijpers

De avondschool heeft in de loop
der .tijd heel wat veranderingen ondergaan. „Halverwege de jaren zeventig ontstond de mogelijkheid om
het avondonderwijs ook overdag
plaats te laten vinden," vertelt Boer.
^
Meiden 37,5 cphm.
06-320 ,;Pat leverde een enorme groei op.
uu>Jtu
.St.
Frans/Griet Vopral vrouwen grepen die kans (de
327.06
~ ~
..Effe vlo zogenaamde Moeder-mavo's). Eind
326.19
.Topsex 25 j jaren zeventig is de certificatenrege325.54
326.63
. .Ordi/Gf ling ingevoerd en dat betekende een
326.77
. .Ruige Si enorme toestroom van jongeren die
329.66
.. .sexlesii op deze wijze alsnog hun middelbare schooldiploma konden binnenhaMeisjes 37,5 cphm
len. Nu bestaat ongeveer 75 procent
bel 06-320326.17
Straatme van onze cursisten uit jongeren."
327.47
Onschuld
De Gemeentelijke Dag-/Avond322.55
Vol v. bove
340.44
Les 35 + 18 scholengemeenschap Amstelveen
328.27
Les telde het afgelopen cursusjaar maar
liefst 1100 cursisten. „En we groeien
Vrouwen 37,5 cphm. 06320.328.99 .. .Rijpe Vette \ nog steeds," stelt rector Boer tevre320.327.70
Negerin 35 dèn vast. „Vorig jaar zijn we begon320.329.30
Verpleegst nen met een verkorte meao-oplei320.323.63
Rijp Oi„ din'g. Dit jaar starten we met een
320.324.54
Rijp Chiq( eenjarige versnelde vwo-opleiding.
Deze opleiding is bedoeld voor ge• Wij behouden ons h; i
havo-examenkandidaten en
recht voor zonder opgave va slaagde
gezakte vwo-examenkandidaten. De
redenen teksten te wijzige! cursisten
kunnen in één jaar de twee
of niet op te nemen.

Dansles alleenstaanden
Diversen
CHEZ ANDRÉ
BUSHOFF
Info: 02510-50092
FRANSE
X.Y.Z. B.V. verhuizingen
Engels voor beginners en
viededeling voor alle studenkamerverhuizingen. Voll. ver
VAN
LEEK
Oppas
gevraagd/
Hobby's
en
half-gevorderden, ƒ 5,- p/u.
en & scholieren die van
Dag-nachtserv. 020-642480
ELSENGA
ELECTRO
Begin 31/8 en 3/9. PROGELD houden en min. 17 jaar
verzamelingen
aangeboden
• De advertentie-afdelir
GRESS, tel.: 020-6738412.
:ijn. Dit is je kans op perfekt
behoudt zich het recht voi
'akantiewerk/bijverdienste
STEP-AEROBICS
advertenties, eventueel -zo,
± ƒ 100 per dag). Info tussen Gevr. oppas voor ± 2 midda * Verzamelaar zoekt leger Gezond, afwisselend en efder opgave van redenen,
gen per week v.a. 19.00 uur, uniformen, helmen, gasmas9 en 21 uur: 030-884597.
fektief. Echt iets voor jou!
Onroerend goed
Zalenverhuur
weigeren (art. 16 Regele
Oproepen
Tel.: 02507-18647.
kers, medailles, insignes etc. Neem een gratis proefles bij
voor het Advertentiewezen
en woonruimte
per 10de 1939 1945. 02507- studio Shape (ook 's ochMededelingen
17357.
VERENIGINGSGEBOUW
te huur
Schoonheid en verzorging
tends). Info 02507-19701.
aangeboden
27 MC is nog steeds leuk.
De Krocht
* T.k. cursus grafische techZandvoort Delilah Scorpio Grote Krocht 41, Zandvoort,
niek PBNA/GOC. Nieuw/489
Foto - Film
schoonheidssalon
plus extra boek van montage Sierra Joint kassa-5 Donald el. 02507-15705 b.g.g 19932, 'e huur aangeb.: Ruime katot drukvorm, samen ƒ 100. Duck gaan gewoon gezellig
MOERENBURG
voor
mer met balkon -t- keukenNa 18.00 uur: 02507-15808. door op kanaal 9! Kappa.
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
BRUILOFTEN - RECEPTIES blokje, ƒ600 p.m. incl.
Foto Boomgaard
evens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
DAGJE
UIT
KOFFIETAFELS
Vind je dat springen in een
ook voor
~el. 02507-13197.
"el. 02507-16123.
VERGADERING
Aerobic les maar niets? Kom
portretfoto's,
'e huur appartement v/a
RECEPTIE
L E V E I
dan eens een gratis proefles
pasfoto's,
Huwelijk en
sept. '92 tot 1 april '93.
BEGRAFENIS
step of Low-impact Aerbics
receptiefoto's,
el.
02507-16122.
kennismaking
Muziekinstrumenten
nemen bij studio Shape (pok
groepsfoto's aan huis.
belegde broodjes
Kerkstraat 12, Zandvoort
Fa. P. Kleijn
's ochtends). Bel voor info gesorteerd op schaal bij u
Grote Krocht 26.
02507-19701.
Tel. 13529.
Onroerend goed
huisbezorgd,
BROODJE <eurige, goed uitziende,
Celsiusstraat 192, Zandvoort
De Spar
BURGER. Tel. 02507-18789. 'oolse vrouw, 59 jr, zoekt neten woonruimte
e,
charmante
man
voor
reGasthuisplein 12, Zandvoort
Weekmedia
Rjn hé, Edward, donderdag gelmatig gezellig samen zijn.
te huur gevraagd
GRATIS
WELNEE
O sept. weer schaken. Net 3r. o. nr. 755-77870 v.d. blad.
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Grandioze collectie piano's en vleugels
als afgelopen seizoen weer in
Woninggids van Zandvoort
Sezocht perm. woonruimte
tegen scherpe prijzen met de beste service.
de prijzen. Anneke.
Haltestraat 22, Zandvoort
Fa. Veldwijk
-oor 1 pers. Tel. 02507-12994.
Te koop
Gefeliciteerd Tiny met
CEflT E makelaars o.g.
'er
1/9
zelfst.
woonruimte
Kerkplein 11, Zandvoort
AKO
gevraagd
ouw 50ste jaar. Corry, Gre
gevr. Hr. tot ƒ650 p. mnd.
3 aks.
diversen
Sig.mag.
De
Krocht
Gr.
Krocht 18, Zandvoort
"el.:
023-280265
na
18.00
uur.
NVM
Prinsengracht 579-581
Tel. 02507-12614
* Help de Polen. Stuur eens
Amsterdam. Tel.: 020-6268485
'iloot
in
opl.
zoekt
per
1-9
in
Pasteurstraat 2, Zandvoort:
een voedselpakket! Geen * Te koop gevraagd relaxT. Goossens
adres? Dat hebben wij voor u! stoel met voetensteun; 2 per- Z'voort woonr. tot max. ƒ 650.
p.
mnd.
Tel.:
03418-56455.
Vondellaan 60, Zandvoort
Gran Dorado
nl.: tel. 02907-5235.
soons
opklapbed. Tel.
* Kunstzwemmen op tv ge- 02507-12815.
Vondellaan 1, Zandvoort
Fa. De Vonk
Woningruil
zien? Lijkt moeilijk maar je * T.k. gevr. tekentafel forkunt het leren. De trainingen maat A1, spoed 02507-12103.
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
Maraned
starten morgen weer om
900
RUILADRESSEN
in
17.30 in het Grandoradobad.ü
A'dam. GRATIS informatie bi
Te koop
Het Oosten. 020-588.22.55
* Lezingen, badminton, klaaangeboden
verjas, bridge, er is van alles
e doen bij de vrouwen van
diversen
nu. Bel voor inl. 13765 en
wordt lid.
Te koop combi kinderwagen
* Marjolein Both (kunst- compleet ƒ275; leren stoel
zwemster Olympische Spe- ƒ75. Tel.: 02507-19039.
en) gezien? Knap hè? Kun je
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
ook leren ....bij de Zeeschui- Te koop draadloze telefoon
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw
met rubber antenne, zwart.
mers. Info: 02507-12196.
navolgende voorwaarden:
opgave de regel Br. o. n r. ... bur. v.d. blad als l
Veel mogelijkheden meer.
Ouderen
en
Veiligheid.
Safety
» • inzenden uitsluitend via
Info bel: 02507-30156.
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
first: in en om het huis,. 8 en
WAAROM NU?
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
* Te koop electrische naai22
oktober
om
14.00
in
het
Gratis Micro's kunnen niet
De beginner of gevorderde kan nu kennis maken met skiën of '
machine in koffer, ƒ 195. Tel.
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
Gemeenschapshuis.
telefonisch worden opgegeven.
snowboarden op de SKIPISTE HOOFDDORP. De ski-sport '
02507-13781.
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
* Over 2 weken schaken
shop WARD ROSIER heeft te gekke aanbiedingen en u kunt '
*
Te
koop
grill
en
oven,
merk
regels • alleen voor particulier gebruik
3art,
Remco
en
Florian
weer
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
eens heerlijk uit eten gaan in Restaurant DE NIEUWE MEERMoulinex,
samen
voor
ƒ
125.
n
het
Gemeenschapshuis
op
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
BERG met uitzicht op de piste.
donderagavond bij de Zand- Tel. 02507-13070.
uitkomen
kantoor:
Het is nu mogelijk om kennis te maken voor een waanzinnige
voortse Schaakclub.
* Te koop Silstar FX-35 visprijs.
Hoewel velen van u nog de zomer in het hoofd hebben, is
werpmolen
(kleur
grijs)
+100
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
*
Rebecca,
Henk
en
Bas
zijn
Micro's Weekmedia,
dit de kans om al weer afspraken te maken voor de winteraktiook lid van de Zandvoortse meter 0,24 lijn, ƒ25. Tel.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer e'e'n
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Schaakclub. Bel nu en dan 02507-12013.
viteiten.
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
<an je tegen hem schaken. •*•T.k. 2 Ikea boekenkasten
Of
afgeven
bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
Tel. 02507/14120-13644.
wit ƒ 200; ijskast ƒ 75; nachtWAT IS DE AANBIEDING?
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
lettergrepen.
* Schaken op donderdag- kastjes wit ƒ 50; tv kleuren 60
Skiën
: proefles ƒ10,- i.p.v. ƒ21,- (incl. materiaal)
Gasthuisplein 12,
avond in het Gemeenschaps- cm ƒ450. Tel.: 19647.
cursus van 6 lessen ƒ 125,- (incl. materiaal)
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
2041 J M Zandvoort
huis vanaf 10 september. T.k. autotelefoon Carfox 3000.
Snowboarden : proefles ƒ 17,50 i.p.v. ƒ 27,50 (incl. materiaal)
u bij uw tekst een gegarandeerde
Voor info bel nu: 02507-14120- Handvrije bediening. PTT gek.
cursus van 6 lessen ƒ 180,- (incl. materiaal)
13644 of 13224.
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
Tel. 02507-30890.
aanvang cursus maandag 7 september en
ons een acceptgirokaart,
* Verhuisd m.i.v. 31-8-1992 T.k. benzine aggregaat in
donderdag 10 september. Aanvang beide
naar Hong Kong. Dank U voor z.g.st., 3 k.v. Winbota, ƒ650.
dagen 18.55, 20.10 en 21.00 uur.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
alle vriendschap in de afgelo- Tel. 02507-19248.
Sportshop
:
onderhoudsbeurt
ƒ 27,50 i.p.v. f 37,50
pen
7
jaar.
Fam.
Fujii
Shuko,
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
T.k. donker eiken kaasrek,
Restaurant
: 20% korting op de totale rekening
Seiko, Shinsuke.
planken ƒ 150; licht eiken deBovenstaande korting ontvangt u alleen na het inleveren van
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
kenkist ƒ 150; wit kind.lediVoor trouwfoto's
onderstaande volledig ingevulde bon. De proeflessen vinden
kant ƒ 75; kinderstoel ƒ 75; wit
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
plaats in de week van 7 t/m 13 september 1992.
Foto Boomgaard
babybad + aankleedkussen
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.
+ po ƒ 25. Tel. 02507-13145.
Grote Krocht 26 T.k. een afrplmachine voor diRESERVEREN '
Voor
de ski- en/of snowboardlessen dient u van te voren te revers materiaal. T.e.a.b. Tel.;
020-6317192.
serveren. U kunt dit door de Skipiste Hoofddorp te bellen, tel.
Wij behouden ons het
02503-34746 vanaf 31 augustus van maandag t/m vrijdag
ed. 22
recht voor zonder opgave van * T.k.: Maxi Cossi 2000,
17.00 tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot
redenen teksten te wijzigen ƒ 120; combi kinderwagen,
ƒ 50; babybad voorop ligbad
17.00 uur.
of niet op te nemen.
1 regel ƒ 4,01
ƒ25; rugzak + rugdrager
Voor Restaurant de Nieuwe Meerberg geldt eveneens, dat u
ƒ20.
02507-19671
of
13993.
2 regels ƒ 4,01
Verloren en
van te voren dient te reserveren op tel. 02503-34747.
* T.k. surfpak L., ƒ 100;
gevonden
3 regels ƒ 4,01
p.bed, t.e.a.b. grasmaaier
4 regels ƒ 5,34
ƒ25; kinderfietsmandje ach
*
Vermist
sinds
1-8-92
onze
•
ter, ƒ25; grote vogelkooi
5 regels ƒ 6,68
zwart/wit gecas. kater, 2 jr. ƒ50.
02507-17421.
Snoopy. Omg. Haarl.str./To
RESTAURANT
SKIPISTE HOOFDDORP
*
T.k.a.
Berchet speelkeuken
Harkamp, Haarl.str. 92.
6 regels ƒ 8,01
DE NIEUWE MEERBERG
z.g.a.n. ƒ 100; poppenwagen
Naam:
Weggevlogen: mijn blauwe ƒ 15; sapcentrifuge ƒ40. Tel.
7 regels ƒ 9,35
parkiet Rip. Wie heeft hem 15148.
Naam:
Adres:
8 regels ƒ10,68
gevonden? Ben erg verdrie
Adres:
T.k.a.
grammofoonplaten,
33
Postcode:
tig! Herbert Jongert 18591.
9 regels ƒ12,02
10 regels ƒ13,36
Wie heeft mijn bosje brom toeren. Tel. 02507-12563.
Postcode:
Plaats:
fiets sleutels gevonden. Tel. * Welke naaister wil voor m
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
verander-werk doen?
Plaats:
Telefoon:
14944.
Tel. 02507-19020.
prijzen incl. 6% BTW
Voor info Prins Hendriklaan 43. Tel.: 020-6177018.

Zandvoopfs Nieuwsblad

liquidatieverkoop?

geeft u meeni

SKIPISTE HOOFDDORP
OPENT WINTERSEIZOEN

5 regelsf
Gratis

Tel. 13529

Zandvoorts Nieuwsblad

Bon voor onze lezers

Weggelopen of
gevonden dieren

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in ruhriek:

A.U.B. HELP ONS. Hond ver
mist, zwart korthaar, reu, te
grootte van een Labrado
maar slanker, draagt zwarte
vlooienband. 02507-12534.

Aantal pers.:

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

SkÜes d.d.:
Snowboardles d.d.:

Telefoon:
Aantal pers.:

geeft u meenl

anderstaligen zodat deze mensen
ook kunnen doorstromen naar het
voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen of de arbeidsmarkt. Verder
hebben we de Primaire Beroepsgerichte
Volwassenen
Educatie
(PBVE) voor volwassenen die via
een vakopleiding hun kans op de
arbeidsmarkt willen vergroten. Bijvoorbeeld vrouwen die jaren in de
verzorgingssector hebben gewerkt
maar dat werk fysiek niet meer aankunnen. Zij volgen bij ons een basisopleidingen kunnen zich daarna bijvoorbeeld voor een administratieve
opleiding inschrijven."

beren dat te compenseren door het
organiseren van theaterbezoeken,
excursies en vakantiereisjes naar
het buitenland."
Efficiënt studeren betekent ook
dat er een grote verantwoordelijkheid op de cursist rust. „De jongeren
brengen bij ons minder tijd in de
schoolbanken door dan op een 'normale' middelbare school. Daartegenover staat wel dat ze thuis harder
moeten werken. Veel cursisten die
zich bij ons inschrijven komen voor
één of meerdere certificaten. Ze houden wat meer vrije tijd over en nemen er dan vaak een baantje bij. Dat
kan wel eens problemen opleveren.
Daarom houden we uitvoerige intake-gesprekken waarin we de jongeren erop wijzen dat ze op onze
school minder achter hun vodden
worden gezeten, maar dat er daardoor wel een grotere zelfdiscipline
op hen rust," legt Boer uit.

als de arbeidsmarkt," verklaart
Boer.
„De cursist wil, ook uit financiële
overwegingen, de kortste weg naar
de arbeidsmarkt afleggen, de arbeidsmarkt vraagt op haar beurt
goed opgeleide arbeidskrachten en
de DASG's proberen de perfecte
schakel tussen die twee te zijn. We
moeten dus kwaliteit en efficiëntie
bieden." Boer onderkent dat die
twee zaken wel eens met elkaar botsen. „Efficiënt en dus snel studeren Beroepsopleidingen
„Naast de leerplichtige jongeren
houdt in dat er minder tijd is voor
algemeen vormende vakken zoals zijn er natuurlijk nog andere cursisaardrijkskunde, (kunst) geschiede- ten op de DASG Amstelveen. We vernis en de beeldende vakken. We pro- zorgen,een cursus Nederlands voor

De Gemeentelijke DagVAvondscholengemeenschap Amstelveen
houdt op donderdag 3 september
twee informatiebijeenkomsten waar
belangstellenden terecht kunnen
met hun vragen. Die bijeenkomsten
vinden plaats in het hoofdgebouw,
Pastoor Eoozenlaan 37 te Bovenkerk, van twee tot drie uur en in de
Scholengemeenschap Nieuwer Amstel, Startbaan 12 te Amstelveen, van
half acht tot half negen uur. Daarnaast kan er voor meer informatie • „Centrale gedachte achter deze schaalvergrotingsoperatie is 'maatwerk' te leveren voor zowel de cursisten, de
ook gebeld worden naar nummer instellingen als de arbeidsmarkt," verklaart Aukje Boer.
020-6419822.

Foto Anko Stolfels

'Universitair' onderwijs voor iedereen

D

E
VOLKSUNIVERSITEIT houdt op zaterdag
5 september de jaarlijkse
open dag. Van elf tot drie uur
zijn belangstellenden dan weikom om kennis te maken met
het cursusaanbod. De cursusgids is reeds enige maanden
geleden verschenen en nu
wordt iedereen in de gelegenheid gesteld ter plekke kennis
te maken met de opleidingsfaciliteiten die de Volksuniversiteit biedt.

hoogste leerjaren van de vwo-bovenboüw doorlopen en een eindexamen
afleggen."

Schaalvergroting
• Maar er staan meer veranderingen
ofi.istapel. Boer: „Onze scholengemeenschap valt nu onder de wet op
het'voortgezet onderwijs, maar op l
augustus 1993 krijgen we een eigen
regeling.. Dan zal de wet op het
Voortgezet Algemeen Volwassenen
Onderwijs (VAVO) worden ingevoerd. Die wet beoogt een schaalvergroting op regionaal niveau."

Het aangeboden cursuspakket is
zeer gevarieerd waarbij een duidelijk onderscheid is aangebracht tussen 'vrijetijds-cursussen' en meer
beroepsgerichte opleidingen. „De
eerste groep cursussen is vooral gericht op mensen die het doel heb-

De DagVAvondscholengemeen'sch'ap (DASG) Amstelveen is daar
dikjaar al op vooruit gelopen door
eeiï!fusie van besturen aan te gaan
met het Alva Mutael College in Bever^yijk en het Erasmuscollege en
devMr. J. Enschedéschool voor
meao in Haarlem. „Centrale gedachte achter deze schaalvergrotingsoperatië is 'maatwerk' te leveren voor
zowel de cursisten, de instellingen

• De open dag geeft zaterdag 5
september iedereen de kans kennis
te maken met de grote verscheidenheid aan opleidingen die gevolgd kan worden bij de Volksunivers'iteit.

ben hun vrijetijd op een zinvolle
manier te besteden. Ze kunnen bijvoorbeeld het gevoel hebben een
achterstand te hebben of een reeds
gevolgde opleiding is voor hen niet
voldoende geweest," aldus de heer
C.N. van Helden, directeur van de
Volksuniversiteit. De beroepsgerichte opleidingen daarentegen zijn
vooral bedoeld voor mensen die
daar in hun beroep wat aan hebben.
„Deze cursussen worden doorgaans afgesloten met een erkend diploma, waarmee de cursist verder
kan komen in zijn of haar beroep."
Bijna alles kan op de Volksuniversiteit. Van lampekappen maken
tot vakgerichte administratieve opleidingen of beroepsgerichte talencursussen. De cursisten vormen
daarbij een uitermate gemêleerd gezelschap, afkomstig uit een regio
die zich uitstrekt van AmsterdamZuid, Amstelland-Meerlanden tot
Vinkeveen/Abcoude. „Gemiddeld
zijn er ongeveer evenveel vrouwen
als mannen. Wel is duidelijk dat
overdag meer vrouwen deelnemen
aan de cursussen. Ook buitenlanders begroeten we hier regelmatig.

Voornamelijk worden door hen talencursussen gevolgd. Meestal zijn
dat Nederlands en Engels, omdat
de cursisten hier werkzaam zijn en
omdat die talen in het bedrijfsleven
veel worden gebruikt", vertelt VanHelden.
De belangstelling voor het volgen
van een cursus aan de Volksuniversiteit groeit ieder jaar met gemiddeld zo'n tien procent. „Die groei zit
er eigenlijk bij alle cursussen in.
Wel hebben we een duidelijke top
vijf, waarbij de cursus bridge de
lijst aanvoert. De cursus Engels
volgt pas op de vijfde plaats." In
totaal volgen circa vierduizend
mensen opleidingen op het instituut, waaraan ruim 120 bevoegde
docenten verbonden zijn. „We beschikken hier over 25 leslokalen en
er is voor gekozen de klassen niet té
groot te laten zijn in verband met
het behoud van de kwaliteit van het
onderwijs," besluit Van Helden.
De Volksuniversiteit Amstelveen is gelegen aan de Burgemeester Haspelslaan in
Amstelveen. De programmagids is daar
gratis verkrijgbaar op werkdagen tussen
twaalf en vier uur. De Volksuniversiteit is
telefonisch bereikbaar via nummer: 0206457606.
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OOK JIJ HAALT BI J ONS JE
MAVO DIPLOMA. WEDDEN?

van l 8-21 uur

VAKMENSEN OPGELET:
STUDEREN IN DEELTIJD OP HBONIVEAU MET DIPLOMA MTS OF
DIPLOMA VO VAN DE STREEKSCHOOL
• •. - alle technische opleidingen
- voorbereidend HBO-jaar
- wiskunde en natuurkunde
- pedagogisch diploma

maandag
31 augustus
Alkmaar:
Gebouw HTS,
Bergerweg 200
Amsterdam:
ETS, Korte Ouderkerkerdijk 5
informatie:
020-6945143
020 - 6920908

PEDAGOGISCH
TECHNISCHE HOGESCHOOL
NEDERLAND

ONT M O E T l N G SP L A A T S V A N

Tv c b ii ir k

E N f) n f 11.'rir i jx.

KOMNAAR

• Geen huiswerk* Individueel lesrooster
t Zelfstandig studeren en werken • Extra
begeleiding • Kleinschaligheid

Ivo Coll

Cursussen op het gebied van:

in Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
Bel voor onze uitgebreide brochure:
020 - 6259883 / 6259993
CENTRUM VOOR
AUTOMATISERING

Vestigingen in Amsterdam • Arnhem • Den Haag - Eindhoven
Groningen - Nijmegen - Rotterdam - Tilburg - Utrecht
Dependances in Leeuwarden - Maastricht - Roermond •
Roosendaal

SPORTMASSAGE N.G.S.

Zwemles A en B
Yoga
Aerobic
Gymnastiek voor
ouderen

Wij leiden U op voor het enige
erkende diploma sportmassage.
Erkend door de Vereniging van
Opleidingen Sportmassage en
door het Nederlands
Genootschap voor
Sportmassage.

PEDICURE/CHIROPODIE
Een beroepsopleiding voor
mensen die zien interesseren
voor voetafwijkingen en
voetverzorging.

(in de zaal en in het water)

Alles met gebruik van Sauna,
Turks stoombad en
zwembad f 11,- per keer.
Binnenkort starten weer diverse cursussen

Erkend door de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen
op grond van de Wet op de
erkende onderwijsinstellingen,
voor zover het onderwijs
binnen de reikwijdte
van de Wet valt.

Kollaart
Opleidingen

VANAF DINSDAG 1
SEPTEMBER STARTEN
ALLE LESSEN WEER.

Belangstelling? Kom naar onze mavo voor een
vrijblijvende kennismaking. Bel Ivo College
Amsterdam: mevr. A. A. Bos of dhr. P. Buijsman:
020 - 665 6019. Kraaipanstraat 58-60,
1091 PM Amsterdam.

Van 18.00 tot 21.00 uur zijn de Schoevers-vestigingen
open. U krijgt die avond informatie over de meer dan 80
praktijkgerichte avondcursussen die binnenkort weer van
start gaan. Kunt u niet komen, bel dan voor meer
informatie: (020) 6 62 71 56. U ontvangt dan de gratis
studiegids en het lesrooster.

Kom naar de open avond op donderdag 3 september van
•l8.00-21.00 uur, Van Baerlestraat 9-13, Amsterdam

Sportcenter Wim Buchel

Passage 37

Ivo College Amsterdam, individualiserend voortgezet onderwijs voor (basisvorming en) mavo.

3 SEPTËMi*

•: Nederlands en vreemde talen
• Toerisme (SEPR l en II)
• Management
• Marketing (NIMA-A en -B)
• Public Relations en communicatie (NGPR-A en -B)
• Secretariële vaardigheden
• Bedrijfsadministratie en economie
• Computercursussen
• Beroepsopleidingen in deeltijd

SONNEVELD
SPORTING

AMBI (hè, hb, hs en hp modules)

Inlichtingen:
Kleine Houtweg 41
Tel.:023-323518

ZONNEBANKEN - GEZICHTSKANON
- LICHAAMSKANON - BADMINTON FITNESSAPPARATUUR.

A. J. v.d. M ooienstraat 47
Zandvoort. Tel. 15829 -13965
Vanaf 31 augustus zijn wij weer geopend!!
Onder eigen leiding in een exclusieve
accommodatie en recreatieve sfeer bieden wij u
onderstaande sporten.
BADMINTON
VOLLEYBAL

Voor dames en gemengd.
Dames en heren nog enkele
plaatsen.
SQUASH
Prachtige baan - reserveer nu
uw eigen uurtje.
ZELFVERDEDIGING
Landelijke voel je veilig-cursus
- deelname voor iedereen.
JUDO
Als conditietraining iedereen kan mee doen ook oud-judoka's!
JEUGD JUDO
Voor meisjes en jongens, alle
leeftijden.
DAMES KEEP FIT
Gymnastiek op muziek,
zonder toestellen.
SAUNA
Specifieke Finse sauna met
groot dompelbad, bar en rustruimte - Alleen dames, alleen
heren en gemengde clubs.

SAUNA-ACCOMMODATIE IS OOK TE HUUR
ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS
1957

35 jaar

1992

ledereen is welkom. Wij zijn open iedere
ochtend, middag en avond en de zaterdagen zondagmorgen.

Tel. 02507-14678

PDI (pdi l en pdi 2)

Pakkettrainingen (c, dBase, WPS)

Van Diemenstraat 410
1013 CR Amsterdam

ELKE WEEK HET

DAGELIJKS mum.

OPLEIDINGSSCHOOL voor
SCHOONHEIDSSPECIALISTE te HAARLEM
Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond
van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen alsmede door de
Stichting Inspektie opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.
Lid vereniging vakopleiding schoonheidsverzorging (VAKOS)

DINY VERSPOOR
ROSE EBBINGE
Voor inschrijvingen staan open:
dag-, avond- en spoedcursussen die voor de
navolgende Stivas diploma's opleiden:
- schoonheidsverzorging
% f\
- manicure
\ƒ/"\
De lessen beginnen in september a.s. • • •
Linschotenstraat 21 - Haarlem 023-311932
b.g.g. 023-283068 of 377186

Tekstverwerken met WordPerfect

Basiskennis boekhouden
bcddioudea
AMBI modules HE.O en HE. l
Hj (ook deelcertificaten)
Modm«bcdrijfsadmiiüsttatje
Public relations, NGPR-A en NGPR-B Qj (ook deelcertificaten)

Marketing NIMA-A en NIMA-B
Maaageaient-assi!«ent(e) ,- -,
Management middenkader I en II

B Basisdiploma belastingrecht
Toerisme/recreatie (SEPR I en SEPR II)

VISIE B.V. Vermande - IVIO Samenwerkend in Educatie
De Zaterdagacademie verzorgt (mondelinge) cursussen op de zaterdagochtend van
9 tot 12 uur. Er wordt opgeleid voor erkende diploma's en certificaten. Voor de examengerichte opleidingen wordt cxamcngarantie geboden. Verder is er een telefonisch spreckuur voor problemen met het huiswerk.

ivlilsiiie

ZATERDAGACADEMIE

De cursussen worden gegeven in de plaatsen
Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,
Zaandam en Zwolle en vangen aan vanaf
19 september.

m

BOSCH KOEL/VRIES KOMBINATIE
Type KSV2500; Een echte oerdegelijke duitse kwaliteitskast van 255 liter
inhoud. Op "ooghoogte" de koelruimte met volautomatische ontdooiing en
beneden het 4-sterren diepvriesgedeelte, regelbare thermostaat en
verwisselbare deurdraairichting. Adviesprijs"1449.-

PHILIPS 63 CM KTV
m STEREO
TELETEKST
Type 25GR5760, 63cm flat
square, in-lme.quikstartbeeldbuis, stereo, teletekst en afstandbedienmg Adv'2075

1395.

SONY CAMCORDER

SONY MIDI-SETINKL CD-SPELER EN BOXEN

F450, Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var sluitertijd " 2 5 5 0 -

NEWS-D105; Slechts 35,5cm breed! Versterker 2x40 Watt, 5 bands
equalizer, digitale tuner met 30 voorkeuzezenders, dubbel-cassettedeck,
CD-speler programmeerbaar.
Sony luidsprekerboxen 2-weg systeem.
Afstandbediening. Adviesprijs*1000.-

1749.-

SONY CAMCORDER

F375, Luxe, 8x zoom, hi-li,
autofocus Adviesprijs '2220.-

INDESIT 1200TOEREN

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

70 CM TELETEKST

1295.-

Fffij QQQ
iJ'Jftf O«fïf."

Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

699.-

TOPMERKCAMCORDER

Type 2023; Tweedeurs 4slerren kombikasl. Adv.*899.

E10,8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. '2799.-

PT«ffi 7QQ
l U 'J f vT

MIELE VWG521

• ?• ?•

ZANUSSI WASAUTOM.

VHS, Super kompakti '2099.

1449.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

INDESIT PROMOTIE
MAGNETRON OVEN

Type 2596; Adv.*799.-

Snel ontdooien en verwarmen, l

499.- |j!-J/?f 209."
ijfiKy 229."

BAUKNECHT 2304
VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

SAMSUNG RE570

BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 199.-

949

MOULINEX FM1115

JVC HI-FI VIDEO

IjSEf
Z79.PHILIPS /WHIRLPOOL

830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899 -

m

1149.-

AVM610; 20 liter. Adv. *769.- 1

BLAUPUNKT HI-FI

1149.-

Flat en Square Black Trmit- PANASONIC HI-FI
ron beeldbuis, euroscart, ste- F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1 894.reo, teletekst en afstandbediemng. Adviespnjs*2000.-

1249.JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

]fc&L&~B
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
E f JjSl

Ifi SONY 55 CM K V M 2"l l
SUPER TELETEKST

1099. "

m

SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKST

999
vwV B

IV

JVC 55CM KTV
AFSTANDBEDIENING

799.
' g r o t e ••«keien _
rGRATlSTHWS de
dien h"

1299.-

SONY HI-FI VIDEO

SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

1399.-

8m%^ • •»- rt-lpkorting en gee..---d^e goedKooHo^-M

nd tegenop

wrssasftj£s^fSsS.ï3SS
"*
ss
fcsfr«- ™^^ii-««s-

SIEMENS WM3380

KOMBI MAGNETRON
STUNTM3m1 !! Magnetron |

een echte 280 liter 2-deurs Tegen meerprijs wast en
koel/vries kombinatie. Koel- droogt u in één machine:
SHARP 3 IN 1 KOMBI
I ruimte op "ooghoogte". Adv.*979.R8180; 750 Watt+draaiplateau.

;im»9* -

'm 479.-

399-

••••••M-M

| ZANUSSI K/V (OJ)

;Ü3

SEr 779."

349.

| PHILIPS/WHIRLPOOL

HEr 819."

699.-

I MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

299,-bHiuPS'

° ^ S Df s
• ©'<3 óf O ® 5V_4

ARISTONA VHS VIDEO

^smsm&

2SB01; HQ, afstbed. Adv.*1095.-

569.JÜGNW

pTgifr
L'Jftf

SONY VHS-HQ VIDEO
3KOPPEN!Perfekt beeld, LCDafstandbedienmg. Adv. '1220.-

799.-

OCC
£D«I.-

160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-

PHILIPS 140 LITER

' _n '"ii: &

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

^

M-

SONY VHS-HQ VIDEo

pTg54
Lrtfcf

OQC
aöU-i"

ZANUSS1140 LITER
2091;reversMc.t.y||-^ :

V21 0; afstandbediend. '1110.-

••**•TTTriiiftT-if'MAN

HITACHI VHS VIDEO

GRUNDIG 63 CM TEKST M730;HQ, 3 koppen.'1299.- j

^«BbWO.^

Eaw 1098«"

f U ** * V •

HITACHI VHS VIDEO

•

455.-

PHILIPS 160 LITER

RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed tleespen '1445.-

ARISTONA 51 CM

BLAUPUNKT PM3741

498.-

1000 TOEREN RVS BL
VERKOCHTE

5 JAAR

UX-90 (11)15.SA-90 (ll)20.D-60 (l) 1Q.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF15; VHS-HQ, perfekt
beeld, afstandbed. Adv.*988.-

699.-

41OIV; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

958.

FE025A/EFF225/234.

ZANUSSIWASDROGER Adviesprijs.*1445.Type TD50; Adviesprijs*649.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.*595.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

VSF200, Afstandbediend '768-

569.-

CENTER
SONY VHS-HQ VIDEO
SIV212; afstandbediening. Adv. '1000.-

m

inkl.sapce
ccessolres.

2Z8.

lieM
mBitt

378.-

l PHILIPS VRIESKAST

j Type_AFB095; Adv.*665.-

llschopri.

J-M

178.

GeéTtuw budget meer ruimte.
Uw aanvraag-Tolder ligt klaar in onze winkels.

B99 -

v.a. w v w •
PHILIPS/WHIRLPOOL

598.-

SIEMENS CONDENS

l BOSCH VRIESKAST

| Type GSD1311; Adv. *848.-

628.-

l STUNT!! VRIESKIST!!

899.-

1098.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. AdviesprijsM 735.-

1398.
SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

1299.-

MIELE DROGER

1199.-

MERKCENTRIFUGE

169.-

ri

ATAG INFRA TURBO

699.-

498.-

378.
ESTIEM ELEKTRO-SUPERS IIM DE RAIMDSTAP
^ccP^Ll

499.-

BAUKN./BOSCH/AEG

CONDENSDROGER

lBAUKNECHT LUXE

S^S^IÏ^ THÉ^b^
&33331&JW& STUH.J'.'-,,;'

INDESIT G/E FORNUIS

698.-

RVS REVERSEREND

^

548.648.-

ETNA FORNUIS 14.00

ATAG ELEKTRISCH

vns t-iou (^ uurj ia.
BASFE-180SHG 24.VHS E-240(4uur)24

BARK

Type KN5402WO; Adv. *849.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

349.-

MOULINEX
OVEN
'

INDESIT
FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. *1049.-

555.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

/78«"

999.1099.-

VIDEOCASSETTES
SONY
TDK
TDK

:

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

Adviesprijs*869.-

749.-

u heeft!

899.-

BAUKNECHT 160LTR

ARISTONA TELETEKST BLAUPUNKT VIDEO

Vakkun.
met
BCC,raa
waar men n

AEG TURNETTE

575.-

M720; LCD-afstandbed. '999.- l

998.

Effiy

„

BOSCH KTF1540

•'->

BLAUPUNKT55CM STUNT PANASONIC VIDEO
SUPER TELETEKST
J30; VHS-HQ, 3 koppen. '11 57.-

M

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

Type AWGOSÖ; Upvolgervan
de nu reeds legendarische
Oerdegelijke tabletop. Zeer PHILIPS CC1000, echter met
fraaie uitvoering met formica REGELBARE centrifugegang
bovenblad. Officiële garantie. tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. *1495.-

1 DO QUAKTZ

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

795.-

••Radio-t-asse-»" 70 .
130 LTR. KOELKAST
«^ra-ï-lfPV
Ia*

•^sroET^ao,,^

ESZËr 1398."

BAUKNECHT WA6500

dubbei'éverse

Inkl. afstandbedieningi

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

899,:

PHILIPS /WHIRLPOOL

RISICO

STUNT!VHSHQ-VIDEO|

tiiMH 1498 B"

De grote AEG kollektie bij KOMBI MAGNETRON
BCC te bewonderen! Wat zegt 3 IN 1 + DRAAISPIT
u van deze AEG/BCC stunt- 35 liter inhoud, 800 Watt veraanbieding? Adviesprijs*1 549.- mogen en digitale tijdklok.

VR200; Afstandbediend. *825.-

Van de uitvinders' '1099.-

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

1395-"

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302, 3 koppen, perfekt beeld, |
LCD-afstandbedienmg. '1295.-

JVC VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

449."

1000 toeren. Adviesprijs*1878.-

WAS^DROOGKOMBINATIE + hete-lucht oven + grill.
l Geen twee deurs koelkast maar PHILC0104RVS1000T

VS700; HQ Super Vision, af-1
standbed. + LCD-display. *1239.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

BROTHER ER7341

KOEL/VRIES KOMBI

GRUNDIG VHS VIDEO

699.569.-

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

29 liter, digitale bediening en |
draaiplateau. Adviesprijs*899.- 1

KOMPONENTEN l

799.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs *2199.-

a

GRUNDIGT VHS VIDEO
VS720 HQ Super Vison, mgebouwde TELETEKST + PDC
(nwprog.systeem1). '1599.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

sw»5

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FJjstereo geluid. *2095.-

SONY70CMKVX2121
STEREO TELETEKST

1479.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! 550 TOEREN
pffij CQC
Lfjfey U «*u."

JVC CAMCORDER

PHILIPS HI-FI VIDEO

365.-

BOSCH VWPS21 00

HOLL 1000 TOEREN

INDESIT 2-DEURS

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

37 CM KLEUREN-TV

BAUKNECHT VW 3PR

1000 TOEREN LUXE

63 CM TELETEKST

1195.

Voorlader, centrifugegang 6 programma's, 12 couverts en |
1200trn/min., rvs trommel, geruisarm: Adviespnjs'1099.zeer zuinig. Adviesprijs*1 299.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief
uitstekende koeler/vriezer. Nederlands (opmerk. *1199.Adviesprijs '848.-

Nederlandse Philips garantie.

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

K
K
K

ri
f,

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
Los nummer ƒ 1,75

Donderdag 3 september 1992

52e jaargang nummer 36

Oplage: 5.150

Zandvoorters verontrust over onderhoud van Algemene Begraafplaats

'Onkruid tiert welig op begraafplaats'
ZANDVOORT - Een aantal
dorpsbewoners is verontrust
over het onderhoud van de Algemene Begraafplaats. Dat
laat volgens hen ernstig te wensen over: onkruid wordt niet
meer gewied, tegels in de paden worden omhoog gedrukt
door boomwortels en op sommige plaatsen verzakken grafstenen. Het gemeentebestuur
belooft echter de begraafplaats
nog vanaf deze week onder
handen nemen.
Die belofte deed wethouder Van
Caspel dinsdagavond aan gemeenteraadslid Landman van Gemeente
Belangen Zandvoort. Landman stelde vragen in de gemeenteraad over
deze kwestie. „Ik ben geschrokken
van die toestand," verklaart hij.
„Het onkruid schiet omhoog tussen
de graven en in de straatjes. Vooral
het oude deel van de begraafplaats
staat er heel slecht bij. Dat getuigt
van weinig eerbied voor de Zandvoortse overledenen. En voor de nabestaanden is het ook heel naar."

Respect
Ook volgens anderen 'tiert het onkruid welig.' „Het is een gebrek aan
respect voor de nabestaanden," zegt
mevrouw Schut, die regelmatig het
graf van haar man op de Algemene
Begraafplaats bezoekt. Zij vindt het
ook jammer van deze 'schitterende
rustige plek' in Zandvoort. „Als je er
rondloopt, herleeft het oude Zandvoort." Zij wijst er ook op dat er
regelmatig mensen voor niets komen, omdat er niemand aanwezig is

om het toegangshek op tijd te openen of om de plaats van een bepaald
graf aan te wijzen. Volgens andere
getuigen wordt soms pas een of twee
uur voor een begrafenis een graf gegraven. Gemeentevoorlichter Egon
Snelders voorspelt dat er snel verbetering komt in de situatie. Volgens
hem is door een reorganisatie gekozen voor een andere manier van onderhoud. „Vroeger hadden we drie
mensen in vaste dienst, die het onderhoud voor hun rekening namen.
In de toekomst gaat de Plantsoenendienst - in het kader van de reorganisatie - het onkruid langs de graven
wieden. Tot die tijd blijven de drie
medewerkers daarvoor verantwoordelijk, maar die waren alle drie sinds
juni ziek. Korte tijd geleden is er
weer een begonnen. Vanwege de zieken wordt het werk uitbesteed aan
een bedrijf, maar dat haalt het onkruid niet dagelijks weg. Slechts
eens in de zoveel weken. Maar vanaf
3 september wordt er weer gerooid,
gesnoeid, gewied en onkruid verwijderd," belooft hij.
De vaste medewerkers van de begraafplaats hebben indertijd geprotesteerd tegen hun overplaatsing
naar de plantsoenendienst. Beide
partijen lijken het nog niet met elkaar eens te zijn. De betrokken
werknemers willen daar niets over
zeggen: „Alle mededelingen over de
begraafplaats gaan via Voorlichting." Of onvrede over de reorganisatie ten grondslag ligt aan de ziekmeldingen van de ambtenaren weet
Snelders niet. Beheerder Jansen
hult zich in stilzwijgen. De PvdA
drong er dinsdagavond bij burgemeester en wethouders op aan om
'die personeelskwestie' op te lossen.

ZANDVOORT - De discussie
over een oversteekplaats over
de busweg voor de Mariaschool wordt met een maand
verlengd. Burgemeester en
wethouders willen wel aan de
wensen van de school tegemoet komen, maar de raadsleden zijn verdeeld over het
voorstel. De stemmen waren
dinsdagavond gelijk verdeeld,
waardoor de besluitvorming
een maand wordt opgeschoven. Ouders van de schoolkinderen zijn verontwaardigd
over eerder gedane uitspraken
van de raadsleden.

PvdA, GBZ en VVD (waarvan een
van de raadsleden afwezig was)
stemden dinsdagavond tegen het
voorstel van het college om pal voor
de school een oversteekplaats aan te
leggen. D66, CDA en de collegeleden
• Het onderhoud van de Algemene
Begraafplaats liet te wensen over.
Vanaf deze week komt daar verbetering in, zegt het gemeentebestuur.

Duitse toeristen verrast door pamflet
erop gewezen dat niet iedereen binnenkort weer naar huis kan terugkeren, zoals zij dat zelf wel kunnen.
Dat geldt met name voor degenen
die als vluchteling naar Europa komen. Volgens de briefschrijver
wordt overal in Europa een klimaat
geschapen, waarin buitenlanders de
schuld van allerlei problemen 'in de
schoenen geschoven krijgen en
waarin racistisch geweld getolereerd wordt'.

De pamfletten zijn in goed Duits
taalgebruik opgesteld. Het is dus
mogelijk dat de - tot nu toe onbekend gebleven - initiatiefnemer zelf
van Duitse origine is. Wel schrijft hij
of zij: 'Wir hof f en dass es Ihnen bei
uns gefallt." De toeristen worden

Gute Reise
Herinnerd wordt aan de tientallen
bedreigende acties, afgelopen weken
tegen asielzoekerscentra in Duitsland. 'Diese Entwicklung beangstigt
uns,' aldus de briefschrijver. Ieder-

een in Europa moet proberen met
alle mogelijke middelen deze ontwikkelingen een halt toe te roepen.
Bijvoorbeeld door pamfletten voor
het raam te hangen, antifascistische
groepen financieel te ondersteunen,
aan demonstraties en discussies
deel te nemen, en mondeling of
schriftelijk zijn solidariteit met
vluchtelingen te betuigen. 'Schweigt
nicht! Stoppt die Pogrome!' zo eindigt de brief, plus: 'Wir wünschen
Ihnen eine gute Reise.'

Folo Bram den Hollander

Bezoekje aan bed van
zanger Koos Alberts

Van één van de Duitse toeristen
krijgt de briefschrijver volkomen gelijk, al staat hij wel verbaasd van de
actie. „We moeten op onze hoede
blijven voor opkomend fascisme.
Daar zijn ook wij ons van bewust."

DIRK VAN DEN BROEK
VANAF NU WEKELIJKS IN DEZE KRANT
MET SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN

DEZE WEEK ALLEEN IN ONS FILIAAL
ZANDVOORT

OP VELER VERZOEK
KOCHTEN WIJ OPNIEUW

BEAUJOLAIS 1991
3/4 fles - van
het beroemde
wijnhuis van de
familie Jules
Pellerin in het

hartvanhet

GEENjBirSS^MAAR »******«*«
Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 5 sept. 1992,
in ons filiaal Burgemeester Engelbertsstraat 21 • Zandvoort

Waterstanden

Poging tot verkrachting

1

ZANDVOORT - Naar pas later beDatum
HW
LW
HW
LW kend werd gemaakt, is een 17-jarig
3 btip
08.36 04.35 Ü0.56 16.46 Zandvoorts meisje vorige week dins4 sep
09.30 05.20 21.44 17.30 dag ontsnapt tijdens een poging tot
5 sep
10.35 06.16 23.04 18.20 verkrachting. Zij werd op de Vondel- ... 07.16 12.25 19.30 laan tussen de spoorwegovergang en
6 sep
' sep
00.54 08.25 13.35 20.54 de bloemenkiosk door een tot nu toe
8 sep
02.05 10.15 14.36 22.25 onbekende man in de bosjes ge9 sep
03.06 11.05 15.19 23.26 duwd. Hij greep haar vast, betastte
10 sep
03.39
15.55 12.04 haar op ruwe wijze en scheurde haar
11 sep
04.09 00.05 16.29 13.05 kleding. Na een worsteling wist zij
zich los te rukken en naar huis te
vluchten. De politie is nog op zoek
Vaanstand:
naar de dader: een man tussen 35 en
VM zat. 12 sep. 04 18 u.
Springtij 14 sep. 17 58 u. NAP-mScm 45 jaar oud, 1.85 meter lang, normaal

Kreken
Kreken, klapwiekende blauwe reigers en een fuut De
Biesbosch een duizenden hectare
grote groen blauwe oase in de volle
randstad Verder op de ATV pagina een spannende natuur- en culluurtocht en een nieuwe strip
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

postuur en gekleed in spijkerbroek
pn sportschoenen. Getuigen worden
verzocht te bellen tel. 13043.

Rijbewijs in beslag
ZANDVOORT - Een 45-jarige
Zandvoortse automobiliste is vrijdagochtend vroeg aangehouden omdat zij onder invloed van alcohol verkeerde. Bij de ademtest werd zo'n
hoog gehalte vastgesteld, dat haar
rijbewijs in beslag werd genomen.

steunden het voorstel. Het resultaat
was acht stemmen voor, acht sternmen tegen. „Het besluit moet een
maand worden aangehouden," concludeerde burgemeester Van der
Heijden.
GBZ is wel voor maatregelen,
maar dan zo dat ook de Hannie
Schaftschool ervan kan profiteren.
VVD en PvdA willen de kwestie eerst
verder onderzocht hebben. Volgens
VVD-fractievoorzitter
Tates moet
bovendien eerst de verkeerssituatie
geregeld worclrn. Hoewel het verboden is om de busweg in te rijden of er
te parkeren gebeurt dat regelmatig.
Het college moet daar een duidelijk
beleid in voeren. „U moet dat toestaan of verbieden." Bovendien stelt
hij vraagtekens bij de dagen waarop
de oversteek volgens het college nodig is. Die vallen volgens hem merendeels in de schoolvakanties en in
de weekenden.
Vervolg op pagina 5

Honderden symphatisanten
steunen actie tegen boren

(ADVERTENTIE)
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ZANDVOORT - De Lionscluta
Zandvoort zoekt gastgezinnen voor
het internationale jeugdkoor Up
With People. Dat bestaat uit een vijftigtal jongeren uit twaalf verschillende landen. Zij treden op in het concertgebouw tijdens de uitreiking van
de Prix d'Humamté, waarvoor overigens nog kaarten beschikbaar zijn.
De jongeren arriveren 17 september
en vertrekken drie dagen later. Wie
een bed en een ontbijt 'over' heeft,
en/of nog kaarten wil, kan bellen:
30297 of 15155.

Ouders Mariaschool
boos op raadsleden

'Schweigt nicht! Stoppt die Progrome!'
ZANDVOORT - Een aantal
Duitse toeristen in Zandvoort
werd deze week verrast door
een - in hun eigen taal opgesteld - pamflet. In de brief die
zij onder de ruitewisser van
hun auto aantroffen, worden
zij opgeroepen iets te doen tegen de gewelddadige acties tegen asielzoekerscentra in hun
land.

Bed voor koor
Up With People

ZANDVOORT - In een kort
tijdsbestek van enkele dagen
ontwikkelt het tegen het gasboren gerichte initiatief van
Zandvoorter Eugène Weusten
zich tot een actiegroep waar
enkele honderden mensen
steun aan betuigen. Het Actieplatform Zandvoort, zoals het
nu heet, heeft het razend druk.

bezighouden met de boringen in de
Waddenzee.
Daarnaast heeft ook de landelijke
media contact opgenomen met de
Zandvoorter. Diverse radioprogramma's, zoals Vroege Vogels van
de NCRV en programma's van Radio Noord-Holland, de lokale radio
en meerdere kranten besteedde aandacht aan de perikelen. Als gevolg
van de vele reacties raakte de telefoon van Weusten overbelast, met
Wie het telefoonnummer van Eugè- als gevolg dat het telefoonverkeer
ne Weusten draait, krijgt niet meer van streek raakte.
een persoonlijke boodschap, maar
De initiatiefnemer heeft ook veel
een boodschap van Actieplatform
Zandvoort, zoals het nu officieel practische steun gekregen. Weusheet. De Zandvoorter kon vorige ten: "Sommige mensen boden aan
week, toen hij een oproep deed in gratis kopieën te maken, andere
het Zandvoorts Nieuwsblad nog niet hielpen met versturen en bij sommivermoeden welke gevolgen dat had. ge zaken mochten we de bezwaarschriften neerleggen."
Het actievoeren heeft de Zand"Zeker vijfhonderd mensen hebben mij laten weten een bezwaar in voorters desalniettemin handen vol
te dienen tegen de plannen van Mo- geld aan porti, tariefpapier en telebil om proefboringen m de omge- foonkosten gekost. Financiële steun
ving van Zandvoort te mogen ver- is daarom ook van harte welkom.
richten," vertelt een verraste Eugè- Veel Zandvoorters hebben zich geërne Weusten. "Ik weet natuurlijk niet gerd aan het boorplatform van Winzeker of ze ook allemaal daadwerke- tershell (van BASF) dat nu voor de
lijk de bezwaren opsturen, maar ze kust staat. Weusten: "Ik ervaar dat
hebben in ieder geval de intentie." als uitlokking. Er wordt ook steeds
geschoven met dat ding en ze hebBehalve van particulieren, krijgt ben het zo 'leuk' mogelijk aangehet actieplatform ook steun van or- kleed met die lampjes. Volgens mij
ganisaties. De strandpachters heb- willen ze onderzoeken hoe de bevolben Weusten laten weten allemaal king erop reageert."
Wie nog bezwaar in wil dienen teeen bezwaarschrift in te dienen. Ook
de Nederlandse Vissersbond heeft gen de plannen voor proefboringen
toegezegd actie op papier te zullen naar gas voor de kust van Zandondernemen. Het platform is ook m voort, moet er voor zorgen dat het
contact getreden met verschillende bezwaar deze week binnen is bij het
organisaties op milieugebied en na- Ministerie van Economische Zaken.
tuurbescherming, die het met raad Een voorgedrukt bezwaarschrift is
en daad terzijde staan. Veel goede verkrijgbaar brj het Actieplatform
tips komen van organisaties die zich Zandvoort, telefoonnummer 18584.

• De Zandvoortse Geertje Sebregts-Schaap krijgt hoogst persoonlijk
bezoek van zanger Koos Alberts.
Foto Douke wijkstra

ZANDVOORT - De Zandvoortse Geertje Sebregts-Schaap zal die donderdag in
de maand augustus niet snel
vergeten. In het Kennemer
Gasthuis kreeg zij hoogst
persoonlijk bezoek van zanger Koos Alberts. Aanstaande maandagavond is zij samen met hem te zien in het
NCRV-programma G'Oud en
Nieuw.
Presentator Frank Masmeijer
bezoekt met zijn cameraploeg regelmatig mensen die niet of nauwelijks de deur uit kunnen. Dat
geldt ook voor de 77-jarige Zandvoortse uit het Huis in de Duinen.
Voorheen woonde zij in de Noorderstraat, maar toen zij zeven jaar
geleden nierpatiënte werd, moest
zij verhuizen Door haar ziekte is
zij erg aan huis gebonden.
Toen zij donderdag 6 augustus
in het Kennemer Gasthuis in
Haarlem lag, werd zij door Frank
Masmeijer in de bloemetjes gezet.
Dat is maandagavond te zien in
G'Oud en Nieuw, om 20.26 uur op
Nederland I. Zijn gasten kunnen
tevoren opgeven, welke bekende
artiest zij graag eens zouden ontmoeten. Mevrouw Sebregts, liefhebster van Nederlandstalige muziek, hoefde daar niet lang over na

te denken: Koos Alberts is een van
haar grootste favorieten.
Alberts kwam even later dan
ook in zijn rolstoel zingend de zaal
binnen, om vervolgens plaats te
nemen aan het bed van de Zandvoortse. „Ik vond het hartstikke
fijn om hem te ontmoeten," aldus
mevrouw Sebregts. „We hebben
gezellig zitten babbelen. Ondanks
dat hij zo bekend is, is hij heel
gewoon gebleven."

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil \\eten wat zich in mi|n

omgeving afspeelt. Ter Kennismaking ont\ung ik het Zundsoorus Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Echtgenote
Zij kreeg zijn boek plus een
handtekening van hemzelf en van
zijn echtgenote. Ook zij kwam - op
verzoek - de zaal binnen, hoewel
zij aanvankelijk op de gang zou
blijven wachten. „Nou heb ik nog
je vrouw niet gezien," had mevrouw Sebregts tegen Alberts gezegd.
De ontmoeting met de zanger is
voor een belangrijk deel te danken
aan het verplegend personeel van
het Kennemer Gasthuis, locatie
Elisabeth Gasthuis. Zij hebben de
naam van mevrouw Sebregts
doorgegeven aan de regisseur, die
op zoek was naar een nierpatiënt.
Hij was op dat idee gekomen, omdat zijn vader dat ook is. Geertje
Sebregts is een 'bekend gezicht' m
het EG omdat zij drie ochtenden
per week op de dialyse-afdeling
moet zijn voor een behandeling.

d Nieuweblad
Naam: (m/v) l L
Adres: i i l i
Postcode/Plaats • l l_
_J l d \ m uimrnli
Telefoon: i i i i i
Giro/Banknr.: l L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ16,00 D half jaar ƒ29.00 D jaar ƒ52,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668 13 00.
Stuur de/e bon in een open envelop n.iar
\Veekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam t' hoeft geen post/egel te plakken.
8 "710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

De Gaper Drugstore
maandaktie

29-7-1942

f\.^\

(50)

29-7-1992
29
7

'-

1992

Guhl merg lecithine
shampoo
« öc

\mmmmm

100 ml O.C7O

jaar getrouwd
Ton Schiebergen
Sophia Schiebergen-Offenberg
Gelegenheid tot feliciteren
5 september 1600-1800 uur
Restaurant ..Dreefzicht'
Fontemlaan l, Haarlem

8 september is het zover
dan zijn

EN HANNY
25 jaar

Guhl merg lecithine
crèmespoeling
100 ml

3.95

Demake-up
Wattenschijfjes

023-315855

3.15

nu

2.75

Geldig t/m 30 september 1992
zolang de voorraad strekt

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 02507-12513

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

SARAH
onze 5-jarige poes,
zwart met witte kin en witte voetjes.
Draagt gele halsband met penning,
is erg schuw.
Ze wordt erg gemist.
Boul. P. Loot 75, Tel. 16811

uCCe
div. vis- en vleesspecialiteüen
Boul. Barnaart 14

In 1993 zal elke tweede dinsdag van de maand op bovenstaande wijze KCA worden ingezameld.

Kruisvereniging Zandvoort
Inl. tel. 16085 (hr. de Leeuw).

T.k.a. in Centrum
Prima gelegen uitst. onderh. hoekw.
met 2 st. schuren en achtertuin
(Z.O.). Part.: entree, toil., keuken,
woonk. 1e et.: douche met wast., 3
slp.kmrs. Grote bergzolder met vlizotrap, C.V. (1989).
Vr.pr. ƒ 229.000, k.k.
Info: tel. 19570.

Drs. in de economie
Het wordt weer speculaastijd

Speculaas

4,25

met amandeltjes

LEER ZWEMMEN BIJ DE
ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
AANVANG: donderdag 17 september a.s.

Bakkerij PAAP

PLAATS:

Gran Dorado Zwembd,
Vondellaan, zij-ingang.

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

GROEP 1:

18.30-19.15 uur:
ELEMENTAIR ZWEMMEN
BREVETZWEMMEN 1 trn 5.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

kanjer. Ik ben trots op je

7 september a.s.

GROEP 2:
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Leo - Agnes, Bets
Nico - Pim

19.15-20.00 uur:
BREVETZWEMMEN 6,
BINNENWATER REDDEND
ZWEMMEN A & B,
RECREANTENBAAN.

E. DE JONG TUINARCHITECT

Jan
proficiat

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

(Gespecialiseerd in tuinen voor het
kustgebied en heidetuinen)
Een tuinontwerp voor

DOE HET ZELF-tuinaanleg

in samenwerking met de hovenier.
Tevens projectlevering tuinmaterialen met
volledige garantie.

Bel 02526-87485

Hoera
Mam, gefeliciteerd met het
l-jarig bestaan van de

„Gulle Toine"
Je dochter Sheila

voor een vrijblijvende afspraak.

|fl|;l^
|| {>aar ligt onze belangrijkste
jtaaik én dienstverlening.

Café Sani Sam

' '

l ^

Dorpsplein 2

•»3j^
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ADVERTENTIES

.
uitvaartovereenkomst

De/.e advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwolijk, geboorte of overlijden
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren
U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- e.\cl. 6'7r BTW.
Voor meer informatie hel Weekmedia Amstelveen
tol 020-W7M93

| Vraag rustig wijblijvend
alle inlichtingen bij:

Grond, puin, bouw- en sloopfafval mag niet worden
aangeboden bij het maandelijkse grofvuil!
Dit dient te worden aangeleverd bij een puinbreker.
Ook koelkasten mogen niet worden aangeboden. Dit in
verband met het recyclingsproces. Voor koelkasten dient
men een afspraak te maken.
Grofvuil mag alleen worden aangeboden in kleine handzame bundels, met een maximale afmeting van 125 x 80 x 80
cm. De bundels mogen niet zwaarder zijn dan 50 kilo.
Het grofvuil wordt per huisvuilwijk opgehaald.
Voor de maandagwijk op de eerste woensdag van de
maand, de dinsdagwijk de tweede woensdag, de donderdagwijk de derde woensdag en de vrijdagwijk de vierde
woensdag. NB! Dit is niet altijd de laatste woensdag van de
maand.
Voor nadere informatie: telefoon 02507-61510.

Woningtoewijzing
'Groot Kijkduin'
Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de
HAT-eenheid, Stationsplein 83
(complex Groot Kijkduin).
De huur bedraagt f 444,53
(inclusief f 29,- servicekosten).
Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven te staan als alleenstaande woningzoekende.
De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk
(urgentie)puntensysteem. Hierbij wordt ook het norminkomen betrokken.
Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres,
kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolking onder vermelding van inschrijving HAT. De
inschrijftermijn sluit op dinsdag 8 september 1992 om
12.00 uur.
Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie
van de sector Bewonerszaken, openingstijden maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

De (gewijzigde) ontwerp-beschikking en de andere stukken
die op de aanvraag betrekkinghebben liggen van 4 t/m 18
september 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt
daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het
kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De
stukken liggen tijdens de openingsuren ookter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 september 1992
schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Een
ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde
wijze en eenieder die aantoont dat hij/zij daar redelijkerwijs
niet toe In staat is geweest, krijgen in een volgend stadium
van de procedure gelegenheid om beroep in te stellen bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State.

Verleende
hinderwetvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder
voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning te verlenen voor:
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde
visopslag en bakvoorziening, gelegen aan de Noorderduinweg 48 te Zandvoort
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde
visopslag zonder bakvoorziening, gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 11 te Zandvoort
- een vishandel met stalling voor verkoopwagens en bakvoorzienlng, gelegen aan de Curiestraat2Fte Zandvoort
- een café/petit-restaurant, gelegen aan het Kerkplein 4 te
Zandvoort.
De beschikkingen en de andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben liggen van 4 september tot 4 oktober
1992 ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34.
Tot 4 oktober 1992 kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus 20019,2500 EA te Den Haag door:
a de aanvrager
b de betrokken adviseurs
c degenendieconformdeartikelen20,21 of 22,2° lid of 28,
1" lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht
d elke belanghebbende die aantoonbaar redelijkerwijs niet
in staat is geweest conform bovenstaande artikelen
bezwaar in te brengen.
De beschikkingen zijn na 4 oktober 1992 van kracht, tenzij
beroep is ingesteld en tevens op grond van artikel 60a van
de Wet op de Raad van State bij de Voorzitter van de ,
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing of tot
het treffen van een voorlopige voorziening.

Aangevraagde
bouwvergu nni ngen
080B92 Lorentzstraat 15

plaatsen 2 noodlokalen
t.b.v. Nicolaasschool
081B92 Kostveriorenstraat 46 vergroten kapconstructie
woning
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht
en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdag van 9.00-12.30 uur gedurende een week
na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling
betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder
meertewordenverieend.ookaliserbezwaaringediend.Dit
is een wettelijke verplichting.
Verderkan ereen verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende
bouwvergunning
136B91 Kostveriorenstraat 58 oprichten appartementengebouw 'Bennoheim'
Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in
hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de
Wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
3 september 1992

uitvaartverzorging
kennemerlandbv

TE KOOP:

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS OE PRIJS

* Boul.
visverkoopwagen
m. verg.

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

* Bedr.ruimte te huur.
Br.o.nr. 335585.

presenteert
zondag 6 september
De Amsterdamse
zanger

KLAAS VEEN
Aanvang 19.00 uur

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zanclyoort.
tel. 02507-17244

Grofvuil
Nog steeds bestaat bij veel mensen onduidelijkheid over de
vraag wat wel en wat niet meegegeven mag worden met het
grofvuil.

* Strand visverkoopwagen m. tractor en
verg.

• Uitvaartverzekering

Reünie

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15-09.00 uur
Schuitengat
09.15-10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffpleln
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45-13.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalsstraat
14.45-15.30.uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45-16.30 uur

hartstilstand

REANIMEREN

KUSJES CHANTAL

Met ingang van 1 september 1992 verandert de wijze van
inzamelen van Klein Chemisch Afval. Tot nu toe werd elke
tweede zaterdag van de maand het KCA huis-aan-huis
opgehaald.
Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aanhuis opgehaald!

BIJ een plotselinge

op dinsdag 15, 22 en 29 sept. a.s. bij de

Harteveld gefeliciteerd
Papa, Mama, Sandra,
Jacquelien, Victor, Rutger,
Sanne, Chantal, Myrna,
Richard, Richard Jr.

Wijziging
ophaalsysteem
Klein Chemisch Afval

De Ecocarzal dus per halteplaats 45 minuten aanwezigzijn.
De data inclusief route zullen elke maand worden gepubliceerd.

komt een arts of ambulance meestal te laat. Een
leek kan nog levensreddende handelingen
toepassen. Leer dus ook m maar drie middag- of
avondlessen

Morgen
Japie Harteveld!

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen
minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de receptie in
de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van
de agenda beschikbaar.
Het publiekheefttijdensde commissievergadering het recht
om over een onderwerp dat op de agenda staat het woord
te voeren.

Voor de rest van 1992 zijn vier data vastgesteld waarop de
Ecocar njdt: de woensdagen 30 september, 28 oktober, 25
november en 16 december.
De eerstvolgende ophaaldag is dus woensdag 30 september!
Hiermee vervalt de gebruikelijke ophaaldag, namelijk de
tweede zaterdag in september.

Vermist sinds 26-8

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
v.a. 25 augustus iedere woensdag gesloten

Gisteren
Japie Harteveld
vandaag

(WABM)
Burgemeesteren wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, vergunning ingevolge de Hinderwet te vertenen voor het oprichten en in werking hebben van:
- een verkooppunt voor patates frites en snacks, gelegen
aan de Haltestraat 23A te Zandvoort.

Vanaf deze datum zal het KCA worden ingezameld op
bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocarzal een
route gaan rijden met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op
bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.

Josepha Theodora Ruppert-Holtmann
op de leeftijd van 81 jaar.
Met dank aan het verplegend personeel van het
bejaardenhuis, het „Huis in de duinen", voor alle
lieve en goede zorg.
Uit aller naam:
N. E. Paap-Koning
Zand voort, 30 augustus 1992
Correspondentieadres:
Burg. Engelbertsstraat 36
2042 KN Zandvoort
De begrafenis heeft op woensdag 2 september
plaatsgevonden op de Alg. Begraafplaats te
Zandvoort.

De volgende commissies vergaderen de volgende weeK in
het Raadhuis:
dinsdag 8 september
20.00 uur Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 9 september 20.00 uur Cie Bestuurlijke
Zaken
donderdag 10 september 20.00 uur Cie Ruimtelijke Ordening

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178
DRUGSTORE

Mijne tijden zijn
in uwe handen
Bedroefd geven wij U kennis dat, voorzien van
het Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan
onze zuster, schoonzuster en tante

/ijlwegllOTel.023-315855 (DAG.EN NACHT)

Voorgenomen
hinderwetvergunning

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

bij elkaar.
Van harte gefeliciteerd
Ingnd, Jim, Edwin en Hilleke

t

?: ASSOCIATIE UITVAART VERZORGING

Openbare
commissievergaderingen

De meeste gein
op het Dorpsplein

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN

ER ZIJN NOG 12082
VMCHTENDEN VOOR U

HOGERE PRODUKTIE

t staat m de krant
iedere week weer
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Gebroeders Waterdrinker houden woensdag hun allerlaatste veiling

4

We hadden nog best even door willen gaan'

ZANDVOORT - Na ruim
70-jaar komt er een einde aan
Jict veiling-bedrijf van de
i'amilie Waterdrinker. De
gebroeders Simon en Jaap
hangen binnenkort voorgoed
hun stofjas aan de kapstok.
„Met weemoed", zoals ze zelf
zeggen. Aanstaande woensdag
9 september worden de laaste
spullen geveild. Het pand aan
liet Dorpsplein is verkocht.
Evenals het voormalige
volkskoffiehuis 'Ons Huis' en
Restaurant 'Zomerlust' in de
Kosterstraat verdwijnt er weer
een stukje Zandvoortse
geschiedenis.

Amerika krijgt nog klanten
ZANDVOORT - Ook al is het gen Ze vinden het p r a c h t i g , die
no" niet echt koud, door het re mooie lucht en de /e u "
genachtige weer van do atgelopen
Volgens Booker moeien clt
dagen is het op strand een stuk pachters het vooi hei grootste
rustiger geworden. Turend naai deel van de Duitseis hebben „Met
de hoge golven moeten de sti and- name Nedeilandeis doen non al
pachters maar alwachten of er eens belangstellend ovei hoe het
nog klanten langskomen Vooial seizoen is het geweest Maai aK ik
op het naaktstrand, op enige hon clan viaag hoe vaak /i] geuec-t j
derden meters vanaf hel centrum, zijn, is dat misschien maai een 01 <
h]kt dat het geval. De strandstoe twee keei "
Ion staan er in ieder toeval hoog op
Bookei is voorlopig non nu t i .m
het talud teruggetrokken
plan zijn paviljoen af te hrek. n
„Maar na het tweede w i e k e n d in
Dat is ook bi] paviljoen Amen septembei ga ik alle bmu nlatidsi
ka, van Peter Bookur Toch heelt teleteksten ovei het w\ i hckii
hij enigszins een mtzondermgspo ken, daaina neem ik eeii m slis
sitie m deze stille tijd. ,,Ik heb nu sing Dat zijn meestal \\eei bi t u h
nog twee mensen op het terras zit- ten voor de langeie teiimin AK
ten," meldde hi) gistermiddag Hi] daarop alleen maai depiessies te
heeft nog dagelijks aardig wat be zien zijn, dan hoef ]e vooilopm
zoekers. „Dat komt omdat ik het neen onbewolkt weer met tempe
meest zuidelijke paviljoen heb raturen van rond de dei tin giaden
Dat is een draaipunt voor wande te verwachten Dan ga ik liever
laars, en die komen elke dag nou; inpakken en naar huis Wachten
voorbij. Vooral Duitsers. 'Mir op mogelijk non een mooie dan.
egal', zeggen die over storm en re- heeft dan neen /m "

door Bram Stijncn
De familie Waterdrinker: sinds
decennia is deze naam verbonden
met Zandvoort. Al vanaf het begin
van de jaren twintig veilde Piet
Waterdrinker samen met zijn
compagnon J. Waterman vanuit de
voormalige garage van de firma
Gravenstein in de Brugstraat
allerhande tweedehands goederen.
Piet woonde toen nog in Beverwijk.
Beginjaren dertig betrok hij samen
met zijn vrouw Antonia (Antje),
dochter Alie en de beide zoons
Simon en Jaap een woning in
Zandvoort. Daar was het toen
armoe troef bij de lokale bevolking.
Geld om nieuwe meubels te kopen
was er niet. In 1935 verbrak Piet het
compagnonschap en verhuisde naar
de Grote Krocht. Waterman en zijn
gezinsleden zouden WO II niet
overleven.

Verdreven
In het pand aan de Grote Krocht,
waar nu een reisbureau is gevestigd
startte Waterdrinker een
antiekwinkel. Terwijl zoon Benno
werd geboren, gingen de veilingen
gewoon door. Ook de verhuur van
allerhande goederen werd ter hand
genomen.
Met het uitbreken van de oorlog
bleek er voor veel neringdoenden in
de badplaats geen emplooi meer en
ook voor Piet en zijn gezinsleden
braken er moeilijke tijden aan. Hij
keerde daarom terug naar zijn
geboorteplaats. Nog maar net was
de bezetter verdreven of
Waterdrinker stond al weer te
trappelen om zijn beroep van
veilingmeester annex verhuurder in

• Simon en Jaap
Waterdrinker:
„Dit zware werk is
niet meer op te
brengen."
Foto Bram Stijnen

de badplaats weer ter hand te
nemen.
Terug in Zandvoort belandde hij
uiteindelijk in de Kosterstraat,
waar hij op nummer 5 een
meubelzaak wilde beginnen. De
gemeente gaf echter geen
toestemming. Hierdoor veranderde
het leven van de Waterdrinkers
drastisch. Zij belandden in de
horeca: Hotel Restaurant
'Zomerlust' werd een begrip in de
badplaats. De feesten en partijen
zijn nu nog legendarisch. Ook veel
verenigingen vonden de weg naar de
Kosterstraat, de achterzaal werd
veelvuldig gebruikt voor
uitvoeringen. Toneelverenigingen,
de accordeonclub, de plaatselijke
fanfare en diverse zangverenigingen
waren er kind aan huis.
De expansiedrift van de familie
bleek niet te stoppen. In 1954 werd
'Ons Huis' aangekocht en het
veilingbedrijf 'De Witte Zwaan' ging

van start. Voor de zoons Simon en
Jaap was dit een kolf j e naar hun
hand. Simon stapte in de
voetsporen van zijn vader en
ontpopte zich al snel tot een
all-round veilingmeester. Terwijl
broer Benno en zwager Willem van
de Sloot het horecabedrijf
draaiende hielden, trokken Simon
en Jaap het hele land door op zoek
naar handelswaar.

Bolderwagens
Tijden veranderen echter, succes
blijkt vergankelijk. Dat geldt met
name voor het horecabedrijf,
Zomerlust, van de familie
Waterdrinker. Het aantal
verenigingen liep drastisch terug en
optredens werden meer en meer in
de Krocht gegeven. De klandizie
liep achteruit en het pand aan de
Kosterstraat moest worden
verkocht. Ook de verhuur van

allerlei goederen liep terug.
Serviesgoed, bedden, matrassen en
bolderwagens werden van de hand
gedaan. De mensen hadden weer
geld om nieuwe spullen te kopen.
Maar de 'nostalgie' vierde hoogtij.
Daardoor bleven tweedehands
meubelen, vooral die uit
grootmoeders tijd, toch nog steeds
in trek. De maandelijkse veilingen
in het souterrain van 'Ons Huis'
bleken op menig Zandvoorter een
grote aantrekkingskracht uit te
oefenen. Niet in de laatste plaats
door het vermakelijke 'optreden'
van veilingmeester Simon,
daardoor bleef er geen stoel
onbezet.
Met een grap en een grol werd de
handelswaar van de hand gedaan.
Een miskoop was uitgesloten,
volgens de veilingmeester. Zo werd
het schilderij, soms rijp voor de
vuilnisbak, veelal aangeprezen als
een 'echte' Mondriaan, Vermeer of

Provincie akkoord met bouw seniorenwoningen
ZANDVOORT - De Provincie
Noord-Holland geeft toestemming voor het bouwplan voor
veertien bejaardenwoningen
op de locatie Bennoheim, op
de hoek Kostverlorenstraat/Koninginneweg. De bezwaren
van omwonenden zijn afgewezen.

Twee omwonenden van de Kostverlorenstraat en de Koninginneweg
hadden tegen de vorm en plaats van
het nieuwe bouwwerk geprotesteerd. Volgens hen is deze - toekomstige - bebouwing te grootschalig
voor de omgeving, en dus niet passend in de wijk. Daarnaast zijn zij
bang dat hun privacy aangetast zal
worden en hun woningen in waarde
zullen verminderen. De reden is dat
het nieuwe bouwwerk (10,8 meter
hoog) hoger wordt dan het oude
Bennoheim (9 meter) en bovendien

vlakbij hun perceel wordt neergezet. bezwaar. „Zij is van mening dat de
locatie zich leent voor een markant
bouwwerk," aldus A.K. Visser van
Dichtbegroeid
de dienst Ruimte en Groen. GedepuDe provincie heeft deze bezwaren teerde Staten gaan akkoord met het
van de hand gewezen. 'Verricht on- huidige ontwerp, ook al wordt de
derzoek heeft uitgewezen dat het ob- toegestane bebouwingshoogte overject vanuit de woningen en dichtbe- schreden. Die overschrijding is margroeide tuinen van reclamanten niet ginaal, aldus het provinciebestuur.
of nauwelijks waarneembaar zal Ook de afstand tot de ernaast liggenzijn.' Zij wijst erop dat het gemeente- de percelen is aanvaardbaar, zo
bestuur al 'enigszins aan de privacy- wordt gesteld.
-bezwaren van reclamanten tegemoet is gekomen door verplaatsing
van het bebouwingsvlak met circa 3
meter in de richting van de hoek Parkeerdruk
Kostverlorenstraat/KoninginneVoor extra parkeerdruk van een
weg'. Als de bezwaarmakers toch complex seniorenwoningen is men
vinden dat zij schade lijden, dan met bang, vooral omdat er al veerkunnen zij bij de gemeenteraad een tien parkeerplaatsen gepland zijn.
verzoek om schadevergoeding indie- Daarnaast zijn de noodzaak en de
nen, stelt het provinciebestuur.
urgentie van het project voldoende
Tegen de afmetingen van het ge- door het gemeentebestuur aangebouw heeft de provincie zelf geen toond. Gelet op het volkshuisves-

Kerkdiensten

Het complex senioren woningen
wordt gebouwd door Eendracht
Maakt Macht. „We hopen binnen
een paar weken met de bouw te kunnen beginnen," zegt plaatsvervangend directeur Peter Kramer. „We
zijn in volle gang met de voorbereidingen." Met de bouw van de seniorenwoningen wordt beantwoordt
aan een van de doelstellingen van
het woningmarktonderzoek. Maar
daaruit blijkt ook dat er nog meer
seniorenwoningen nodig zijn.

Jammer
Zoals gezegd: de voorstellingen
zijn binnenkort afgelopen.
Volgende week woensdag treden de
gebroeders Waterdrinker nog
eenmaal op, dit keer om voorgoed
afscheid te nemen van hun klanten.
Met de verkoop van het pand aan
het Dorpsplein valt het doek over
een stukje geschiedenis van
Zandvoort. „Dat is jammer", vinden
de broers. „We hadden nog best
even door willen gaan". Het zware
werk is door Simon en Jaap niet
meer op te brengen. Ze gaan het nu
rustiger aandoen. De badplaats de
rug toekeren zullen ze evenwel
nooit. „Wij horen bij Zandvoort",
zegden ze van zichzelf.

Podotherapie
ZANDVOORT - De podotherapeute houdt weer spreekuur op woensdag 9 september, tussen tien en
twaalf uur. Een advies over de behandeling van voeten kost 24,50 gulden. Wie niet wil wachten moet eerst
een afspraak maken via 023-329245.
Het spreekuur wordt gehouden m
het gezondheidscentrum aan het Beatrixplem in Zandvoort.

ZANDVOORT - De KRO besteedt opnieuw aandacht aan
de Georgiërs die in de oorlog
gedetacheerd waren in Zandvoort. De omroep hoopt nu een
man en een vrouw pp te sporen, waarvan hij vrijwel zeker
weet dat zij in Zandvoort wonen.
Vrijdagmorgen tussen negen en
tien, op radio 2, komt er opnieuw
een oproep in het programma 'Adres
Onbekend' van de KRO, om te komen tot de opsporing van twee Georgiers. Deze keer gaat het om een
man en een vrouw.
De Georgiërs verbleven in de oorlog m Zandvoort en zouden zeer aantrekkelijk voor vrouwen geweest
zijn. Daarom vermoedt de omroep
dat er nog enige nazaten van de Georgiers verblijven in het dorp. De
Georgiërs werden m de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangene gemaakt
door de Duitsers en werden mgedeeld in het 822ste bataljon. In 1943
arriveerden zij m Zandvoort, waar
ze verbleven tot januari 1945. Daar
na werden zij overgebracht naar
Texel. Er zijn echter nogal wat Georgiers blijven hangen m Zandvoort.
Volgens een inwoonster van Zandvoort heeft er jaren geleden een Georgische nazaat een poging gedaan
om zijn familie in Rusland te vin-

den. De Texelse Maria de Graaf wil
er alles aan doen om de Georgieis
weer bij elkaar te brengen Zij verleent ook medewerkmn aan het piogramma 'Adres Onbekend'

Fantastisch
"Ik vind het fantastisch om de
mensen bij elkaar te brengen Die
Russen zijn ook heel vriendelijk, die
sluiten direct hun familie uit Nederland m de armen en hebben geen
last van onwennigheid," aldus De
Graaf.
De Texelse komt regelmatig in de
republiek Georgië om hulpgoederen
en medicijnen te brengen en huma
mtaire hulp te verlenen In oktober
vertrekt ze opnieuw. Mensen die op
zoek willen naar familie m Georgië,
kunnen met haar contact opnemen
via het adres' Pehkaanweg 75, 179G
NP, De Koog (Texel) Ze wil zoveel
mogelijk details over de vermeende
familie hebben en het liefst nadrukken van foto's.
Vorige week deed de KRO in het
programma 'Adres Onbekend' een
oproep om te komen tot de opspo
ring van Jan Khamdrava, de zoon
van Nikolaj Khamdrava. De omroep
ontving tot nu toe een reactie van
een Zandvoortse, maar die heeft nog
met geleld tot opsporing van de Gcorgier. Vrijdag wordt de zaak op
nieuw aangekaart

'Zalig dat ik hier naar toe kan'

j Weekenddiensten

Weekend 5/6 sept. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, kollekte Kerkelijk Medisch
Werk
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duijves

Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. S. v.d. Meer

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate, Haarlem.
viering H.A.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
'\ rijzinnige
Geloofsgemeenschap Jehova's Getuigen:
NPB:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Zaterdag 10.45 uur dienst Nieuw Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
Unicum.
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
Zondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis, van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem
Haarlem, tel. 023-244553.

S Burgerlijke stand S

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred •
J M Pekelharmg Hoofd commercie J F
Sas
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort. tel
02507-18648 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 0206451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer
Advertentieverkoop: Gasthuisplem 12,
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort Faxnummer 02507-30497 Kantoor geopend maandag 13-16 u, dinsdag 10-13, 14-16 u,
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 1317 u , vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
lel 020-6475393, Postadres Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Faxnummer 0206475449 Micro-advertenties tel 020 SR? 6271
Verkoopmanager: M Christiaanse
Abonnementsprijzen: / 16,- per kwartaal,
ƒ 29,- per half jaar, / 52,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,75
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
1941

tingsbelang mag de gemeente dan
ook gaan werken aan het wijzigen
van de bestemming m 'woondoeleinden'. Vooruitlopend mag er medewerking verleend worden aan de
bouwprocedure. Naar verwachting
wordt de bouwvergunning een dezer
dagen afgegeven. Daarna (binnen
dertig dagen) kunnen er echter nog
bezwaren ingediend worden.

Rembrandt. Ook de wrakke
keukenstoel ging - tot hilariteit van
het publiek • vaak als 'antiek' de
deur uit.

Nog meer Georgiërs
op zoek naar familie

in

Periode:
25 - 31 augustus 1992
Gehuwd:
Van Zijtveld, Guus en Busé, Mildred
Marquerite Van Buel, Patrick Sjef
en Buis, Manuela Catharina Petronella
De Heij, Henricus Anthonius Maria
en Dijkstra, Cecilia Gabriella Maria
Geboren:
David Ruben, zoon van: Powers, Daniel Glenn en Reuijl, Wilhelmina
Annelies Angela, dochter van: Kemmer, Johannes Cornelis en Van
Kleef, Caroline Vincent, zoon van:
Deinum, Kendrick Evert en Beelen,
Ellen Jamie Melissa, dochter van:
Beekelaar, lan en Visser, Susanne
Dian Sharon, dochter van: Van der
Veen, Peter Gerardus en Vermeer,
Monique
Overleden:
Booms geb. Lefferts, Maria Helena
Petronella, oud 63 jaar Van Oyerbeeke, Pieter Laurens, oud 87 jaar
Ruppert geb. Holtmann, Josepha
Theodora, oud 81 jaar

Weekend:
5/6 september 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.

pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ./2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreekuur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.
023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Fheringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Opemngstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en flü het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- 14-17.30/13.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
ging v.h. welzijn der dieren (02507) woe.
10-17.30,
vrij.
14561,
Vermissingsdienst 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 10-14 uur.

• In de huiskamer van de dagverzorging, op de vierde verdieping van het Huis m het Kostverloren, kunnen tien
ouderen een gezellige dag doorbrengen.

ZANDVOORT - Het project
dagverzorging voor ouderen,
dat dinsdag van start is gegaan,
moet meteen al uitbreiden. Op
dit project van - onder andere gezinszorg en Huis in het Kostverloren kwam zo'n grote toeloop, dat de huidige twee dagen
per week reeds volzitten. De
gezinszorg heeft een wachtlijst
ingesteld voor andere gegadigden. Voordat zij kunnen komen, moeten er echter meer
vrijwilligers zijn.

een huisgenoot worden verzoigd,
om de taak van de ander te vei hch
ten.
In groepjes van tien personen wor
den zij m Huis m het Kostvciloien
opgevangen door een beroepskracht
en enkele vrijwilligers De Stichting
Thuiszorg Kennemerland Zuid
zorgt voor de beroepskrachten en do
coördinator en beoordeelt of ouderen (die m Zandvoort moeten wo
nen) in aanmerking komen voor de
dagopvang

ventien ouderen gebruik van. waai
van eer. enkeling twee dagen m de
week komt Er is echt ei behoefte het
project uit te blinden met een derrie
dag ,,Omdat ei veel belanustellinu
voor is," zegt cooidinatoi Rita Fa
bpr. „Maar om te kunnen u i i b i f i
den, hebben we meet \ii]\ullmeis
nodig " Het huidige aantal \an diM
vriiwilhgers moet daarvooi uit ge
breid worden tot /o'n zes peisonen

Slaapkamer

„Ik vind het zalig dat ik hier naar
toe kan," zegt een van de tien ouderen m de huiskamer van het dagverzorgingsproject. De vrouw wordt
nerveus van het alleen zijn thuis. „Ik
heb wel vriendinnen, maar die zie
hebben ook niet zo altijd tijd om
langs te komen."

Voor het vervoer wordt do Belbus
ingeschakeld. De ouderen vertoeven
tussen 10.00 en 16 00 inii voornamelijk in een eigen huiskamer, op de
vierde verdieping van het verzorgingshms. Na de kotlie kunnen er
spelletjes of andere activiteiten gedaan worden, voor zover de deelne
mers dat willen Tussen de middag
staat er een warme maaltijd klaar
Daarna wordt een rustperiode ingelast, waarbij . desgewenst gebruik
kan worden gemaakt van twee slaapkamers. De kosten voor de deelncmers bedragen tien gulden per dag
Momenteel vindt de dagverzorgmg wekelijks plaats op dinsdag en
donderdag. In totaal maken daar ze

Maar ouderen die ook gebi mk wil
Ion maken van het project kumii.ii
/,ieh wel gewoon op.gev en Dat kan
bij een van de vier instanties die bi
dokken zijn bij de dagvei/xn mnu
waaronder
bejaardem ei /oi gin-,
huis Huis in het Kostverloi en (HiKi
(tel 16945) Voor het tweedaags
project krijgt dit huis 20 000 gulden
subsidie
per jaar. In totaal i*, ui
,r)() 000 gulden (voor vijl dagen pei
weck) beschikbaar gesteld, plus een
eenmalig bedrag van 25.000 gulden
voor de inrichting De andeie deel
nemende instanties zijn Stichtmu
Welzijn Ouderen Zandvoort itel
19393), het Centrum voor Vnjuilhgi'
Hulpverlening <tcl. 17373) en de
Stichting Thuiszorg Kennemeilanii
Zuid (tel 023-213421).

De dagverzorging is bedoeld voor
ouderen die weinig contact hebben
met anderen, voor mensen die wachten op plaatsing in een verzorgingshuis en voor degenen die de overgang van zieken- of verpleeghuis
naar het eigen huis als een te grote
overgang ervaren. Ook kunnen er
mensen terecht die dagelijks door

Minimum eisen
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Night&Day

D/7 WEEKEND
FRASSE SCHNITT

950

(aardbei-slagroom)

SPECULAAS
250 gram van 5.65 voor

^BaLk.
HOGEWEG 28. TEL. 12989

You Are the

.'Jiilliè'- mogengezien wordeni-jij en je
Renault''.Clip'.Night &.Day: Hij is pittig
,:
::.ën swingend, dus jullie passen hij elkaar:.
:Enw,aarjeookheengaat,riaarhettheater . • •
:o1 naar de film, naar het café oïnaarde..-•
•:'dlsco,hiistaataïtijd.yoor'jeklaar.
•'. , ,
!
.
Extra's zonwerend' glas,'" i;:#(f 'aaf.zich makke-,
•'.
Ijk
parteren/
ook
op
.
achterruit wisser, witte :
bies m bumper, specia- '' dé kleinste plekjes. :; •
le bekleding, stnpmg • •De-dagen-zijn dan •
Night & Day, sportieve (ook al-gauw te kort. ' .
wieldoppen, 4 inge- ;. 'En 'de nachten.ze/-v.--.-•;. i;
bouwde speakers, me- ^,den lang'genoeg.:::,:-','
/a//ic lak (alleen zwarte
uitvoering)

De Gaper Drugsfore

One,

DROGISTERIJ-PARFUMERIE
Speciaalzaak zoekt

De Clio Night & Day is er in wit en zwart
metallic. Met een speciaal Night & Day
accessoire-pakket met een waarde van
f 2.605,-, waarvoor je maar f 705,betaalt. Je voordeel loopt dus op tot
11.900,- Bovendien is de Clio Night &
Day super-exclusief:
er zijn er nameli]k
niet meer dan 800
van. Kom snel naar
de showroom en
maak een proefrit.
Dan ontdek ]e dat de
Clio Night & Day ook
voor jou de enige
echte is

verkoopsters
voor de zondagmiddag (13.00-18.00 uur).
Leeftijd 17-20 jaar
Tel. 02507-12513
Vraag naar dhr. P. Olieslagers

C L I O
22.965;-

DRUGSTORE

drogisterij & parfumeriespeciaalzaak
Kerkstraat 31 2042 JD Zandvoort

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

CHRIS HARDENDOOD

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht te Zandvoort

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Zelfs z'n prijs is onweerstaanbaar.

De Renault Clio Night & Day

roept kandidaten op voor de functie van

telefoon 023-385478

ESTUURSLID

Autobedrijven Rinko

Het bestuur van EMM heeft een beleidsbepalende bestuurssignatuur, wij verwachten van kandidaten
Kennis en ervaring
• Geen directe gespecialiseerde kennis vereist,
generalist
• Bestuurder op afstand kunnen zijn
« Ontwikkeling/opleiding minimaal op middelbaar niveau
« Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke
organisatie.
Taak en rolopvatting van het bestuur zijn onder meer:
1 Het opvangen van signalen uit de samenleving en die
vertalen in beleid voor de corporatie.
2 Het toetsen van de beleidsvoering door het
management.
3 Het dragen van verantwoordelijkheid voor het beleid.
4 Fungeren als klankbord voor het management
alsmede het aandragen van eigen opties bij het
oplossen van vraagstukken.
5 Het uitdragen van de doelstellingen en de belangen
van de corporatie door het benutten en onderhouden
van goede contacten met alle externe relaties.
Naast het lidmaatschap van EMM vinden wij het belangrijk dat de kandidaten voldoende tijd beschikbaar kunnen
maken voor het optimaal functioneren binnen het bestuur
van EMM.
Een bestuurlijke functie wordt aangegaan voor de periode van minimaal 4 jaar.
Geïnteresseerden voor de bestuursfunctie binnen EMM roepen wij
op voor 14 september a.s. een brief voorzien van alle relevante gegevens op te sturen aan:

Bestuur Woningbouwvereniging EMM

Postbus 505,
2040 EA ZANDVOORT

Deze bijverdienste is mogelijk als u werkt als

alphahelpende in de thuiszorg
in het rayon ZANDVOORT.
Een alphahulp is in dienst van de klient. Dit zijn veelal oudere mensen die afhankelijk zijn van hulp bij huishoudelijke werkzaamheden.
Onze instelling bemiddelt tussen u en de klient.
De werktijden en dagen waarop u wilt werken, worden in
overleg vastgesteld.
De verdiensten zijn per uur:
voor 18- en 19-jarigen
ƒ 9,37
voor 20-jarigen
ƒ10,02
voor 21-jarigen
ƒ10,94
voor 22-jarigen
ƒ 11,86
voor 23 jaar en ouder
ƒ 12,84

DIACONIEHUISSTRAAT 38': appartement met
tuin op het zuiden. Ind. parterre: entree, hal,
slaapkamer, woonkamer met open haard, keuken, badk. met douche en toilet. Souterrain:
kamer met keukenblok en douche.
Vr.pr. ƒ136.000,- k.k.

Vtan 1.099; Voor
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Bedrijfspand te huur: MAX PLANCKSTRAAT 33
Beg. grond: opp. + 100 m2, geschikt voor opslag/magazijn. Eerste verd.: ± 100 m2 geschikt
voor kantoorruimte. Uitstekend pand voor handelsbedrijf e.d.
Huurprijs: ƒ 135,-/m2/jaar excl. B.T.W.
PASSAGE 3/39 ruim, licht, tweekamerhoekappartement op de 8e verd. met uitzicht over dorp
en zee. Ind.: ruime hal, woonkamer, slaapkamer,
badkamer met ligbad, keuken met inb.app., ruim
balkon.
Vr.pr. ƒ185.000,- k.k., serv.k. ƒ305,- p.m. incl.
voorsch. verw.
Dr. KUYPERSTRAAT 4 In Zandvoort-Zuid gesitueerde twee-onder-een-kap woning met ruime
tuin op het westen en oosten en vrijstaande garage. Ind. beg. grond: hal, woonkamer, keuken,
toilet. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met
douche, toilet, wastafel. Zolder: bergruimte, mogelijkheid voor kamer.
Vr.pr. ƒ325.000,- k.k.

Postcode Loterij gaat het miljoen trekken

Laatste kans op
miljonairsbooi!
In september gaat de Nationale Postcode Loterij
het derde Kwartaal Miljoen van dit jaar trekken.
Bent u er dan ook bij, of gaat u de boot missen?
Per slot van rekening is een pengeweld, of te kampen hebheel miljoen niet niks. En dan ben met voedseltekorten. Prois er ook nog de honderddui- jecten die nodig zijn. Daarom
zend gulden én de honderd- heeft de Postcode Loterij u
d u i z e n d e n overige p r i j z e n , nodig.
zoals elke week weer kansen Als u nos geen deelnemer
op de H i t b i n g o van l i e f s t bent, vul dan de WIN-EENMILJOEN-BON hieronder in
25.000 gulden.
Mét de trekking van het Herfst en stuur 'm snel op. Dan bent u
Miljoen luidt de Postcode Lo- nog net op tijd voor de trekterij meteen ook het nieuwe king van het Kwartaal Miljoen
seizoen in. We kunnen nog niet in september. Voor één tientje
veel verklappen, maar het gaat in de maand hoeft u de boot
een g e w e l d i g seizoen wor- niet te missen. Sterker nog:
denlVoor alle deelnemers aan misschien kunt u hem straks
de Postcode Loterij. Voor de zelf kopen! •
mensen die betrokken zijn bij
de projecten voor mens en natuur. Projecten die ü door uw
deelname mogelijk maakt. Projecten die de natuur en alles
wat daarin leeft in stand houden.
Projecten voor mensen
die moeten vluchten voor wa-

m MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

Nog geen deelnemer?;

Gevraagd

NETTE JONGENS

NOG STEEDS TEVEEL

Woensdag 9 september
Aanvang 9.30 uur op het Gasthuisplein

Kijkdagen:
zondag 7-maandag 8 sept. van 10.00-17.00 uur.
Deurwaarder
H. Terhoeven
uit Haarlem

Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker

mee vooreen
lieritje per maand!'

FRITURES D'ANVERS

De Witte Zwaan

Er wordt geveild: goederen uit opslag en vertrek.
Zoals: kussenkast, commode, dekenkist, mahonie tafel, secrétaire, veel ander knap meubilar, porcelein,
wandversieringen, vloerkleden, Zandvoortse foto's
enz. enz. Alles gaat onder de hamer, alles moet weg.

STOKMAN
Prinsenhofstraat 7
t/o garage Versteege Zandvoort. Tel. 20072.
Maandags gesloten
Reparatie alle merken.

CHAIK

Aanmelden iedere dag na 12.00 uur
Kerkplein Zandvoort

INBOEDELVEILING

*3QO gulden korting M>pr eens en altijc

En de makelaar weet van wanten en kranten.

VAN

voor weekendwerk en
zomermaanden. V.a. 16 jaar

Veilinggebouw

DE SINGER EURO '93
:'
* 14 stekcnprograinma w.o. 4 stretchstckcn •;'.''.
* Naait meerdere lagen jeans
,'.:.'•• /
* Automatisch knoopsgaten maken :
':
* Ingebouwde opbergruimte voor '^w» w^^ _•
accessoires
v •/''•'\•'• ' . . ' • . '
SljNGEL

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Er vinden geen inhoudingen plaats.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de afd. alphahulp
(mw. R. Faber en mw. A. üppus),
STICHTING GEZINSZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout. Tel. 023 - 213421

'T GROOTSTE VOORDEEL

OPEN HUIS ZATERDAG 5 SEPTEMBER
VAN 12.00-14.00 UUR

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Dat kan tot een bedrag van
ƒ 5.225,-- per jaar.

SINGER EURO'93

G E E F T JE
LEVEN KLEUR

VAN EUROPA

DE SCHELP 82 Leuk gelegen recreatiewoning.
Het appartement is recent gerenoveerd, smaakvol gestoffeerd en kan zo worden betrokken.
Ind.: hal, open keuken met app., woonkamer
met open slaapruimte, badkamer met douche/
toilet/wastafel.
Vaste prijs ƒ 98.000,- k.k.

BELASTINGVRIJ
BIJVERDIENEN.

RENAULT

Cunesiraat 10,2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Euro loodvrij
ƒ l .76
Super benzine ƒ l .92
Diesel
ƒ l .06

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Carlo Boszhard en Irene
Moors staan al klaar om
de 'nieuwe miljonair'te
verwelkomen.'

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1076
(Amsterdam), 1944 (Beverwijk), 2404 (Alphen a/d
Rijn), 5256 (Heusden) of
7991 (Dwingeloo)? Dan
kunt u zich aanmelden voor
de volgende opnamen van
Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

De winnende
Hitbingonummers van
25 augustus:

Spelregels 2odra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het regiement. Maximaal 99 loten per postcode Als u het met een afschrijving met eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij, Van Eeghenstraal 81.1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt
verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgsliisten en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekenmg gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177 89 d d 20-10-1989

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
.. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
* onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkriigbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

J 1 lot (ƒ 10,-) per maand J __

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen metblokletters

Naam:

15
16
17
18
19

20
23
28
29
30

31 38
32 41
33 43
34
35

J dhr. >J mevr.

Adres:
Postcode: i i i i 1-1 i i
Postbanknummer:

Plaats:

150.92.09

Banknummer:

NATIONALE!
Datum:

1
2
5
10
14

loten ( a / 10,-) per maand

Handtekening:

III L O T E R I J «l
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1992

Polen zien water branden na bezoek brandweer
ZANDVOORT - Het bezoek
van de Zandvoortse brandweer
aan Polen is uitstekend verlopen. De spuitgasten hebben de
Polen met raad en daad terzijde kunnen staan. Onder andere werd er apparatuur overgedragen, maar daarnaast ook
kennis. En dat was noodzakelijk: "Als je ze uitlegt welke apparatuur wij hebben en hoe wij
te werk gaan, dan kijken ze alsof ze water zien branden," vertelt brandweerman Rob Schröder.
De Zandvoortse brandweer had
een voorspoedige reis naar Polen.
Staan de gewone brandweerwagens
minstens negen uur in de file voor
de douane, de spuitgasten hadden
daar geen last van. "We reden eerst
tussen die vrachtwagens, maar hebben ons later tussen de gewone personenauto's gemanoeuvreerd," vertelt brandweerman Rob Schröder.
Geen problemen bij de douane: "De
douanier maakte wel wat opmerkingen, maar we verstonden het niet.
Pas later hoorden we van de Polen
wat ze gezegd hadden. Ze vroegen of
we wat uitgevoerd hadden, omdat in
Wronki de grootste gevangenis van
Polen gevestigd is."
Echte armoede hebben de spuitgasten niet gesignaleerd, "maar ze
moeten wel enorm creatief zijn om

de eindjes aan elkaar te knopen."
Wat Schröder wel verbaasde was de
weinige kennis van brandtaestrijden
die de Poolse collega's hadden. "En
dat in zo'n groot gebied, met bovendien veel bossen en dus kans op taosbranden, zoals nu elders in het land
het geval is."

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Preventie
De Poolse brandweerlieden hebben van preventie nog nooit gehoord. Letten op de eigen gezondheid is helemaal een lachertje. Bovendien ontbreekt het aan gebrek
aan organisatie: "Dat hebben ze
nooit geleerd, want toen het land
nog communistisch was werd alles
immers geregeld."
Samen met de Beverwijkse brandweer zal de Zandvoortse brandweer
nu onderzoeken of het mogelijk is
om een aantal Poolse collega's naar
Nederland te halen, om ze deze elementaire kennis bij te brengen.
De Poolse brandweer heeft de Nederlanders benaderd nadat "het kalf
verdronken was'. Toen er brand uitbrak in een kindertehuis, beschikte
de brandweer daar niet over voldoende ladders om de kinderen te
bevrijden. Een aantal vond de dood.
Ook aan ander materieel is een
tekort. Het hele korps beschikt over
slechts twee persluchtmaskers, die
de brandweerlieden moeten beschermen tegen giftige gassen. Ook

Torn Puts exposeert in bibliotheek
ZANDVOORT - De 62-jarige Zandvoorter Torn Puts
exposeert van l tot en met 27 september in de openbare
bibliotheek. Puts schildert al vanaf zijn twintigste. Hij
heeft les gehad van de inmiddels overleden Haarlemse
schilder Poppe Damave. Zijn werk is geïnspireerd op de
natuur: zeegezichten en duinlandschappen, evenals
grillige fantasielandschappen. De expositie omvat naast
aquarellen ook acryl- en olieverfschilderijen.
Torn Puts geeft ook les aan kinderen van acht tot
veertien jaar in wijkcentrum 't Stekkie. Hij heeft al
eerder geëxposeerd in het Cultureel Centrum en de
bibliotheek. De tentoonstelling is te zien gedurende de
openingsuren van de bibliotheek aan de Prinsesseweg
34. Onder andere op vrijdag tussen tien en twaalf, twee
en half zes en half zeven en half negen en zaterdag
tussen tien en twee uur.

Bep Ogterop
BLOEMENDAAL - Het Haarlemse pperakoor Bep
Ogterop treedt zondag 6 september op tijdens de Cascade lunchvoorstelling. Het koor werd in 1957 opgericht
en stond tot 1988 onder leiding van zangpedagoge en
koordirigente Bep Ogterop. Sinds die tijd is Piet de
Reuver dirigent. De honderd leden van het koor brengen zondag onder andere werk van Berlioz, Verdi, Bizet
en Wagner. Het koor wordt op de piano begeleid door
Jan Stulp. Aanvang twaalf uur. Entreeprijs vijf gulden.
Kaartverkoop aan de kassa van het Openluchttheater,
Hoge Duin en Daalseweg 2 in Bloemendaal.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

• De Zandvoortse brandweer verstrekte materiaal en wijze raad aan de Poolse collega's. Het korps uit Wronski
ontving onder andere een aanhangwagen met bluspoeder.
Foto Bram stenen

zijn er maar vier militaire unifor- eerst komt, wie het eerst maalt. Wie er al over als we een pak van een
men als 'bluspakken' beschikbaar. geen pak heeft, heeft pech. Bij ons ander aan moeten, omdat we liever
Schröder: "En dan geldt: Wie het heeft ieder zijn eigen pak. Wij klagen niet in een ander zijn zweet werken."
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Zomerzottenf estival in Gran Dorado

Korte tips

ZANDVOORT - Het derde Zomerzottenfestival in de Zandvoorthal van
Gran Dorado Park houdt de Rotaryclub Zandvoort op 6 september. In een
zeskamp wordt gestreden om de Zandvoortzomerzottentrofee. De start is
om twaalf uur.
Meer dan tweehonderd teamleden doen mee aan zes ludieke spelen,
waaronder een grote opblaasstormbaan met rare fietsen. De dag eindigt 's
middags in de Vijverhut Vijver, met spectaculaire waterspelen (aanvang
rond kwart over drie). De presentatie is in handen van Dick Passchier.
Officiële scheidsrechters zullen controleren of alles wel eerlijk verloopt.
De opbrengst van de dag, geschat op ongeveer vijftigduizend gulden, zal
besteed worden aan een aantal specifieke projecten van de Stichting Bartiméus, die zich bezig houdt met de hulpverlening aan blinde kinderen.
Vorig jaar won Rank Xerox de trofee en dit team zal dit jaar de trofee
verdedigen. Om zes uur is de prijsuitreiking. De toegang is gratis. Voor de
deelnemers is er 's avonds een feestavond.

• CJP-stad - Op verschillende data en locaties in Haarlem kunnen mensen met een cjp gratis of met korting
van voorstellingen genieten. Open zijn onder andere het
Teylers museum, Concert gebouw, Stadsschouwburg,
Toneelschuur, Haarlemse Jazz Club en het Patronaat.
• Marathonnerre - Een muzikale theaterproductie met
jazz, rock, funk en klassieke muziek is te bewonderen
en beluisteren op 5 september in het Concertgebouw in
Haarlem. Van twaalf uur 's morgens tot twaalf uur 's
nachts. Kaarten voor dertig gulden te koop aan de kassa
van het concertgebouw, tussen tien en drie uur. Toegang dertig gulden.
• Piet Zegveld en Josephine Ruiten - exposeren respectievelijk schilderijen en bronzen beelden tot en met 22
september in Gebouw Noord-Holland, Houtplein 33 in
Haarlem.
• Hans Olsthoorn - stelt olieverfschilderijen tentoon in
de expositieruimte van het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. De tentoonstelling is voor belangstellenden vrij toegankelijk op werkdagen van negen tot
vijf uur. De expositie blijft in het Provinciehuis tot en
met dinsdag 22 september.
• Vleermuizen - Wethouder Gieske opent morgen, vrijdag 28 augustus, een tentoonstelling over vleermuizen
in Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef, Kleverlaan 9 in
Haarlem. De tentoonstelling is te bezichtigen tot l november op maandag tot en met vrijdag van negen uur
tot half vier en op zaterdag en zondag van half elf tot vier
uur.
• Parken - De collectie tekeningen en grafieken van
Teylers Museum in Haarlem is het uitgangspunt voor
een bloemrijke tentoonstelling over tuinen en parken
uit de zestiende tot en met de twintigste eeuw. De
tentoonstelling is te bezichtigen tot 6 september.
• Openluchttheater - Op donderdag 3 september wordt
de West Side Story uitgevoerd in het Openluchttheater.
De voorstelling begint om half negen. De toegangskaarten kosten vijftien gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de VW's in Zandvoort en Bloemendaal en bij de ABN-AMRO in Bloemendaal.
Het theater bevindt zich aan de Hoge Duin en Daalseweg 2 in Bloemendaal.

Kelderverkoop
ZANDVOORT - Het bejaardenhuis 'Het Huis in de
Duinen' houdt op 5 september zijn jaarlijkse kelderverkoop. Onder andere meubels, prullaria, boeken, kleding
en gebruiksartikelen worden aangeboden tegen aantrekkelijke prijzen. Belangstellenden zijn welkom tussen tien en twee uur op het terrein aan de voorkant van
het huis. Bij slechte weersomstandigheden worden de
kraampjes in de hal en aangrenzende ruimte gezet.

Wandelen door oud Amsterdam
ZANDVOORT - Op Monumentendag, 12 september,
gaat 'VANNU' wandelen in oud Amsterdam. De leden
van de vereniging vertrekken om half tien. Om tien uur
vertrekt het gezelschaf vanaf de AKO-kiosk
in de hal
van het Centraal Station en gaat met de Thistorische
tram' naar het Spiegelkwartier, de Weteringschans en • Ook vorig jaar veel enthousiasme tijdens het Zomerzottenfestival in Gran
het Kleine Gartmanplantsoen. Daar zijn allerlei monu- Dorado.
Archieffoto Weekmedia
menten geopend. Wie wil mag mee.

B L O E M^ÉÏ
A A liS M E E R
PARADE
zaterdag 5 september

9.15 uur vertrek
centrum Aalsmeer.
11.00 tot 12.30 üür
Amstelveen.

14.15 uur vertrek
Olympisch Stadipriv
16.00 uur defilé Dam
Amsterdam.

1 992

CORSOSHOW

VERLICHT

in de Bloemenveiling
Aalsmeer

zaterdagavond
5 september

vrijdag 4 september
15.00 tot 23.00 uur.
zondag 6 september
09.00 tot 18.00 uur.

Verlichte Corsostoet.
" 125 jaar in bloei'1
door Aalsmeer.

- Tentoonstelling van
totale Corsostoet
- Bloemengala
- Danswedstrijden
en demonstraties
- Entertainment
- Oude ambachten
- Kinderspeeltuin

Kom
Corso

Kijketili
09:15
10.17
10;56
11.27
11.45
12.i 1
14.15

21.00 uur vertrek
centrum Aalsmeer.
Feëriek verlichte: ";
Corsostoèt in
Aalsmeer.

/CO/77
Voor verdere informatie
secretariaat:
02977-25100

uur Raadhuisplein (start)
uur Aaismeerderweg-Machmeweg
uur Aalsmeerderwég-Legmeerdijk
uur Sportlaan - v.d. Hooplaan
uur Keizer Karejweg-Plein 60;
uur Ln Walcheren-Kéizer Karelweg:
uur Olympisch Stadion (vertrek)

14:59
15.19
15.39
15.46
15.55
16.00
16.43

Hij lachte naar mij en zwaaide
met zijn hand. De Zandvoorter op
zijn fiets zwierde van do ene naar
de andere kant van de weg. Je kon
zien dat hij schik m zijn leven had.
Afgelopen zondagmorgen kwam
ik hem tegen op de Louis Davidsbtraal. Ik was op weg naar de zondagse koffie bij 'Kopertje'. Half
tien: ik was ruim op tijd. Rond tien
uur is de stamtafel immer bezet
door autochtonen. Het wekelijkse
ritueel verstaat zich m een gezelhgc kout. Nieuwtjes worden uitgewisseld en de verwachtingen voor
de aankomende week worden onder de loupe genomen. Ook het
weer wordt besproken. Natuurlijk! De gepensioneerde visserman, de reddingswerker, de kok,
de ondernemer uit het dorpscentrum en uitbater Fred Paap zijn er
allen bij gebaat te weten wat Pluvius en zijn collega's de aankomende week voor ons in petto hebben.
Zelfs de politiek wordt tijdens dergelijke bijeenkomsten niet geschuwd. De kranteartikelen van
de afgelopen zes dagen zijn daarbij een goede leidraad.

Top-lcss
De Zandvoorter op zijn fiets.
Haast was ik hem vergeten. De
reden van zijn vrolijkheid werd
mij al snel duidelijk. „Het dorp is
weer van ons," schreeuwde hij
door de lege straat. Ik begreep het.
Routmeus wendde hij de 'steven'
en kwam langszij. „Het is vandaag
de laatste zondag van augustus."
Pretlichtjes schitterden m zijn
ogen. Ach, hoe vaak heb ik deze
zin in de voorbije jaren al niet gehoord. ledere keer weer, rond
deze tijd van het jaar, word ik ermee geconfronteerd. In 1985 of
daaromtrent was de laatste Grand
Prix. In het verleden was deze
laatste zondag in augustus het
sein dat het zomerseizoen definitief was afgelopen.
Anno 1992 is het al niet anders.
Zelfs de weergoden hadden er ditmaal weet van. De loodzwarte
lucht boven het Raadhuisplein
vormde een vervroegde opmaat
voor het aankomende winterseizoen. Met weemoed dacht ik terug
aan de laatste maanden. Hoe lang
geleden lijkt het, dat ik in de ondergaande zon zat te barbecuen
aan het strand. Hoe lang geleden
(of was het vorige week?) liepen
vrouwen en meisjes nog met ontblote kuiten en bijna top-less over
straat. En hoe lang is het al niet
geleden dat kinderen dolden in
het zwinnetje aan het strand. De
bankjes op het Raadhuisplein zijn
nu weer leeg. De gesprekken daar
ter plaatse zijn inmiddels verstomd. De plaatselijke bevolking
zit inmiddels achter de kachel.
„Het is weer voorbij die mooie zomer". Dit lied van Gerard Cox ligt
op dit moment constant op mijn
draaitafel. De lachende meeuw,
hoog in de zwerk is allang van zijn
voortplantingsdrift bekomen en
de merel in mijn tuin is op dit

moment druk doende een veilig
heenkomen voor de winter te zoe
ken.

•Metadonbus'
Terug nu, naar 'Kopertje' Zoal.--,
verwacht, zat de tafel vol en was1
het terras leeg. Op het pluche
kleed vijf dampende koppen kotfie. Zoals de een ter kerke gaat, zo
houdt de ander /ich op zondag
morgen onledig op een cafostoel.
Ieder zijn meug. De 'metadonbus'
voor apotheek Mulder aan hel
Raadhuisplein gaf uiteraard ieden tot gesprek evenals de boortoren voor de kust. Het centrumplan, de structuurschets en het
verkeersplan kwamen eveneens
uitgebreid aan bod. Zo aan het einde van het seizoen viel er weer
heel wat aan te merken op het
lokaal gezag. Wat het gemeentcbestuur met vermag, lukt wónderwel aan de cafétafel. Het oplossen
van allerlei problemen lijkt daar
een peuleschil.
Die boortoren 650 meter uit de
kust is een duidelijk voorbeeld.
„Laten we blij zijn met dat ding,"
zei de kroegbaas. „Aan die toren
kunnen we geld verdienen." Het
werd stil rond de tafel. De opgetrokken wenkbrauwen van de tafelgenoten deed de exploitant besluiten enige openheid van zaken
te geven. „Kijk," zei hij, hij pakte
een bierviltje en tekende de kustlijn. Het rondje boven de streep
stelde de boortoren voor. Onder
de streep tekende hij in een vrije
expressie een stel menselijke figuren. „Waar kijken die naar," vroeg
hij en hij keek daarbij vorsend de
kring rond. „Of er al iemand verzopen is," zei het bemanningslid
van de plaatselijke reddingsbrigade. De rest knikte. „Mis," zei de
ondernemer, ze kijken naar die toren. „Nou en?" vroeg de kok. „Nou
en ..., nou en?" De kroegbaas hief
radeloos zijn handen.

Ingwersen
Hij vermande zich en boog voorover. „Hier valt geld te verdienen," herhaalde hij en triomfantelijk keek hij de kring rond. Zijn
opmerking sloeg in als een bom.
„Wel eens gehoord van het recht
op uitzicht," vroeg hij. Het gezelschap knikte. „Welnu," orakelde
de spreker. „Zo'n toren zorgt voor
een hoop publiek. Als we die allemaal een gulden laten betalen zijn
we financieel zo weer boven Jan."
Zijn mededorpstaewoners zaten
met stomheid geslagen. „Is die
van jezelf of heeft wethouder Ingwersen dit bedacht," vroeg de werkeloze visser. „Koppie gebruiken," zei de ondernemer en hij
wees op zijn voorhoofd. „Wie
moet er nog koffie?" Hij wenkte
de ober. „Als het niks kost, dan
graag," riep iedereen in koor.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen

'Met kettingen of een gele
streep zijn we ook tevreden'

(ADVERTENTIE)

Corsöstoet
"125 jaar jni bloei"
van Aalsmeer naar
Amsterdam.

Met oog en oor
de badplaats door

Corso
Kijkend

uur Overtoom-J.P. Heyestraat
uur Nassaukad^r-Kinkerstraat
uur Rozengracht-Westermarkt
uur Raadhuisstraat-Spuistraat
uur N.Z. Voorburgwal
uur Dam (defilë tot 16.50 uur);
uur Weteririgcircuit

Vervolg van voorpagina

Eerder had een aantal raadsleden
verkondigd dat 'ouders de verantwoordelijkheid voor de kinderen
moeten nemen en ze moeten helpen
met oversteken.' Of een klaar-over-dienst in het leven roepen. Volgens
schooldirecteur Marja Snijders
Blok is dat niet te verwezenlijken:
„We hebben hele enthousiaste ouders, maar ik weet hoeveel er werken. Ik heb geen enquête gehouden,
maar ik vermoed dat het niet haalbaar is om daarvoor voldoende mensen in te schakelen. Want dat moet
het hele jaar door gebeuren, vier
keer per dag."
De ouders hebben zich bijzonder
kwaad gemaakt over de opmerking
van de politici in diverse commissievergaderingen, 'dat de ouders niet
de verantwoordelijkheid voor hun
kinderen op zich willen nemen'. Zij
'zijn zich heel goed bewust van hun
verantwoordelijkheid', maar zijn
ook van mening dat het bij de opvoeding hoort, dat kinderen zelf leren
oversteken. Bovendien zijn er volgens vader Wolter Heule ook gezinnen waarbij beide ouders werken.
Die zijn niet in de gelegenheid om
hun kind te begeleiden.

worden, dat veilig te leren."
Volgens het plan van de politie
zou de stoep aan beide zijden verbreed moeten worden worden, zodat
de kinderen overzicht op het verkeer krijgen. Bovendien gaai de auto's minder hard rijden, omdat de
weg plaatselijk smaller wordt. De
school was blij met het voorstel.
„Maar met kettingen en een gele
streep, of een waarschuwend bord,
zouden we ook al tevreden zijn,"
Snijders Blok.
De verkeersmaatregel mag ook
meer richting Hannie Schaftschool
getroffen worden, zodat beide scholen ervan kunnen profiteren. Dat is
ook het voorstel van Gemeente Belangen Zandvoort. De PvdA wil dat
er opnieuw bij ouders wordt geïnformeerd over de bereidheid om klaar -over te zijn.

e Bij mooi weer worden er op de bankjes op het Raadhuisplein heel wat
nieuwtjes uitgewisseld.
Foto Bram S'pen

J

Gemeente haalt KCA niet meer
In 1991 verzamelde de Zandvoor- grof vuil, maar moet worden aange
ters 179.800 kilo papier. In 1990 was bodep bij een puinbreker. Voor
dit 100.000 kilo. Volgens de gemeen- Zandvoort is de dichtsbijzijndo
te zit er nog steeds een stijgende lijn puinbreker in de Waarderpolder
in. Aan Klein Chemisch Afval is in aan de Waardewee 12 in Haarlem.
1991 21.539 kilo ingezameld. Dat is 023-319443.
Evenmin mogen er koelkasten
ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor en zoals het er nu uitziet zal er worden aangeboden bij het grof vuil
dit jaar ook weer zo'n twmtigdui- Een koelkast bevat materialen clu
zend kilo KCA opgehaald worden.
gerecycled kunnen worden De koel
kasten worden door de gemeente
De gemeente gaat vanaf l septemAan glas haalde de gemeente apart opgehaald, na het maken van
ber het beleid voor wat betreft het
aanbieden van vuil wijzigen. De wij- 342 914 "kilo op. In 1990 was dat een afspraak met de afdeling Remi
ze van inzamelen van Klein Che- 270.000 kilo, terwijl er tot mei 1992
Het grove vuil mag alleen worden
misch Afval verandert bijvoorbeeld. 174.000 kilo afval verzameld werd.
Volgens de gemeente bestaat er aangeboden in kleine handzame
Tot nu toe werd elke tweede zaterdag van de maand het KCA huis-aan- nog steeds onduidelijkheid over het bundels, met een afmeting van 123 .\
-huis opgehaald. Echter vanaf l sep- inzamelen van grof vuil. Grond, 80 x 80. De bundels mogen niet
tember gebeurt dat niet meer. Vanaf puin. bouw- en sloopafval is geen zwaarder zijn dan vijftig kilo.
deze datum zal het KCA worden ingezameld op acht plaatsen in het
dorp. Daar stopt een Ecocar. Het
gaat om haltes op plekken waar nu
al papier- en glasbakken staan. De
eerste dag dat de Ecocar op de haltes verschijnt is 30 september.
ZANDVOORT - De NZH verhoogt kaart kost elf gulden. De kaart mot
Per halte zal de car drie kwartier het tarief van de strippenkaarten die acht strippen vervangt die met tien
aanwezig zijn. De halteplaatsen be- in de bus worden verkocht. Met m- strippen. Deze gaat elf gulden kosten
vinden zich in de Cornelis Slegers- gang van l september kost de kaart (de tien-strippenkaart was 10.25 gulstraat, Schuitengat, Brederode- met twee strippen 2,75 gulden (was den) . De strippenkaarten die bij do
straat, Tolweg, Sophiaweg, Van Len- 2,25 gulden), de kaart met drie stnp- loketten van busbedrijven, spoorwe
nepweg, Prof. van de Waalstraat en pen wordt een gulden duurder en gen en op het postkantoor te koop
kost 4,25 gulden en de acht-strippen- zijn, blijven net zo duur.
de Bramenlaan in Bentveld.

ZANDVOORT - De gemeente
haalt vanaf deze maand het
Klein Chemisch Afval (KCA)
niet meer huis-aan-huis op. Er
zal een Ecocar een route rijden
met speciale halteplaatsen. De
Raar
Moeder José Bluys heeft nog een eerste dag dat de Ecocar op
andere visie op het verhaal: „Het is tournee gaat is 30 september.
toch raar dat de ouders een klaar-over-dienst moeten organiseren op
een weg waar helemaal geen auto's
mogen rijden? De gemeente is verantwoordelijk voor de politie en die
kan blijkbaar de zaak niet in de
hand houden."
Schooldirecteur en moeder Marja
Snijders Blok zegt: „Een ongeluk is
er nog niet gebeurd, maar soms
scheelt het weinig. De kinderen zien
de auto's niet omdat het zicht door
de geparkeerde auto's geblokkeerd
wordt. De bus zien ze wel, die is hoog
genoeg."
„De school heeft de ouders verzocht niet meer te parkeren op de
oostelijke baan. Daar houden ze zich
goed aan. Een teken dat ze zich wel
degelijk van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Maar de kinderen
moeten na de basisschool op de fiets
naar Haarlem. Je wilt de kinderen
dus leren oversteken. Maar ze moeten wel in de gelegenheid gesteld

Strippenkaart wordt duurder
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PROVINCIE

Noord-£Do//cjnd

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een algemeen christelijk karakter dat
geavanceerde zorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoeften van patiënten en
cliënten. Een uitgesproken kwaliteitsbenadering draagt daar in belangrijke mate toe bij. In onze
visie gaan professionaliteit en aandacht voor het menselijk aspect hand in hand. Of het nu gaat
om patiënten, cliënten of medewerkers zelf. Als academisch ziekenhuis - dat naast
patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot taak heeft - bieden wij een
veelzijdige werkomgeving vol mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

BEKENDMAKING

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Bloemendaal en in het Provinciehuis (de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem,
gedurende de periode van 4 september tot en met 5 oktober
1992 voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van Kuiper
Vastgoed BV om ontheffing van de verbodsbepalingen vervat in
artikel 3, eerste lid, sub d,i,f en q, van de Verordening
grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor het
bouwplan Groot-Bentveld te Zandvoort. (395/286/01)

» Het betreft een functie bij de sectie
& financieel economische zaken (FEZ),
onderdeel van de dienst bedrijfseconomie en
medische administratie.
De sectie financieel economische zaken
houdt zich bezig met de voorbereiding en
uitvoering van het financieel beleid maar ook
met het voeren van de financiële administratie. De sectie bestaat uit de onderdelen
boekhouding, crediteurenadministratie en
een stafafdeling informatievoorziening en
economische zaken.

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Functie-inhoud:
Met behulp van de computer verzorgt u de
opmaak van financiële rapportages.
Daarnaast verricht u secretariële werkzaamheden zoals het uitwerken en typen van concepten, brieven en rapporten, archiveren,
postbehandeling, notuleren, voorraadbeheer
en het bijhouden van de agenda. U werkt
voornamelijk voor het hoofd FEZ maar
ondersteunt ook de medewerkers.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 206, huur ƒ712,06 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
- - • Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.420,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

Functie-eisen:
HAVO/MEAO-niveau; ervaring met Wordperfect 5.1 en Lotus 1. 2. 3; goede kennis van
de Nederlandse taal; zelfstandig en accuraat

Menigeen weet nog te verhalen over de Blue Lady, die
vertrok vanaf het Koffiehuis voor een tocht naar Monnickendam en Marken. Diezelfde tocht wordt nu weer gemaakt met
een bus en een boot van Rederij Naco. De bus brengt u via
de Zaanse Schans en Volendam naar Marken. Na een
bezoek aan dit voormalige eiland vaart u over de Gouwzee
naar Monnickendam, waar u de gelegenheid heeft kennis
te maken met dit schitterende Zuiderzeestadje. Via de Broeker Vaart komt u in Broek in Waterland, waar niet alleen de
bruggen voor u opengaan, maar waar het lijkt of de tijd
heeft stilgestaan. U vaart door Broek in Waterland via een
prachtige route naar het Schouw. Vervolgens vaart u via het
Noordhollandskanaal naar Amsterdam om af te meren
achter het Centraal Station. Deze tocht kan ook in omgekeerde richting worden gemaakt.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DEWIT VERHUIZINGEN

WERKENDE
VERHUIZERS

kunnen werken; goede contactuele en communicatieve vaardigheden; affiniteit met de
werkzaamheden op de financiële administratie, automatisering en PC-gebruik; kennis
van D-Base IV en enkele jaren ervaring is een
pré.
Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de
CAO voor het VU ziekenhuis. Het salaris is
volgens rijksregeling, afhankelijk van leeftijd
en ervaring, maximaal ƒ 3.614,- bruto per
maand bij een full-time dienstverband.
De aanstelling is voorlopig voor de duur van
1 jaar.

jnl

Uw reactie:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee
weken richten aan de dienst personele zaken
van het VU ziekenhuis, t.a.v. mevrouw
H. A. de Boer, De Boelelaan 1117,
1081 HV Amsterdam, telefoon 020 - 548 8800.
Wilt u s.v.p. op uw brief en envelop het vacaturenummer E 33.156 vermelden.

T I C

H N f S G H ,B U R E A U

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484
Bedr. ruimte

't Familierestaurant
Kerkstraat 27

50 m2 met elektr.
en gas.

VU

academisch

zoekt een ervaren enthousiaste

Br. onder nr.
332138 bur. van
dit blad.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit

KELNER
Leeftijd tot ± 25 jaar.

Zandvoorts Nieuwsblad
Gezellig uit voor
ongebonden mensen
Soc. de MANEGE
ZANDVOORT
heeft daarvoor de gelegenheid.
ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur
in de nacht.
Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.
Entree ƒ 15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

Fa. P. Kleijn

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

SCHOENMAKERIJ

Haltestr. 9, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Maraned

Gevr.:
2-kmr.-woning in
Zandvoort.
Tel. 023-260029
02507-19952

J. van Campen ft Zn

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Fa. De Vonk

/n/.: 72537

WONINGRUIL
Aang.:
app. Stationsplein.

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Gevr.
goede huish.
hulp
1 ocht. p.w.

Corn. Slegerss'traat 2
tel. 15449

VOOR ALLE
SCHOENREPARATIES.

•Tel. 12865

De auto op de foto is 'n volkomen
nieuwe auto.
Hoezo nieuw, horen we u denken,
dat is de Peugeot 405. Die ken ik al .van
buiten, horen we u denken.

-s
—>^tx.

Eea auto die 'ual
van buitel

Ja en nee.
„

-v

VERTREK EN KOSTEN:
ledere zaterdag zondag, dinsdag en donderdag, 10.00 uur
vanaf Steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam.
Rond 17.00 uur bent u weer terug. U kunt aan deze tocht
deelnemen tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon en telefonische reservering bij Rederij Naco,
tel. 020-6262466.
De kosten bedragen ƒ 39,- (normaal ƒ 57,50) voor volwassenen en ƒ 25,- (normaal ƒ 37,50) voor kinderen van 4 l/m 11
jaar.

^^i*xv,^^cr?v
w\^^&^ -v:;

Bon voor onze lezers
Deelname aan do boottocht naar Monnickendam en Marken is
alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U
dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van rederij
Naeo, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam op de dag van
vertrek.
De kosten be< Iragen, vnor volwassenen /'39,- en voor kinderen
vati 4 t ' i n 11 iaar /'25.- p.p.
Naam:

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

G R O E N E ^ T E l Nbv

Informatie:
Voor meer informatie kunt u bellen met de
heer D. Vonk, hoofd FEZ, tel. 020 - 548 3290.

te huur gevr. +

S*.

BOOTTOCHT NAAR
MONNICKENDAM EN MARKEN

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

voor 32 uur per week

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).

geeff u meer!

VERHUIZEN?

VU ziekenhuis,
veelzijdige werkplek
secretaresse m/v

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

RUILRUBRIEK
1.4-kamerflatwoning op de 2e verdieping, Celsiusstraat, huur ƒ496,65 per
• ' maand (excl. stookkosten).
,-f. Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning of flat, niet in Nieuw-Noord.
"z. 4-kamereengezinswoning, Van Leeuwenhoekstraat, huur ƒ 648,72 per
" maand.
..... Gevraagd: 4-kamer(flat)woning, Flemingstraat of Keesomstraat.
_'-.g. 3-kamerflatwoning met open keuken, Dr. J. G. Mezgerstraat, huur
'" ƒ654,59 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
4.2-kamerappartement met tuin op het zuiden, Lijsterstraat, huur
"-"ƒ549,98 per'maand.
Gevraagd: 3-kamereengezinswoning.
i Reactie: schriftelijk voor het einde van de maand.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

1992

£ !*\.*• -,\A^\ v>-Nix *-:
:f ^i\^ ^ ^\-XA^v^

't Is namelijk dé opvolger van de
Peugeot 405, de nieuwe Peugeot 405.
En zo sterk als de gelijkenis van
buiten, zo groot is de verandering van
binnen.
Dat begint al bij 't nieuw ontworpen interieur.
Nog mooier, nog comfortabeler en
gebouwd met nieuwe en hoogwaardig
kwalitatieve materialen.
't Dashboard maakten we behalve
veel fraaier ook veel overzichtelijker.
De motoren zijn stiller, ze zijn
soepeler en vanaf nu kunt u kiezen uit
benzine-injectiemotoren van 1.4, 1.6, 1.8
en 2.0 liter (nota bene: cle 1.4 versie is'er
al vanaf 31.900.-).
Voorts is er zowel een 1.9 diesel als
een 1.9 turbodiesel-uitvoering.
Tot slot cle nieuwe achterkant.
Die niet alleen stijlvoller is, maar ook
praktischer.
Kortom, de nieuwe 405 is misschien niet zo nieuw op 't eerste gezicht,
maar des te nieuwer op 't eerste gevoel.
Wilt u ook het binnenste van cle 405
van buiten leren kennen, dan is een proefrit
de beste methode.
Daarvoor bent u bij ons van harte
welkom.
JE VOELT JE LEKKERDER
IN DE NIEUWE PEUGEOT

Telefoon:

Adres:
Postcode:

Woonplaats: .

Keuze datum:

Aantal vol w.:.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V.,
. Aantal kinderen: _

WEEKfflffiM geeff u meer!

PEUGEOT.
DYNAMISCH Ol'WI-Xi.

PAKVELDSTRAAT 21, TEL:

405.

GENOEMDE PRIJS 'NCL B l W. E X C t K O S T E N RIJM A AR M A K t N WIJZIGINGEN
VOORBEHOUDEN ALIE 405 BENZINE I N J E C T I E M O T O R E N ZIJN VOORZIEN VAN EEN
DRIE WEG KAIAIYSAIOR MEI IftMBDA SONDE. WAARDOOH ZE VOLDOEN AAN DE
S1HENGS1E E E G M I L I E U EISEN

02507-12345.
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Servicemedewerker schoonmaakonderhoud m/v
Een baan waar je meer voor terugkrijgt.
Als hygiëne ergens belangrijk is, dan is het
wel in een ziekenhuis. Regelmatig en intensief
schoonmaken behoort dan ook tot de vaste
werkzaamheden.
Als scrviccmcdewerkcr zorg je hiervoor. Het
is een dankbaar beroep, en je krijgt er veel voor
terug. Zoals waardering van patiënten en medewerkers. Maar ook het salaris, de pensioenregeling en andere voorzieningen maken wcrken in het VU ziekenhuis aantrekkelijk.
Uw functie:
Op één of enkele verplcegeenheden zorgt u
samen met enkele collega's voor het dagelijks
schoonhouden. Daarmee levert u een waardevolle bijdrage aan de zorg voor onze patiënten.
Het is nu eenmaal prettiger vertoeven in een
schone, gastvrije omgeving.

Tijdens het werk heeft u regelmatig contact
met verpleegkundigen, bezoekers en natuurlijk
ook met patiënten. Waarbij u er rekening mee
moet houden dat zij soms ernstig ziek zijn.
Ook Part-time:
Part-time vervulling van deze functie is mogclijk vanaf 20 uur per week.
Wat wij van u verwachten:
Het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden doet u met plezier. Daarbij staat u
open voor de mensen met wie u in contact
komt en heeft u een servicegerichtc instelling.
Salaris en andere arbeidsvoorwaarden:
Het salaris maximaal ƒ 2.829,- (afhankelijk
van opleiding en ervaring) is goed te noemen.

DE KEY GROEP

heet u welkom met een speciaal 4-gangen september-menu in
restaurants / partycentra

restaurant

restaurant

Bovendien hebben wij uitstekende aanvullende voorzieningen. Zoals een pensioenregeling
en oplcidingsmogelijkheden.
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met de lieer P. Heijn,
servicemanager, telefoon 020 -548 9111, vraagt
u de telefoniste naar oproepapparaat 259, of
mevrouw M. Mculman, servicemanager, telefoon
020 - 548 9 1 1 1 , oproepapparaat 167.

ïïrtilcuiclcô

aan de Amstel

Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam
lel. 020-6445814

Amsteldijk 223
1079 LK Amsterdam
tel. 020-6445768

Schans 32
1421 BB Uilhoorn
tel. 02975-61380

Menu BOSRAND f 37,50 p.p.

Menu MIRANDA f 49,50 p.p.

Menu HET RECHTHUIS f 37,50 p.p.

Garnalencocktail

Makreellilèt-salade met
een kruidenvinaigrette

Salade Nifoise
*
Lichtgebonden soep
van gevogelte

* met kervel
Tomatenbouillon
#
Varkensoester
met champignonsaus

Heldere kippesoep
* bielstuk
Hollandse
'Stroganotf'

Bavarois van bramen

Ananas pudding

Sollicitatie:
Spreekt bovenstaande functie u aan, belt u
dan vooreen sollicitatieformulier met mevrouw
H. A. de Boer van de dienst personele zaken,
telefoon 020 - 548 8800. VU ziekenhuis,
De Boelelaan 1117, 1081 H V Amsterdam.

*
Varkensmédaülons
'bonne femme'

,

Parijse soes met mandarijn

<

Onze zaalaccommodatie in alle vestigingen is uitermate geschikt voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrijfs) party.
Tot de KEY GROEP behoort ook de unieke varende party-lokatie RADERSALONBOOT KAPITEIN KOK in Amsterdam,
tel. 020 - 6234971 voor gezelschappen vanaf minimaal 80 en maximaal 375 gasten.
KEY GROEP, OostelijkeHandelskadeQ, 1019 BL Amsterdam

VU ziekenhuis, veelzijdige werkplek.

Met spoed ,|
gezocht: $

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

DIERENVRIENO

Ten behoeve van de verspreiding van:

die op mijn hond wil
passen van •
14 tot 18 sept. in de
ochtenduren.

Tel. 18336

H Nieuwsblad
opleïdingen/cursussen/opleidingen/cursussen

Met spoed gevraagd

Te huur

bezorgers/sters

GEM. APP.

OOK JU HAALT BIJ ONS JE
MAVO DIPLOMA. WEDDEN?

vidêocursussen
Basis-, vervolg- en
specialistische
cursussen

o Geen huiswerk» Individueel lesrooster
a Zelfstandig studeren en werken • Extra
begeleiding • Kleinschaligheid

zoals camera,
montage, regie,
geluid, akteren v.d.
camera e.v.a.
starten weer in
september

Ivo 6olleó<

Bel voor brochure

Ivo College Amsterdam, individualiserend voortgezet onderwijs voor (basisvorming en) mavo.

SPORTMASSAGE N.G.S.

sept. t/m mrt. '93
1200,- p.m.
all-in

Bel: 02507-17166.

Tel. 18718

Wij leiden U op voor het enige
erkende diploma sportmassage.
Erkend door de Vereniging van
Opleidingen Sportmassage en
door het Nederlands
Genootschap voor
Sportmassage.

VIDEOCENTRUM
020-6243720

vrijblijvende kennismaking. Bel Ivo College
Amsterdam: mevr. A. A. Bos of dhr. P. Buijsman:

020 - 665 6019. Kraaipanstraat 58-60,
1091 PM Amsterdam.

STUDIO AMSTERDAM
Eind september starten er weer diverse uitvoeringsgerichte
KOREN/ZANGGROEPEN, ORKESTEN/BANDS, DANSGROEPEN/
BALLETLESSEN, TONEEL/OPERA/MUSICALGROEPEN,
zowel voor beginners als gevorderden.

In alle groepen is plaats voor nieuwe leden.
Ook podlumgroepen voor kinderen (v.a. 7 jaar)
en scholieren (v.a. 13 jaar).

Een beroepsopleiding voor
mensen die zich interesseren
voor voetafwijkingen en
voetverzorging.

AANMELDING/INFORMATIEFOLDER:
Studio Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 12,
1017 RC Amsterdam, tel. 6259927/6259894
( w e r k d a g e n 14.00 - 18.00 uur)

Het Amsterdams Lyceum
Valeriusplein 15 1075 GJ Amsterdam

Lotus 1-2-3
MS-DOS 5.0

NIEUW: MICROSOFT WORD 2.0 voor Windows U
Zowel groopon als Individuoio
deelnemers kunnen op leder rnoment aan de cursussen beginnen.
Bij alle cursussen hoort een cursusboek, dat bij de prijs is inbegrepen.
Het lestempo wordt Individueel bepaald.

VAKOPLEIDINGEN

Basiskennis Boekhouden
Praktijkdiploma Boekhouden
Moderne Bedrijfs Administratie
Computer Boekhouden

Horeca Vakdiploma
Middenstandsdiploma
Etaleren/Plakkaatschrijven
idem voor gevorderden

COMMERCIEEL

AUTOMATISERING

Denk vooruit
studeer nu

NIMA-A
NIMA-A Examentraining
Praktijkdiploma Marketing
Handelsvertegenwoordiger
Rayonleider/ Districtsmanager
Praktisch Leidinggeven

Basiscursus MS-DOS
MS-DOS voor gevorderden
Basiscursus WordPerfect 5.1
Basiscursus Lotus 123
Lotus 123 voor gevorderden
Basiscursus DBase III+ en IV
Basiscursus DeskTop Publishing
(Windows/PageMaker)

SONNEVELD
SPORTING

VRAAG DE UITGEBREIDE STUDIE-INFORMATIE AAN: 020 - 6946876
OF UW PERSOONLIJK STUDIE-ADVIES OP:
DINSDAGAVOND
8 SEPTEMBER A.S. VAN 6 TOT 9 UUR.
ZATERDAGOCHTEND 12 SEPTEMBER A.S. VAN 10 TOT 1 UUR.

Kleine Houtweg 41
Tel.:023-323518

Passage 37
VANAF DINSDAG 1
SEPTEMBER STARTEN
ALLE LESSEN WEER.

Zwemles A en B
Yoga
Aerobic
Gymnastiek voor
ouderen
Alles met gebruik van Sauna,
Turks s toombad en
zwembad ƒ11,- per keer.

Er wordt les gegeven In groepen
van maximaal twaalf cursisten.

ZONNEBANKEN - GEZICHTSKANON
- LICHAAMSKANON - BADMINTON FITNESSAPPARATUUR.

Professioneel onderwijs tegen een
betaalbare prijs.

Logistiek management
Tekstverwerken met WordPerfect

H Basiskennis boekhouden

;fttmü^

^

AMBI modules HE.O en HE. l

Qj (ook deelcertificaten}

'Krafaiifcdiplomaboeiaiouden

JBasiscu^-|H|^irelaicms"- , - -'

Moderne bedrijfsaditunistratie

Public relations, NGPR-A en NGPR-B H (ook deelcertificaten)

(in de zaal en in het water)

Precies dat wat men moet weten
van de werking van een PC en de
besturingstaai (MS-DOS of Windows), Is op compacte wijze in de
cursus verwerkt

UITGEBREIDE FOLDER OP AANVRAAG:
TEL. (020) 662 77 90 - FAX (020) 675 68 61

deaux-rood
Tel. 02507-30890

ADMINISTRATIEF

groepen: Klassiek, Modern, Jazz/Showmusicat, House-aerobics, Ftamenco, Kinder- en
Scholierendansgroepen; HandkelWeiss Gezelschap, Kinder- en Scholierentoneelgroepen.
Amsterdamse Kameropera, Musicalgroep Amsterdam, Kindermusicalgroep,
Scholierenmusicalgroep.

voor Windows

enz. enz., kl. bor-

Avondopleidingen voor beginnende- en gevorderde werknemers en
(startende) ondernemers.

programma 92/93:
Amsterdams Theaterkoor, Koor Nieuwe muziek, Popkoor, Amsterdams Gouwe Ouwe Koor, Close
Harmony, Vrouwenkoor, Koor Slavische Muziek, Workshopkoor, Scholierenkoor, Amsterdams
Kinderkoor,Zanggroepen/lessen, klassiek, pop, operalmusical, notenschriftlsolfège; ATO
Philliarmonie. Theaterorkest, Studio Orkest, Dans & Amusementsorkest; DanslBalletlessen en

dBase

Bw.jr. 4e mnd. '88
veel extra's zoals:
ABS-systeem
airco, cruise contrpl

Mr. Treublaan 1 - 3
bij Amstelstation en Berlagebrug

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Inlichtingen:

WordPerfect

T.k.
MERCEDES 200 T

PEDICURE/CHIROPODIE

OPER

Belangstelling? Kom naar onze mavo voor een

Kollaart
Opleidingen

<
i

Tel. 02507^14678

Marketing NIMA-A en NIMA-B
,

*

.
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,
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}^aB8^pi^trassistetit(e) ,

B Basisdiploma belastingrecht

,

'

Management middenkader I en II

,

;

•"•,

IVaküjkdiplorna distributie

H Toerisme/recreatie (SEPR I en SEPR II)

VISIE B.V. Vermande - IVIO Samenwerkend in Educatie
De Zaterdagacademie verzorgt (mondelinge) cursussen op de zaterdagochtend van
9 tot 12 uur. Er wordt opgeleid voor erkende diploma's en certificaten. Voor de examengerichte opleidingen wordt examengarantie geboden. Verder is er een telefonisch spreekuur voor problemen met het huiswerk.

I V l E I S I I ie

ZATERDAGACADEMIE

De cursussen worden gegeven in de plaatsen
Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,
Zaandam en Zwolle en vangen aan vanaf
19 september.

INDESIT1200 TOEREN WASAUTOMAAT
1200 toeren wasautomaat, trommel roestvrijstaal, optimaal
bedieningsgemak, regelbare thermostaat, 18 wasprogramma's,
regelbare centrifugegang, halve wastoets, zeer zuinig en
zelfreinigende pomp. Adviesprijs'1299.-

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line,quikstartbeeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.'2075.-

1395.-

F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, aulofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

PANASONIC VHS-HQ VIDEORECORDER
NVJ33; 3 koppen'voor perfekte 'High-Quality'beeldkwaliteit,
digitale tracking, timer voor 8 programma's tot 1 maand vooruit te
programmeren, OTR, stilstaand beeld, Slow-Motion, indexzoeksysteem. Infrarood afstandbediening met
LCD-display en barcode-scanner. Adviesprijs* 1104.-

1749.

SONY CAMCORDER

F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,
autofocus. Adviesprijs. "2220.-

f\ Nederlandse Philips garantie.
'&
h 63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.
fc
btjt

1295.-

t

1195.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.
PHILIPS 21GR2550

55 CM TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Voorlader, centrifugegang 6 programma's, 12 couverts en l
1200trn/min., rvs trommel, geruisarm: Adviesprijs'1099.zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.-

:
f••j'JJ
Wj4
f<y

Q>|Q
H*iïï

uitstekende koeler/vriezer. Nederlands (opmerk. "11 99.Adviesprijs "848.-

475

INDESIT 2-DEURS

TOPMERK CAMCORDER

Type 2023; Tweedeurs 4
Rterren kombikast. Adv.'899.

E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. "2799.-

JVC CAMCORDER

t'jtita

899."

HOLL 1000 TOEREN

7QQ
m ?j|?J
ZANUSSI WASAUTOM.

ZANUSSI 2-DEURS
PTSJik CQC

STUNT! 550 TOEREN

PHILIPS / WHIRLPOOL

EMr 599-"

ijjfef D «i u."

VHS, Super kompakt! "2099.-

pTgai C"fC
Liditf Ö/U."

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

INDESIT PROMOTIE

Type 2596; Adv.'799.-

499.-

BAUKNECHT 2304
PHILIPS HI-FI VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

365.-

IjfiKr 699.-]

™ BAUKNECHT VW 3PR
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief 1000 TOEREN LUXE
pTgii
"700

749.-

70 CM TELETEKST .

INDESIT D310WF
INDESIT 1200TOEREN LUXE VAATWASSER

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. "1599.-

I5J5J."

BOSCH VW PS2100

urn* 849*"
MIELE VW G521

1479.MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

SAMSUNG RE570

BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'11 99.-

949.-

>jJ?Jftf

MOULINEX FM1115

JVC HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769.- 1

1149.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FJ_stereo geluid. '2095.-

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

1149.-

SONY 55 CM KVX2121
STEREO TELETEKST

Flat en Square Black Trinit- PANASONIC HI-FI
ron beeldbuis, euroscart, ste- F65; 4 koppen, VHS-HQ.' 1894.reo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs'2000.-

1249.JVC 63 CM STUNT

1299.-

1449.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

SIEMENS WM3380
1000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
'8 uur, shuttle, ab. '1990.-

KOMBI MAGNETRON

1399.-

1349.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

KOEL/VRIES KOMBI

1099.999

SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKST

JVC 55CM KTV
AFSTANDBEDIENING

WAS/DROOGKOMBINATIE

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron]
+ héle-lucht oven + grill.

Geen twee deurs koelkast maar PHILC0104RVS1000T
een echte 280 liter 2-deurs Tegen meerprijs wast en
koel/vries kombinatie. Koel- droogt u in één machine:
SHARP 3 IN 1 KOMBI
ruimte op "ooghoogte". Adv.'979.R8180;750Walt+draaiplaleau.

GRUNDia VHS VIDEO

479.-

VS720 HQ Super Vison, ingebouwde TELETEKST + PDC
(nw.prog.systeem!). "1599.-

ZANUSSI K/V (OJ) "

799.1799.GRUNDIG VHS VIDEO
SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

399.-'

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau.Adviesprijs'899.- 1

SONY HI-FI VIDEO

STEREO TELETEKST

MOULINEX KOMBI
800WATT + GRILL

779.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

VS700; HQ Super Vision, afstandbed. + LCD-display.' 1239.

819.-

699.-

MIELE KOEL/VRIES

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS/ WHIRLPOOL
pTgifr
OCR

liïtw

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. '1295.-

BAUKNECHT K/V

OÖO."

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

899^
RISICO

BAUKNECHT WA6500

795.-

69.

699.-

699."j

De grote AEG kollektie bij KOMBI MAGNETRON
BCC te bewonderen ! Wat zegt 3 IN 1 + DRAAISPIT
u van deze AEG/BCC stunt- 35 liter inhoud, 800 Watt veraanbieding? Adviesprijs'1 549.- mogen en digitale tijdklok.

VR200; Afstandbediend. '825.-

569.569.

ARISTONA VHS VIDEO

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

2SB01 ;HQ,afst.bed. Adv.'1095.-

JVC VHS-HQ VIDEO

Type AWGOS^; Upvolger van
de nu reeds legendarische
Oerdegelijke tabletop. Zeer PHILIPS CC1000, echter met
fraaie uitvoering met formica REGELBARE centrifugegang
bovenblad. Officiële garantie. tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. "1495.-

Van de uitvinders! '1099.

130 LTR. KOELKAST

STUNT! VHS HQ-VIDEO

265.-

Inkl. afstandbediening!

160 LTR. KOELKAST

160 liter, 2-sterren vriesvak.

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7; Adviesprijs'2275.-

365.-

SONY VHS-HQ VIDEO

PHILIPS 140 LITER

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv. *1220.-

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

799.
nflft
1498.SONY VHS-HQ VIDEO
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

395.-

ZANUSS1140 LITER

V210; afstandbediend. '1110.-

769.-

M720; LCD-afstandbed. '999.-

669.

AUDIOCASSEHES

749.

SONY
TDK
TDK

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed.+leespen. '1445.-

699.-

ARISTONA 51 CM
BLAUPUNKT PM3741

498.-

VSF15; VHS-HQ, p e r f e k t
beeld, afstandbed. Adv.'988.-

699.
569

VIDEOCASSETTES

548
648.INDESIT G/E FORNUIS
ETNA FORNUIS 14.00

698

41OIV; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

958.-

ATAG ELEKTRISCH

FEO25A/EFF225/234.
Adviesprijs."1445.ZANUSSI WASDROGER

1098.
ATAG INFRA TURBO
"P
349.RVS REVERSEREND
Type TD50; Adviesprijs*649.-

IVUVVUlVUUlluiuui

MOULINEX
OVEN

Type KN5402WO; Adv. "849.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

45.-

UX-90 (11)15.- BlVHS E-180 (3 uur)19.SA-90(II)20.- I|BASFE-180SHG 24.'
D-60(l) 10.- liVHS E-240 (4 uur)24.-

INDESIT
FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. • 1049.-

Adviesprijs*869.-

ARISTONA TELETEKST BLAUPUNKT VIDEO

AKAI3 KOPPEN VIDEO

1000 TOEREN RVS BL

BAUKNECHT 160 LTR

BLAUPUNKT55CM STUNT PANASONIC VIDEO
SUPER TELETEKST
J30; VHS-HQ, 3 koppen. '1157.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

999.1099.-

BOSCH KTF1540

HITACHI VHS VIDEO

948

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

PHILIPS 160 LITER

M730; HQ, 3 koppen. "1299.-

1098.

899.-

AEG TURNETTE

455.555.575.-

649.IMffiy
1398.HITACHI VHS VIDEO
GRUNDIG63CMTEKST
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

is een verademing.

__„_^

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. '595.-

m 499.-

BAUKN./BOSCH/AEG

i-IHQVIDE
AKAI VHS-IHQ
VIDEO

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

1398.-

VSF200; Afstandbediend.
andbediend.*;'768.-

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-

BAUKNECHT LUXE
PANASONIC NVJ 45
VHS VIDEORECORDER
PANASONIC NVJ 40
VHS VIDEORECORDER
PANASONIC NVF 55
Hi-Fi VIDEO

949.749.-

1.349.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.

| STUNT!! VRIESKIST!!

378.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANPSmD

CONDENSDROGER

899.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

SIEMENS CONDENS

:

LSËr
1Z99.MIELE DROGER
ttf:wy 1199.- PELGRIM WASEMKAP
MERKCENTRIFUGE

169.-

WA15; Adviesprijs'245.-

108.-
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Zandvoortse voetbaltrainers wagen zich niet aan voorspellingen

6

Bad Zuid
de sterkste

We zien wel wat het wordt komend seizoen

ZANDVOORT - De voetbalcompetitie gaat komend
weekend van start. Naar aanleiding daarvan geven de
Zandvoortse clubtrainers hun mening over het nieuwe voetbalseizoen. Aan gewaagde voorspellingen wagen de trainers Gerard Nijkamp (Zandvoort'75), Piet
Keur (Zandvoortmeeuwen-zondag), Teun Vastenhouw (Zandvportmeeuwen-zaterdag) en Willem Koning (TZB) zich niet. Zij houden zich op de vlakte.
door Aaldert Stobbelaar
Het in de tweede klasse KNVB zaterdag uitkomende Zandvoort'75
staat voor het derde achtereenvolgende jaar onder leiding van de succesvolle trainer Gerard Nijkamp.
Onder zijn leiding stoomde Zandvqort'75 in twee jaar van de vierde
klasse naar de tweede klasse. Daarin
zal het team proberen zich waar te
maken en te handhaven, doch gezien de voorbereiding maakt Nijkamp zich aardig ongerust.
"De voorbereiding was een ramp,"
stelt Gerard Nijkamp. "Ik heb zoiets
nog niet eerder meegemaakt. Door
vele blessures, werk en vakantie
stonden we vaak met een paar man
en iedereen weet dat de basis voor
een goed seizoen in augustus wordt
gelegd. Aan sfeer ontbreekt het niet
maar er lijkt minder interesse te
zijn. Je moet in deze fase tweemaal
anderhalf uur trainen. Die tijd moet
je benutten om goed voor de dag te
komen. Ik heb m'n bedenkingen en
voel dat de voorbereiding niet goed
is. Ik mag wel zeggen dat ik daar niet
debet aan ben."
De blessures vormen de grootste
ellende voor Zandvoort'75. Zo zijn
Ivar Steen, Johan van Marie, Jan
Willem Luiten, Bert van Meelen,
Philip van der Heuvel, Jos Baars en
Hans Hartkamp langdurig uitgeschakeld, ook al doet verzorger Ad
Eykhof er alles aan om de spelers
weer fit te krijgen. Terug in de selectie is Reinier Kreuger, na een jaar
Hoofddorp en zijn Ab Zwemmer en
Andre Allis, uit
lagere
teams,
aan de selectie
toegevoegd. Bovendien vertrokken in eerste instantie
Robin •••
Luiten en topscorer Paul Longayroux. Op het
laatste moment zag Longayroux
echter af van de overstap naar KCH.
In alle oefenwedstrijden van de
Heemsteedse club had de Zandvoortse spits gescoord en goed gevoetbald, maar de RCH trainer achtte het nodig hem-niet op te stellen

voor de eerste competitie wedstrijd.
"De beloftes, die hem zijn gedaan is
RCH niet nagekomen en daardoor
heeft hij het vertrouwen in de RCH
trainer verloren en ziet het niet
meer zitten", zegt Gerad Nijkamp,
die natuurlijk best te spreken was
over de terugkeer op het Zandvoort'75 nest.
Ondanks de terugkeer van Paul
Longayroux blijft de Zandvoort'75
trainer, vooral in de eerste wedstrijden, moeilijkheden zien. "Die eerste
vier wedstrijden zijn erg zwaar. Met
een compleet team draaien we mee
in deze klasse, maar zolang dat niet
het geval is zal het moeilijk worden".

ZVM-ZATERDAG
Na veel gezoek slaagde Zandvoortmeeuwen er niet in een trainer voor
de zaterdagvoetballers te vinden.
Vele sollicitanten vielen af om diverse redenen en ten einde raad kwam
de club terecht bij Teun Vastenhouw die reeds vier jaar de jeugd
van Zandvoortmeeuwen traint. Vastenhouw ging akkoord nadat de selectie en begeleiding unaniem van
mening waren dat met deze trainer
een goede keus was gedaan. Teun
Vastenhouw heeft alle teams van de
Meeuwen doorlopen, vanaf de weipen tot het eerste elftal. De 44-jarige
Zandvoorter traint op vrijwillige basis, omdat hij nog niet de vereiste
diploma's heeft. "De intentie is aanwezig om het diploma te behalen",

• Aan de samenstelling van trainers en spelers is bij de meeste clubs niet zo erg veel veranderd. Topscorer Paul
Longayroux blijft bijvoorbeeld bij Zandvoort'75 spelen.

zien dat ik het kan. Het is een leuke
groep om mee te werken, die op een
leuk niveau en fanatiek wil voetballen. Ik sta niet boven de groep maar
er tussen in. Ik ken ze nog vanuit de
pupillen en heb met sommige nog
gezaalvoetbald. Nu moeten ze me
echter wel accepteren. De groep bestaat uit een vriendenploeg en ze
hebben veel voor elkaar over. Iedereen werkt voor elkaar".
Vorig jaar kwam het in de vierde
klasse KNVB uitkomende team in
de slotfase van de competitie in de
degradatie problemen. Vastenhouw
meent dat dit
jaar iets beter gepresteerd moet
en ook kan worden. "Door de
trainers perike•"-•"•"•-™~ len zijn we nog
niet geheel in
vorm, maar gezien het spelers potentieel moet de middenmoot of
liefst net daar boven mogelijk zijn.
Het tactisch vermogen in de groep is
vrij hoog".

situatie voor het Zandvoortmeeuwen-team behoorlijk penibel was geworden, werd Piet Keur als trainer
te hulp geroepen om Zandvoortmeeuwen uit het dal te halen. Toen
lukte dat aardig maar een hoge eindklassering zat er toen niet meer in.
Dit seizoen heeft de Zandvoortse
Haarlem voetballer vanaf de start de
touwtjes in handen. Natuurlijk
hoopt iedereen bij Zandvoortmeeuwen dat de HVB geruild wordt voor
de KNVB maar Piet Keur waagt zich
niet aan voorspellingen. Ook niet na
aandringen.
"Aan voorspellingen doe ik
niet mee, we zien
wel wat het
wordt",
aldus
Piet Keur. "We
hebben een se- ••••-^••••M™™™
lectie van dertig
man, de opkomst van de training is
uitstekend en het ziet er best hoopvol uit, maar nogmaals we zien wel".
De selectie van Zandvoortmeeuwen
is dit jaar versterkt met Charles Das,
Ruud van Laere en diverse j eugdspeZVM-ZONDAG
ïers. Ook zijn Steef Water en Frans
Halverwege vorig seizoen, toen de Makkau weer bij de Meeuwen terug

en is Ruud Echteld een zware blessure te boven. Daarentegen zijn
Mark van der Berg, Arend Reger en
Duncan Bloem vertrokken.
De groep lijkt niet al te jong, maar
volgens Piet Keur is dat echt geen
probleem. "We hebben een mengelmoes van jonge en wat oudere spelers. De jongeren pikken veel op van
de oudjes. De sfeer tussen die gasten
is erg goed. Het bestuur doet er ook
alles aan om het iedereen naar de zin
te maken. Voorbeeld daarvan is de
Scheveningen dag die we afgelopen
zondag hadden".

Met de bus naar g;j
Candia tegen Z'75 j#j

Vastenhouw:
'Intentie om diploma te halen is er'

meldt Teun Vastenhouw.
"Een belangrijke reden om-het te
doen is dat ik een schitterende tijd
als voetballer bij Zandvoortmeeuwen heb gehad en dan wil je wat
terug doen voor je cluppie. Ik vind
het bovendien een enorme uitdaging, prachtig om de mensen te laten

De ex-speler van Twente en Feyenoord en huidige spits van Haarlem
krijgt de volle medewerking van zijn
club om de Zandvoortse vereniging
te trainen. Haarlem speelt meestal
op zaterdagavond, maar mocht het
eeïis voorkomen dat op zondagmiddag gevoetbald wordt dan neemt Ri-

Fietstocht Olympia

ZANDVOORT - Het tiendëi
strandpachters zaalvoetbal-:

chard Bruijnzeel de coaching waar. toernooi is een groot succes geX
"Ik krijg alle medewerking van
;
Haarlem. In het geven van trainin- worden. Bad Zuid bleek . tij- ;
dens
de
finale
avond
het
sterk-:
gen heb ik veel plezier. Het gaat ook
erg lekker en ik durf wel te zeggen ste team en ging met de wissel-;
dat we aanvallend voetbal te zien bokaal naar huis.
.;
krijgen. 0-0 wedstrijden hoeft voor
Sky Line, De Zomer, Club Mariti-'
mij niet, we gaan lekker aanvallend
me, Bad Zuid, De Wurf I en de Würf:
voetballen", besluit Piet Keur.
II hadden zich geplaatst voor de fi-j
nale avond. In een halve competitie;
TZB
moesten deze teams proberen de;
Het in de tweede klasse HVB uit- meeste punten te halen. Na enkele.;
komende TZB staat dit jaar onder wedstrijden spitste de strijd, orh Üe!
leiding van oud-speler Willem Ko- felbegeerde wisseltrofee, zich to0 tot;
ning. Hij speelde vanaf 1974 tot 1991 drie kanshebbers. Sky Line, Bad;
,.-,.,.;
in het eerste elftal van 'The Boys'. Zuid en Club Maritime.
Koning doet de trainer op vrijwillige
Zo wist Bad Zuid in de ontmoeting^
basis omdat hij geen diploma taezit- met Club Maritime pas drie se.cofjr-'
ter is. "Het afgelopen jaar heb ik wel den voor tijd een 0-1 achterstand;,
vaak de trainingen waargenomen, weg te werken en bleef zodoende-in;
maar nu sta ik echt voor het eerst de race. Sky Line, fel aangemoedigd;
voor de groep", aldus Willem Ko- door een grote supporterssehare, :•
ning. "Op de advertentie om een nam tegen Club Maritime een 2-0
nieuwe trainer is zelfs niemand afge- voorsprong, maar moest toch toe-'
komeri, dus heb ik het maar gedaan. staan dat hun tegenstander in de.
Ik vind het jammer dat Ab Bol ge- laatste minuten op gelijke hoogte'
stopt is, want hij deed het goed".
kwam.
.''.•.
In de ontmoeting Sky Line tegen-'
De selectie van zo'n vijfentwintig Bad Zuid lukte het Sky Line, onman ziet er vrijwel hetzelfde uit als danks enkele goede kansen, maar^
vorig jaar. Alleen Henk Bos (doel- niet om te scoren. Bad Zuid sloeg',
man) en een paar spelers die lager echter wel toe en hield de 1-0 voor-:
speelden zijn aan de groep toege- sprong, al was dat met veel moeite,-;
voegd. "Het zit redelijk in elkaar. Er tot het einde vast. Door vervolgens;
wordt goed getraind en ook de oefen- met 3-2 te winnen van zowel de Wurf j
partijen verlopen goed. De organisa- I en II werd Bad Zuid onbereikbaar;
tie rond het team is goed verzorgd. voor de concurrentie en werd wïnWe proberen, dit jaar weer gezellig- naar van dit jubileum-toernooi. '~ ;
heid en sfeer te brengen. Sfeer is
afloop werd in de kantine vanbelangrijk en als de groep gemoti- deNa
Pellikaan sporthal de huldiging
veerd blijft trainen dan zie ik ze in de
middenmoot eindigen. Het is mee- ge'houden door Jan Paap, waarna d,e
plaats vond, die.
genomen als er een periodetitel ge- sluitingsceremonie
door alle aanwezigen hoger gewaar-pakt wordt maar daar gaan we niet deerd
werd dan die van de Olympivan uit".
sche Spelen in Barcelona.
'
De laatste jaren zat TZB vaak met Eindstand: 1. Bad Zuid il punten. 2. Club
het probleem van een onvolledig elf- Maritime 8. :i. Sky Line 7.4.1)c Wurf 14,5. De
tal, maar daar hoopt Willem Koning Wurf II 2. (i. De Zomer 0.
dit seizoen geen last van te hebben.
"Elke zondag wil ik 14 of 15 man
naar de wedstrijd meenemen. Als de
nood erg hoog
zou worden dan
ga ik er zelf nog
ZANDVOORT - Het naar de twéé'
wel in, maar dat de klasse KNVB gepromoveerde
mag
eigenlijk Zandvoort'75 begint aanstaande;'zaS
niet gebeuren. Ik terdag de competitie met een uit-• ben wat dat be- wedstrijd tegen Candia uit Rhérién!
treft .wel opti- Supporters, die deze wedstrijd wilmistisch en verwacht wel dat het len meemaken kunnen tegen ^n
goed gaat.
vergoeding van vijf gulden me£.dé
Het door de firma Clicks geheel in bus mee, De bus vertrekt bij de kan'het nieuw gestoken TZB komt zon- tine van Zandvoort'75 om 12.00 uur.
dag voor de eerste competitie wedZandvoort'75 zal in deze competi:
strijd uit tegen de reserves van Con- tie zeer interessante tegenstanders
cordia op het veld aan de Kennemer- treffen zoals Ajax, Volendam RKA;
weg, aanvang half drie.
VIC en Candia.
.•v

Nijkamp:
'De voorbereiding was een ramp'

Oude racewagens zette snelle tijden neer

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De Rijwiel
Toerclub Olympia houdt aanstaande zaterdag de negentig
kilometer lange fietstocht
Rond de Zuid, vanuit Zandvoort.
Voor deze tocht kan worden ingeschreven op zondagmorgen tussen
negen én tien uur bij strandpaviljoen nr. 8 Trefpunt. De inschrijfkosten bedragen 2,50 gulden en voor een
herinnering aan deze tocht dienen
de deelnemers vijf gulden extra te
betalen. De route gaat rond De Zuid,
dat wil zeggen, dat er eerst gereden
wordt via het duinfietspad naar Langervelderslag Noordwijk Katwijk
Wassenaarseslag en Scheveningen.
De terugweg gaat via Wassenaar
Katwijk aan de Rijn Rijnsburg Voorhout Lisse en Vogelenzang.
Deelnemers die de voorkeur geven
aan het rijden in groepsverband
kunnen om tien uur starten onder
leiding van ervaren leden van Olympia. Dan behoeft geen route te worden gelezen, maar dient met een gemiddelde snelheid van 25 kilometer
per uur gefietst te worden.

CINEMA CIRCUS
J
L

bioscoopprogrammering
van donderdag 3 sept. t/m woensdag 9 sept. 1992

Toernooi verregend
ZANDVOORT - Het Jan van Kohingsbruggentoernooi van Casino-ZVM dat afgelopen zondag gehouden zou worden, is verregend.
De weersvoorspelling was redelijk
gunstig, 's Morgens zon en later op
de dag toenemende bewolking en reOude bolides zette snelle tijden neer tijdens de Historische Grand Prix.
Foto Bram Stijnen gen. Die voorspelling kwam niet uit
en daarom was handballen op de
Het circuit had opnieuw pech. Viel vorige week een deel van de American auto dateert namelijk volgens de organisatie van voor eind 1965 en moet verharde velden niet mogelijk. In de
deel letterlijk in het water vanwege een plotselinge stortbui, deze week was geprepareerd zijn, zoals destijds door de internationale reglementen van de loop van de morgen ging het steeds
het hele weekeinde pech. Daarom kwamen er weinig; bezoekers naar de FIA werd voorgeschreven. Te zien waren onder andere prachtige Bugatti, harder regenen en na een achttal
racepiste. Jammer, want de Historische Grand Prix was wel degelijk de Jaguars, Porsches en Ferraris's.
wedstrijden werd door de toernooimoeite waard. Te zien waren onder andere Ferrari's en Lotussen en andere
De historische bolides slaagden er toch nog in verrassende tijden neer te leiding, in overleg met de teamleiFormule l wagens uit de jaren zeventig.
zetten. Het sleutelen aan de 'racemonsters' was dus, ondanks het lage aantal ders, besloten het toernooi te stopMaar ook nog oudere karretjes scheurden door de ring. Een historische kijkers, niet voor niets geweest.
pen.

Remzeilwedstrijd
ZANDVOORT - De Watersport Vereniging Zandvoort
houdt op 12 september de traditionele Rem-race. De zeilwedstrijd staat open voor alle klasse
catamarans. Hij begint 's morgens om half elf eri er wordt
gestart in Zandvoort voor het
clubhuis van de Watersport vereniging. De tocht gaat dan via
Langervelderslag naar Noordwijk waar een boei gerond
wordt. Vervolgens zeilen de
deelnemers richting Rem-eiland. Op een kilometer van dit
eiland ronden de deelnemers de
volgende boei, om dan via
Noordwijk en vervolgens langs
de kust richting Zandvoort te
varen waar de finish ligt. Inschrijving voor dit zeilevenement kan op de ochtend voor de
race gebeuren. Vanaf acht uur is
het clubhuis aan de zuid-boulevard open en kan men zich meiden. Voor een tweemansboot
moet 45 gulden worden betaald
en een eenmansboot betaalt 35
gulden.

Chess wil met meerdere teams schaken
ZANDVOORT - Chess
Society Zandvoort opent
morgen, vrijdag 4 september,
het nieuwe schaakseizoen
openen met de jaarlijkse
algemene ledenvergadering.
Behalve aan serieuze
punten op de agenda, zal er
aan het eind van de avond
zeker aandacht geschonken
worden aan het feit dat de
vereniging deze week precies
twee jaar geleden werd
opgericht.
De Chess Society Zandvoort zal
op de vergadering haar leden
bekend maken hoe het derde
seizoen er uit zal gaan zien. Door
een verdubbeling van het aantal
leden is Chess voor het eerst een
complete schaakvereniging.
Behalve de externe competitie
wordt er nu een interne competitie
gehouden en tevens wordt een

tweede achttal in de externe
competitie ingeschreven. De
externe- en interne competitie zijn
dan ook twee zeer'belangrijke
punten op de agenda.
Over de interne competitie kan al
vast worden vermeld dat er naast de
gewone partij en (36 zetten in
anderhalf uur) ook gestreden gaat
worden in een apart rapid-schaak
klassement (twintig tot dertig
minuten voor de hele partij) en een
snelschaak klassement (vijf
minuten voor de hele partij).

Serieuze partijen
Verhoudingsgewijs zal echter
zo'n tweederde van het aantal
avonden besteed gaan worden aan
serieuze partijen. Dit blijft immers
volgens het bestuur van Chess ook,
voor de pas met wedstrijdschaak
beginnende leden, de beste
oefening. Alhoewel volgens
wedstrijdleider Van Brakel de
rapid- en snelschaak wedstrijden

steeds grotere opgang maken.
Naast de competities wordt er
door Chess deelgenomen aan
toernooien. Op 17 oktober
aanstaande spelen de Zandvoorters
het viertallen toernooi van de
Amsterdamse schaakvereniging De
Raadsheer, waar vorig jaar de
tweede plaats werd behaald.
"Het zou daarom schitterend zijn
als we deze keer met meerdere
teams mee zouden kunnen doen
want iedereen speelt hier in z'n
eigen sterkte categorie", aldus
teamleider Olaf Cliteur. Zelf
organiseert Chess dit jaar de derde
editie van het management Share
toernooi.
Het is ook al zeker dat eind
september een koppel-toernooi
plaats zal vinden in Café Neuf in de
Haltestraat.
Spelers van Chess zullen duo's
vormen met club-spelers en zo een
toernooi afwerken, waarbij

uiteraard de gezelligheid hoog in't
vaandel staat.

Cliteur
Olaf Cliteur heeft in ieder geval
reeds getoond de goede vorm van
vorig seizoen te hebben
vastgehouden. In een, in
Amsterdam georganiseerde
zomercompetitie over zeven
ronden, legde de Zandvoorter met
5'/j punt beslag op de tweede plaats.
Ook nieuwkomers Fred van de
Klashorst en Jacob de Boer
toonden in goede vorm te verkeren.
Beiden schreven deze zomer een
editie van het door Chess zelf
georganiseerde
strandschaaktoernooi op hun
naam.
Ook de laatste editie van het
openluchtschaak op het
Raadhuisplein is weer succesvol
verlopen. Ondanks de wat gure
wind kwamen toch veel schakers
uit binnen- en buitenland op het
gebeuren af om strijd te leveren.

;|
•

BATIYSAN RETURNS
DAGELIJKS OM:
19.00 EN 21.30 UUR
ALLE LEEFTIJDEN
KAARTEN:
tot 1-2 jaar: ƒ 9,00
65+: f 9,00
volwassenen: f 12,50
Nederlands gesproken
en gezongen

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ9,volwassenen ƒ 12,50
65+ ƒ9,00
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

Met z'n ajlen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal G personen,
voor maar ƒ12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

Gevr.
Hulp in de
huishouding
Dagelijks van
13.00-15.00 uur.
In de wintermaanden
okt. t/m maart
3 uur p.w.
Liefst dame v.a. 40 jaar
15,- p.u. Tel. 19250
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Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
V

ANTWOORDCOUPON l

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
~® de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

Woningruil:

\)LUQT

Aangeb.: A'veen
Dubb. bpv.et.
4-kmrs, vrij entree
457,-

VAN DER:
CornwallstraatG

Umuiden

02550-30624

Q Stuurt u mij meer informatie over (s.v.p. Invullen)
D Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s.v.p. Invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SVSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
D INBHAAKVERTHAGEND GLAS
O GELUIDWEREND GLAS
Q ZONREFLEKTEREND GLAS
P DAKKAPELLEN
\
D SERRE'S
'
D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

fucfafl

n
' roouust kunststof
ena
'um/n» um . Verras
sen
fctóeurene,
" te Weden

•j^~^>^t-f

Eifels en zij.
gedeelten...

Ö

NAAM:_
ADRES:.

Gevr.: woonruimte
in Z'vrt. of omg.

wertr GLAS
Ramen+Deuren

Br.o.nr. 335791

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen.
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
' Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm. fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

^*0 tmf

*^^

POSTKODE+PLAATS: -

BANKSTELKUSSENS

Gemengde
boeketten
voor maar:

ALLE SOORTEN VITRAGE

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

5,9,95

per meter v.a

9.95

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

vanaf 0,05

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

„erica"

De Vries

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

9

reinette

Bespaar nu veel geld op uw stoomgoed met de

KASTENWAND-SYSTEMEN

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

295,-

10 stuks stofferen voor v.a

MEUBELSTOFFEN

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de

GROTE UITVERKOOP

Deze week:

KEUZE IN
WANDEN!
DECOR PANELEN

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
• zenden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

TELEFOON:.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

NAJAARS-STOOMCOUPONS
Knip uit en profiteer tot en met 30 september 1992

r
COUPON 2

COUPON 1

3 ROKKEN STOMEN

Aan een nieuwe Volkswagen Polo
kunt u nu bij ons fors bijverdienen!

(geen plooirok)

_^ ^- |i

lo.

van 23,35 voor

van 21,75 voor:

COUPON 3

COUPON 4

KOSTUUM STOMEN

REGENJAS
STOMEN
en waterdicht maken

00

van 16,70 voor:

14!

00

van 16,55 voor:

L
COUPON 5

Tniien, pullovers stomen
50

Bij ons versiert u nu een Polo met f 1.000,- aan gratis accessoires naar uw eigen keuze!
Bekijkt u in onze showroom de Volkswagen Polo, dan ziet u
meteen dat hij door z'n ontwerpers al danig is verwend met
luxe en comfortabele extra's. Wel. denkt u daar dan nog maar
eens voor f1.000,- aan extra accessoires bij!
Daar kunt u heel wat wensen tegelijk voor in vervulling laten gaan... Zoekt u maar gratis uit! Bijvoorbeeld auto-

radio én 'n zonnedak. Trouwens, in onze weivoorziene accessoireshop komt u vanzelf wel op ideeën. En bovendien worden
de accessoires die u kiest nog gratis gemonteerd ook. Komt u
maar snel onze Polo bekijken en proefrijden. Daarna maken wij
er helemaal uw „Polo Speciaal" van. Maar wacht u niet te lang.
van deze royale actie kunt u maar tijdelijk profiteren!

*

Er is al een Volkswagen Polo vanaf f 21.935,-. Polo Fox f 21.935.-. Polo Comfort f 22.350.-: Polo CL f 23.345.-. Deze prijzen gelden zowel voor de 3-deurs als de
Coupé. Polo Coupé GT f 27.260.-. Prijzen zijn "vanaf'-prijzen inclusief BTW. exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

*

van 17,85 voor:

12.

Coupon uitknippen en meebrengen bij het
brengen van stoomgoed.
Ongelimiteerd gebruik van coupons.

COUPON 6

Gordijnen, dekens,
slaapzakken etc.

25% korting
Al uw kleding wordt gereinigd in de modernste
reinigingsmachines, en afgewerkt door specialisten.

DEZE NAJAARSAKTIE GELDT NU BIJ:

Auôi

AUTO STRIJDER B.V.

Burg. van Alphenstraat 102, tel.02507-14565, Zandvoort

REINETTE

DROGISTERIJ

EXPRES STOMERIJ

GOOSSENS

Haltestraat 39 - Zandvoort

Winkelcentrum Noord

Zandvoort

Vrije tijd:.

J
Diepvrieskasten
instellen
blijft moeilijk

E HEBT ER kreken
waarin je je vrijwel
alleen op de wereld
waant, met een duikende
fuut en de rustig
klapwiekende blauwe
reiger. Vanaf breed, open
water zie je echter in de
verte grijswitte pluimen
uit hoge pijpen stromen.
Ergens in deze streek
houdt de bever zich schuil.
„Als je dit gebied echt wilt
zien, moetje het water
op," zegt Peter van Beek,
projectleider van het
Biesboschmuseum bij de
Spieringsluis.

"V7OOR VEEL fabrikanten van
* diepvrieskasten blijkt het
nog een probleem te zijn goede
aanwijzingen te geven voor het
instellen van de thermostaatstand, zo blijkt uit een test van
de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek. Het gevolg is dat
de kasten, wanneer ze volgens
de gebruiksaanwijzing worden
ingesteld, de vereiste bewaartemperatuur van - 18°C niet halen. Aangeraden wordt daarom
met een losse diepvriesthermo„Ik kom straks wel bij je." De
meter te controleren of de tem- kaartjesverkoper van het veer
peratuur goed is.
aan de Kop van 't Land, dirigeert de automobilisten en fietEen milieuvriendelijke vries- sers naar hun plek op het dek.
kast is zuinig met elektriciteit „Dat maakt vijf gulden tachen bevat geen schadelijke CFK.- tig." Het bedrag om van de Holgassen. De test geeft op geen landse naar de Brabantse Biesvan beide punten reden tot jui- bosch over te steken. De tocht
chen. De overheid bereidt mi- naar gene zijde van de Nieuwe
lieuvoorschriften voor die, als Merwede vergt zo'n tien minuze nu al van kracht zouden zijn, ten. Twee vrouwelijke toeristen
heel wat geteste vrieskasten fotograferen elkaar in hoog
zouden uitbannen. Zo zijn veel tempo tegen het brede decor
kasten te kwistig met stroom. van dijken, riet en water. Een
Bij de test zijn 13 merken en klein eskader aalscholvers
typen gevonden die zoveel scheert achter het veer langs
stroom verbruiken dat verkoop laag over het water.
verboden zou zijn als de op sta„Als je van het veer komt,
pel staande wettelijke regels nu moet je rechts aanhouden en
al zouden gelden.
bij de volgende kruising weer
rechts. Over het water, bij de
Gelet op de kwaliteit en de sluis, daar ligt het museum."
prijs komt bij de vrijstaande Peter van Beek ontvangt jaarkleine kasten de Nordland lijks een vijfentwintig duizend
TV125 (f 500) als beste naar vo- bezoekers in zijn Biesboschren; bij de voor inbouw bestem- museum. „En dan moetje rekede kleine kasten de Zanussi nen dat het hier in de winterZPL 6120 F (f 1590); bij de grote maanden erg rustig is. Het
kasten met normale wanddikte Biesboschmuseum is in dagde Zanussi Z620 VF (f 900) en tocht-programma's van de
bij de grote dikwandige kasten NZH, Betuwe Express en Arke
de AEG Öko Arctis 225 GS (f opgenomen. In het voor- en na1250).
seizoen komen hier personeelsverenigingen
en scholen."
Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overma„Wat je in dit museum aanken op Postbanknummer 1477321
t.n.v. SVWO, Den Haag en onder ver- treft, is van alles over de gemelding van 'diepvrieskasten'.
schiedenis van de Biesbosch.
Maar als je nu eerst even de diapresentatie bekijkt, dan denk
ik dat veel van watje hier in het
museum ziet duidelijk wordt.
De presentatie duurt twintig
minuten. Daarna zal ik je het
een en ander uitleggen."

Twisten

e De Zanussi Z 620 VF

Hiswa-specïal
In verband met de HISWA
heeft de Waterkampioen (nr.
16) een special uitgebracht met
daarin allemaal wetenswaardigheden (prijzen, plattegrond,
deelnemerslijst' e.d.) over dit
waterspektakel. In het blad ook
een test van de Tideclock Prosser, een elektronische getijtafel
voor bijna heel Europa. In nr.
15 van de Waterkampioen worden veertien elektrische buitenboordmotoren getest. De
testers genoten van het stille
varen, maar constateerden wel
dat de boten bij hoge snelheid
soms veel stroom verbruiken.
Een van de conclusies luidt dan
ook: om de motoren economischer te maken moeten de fabrikanten nog eens goed nadenken over de verhouding vermogen, toerental en schroef. Een
aantal kreeg als beoordeling
mee dat de verhouding tussen
snelheid en stroomverbruik redelijk was. De Minn Kota 65T
Turbo (f 1095) was de enige
waarvan werd gevonden dat de
verhouding tussen stroomverbruik en snelheid goed was.

Dia's, foto's en gebruiksvoorwerpen geven een beeld van de
Biesbosch voor en na de St. Elisabethsvloed in 1421 die de dijken deed breken. Men had het
in die jaren te druk met de
Hoekse en Kabeljauwse twisten om ziqh over de zeewering
te bekreïïri'ën."Een groot gebied
kwam zodoende onder water te
staan'^dé iaterë Biesbosch. Gevist werd er, nog tot het begin
van deze eeuw, op zalm, paling
en steur. „Heb je die grote steur
gezien bij de entree van het museum? Zo'n joekel is hier in de
Biesbosch gevangen."
Het museum dateert uit 1984
en is inmiddels te krap gehuisvest. Het stichtingsbestuur
denkt daarom aan de bouw van
een groter onderkomen in de
buurt van wat men met een
groots woord het 'Buitenmuseum' noemt: een pad langs een
stuk op ouderwetse manier onderhouden land. Het in ere houden dus van de griend- en rietcultuur. Een griend is een akker met wilgen waarvan het
hout veel gebruiksmogelijkheden bood: hoepels rond tonnen
werden er onder meer van gemaakt.
Op maandagochtend trokken
de Biesboschwerkers met hun
kist vol proviand, bestek en lijfgoed het waterrijke gebied in.
Na dagenlang zwaar werk keerden ze zaterdag naar de bewoonde wereld terug. De arbeiders sliepen in zelf gemaakte
houten hutten, later kwamen er
op grond van een overheidsbesluit stenen onderkomens. Het
was beulen in de Biesbosch.

• De belangstelling voor kanotochten met natuurgids blijft
groot, reserveren is noodzakelijk
Folo: R. Don

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Tnidy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niel op vrijdag)

Gratis rondvaart
voor grootouders

'Waar begint nu
Biesbosch?'
door Jan Maarten Pekclharing
„Er zijn mannen die indertijd
hier gewerkt hebben, die weigeren naar het Biesboschmuseum te komen. Ze hebben te
slechte herinneringen aan die
tijd," zegt Peter van Beek.
In het laatste jaar van de
Tweede Wereldoorlog speelde
het ontoegankelijke gebied een
rol als geheime verbindingslinie tussen het bevrijde zuiden
en het bezette noorden.

Getij
Aan de grote charme van de
Biesbosch, het verschil tussen
eb en vloed van wel twee meter,
kwam op l november 1970 abrupt een einde. De Haringvliet
ging dicht en het getijdeverschil ' bedraagt thans:': aan de
Kop van 't Land een luttele
twintig centimeter.1'-''"1*^" - v
Recreanten hebben bezit genomen van de Biesbosch. Aan
het eind van een lint van industriële complexen bij Dordrecht,
niet ver van een installatie om
ziekenhuisafval te verwerken,
ligt het recreatie- en natuurgebied de Hollandse Biesbosch.
Met een jachthaven, goedkoop
hotel,
camping, golfbaan,
kunstskibaan, surfplas, restaurant, bezoekerscentrum en beverobservatorium.
„Ja naar de bevers wordt heel
veel gevraagd," zegt de informatrice achter de balie van het
bezoekerscentrum van het Natuur- en Recreatieschap De
Hollandsche
Biesbosch.
Staatsbosbeheer zette in 1988
drie Duitse paartjes uit in de
Zuidwaard van de Biestaosch.
Bij het bezoekerscentrum is
een
kunstbeverburcht gebouwd waarin een paartje is ondergebracht. „Moeke is nu
zoek," vertelt beheerder R. Don
van De Hollandse Biesbosch.
„Ze is uit het afgesloten gedeelte ontsnapt. We hebben vraatsporen gevonden en denken dat
ze in de buurt is. De laatste tijd
zijn er wat minder sporen, dus
misschien dat er jonge bevers
in het spel zijn. Maar ze komt

Faxen per computer
Personal Computer Magazine besteedt in het septembernummer veel aandacht aan het
faxen per computer. Faxen via
een pc gaat niet alleen sneller,
maar het werkt ook nog eens
directer en doelmatiger, zo
vindt PCM. Getest werden diverse faxvoorzieningen: Xerox
Lan Fax Express 21 ('goed produkt'), TEC Fax 15 ('werkt optimaal als hij in werktijd aan de
computer is gekoppeld en daarbuiten als gewone fax dient'),
Zofax Standard 96/24 ('degelijke doorsnee'), Calculus EZ-Fax
2796, Worldport 2496 Faxmodem ('degelijk produkt'), Skytek Fax Share, Dynalink
9624VQP ('kleine krachtpatser'), PTT Telefax 30PC ('uit de
tijd'),
Lightspeed
9624BH
('mild geprijsd') en PTT Diskl'ax. Tegelijk wordt de schijnwerper gericht op drie faxprogramma's die onder Windows
draaien.

Vloerbedekking
Koopkracht (september) onderzocht de milieu-aspecten
van twaalf soorten vinylzeil en
twee soorten linoleum en ontdekte daarbij dat in alle gesteste produkten zware metalen
zitten. Drie merken werden
ronduit
afgeraden:
Wega
'zalm', Dejaflex (n.a.v. dit onderzoek inmiddels uit de handel genomen) en Ikea Kalby tegels.

• De Groenplaat, met 'natuurkapitein aan boord', vaart door de
kreken
Foto: R. Don

wel terug," zegt hij geruststellend. In het najaar of de winter
denkt Don haar te kunnen traceren en terug te voeren naar
de kunstburcht die door die
door een raam te bezichtigen is.
Tegen de avond kun je er de
bever op speurtocht zien gaan.

Rondvaart
Bij het bezoekerscentrum
zijn waterfietsen, roeiboten, kano's te huur; men kan ze telefonisch reserveren. Wie de Biesbosch echt wil beleven, moet
het water op en daarom vertrekken er van het bezoekerscentrum ook rondvaarten door
de kreekjes, voorafgegaan door
Bever zwemt in het afgesloten gebied van het observatorium
een bezoek aan het Panorama
Foto: R. Don
(beeld en geluid). Verder is er
komende zaterdag en zondag gevels en havens van Dor- Biestaosch. Voorts zijn er op
om drie uur een tocht van onge- drecht, baggermolens van Slie- verschillende dagen kanotochveer tweeëneenhalf uur langs drecht en door de Hollandse ten onder leiding van een na-

tuurgids, waaraan hoogstens
twaalf kanoërs kunnen deelnemen en natuurlijk zijn er wandelingen met natuurgidsen. Beheerder Don constateert dat de
belangstelling voor natuurtochten per kano door de jaren
heen constant blijft. Reserveren is echter vrijwel altijd nodig.
De anderhalf uur durende
tocht door de kreken per rondvaartboot ondervindt een stijgende belangstelling. Don: „We
willen het recreatieve aspect
combineren met de natuur en
hebben gelukkig een natuurkapitein aan boord."
Volgend jaar bestaat het bezoekerscentrum tien jaar, wat
gevierd wordt met speciale
rondvaarten en andere extra activiteiten. Per jaar stappen honderddertig duizend bezoekers
het centrum binnen.
De Biesbosch is een groot gebied dat er met de auto door
rijdend niet spectaculair aan
doet. Zo was er de bezoeker die
aan Peter van Beek vroeg: waar
begint het nou? In de trant van:
waar is de ingang? Maar wanneer je op het water dobbert,
proefje de charme van de Biesbosch met zijn vogels, vissen,
bloemen en planten helemaal.
Een duizenden hectare grote
groen-blauwe oase in de volle
Randstad.

Bezoekerscentrum De Hollandse
Biesbosch. Baanhoekweg 53. 3313 LI'
Dordrecht, tel. 078-211.311, is open op
dinsdag tol en met zondag van negen
tot vijf uur en tot november ook op
maandag van twaalf tot vijf. Bij het
bezoekerscentrum kan men voor de
vaar- of wandeltochten reserveren en
naar prijzen informeren. Bus 4 rijdt
van station Dordrecht naar liet bczoekcrsccntrum; informatie over frcquentie en tijden: stadsvervoer Dordrecht,
tel. 078-222.233. Wie met de auto komt:
aanwijzingen op autoweg N 3 van Papendrecht naar Dordrecht volgen.
Biesboschmuseum, Spieringsluis 4,
4251 MR Werkendam, tel. 01835-4003.
open op maandag van een tot vijf. dinsdag tot en met zaterdag van tien tot vijf
en op zondag van twaalf tot vijf uur;
van l november tot l april is het museum. op maandag en dinsdag gesloten. Entree ƒ 2,50; kinderen, CJP- en
Pas <>5-houdcrs: ƒ 2,-. Bus B rijdt van
Dordrecht naar Werkendam en van de
halte bij het veer is het ruim een kilometer lopen naar het museum.

Mysterie omlijst
spannende
natuur- en cultuurtocht

Degene die zich groot ouder mag noemen, kan op
zondag 6 september gratismee met een rondvaar- •
tocht door de Utrechtse'
grachten en singels. Het
oudste Utrechtse rondvaartbedrij f Schuttevaer
trakteert
grootouders,
mits ze vergezeld zijn van
kinderen en/of kleinkinderen. De stadsvaart duurt
een uur. Vertrekpunt is
vanaf de afvaartsteiger aan
de Oude Gracht tegenover
nummer 85, hoek Lange
Viestraat
(achter
het
hoofdpostkantoor). De vertrektijden zijn vanaf elf uur
's morgens ieder uur tot en
met 17 uur. Reservering is
gewenst onder telefoonnummer 030-720111 en 030319377. Kinderen en kleinkinderen moeten de rondvaart gewoon betalen. De
kosten zijn voor volwassenen ƒ 8,-, kinderen tot en
met 13 jaar ƒ 5,-.

Milieuvriendelijke
markt Kleine Aarde
Op zondag 20 september
organiseert De Kleine Aarde haar derde milieuvriendelijke Bouw- en Woonmarkt.
Tijdens
déze
'markt' zal de discussie
rondom de tegenstrijdige
berichten over verf en;;inilieu speciale aandacht krijgen. Daarnaast présenteren zich verschillende ecologische
architecten,
bouwbedrijven, bureaus pp
het gebied van zonne-ven
windenergie, woongroepen
alsmede meubelmakerijen
en interieurverzorgers.*'.:
Medio september gaat
een nieuw project van De
Kleine Aarde van start: De
Groene Keuken. Dit is een
mobiele presentatie over
de mogelijkheden van een
milieuvriendelijk huishouden. De Groene Keuken
koppelt comfort en nat'üürlijke materialen, moderne
vormgeving aan water-:en
energie-zuinige huishoudëlijke apparatuur, biblogisch voedsel aan afyalscheiding en makkelijk
werken aan een arbeidsbesparende indeling. Op de
Bouw- en Woonmarkt is
De Groene Keuken voor
het publiek te bezichtigen.
De Bouw- en Woonmarkt duurt
van tien tot vier uur en de toegang is gratis.

Shampoo met zijde

I

N HET Amstelveense recreatiegebied Elsenhove
wordt op zondag 6 september vanaf twaalf uur 's
middags een puzzeltocht georganiseerd. De tocht
start bij een speelboerderij aan de Bankrasweg l in
Amstelveen. De route duurt anderhalf a twee uur en
om half vijf volgt tot slot een prijsuitreiking.
Deelnamekosten rijn ƒ 2,50 per persoon. Daarnaast
dient per groep minimaal één boekje
'Herfstwandeling Elsenhove' a drie gulden gekocht
te worden.

290 jachten op Hiswa
Naast de gebruikelijke route met vragen en opdrachten
wordt de tocht opgefleurd
met 'theater op locatie'. De
deelnemers aan de tocht kunnen , onderweg overvallen
worden door diverse personen die mysteries overbrengen en de mensen meenemen
in het verhaal. Aan de hand
van opdrachten en vragen
kunnen de deelnemers het
mysterie ontrafelen. De acteurs beelden rollen uit die
terugslaan op het verleden
van het recreatiegebied.
Recreatiegebied Elsenhove
ligt: tussen' de Oranjebaan en
Rijksweg A9 in het groengebied Amstelland. Het bestaat
uit een laaggelegen en een
hooggelegen gebied. Het laaggelegen deel is ontstaan door
het afgraven van veen. Het
hooggelegen gebied is veen-

gebied. Het verschil in bodem dat hierdoor is ontstaan
is terug te vinden in het landschap en de natuur. Elsenhove is dan ook bekend om de
gevarieerde natuur en goede
wandelmogelijkheden.
Natuurliefhebbers kunnen
de wandeling door het benedenland ook op een ander
moment aan de hand van het
boekje Herfstwandeling Elsenhove lopen. Het boekje is
voor drie gulden te koop bij
Groengebied
Amstelland,
Amstelijkdijk Noord 55 te
Amstelveen, tel. 02963-5656.
Het boekje Is ook schriftelijk te bestellen onder bijsluiting van een
bank- of girocheque ter waarde van
vier gulden (inclusief portokosten).
Verder Is de brochure te koop bij de
WV Amstelveen, de afdeling voorllchtlng van de gemeente Amstelveen, speelboerderij Elsenhove en
het voorlichtingscentrum Natuur
en Milieu in het Broersepark.

kajuitzeil- of
motorjachten
met
N IEUWE
een lengte van zeven

meter staan nog tot zondag 6 september centraal
op de Hiswa '92. Zo'n 290
jachten liggen in het Nautisch Kwartier aan steigers afgemeerd.
Vrijwel alle staalbouwwerven
van Nederland zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is er een
groot aanbod van bouwers en
importeurs van polyesterscbepen. Naast jachten die in serie
gebouwd zijn, valt vooral het
groot aantal semi-costumtauilt
jachten op. Deze exclusieve
schepen die geheel of gedeeltelijk volgens de wensen van de
opdrachtgever worden gemaakt zijn het paradepaardje
van de Nederlandse jachtbouwindustrie.
Op de kade en in tenten zijn

54 deelnemers met scheepsuitrusting en toebehoren maar
ook jachtmakelaars en dienstverlenende bedrijven te vinden.
De Hiswa te Water is dagelijks open van tien uur 's morgens tot zes uur 's avonds. De
entree bedraagt vijftien gulden
per persoon. Houders van Pas
65 en kinderen van vier tot
twaalf jaar betalen ƒ 7,50.
In de omgeving van de tentoonstelling is er parkeerrruimte. De automobilist wordt
vervolgens met een bootshuttle
naar de locatie gebracht. Ook
bestaat er de mogelijkheid om
een rondvaart te maken met de
eerste op aardgas aangedreven
rondvaartboot.
Voor de bezoeker die met het
openbaar vervoer komt: het
Centraal Station ligt door een
nieuwe voetgangersbrug op circa vijf minuten afstand van de
tentoonstellingsterrein.

De

totale

haarverzor-

gingslijn omvat verschil-

lende produkten. De produkten zijn biologisch afbreekbaar, hebben een bijzonder aangename frisse

geur, bevatten geen dierlijke bestanddelen en zijn
niet op dieren getest.
De Sunglitz verzorgende produkten zijn bij achthonderd kapsalons in Nederland verkrijgbaar.
Voor meer informatie over verkoopadressen telefoon 057293340.

(ADVERTENTIE)

Herfstwandelingen
De reisorganisatie 'Landloper' uit Amersfoort biedt liefhebbers van lange herfstwandelingen een gevarieerd programma van wandelweekends in eigen land aan. Men loopt twintig
kilometer per dag, onder leiding van een gids.
De groepen bestaan uit maximaal vijftien personen. De
weekenden zijn compleet verzorgd, inclusief bagagevervoer.
Een greep uit het aanbod:
wandelen over de heide- en
zandverstuivingen van de Veluwe; over de heuvels van Salland
en Zuid-Limburg en door de gebieden als het Rijk van Nijmegen. Voor meer informatie: tel.
033-808421.

Luchtverontreiniging,
hard water, chemicaliën en
te veel felle zon hebben een
nadelige uitwerking op de
conditie van ons haar. De
firma Sunglitz heeft daarom een complete nieuwe
haarverzorgingslijn met
pure zijde geïntroduceerd.
De zijde-extracten versterken, aldus de fabrikant, het
vochtvasthoudend vermcgen waardoor het haarzijn
natuurlijke glans terug:
krijgt. Bovendien werkt zijde wateronthardend waardoor het haar beter handelbaar is.

jarvink is géén vogel,,
De kritische en goed geinformeerde relaties van
Van Reeuwyk weten wel beter
Toch klinkt Harvink al bijna net zo
bekend als de roep van onze
gevleugelde vriend. Meer van dit
soort klinkende namen vindt u bij
Van Reeuwijk. Informeert u maar
eens. ze weten er alles van.

van eeuwijk
Sniep 7, Tel.:020-6994111,
Meubelboulevard Diemen.

In Diemen vertellen MJ u e

over

Holland Optical Company B.V.

Z O E K DE M I S L U K T E

is een Nederlands bedrijf voor moderne
produktie-faciliteiten voor brilleglazen.
Wegens uitbreiding zoeken wij
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Divers personeel gevraagd
Apotheek Gezondheidscentrum Gein

voor de optische receptslijperij en
voor het VEREDELINGSLABORATORIUM

Sollicitaties richten aan.
Holland Optical Company B.V
Verrijn Stuartweg 42, Postbus 234, 1110 AE Diemen
Informatie'
dagelijks tussen 1000 en 12.00 uur
tel 020-6903331 (Mw. A.Timmerman).
AANTREKKELIJKE
Woninginrichting
BIJVERDIENSTE
Ogilvie/Marktonderzoek BV
zoekt met spoed voor een
Lijsten op maat
groot onderzoek
medewerkers m/v
bij
voor het houden van vraaggeFoto
Boomgaard
sprekken in eigen woonplaats
of omgeving Bel of schrijf:
Grote Krocht 26
tel. 020-6954936 (ook 's
avonds en weekend), Antwoordnr. 1204, 1110 WB Die- Te koop: smeedijzeren gasmen (geen porti).
haard (nieuw, nooit gebruikt),
Mededeling voor alle studen- ƒ750,-. Tel: 19606.
ten & scholieren die van *T.k. witmetalen hoogslaper
GELD houden en mm. 17 jaar m. groot werkblad + matras,
zijn Dit is je kans op perfekt ƒ175. Tel • 16902.
vakantiewerk/bijverdienste
(± ƒ 100 per dag). Info tussen *T.k.a. Stalen Bureau, afm.
120 x 70 cm., 3 laden, ƒ 100.
19 en 21 uur- 030-884597.
Tel.: 16077.
Wie wil mij tegen vergoeding
1x in de drie weken helpen Wegens verhuizing t.k. Gistermet koper poetsen? Tel.: wijk meubels, strijkmach. MieIe. 3 horecatafels en 12 eiken
12658.
stoelen Tel.: 020-6158790.

apothekersassistent (m/v)

Ook pas geslaagden of mensen die binnenkort hun diploma
denken te behalen, worden uitgenodigd te reageren.
Reacties (telefonisch of schriftelijk) zo spoedig mogelijk:
Henk de Jong, apotheker of Saskia Meijer, assistente,
Wisseloordplem 52, 1106 MH Amsterdam, tel. 020-697 30 20.
De Amsterdamse taxi-centrale vraagt voor haar leden en taxiondernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen
worden tot:

taxichauffeur
in loondienst of zelfstandigcooperant
Voor info Prins Hendriklaan 43. Tel.: 020-6177018.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.

WIR

C|J

Tei. 02507-12614

Prijswinnaars vorige week:
Mevr. E. Weerensteijn - Uithoorn
Ria Berkelaar-Wirsing - Vinkeveen
Mw. D. F. Tax-Lankamp - Amstelveen
R. Anwarsito - Amsterdam p

Tel. 13529

Onze apotheek bestaat sinds februari 1986 en is gelegen m
een nieuwbouwwijk in Amsterdam-Zuidoost, vlakbij
Huishoudelijk
Abcoude Het is een jonge wijk, met vrijwel alleen laagbouw.
personeel
De apotheek maakt deel uit van een gezondheidscentrum
gevraagd
Er zijn prima contacten met huisartsen, doktersassistenten,
wijkverpleegkundigen enz. We werken met een computer en
vinden voorlichting naar patiënten toe belangrijk.
BENTVELD gevr, zelfstandig
werkende hulp in de huishouWegens uitbreiding vragen wij voor zo spoedig mogelijke dmg, 3 ochtenden per week.
indiensttreding een gediplomeerde
023-242464, 10-16 uur.
Gevraagd
huishoudelijke
hulp, 1 keer per week J.
Pomper C. v/d Werffstr. 12.
Tel.: 18337.
naar keuze full-time of part-time
Salaris bij 38-urige werkweek, max ƒ 3508,- bruto per maand.

Computerapparatuur
en software
Nieuwe computers en onderdelen voor een bodempnjs,
ook repareer ik. Tel.. 30902.

eunco

. een zaak van vertrouwen

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Videotheek

* Vermist sinds 26-8 Satan,
onze 5 jarige poes, zwart met
witte kin en voetjes. Draagt
gele halsband met penning.
Is erg schuw. Tel.: 16811.
Wie heeft mijn FLUITEKRUID
gehoord? Verloren m het pietnet bij de Vinkeveense plassen. Was nog een erfstuk van
Pan. Bel de Flierefluiter.
o Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Kleding

IDOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
'f tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van

;;

13.00-21.00 uur.- ;

'•'/. ';; Altijd de nieuwste

>

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

of niet op te nemen.

wiik. Tel.: 023-402257.

Lessen en clubs
STREEKSCHOOL ELANDSSTRAAT
BIJ ONZE SCHOOL KUNT U

kleding
leren

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
5 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis ! o inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

maken

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet
zijn opgegeven © verloren/gevonden «
telefonisch worden opgegeven.
weg/aan komen lopen/vliegen 9 maximaal ó
regels • alleen voor particulier gebruik
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
ô het aangebodene mag niet bo\en ƒ300
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
uitkomen
kantoor:
Gebruik bij het im uilen van u\\ tekst de coupon
Micro's Weekmedia,
en Mior iedere letter, punt. komma of cijfer één
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
\akje. Laai na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
\akje \ i i j . Schrijf per regel hele u oorden of
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
lettergrepen.
Gasthuisplein 12.
Indien uw ad\ertentie een betaalde Micro is kunt
20-11 J M Zandvoort
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk lot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ii

i

ed;22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 5,34
ƒ 6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding \raagprijs (artikelen te zumen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. G". BT\V
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.\.p. in rubriek:

2 DAGEN P.W., DUUR 1 JAAR, ALLE LEEFTIJDEN!
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam.

Telefoon: 020-6266404 - mw. D. de Jager
* Volgende week donderdagavond in het gemeenschapshuis. Schaken bij de
zandvoortse schaakclub. Info
14120, 13644, 13224.
Engels voor beginners en
half-gevorderden, ƒ5,- p/u. * Welke leraar of lerares wil
Begin 31/8 en 3/9. PRO-onze dochter, die al 6 jaar
speelt, electr. orgelles geven.
GRESS, tel.: 020-6738412.
Tel.: 02507-17676.
Gitaarleraar geeft les bij u
Wilt u leren bridgen, bel BRIDthuis. Tel.. 020-6310716.
GEHOME HOVING, A'veen,
* Remco - Thomas - Bart en 020-6431677. Cursussen voor
Jan gaan weer gratis schaak- beginners en gevorderden
lessen krijgen bij de zand- (gedipl. leraar). Ook nog
voortse schaakclub. Bel nu enige plaatsen vrij voor de
14120, 13224 of 13644.
wedstnjdklub van ma-avond.
Binnenkort starten wij met de
kursus TEXTIEL BESCHILDEREN. Er zijn nog enkele plaatsen vriji 023-402257.

; Videotheek

Dömbo
5 films

THE POPE MUST
THE WHORE
':••.. • •'•••'-' ' X X X " ' V ' •-". :
EYES OF THE PREY

•••• • ' • ' • ' •.•-• 'xxx-- '•"•-• •:.•'•• '
NEAR MISS
: • • • • '..-. xxx .".• '••'.'• . • ••-' '
AMBITION

Bloemen, planten
en tuinartikelen
*Wie wil mijn lidcactus en
clivia hebben, ik heb geen
alaats meer voor deze planten, gratis afhalen. Tel. 16820.

Te koop
aangeboden
diversen
* Grasmaaier ƒ35; t.k. D40
blok nieuw ƒ65; Fietsstltje.
voor / 20; fietsachterzitmandje ƒ25; roeitrainer ƒ40; snelwasser ƒ95. 02507-17421.
* Gratis uit tuin te halen:
STOEPTEGELS ± 180 stuks,
bel 20106.
T.k. 2 AUTO-KINDERZITJES,
ƒ 125 p.stuk. 1-pers. vouwbed
ƒ100.
Alles zg.a.n. Tel.:
02507-15919.
*T.k. 2 deurs koelkast met
vriesvak, ƒ 100,-. Tel.: 19625
vrijdag na 18 uur.
T.k. Fornuis m. keram. kookpl.
+ heteluchtoven, merk Kuppersbusch, 1 jr oud, ƒ 1000.
Tel.: 02507-19823.

* T.k. losse cirkelzaagtafel
merk AEG met dodemansknop ƒ 200; vouwbed met matras 1 pers., ƒ40, Haardroogkap Philips ƒ 35. 023-282857.
Corn. Slegersstraat 2b
T.k. NINTENDO-SPEL,
tel. 12070
shadow gate, 02507-17385.
* T.k.
paneelgasradiator
Geopend dagelijks
NESTOR MARTIN ƒ 75,-. Tel.:
13.00-21.00 uur
02507-13781.
* Scouting zoekt gezellige *T.k.a. Zanussi wasdroger,
MEIDEN 10-14 jr, voor aktief/ type TD 50, nw. prijs ƒ 399, nu
creatief bezig zijn. leder vrij- z.p.a.n. ƒ 195. Tel.: 18170.
dagavond. Bel Trudie 12814,
Annemiek 13150.
Onroerende

Singer

reparatie
alle merken
P.E.M. STOKMAN
Prinsenhof 7, Zandvoort
Tel.: 02507-20072.
* Voor iedereen die ik vergeten ben of niet heb kunnen
bereiken; Ik vier mijn verjaardag op za 19 september
Groetjes, Bart Koperkrol.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* HALLO, LIEVE (O)MA,
groetjes vanuit Frankrijk,
Piet, Joke, Emma en Bart.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* Het Wereld Natuurfcnds
bedankt Bakkerij Raap en
Medewerkers voor de fantastische verkoop en beschikbaar stellen van uw etalage.
* Het winterseizoen staat
voor de deur! Gezelligheid bij
de "VROUWEN VAN NU". U
bent lid voor ƒ 17,50 tot 1993.
Tel. ml. 13765.

18789

; De ri ièu wste films

Zalenverhuur

héle w<seK

* Hiep Hiep Hoera, Robert,
Francoise, René en Anneke
zijn om 18.00 in Amerika.
Oproepen - Mededelingen
Hoera, zaterdag 5 sept. wordt
mijn zusje JESSICA 1 jaar.
GROTE TREINENBEURS te Amstelveen op za. 12 sept. van Een dikke verjaardagskus van
10-15 u. in Keizer Karel College, Elegast 5. Ruim 120 m CAROLA X.
treinen, toebeh. en literatuur. Inl.: 02990-40354.
Jim en Ingrid, voor je het weet
is het 29 april 1993, van harte
* A.s. dinsdag is het zover,
* 8/9'67 - 8/9'92
gefeliciteerd met jullie onderdan zijn WIM & HANNY
Wim en Hanny
25 jaar getrouwd.
van harte gefeliciteerd, Aart & trouw van Aat en Tante Elly.
Proficiat! Aat & Elly.
Elly, Jeff & Karin, Helen & Yvo
Kunst en antiek
* Bestemd voor alle TZB- * Jimmy en Ingrid. Gefelicifans. Zo. 6/9 speelt TZB 2 om teerd met jullie ondertrouw.
12 uur en TZB 1 om 14.30 uur Edwin en Hilleke.
Vitrinekast - Jugendstil;
thuis. Kom steunen zodat ze
2 antieke stoeltjes.
'n goede seizoenstart maken. * Jong en oud speelt vol- Tel.: 02507-14695.
gende week
donderdagBROODJES BESTELLEN? avond in het gemeenschapsBroodje Burger Bellen
huis zijn schaakpartij bij de
Radio/tv/video
zandvoortse schaakclub.
ƒ2,50 bezorg kosten
* LIEVE KLEINE MEID
boven ƒ25 gratis bezorgd
Foto Boomgaard
wat vliegt de tijd.
Zaterdag 5 sept. alweer 1 jaar
Grote Krocht 26.
* Een nieuw duo
geleden dat je geboren werd.
Telefoon: 13529.
Mevr. Sebregts
xxx van papa en mama
UW FILM OP VIDEO
Koos Alberts
ƒ 1,75 per minuut met
*Ma. 7 sept. Ned. 1, 20.30
gratis achtergrondmuziek.
uur, Mevr. Sebregts op TV

VIDEOTHEEK

T.k. Guppies, 02507-17385.

De Krocht

,:;/ ïveruitde' grootste ; ;
MODEHUIS DESIREE
. v; keuze. .in]2anclypprt.l : :
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558
""> 'v^:'jVërhuür van / .; • •"•/'••'•
''; .': v'/mpviebóxenV'.; i: Gevr. 2ehands winter-kinder- • Wij behouden ons het
kledmg (mooi en schoon) recht voor zonder opgave van
Corn. Slegersstraat 2b
voor ons winkeltje in Schalk- redenen teksten te wijzigen
'
;tèi;- 02507-12070

*T.k. 4 jonge, russische
dwerghamsters,
ƒ7.50
p.stuk. Tel.: 16742.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

HASSING B.V.

Dieren en
dierenbenodigdheden

VERENIGINGSGEBOUW

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Software voor pc MS-DOS.
Vraag GRATIS CATALOGUS
aan op DISKETTE
Bel dagelijks van 17 tot 22 uur
Tel.. 04120-32281
Schoonheid en verzorging
100 SPELLEN voor computer
Personeel
op 10 diskettes voor
slechts ƒ45
aangeboden
schoonheidssalon
T.k. Tandon computer + pnnMOERENBURG
(A3) monitor.
Tel.:
Ervaren NAAISTER i.b.v. Ind. ter
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
02507-16019.
Rechtst. + 3 Dr. Lockmac.
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff
zoekt opdrachten, liefst proTel. 02507-16123.
duktiewerk. Tel.: 023-402257.

Verloren en
gevonden

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Wij vragen
-opleiding op LTS-niveau
- bereidheid om m ploegendienst te werken
- accuratesse en netheid
- leeftijd 18-25 jaar.

Foto - Film
Foto Boomgaard

MiCRO

Medewerkers m/v

StH'oesvolle kleine udvertenlies
voor de /akenmaii en particulier
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* MEVROUW SEBREGTS
Onderhoud,
A star is born!
reparatie,
* OUDEREN & VEILIGHEID
Is uw huis goed beveiligd tedoe-het-zelf
gen inbraak? 8 en 22 oktober
om 14 uur m het GemeenSinger
schapshuis. (Gratis).
* Pap en Mam
reparatie
Van harte gefeliciteerd
alle merken
Jim en Ingrid
P.E.M. STOKMAN
* Pap en Mam
Prinsenhof 7, Zandvoort
Van harte gefeliciteerd
Tel.: 02507-20072.
Edwin en Hilleke
• Rubrieksadvertentie op
* Schaken op donderdag geven? Zie voor adres en/o
avond in het gemeenschaps- telefoonnummer de colofon
huis voor iedereen. Ook huis- in deze krant.
schakers. Vanaf 8 uur.

goederen te koop
gevraagd

Betamax
films te koop

ƒ5,-

Verhuur van '
Nintendo spelletjes

ADRES PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelf hun
eigen adres en telefoonnummer. (06/100 cpm). 96.85.
Allemaal leuke meiden (18)
zoeken z.s.m. een vriend.
320.330.77. 75c p.m.

Als het klikt willen deze meiden van 18 vaker sexkontakt1
06-320.320.55. 75c p.m.
BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur '
Corn. Slegersstraat 2b
020 - 6340507
UtAJ
UtJ*tU«JU(
- UOC.UUUU.
6328686.
Tel. 02507-12070
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen van 18.
Financien en
06-320.330.87. 75c p.m.
handelszaken
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
Autoverzekering
06-320.326.66. 75c p.m.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
DIREKT apart met een meisje
blijft toch goedkoper!
of lekkere jongen van 18 voor
Bel nu: 02507-14534.
een live heet sexgesprek.
Wisselkantoor Henk Donk, 06-320.330.81. 75c p.m.
Gr. Krocht 20, neemt ook Direkt kletsen met 'n leuk
Duits muntgeld tegen de gel- meisje. Bel 06-9757 en maak
dende koers van u over.
'n afspraakje. 100c p.m.
DIREKT KLETSEN, met een
Rijwielen,
leuk meisje van 18! Bel snel
06-320.322.05. 75c p.m.
motoren,
Direkt kontakt met een meisje
bromfietsen
van 18. Druk op de nul voor
meer meisjes. 06-320.322.05.
Te koop 8x snorfietsen, 5 75c p.m.
mnd oud met-verzekering a
ƒ650,-; ± 25 damesfietsen DUIK in bed met 'n lekkere
28" a ƒ 200,-(en ± 8 kinder- meid van 18 jr.! Vraag haar
fietsen a ƒ 25,-, moeten opge- tel.nr. 06-9511. 75c pm
knapt worden); 5x bolderwa- Eerst wilde Evelien niet, maar
oens a ƒ250,-; 10x kinder- toen ze haar rokje liet zakfietszitjes a ƒ 20,-.
ken..! 06-9530. 75c p.m.
Rent a Bike, Passage 20,
Er zijn genoeg meiden van 18
Zandvoort 02507-13343.
die ook het bed in willen.
* T.k. Frame, Koga/Myatey Luister op 06-9603. 75c p.m.
Gent Racer + vork. Vr.pr.
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
ƒ300,-, i.g.st.: 02507-13160.
naar 'n afspraakje met een
T.k. mountainbike, i.z.g.st., 20 lekkere jongen (18)? Of voor
inch, ± 8 jr, ƒ 200.
een opwindend gesprek met
Tel.: 02507-15331, na 18 u.
'n hete knul. 06-9613 75cpm
* T.k.
Raleigh Tourfiets, Genoeg ondeugende meisjes
ƒ225, in prima staat. Tel.: (18). Ben jij ook op zoek?
02507-15919.
Bel 06-9602. 75c p.m.
Gewillige meisjes van 18 en
Auto's en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun
auto-accessoires
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!
Bel 06-320.330.45. 75c p.m.
Peugeot 205 junior 1.1 1991,
HARD p.m. 75 et 06wit, met wis-was, radio, 320.323.13
Hardlesbi.
20.000 km, ƒ17.000. Tel.: 320.326.18
Domina 35
02507-15200.
320.324.34
S&M
Ruig Rijp
Te koop VW Golf, b.j. 1979, i.z 320.324.14
Onderdanig
g.st. van onderhoud. Tel.: 320.324.04
18698. Kleur KLM-blauw.
Heet huisvrouwtje is op zoek
T.k. VW Golf Van Diesel '86, naar 'n avontuurtje.
trekhaak, met.grijs, apk 7-'93, Bel nu 06-9663. 75c p.m.
200.000 km, ƒ 8700. T. 12814. Het MEISJES (18) willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
Rijles auto's
HOMO. Waar gebeurd,
en motoren
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c p.m.
Alblas Verkeersscholen
Homo: Zoek je 'n hete boy
in 5 dagen
van 18 voor 'n sex-afspraakUW RIJBEWIJS
je? 06-320.330.18. 75c p.m.
Nieuwkoop, 01724-8361.
Homojongens onder elkaar.
Zonder omwegen uw
Hoor ze heet TEKEER gaat.
RIJBEWIJS! Spaar tijd en
06-320.330.88. 75c p.m.
geld, bel voor 'n spoedcursus
HOMOKONTAKT. Zoek je
rechtstreeks 06-8212426 of
een lekkere boy van 18?
015-158876/563430.
Bel nu 06-9668. 75c p.m.

Videotheek

Do mbo

Linda en nog veel meer meisjes van 18 jr. zoeken sexkontakt. 06-9664. 75c p.m.
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Onderdanige jongens van 18
LIVESEX PRIVÉ! 75 cpm
Tel. 02507-14534
bellen met strenge meesters. De madam verbind je door
S.M. voor 2 (direkt apart).
voor een privé gesprek!
06-320.329.99. 75c p.m.
Grieks standje
06.95.05
Onroerend goed
06.95.06
ONDEUGENDE
huisvrouw- Erox live
en woonruimte
06.96.09
tjes en schoolmeisjes van 18 Rijpe vrouw
te huur
06.96.26
zoeken voor straks sexkon- S&M live
Tieners (18) live ....06.96.36
aangeboden
takt, vraag naar hun telnr.
Topsexbox 25+ —06.97.22
Bel nu 06-9661. 75c p.m.
Frans standje
06.97.33
T.h. Appartement v. 2 pers. v. PARTNERRUIL privelijn,
MANNEN LET OP
1 sept. tot 1 mei '93. Tel.:direkt apart met vrouwen en
vrij vrouwtje komt naa' je toe
02507-30838, na 18 uur.
mannen voor sexruil.
of jij naar haar, ze vertelt haar
06-320.330.91. 75o p.m.
T.h. CURSUSRUIMTE v. het
adres en telefoonnummer
Ruim
300
gewillige
vrouwen
geven van lessen aan 6-8
06-95.98 (100 cpm).
zoeken
'n
slippertje.
pers.
B.v.b.
schilderen,
Meer dan 240 vrije meiden
06-320.321.44.
75c
p.m.
bloemschikken, beren, popzoeken jongens (18) voor sex.
pen enz. 02507-30838 na 18. Sabnna en nog veel meer Info 06-9766. 75c p.m.
meiden willen direkt apart.
Meer dan 400 meisjes (18)
Bijna iedereen in 06-320.322.88. 75c p.m.
willen een afspraakje met jou.
|
Schoolmeisjes
van
18
jr.
wil06-320.322.11. 75c p.m.
/Zandv port huurt
len ervaring opdoen. Dating.
Meiden 75 cpm. 06-320
zijn videofilms ' l 06-320.330.43. 75c p.m.
327.06
St. Frans/Grieks
bij videotheek
SEX VOOR 2, direkt kontakt 326.19
Effe vlug'
met jonge meiden, jongens 325.54
Topsex 25+
(18) en huisvrouwtjes.
326.63
Ordi/Grof
06-320.330.46. 75c p.m.
326.77
Ruige Sex
sexlesjes
SEXAFSPRAAKJE met 'n 329.66
meisje van 18. Vraag haar Meisjes (18) willen wat
telnr. Bel 06-9502. 75c p.m.
bijverdienen. Sexadressen.
,
06-320.330.60. 75c p.m.
Slippertjeslijn, meisjes van
Slegersstraat 2rj
18 zoeken sexkontakt.
Meisjes 75 cpm 06-320tel., 02507-1 2070
06-320.320.36. 75c p.m.
326.17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
Vanavond al 'n afspraakje!
Vol v. boven
Altijd succes als je op zoek 322.55
Les 35 + 18 jr
Onroerend goed
bent naar 'n leuke vriend(in). 340.44
328.27
Lesbi
06-9533. 75c p.m.
en woonruimte
Vluggertje: leuke meisjes (18) NATASJA doet het met 2
te huur gevraagd
zoeken lekkere jongens (18). hete Buurjongens van 18.
06-320.324.11. 75c p.m.
Bel 06-9662. 75c p.m.
MET SPOED GEZOCHT perNieuw!! Vanuit amenka nu exmanente woonruimte v. 2 Vrouwen 75 cpm 06
clusief in Nederland!
320.328.99
..
.Rijpe
Vette
Vr.
pers. Tel.: 02507-12994.
320.327.70
Negerin 35+ Uw huis schoongemaakt door
Piloot m opl. zoekt per 1-9 in 320.329.30
Verpleegster onze lieftallige dames, gehuld
Z'voort woonr. tot max. ƒ 650. 320.323.63
Rijp Ordi m PIKANTE LINGERIE. Echtp. mnd. Tel.: 03418-56455.
320.324.54
Rijp Chique genote of vriendin! Ook leuk
om te geven als suprise aan
Te huur gevr. GARAGEBOX Wegens enorme drukte, mei uw echtgenoot of vriend. Tel.
of vergelijkbare opslagruimte spoed DAMES/MEISJES ge- 020-6362984 of 020-6343495
m. stroomaansl. en verw. vraagd voor escort en/of club
ruimte v. opslag rieten stoe- Haarlem. Bel tussen 13.00 en • Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
len. Tel.: 02507-15707.
22.00 uur 02507-16141 of
redenen teksten te wijzigen
023-400130.
Te huur gevr. Klem Zomerof niet op te nemen.
huisje voor werkend meisje Zandvoort BOYS en GIRLS
om permanent te huren, max. escort. Geopend van 18.0C
Diversen
ƒ600. Reacties na 19 uur tot 03.00 uur. Telefoon
023-376085.
02507-16141.
*****ZAPPSEX*****
Steiger Huren1
Di aai of toets om heen en
ƒ
100,- per week
Woningruil
terug te spoelen, het lekkerBel: 19606
ste kun je blijven herhalen. 75 X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
cpm
kamerverhuizingen. Voll. verz
4-KAMER WON. AANGEBO- Sexclub
06.96.91 Dag-nachtserv. 020-6424800
DEN OP 4e ETAGE IN D- Effe vlug
06.96.92
BUURT A'DAM Z-O. GE-Rijpe vrouw
06.96.94 - Reflectanten op advertenVRAAGD 3/4 KAMERWO- Meisjes (18 jr)
06.96.40 ties onder nummer gelieven
NING OF 2x2 KAMERWO- Frans standje
06.96.46 ervoor te zorgen dat het nurnNING CQ. ETAGE. TEL.Vrouwtjes
06.97.1' mer in de Imker-bovenhoek
6980728 OF MA/DO/VR 9- S&M Club
06.97.9 op de envelop staat vermeld
17.00 U. TEL. 5622440.
TOPSEX 25+
06.97.92 en dat de brief geadresseerd
06.97.94 wordt aan: Centrale Order900
RUILADRESSEN
in Hardcore
A'dam. GRATIS informatie bij Zoek jij telnrs van echte hete afd. Weekmedia, Postbus
Het Oosten. 020-588.22.55
meiden van 18? Gewoon voo 122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de beAang. in A'dam 3-kam.won. 'n opwindende sexafspraak
handelmg.
1e et. op plein, veel wink., gn 06-320.330.42. 75c p.m.
• Rubrieksadvertentie oponderburen, gr. terr., OHZ, gr Zoek jij wulpse vrouwen?
geven? Zie voor adres en/of
badk., rust. trap, hr ƒ346 Bel tnosexkontakt.
telefoonnummer de colofon
p.mnd. Gevr. won. in Z'voort, 06-320.320.44. 75c p.m.
in deze krant.
geen noord, 020-6853058.

Diverse clubs
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ji/VEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

Visa Garage b.a.:

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó65868Ó. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautslraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Hdende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten en m Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren,

020-665 86 86

XM 20 i Amb '90 ... .ƒ 29.900.
BX 20 RE LPG '89 schuifd.
ƒ13.900
BX TRD Turbo Break '90
ƒ27.500
BX 19 TRS Break LPG '88
ƒ14.500
2x BX 19 TGD '90 .. .ƒ 17.500
4x BX 19 TRD '89 v.a../13.500
BX 19 D '89
ƒ 13.500
BX 19 GTI '90 schuifd. LPG
ƒ 19.900
2x BX 16 TZI '90 LPG 7.500
BX 19 TRS '89 LPG .ƒ 14.500
6x BX 19 TRI '89 LPG v.a.
ƒ13.500
BX 14 TE '90 LPG . .ƒ 13.500
BX 14 '89 LPG
ƒ11.500
BX 16 TRI '89
ƒ 14.500
VISA GARAGE
Houtmankade 37, A'dam.

^ fa Romeo Sprint 1.5 cc, 1984, Audi 80 LS, APK '93, grijs met.
Rood, prijs ƒ3950. Tel.: 020- zien is kopen, ƒ 1950.
Tel.: 020-6105478.
5676728/6413330.

BMW

Chevrolet
Pick-ups, typen Full Size en S10.
Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:
Beretta, Corsica,
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Diverse gebruikte wagens
o.a.: Beretta / Ford Mercury Sable / Rover Sterling 825 /
Toyota Hi-Luxe benzine / Toyota Dyna Diesel
Service, garantie en onderhoud.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

Daihatsu

NISSAN Micra 1.2 trend, 12000
km, bj. apr. '91. Prijs incl. 18
mnd. garantie/access ƒ 15.900.
tel. 020-6439754.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N. Tel: 02907-3372.

Nissan Micra, m.' 84, APK '93,
met.kl., i.z.g.st., ƒ2650.
Tel.: 020-6105478.

Royal Class Saab's
Diverse occasions!

Hoofddorp, 02503-14097
Nissan Sunny SGX 1.6, bj.
12/87, elec. ramen, centr. port.
vergr., stuurbekr., kl. wit,
ƒ 12.000. Tel. 02526-75952.
Skoda 130, m. '89, nw. APK,
Sunny 1.3, station, LPG.
duurste uitv., 5-bak, ƒ2750.
Bj. 08-'87, ƒ 10.250,020-6105478.
Autobedrijf Wim van Aalst,
Skoda Rapid m '85 coupe,
02979-84866.
i.pr.st., APK, ƒ 1950. Inruil mog.

Skoda

Peugeot

Ford Scorpio 2.8 Ghia automaat bj. '85 kleur wit APK 7-'93
Complete auto, alles electrisch. alarm + CD installatie.
Tel.
02907-8047,
dagelijks
02907-4227.

COBUSSEN AMSTERDAM
'Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
PEUGEOT
205 XL 1.1. Mint 90 .ƒ15.800
205 GLD 89
ƒ 17.200
205 GRD 90
ƒ20.900
205 XE 1.1. Look 92 .ƒ18.700
205 XA 87
ƒ 8.500
205XS90
ƒ19.300
309 1.4 XL Profil 90 .ƒ17.600
106 XN (850 km.) 91 ƒ 19.500
Inruil mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

Ford Sierra 1600GL, kleur jade,
b.j. mei '84, prijs n.o.t.k.
Tel.: 020-6314929.
Ford Sierra 1,6 CL bj. '86,
i.z.g.st. ƒ 7950. LPG. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.
Ford Taunus, m.'81, 1.6, nw.
APK, rijdt nw., i.z.g.st., ƒ 1450.
Tel.: 020-6105478.
T.k. Ford Escort CLX
i.z.g.st., bj.3-'91. Vr.pr. ƒ 22
Tel. 02990-30015.

m zuipwi JK
•PEUGÉÖT-DEALÉR .
AMSTERDAM-ZUID

Citroen Dyane bj. '83, in zeer Honda Civic, m. '81, nw. APK, |
goede staat. Vraagpr. ƒ 1800 grijs met., rijdt nw., ƒ 1450.
Tel. 02987-1522
Tel.: 020-6105478.

Service en
Reparatie

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
. \UTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Valkenburgerstraat 134.
Lid Nevar.
Tel. 020-6240748.

NIET DE DUURSTE,
WEL DE BESTE!!

; Minervalaan 86, 020-6629517.

ReanaultS SL bj. 89. Als nieuw,
42.000
km. ƒ9950. Tel.
02990-37825.
Renault 18TL stationcar, bj.
'83, APK, zilver metallic, ƒ 3750.
Tel.: 02902-1623.
Renault 5 Pansienne, bj '84,
bordeaux rood, ƒ 3000.
Tel. 020-6750777.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Rover

Hefbrug/sleutelplaats nodig'
HEINING HOBBYHAL
Tel.: 02907-6999, A'dam-W.
Hefbrug/sleutelplaats nodig?
HEINING HOBBYHAL
Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

^

s

Amstelstein - Suzuki

V

Toyota

Subaru

Toyota DYNA Diesel, '88.
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, A'dam, 020-6670121.

v h Muséum autobedrijven

Toyota Starlet 1.3 DX, 2 kl. grijs
met 12-86, km.st. 110.000, APK
2-93 Pr. ƒ7.500. Tel.: 0299038280/72243.

"

Minor Motorcars
Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

VW Golf b.j. '86, rood 1.3 sport,
uitgev. perf. st. ƒ9.500.
02903-1281.
VW Golf m '82, nw APK, puntgaaf, ƒ 2450. Tel. 02990-37825.

VOLVO-NIEROP b.a.: 240 GL
stationcar, km. 70.000, '90. 440
DL, wit, km. 22.000, '91. 440
DL, rood, km. 19.000, '91.440,
rood, LPG, '90. 440 GL, grijs,
'89. 340 GL, spec. automaat,
km. 7.000, '91. 340 GL, spe.
automaat,'km. 19.000, '90. 340
1.4, 3-drs„ km. 60.000, '89. 360
GLS, sedan, '84 & '85.
Vancouverstraat 2-12, A'damWest, 020-6183951.

"

~"

26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83.50
95.00
106.50

6
7
8
9
10

Auto's in SHOWROOM vlïegeirde deur uit!

27.56
39,75
51.94
64,13
76.32
88,51
100,70
1 12.89

Telefoonnummer:.

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:.

Handtekening:.

,

opsturen in een. gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM» Postbtts 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
Wïbautstraat 131, Amsterdam. Afgeven -kan °ok bij de volgende
Weekmediakantorenr'Amstelveen,1,,Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B;' Weesp^ Nieuwstxaat,33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
, - _ ; >

GOLF 181, LPG, Millionair,
sportst., km 93.500, b.j. '89,
trekh., Lm. velgen, APK tot
3-'93. Pr. ƒ21.000. Onderh.
boekje ter inz. 020-6835289.

Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf.

1

5

l'

Uw Volvo-dealer

2
4

•Ruysdaélkade 75 A'dam-p.Z.
Info: 020-6623167/6732853 :

Van Vloten Amsterdam

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-Xeurocheque ter waarde van de kosten van de
I'njs oxcl. Pnjs incl.
n.
advertentie in.
6% B.T.W. 6%BT.W.
3

Ook voor een ECHTE occasion

Rijscholen

BMK Hoofddorp

5-sterren auto- en motorrijschool

Alle rijlessen ƒ34 per les
ƒ 15 950 •
20 lessen + examenaanvraag ƒ 895
ƒ 24 950.Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag ƒ 685
/ 15 950Snelcursus in 2 of 3 weken
/ 14 950Spoedcursus theorie m 1 dag
ƒ 7950Div merken auto's, ook automaat
/ 16950Halen & brengen
ƒ17.950Theoriecursus op video gratis
ƒ 12950,Ruys de Beerenbrouckstraat 157
/ 8950Telef. 0206138473
ƒ 14.950ƒ 4 950 - AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
ƒ 10950 1e 10 lessen a ƒ32 per uur
ƒ 11 950 Gratis halen en brengen
Autosloperij A de Licde
ƒ 15950Tel A'dam 020-6942145
Neem geen risico ong
ƒ 5950PTT-vnjwarmg RDW
ƒ 8950- AUTORIJSCHOOL NOVA
(s)loopauto's
ƒ 5.950 - BOVAG-erkende rijschool
ƒ 1 1 9 5 0 - Aanbieding spoedcursus
HOOGSTE PRIJS
ƒ 12 950 - ƒ875,- incl examen
Tel 020-6198691
*
ƒ45,per
60
minuten
ƒ 17 950 Grote sortering ONDERDELEN
*
binnen
8
weken
je
rijbewijs
ƒ 10.950van alle schade-auio's, alle
ƒ 11.950- Info 020-6464778.
merken, alle bouwjaren
ƒ 22.950 Autorijschool Ferry
Ravenstijn, 02502-5435
ƒ 4 950 1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Het HOOGSTE BOD'''' Be!
ƒ 2950Tel. 020-6932074.
voor vrijblijvende prijsopgaaf
ƒ 12.950 Autorijschool MICHEL
Loop, sloop en schadeauto's
ƒ 11.9501e 5 lessen a ƒ25,m vrijwaring Tel 0206754193
ƒ49950Motornjschool
MICHEL
ƒ16.950.Het hoogste bod9
pakketprijs
ƒ
790,Tel
•
ƒ39.950 Loop- sloop en schade020-6853683, b g.g. 6181775,
ƒ35950auto's Gratis opgehaald
ƒ 69.500 - 036-5321238 en 02990-34768.
PTT-vrijwaring RDW
ƒ 29.950,Autosloperij EXCELLENT
ƒ29.950,Heining 39, Sloterdijk A dam
ƒ36950,Tel 02907-7654
ƒ 19950,ƒ 11.950.ƒ 12.950- De hoogste prijs voor elke
ƒ 11.950,- merk auto a contant met
ƒ 13.950.- vnjwar.bew., tel 02990-37825.
ƒ 18.950 - Te koop gevr. Peugeots 404,
ƒ 12950- 504,505, J5,604 TD. Schade of
niet duur!!!
ƒ 5450.- sloop.
Autocommerce,
ƒ22.950.- 023-338895.
Studenten 10 % korting
ƒ21.950.- koelwagen & opnjauto
DE HOOGSTE PRIJS
ƒ 7.950.- 9-pers. bussen en pick-up's
elk merk auto a contant met
ƒ 15.950.- Nu ook Chrysler Voyager
vnjw bewijs. Tel 020-6105478
ƒ 12.950 Avonden nachttar.
ƒ 10950.bestelwagen afhalen na 1730
ƒ 19 950 uur en de volgende morgen
ƒ 18.950.om 8 00 uur retour
De scherpste prijzen voor
ƒ11.950.tegen 4 uur-tarief.
TOERCARAVANS
ƒ 13.950.020-6794842, 020-6908683
60 occas. met Bovaggarantie
mogelijk.
grote kampeerart.shop
BLOKSMA
RADIATEURENIedere dag geopend van 9.00 - 18.00 uur, ookHULSKER
LEIMUIDEN
warmtewisselaars, Kapoeas01721-8913., 10 min A.dam
's avonds op afspraak
weg 17, A'dam, 020-6148385
nieuwe 6-persoons
camper te huur.
Ook geschikt voor wintersport.
Mazda 626 XL m '86, autom ,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Kruisweg 1531, Hoofddorp
puntgaaf, ƒ6950. Inruil mog.
02902-61697.
(verbindingsweg tussen Hoofddorp en Heemstede)
Tel 02990-37825

Alfa 75 2.0 Twinspark, rookz., 5-bak, alles elektr 87
Alfa 164 V6 inj., groen met, alles elektr., 1e eig 88
Audt 200 Turbo Quatro, treser uitv., alle opties 85
Audi 100 CD-uitv, aut., airco, schuifd. enz .
87
Audt Coupé 5 cil. GT, zilver m e t , 5-bak enz
81
Audt 80 1.8S, bl. metall., alle opties
. .
88
BMW 323i, Harige, verl, spec velgen enz
85
BMW 316, zwart, 1e eig., magn velgen enz
86
BMW 520i, 5-bak, stuurbekr., siervelgen enz
85
BMW 745i Turbo, rookzilver, alle opties .
85
Buick Skylark V6 Limited, alle opties
.81
Citroen BX 19 TRD Diesel, nw mod , alle opt
88
Citroen CX GTI Turbo, nw mod . . .
. 86
Daihatsu Charade GTI Turbo Intercooler
. 89
Dainatsu Charade TS D , groen met., zr zuinig 85
Fiat Croma, diesel, bl., 5-bak, velours interieur 87
Fiat Uno 55 S, 5-drs, bl met, boekjes ter mz. 84
Fiat 124 Spider, Cabno, rood, perf staat
67
Ford Scorpio 2 8i GL aut, alles e l , stuurbekr. 86
Ford Escort XR-3i, wit, schuifd , elektr doorlock 88
Ford Escort 1.6 CL D, nw mod., 5-bak, blauw 88
Ford Sierra 2 3 Diesel, d.bl., 5-bak, stuurbekr
88
Ford Sierra 1 8 CL, 5-drs, stat., TD, zwart, 1e eig 90
Ford Sierra, 5-drs Hatchback, LPG, rood
.
83
Ford Fiesta Bravo, 1e eig., abs, nwstaat
81
Honda Accord Aerodeck 2.0 Inj. EX, alle opt
86
HondaAccordAerodeck20EXLPG, 1e eig , enz.86
Jaguar XJS, 1e eig., d.bl., 56000 km, alle opt 86
Jaguar XJ 12, 53 sovereign, super uitv
83
Mercedes 500 SEC AMG, nw model 86, d bl. 82
Mercedes 300 E AMG-uitv., 17 inch velg., airco 86
Mercedes 380 SL, Amerik. uitv., aut, airco enz 84
Mercedes 190 E Evolution l super spec nw mod88
Mercedes 190 D 25, AMG uitgev., alle opt.
86
Mercedes 190 E 2.3, 16-klep, zw. met, alle opt 85
Mercedes 190 E AMG, schuifd., abs, enz .
84
Mercedes 280 S aut., elek. ramen, schuifd enz 81
Mitsubishi Station 2000 Turbo, bl met., 5-bak
84
Nissan Bluebird 2.0 SLX, 5-drs. hatchb., Ipg, st.b88
Opel Senator 2.5i Autom. Ipg, stuurbekr. enz
87
Opel Kadett 2.0 GSi, anthr., schuifdak, 5-bak enz87
Opel Kadett GSi, wit, 5-bak, LPG, nw.st., enz 85
Opel Corsa 1.2 STR, 1e eig., 47000 km, nwst 84
Peugeot 205 GTI, Guttman, grijs kent, 1e eig. 90
Peugeot 205 GTI grijs met., 5-bak, geel kent. 89
Peugeot 205 XA, zilver met., grijs kent., nw.st. 87
Peugeot 205 Ralley, 5-bak, spierwit, super snel 88
Renault 5 GT Turbo, anthr grijs, geel kenteken 85
Suzuki SJ 410, 4x4, witte Imn kap, LPG enz . 85
Toyota MR 2 Coupé, 16-klepper, targa dak, rood 85
VW Golf GTI 16V, anthr.gnjs, 5-bak, doorlock enz86
VW Golf GTI uitgevoerd, wit, alle opt
87
VW Golf CL Diesel, abs, nw.st., bl. kleur
.
88
Wij adverteren met ong bouwjaren, inruil garantie

'

020-6658686

föxnr. 020-665 63 21

Algemeen
±50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

Nieuwe Voorraad
530i

89

Aut.,

veel

extra's,

ƒ37.950

Golf GTI, 16V,
alle opties
ƒ15.950.Golf cabrio, aut.83 .. ƒ 16.950
BMW 635 CSi 8 5 . . . . ƒ 2 9 9 5 0
Merc. 300 TDT, aut.
85
ƒ15.950
Blue Bird 2.0 E, 90 ..ƒ16.950
Mitsubishi Lancer Diesel, 87
ƒ 8.950
Nissan Sunny Diesel,
86
ƒ 7.950
Micra 1.0 SDX, 85 . . . ƒ 6.950
Micra 1.0 SX grijs 87 ƒ 7.950
Rat Ritmo 86 silver . .ƒ 5.950
Mazda 323 Van 90 ..ƒ13.950
Sunny 1.6 SGX coupé
rood, Lm. velg. 88 .. .ƒ16.950
Seat Ronda 1.2 LS 85ƒ 4.950
Kawasaki TENGAI 90 ƒ 9.500
VW Jetta, LPG, 84 . .ƒ 6950
Prijzen zijn incl. aflev.kost.

Centrum Auto's

020-6250096
Aanbieding
H.H. TEGEN INRUILPRIJZEN
Ford Scorpio 2.4i GL Aut.,
5-drs, 1/90, ƒ 22.500.- Ford Sierra 1.6 CL, 3-drs., LPG, 8/90,
ƒ 15.500.- Ford Scorpio 2.5 CL
Diesel, 5 drs., schuifd. 11/89,
ƒ 15.750.-Kadett 1.8 LS, 4-drs.,
schuifd. LPG, 2/89, ƒ 13.950.Kadett 1.8 LS,
4-drs, LPG, 3/89, ƒ13.000.Opel Kadett 1.6 D. Van, 6/86,
ƒ6.950.- Volvo 340 1.7, 4-drs„
LPG, 6/89, ƒ10.750.- Renault
19GTX, LPG., 5/90, ƒ 14.500.Renault 21 TL, Nevada, 3/88,
ƒ 12.500.- Renault 19 TS, wit,
LPG, 3/90, ƒ 14.750.- VW
Jetta Pacific CL, LPG, 4-drs„
2/90, ƒ16.500.- Citroen BX 16
RE, LPG-o.b., 9/88, ƒ 9.750.- Otroen BX 14 T, 5-versn., LPG,
6/89, ƒ 10.250.- BX 14 RE, LPG,
4/87, ƒ7.250.- BX 1.9 D, 4/86,
ƒ 7.250.-Mazda 626 1 3 DX, 12
V, 5-versn., LPG, 4-drs., 5/90,
ƒ 17.500.Pnjzen incl. BTW
AUTOBEDRIJF BEREBEIT
Amsteldijk 25, Amsterdam
Tel.: 020-6627777.

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas

Campers

BMK Hoofddorp

Tel. 023 - 294072

VW Jetta Diesel dec. 87, 1e
eigenaar. Pr. ƒ13.000, i.v.m. T.k. VW GOLF 1.6 D, rood met.,
SPRING IN T VELD
lease. Tel.: 02977-41180.
b.j. 9-86, sunroof, sp. velgen
Oostemderweg 338-342
ƒ11.750.
Tel.:
02907-7732.
VW Passat dec '82, APK,
1432 AX AALSMEER
i.z.g.st., nwe. bnd. + uitl.
02977-44146/24696
ƒ3.500 Tel. 02975-40809.
VW Golf APK 3e mnd '93.
HONDA
Weg. omst. t.k. Volkswagen
ƒ3750,Occasions met 1 jaar garantie:
Golf 1,6, 5-drs., aut., juni '84, AUTOBEDRIJF JAN WALS
Civic 1.3 Luxe, zilver
'91
ƒ8000. Tel. 02997-1646.
Civic 1.5i GL, rood
'90
02902-61697.
Civic 1.6i, sport, rood
'89
Accord 2.0 EX LPG, grijs '90
Accord 2.0 EX, blauw
'88
Accord 2.0 EX aut., wit
'89
Prelude 1.8 EXR, grijs
'85
Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
Integra 1.5 L, zilver
'87
o.a.:
Volvo 740 GL station, schuifdak, automaat 1986
ƒ24.750,- C.R.X. 1.6 l Coupé, rood '87
Volvo 740 GL blackline, anthraciet metallic 1988
ƒ25.750,- COMPANY GARS met 2 jaar
Volvo 240 GLT, div. accessoires, 70000 km. 1989
ƒ28.750,- garantie:
Volvo 480 Turbo, blauw metallic, schuifdak 1991
ƒ44.750,- Civic 1.3 DX, rood
'92
Volvo 460 GL, zilver metallic, 35000 km. . 1991
ƒ 28.750,- Civic 1.5 DXi AT, rood
'92
Volvo 440 GL, rood, 550000 km
1989
ƒ21.500,- Civic 1.5 DXi, 4d, blauw
'92
Volvo 340 3-deurs 1.7, LPG, 60000 km. . . 1989
ƒ 15.950,- Concerto 1.5i, grijs
'92
Volvo 340 3-deurs automaat, rood, 46000 km.1988
ƒ 13.500,- Accord 2.0i EX, zwart
'92

s
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MQOY EN ZOON

Volkswagen

Of u nu zelf een,showroom heeft-of uw auto blinkend voor de dew-zet, met een adve,rtentie\tu
SHOWROOM zet u uw auto pas echt'b. de schijnwerpers. SHQIW&OÓM is de speciale
autorubriek van Hét Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen-^ti-Weekiiiedia in liet gebied
Groot-Amsterdam* Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage VaïicaJf 750,000 exemplaren
van Weesp tot Zandvoort.
,
-/ \ "
,*
,

Aantal regels

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Suzuki

Deze bon bfefigt de loop in uw 'showroom".

Schnjt hier m hloklettcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en russenruimten cellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarna.ist geplaatste tarieven
kunt u zett uitrekenen
wat uw advertentie kost.

Seat Ronda GLX 1.5 LPG, 01'85, APK 05-'93, ƒ 4500.
JAN WALS, 02902-61697.

Let op ! Super knal prijzen bij:

Volvo

Renault

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
T.k. Renault 4 GTL, 1980, APK
Asterweg 24A A'dam 6364702 mei '93, 02975-69327. Techn.
prima ƒ 600.
Uw auto afgekeurd?
Wij repareren en lassen goed
én GOEDKOOP.
020-6628694 of 6234189.

;

~•

Seat Ibiza 1,2 XL bj. '89, 1e
eigen., 70.000 km. Als nieuw
ƒ 10.950. Tel. 02990-37825.

Tel. 02990-37825.

Opel

Ford

Honda

Accessoires en Onderdelen

*

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335

DAF

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Tel 020-6680820 en 075-702625
DIESELSERVICE;
Visa, kleur wit, b.j. '83, perfecte brandstofpompen; verstuivers;
staat, 5-drs. Vr.pr. ƒ2.500,-. cil.koppen vlakken. Garage/
Tel.: 02990-40445.
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Voor een occasion
Tel.: 020-6980639.
of nieuwe CITROEN:
XM, BX, ZX, AX of GSA.
APK keuringen klaar terwijl u
Autobedrijf Wim van Aalst,
'91
wacht. Garagage West-Center:
uw Citroen-specialist
'91
020-6122476 (zonder afspraak)
02979-84866. Mijdrecht
2e Helmersstraat 15, A'dam.

|<M 2.0
m First 5-drs.
f\X First 3-drs.
ikoda Favont
ftenault Clio

Seat

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Kadett Caravan 1.3S, wit, bj.
NIEROP-DAIHATSU b.a.:
'85, 5 versn., 5 drs., i.z.g.st. Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Charade C.S. aut., km 75.000, ƒ6900. Tel. 020-6476238.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
'87. Vancouverstraat 2-12,
(gratis halen en brengen)
A'dam-West, 020-6183951.
Opel Corsa G11 135, wit b.j.
Auto Amstelstad b. v. Suzuki-Dealer
'88, incl. in 2 delen neerklapbare bank, 2e buitenspiegel, 5
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
versn., in kleur gespoten ach- Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Te koop Daf 44. Bouwjaar '76. terspoiler, 5 x antraciet GT-vel- Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
gen, grote beurt en keuring tot
APK juni '93. 71.000 km.
Voor een goede SUZUKI-occasion naar:
10 sept. '93, prijs ƒ14.000.,
Tel.: 02507-13745.
Booij
Zaanstad Suzuki-Dealer
020-6832469.
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Opel Kadett, m. '83, LPG, nw.
Correcte service, inruil en financiering.
APK, i.z.g.st., ƒ2950.
FIAT VERMEY B.V.
Tel.: 020-6105478.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Keuze uit ruim 35 occasions.
voor A'dam Noord e.o.
Opel Kadett m '82, puntgaaf,
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
nw APK ƒ2450. 02990-37825.
Tel. 02975-62020.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen Rekord 2.0S luxe, b.j. '82, Alto GL, 50.000 km.
Suzuki Samurai, jeep, bouwjaar
104.000 km, l.bl./met. ƒ2950,
Keuze uit 50 gouden FiatBj. 01-'88, ƒ8.950
'88, zwart, puntgaaf, ƒ 13000.
occasions. Tel.: 020-6470909 APK 8/93. Tel.: 02990-48713.
Autobedrijf Wim van Aalst,
Tel.: 02995-5385.
T.k.
Opel
Corsa
1.3
GT
Irm02979-84866.
Mijdrecht
Te koop Fiat Ducatobestelbus
sep '90, 48000 km .ƒ14.000, scher, b.j. '86, antr. grijs,
ƒ9.500. Tel.: 020-6597802.
incl. BTW. 02982-6286.

Citroen

ex 1.4

Saab

Aangeb. Opel Corsa Deluxe,
APK 5/93, LPG-tank, bj. 83,
mot. perfect, wat roest, ƒ3000.
Tel. 020-6914392.

Tel. 020-6278410.

Prachtige witte BMW R80/7. T.k, BMW 315 bouwjaar 1982.
Geh. gerev. + scherm + kof- ' Prijs ƒ 2250,•ers. ƒ 7750. Tel. 020-6246233. Telefoon: 075-354656.

OTO//ICI Citroen
Hogeweyselaan 21.
1380 AG WEESP
tel.: 02940-16661
BIEDT AAN:
1.0 RE
'87
'\X 1 1 RE
'87
£x Diesel
'90
.6X Break D.
'90
&X 1.4
'91
|- diverse demo's in verkoop:
£X Diesel

Nissan

Fiat

Audi

Alfa Romeo
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ANDEREMERKEN
Nissan Micra 1.2 SLX, wit '90
Nissan Sunny 1.6 Coupé, wit'87
Peugeot 205 1.1 Ace., rood'89
VW 1.3 Manhattan, zwart '89
Chevrolet Beretta GT 3.1
aut.
'90
ALFAROMEO
Occasions met 1 jaar garantie:
Alfa 33 1.3 Mll, blauw
'86
Alfa 33 1.3 Mil, rood
'87
Alfa 33 1.3, wit
'88
Alfa 33 1.3, grijs
'90
Alfa 33 1.3 S, rood
'88
Alfa 33 1.3 S, wit
'88
Alfa 33 1.3 S, groen
'89
Alfa 33 1.3 S SpW, rood '88
Alfa 33 1.5 QV, grijs
'86
Alfa 33 1.7 QV, rood
'87
Alfa 75 1.8, rood
'87
Alfa 75 1.8, beige
'89
Alfa 75 1.8, groen
'89
Alfa 75 1.8 LPG, rood
'89
Alfa 75 1.8ie, rood
'90
Alfa 75 2.0 TwSp, wit
'89
Alfa 75 2.0 TwSp, rood
'90
"VRIJDAG KOOPAVOND"
19.00 - 21.00 uur
Auto Service
Wetter
Subaru-Lada dealer
Al onze occ. boven ƒ 3.000,-:
6 tot 12 maanden garantie.
LADA Samara Black Beauty
1 3 '90
ƒ 12.500,LADA Samara 1.1, '90/ 11 000,LADA Samara 1.3, 5-drs.
'89
ƒ11.250,LADA Samara 1 3, W 8 750,LADA Samara 1.3, '87 ƒ 7.250,LADA2105 1.2 '89 ƒ 5500,SUBARU Coupé 1.6 GL,
'86
ƒ 9.950,SUBARU Mini Jumbo DL
'87
ƒ 7.750,BMW 320 2-drs '82 ƒ 5.750,CITROEN BX 1.4 '89ƒ 13.500,MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
ƒ 7.250,Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg,
02907-6572
Auto Rijk
Corn. Krusemanstraat 58-60
Amsterdam 020-6625478.
LADA Service - APK Station
Rep.- onderh. alle merken

Nissa Stanza 1.8 GL '82f 2.250
Opel Rekord 2.1 D '78 ƒ 2.250
FSO Polonez 1.5 '84 ƒ 1 650
Seat Fura 900 '85
ƒ4.250
Audi 50 '76
Mercedes 280SE, b.j. '79, vr.pr.
ƒ5250,-, APK '93. Mercedes
300TD,'79, vr.pr. ƒ 5250,-, APK
'93. Nissan 1700 dsl, b.j. '83,
vr.pr. ƒ2750, APK '93. Saab
900GL, Ipg, b.j. '83, vr.pr.
ƒ3250,-, APK '93. Inruil auto
Ford Taunus 1600, b.j. '81,
RAAK vraagt t.k. diverse types vrpr. ƒ1150,-, APK 10/92.
Nissan en Toyota, b.j ± '78 tot 020-6157191. Privé 6799958.
± '85. Tevens voor ver- en inkoop, diverse merken tot
ƒ5000,-. Tel.: 075-314618.
Sable LS, '90, alle opties, w o.
airco, fraaie wagen.
•De autorubriek
IMPORT USA CARS, Keuren„SHOWROOM" heeft
plein 9, A'dam, 020-6670121.
een oplage van 750.000 ex.

Mazda

Autofinanciering
en verzekering

Mercedes-Benz

Diversen

Motoren/Scooters

MERCEDES 190 Benzine,
AUTOMAAT, zilvergrijs, 1987,
LET OP, STUNTPRIJZEN
Autoverzekeringsmarkt
140.000 km, alle keuringen toeDoor plaatsgebrek ± 100
Betaal niet méér dan nodig. gestaan. Vraagpr. ƒ 24.750.
auto's v.a. ƒ 300.- tot ƒ 10.000.- Celie. Inf. 020-6416607.
Tel.:02972-3741.
Wagenpark Johan Boom,
Zuider Akerweg 83, Oranje
hek, A'dam Osdorp.
YAMAHA motor XF 535,
Let op juiste naam en adres.
BURSTNERTEC
iz.g.st., bj. '87, ƒ6750
Garantie al v.a. ƒ1.000.Overjarige en showmodellen Tel. 02975-63530.
•*• omruil garantie.
met enorme korting
Door heel Nederland bekend.
HOUSECAR CARAVANS
Tel. 020-6105478.
Dagelijks geop. van 9 tot 21 Rijksweg A5, A'dam-Haarlem
Industrieterrein HALFWEG
GOLDCAR AMSTELVEEN
uur. Zaterdag tot 17 uur.
1001 accessoires
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
BOVAG erk. werkplaats
occasions. Tel: 020-6433733

Mitsubishi

geeff u meer!
VLIEGEN BOVEN NEDERLAND
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NL-Excursies een onvergetelijke rondvlucht van een uur boven
Nederland op zaterdag 10 oktober 1992.
Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland Boeing
757 of 737 en maakt u een rondvlucht van een uur boven
Nederland. De vlieghoogte is zo laag mogelijk als haalbaar
op het moment van uitvoering. Afhankelijk van eventuele
bewolking en andere weersomstandigheden stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke route vast. De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen ca. 8.30 en 17.30 uur.
Tijdens de vlucht wordt u een drankje en een versnapering
aangeboden.

KOSTEN
De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 115,- p.p. Kinderen
t/m l jaar gaan gratis mee. Deelnemers dienen m het bezit
te zijn van een toeristenkaart of paspoort. De rondvlucht is
gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Er zijn
geen taxfree-faciliteiten.
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon aan: Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en een
faktuur, die u per omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen
voor vertrek ontvangt u via Toer-NL-Excursies de deelnamebewijzen en alle relevante informatie.

Bon voor onze lezers
Op zaterdag 10 oktober 1992 gaan wij met Weekmedia een
rondvlucht boven Nederland maken.
Naam:
Telefoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
leieioonnummer:
Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar ook
leeftijd vermelden):

Mercury/Lincoln

WEE:

geeft u meer.'

WIHE

SCHUURSPONSJES

STERKE TISSUE KWALITEIT

in diverse leuke kleuren

PAK

10 STUKS l

ELDERS

BIJONS

AXE- SHAMPOO &
DOUCHE-GELINÉÉN

CELTONA
SERVETTEN
PAK 100 STUKS

r ELDERS l^tö BIJ ONS

SWIRL
GEÏMPREGNEERDE

een exclusieve combinatie van
shampoo (voor iedere dag)
en verfrissend geurige doucheschuim. Keuze uit 3 fijne aroma's

OPKLAPBARE
STEVIGE METALEN

EXTRA GROTE
FLES 250 ML

met kunststof zitkussen,
diverse kleuren

ELDERS JMS'BIJ ONS

KRUK
BIJ ONS

ELDERS

REINIGINGSDOEKJES
voor o.a. brillen en cameralenzen, streeploos reinigend.
Anti-statisch en vetoplossend

ELDERS 2$ti BIJ ONS

NAGELVIJLEN
KATTEBAKVULLING
hygiënisch en reukloos

ASSORTI
grof en fijn, diverse lengtes

BAAL

5 KILO

18 STUKS

ELDERS

BIJ ONS

BIJ ONS

;y.

MOOIE KWALITEIT

SWEATER
met opstaande kraag
50% katoen • 50% acryl,
maten, M, L, XL en XXL.
In diverse modieuze kleuren

PER STUK
BIJ ONS
ELDERS
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UIT DUITSLAND:

NIERSTEINER
KABINET!
kwaliteitswijn met predikaat,
uit het befaamde wijngebied
RHEINHESSEN
Lichtzoet, fruitig en fris.
Aanbevolen als
gezelligheidsglas
of als begeleider van
frisse voorgerechten,
zoals vis of koud vlees.

FLES 3/4 LITER

LORADO
MALSE CHUNKS
JECO GESNEDEN

CHAMPIGNONS
handig om wat extra's
in huis te hebben

ELDERS &$& BIJ ONS

HALF-LITERBLIK
ELDERS £3$ BIJ ONS

GREENHOUSE
GURKENTOPF
heerlijk knappend
verse zoetzure augurken

TONIJN
in plantaardige olie
BLIK 185 GRAM

BIJ ONS

DOUWE EGBERTS

VRUCHTENTHEE
diverse fruitige smaken

CAKE'S

IGLO

gemarmerd of met chocolade

PIZZA
BOLOGNESE

PER STUK
400 GRAM ZWAAR

lekker, makkelijk en snel klaar

FAMILIEPOT
LIEFST 1600 GRAM

ELDERS

KUCHENMEISTER

DOOS 10 ZAKJES
ELDERS

BIJ ONS

ELDERS ;Mtf BIJ ONS

PER STUK 300 GRAM

ELDERS 2M BIJONS

2 ELDERS

BIJ ONS

l
AARDBEIENBAVAROISETAART
op een krokante hazelnootbodem
en met slagroom gedecoreerd
VRIESVERS: dus verser
bestaat niet!

HEEtfOMO

ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Donderdag 10 september 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 38

Werkgroep komt met knelpunten

Zomerzotten Festival levert vijftig mille op

'Bij wateroverlast
is nazorg nodig'
ZANDVOORT - De Werkgroep Wateroverlast heeft bij
de gemeente een tiental knelpunten aangekaart. Daarbij
zijn suggesties gedaan om de
overlast vari riool-overstromingen zoveel mogelijk te beperken. Behalve technische ingrepen om het water tegen te
houden, moet er een goede nazorg komen, vindt de werkgroep. De suggesties worden
momenteel op het raadhuis
onderzocht op hun haalbaarheid.
Volgens de werkgroep is het erg
belangrijk dat er ook een goede nazorg komt. Na een overstroming valt
er over heel wat problemen te praten
en moeten er veel emoties verwerkt
worden. 'Die nazorg valt of staat met
het aanstellen van een kontaktpersoon," zegt woordvoerder Martha
Burger. 'Het aanstellen van een kbntaktpersoon zou eigenlijk niet nodig
hoeven zijn, indien de gemeente
goed met de mensen kon omgaan.'
Dat schrijft de werkgroep onder
haar lijst van knelpunten. 'De laatste jaren is er nu eenmaal veel gebeur d wat het vertrouwen van de
bewoners in de gemeente behoorlijk
geschaad heeft.'
De betrokkenen bij de gemeente
moeten de situatie minder wetenschappelijk gaan bekijken, stelt de
groep. De gemeente moet proberen
zich in te leven in de situatie van de
gedupeerden, meer inzicht te krijgen in de problemen bij de bewoners
'alvorens zij beslissingen neemt ten
aanzien van deze mensen'.

Thuis
„Er moet bij de mensen thuis geïnventariseerd worden waar de grootste problemen liggen," zegt Martha
Burger. Dit keer slaat het op technische problemen. „De gemeente
moet er gaan kijken, wat er aan technische dingetjes gedaan kan worden." Daarbij wordt gedacht aan
schotten bij de voordeur om het water van de straat tegen te houden, én
aan terugslagkleppen in de riolering. Daardoor kan er geen water
door het toilet of het doucheputje
omhoog komen. Gepleit wordt ook
voor een financiële ondersteuning
van noodzakelijke ingrepen.

Schaakster
Behalve onder de schaakjstukken, bevond er zich
*J
geen dame onder de Chess-leden.
Sinds kort is daar verandering in
gekomen.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

Met deze inventarisatie wordt bovendien duidelijk, waar het eerst
hulp moet worden geboden. De
hulpverlening wordt daardoor 'snel
en specifiek gericht'. Daarnaast
moet er een depot in het centrum
komen, waar pompen, waterzuigers
en ontsmettingsmiddelen opgeslagen kunnen worden. Deze moeten in
voldoende mate binnen handbe'feïk'
zijn, vindt de werkgroep. „Nu is er
maar een enkele pomp," zegt Martha Burger. Daardoor moet volgens
haar een aantal gedupeerden met
een ondergelopen vloer te lang
wachten tot de brandweer elders
klaar is.

(ADVERTENTIE)

Het Zomerzotten Festival van Rotary Club Zandvoort heeft dit
jaar ruim vijftigduizend gulden opgeleverd. Het geld gaat naar
onder andere het ouderenwerk in Zandvoort en het Dr. Plantinghuis aan de Kostverlorenstraat. De Zandvoortse Reddings Brigade, een van de twintig deelnemende teams, werd opnieuw winnaar van dit sportieve spektakel. De presentatie was in handen
van Dick Passchier.

u komt toch ook?

zie ook elders in dit blad

Werk in Bentveld
mag doorgaan
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort mag doorgaan met haar
werkzaamheden aan de Zandvoortselaan in Bentveld. De Vereniging
Bentveld-Zuid Belangen en twaalf
omwonenden hadden bij de Raad
van State een schorsingsverzoek ingediend, maar waarnemend voorzitter P. van Dijk heeft dat verzoek gisterochtend afgewezen.
De omwonenden hebben bezwaar
ingediend tegen enkele onderdelen
van de reconstructie, de gemeente is
hen op een aantal punten tegemoet
gekomen. Voor het overige zijn de
bezwaarmakenden naar de Raad van
State gestapt. „De gemeente is met
de werkzaamheden begonnen omdat
deze voor l januari moeten zijn afgerond," aldus wethouder Van Caspel.
„In verband met de subsidie." De
reconstructie stond al jaren op de
begroting.

—'

Waterstanden

B

12 sep
13 sep
14 sep
15 sep
16 sep

17 sep
18 sep

HW
03.39
04.09
04.39
05.09
05.39
06.09
06.39
07.16
07.50

LW
00.05
00.25
00.45
01.05
01.44
02.25
03.06
03.25

HW
15.55
16.29
16.59
17.28
17.58
18.28
18.58
19.27
20.07

ZANDVOORT - Als de
nieuwbouw op de locatie Paviljoen Zuid te hoog wordt, zal
het Waterleidingbedrijf Gemeente Amsterdam niet meewerken aan dit plan. In dat gev;'.i- woigert het bedrijf de ernaast gelegen parkeerplaats te
verkopen. Volgens wethouder
Van Caspel hoeft dat de realisatie echter niet in de weg te
staan.

B

Het bouwwerk dat op het uiterste
puntje van de zuidboulevard moet
komen te staan, mag niet zo hoog
worden dat het beeldbepalend wordt
voor de Amsterdamse waterleidingduinen. „We onderzoeken nu of het
ontwerp past in het profiel van de
zeereep," zegt medewerker Cousin.
Als de uitslag bekend is, wordt een
nader standpunt ingenomen. Is het
antwoord 'mooi', dan is het waterleidingbedrijf bereid haar bijdrage te
leveren aan het appartementengebouw. Dan kan projectontwikkelaar
Thunissen Heemstede B.V. het aan
de zuidzijde gelegen parkeerterrein
kopen. Dit stuk grond van ongeveer
vierkante meter is eigenUw laatste kans! | duizend
dom van het waterleidingbedrijf,
maar verpacht aan de gemeente.
Wisselkantoor

Als het bouwwerk niet past in de
Gr. Krocht 20
omgeving, wordt het parkeerterrein
niet te koop aangeboden en zal het
NEEMT OOK
bedrijf bovendien 'als buurman' beDUITS MUNTGELD
zwaar indienen. „Wij hebben twee
hoofdtaken: de drinkwatervoorzieTEGEN DE GELDENDE
ning en het beheren van de duinen
KOERS VAN
als natuurgebied. Als zodanig heb•
U OVER.
i ben de waterleidingduinen namelijk

Politie pakt drugs en drugshandelaren
ZANDVOORT - De politie slaagde
er dinsdag in twee drugshandelaren
aan te houden. Agenten zagen dat er
twee mannen drugs in een bedrijfsauto laadden, waarna zij wegreden.
De agenten reden de auto klem en
hielden de inzittenden, een 36-jarige

Amsterdammer en een 32-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
aan. In de auto werd inderdaad
drugs aangetroffen en in beslag genomen. Het ging om 280 kilo hasj en
dertigduizend tabletten amfetamine.

(ADVERTENTIE)

VANAF NU WEKELIJKS IN DEZE KRANT
MET SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN

DEZÉWEE

Maanstand:
VM zat. 12 sep. 04.18 u.
Springtij 14 sep. 17.58 u. NAP+115cm

een belangrijke functie. Wij moeten grondverzet' dat hiertoe nodig is.
dus als officieel natuurbeheerder
Volgens wethouder Van Caspel
het landschapsschoon in stand hou- hoeft een en ander de realisatie van
den, en dat houdt natuurlijk niet op het gebouw niet in de weg te staan.
bij het hek. Dat doe je dus zowel „Het fietspad hoeft niet verplaatst te
intern als extern. Dit betekent, dat je worden en de ondergrondse parook invloed probeert uit te oefenen keergarage kan gedraaid worden."
op alle factoren van buitenaf."
Het bouwplan ligt vanavond op tafel
bij de commissie voor Ruimtelijke
Ordening om een nieuw voorbereiCommissie
dingsbesluit te nemen. Het huidige,
Het fietspad zal onder geen beding loopt in januari af. Dit besluit is noin oostelijke richting verplaatst wor- dig om de bestemming van het terden, zoals in eerdere besprekingen rein te kunnen veranderen. Zolang
noodzakelijk leek. „Dat kan niet om- de huidige bestemming 'Horecabegelegd worden door ons duinter- drijf in twee bouwlagen' blijft berein," zegt Cousin beslist. Het water- staan, mag er geen appartementenleidingbedrijf is tegen het 'enorme gebouw neergezet worden.

gang van zaken,' schrijft Jansen. Gebruikers van de begraafplaats hadden geen hinder van wat zich op de
achtergrond afspeelde. Maar tegen
roddel, achterklap en vieze spelletjes kan ik niet op.'
De drie medewerkers hebben zich
vorig jaar ziek gemeld nadat zij hadden gehoord dat zij overgeplaatst
zouden worden naar de plantsoenendienst. „Ik ben door het college
van B&W aangesteld als opzichter
begraafplaats en na de reorganisatie
als beheerder. En wanneer het college dit nodig acht, kunnen zij proberen een ontslagprocedure te starten,
maar ik duld niet dat ik gestald
wordt in het dichtstbij zijnde plantsoen."
Volgens Jansen was w sprayt: v tui
een competentiestrijd met intimidatie en dreigementen. Later is afgesproken dat de nieuwe plannen niet
uitgevoerd worden, zolang een aantal zaken nog niet is uitgezocht. Bij
de uitvoering daarvan zet hij vele
vraagtekens. 'Wie zijn kop boven het
maaiveld steekt, wordt onmiddellijk
afgehouwen'. De kwestie zou deze
week op advies van D66 in een van
de raadscommissies in beslotenheid
behandeld worden.

(ADVERTENTIE)

Natuurbeheerder

L|EEN IN ONSvFILiAAL
iZANDlÖÖRT
^

CHIQUITA GOUDGELE

BANANEN

B

LW
12.04
13.05
14.56
13.36
13.34
14.04
14.34
15.10
15.45

Foto Bram Stijnen

Amsterdams Waterleidingbedrijf aarzelt
met medewerking aan plan Paviljoen Zuid

•
•
•
^
^
•
^
^
«
^
•
•
•
•
•
•
M
M
^
^
H
M
M
M
H
l
^
M
a
^
H
M
^
H
I

Datum
10 sep
11 sep

ZANDVOORT - De beheerder van de Algemene Begraafplaats Zandvoort heeft vorige
maand het gemeentebestuur
en diverse andere instanties
schriftelijk benaderd. In de
brief doet hij zijn beklag over
de manier waarop met het personeel is omgesprongen. Het
achterstallig onderhoud van
de begraafplaats werd in de gemeenteraad onder andere geDe verschillende spelonderdelen waren weer bedacht door de weten
aan de afwezigheid van
Zandvoorter Louis Schuurman. 'Rode draad' in het spel vormde het vaste
personeel.
een steile wand, waaraan de deelnemers werden vastgeklonken,
'Tot
voor
kort
kon ik in mijn functot groot vermaak van de toeschouwers. Zie ook elders in dit
tie van beheerder de begraafplaats
blad.
hoeden, en zorgen voor een goede

Appartementengebouw moet passen in profiel duinreep

HENK OONK

zaterdag 19 september 1992
open huis gemeente Zandvoort
10.00-16.00 uur
raadhuis Zandvoort

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Beheerder van
begraafplaats
beklaagt zich

Actieplan
De brandweerlieden moeten zich
volgens de werkgroep ook 's nachts,
net als overdag, tijdens hevige regenval in het centrum verzamelen. Dit
in tegenstelling tot het gemeentelijke 'Actieplan Wateroverlast'. Daarin
staat dat bij hevige regenval buiten
de normale werktijden éérst de waterstand van de vijvers bij het circuit
wordt opgemeten. Pas als zich wateroverlast voordoet, komen de
hulpverleners naar het centrum.
„Dat is te laat," aldus de woordvoerster. „Het actieplan voor 's nachts
moet net zo goed in elkaar zitten als
dat voor overdag. De overlast komt
bovendien meestal 's nachts voor.
En wij moeten dan óók ons bed uit."
De kritiek is opbouwend bedoeld,
zegt de werkgroep, en 'beheerst water op straat' blijft symptoombestrijding. De suggesties zijn voor de periode dat er nog geen definitieve oplossing is gevonden. 'Wij hebben
overigens niets dan lof voor alle personen die ons steeds tijdens de wateroverlast van dienst zijn.' Volgens
wethouder Van Caspel bevat de lijst
'best aardige dingen'. „We bekijken
momenteel wat we ermee kunnen
doen, in hoeverre een en ander uitvoerbaar is. Daarna maken we een
nieuwe afspraak met de werkgroep."
Naast de genoemde punten wordt
er ook gepleit voor sneller hulp, controle of er mensen thuis zijn, een
auto met zandzakken, een apart
alarmnummer, stalen hekken rond
opengesprongen putten, meer materiaal dan vijf bezems (in het actieplan), en lieslaarzen en goede handschoenen voor de brandweerlieden.

Oplage: 5.150

HEEL
POND
Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 12 sept. 1992,
in ons filiaal Burgemeester Engelbertsstraat 21 - Zandvoort

,AI heb je maar één appel nodig ..."
„Wachten bij de kassa? Nou, daar zeuren
sommige mensen te veel over, vinden wij. Je
bent niet alleen op de wereld dus je moet even
wachten. Nou én!" Mevrouw Beugeisdijk en
mevrouw Visser winkelen regelmatig bij Dirk
van den Broek. „Jawel, we komen er graag. En
vooral de grotere boodschappen, het scheelt
echt heel veel. Maar ook om een ander
voorbeeld te noemen: kochten we die
kruidenwijn. Bij ... {naam weggelaten, red.)
twee kwartjes duurder dan bij Dirk van den
Broek!
De versafdelingen zijn ook zo goed. En zoals bij
de groente en fruit die zelfbediening, heel
handig, al heb je maar één appel nodig, geen
probleem. Maar kaas haal ik hier niet want die
maakt mijn zuster zelf dus daar komt Dirk van
den Broek niet aan te pas!
Wij op de foto? Nee hoor, doe maar iemand
anders." (gelukkig konden we beide dames
toch overhalen, red.)

Mevrouw Beugelsdijk en mevrouw Visser:
„.. .je bent niet alleen op de wereld..."

Reservisten op
de eerste plaats
ZANDVOORT - De Zandvoortse reservepolitie heeft zaterdag voor de tweede achtereenvolgende keer de Airbornemars gewonnen. Als volgend
jaar opnieuw de eerste plaats
behaald wordt, mag de beker
definitief in Zandvoort blijven.
De petten gingen de lucht in bij de
veertien Zandvoortse reservisten
toen zij hoorden dat zij opnieuw de
eerste plaats hadden bereikt. Vorig
jaar hadden zij ook al gewonnen,
toen zij voor het eerst sinds tien jaar
weer meededen aan de 25 kilometer
lange wandeltocht. Deze tocht werd
dit jaar voor de 46-ste keer gehouden. De mars, georganiseerd door de
politiesportvereniging Renkum, is
uitgezet langs de velden waar in de
oorlogsjaren de Engelse Airborne-divisie heeft gestreden, in de omgeving
van Arnhem.
Dit keer lukte het dus om de titel
te verdedigen. Onder leiding van
commandant Gerrit Schaap scoorden de Zandvoorters weer het
hoogst met hun presentatie. Daarbij
wordt met name gelet op kleding en
discipline. De teams uit Den Haag en
Drachten werden respectievelijk
tweede en derde.

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

13 weken voor maar ƒ 12,00

Naam: (m/v)
J L
Adres: l L
Postcode/Plaats: L _L
Telefoon: i. . i i l
üiro/Banknr.: i i i l l i i i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ16,00 D half jaar ƒ29,00 D jaar ƒ52,00

l | \VK ,

' Voor postabonnees gelden andere tarieven.
t' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam, l' hoeft geen postzegel te plakken.
8 "710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN
Dankbaar en blij zijn wij met ons

Ie kleinkind
Een wolk van een boy

Kenny
3-9-1992
Rob en Wil Hendriks

hoera
Vrijdag 18 september
TROUWT

Gerard Kraaijenoord
met zijn

Angelina
om 13.00 uur in de Gravenzaal,
Stadhuis Haarlem.
De kerkelijke inzegening is om 14.00 uur in de
RK Kerk Elisabeth & Barbara, Paul Krugerstraat
'13 te Haarlem.
De receptie is van 16.15 tot 17.45 uur in De Zoete
Inval, Haarlemmerstraatweg 183,
Haarlemmerliede.
Zij wonen Olivierstraat l, 2021 BL Haarlem.
Zijn gelukkige moeder
Ria Kraaijenoord en Edwin

Ru.<>l Jiu maar uit,
je hebl je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
toch nog plotseling van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en grootvader

U komt toch ook naar de Landelijke

Jan Terol

GEME3NTEDAG

op de leeftijd van 77 jaar.
Zandvoort:
T. Terol-v.d. Bor
Henk, Ineke
Sander en Jolanda
Marijke, Arie
Jeroen, Annemiek en Frank
4 september 1992
Hulsmanstraat 18
2042 W Zandvoort

op zaterdag 19 september 1992 van 10.00-16.00 uur?
In het kader van de Landelijke Gemeentedag houdt de gemeente Zandvoort open huls.
Dit jaar is het thema
Veiligheid

De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 8
september in het crematorium Velsen te Driehuis
(Westerveld).

Rond dit thema zal op de locaties
Raadhuis - Politiebureau - Brandweerkazerne loods Reddingsmaatschappij - Cultureel Centrum
de mogelijkheid worden geboden op informele wijze kennis te maken met het reilen en zeilen van
de gemeente en de andere instellingen.

ADVERTENTIES

OPEN DAG EN
SYMPOSIUM
WESTGAARDE
CENTRUM VOOR
BEGRAVEN EN
CREMEREN

TE HUUR

LOODS 300 m?
Monique
.JOK ie in'iis IK in vervult i >t<t <j<.f/(w>i
om als Mevr. Hurtecclil door het leren te uuun
Vrijdui/ 11 september is de <hi</
die je nooit meer vergeten mar/
Ik 'icens jullie heel veel ijeliik,
ook voor Rob
i/'init met een vrome ulx Monique
cerzeker ik je,
kun je je ueluk niet op
Willeke

Zalig zijn da doden die in de Heer sterven
van nu aan.
(openb. 14:13)
Tijdens haar verblijf in Canada is geheel onverwacht van ons weggenomen mijn lieve moeder,
onze zuster en vriendin

Maartje ten Doesschate-Paap
weduwe van Pieter Paulus ten Doesschate.
Namens allen:
Den Haag:
P. G. H. ten Doesschate
Heerde:
A. de Jong
Zandvoort, 2 september 1992
Koninginneweg 22
• Correspondentieadressen:
Stastokstraat 50
'2524 ES Den Haag
Durst Brittlaan 27
8181 ED Heerde
De overledene is overgebracht naar een der
rouwkamers van de Associatie - Uitvaartverzorging, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De dienst van Woord en Gebed zal gehouden
worden vrijdag 11 september om 11.00 uur in de
Gereformeerde Kerk aan de Emmaweg, hoek Julianaweg te Zandvoort, waarna de begrafenis zal
plaatshebben om 12.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
11.00-16.00 UUR

Hoogte 4 m
CENTRUM DORP

02507-12567

TZB afd. Veldvoetbal
zoekt nog
2 nieuwe leden

Te bereiken met bus 23 en tram 1, ruime parkeergelegenheid
aanwezig.

(geen Marco v. Basten of
Hans v. Breukelen).
Gezelligheid staat voorop!
Dit is uw kans, lid te worden van een
van de gezelligste ver. van
Zandvoort. Uw tenue ligt al klaar.

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
ALLE SOORTEN VITRAGE

Rina
28 maart 1944

5 september 1992
Johan Keve

Correspondentieadres:
Heedfelderstrasse 15,
5880 Ludenscheid, Duitsland.
Rina is woensdag 9 september begraven op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort.

VELOURS GORDIJNEN

Johanna Helena van Dorth-Wouters
15 september 1929 - 7 september 1992
echtgenote van Hendrik Jacob van Dorth
Wij zullen je allemaal vreselijk missen,
het zal nooit meer hetzelfde zijn!

j

Henk
Rob en Ria
Tineke en Martin
Astrid
Peter
Jessica en Vanessa
Monique en Stephanie
Daisy en Joris
Koninginneweg 11 zw.
2042 NJ Zandvoort
Moeder is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op de dag der uitvaart van 12.00 tot 12.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 11 september om 13.30 uur in het Crematorium Velsen te Driehuis (Westerveld).
Gelegenheid tot condoleren na de crematie m een
der ontvangkamers van het Crematorium.
Vertrek van het uitvaartcentrum om ± 12.45

meer dan 1000

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries
AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak
j Mooiste marmer, graniet en leisteen.
l
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m2 incl. btw.

02507-19347

ABRES

4

NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

0

TS 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
CSINGERJ FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

O

<

WEEKENDAANBIEDING

VTTVVYTVTVTVVWYVVV

Bakkerij PAAP

IR1SCOPIE
MAGNETISEREN

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Mevr. M. Gerritsen

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in
het Raadhuis:
- maandag 14 september 1992,20.00 uur Financiën
De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren terinzage bij de receptie in
de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt
u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het
recht om over een onderwerp dat op de agenda staat het
woord te voeren.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip: donderdag 17 september 1992,15.30 uur
plaats: Raadhuisplein 4 te Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij
de sectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu,
telefoon 02507-61545.

Telefonisch klachtenspreekuur
omgevingszaken
De gemeente heeft een dagelijks telefonisch spreekuur
voor vragen en klachten met betrekking tot straten,
pleinen, lichtmasten en ander straatmeubilair in de gemeente.
Het telefonisch spreekuur
Is maandag t/m vrijdag van
10.30-11.30 uur.

l|)iia^na^^kunti:ü • 'bij? Öris l;;

Schriftelijke reacties kunnen tijdens deze termijn worden
gezonden aan burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluiten

Aangevraagde bouwvergunningen
082B92 Kennemerweg 16 -uitbreiden beheerderswoning St. Kbnnemer
Sportpark
083B92 Haltestraat 50
- uitbreiden kelder-Anagazijnruimte
084B92 Koninginneweg 8 - wijzigen voorgevel
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijkbezwaarindienen bij het college van burgemeesteren
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling
betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder
meerte worden verleend, ookal is er bezwaar ingediend.
Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunningen
(art. 19 WRO-procedure)
- Julianaweg 29
- bouw garage
- Wilhelminaweg 28
- uitbreiding woning en
bouw garage
De bouwplannen die op de hierboven genoemde voornemens betrekking hebben, liggen met ingang van 11 sepiember 1992 gedurende veertien dagen vooreeniederter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
058B92 plantsoen Zandvoortselaan, Bentveld
059B92 terrein begraafplaats
075B92 Van Lennepweg 87 zw.

- plaatsen gasdrukregelkast
- plaatsen gasdrukregelkast nabij
Van Lennepweg
- uitbreiden keuken/
badkamer

(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 1 september 1992 besloten,
dat op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bestemmingsplannen worden voorbereid voor:
- het perceel Julianaweg 29
- het perceel Wilhelminaweg 28.

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

De besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met een rode omlijning dedesbetreffende percelen zijn

10 september 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Tel. 02507-13278

i|8«i^
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Nu het bedrijventerrein aan de Max Planckstraat zijn
voltooiing heeft bereikt, zullen de bestrating en de
herinrichting ter hand worden genomen. De tekeningen
hiervoor liggen gedurende twee weken na verschijnen
van deze publikatie ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Civieltechniek & Bouwkunde,
Raadhuisplein 4, telefoon 02507-61555. De afdeling is
geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sectorGrondgebied, Raadhuisplein 4te
Zandvoort. De afdeling is geopend v'an maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

DAG en N ACPIT bereikbaar

*fiiift

Om 10.00 uur wordt de dag geopend door
loco-burgemeester F.E. van Caspel.

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Secretaris Bosmanstraat 40

Wilt u uw gemeente beter leren kennen? Nu is uw kans!

spreekuur vrijdags op afspraa

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

|ii!

Gedurende de dag zijn er demonstraties, is er informatiemateriaal beschikbaar en wordt door
medewerkers uitleg gegeven.

Het telefoonnummer is
02507-61559.

SEVGER

4

4

Gevuld
speculaastaartje

veiligheidspuzzeltocht
georganiseerd. Aan het einde van de dag is de prijsuitreiking.

Herinrichting Max Planckstraat

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Gefeliciteerd

Voor meer informatie bel \Veekmedia Amstelveen
tel 020-l> 17.">:K>

verschillende

MEUBELSTOFFEN

ï Yraögk rustig vrijblijvend

Deze advertentieruimte v a n N) mm brec'il en öl) mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\ a n bijvoorbeeld nibileutn. reunie. veitfadormn. hu\velijk. neboorte "f overlijden
De oplage van het Zamhoortt. Xieuvv*blad bedraagt
ö 150 exemplaren
U betaalt daarvoor sleehts /:ï2,- e\el H', BTW

9,95

van 39,- voor

ALLES GRATIS GEMAAKT

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
Zij heeft gestreden als geen ander, maar na een
strijd van precies 8 maanden, is toch nog plotseling van ons heengegaan mijn allerliefste vrouw,
mama, moeders en oma

5,-

per meter v.a

<

Marina Vastenhoudt

295,-

10 stuks stofferen voor v.a.

Inl. P. Theunissen
Tel. 17165

Tevens wordt langs genoemde locaties een

Voor meer informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Van 13.30 tot 15.30 vindt een symposium plaats
op Westgaarde. Diverse sprekers houden een
lezing over het thema ,,de (on)mogelijkheden
van de uitvaart". U kunt tevens vragen stellen
aan de sprekers.
Westgaarde centrum voor begraven en cremeren
Ookmeerweg 275
1067 SP Amsterdam-Osdorp
Int.: (020)-6195680

4
Met pijn in mijn hart deel ik u mede dat de liefste,
zorgzaamste en moedigste vrouw de strijd heeft
moeten opgeven.
Mijn eigen moeder

1992

Stichting
Gemeentelijke
Kredietbank
Amsterdam

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Dam 21
020-5230570

Onze tarieven, uw winst...

PERSOONLIJKE
LENING
OF
DOORLOPEND
KREDIET
Nu ook in Lelystad
Neringweg 304
03200-33889

Café Sam Sam

Service-monteur

Dorpsplein 2

gevraagd voor het plaatsen van elektrisch!
huishoudelijke apparaten, wasmachines ei
koelkasten met bijbehorende
storingswerkzaamheden

organiseert op
vrijdag 18 september

KARAOKE
AVOND
You don't have to be a
pro to steal the show
Aanvang 20.00 uur

l.b.v. rijbewijs
Zaterdags vrij.

Okkerman
Elektro Speciaalzaak
Molukkenstraat 71-75
Middenweg 14-16
Amsterdamse Poort
Telefoon 020-6650813 - 6651429
(toestel 3) mevr. v. Eist
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Zandvoort moet de chauvinistischegedachte laten varen

Tolitie wordt wijkteam van hetgewest'
ZANDVOORT • Veel inwoners van het dorp zijn er
niet gerust op dat er in de toekomst, als de regiopolitie
wordt ingevoerd, voldoende toezicht van de politie is.
Politiewoordvoerder Hans Konijn denkt dat die vrees
ongegrond is. "De inkrimping van het korps betreft
niet zozeer de surveillerende politiemensen, maar het
administratief personeel. Bovendien wordt de samenwerking met de korpsen beter en kunnen we op steun
van die korpsen rekenen. Het is de bedoeling dat er
juist meer politie op de straat komt."

Zeekip, juttersomelet
en andere specialiteiten
Wat de boer niet kent dat
vreet ie niet, moeten de
meeste
strandpaviljqenhouders
denken. Ze kiezen althans de
veilige weg en voeren
meestal gewone huis-tuinen keuken gerechten op de
menukaart.

door Marianne Timmer
De regiovorming van de politie
moet in april een feit zijn. Of die
datum gehaald wordt, is nog de
vraag. Het college van burgemeester
en wethouders houdt er rekening
mee dat dit niet zal lukken en dat
zelfs in het najaar van 1993 de regiovorming geen gestalte krijgt. Voor
de begroting van 1992 gaat het college daar in ieder geval van uit.
Hoe het ook zij, eens komt die
regiopolitie er en de gevolgen hiervan zijn al eenjaar of twee merkbaar
bij de politie in Zandvoort. Aanvankelijk doordat er in ene een krantje
onder het politiepersoneel gedistribueerd werd met alle ins en outs
rond de regiovorming.
Voor het Zandvoortse korps is het
van betekenis dat het moet inkrimpen van de 48 mensen die het nu
heeft, naar 36 in de toekomst. De
vakaturestop is begin dit jaar ingegaan. Een van de gevolgen hiervan is
al merkbaar, omdat de politie de begroting overschreed, volgens waarnemend-korpschef Bruntink 'mede
als gevolg van het ontbreken van interne controle'. De administratieve
kracht die de politiebegroting bijhield vond een baan elders en de
vakature mag niet meer opgevuld
worden.
De bedoeling van de regiopolitie
is,, dat het meeste administratieveen recherchewerk verricht wordt
vanuit het district Kennemerland-Zuid. Waarschijnlijk komt het bolwerk van waaruit alles geregeld
wordt in Bloemendaal.

denkt Hans Konijn, woordvoorder
van de Zandvoortse politie. "Ik verwacht dat er ongeveer 22, a 23 mensen overblijven. Momenteel surveilleren er ongeveer 24 mensen. Het
exacte aantal is niet aan te geven,
omdat sommige agenten ook wel
eens bureauwerk verrichten."
Het korps heeft al eens eerder met
het bezuinigingsbijltje moeten hakken in het aantal politiemedewerkers. In 1990 werd de strandpolitie
opgeheven, omdat het voor het
Zandvoortse korps niet mogelijk
was die taken te handhaven, vanwege het gering aantal beschikbaar
surveillanten. Het gebrek aan
strandpolitie werd echter door de
gemeenteraad gezien als een groot
gemis en de raad reserveerde geld
voor een strandpolitie, die in ere
werd hersteld. De strandpolitie-agenten werden gerecruteerd uit bezetting van het Haarlemse korps.
Ook voor 1992 heeft de raad geld
voor de strandpolitie beschikbaar
gesteld, zodat die nu bestaat uit drie
agenten, twee afkomstig vanuit het
Zandvoortse korps en een uit het
Bloemendaalse korps. Daarnaast is

• Dat de fietsende politie-agent terugkomt in het dorpsbeeld, is niet waarschijnlijk. Wat wel verwacht kan worden,
is dat het huidige aantal agenten 'op straat' gehandhaafd blijft.

krijgen. Hans Konijn denkt wel dat
dit lukt. "Het komt er toch op neer
dat er nu dubbel werk gedaan wordt.
Nu heeft elk bureau bijvoorbeeld
zijn eigen meldkamer, die bemand
wordt en zijn eigen administratie.

Konijn ziet juist voordelen.
"Nu
moeten we agenten 7kopen' van de
andere korpsen, als er een evenement in Zandvoort plaatsvindt. Immers, de regiokorpsen leveren hun
bijstand niet voor niets. Na de regio-

We moeten voorkomen dat er
dubbel werk gedaan wordt'

er geld uit getrokken om agenten te Dat kan dus best centraal geregeld
'kopen' van andere korpsen, ter on- worden." De Zandvoortse politici
dersteuning van grote evenementen. zien ook gevaren aan de inkrimping.
"Uiteindelijk blijven er toch minder
Weinig gevolgen
politiemensen in de regio over. Wie
Voor wat betreft het aantal politie- Dubbel werk
zegt dat dit geen verkapte bezuinimensen op straat, heeft de invoering
De regiovorming is uitgedacht om ging is," sprak D66-er Annema onvan de regiopolitie weinig gevolgen, juist meer mensen de straat op te langs in de commissie Financieën.

nalisatie kunnen de agenten flexibel
ingezet worden. Als er hier een groot
evenement is, dan worden er agenten van een korps elders aangetrokken. Op onze beurt leveren wij weer
mensen aan andere gemeenten, als
dat daar nodig is."
Hij verwacht wel dat de regiovor-

Brons voor oude VW Rode Kruis
ZANDVOORT - De afdeling
Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis heeft dit weekend bij het bloemencorso een
bronzen medaille behaald. De
afvaardiging was met twee ambülances naar Aalsmeer getrokken.

Politie houdt
verkrachter aan

Bennekom, met naast zich dokter
Drenth.

Grote trekker was vooral de dertig
jaar oude Volkswagenbus, waarmee
de Zandvoortse afvaardiging in het
corso meereed.
Deze auto, die alleen nog bij feestelijkheden tevoorschijn wordt gehaald, werd bestuurd door plaatsDe optocht, die ook door Amstelvervangend commandant Nol van veen en Amsterdam leidde, stond in
het teken van 125 jaar Rode Kruis.
„Het was een fantastische happening," aldus Nol van Bennekom.
Van het evenement zijn vrijdagavond om 22.14 uur bij de NCRV op
ZANDVOORT - Het Nederlandse de televisie beelden te zien. Op 21
Rode Kruis, afdeling Zandvoort, september volgt een herhaling op
geeft een EHBO-cursus. De cursus TV.
start woensdagavond 23 september
in het Rode Kruisgebouw aan de Ni- • Het pronkstuk van het Rode Kruis
colaas Beetslaan 14. Aanvang acht afdeling Zandvoort reed dit weekuur. Examen in januari. Aanmelden end mee in het Aalsmeerse bloemencorso.
via 17599 of 17537.

EHBO-cursus

j Weekenddiensten

Weekend 12/13 sept. 1992

Roomskatholieke Kerk:

Zaterdag 19.00 uur: geen opgave
Zondag 10.30 uur: geen opgave
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. A.Th. Rothfusz Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
uit Ermelo
Haarlem.
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Jeugdhuis
Zondag 19.00 uur avonddienst
Gereformeerde Kerk:

Jehova's Getuigen:

Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
NPB:
Zondag 10.30 uur: 'Een vleugje para- van Rongen, L. Meeszstraat 14,
dijs', dienst verzorgd door eigen le- Haarlem, tel. 023-244553.
den.
Donderdag 14.30 uur: Leerhuis

Burgerlijke stand H
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Keur, Jan Herman en Keur, Ingrid
Nijssen, Paulus Petrus Jacobus en
Venmans, Catharina Huberta Hendrica
Stravers, Leonardus Johannes en
Akersloot, Janetta
Onwezen, Robertus Wilhelmus en
De Ree, Annebelle Theresia Maria
Geboren:

Kenny, zoon van: Van Velthoven, E.
en Hendriks, G.
Wouter, zoon van: Van Huizen, Vincentius Gerardus en Van der Leden,
Catharina
Mike, zoon van: Van 't Loo, Hendrik
Jan en Harteveld, Wilma
Tycho Ivar, zoon van: Achten, Theodorus Hubertus Johannes en Paap,
Marijke Wilhelmlna
Ralf, zoon van: Van der Ham, Hermanus Gerrit en Paap, Martine
Rosalie, dochter van: Berendse, Bob
Arend en Nunnink, Dominique Marie Louise Armand
Overleden:

Visser, Cornelis Fredrik, oud 77 jaar
Ten Doesschate geb. Paap, Maartje,
oud 69 jaar
Terol, Jan, oud 77 jaar
Van Dorth geb. Wouters, Johanna
Helena, oud 62 jaar

Gejat
Paviljoen 11 wordt door de
collega's omschreven als een echt
restaurant. Er zijn onder andere
Joegoslavische en Spaanse
gerechten te verkrijgen, zoals
knoflookvlees in rolletjes,
gekruid gehakt met uien, vlees
gegrild aan een spies en een mix
met verschillende soorten vis. De
eigenaar heeft ook restaurant

Snert
Brasil Beach noemt de
zalmmootjes en de lamscoteletjes
als specialiteit. Daarnaast staan
er nogal wat salades op het menu.
Behalve al deze gerechten
voeren alle paviljoens de
gebruikelijke biefstukken en
schnitzels met groente en patat
aan op de kaart. En zeker nu het
seizoen naar het eind toe loopt is
er niet al te veel meer te krijgen.
Aan het koken van snert wagen de
meesten zich niet. "We hebben
niet zoveel klandizie meer. Dus
dan wordt er niet veel meer
gegeten, ook geen snert. Een pan
erwtensoep maken is weliswaar
eenvoudig, maar het is toch
zonde als je het meeste weg moet
gooien, omdat er te weinig
genuttigd wordt," aldus mevrouw
Paap van Trefpunt.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De politie
heeft een Fransman aangehouden die zondag een vrouw
heeft verkracht.

Ook de Chevrolet was aanwezig.
Deze werd bemand door Wim van de
Mije en Dennis Caumo. De Chevrolet wordt nog wel regelmatig als am- •
bulance ingezet, onder andere bij bij
evenementen op het circuit, maar
laatst ook bij de aankomst van treinen met gewonden uit Joegoslavië.
Tijdens het corso waren beide wagens met bloemen versierd door het
Florence College uit Aalsmeer.

j Kerkdiensten

ming met enige pijn gepaard zal
gaan: "Nu zijn we eigenlijk een klein,
eigen bedrijfje. We gaan over in een
groot bedrijf. Je verliest dus die onafhankelijkheid. Je moet het eigenlijk zo zien, dat de politie Zandvoort
een wijkteam wordt. Een onderdeel
van de districtspolitie Kennemerland." Aan de andere kant verandert
er niet zoveel bij de politie. De onrust van de Zandvoorters is wellicht
vooral gevoelsmatig. "We werken al
enorm veel samen. Als er bijvoorbeeld in Heemstede een vechtpartij
is, verlenen wij toch al ondersteuning. En andersom helpen de buurkorpsen ons." In het buitenland beslaat de politie al veel grotere regio's. Misschien moeten de Zandvoorters de chauvinistische gedachte laten varen en wat minder
bekrompen zijn, meent Konijn.

Paviljoen Trefpunt van Jaap Paap
serveert weliswaar vertrouwde
kost, maar heeft het toch een
Zandvoorts tintje gegeven. Een
Juttersomelet en Piratenthee
vermeldt de kaart. Mevrouw Paap
vertelt: "Het is eigenlijk niks
bijzonders. Een Juttersomelet is
gewoon een boerenomelet. Een ei
met spek en groente. Maar een
boerenomelet klinkt zo stom. We
hebben immers geen boeren in
Zandvoort." De Piratenthee is
voor liefhebbers van een stevig
kopje thee: er zit rum in.
Hoewel paviljoen Paal 69 op het
naakstrand de verwachting
verwekt dat er mogelijk erotische
gerechten op de kaart staan, is
daar geen sprake van. Toch heeft
het paviljoen een specialiteit: de
pizza pannekoek. "We zijn
daartoe overgegaan, omdat er zo
vaak om een pizza gevraagd wei'd.
Maar we hebben geen oven.
Daarom verwerken we de
gerechten die normaliter in een
pizza gaan, zoals kaas, salami,
tomaten, prei en champignons, in
een pannenkoek," vertelt een
medewerkster. Volgens haar gaat
de hartige hap er in als koek. "Het
is een gerecht waar je niet enorm
vol van gaat zitten, maar dat toch
wel goed vult. Ideaal voor warm
weer."

Dubrovmk aan de Zeestraat,
vandaar de Joegoslavische
specialiteiten. "En voor de rest
hebben we van over de hele
wereld wat gepikt," stelt een
medewerkster.
Club Nautique is bijzonder
trots op zijn portie Zeekip. "Daar
zijn we m het hele dorp beroemd
om," lacht de eigenaar trots.
Volgens hem wordt deze kip
geïmporteerd uit de Indische
Oceaan bij Singapore. Of dat waar
is valt moeilijk te achterhalen,
maar met zo'n verhaal smaakt
zelfs een gewoon stuk kip al
lekkerder. De Wurf is een
paviljoen dat, vergeleken met de
ander paviljoens, nogal veel vis
verkoopt. "Vooral Duitsers zijn er
gek op," is de ervaring van Jan
Paap. Hij is zelf een visliefhebber,
maar vindt het ook nogal logisch
dat een etablissement aan zee
veel vis verkoopt.
Op de kaart staan: scholfilet,
kabeljouwfilet, mosselen,
tomjnfilet, gamba's van de grill en
diverse kleinere gerechten met
garnalen. Ook Bad Zuid verkoopt
vis, maar richt zich meer op tong
en de duurdere vissoorten. "Zo
rijden we elkaar niet in de
wielen," aldus Jan Paap.

Weekend: 12/13 sept. 1992
023-244443.
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer hulp tel. 17373, op alle werkdagen
06-11. Indien géén spoed 023-159500 van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
of - voor info overdag - (02507) 61584. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. Stichting Welzijn Ouderen ZandAnders: tel. 023-319191 (ongevall- voort: (voorheen Dienstencentrum)
len), Centrale Post Ambulancever- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en dondervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart woners van 55 jaar en ouder) gesen hebben een gezamenlijke waar- bruik te kunnen maken, dient men
nemingsregeling: J. Anderson, B. zich 24 uur van te voren op te geven
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusPaardekooper, H. Scipio-Blüme, F. sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
Weenink. Informatie daarover tij- persoon bedragen vanaf l juli 1991:
dens weekend, avond/nacht vanaf ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
16.30 uur, én tijdens feestdagen via een retour.
telefoonnummer 30500. De spreeku- Alg. Maatschappelijk Werk Zandren van de dienstdoende arts zijn voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
zowel op zaterdag als zondag van 023-320899 of 320464. Spreekuur op
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan17.30 uur. Een afspraak is niet no- dagavond van 19.00-20.00 uur. Verdig. Inlichtingen omtrent de dien- der volgens afspraak. Deze hulpversten van dokter Flieringa worden lening, beschikbaar voor iedere inverstrekt via nummer 12181.
woner van Zandvoort, is gratis.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
arts bellen.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden Zandvoortse Vereniging van Huur(alléén voor recepten): zaterdag ders: Gratis advies voor leden. Tele10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag fonisch spreekuur elke dinsdaga11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrifde openingstijden telefonische in- telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandformatie over de regeling via tel. voort.
Woningbouwvereniging
EMM:
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen Klachtentelefoonnummer techniis het Kruiswerk Zuid-Kennemer- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
land 's avonds, 's nachts en in het spreekuur: iedere eerste dinsdag
weekend te bereiken via de dokter- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreeksinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth uur tijdens de 'even' weken op
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. woensdag 10-12 uur, in GemeenGombert, Kochstraat 6A, Zand- schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.
023-152152
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
15847.
tel.
14131.
Open
ma.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- 34,
ging v.h. welzijn der dieren (02507) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
10-17.30,
vrij.
14561,
Vermissingsdienst woe.
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 10-14 uur.

Een groot hotel uit Amsterdam
hield zondag een personeelsfeest in
een strandpaviljoen. Het personeel
was met een bus naar Zandvoort
vervoerd. Na afloop van het feest
ging een 24-jarige Ierse vrouw, die in
Amsterdam woonde, op zoek naar
de straat waar de bus stond. Ze kon
echter de bus niet vinden en liep
daarom terug naar het paviljoen.
Daar kwam zij een 25-jarige Fransman tegen, die eveneens in Amsterdam woonde. De man liep met haar
mee terug richting paviljoen.
Op het strand gekomen pakte de
man haar opeens van achteren beet
en bedreigde haar met een mes. Onder dreiging van dat mes verkrachtte hij vervolgens de vrouw in de
buurt van een van de paviljoens.
Hierna is de vrouw geheel overstuur
naar een nabij gelegen flatgebouw
gelopen en heeft daar om hulp geroepen. Daarna werd ze door de politie gevonden.
De vrouw heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. De
politie stelde een onderzoek in en de
collega's uit Amsterdam konden later de 25-jarige man aanhouden en
overdragen aan de Zandvoortse politie.

CINEMA CIRCUS
J
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Veel hardrijders
op Van Lennepweg
en Zandvoortselaan
ZANDVOORT - De poUtie hield
vorige week snelheidscontroles op
de Van Lennepweg en de Zandvoortselaan. De controles vonden op 2
september plaats, gedurende de hele
dag. De agenten stonden opgesteld
in de Van Lennepweg, ter hoogte van
de Hofdijkstraat, 's Morgens reden
er 62 bestuurders te hard en 's middags 30.
Op de Zandvoortselaan stond de
Hermandad te controleren nabij de
Gertenbachmavo. Hier reden er
over de hele dag verdeeld dertig bestuurders te snel. Alle overtreders
ontvingen een boete, die varieerde
tussen de vijftig en tweehonderd gulden. De hoogste gemeten snelheid
was negentig kilometer, terwijl het
om weggedeelten in de bebouwde
kom betreft, waar slechts vijftig kilometer per uur gereden mag worden.

Tegen de lamp
en tegen de paal
ZANDVOORT - De spreekwoorden rtegen de lamp lopen' en 'voor
paal staan' waren letterlijk van toepassing op een 32-jarige inwoner uit
Weesp. De politie ontving in de
nacht van zaterdag op zondag rond
half vier een melding dat er op de
hoek Celsiusstraat/Lorentzstraat
een lichtmast omver was gereden.
Een paar honderd meter verderop
bleek echter een personenauto
zwaar beschadigd te zijn en in de
omgeving hiervan kon de politie de
bestuurder van de auto aanhouden.
Deze bleek onder invloed van alcohol te zijn.

BATMAN RETURNS
DAGELIJKS OM:
19.00 EN 21.30 UUR
ALLE LEEFTIJDEN
KAARTEN:
tot 12 jaar: ƒ 9,00

65+: ƒ 9,00

volwassenen: ƒ12,50
Nederlands gesproken
en gezongen

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ9,volwassenen ƒ12,50
65+ ƒ9,00
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

l.v.m. Bingo t.b.v. het Ronald McDonald Kinderfonds geen
films om 13.30 en 15.30 uur op zondagmiddag 13 september.

BINGO o.l.v. BRAM STIJNEN
Aanvang 15.00 uur.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 J M ZANDVOORT

02507/18686
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Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

)
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GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graal Juweeltjes in o a Essen
Eiken Anegre Mahome Beuken en Kersen
Naturel getint of m dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met kamerbrede' panelen kan vri|wel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel warm, fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

G R O E N E S T E l N bv
T E C H N I S C H

Fa. Gansner & Co.

BUREAU

> HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

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

InterLandsn sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

enz.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

WANDEN!
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors Vrolijk, stemmig exclusief donker of licht of in prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur.
contrasterend of -heel apart- spiegelstnps1

Bedr. ruimte
te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.

.

en gas.

Br. onder nr.
332138 bur. van

dit blad.

KASTENWAND-SYSTEMEN

de Graaf

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek,
modern en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastmteneurs

Zandvoorfs Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn

Gevr. nette winkeldame

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

voor de maandag, woensdagmiddag en vrijdag.

Weekmedia

Boucherie Culinaire Gr. Krocht 7, Zandvoort Tel. 19067
Vr. nr. hr. Horneman.

Sig.mag. Lissenberg

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Binnenweg 31 Heemstede
Grote krocht 5-7 Zandvoort

BOUCHERIE

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

DIT WEEKEND
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Kiwitaart 1 1,
Molen
notenbal o 60
van 4.60 voor
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Gr. Krocht 18, Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad
Met spoed gevraagd

bezorgers/sters
Bel: 02507-17166.

Deze week:

SANGRIA KAN
gevuld met 'n
GEMENGD... rn
BOEKET 24.50

o „erica"
J

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

De droge
aan!

HOGEWEG 28. TEL. 12989

Ten behoeve van de verspreiding van:

breken

Blaupunkt KTY
PMS5-40VT *55 cm flatsquare beeldbuis *50 voorkeuzezenders
*teletekst *On Screen Display *mcl. afstandsbediening.

409T-

999.BACK TO THE SIXTIES
IN Soc. DE MANEGE
ZANDVOORT
ledere zat avond een wisselend programma
met live entertainment, D J 's en div bands
tot 3 00 uur in de nacht
A.s. zat.avond LIVE

Gevraagd

Gezellige
schoonmaakster

THE DAKOTA'S
Uitsl ongeb mensen
Vanaf 25 jr Corr gekleed a u b
Entree ƒ 15,-. koffie en
bittergarnituur inbegrepen
Info 16023

of stel, voor4ocht.
p.w. Vaste verdienste ƒ 200,-.

ffBBJflNEI

Moulinex magnetron
FM 1315 *inhoud 15 liter *nuttig vermogen
650 Watt *roterende antenne *3 standen. 399T-

G R A T I S M A A N D A B O N NE M E N T
TELETEKST

Tel. 19483

Philips Whirlpool droogautomaat
*capaciteit 5 kg wasgoed *tijdschakelaar ts.t.
140 minuten *geïntegreerde zoemer.
Audio Sonic CD-speler

Sony miniset

Frigidaire koelkast

CD322 *MW/LW/FM stereo *3-bands
grafische equalizer *dubbel cassettedeck
*high-speed dubbing *2-weg speakersysteem *CD-speler met LCD display.

MHC500 *incl. afstandsbediening *2x25 Watt muziekvermogen *dubbel
cassette-deck *digitale tuner *3-weg luidsprekers.

R1520 *138 liter inhoud *22 liter vriesvak
*2 sterren *instelbare temperatuur
*half automatische ontdooiing.

ledere zondagavond „Riche op de Jazz-tour"
(vanaf 18.00 tot 22.00 uur). Zondag a.s. het
grote succes van „Jazz behind the beach"
José Koning en haar combo.
Grand Café Restaurant RICHE, Boulevard
Barnaart 67, Zandvoort. Telefoon 02507-12553.
Telefax 02507-20066

Philips koffiezetapparaat
HD5177 *Café Rondo * l O kops
.*draaibare arm.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
Alle aanbiedingen zijn geldig tym 19 september 1992, zolang de voorraad strekt
Prijs- en drukfouten voorbehouden ADG V 37-92
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Knap debuut van Z'75
ZANDVOORT - Het debuut van
Zandvoort'75 in de tweede klasse
KNVB is bijzonder positief uitgevallen.
Vooraf was er weinig hoop voor het
met vier invallers aantredende Zandvoortse team. Maar in Rhenen tegen
Candia, vorig jaar op een punt na kampioen, werd een knap 4-4 gelijkspel bevochten.

Surfers strijden om Branding cup

TZB grijpt
naast remise

schoot de bal in het zijnet.
Met nog een kwartier te spelen in de eerste
helft, kwam Candia op gelijke hoogte. Eerst
redde de lat nog voor Zandvoort'75 maar de
terugspringende bal werd onhoudbaar ingekopt: 1-1. Vijf minuten later zorgde Robin Castien met een prachtige uithaal voor een nieuwe voorsprong: 1-2. Het scoren ging vlot acher
elkaar en vlak voor de rust werd doelman
Ferry Nanai door een voorzet verrast: 2-2.
Het goede spel van Zandvoort'75 kreeg in de
tweede helft een vervolg. Paul Longayroux
schoot net voorlangs, maar en doelpunt zou
aan de andere kant vallen. Verwarring m de
Zandvoortse defensie was er de oorzaak van
dat een Candia aanvaller kon inschieten: 3-2.
De gastheren trokken het initiatief naar zich
toe en zetten Zandvoort'75 de duimschroeven
aan. In de dertigste minuut leek het doek voor
Zandvoort'75 gevallen. In buitenspel positie
verhoogde Candia de voorsprong tot 4-2.

Beide ploegen begonnen voorzichtig, maar
de eerste kansen waren voor Zandvoort'75. De
voorzet van Dennis Keuning was echter net
iets te hard. Bovendien waren er nog schietkansen voor Robin Castien en Rob Koning. De
Candia doelman stond echter op de juiste
plaats. De Zandvoorters kregen steeds meer
grip op de strijd, maar moesten alert blijven
op de counters van Candia. Bert van Meelen
zorgde echter steeds bijtijds voor opruiming.
Ook doelman Ferry Nanai moest handelend
optreden. Hij wierp zich met bravoure op de
voeten en de bal van een doorgebroken Candia
Gele kaart
speler.
Toen Alex Verhoeven, na een tweede gele
Een vrije trap, aan Zandvoort'75 gegeven
voor een handsbal, zou de openingstreffer op- kaart, het veld moest verlaten, leek de strijd
leveren. Paul Longayroux knalde de bal kei- gestreden. Het team van trainer Gerard Nijhard, over de muur, in het Candia doel: 0-1. kamp vocht in het laatste kwartier verbeten
terug. Longayroux raakte de lat maar Ab
Zwemmer liet met een fraaie boogbal de CanGelijke hoogte
dia doelman kansloos. In blessure tijd wist
De Zandvoort'75 probeerde door te drukken Zandvoort'75 zelfs de gelijkmaker te forceren.
en had twee minuten later bijna weer succes. De voor Robin Castien ingevallen Michel de
Een schot van Robin Castien kreeg de doel- Roode ontving de bal in een moeilijke positie,
man niet onder controle, maar Rob Koning maar wist schitterend te scoren: 4-4.

Raceseizoen nadert eindfase
ZANDVOORT - Met nog
twee raceweekeinden te gaan,
nadert het raceseizoen 1992 de
eindfase. Cadeautjes worden
er dan ook niet meer weggegeven, want de punten zijn duur.
En daar waren de vierduizend
bezoekers meerdere malen
ooggetuige van. Het ging er af
en toe heel stevig aan toe. Spiegels bungelden losjes aan de
auto's, deuren werden tot
schroot vervormd en bumpers
sleepten over het asfalt.
Uiterst clean was het hoogtepunt
van deze racedag: de Opel Lotus Euro-series. Met enige angst werd de
wedstrijd tegemoet gezien, omdat er
kennelijk nog wat rekeningen te vereffenen waren. Maar het bleef rustig.
Met een tweede en derde plaats
scoorden de Nederlandse coureurs
uitstekend in het sterke internationale veld. In de andere races werden
de eerste vier kampioenen bekend.
Torn Coronel bij de Koni Produktiewagens tot 2 liter, Frans Verschuur
bij de Renault Clio's, Kurt Mollekens bij de Formule Ford 1600 en
Jos Verstappen bij de Opel Lotus
(Benelux) zijn niet meer in te halen.
In de Opel Lotus Euroseries gokte
het Limburgse talent Jos Verstappen tijdens de half verregende trainingen op de verkeerde banden en
moest vanaf een 21e plaats starten.
Hij had zich op fantastische wijze al
aardig door het veld heengeworsteld
toen hij in de slotfase op de Italiaans
Cazzago stuitte en in de Gerlachbocht hard in de banden belandde.
Einde race dus.
Oscar Middeldorp reed een uitstekende race. Hij kon de winnende
Braziliaan Gualtar Salles weliswaar
niet echt bedreigen, maar verdedigde zijn schitterende tweede plaats in
een grootse stijl. Vakkundig gooide
hij ieder gaatje dicht voor landgenoot Michaël Vergers, die genoegen
moest nemen met een derde plaats.Martijn Koene, die tweede stond in
de stand om het kampioenschap
kwam niet verder dan een teleurstellende negende plaats en is daardoor
ook zijn tweede plek in het kampioenschap kwijt.
Later deed Jos Verstappen het in
de andere Opel Lotus race, voor het
Benelux kampioenschap, beter. Hij
pakte toen, rijdend in de reservewagen, wel de eerste plek en de Bene-

luxtitel. Frank Eglem en Alain van
Wordragen werden respectievelijk
tweede en derde.
De Koni Produktiewagens tot 2 liter zijn misschien wel de hardst bevochten klasse in ons land. Voor
Torn Coronel was het zaak om bij de
eerste drie te eindigen en concurrenten Allard Kalff en Fred Krab voor
te blijven. Over zijn tegenstrevers
hoefde hij zich al gauw geen zorgen
meer te maken, omdat die om verschillende redenen uitvielen. Roeland Reinders kon eindelijk het zoet
der overwinning proeven. Zijn Coronel reed zijn BMW als tweede onder
de zwart/wit geblokte vlag door en
pakte zo zijn tweede kampioenschap op rij, na vorig jaar bij de
Citroen AX-Cup de hoogste eer te
hebben behaald. In de grote Produktiewagenklasse boven 2 liter was het
wederom Marcel van Vliet, die de
eerste plaats pakte. „Ik heb hard
moeten trappen, omdat ik haast
geen remmen meer had. Na de race
had ik gewoon spierpijn. Maar mijn
banden waren toch net even beter
dan die van Heikki en dat was m'n
geluk,"aldus Marcel van Vliet. De
vliegende Fin werd zo dus tweede en
Ger van Krimpen derde. Opnieuw
een triologie dus voor BMW.
De race van de Renault Clio's had
wel iets weg van de botsauto's op de
kermis. Er waren maar heel weinig
machines die ongeschonden uit de
strijd kwamen. Die van Jip Coronel
wel. De Huizer had zich er al bij
neergelegd dat zijn seizoen over was,
maar kreeg plotseling een kans in
het Tasking Team, net als Dirk Wagner en John Vos. Hij pakte deze
kansmet beide handen en won verrassend voor teamgenoot Dirk Wagner en „good-old" Geerlof Stam.
Voor Frans Verschuur dit keer eens
niet een podiumplaats. Hij werd
vierde, maar dat was al genoeg om
kampioen te worden. Met nog een
race te gaan op 27 september is de
Nijmegenaar niet meer in te halen
door naaste belagers Dirk Wagner
en Auke Meijer.

«•*f

• En nu maar
hopen dat de
wind het niet laat
afweten, of al te
sterk opsteekt.
Archieffoto Weekmedia

ZANDVOORT - De wedstrijd
tussen TZB en de reserves van
Concordia leek, na een spannend gevecht, in een 3-3 gelijkspel te eindigen. Een buitenspel doelpunt in de laatste minuut, was echter de oorzaak
van de 3-4 nederlaag voor de
Zandvoorters.

Trainer Willem Koning za^ een
goed en over het geheel genomen
sterker TZB aan het werk Dat loverde in de eerste minuut al een voorsprong op. Alex Miezenbeek gaf een
voorzet op maat, waarmee Job van
Houten wel raad wist: 1-0. Door die
snelle opemngstreffer verslapte de
concentratie bi] TZB Het jeugdige
Conuordia profiteerde daarvan en
verraste tweemaal de Zandvoortse
achterhoede: 1-2 Nog voor de rust
poogde TZB naast de Hillegommers
te komen. Vrije trappen van Martin
van der Mije werden echter gestopt
In de tweede helft maakte Arie
Drayer zijn opwachting in het Zandvoortse team. Drayer speelde een
prima tweede helft. In de eerste mi
nuut was het echter al raak voor
Concordia en leek de strijd gcstreden' 1-3. De Zandvoorters trokken
fanatiek ten aanval en drukte Concordia op eigen helft vast. In de twintigste minuut zorgde Fred Zwemmer voor de aansluiting met een
schitterende rake kopbal. Concordia probeerde met snelle counters
de wedstrijd te beslissen, maar de
TZB achterhoede zat dicht

Nu al heeft de organisatie vele, waaronder de Nederlandse top en zelfs
ZANDVOORT - De Zandvoortse Windsurf Vereniging houdt
Vijf minuten voor tijd kwam TZB
aanstaande zaterdag en zondag weer de Zandvoortse Branding- buitenlandse, inschrijvingen ontvangen. De gehele accommodatie van Tim
cup. Er worden ruim honderd surfers aan de start verwacht. Klijn, aan het noorderstrand, staat de deelnemers ter beschikking. Zater- aan de verdiende gelijkmaker. Een
dagavond wacht de deelnemers een tropische barbecue met een grootse
feestavond. De wedstrijden zullen 'live' verslagen worden door radio ZFM
Voor het watersport centrum van Tim Klijn worden de wedstrijden 107. Bovendien hebben de Zandvoortse winkeliers er voor gezorgd, dat elke
afgewerkt, die zich kenmerken door de gezellige sfeer, terwijl er toch fel windsurfer met een prijs naar huis gaat.
gestreden wordt om de overwinning. De surfers zullen elkaar bestrijden op
Op zaterdag is de eerste start 's morgens om elf uur en op zondag om tien
de onderdelen slaom, coursrace en waveperformance. De wedstrijd heeft uur. De prijsuitreiking is zondagmiddag vijf uur. Nu maar hopen dat er
reeds in het verleden z'n sporen verdien, want de eerste brandingcup lag ten lekker veel wind is zodat de deelnemers zich geheel kunnen uitleven in de
grondslag aan de huidige worldcup.
verschillende disciplines.

ZVM en Heemstede in balans
ZANDVOORT - Een door
invallers gehandicapt Zandvoortmeeuwen sleepte een
verdienstelijk gelijkspel weg
bij Heemstede: 0-0. De ploeg
van trainer Piet Keur kon
niet in dezelfde opstelling
aantreden zoals in de succesvolle oefenperiode.
De doelmannen Wilfred Koper
en Ron Erhardt waren geblesseerd. Daardoor moest Willem
van der Kuyl, die de laatste jaren
als voorstopper zeer goed voldoet,
in het doel plaatsnemen. Hij bleek
het nog niet verleerd te zijn. Aanwinst Das was nog geschorst,
maar ondanks de omzettingen
was de eerste helft voor Zandvoortmeeuwen. Met sterk aanvallend spel via de vleugels werd
Heemstede met de rug tegen de
muur gezet. Roy Huystede brak
door, werd neergelegd in het zestien meter gebied, maar de
scheidsrechter zag er geen overtreding in. Ook even later dacht
Zandvoortmeeuwen een strafschop te krijgen, toen de bal in het
beruchte gebied door een Heem-

stedenaar met de hand werd gespeeld. Opnieuw bleef het fluitsignaal achterwege.

Beste kansen
De beste kansen bleven tot aan
de pauze voor de Zandvoorters.
Het aanvallende werk van Heemstede werd door een goede ingrijpende Zandvoortse verdediging
onschadelijk gemaakt.
In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Nu was het
Heemstede dat het beste van het
spel had. De thuisclub zette aan
voor een offensief, schiep zich
kansen maar benutte ze niet. Een
inzet kwam via de binnenkant van
de paal zo in handen van doelman
Willem van der Kuyl. Even later
dook een Heemsteedse voorwaarts vrij voor de Zandvoortse
doelman op, maar de bal verdween hoog over.
In de slotfase probeerden beide
teams tevergeefs de overwinning
naar zich toe te trekken. Gezien
het spelbeeld, de eerste helft voor
de Meeuwen en de tweede helft
voor Heemstede, gaf het gelijke
spel de verhouding goed weer.

voorzet van Fred Zwemmer werd
door Jos van Houten fraai ingeklopt.
Dat leek de eindstand te worden. In
de laatste minuut mocht een Concordia speler m buitenspel positie
doorgaan en scoorde onder de tevergeefs vallende doelman Henk Bos.
3-4.

Zandvoortse Schaak Club
wil opleiding opkrikken
ZANDVOORT - In het nieuwe schaakseizoen van de Zandvoortse Schaak Club, die vanavond in het Gemeenschapshuis begint, is een grote rol
weggelegd voor de Zandvoortse schaakjeugd. Overigens komën natuurlijk ook de senioren best aan hun trekken.

Evenals afgelopen jaren zal er
ruim aandacht besteed worden aan
de onderlinge competitie, maar het
hoofddoel zal zijn, de opleiding naar
een hoger schaakniveau te brengen.
Vanaf januari 1993 zal namelijk gestart worden met de opleiding voor
pionnen- toren- en koningsdiploma's. Deze opleiding, met als afsluiting in mei 1993 met een examen,
van deze officieel erkende diploma's
van de Koninklijke Nederlandse
Schaak Bond, zal evenals vorige jaren, geheel gratis door leden van de
Zandvoortse Schaak Club gegeven
worden. In het eerste halfjaar zullen
jeugdige leden in een interne competitie de schaakstrijd met elkaar aanbinden. Ook zal er een zogenaamde

simultaan wedstrijd gehouden worden.
De seniorencompetitie staat ook
dit jaar weer open voor iedere Zandvoortse schaker. Ook de huisschaker zal hier iedere avond een
schaakpartij kunnen spelen met een
tegenstander van zijn eigen sterkte.
Over het hele seizoen zullen ongeveer 28 partijen gespeeld worden
voor de interne competitie, die in
juni 1993 de clubkampioen zal opleveren. Deze competitie begint vanavond om acht uur.

Fischer
Los van de interne competitie
waar meer dan 25 deelnemers aan
mee zullen doen, zal er een Rapidcompetitie, over vier avonden, komen. Deze competitie heeft een versneld tempo in iedere partij van

tweemaal twintig minuten.
De Zandvoortse schakers zullen
ook deelnemen aan de externe compettie. Een achttal wordt afgevaardigd naar dit schaakgebeuren. De
speeldata zijn nog niet bekend.
In de vorige week donderdagavond gehouden ledenvergadering
heeft Ruud Schiltmeijer het secretariaat overgenomen van Jack van
Eijk. Ook werden in die vergadering
de schaakkampioenen van afgelopen seizoen in de bloemetjes gezet.
John Ayress werd clubkampioen
met als goede tweede Dennis van der
Meijden en derde werd Edward
Geerts.
Na afloop van de vergadering gaf
de als vierde geëindigde Louis Dambrink een zeer interessante uiteenzetting over de eerste schaakpartij
tussen Bobby Fischer en Bons
Spassky.

Chess haalt eerste
Klinkende zege van Meeuwen handbalsters schaakster binnen
ZANDVOORT - Het verheugende feit dat Chess Society
Zandvoort blijft groeien kreeg
afgelopen vrijdag extra glans
met de aanmelding, tijdens de
ledenvergadering, van drie
nieuwe leden waaronder een
dame. Door de toeloop van leden verschijnt Chess met twee
teams in de schaakcompetitie.

Af af a start
jeugdkarate
ZANDVOORT - Sportschool
Afafa uit de Brugstraat start
donderdag 17 met haar traditionele lessen jeugdkarate.

Door de komst van Nico Huyboom en Jacco Otte, schakers van
SVS uit Schalkwijk, werd het eerste
team enorm versterkt. Extern wedstrijdleider Olaf Cliteur is zeer verheugd met de komst van beide spelers. De 62-jarige Huyboom is een
zeer geroutineerde speler, die behalve voor SVS ook voor het Haarlemse
HWP uitkwam. Bij SVS was Huyboom de laatste jaren verreweg de
sterkste speler en won alles wat er te
winnen viel. De Haarlemmer, die bekend staat om zijn zeer positionele
speelstijl behoorde m zijn tup-jaren
tot de sterkste spelers uit de regio.

Afafa geeft dit jaar les aan een
tweetal leeftijdscategorieën. Vanaf
kwart voor zeven tot kwart voor
acht zijn onder leiding van Ruud
Luttik de zeven tot en met elfjarigen
welkom. Hans Hekkers geeft van
kwart voor acht tot negen uur les
aan de twaalf tot en met zestien jarigen.
Dat het jeugdkarate in Zandvoort
leeft, blijkt wel uit de bezetting van
het afgelopen seizoen. Per les kunnen er twaalf leerlingen worden toegelaten. Dit om een optimale aan• Ondanks de
dacht te kunnen garanderen.
Het seizoen, dat eindigt in juni blokvorming van
1993 wordt afgesloten met een exa- de dames van
men en clubkampioenschappen. De Bunkert, wist
te
Verdere informatie over deze sport Zandvoort
wordt verstrekt onder de telefoon- scoren.
nummers 19171 en 30885, na zes uur.

Jacco Otte is een speler, die zeer
hoge eisen aan z'n eigen prestaties
stelt, maar doet dit ook aan zijn medespelers en de organisatie binnen
een vereniging. Een juiste omschnjvmg van hem is volgens Olaf Cliteur

Foto Bram Stijnen

"plezierig fanatiek", een mentaliteit
die de vereniging aan belangrijke
punten kan gaan helpen.

Dame
Ondanks dat bij het schaakspel de
dame een van de belangrijkste figuren is en Chess zich sinds de oprichting ingezet heeft voor het damesschaak, was de vereniging er tot op
heden niet mgeslaagd zelf vrouwehjke leden te werven. Ook dit probleem is met ingang van afgelopen
vrijdag verholpen met de aanmelding van Carohen de Stam Jonge. De
29-jarige medewerkster van het Holland Casino deed al de nodige
schaakervarmg op met diverse onderlmge toernooien tussen Casino-vestigmgen.
Chess Society heeft voor de competitie ook met een tweede team mgeschreven. Dat team neemt het op
tegen Bloemendaal 5, Aalsmeer 3,
Hoofddorp 3, De Uil 6, HWP 5 en
Vennep 5. Olaf Cliteur, die dit team
persoonlijk in de strijd zal gaan bc
geleiden, durft zonder meer te stellen dat Chess Society favoriet is m
dit gezelschap. Chess Society zal
morgenavond een aanvang maken
met de interne comptitie Om ongeveer acht uur zullen de klokken in
het Gemeenschapshms in werking
worden gesteld

Topscorers

SPORTPROGRAMMA

Castien (Zv.75)
Van Houten (TZB)

VOETBAL

Zaterdag: Zandvoort'75 - Volendam
15.00 uur, terrein voormalig circuitgebied.
ZANDVOORT - De
IJFC - Zandvoortmeeuwen 14.30
veldhandbalcompetitie
.
uur.
Zondag: Zandvoortmeeuwen - DIOS is afgelopen zondag van
14.30 uur, terrein voormalig circuit- start gegaan. De Holland-Casino/ZVM heren
gebied.
NAS - TZB 14.30 uur, Halfweg.
moeten nog een week

"Het is een overgangsjaar
omdat we wat te kort aan
dames hebben. Echter met
het inpassen van jeugdige talenten moeten we ons zien te
handhaven in de eerste klasse. Deze wedstrijd leverde in
wachten, maar de da- ieder geval een goede overHANDBAL
mes zorgden met een winning op. Ik hoop dat we
Zondag: CSV heren - Holland-Casi- score van 14-5 voor een niet te veel blessures krijgen
no/ZVM 14.15 uur, Castricum.
anders wordt de selectie te
TYBB dames - Holland-Casi- klinkende overwinning smal".
op
de
reserves
van
De
no/ZVM 13.10 uur, Haarlem.
Blinkert.
Het begin van de wedstrijd
BASKETBAL
tussen
Holland-CasiZaterdag: Lions heren - LC Players
Waarnemend coach Geert no/ZVM en De Blinkert gaf
18.00 uur, Pellikaanhal.
sprak na afloop van weinig krachtsverschil te
Lions dames 2 - Onze Gezellen 2 Dijkstra
een prima overwinning. zien. Tot 4-3 bleef De Blin18.00 uur Pellikaanhal.

O \\eokmoilijj H

Longayroux (Zv.75)

kert in de buurt van het
Zandvoortse team. De Zandvoorters moesten in die beginfase even aan elkaar wennen. Maar allengs vond men
elkaar steeds beter. Anita
Reumann, normaliter doelvrouw bij de junioren, speelde nu als veldspeelster een
opvallende partij handbal.
Driemaal wist zij te scoren.

Goede combinaties
Nadat de ruststand was
opgelopen tot 7-4 was het eigenlijk gedaan met de weerstand van de Haarlemse

handbalsters. Holland-Casi- dat de nederlaag niet hoger
no/ZVM zocht de goede uitviel dan 14-5.
"In het begin was het even
combinaties en vond die
ook. De score werd opge- zoeken, maar daarna liep
voerd mede door de doeltref- het perfekt", stelde Geert
fendheid van het junioren- Dijkstra.
-talent Mireille Martina, die "De A-junioren is een team
met talenten dat we bij elzeven doelpunten scoorde.
kaar willen houden. Nu pasIn verdedigend opzicht sen we elke week twee speelmaakte keepster Monique ster van dat team m bij het
Nijssen een goede indruk. damesteam. Vandaag ging
Zij wist met katachtige reac- dat heel erg goed".
ties twee strafworpen te keren.
Doelpunten Mireille MartiDe Blinkert kwam er in de na 7, Els Dijkstra 3. Anita
tweede helft niet meer aan te Reumann 3, Janna ter Wolpas en mocht nog blij zijn beek 1.

De RoodeJZv.75)

Ab Zwemmer (Zv.75)
Fred Zwemmer (TZB)

10

15

ZANDVOORT - De eerste voetbalwedstrijden van het seizoen 1992/1993 zijn
gespeeld en ook dit jaar wordt er door het Zandvoorts Nieuwsblad de topscorerstrofee uitgereikt. Tijdens de eerste schermutselingen met de bal kwam Zandvoor'75 direkt tot een produktie van vier treffers. Onder de doelpunten makers
zien we bekende namen zoals Longayroux en Castien, maar ook nieuwe
gezichten van De Roode en Zwemmer. Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen kwam door de overvloedige regenval niet in de wei en het zondagteam
bleef steken op een 0-0. TZB daarentegen liep tegen een 3-4 nederlaag aan.
Door tweemaal te scoren is Jos van Houten de eerste ranglijstaanvoerder van dit
seizoen.
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63 CM TELETEKST

1195„-

Voorlader, centrifugegang 6 programma's, 12 couverts en l
1200trn/min., rvs trommel, geruisarm: Adviesprijs'l 099.zeer zuinig. Adviesprijs'1299.-

INDESIT 2-DEURS
TOPMERKCAMCORDER

BOSCH VW PS2100
|j:jEf
899 •"
HOLL. 1000 TOEREN
|J:J)A? 849."
pTjffi 7QQ _ MIELEVWG521

Type 2023; Tweedeurs 4- liJ'jIVT
sterren kombikast. Adv.*899.-

E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. *2799.-

m

*LMwÏM

ZANUSSI 2-DEURS

VHS, Superkompakti '2099.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

pTg«fr
CQQ
_
l J '71 NT
••••?J
STUNT! 550 TOEREN

lAfcf
599.INDESIT PROMOTIE
Type_2596; Adv.*799.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

499.-

BAUKNECHT 2304
PHILIPS HI-FI VIDEO

365.

1479.-

ZANUSSI WASAUTOM.

1599.1095.JVC CAMCORDER
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST
1449.37 CM KLEUREN-TV

BAUKNECHT VW 3PR
pWk "7QO l
talm? 7ÏI5I."

VR502, VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

SAMSUNG RE570

BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

949.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

MOULINEX FM1115

JVC HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE' VHS-HQ.
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

SHOW

1149.-

BLAUPUNKT HI-FI

fe

1149.-

SONY 55 CM KVX2121
STEREO TELETEKST

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

~~ P>\M Al
het be
belang^•JT,u.
M het
rnOHUcr^-- SH° : sensationele

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

ft

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. *769.- 1

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs *2199.-

Flat en Square Black Trmit- PANASONIC HI-FI
ron beeldbuis, euroscart, ste- F65;4koppen, VHS-HQ. *1894.reo, teletekst en afstandbediening. Adviespnjs'2000.-

1249.JVC 63 CM STUNT "

1299.-

STEREO TELETEKST

1399.-

1349

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449.SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

1799.SONY 55 CM KVM21*31
SUPER TELETEKST

1099

SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKST

999

JVC 55CM KTV
AFSTANDBEDIENING

GRUNDIGT VHS VIDEO
VS720 HQ Super Vison, ingebouwde TELETEKST + PDC
(nw.prog.systeem1). '1599.-

799.-

GRUNDIG VHS VIDEO

VS700, HQ Super Vision, afstandbed. + LCD-display. '1239.-

699.-

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

SIEMENS WM3380

SONY HI-FI VIDEO

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

MOULINEX KOMBI
800WATT + GRILL

1000 toeren. Adviesprijs'l 878.-

stunten wij eruitteg
KOEL/VRIES KOMBI

WASDROOGKOMBINA71E
PHILC0104RVS1000T

449 -

m m
w 1f%fm \
KOMBI MAGNETRON

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron l
hete-lucht oven + grill.

Geen twee deurs koelkast maar
een echte 280 liter 2-deurs Tegen meerprijs wast en
koel/vries kombmatie. Koel- droogt u in één machine:
SHARP 3 IN 1 KOMBI
ruimtepp "ooghoogte". Adv.*979.R8180;750Watt+draaiplateau.

549* ™ |

479.- AEG LAVAMAT RVS KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
779.PHILIPS/WHIRLPOOL
899.- 1
819.- PHILIPS / WHIRLPOOL
MIELE KOEL/VRIES"
ZANUSSI K/V (OJ) *

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen ! Wat zegt
u van deze AEG/BCC stunt- 35 liter inhoud, 800 Watt veraanbieding' Adviespnjs*1 549.- mogen en digitale tijdklok.

R\S>CÖ_

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

BAUKNECHT WA6500

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg. '1295.-

795.

699.-

'T^**

** o-S^

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. '825.-

569.-

PHILIPS
850
'
TOEREN
BOVENLADER

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01; HQ, afsLbed. Adv.'l 095.-

569.-

JVC VHS-HQ VIDEO

Van de uitvinders 1 '1099.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

Type AWG089*Füpvolgër van
de nu reeds legendarische
Oerdegelijke tabletop. Zeer PHILIPS CC1000, echter met
fraaie uitvoering met formica REGELBARE centrifugegang
bovenblad. Officiële garantie. tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. *1495.-

130 LTR. KOELKAST

265.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

SONY VHS-HQ VIDEO

3KOPPEN1 Perfekt beeld, LCDafstandbedienmg. Adv. '1220.-

70KV9717; Adviespnjs'2275.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

799.-

SONY VHS-HQ
S-HQ VIDEO

V210; afstandbediend.
idbediend.*1110.
*1110.-

649.BJfl
p
r
139o.HITACHI VHS VIDEO
GRUNDIG63CMTEKST

M730; HQ, 3 koppen. '1299.-

n

b
h

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

I •*•!ƒ[•*
f Bll~3 •"'
HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. '999.-

*
R
ft
^

395.-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

INDESIT

999.- FORNUIS
1000 TOEREN RVS BL

Type KN5402WO; Adv. '849.-

455.-

INDESIT G/E FORNUIS

PHILIPS 160 LITER

KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

555.575.-

698.-I

BOSCH KTF1540

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS l
41 Ol V; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1425.-

958.

45

ATAG ELEKTRISCH

749."
ARISTONA TELETEKST BLAUPUNKT VIDEO

ZANUSSI WASDROGER

RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed -t-leesoen. '1445.-

TypeTDSO; Adviesprijs'649.-

FT^ rp-yo

tOtill?
j l ö„" AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF15, VHS-HQ, perfekt
ARISTONA 51 CM
beeld, afstandbed. Adv '988.-

699.-

*
R

498.-

FEO25A/EFF225/234.I
Adviesprijs.'1445.-

1098.-!

ATAG INFRA TURBO

GRUNDIG 51 CM TEKST

BLAUPUNKT PM374*

548.648.-

ETNA FORNUIS 14.00

ZANUSS1140 LITER

Adviesprijs*869.-

f
K

PHILIPS 140 LITER

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

•'\'..-\:

AEG TURNETTE

BAUKNECHT160LTR
BLAUPUNKT55CM STUNT PANASONIC VIDEO
SUPER TELETEKST
J30; VHS-HQ. 3 koppen. "11 57.

ift

365.-

uheett!

899.-

160 LTR. KOELKAST

160 liter, 2-sterren vriesvak.

BCC; waar men no

AKAI VHS-IHQ VIDEO

VSF200, Afstandbediend. '768.

569.-

RVS REVERSEREND
OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.*595.-

378.-

pTg^
B ,1 ,1 • f -jf

CQQ
•^"H^"H

iB

l J t< f i-j va V w v.
PHILIPS /WHIRLPOOL

Type AFB095; Adv.*665.-

498.BAUKNECHT LUXE*
BOSCH VRIESKAST

Type GSD1311; Adv. '848.-

799.

1398.-

PHILIPS VRIESKAST

CONDENSDROGER
SIEMENS CONDENS

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RAMPSTMD

198.-

LiiiEcJ •••vw.
MIELE DROGER

628.- lam? 1199.378.169.-

STUNT!! VRIESKIST!!

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

598.- IÜI1299 -

1000 TOEREN
ADVIESPRIJS 1199.-

IPlI
UiVFJ-y 499
^V v v • BAUKN./BOSCH/AEG

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven, l
grill, kookwekker en gratis l
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

MERKCENTRIFUGE

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

lï
" U

l'f,

\
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VERZORGINGSCENTRUM
ONZE WONING te DIEMEN

Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis (176 bewoners) een
aantal nieuwe kollega's die een positieve instelling hebben en het
leuk vinden met oudere mensen om te gaan.
Wij hebben onze (buurt)bewoners veel te bieden zoals: tijdelijke opvang op onze ziekenboeg, een afdeling groepsverzorging, meerzorgkamers, maaltijdvoorzieningen natuurlijk, het allerbelangrijkste,
een prettig woonklimaat.

- Bejaarden/ziekenverzorg(st)er

Filosofie in uw
dagelijks leven
Introductiecursus over wijsheid, over het
leven, over uzelf. Twaalf lessen gebaseerd
op oosterse en westerse tradities.
Diepgaand en toch heel praktisch.

GEM. PART.
WOONR.
TE HUUR.
Bev. huisk., 2 sip.kam.,
K. D. T. enKI.T.V. Vold.
park.gel., zonneterras,
ƒ850,- p.m. excl. energie. Br. ond. nr. 337293.

Mr. Treublaan 1 - 3
bij Amstelstation en Berlagebrug

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Avondopleidingen voor beginnende- en gevorderde werknemers en
(startende) ondernemers.

videocursussen

ADMINISTRATIEF

VAKOPLEIDINGEN

Basis-, vervolg- en
specialistische
cursussen

Basiskennis Boekhouden
Praktijkdiploma Boekhouden
Moderne Bedrijfs Administratie
Computer Boekhouden

Horeca Vakdiploma
Middenstandsdiploma
Etaleren/Plakkaatschrijven
idem voor gevorderden

COMMERCIEEL

AUTOMATISERING

NIMA-A
NIMA-A Examentraining
Praktijkdiploma Marketing
Handelsvertegenwoordiger
Rayonleider/ Districtsmanager
Praktisch Leidinggeven

Basiscursus MS-DOS
MS-DOS voor gevorderden
Basiscursus WordPerfect 5.1
Basiscursus Lotus 123
Lotus 123 voor gevorderden
Basiscursus DBase III+ en IV
Basiscursus DeskTop Publishing
(Windows/PageMaker)

Aanvang in de week van 21 september. Op ma,

Gediplomeerd, voor de nachtdienst.

di, wo. of do. van 20.00-22.30 uur, of op

Dit is een part-time funktie.
U werkt 7 nachten en bent 7 nachten vrij.
Wij verwachten van u, dat u ruime ervaring heeft en gewend bent
om verantwoordelijkheid te dragen.

- Oproepkrachten bejaardenhelpenden/
bejaarden/ziekenverzorg(st)ers M/V

za. van 10.00-12.30 uur. T.J. Viottastraat 34,
Amsterdam. Lesgeld /150,-. Inschrijven
half uur voor aanvang.
Bel voor de folder: 020 - 664 11 20/664 76 27.
Stichting SCHOOL voor FILOSOFIE

Voor diverse werkzaamheden in de verzorging.
Diensten in overleg (bijv. 7 dagen wacht/7 dagen vrij).
Een (tijdelijk) arbeidskontrakt behoort tot de mogelijkheden.

- Bejaarden/ziekenverzorg(st)ers M/V
(32/40 uur)
Voor- de verzorgingsafdeling én voor de ziekenboeg.
Dienstrooster in overleg.
Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing, regelmatig werkoverleg en een salaris conform C.A.O.bejaardenhuizen.
Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kun je je sollicitatiebrief richten voor 19 september aan de heer H. Hubers, direkteur
Onze Woning, Berkenstede 36, 1112CCDiemen. Tel.nr. 020-6993131.

FRITURES D'ANVERS

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

zoals camera,
montage, regie,
geluid, akteren v.d.
camera e.v.a.
starten weer in
september
Bel voor brochure

VIDEOCENTRUM
020 - 6243720

Te koop gevr.

CHRIS HARDENDOOD'

WOONHUIS
1/2 vrijstaand

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

omg. Z'vrt-ZD of

telefoon 023-385478

Tel. 14852.

Wilhelminaweg.

VRAAG DE UITGEBREIDE STUDIE-INFORMATIE AAN: 020 - 6946876
OF UW PERSOONLIJK STUDIE-ADVIES OP:
DINSDAGAVOND
8 SEPTEMBER A.S. VAN 6 TOT 9 UUR.
ZATERDAGOCHTEND 12 SEPTEMBER A.S. VAN 10 TOT 1 UUR.

Gevr.

nette JONGENS voor
weekendwerk en
zomermaanden
v.a. 16 jaar.
Aanmelden iedere dag na 12.00 uur
Kerkplein Zandvoort.

Ministcrievan lustitie

Justitie
Penitentiaire Inrichtingen 'Over-Amstel'

Bewaarder/Penitentiair
Inrichtingswerkers
v/m 38 uur

Amsterdam
Binnen dit complex van inrichtingen
bestaan in verband met uitbreiding van de
cellencapaciteit meerdere vacatures

§ÏUDIO AMSTERDAM
Eind september starten er weer diverse uitvoeringsgerichte
KOREN/ZANGGROEPEN, ORKESTEN/BANDS, DANSGROEPEN/

Taken u doet ais

U heeft een leeftijd van minimaal 24 en maximaal 50 jaar. tenminste een MAVO-mveau. dan wel een
gelijkwaardig werk- en denkniveau, een MBO-IW opleiding of studerend hiervooi dan wel een hiermee gelijkgesteld diploma wordt
op prijs gesteld, c q de bereidheid tot het volgen van interne vakopleidingen

Salaris BIJ aanvang van uw opleiding begint u

directie verdienen' van 24 - 31 jaar minimaal f2446,- bruto per maand; van 31 - 36 jaar minimaal f2571,- bruto per maand, vanaf 36

Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker

jaar minimaal f 2737.- bruto per maand Op grond van [eventueel elders opgedane] relevante werkervaring kan dit aanvangssalaris

in de eerste plaats beveihgingswerk, zoals

worden verhoogd. Na de opleiding kunt u na enige jaren een salaris van f 3270,- bruto per maand bereiken met een uitloop op grond

het voorkomen van ontvluchtingen Maar

van diensttijd tot f 3444,- bruto per maand. Bevordering is onder bepaalde voorwaarden mogelijk Deze brutosalanssen zijn exclusief

er is meer. Gedetineerden zijn mensen m

8% vakantie-uitkering en een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten

een moeilijke situatie, die het recht

Standplaats Amsterdam

VOOrKCUrSgrOCpCn Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voorvrouwen, gehandicapten en leden

BALLETLESSEN, TONEEL/OPERA/MUSICALGROEPEN,
zowel

voor

beginners

als

gevorderden.

hebben straks weer normaal m de
samenleving te worden opgenomen

In alle groepen Is plaats voor nieuwe leden.
Ook podiumg roepen voor kinderen (v.a. 7 Jaar)
en scholieren (v.a. 13 jaar).
programma 92/93:
Amsterdams Theaterkoor, Koor Nieuwe muziek. Popkoor, Amsterdams Gouwe Ouwe Koor, Close
Harmony, Vrouwenkoor, Koor Slavische Muziek, Workshopkoor, Scholierenkoor, Amsterdams
Kinderkoor, Zanggroepen/lessen, klassiek,pop, operalmusical, notenschriftlsolfège; ATO
Philliarmonie, Theaterorkest, Studio Orkest, Dans & Amusementsorkest; Dans/Balletlessen en
groepen: Klassiek, Modern, JazzIShowmusical, House-aerobics, Flamenco, Kinder- en
Scholierendansgroepen; HandkelV/eiss Gezelschap, Kinder- en Scholierentoneelgroepen,
Amsterdamse Kameropera, Musicalgroep Amsterdam, Kindermwicalgroep,
Scholierenmusical groep.

Daarom bent u ook bezig met
gedetineerden in vormings-, sport- en
ontspanningsactiviteiten. Het is een baan

van etnische minderheden. Daarom worden zij uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren

JDÏjZOnQCrneuCn U dient bereid

te zijn in Amsterdam of omgeving te [gaan] wonen, te werken m een volledige baan op onregelmatige tijden. Een medisch en
antecedentenonderzoek en eventueel een psychologisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure Op zaterdag 26
september en 10 oktober a s. worden informatiedagen gehouden, waarvoor u na ontvangst van uw sollicitatiebrief eventueel zal
worden uitgenodigd

Inlichtingen Meer inlichtingen over de functie worden verstrekt door de heer J.A A. Buhrs tijdens

die niet altijd even gemakkelijk is, maar

kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 020 561 1 1 2 2 toestel 2235

die wel veel voldoening kan geven. En u

kunt u binnen 14 dagen, onder vermelding van het vacaturenummer 2 076 4006. richten aan de Penitentiaire Inrichtingen 'Over

krijgt er een gedegen opleiding voor.
In diensttijd.

Solllcitcltiewi JZ6 Schriftelijke sollicitaties

Amstel'. t.a.v de heer L H. Beugels, Postbus 41901, 1009 CE Amsterdam

fustitie: het juiste gewicht in de schaal

AANMELDING/INFORMATIEFOLDER:
Studio Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 12,
1017 RC Amsterdam, tel. 6259927/6259894
(werkdagen

14.00

-

18.00

u \j r )

Een Ace die u
niet eens zou willen retourneren.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

AEROBIC
|^ 1> l tlTul

highi + iow impact
;(fat burning)

.CALLANETICS
^••• ':-^ --'-':- --"^.-:^ -^v-^: V;/H--V.V -. ;;V.V
:

:

:

H :

l- APARTE RUIMTE MET
p ORIGINELE AERÖBIGVLOER!
|~ Kiliderspeelruïmte + box aanwezig
|-^;;GRAtiS>RÓEFLES-,::::::t;;"^

De Peugeot 106 Ace. Vanaf 19-995,- Tijdelijk met radio-cassetterecorder én uitgestelde betaling tot l april 1993*.
Er is nu een nieuwe Peugeot
die z'n concurrenten op alle fronten
passeert: de 106 Ace.
Z'n uitrusting omvat ondermeer een aütewisser/sproeier achter,
halogeen koplampen en een geluidsalarm voor wie vergeet de lichten
uit te doen.
Z'n aankleding: speciale wiel-

platcn, fraaie stootstrips en exclusieve badges.
Met een 1.0 benzine-mjectiemotor is hij er al vanaf 19 995.-.
En de 1.1-vcrsie met vijfbak vanaf
21.650,-.
Bovendien is er een speciale
introductie oplage - met standaard
ingebouwd een radio-cassetterecor-

cler - waarvan wij er een beperkt aantal beschikbaar hebben.
En tijdelijk bieden wij u daarop
ook nog eens een uitgestelde betaling (max. 10.000.) tot l april 199.V
(U moet de Ace dan \\ el tussen
l september en 28 oktober 1902
kopen en laten registreren voor 51
oktober 1992.)

Kortom.
Van tennis hoeft u niet veel te
\\eten om te genieten van de/.e Ace.
U moet er alleen maar snel bij
/.ijn. Hij staat bij ons voor u klaar.
U bent van harte welkom m
de showroom.

JE VOELT IE LEKKERDER
IN DE PEUGEOT 106 ACE.

• DL U I T G E S T E L D E BETALING ( M A X F 10 000 l WORDT VERST RE KT DOOK PEUGEOT FINANCIERING N E D E R L A N D ( A A N G E S L O T E N BU HET B K R ] O N D F R DE u E H R U i K E L U K E \ O O R t t A A R U C N V A f \ FEN H U U R K O O P O V E R E E N K O M S T
PRIJZEN INCL BTW E X C L KOS fEN R I J K L A A R M A K E N AANBIEDINGEN GELDIG Z O L A N G DL V O O R R A A D S T R E K T W I J Z I G I N G E N \ O O W B F H O U D E N

|f Be( voor meer informatie of kom gewoon even langs.

| PARADIJÖ\/VËG 1 ZANDVOORT.
l
TEL 02507-17742.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.

PEUGEOT_
DYNAMISCH i oi> wi:<;

een
T IS FEEST

HET SANDERS
FEESTPROGRAMMA.

Vanaf vandaag opent
een geheel verbouwde Sanders
Meubelstad in Amsterdam
haar deuren. Mooier, uitgebreider en overzichtelijker
dan ooit. Tot en met zaterdag
19 september a.s. maken we
er een echt feest van!

't Wordt
; een bijzonder
feest. De hele
dag draait het
Rad van Fortuin.
, ' En... iedere klant heeft
prijs! Voor de kinderen is er
eenkleurwedstrijd. Altijd
een prachtige prijs.
Voor de winnaar staat er
een schitterende fiets klaar!
En een gratis kopje koffie en
gebak voor iedereen!
:

VELE LEUKE
VERRASSINGEN.
Sanders
( ƒ houdt ervan
mensen te ver"rassen. Normaal
"doen zij dat met hun
lage prijzen voor kwalitatieve meubelen, maar
vandaag doen ze het anders.
Met een drumband, mimespelers en clowns. Kortom:
spektakel! Kom ook langs en
vier het Sanders feestje mee.
De koffie staat,
klaar.

MEUBEL VAN DE MAAND SEPTEMBER.
Echt lederen 3-2 zitcombinatie. ® Ruimschoots getest. • Snel leverbaar.
• Topkwaliteit met een lage prijs.
® Alleen bij Sanders Meubelstad.

massief grenen rolluikkastje.

Van-

Normaal
(Zoals afgebeeld.)

Nu

voor

tt[/~j*r
o
£>

V

. —

;: Voorde
; eerste 2 5 klanten:

BELSTAD
Daar vindt u het wel.

»^Jil^iÉi»iii;i-; v, Éi^üöMPi»»^ ir^g^^JBBBJBiHiiiiiËM

_

Zondag 13 september a.s. is Sanders Meubelstad
aan de Overtoom 557 in Amsterdam geopend van 11.00-17.00 uur.

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1992

KORTE
TIPS
Open huis in
Hervormde Kerk
ZAND VOORT - Op de landelijke monumentendag, zaterdag 12
september, opent de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein haar deuren voor het publiek. De kerk dateert uit 1849, maar de erbij behorende kerktoren is nog ouder.
Deze werd gebouwd rond het jaar
1450. Leden van het kerkbestuur
en enkele vrijwilligers zijn zaterdag van 10 tot 16 uur aanwezig om
de bezoekers rond te leiden en
hen een en ander te vertellen over
bouw en interieur. Daarbij komen
ook de restauratieplannen aan
bod, onder andere voor de gehavende grafkapel van Paulus Loot.
Ook het dak moet gerepareerd
worden. Tijdens de bezoekuren
bespelen beide vaste organisten
Van Amerom en Van Zwieten de
Blom regelmatig het kerkorgel,
van de hand van de beroemde
bouwer Knipscheer.
Zandvoort is een van de 440 gemeenten in Zandvoort waar de
witte vlag met het zwart/gele logo
uithangt, ten teken dat het monumentendag is. Dit evenement
krijgt vrijdag al in Middelburg van
Prinses Margriet het startsein.

"T* p kust O
l d keur OC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Open huis in
Hervormde Kerk

ZANDVOORT - Het Zomerzotten Festival blijkt een succesformule. Voor het derde
achtereenvolgende jaar organiseerde de Zandvoortse Rotary
club afgelopen zondag op het
Gran Doradocomplex een zeskampachtig evenement met
als enige reden, geld in te zamelen voor een goed doel. De
opzet lukte ook ditmaal. Het
Zomerzotten Festival bracht
50.432 gulden op.

der vermeldde het programma onder andere een estafette, de 'dnjvende brug' en het 'aanpoten op grote
voet'.
Rotary-voorzitter Willem Jubels
toonde zich na afloop dik tevreden
met het behaalde resultaat. „Die
keukenspullen komen er en we houden zelfs nog geld over voor de Zandvoortse ouderen en de kinderen van
het Dr. Plantinghuis", vertelde hij
na afloop van het spektakel. De 46
pupillen die in het verzorgingstehuis medisch, sociaal en psychisch
worden behandeld, kunnen binnenkort rekenen op een gezellige busDit geld wordt verdeeld onder de tocht en voor de maand december
Stichting Bartimeus, het ouderen- staat dankzij de Rotary een ouderwerk in Zandvoort en het Dr. Plan- wets St. Nicolaasfeest gepland.
tinghuis aan de Kostverlorenstraat.
Winnaar van dit sportieve spektakel
(ADVERTENTIE)
waaraan door 220 deelnemers werd
deelgenomen, werd andermaal de
Zandvoortse Reddingsbrigade. Zij
vertegenwoordigde een van de vele
ondersteunende bedrijven.
Het Zomerzotten Festival is de
laatste jaren uitgegroeid tot een
sportieve happening van de eerste
orde. Volgens organisator Peter Keller is dat met zo verwonderlijk.
„Veel bedrijven vinden het leuk om
voor hun personeelsleden een gezellig 'dagje uit' te organiseren. Dat ze
daarmee ook nog een goed doel kunnen ondersteunen, is mooi meegenomen", zegt hij.

DEPERFEKÏE

Schrijver Wim Hornman tijdens zijn reis door Thailand.

Paradijs

Zomerzottenf estival succes

ZANDVOORT - De schrijver Wim Hornman komt donder-

ZANDVOORT - 'Een vleugje Pa- dag 17 september speciaal voor 55-plussers naar Zandvoort
radijs' is de titel van een expositie om in de Openbare Bibliotheek over zijn werk te vertellen.
met litho's in het gebouw van de
De romanschrijver, die ook bekend staat als een boeiend
NPB, Brugstraat 15. De litho's zijn verteller,
blijkt nogal populair onder deze leeftijdsgroep. Zijn
vervaardigd door Piet Klaasse, geinspireerd door chassidische ver- werken (in totaal heeft hij er 44 geschreven) worden vaak
tellingen. Deze spelen een grote uitgeleend door de bibliotheek. Hij schrijft oorlogsromans,
rol in het Joodse leven. Het factnovels, reisbeschrijvingen en paardeboeken.
NPB-gebouw is komende zondaHornman is een wereldreiziger, zijn ervaringen verwerkt hij in zijn
gen na de kerkdienst (die om 10.30
uur begint) speciaal tot 4 uur ge- boeken. Hij begon zijn carrière als journalist bij het 'Nieuwsblad van het
opend voor elke belangstellende. Zuiden', in Tilburg, waarna hij als oorlogscorrespondent naar Korea
vertrok. Door zijn ervaringen daar wilde hij meer van de wereld zien, na
eerst zijn oorlogsromans 'Ik wil leven' en 'De hele hap' geschreven te
hebben. Zijn eerste wereldreis begon in 1955 toen hij samen met zijn
In het Gemeenschapshuis aan vrouw begon aan een anderhalf jaar durende autotocht door Afrika.
de Louis Davidsstraat wordt zonBekende boeken van zijn hand zijn onder andere De helden van
dag een nieuwe Verzamelbeurs
Zandvoort gehouden. De beurs is Willemsbrug, De gesel van de angst, Simba's sterven niet en In de greep
geopend van 10 tot 17 uur, gemak- van de Tupamaros. Als paardeboek schreef hij onder andere '100 vragen
kelijk toegankelijk voor rolstoe- over paarden en pony's'.
Bekend is ook de serie van zes, 'Het geslacht van Galen'. Een van de
len en de entree is gratis. Behalve
de bekende verzamelartikelen is laatst gepubliceerde werken is 'De kroon van het hoofd', een vervolg op
De kroon op het werk.
er ook een rommelmarkt.

Verzamelbeurs

De verschillende spelonderdelen
werden ook nu weer bedacht door
plaatsgenoot Louis Schuurman en
verbaal begeleid door de bekende
TV-presentator Dick Passchier.
De 'Rode draad' vormde ditmaal
de 'steile wand', waaraan de deelnemers tot hilariteit van de toeschouwers werden 'vastgeklonken'. Ver-

Elektrisch schuifdak
Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

Beroepenoriëntatie
ZANDVOORT - Ook voor Zandvoortse vrouwen start Vrouw &
Werk op donderdag 17 september
een cursus beroepenorientatie voor
vrouwen die weer willen werken, of
een opleiding volgen, maar darvoor
nog geen keus hebben kunnen maken.
Gedurende de cursus wordt informatie gegeven over beroepen en opleidingen en worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt bekeken.
De cursus bestaat uit dertien bij eenkomsten van één ochtend per week.
De kosten zijn dertig gulden. Informatie tussen negen en een uur via
023-328066.

VANDEF^JLUGT
Cornwallstraat 6
1976BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
\~

MEER WETEN?
D Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte
D Stuurt u mij dokumentatie
Naam
Adres
Postkode/Plaats
i Telefoon
S v p opsturen naar het
hierboven vermelde adres

MENINGEN

Zandvoort zou een misluktebadplaats zijn?'
De heer Van Poppel reageert op de
diverse negatieve publicaties in de
landelijke pers over Zandvoort. Ajgelopen paar jaar werd deze kustplaats
een aantal keren over de 'hekel' gehaald. Zandvoort zou 'het' nét niet
hebben, zo was over het algemeen de
strekking. Van Poppel blijkt het daar
met mee eens.
'Zandvoort heeft de boot gemist!
Er is niets te beleven! Is een mislukte badplaats!'
Ach, is dat zo? Wat is dan een
mislukte badplaats? Laten we het
eens proberen!! Dat is een badplaats
waar niemand naar toe gaat als het
mooi weer is. Dus zo lang wij nog
onze files hebben en al die mensen
het er kennelijk graag voor over hebben om dan toch naar ons toe te
komen, is er niets aan de hand.
We hebben dit jaar gezien dat vele
tienduizenden mensen op het strand
en boulevards genoten van de zee
waaraan Zandvoort ligt. De zee is
niet alleen mooi, maar ze is ons handels en watermerk. Diegenen die
proberen het ruisen van de zee te
overstemmen, zijn op de verkeerde
weg. Het is prestigegeleuter dat nergens op slaat!!
Men moet niet tornen aan het karakteristieke dat juist Zandvoort zo
aantrekkelijk maakt. Dat vroeger Ie
chique naar Zandvoort ging, is leuk
om te weten, maar kan het U wat
schelen? Welkom in Zandvoort is
iedereen tegenwoordig, waar men
ook vandaan komt.
Als het weer wat minder mooi is, is
het in Zandvoort ook goed vertoeven
m de duinen, in het dorp en aan het
strand. De zonaanbidders zie je dan
niet... mogen ze a.u.b. Dan zijn andere delen van ons interessante landje
aan de orde en dat gun ik ze van
ganser harte! En iemand die iets wil
beleven? Die gaat dan naar andere
daarvoor in aanmerking komende
plaatsen.
Dan spreekt men over eerste,
tweede en zelfs derderangs badplaats. Dat is helemaal flauwekul!!!
Elke badplaats heeft zo zijn eigen
sfeer en karakter en dat moet zo
blijven. De een wil naar Zandvoort,
de ander naar Scheveningen of een
van onze andere badplaatsen. Prima
toch! Rond ons prachtige IJsselmeer ligt een aantal prachtige haventjes zoals Hoorn, Enkhuizen, Volendam en Marken. Ze lijken niet op
elkaar en willen dat ook niet.

Eigen bedrijf
ZANDVOORT - Vrouwen uit de regio Kennemerland-zuid kunnen zich
op geven voor de cursus 'Eigen bedrijf', die op donderdag 24 september start. Het doel van de cursus is te
ontdekken of het ondernemerschap
weggelegd is voor de deelneemster
en of de plannen haalbaar zijn. Er
wordt aandacht gegeven aan: ondernemerskwaliteiten, vestigingseisen,
rechtsvormen, marktverkenning en
financieringsmogelijkheden. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten,
één ochtend per week. De kosten bedragen dertig gulden voor de cursus
en vijftien gulden voor het materiaal. Informatie wordt tussen negen
en een uur verstrekt door de Vrouw
& Werkwinkel, 023-328066.

Met oog en oor
de badplaats door

„*~ f'

/

^^

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Brarn Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Ik ga een beroep doen op uw wolwillende medewerking
Mi] n
dorpsgenoten kennende denk ik
dat u de Lions Club Zandvoort
met in de kou laat staan. Wat is er
aan de hand, vraagt u zich wellicht
af. Welnu, zoals u weet, organiseert deze charitatieve instelling
ieder jaar een gala-avond voor een
of ander goed doel. Ti)dens deze
avonden wordt de jaarlijkse Pnx
d'Humamté uitgereikt aan een
persoon of instelling die zich in
het verleden - belangeloos verdienstelrjk hectt gemaakt voor de
medemens, waar ook ter wereld.
In het verleden waren dat onder
andere De Wilde Ganzen, Johan
Bodegraven, Mies Bouwman, Ma
joor Bosshardt van het Leger des
Heus, SOS Kinderdorpen, Audrey
Hepburn en twee ]aar geleden de
Brabantse missiezuster Truut,
Lemmens.
Volgende week zaterdag 19 september wordt deze prijs m het
Haarlemse concertgebouw uitgereikt aan het Ronald McDonald
Kinderfonds. Dit fonds behartigt
de belangen van de Ronald McDonald-huizen in Nederland. Dit zijn
huizen waar ouders van ernstig
zieke kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, kunnen verblijven. De inkomsten van deze
stichting worden voornamelijk
verkregen uit particuliere giften
en uit de netto-opbrengsten van de
gala-avonden voor de Prix d'Humanité.

Zimmer frei
Tijdens deze avond zal de mternationale groep 'Up With People',
bestaande uit ongeveer 50 kinderen, een dans- en zangshow opvoeren. Ook de kinderen van de Zandvoortse Nicolaasschool zullen bij
de feestelijkheden worden betrokken. Up With People verblijft gedurende drie dagen als gast m
onze badplaats. De jongeren zullen natuurlijk ergens ondergebracht moeten worden. Hen m
een hotel onderbrengen zal moeilijk gaan. De reden is simpel: een
hotel kost geld. Dat geld gaat ten
koste van het goede doel.
Nu komt mijn vraag: welke
Zandvoorter is bereid om een of
meerdere kinderen tijdelijk onderdak te bieden. Met andere
woorden: wie heeft er een bed en
ontbijt over voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Er moeten
er toch wel wat zijn, zoujedenken:
het drukke seizoen is inmiddels
voorbij (de centen zijn binnen), de
bordjes 'Zimmer frei' hangen
weer voor menig particulier raam.
Drie nachten maar verblijven de
kinderen in Zandvoort. Ze komen
aan op donderdag 17 september,
zondag de twintigste vertrekken
ze weer. U begrijpt natuurlijk dat
er geen financiële tegemoetkoming tegenover kan staan. Zij die
de medemens een warm hart toedragen en een bed en een ontbijt
'over' hebben, worden verzocht
kontakt op te nemen met telefoonnummer 30297 of 15155. Deze tele-

foonnummers staan tevens tae
schikbaar voor hen die deze gala
-avond willen bijwonen De voorstellmg begint om 20.00 uur en de
kaarten kosten voor kinderen tol
en met 16 jaar 30 gulden en vooi
volwassenen 45 gulden Alstu
blieft, laat de Lions Club en hut
Ronald McDonaldfonds met zak
ken en zet uw voordeur open Na
mens de langdurig zieke kmdeien
bij voorbaat mijn'hartelijke dank

Bingo
Iedereen die zondag jarm is,
krijgt m Circus Zandvoort een gratis bingokaart Deze kan gebruikt
worden tijdens de bingomiddag
die diezelfde dag vanaf drie uur in
de theaterzaal gehouden wordt
De opbrengst is voor hetzelfde
goede doel: het Ronald McDonald
Kinderfonds. Leo Hemo heeft zijn
zaal gratis beschikbaar gesteld en
de verschillende ondernemers
hebben gezorgd voor veel prachtige prijzen. De bingomiddag stond
aanvankelijk voor afgelopen don
derdag gepland, maar kon toen
met doorgaan.

Verrassing
Zandvoort komt weer tot leven
Binnenskamers wel te verstaan.
Ons Gemeenschapshuis bruist als
nooit tevoren. Met name de leden
van de kaartclubs, de Zandvoortse
Operette Vereniging, De Wurf en
ons Zandvoorts Mannenkoor hebben zich weer in het veremgingsleven gestort. Ook onze toneelverenigmg Wim Hildering en de Bomschuitenclub worden weer aktief
Maar het Gemeenschapshuis
wordt ook door anderen gebruikt.
Aanstaande zondag kunt u er vanaf 10.00 uur weer een bezoekje
brengen aan de inmiddels bekende verzamelbeurs. Het leven in
onze badplaats is zo slecht nog
niet. Vooral tijdens de wintermaanden is er voor onze inwoners
weer volop leven m de brouwerij.
Om even terug te komen op ons
Zandvoorts Mannenkoor: Wist u
dat het dit jaar precies tien jaar
geleden is, dat dit koor werd opgencht?
Aanstaande zaterdag wordt dit
heuglijke feit m besloten kring gevierd. Op 14 november orgsaniseert dit koor in de Nederlands
Hervormde kerk een grandioos
jubileumconcert. Vele hoogtepunten uit het voorbije decennium
zullen weer ten gehore worden gebracht.
Ook 'Hildering' heeft voor u een
verrassing in petto. Volgende
week ben ik er met. Uw 'Oog en
Oor' zult u een weekje moeten
missen. Na mijn kortstondige vakantie verklap ik u waarmee onze
toneelvereniging in de maand december op de planken komt. U
zult verrast zijn en ik voorspel u al
op voorhand een run op de kassa.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot over twee weken.
Bram Stijnen

Politie houdt vechtersbaas aan

En zo moet Zandvoort gewoon
Zandvoort blijven en geen Haarlemmer-olie gedoe. Een lekkere gezellige, gemoedelijke badplaats voor de
inwoners en de bezoekers. Voor iedereen, dat is gelukkig nog steeds
zo. Zandvoort is niet saai of lelijk,
Zandvoort is uniek!! Zandvoort
moet niet veranderen. Wat verbeteDe rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij
het redactiekantoor dat is gevestigd
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

geëxposeerd en te koop aangeboden.
Hoewel geen kunstenaar, wil ik een
passende bijdrage leveren aan dit
project. Geeft het als titel: 'Kunst is
een gokje waard'.
P. Boerlage
Zandvoort

Fietsendieven
alsnog gepakt

Tijdens de kermis werden er twee
fietsen gestolen die aan mijn kinderen toebehoorden. Door een paar
mensen die zagen dat ze 'nerveus'
achterop een auto werden gezet,
werd het kenteken genoteerd en aan
de politie doorgegeven. Helaas hebren kan best, dat kan altijd, en daar ben wij onze fietsen niet teruggekregen, maar deze dieven zijn wel kortis ook niemand op tegen.
Jan van Poppel geleden door de politie gearresteerd.
Zandvoort Dit komt bij de andere deiicteri op de
lijst.
De mensen die zo oplettend waren
en de moeite namen de politie te
waarschuwen, wil ik bij deze dan
Bij geruchte heb ik vernomen dat ook nog hartelijk bedanken. Wie
in november aanstaande op initia- weet is de afloop de volgende keer
tief van Circus Zandvoort op het nog beter.
M. Zijlstra
Gasthuisplein een tent zal verrijzen,
Zandvoort
waarin moderne kunst zal worden

'Gokje waard'

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze én ga overal heen!

BIJ Waaiienberg kunt u alle aBSBS&*^agSSi zor|der beperkingen gerealidenkbare vervoermiddelen
seerd worden Servicepunten
en hulpmiddelen vergelijin heel Nederland
ken en testen Speciale 7.,. ., IEMDE»/^ Showroom open op werkaanpassmgen kunnen WM^HJtNBtRG dagen van 9.00-17.00 uur

Keienbergweg 48,1101 GC Amsterdam Z.O., telefoon 020-6910518

ZANDVOORT - Nadat er een
vechtpartij in een discotheek plaatsvond op 30 augustus, stelde de pohtie een onderzoek in. Als gevolg hiervan heeft de politie vorige week een
27-jarige inwoner uit Purmerend als
verdachte aangehouden. Tijdens de

vechtpartij raakte er een 27-jarige
Amsterdammer zwaar gewond aan
zijn gezicht. Hij liep onder andere
snijwonden van een bierglas op. De
politie uit Purmerend heeft de verdachte aangehouden en overgedragen aan de politie Zandvoort.

Stepactie levert meer dan een ton op
ZANDVOORT - De steppers
die donderdag Zandvoort aandeden, hebben in totaal 110.000
gulden opgehaald voor het Ronald McDonald Kinderfonds.
Dat is meer dan het streefbedrag van een ton.
Het was voor de tweede keer dat er
een initiatief werd genomen om te
steppen van Amersfoort naar Scheveningen. Een groep van zeven mensen hebben zich, samen met de organisator van het geheel, Luuk Hasselman, ingezet om een ton bij elkaar te
krijgen voor het Ronald McDonald
Kinderfonds. Het gezelschap kent
elkaar van het voormalige café
Drukwerk in Amsterdam, tegenwoordig De Blauwe Druif in de
Haarlemmerstraat.

Geldbussen
Bij diverse stopplaatsen op de route stonden geldbussen voor een donatie, in Zandvoort stond deze bij de
podiumwagen op het Gasthuisplein.
Diverse sponsors hebben spontaan
een bijdrage geleverd aan de actie,
terwijl het Elysee Beach Hotel de
steppers een gratis overnachting
aanbood.
De hotelkamer was van harte weikom, aldus een van de deelneemsters. „We hebben vanacht in een
sportzaal op de grond geslapen. Dan
sta je wel gebroken op." Ondanks
deze slechte nachtrust, kwamen de
steppers met weinig blessures in
Zandvoort aan.

// 7,', / / / •
9 Zandvoortse kinderen mochten even het stuur overnemen van de steppers. Later kwamen plaatselijke
sportverenigingen aan bod.
Foto Bram stenen

Een van de twee vrouwelijke deel- genwater. Dat spatte via het achter- om naar het Gasthuisplein te komen
nemers was overigens wegens een wiel op tegen hun benen, waardoor maar toch een bijdrage willen léveblessure niet gestart, op dringend de kleding af en toe drijfnat werd. ren is het bankrekeningnummer.
NMB Almere 662747992. Het giroadvies van coach Ad Schelleman van
nummer van de bank is 834586. Ook
de Amsterdamse sportschool ChaBijdrage
dit gaat naar de Ronald McDonald
kuriki.
Voor degene die donderdag 3 sep- Huizen.
De deelnemers hadden te kampen
Deze zijn destijds opgezet voor oumet sterke tegenwind en plassen re- tember niet m de gelegenheid was

ders die een kind hebben dat langdurig verzorgd moet worden m een kmderziekenhuis.
De ouders kunnen daardoor op
een dichtbij gelegen plek logeren De
huizen functioneren zonder overheidssteun.
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Nu aan de start
RINKO:
de Renault Clio Night &
GEKOOKTE „- __
MOSSELEN IS.00
geserveerd met diverse
sauzen, stokbrood met
kruidenboter en
gemengde salade.
Kom langs en finish in de Renault 19 16V of vlieg met Qantas
naar de Grand Prix van Australië
Op dit moment maakt het Williams-Renault team furore in de Formule 1 racerij Dat moet gevierd worden
Vandaar dat Renault de Grand Pnx des Vedettes heelt georganiseerd, een Festival met ongeloofli/ke pnj
zen De nieuwe, Renault 19 16V bijvoorbeeld Ofeenvande 10 reizen met Qantas naar de Grand Pr/x van
Australië Kom daarom in de periode van 10 t/m 21 september naar de showroom en maak kennis met de
dealer waar- net als in de Formule 1 racenj - kwaliteiten snelheidvan werken hoog in het vaandel staan U krijgt in elk geval
de originele Rendult Formula / Racmg Cap kado"

De Renault Clio Night & Day: een exclusieve versie met verborgen talenten.
Een Clio in een gelimiteerde oplage, leverbaar in twee kleuren wit of zwart Onder meer uitgerust met een zuinige en pittige 1171 cc motor zonwerend glas een wisser met sproeier op de achterruit, fraaie wieldoppen, Night & Day
striping en vier ingebouwde speakers Dit pakket twv ƒ 2.605,-" is nu verkrijgbaar voor
/ 705,-' Uw voordeel is / 1.900,- De Renault Clio inclusief Night & Day pakket is leverbaar
vanaf l 22.965,-'
' Pn LQn mc/u!,iet BTW Wijzigingen voorbehouden Renauil adviseert EiïO/ien " Het aanbod geldt zolang de voorraad
s'reA 1 en r allcrngeldtg voor personen boven de 18/aar '" Voordeelpakket zwart (metallic lak) is l 2605 vnard Voor RENAULT
ticelpanket uit /s / 1825 waard Pnis Nighl & Dny pakket nu l 705-'
G E E F T JE

Wij zijn alle dagen van de
week geopend en
beschikken over een ruime
parkeergelegenheid.

TZB afd. voetbal bedankt Hans v.d. Mije van Fa. Clicks-Sport
voor de nieuwe outfit.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend
Te koop: ex overheid,
Unimag verkoopwagen 6
cyi. diesel,1 21/2 m

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Tel. 03486-1750.

BETMIIU
WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

VAN

Cuncstraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

BLOEMENHUIS

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

De specialist in al uw bloemwerken

div. vis- en vleesspecialiteiten

NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÖDÜKf
Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

J. BLUYS

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE

Grand Prix des Vedettes. Van 10 t/m 21 september in de showroom.

VAKANTIE VOORBIJ.
MAAK HET BINNEN
GEZELLIG MET
BLOEMEN VAN

Vrijblijvend

stahoogte, 4 /2 meter
lengte, bak als nieuw.

LEVEN K LEUR

Autobedrijven Rinko

offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwafiteiten vergelijken.

Telefoon 02507-12944 */Fax 02507-17596
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1,89
1,73
1,04

l SERVICESTATION

Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel. 17093

BLOEMBOLLEN
Dinsdags gesloten

(bij Palace Hotel)

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Snackbar De Oude Halt
vraagt:

Vaste medewerker
voor zaterdag en/of zondag
en voor
2 avonden a 4 uur, in overleg.
Voor inlichtingen:
Snackbar De Oude Halt
Vondellaan 1a Zandvoort, tel. 16527.

Zo makkelijk was 'n PC nog
nooit!
Packard Bell Personal Computer
Legend 325-SX *80386SX microprocessor *kloksnelheid 25
Mhz *2 MB Ram geheugen uitbreidbaar tot 8 MB *40 MB harde
schijf *3.5" en 5.25" diskdrives *super VGA kleurenmonitor
resolutie 1024x768 *MS-DOS 5.0, Lotus Works en Nederlands
instructieprogramma, allemaal geïnstalleerd geleverd.

3 JA A R G A RA N T l E

ii/zii zocht
Supervision spelcomputer

Baliemedewerker m/v

GB2000 *nieuw handheld videospel *volop
aktie met Jumbo LCD display *kompleet
met het spel Crystball *mcl. batterijen,
stereo oortelefoon en gebruiks
aanwijzing *keuze uit diverse spellen. ^^

Voor iemand die van afwisseling houdt, hebben wij een
full-time baan, waarbij u verschillende taken gaat verrichten
Deze taken zijn onder andere kassawerkzaamheden, telefoon
aannemen en de abonnementenadministratie

Kok m/v

Voor een relatu1 in Zandvoort zoeken wij een zelfstandig
werkend kok, die bereid is volgens rooster te werken De
baan is full-time, voor lange tijd.
Informatie bij Elsbeth den Otter, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

Ik vond
randstad uitzendbureau

Hewlett Packard printer
DeskJet 500 *super kwaliteitsprinter
*prmtsnelheid 340 c.p.s. *in NLQ 120 c.p.s.
*met Centronics parallel aansluiting
*compatible met Epson FX-80 en IBM
proprmter II *diverse lettertypes *mcl
Nederlandse
handleiding. 4f9?

Basf diskettes
MF2HD
10 stuks

77.**! -„

Maxell audiocassettes
XLII-90 S-pak-257

.35:-

Aiwa cassettespeler

Philips portable CD-speler

Voorkom u'rlorrn uren Boqin ilu werkdag nroduktief
MUM PCT Wdni PCT rijdt s njclitb en levert voor de
nr hipnd Bel voor informatie 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 19 september 1992, zolang de voorraad strekt
Prijs- en drukfouten voorbehouden ADG D37-92

Sony midiset

HSPI02 *super bass voor extra krachtige AZ68IO *programmeren van max. 20 num- MHC 700 *dubbel autoreverse cassettebasweergave *metal-cassette keuzestand
mers *Dynamic Bass Boost (DBB) *mcl.
deck *2x32 Watt muziekvermogen *tuner
*incl. hoofdtelefoon.
hoofdtelefoon, batteri|houder, met 30 voorkeuzezenders *CD-speler met
aansluitsnoer voor hi-fi
shuffle en muziekkalender *mcl. afstandsinstallatie en netadapter.
bediening.

je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9,036-5341324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,
020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,
020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16,02990-35250.
Zaandam Gedempte Gracht 87,075-701449.

Vrije tijd
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E ZOMER IS voorbij. Zeker voor de
modefabrikanten. De winkels hangen vol met
de nieuwe herfst-wintercollectie. Het
modebeeld zoals dat zich in de afgelopen seizoenen
ontwikkeld, gaat zich steeds duidelijker aftekenen.
Het in de jaren tachtig zo gebruikelijke, bijna
jachtig, naleven van steeds wisselende modetrends
bestaat eigenlijk niet meer. Een goed doordacht
kledingconcept is nu bepalend voor de langere
termijn.

Bond bekijkt
financiering
van auto's
staat centraal in
Consumentengeldgids
DEde(nr.AUTO
3). Allereerst werd ge-

keken naar de financiering via
de dealer of de garage. Te duur,
zegt de Consumentenbond. Je
kunt beter een persoonlijke lening van een gewone bank nemen. Bovendien blijkt dat veruit de meeste autoverkopers
onvoldoende kennis hebben
van kredieten en geen goede
voorlichting geven.
Sinds begin dit jaar geldt de
Wet op Consumentenkrediet
die bepaalt dat geldverstrekkers geen hogere rente in rekening mogen brengen dan het
wettelijk maximum. Voor een
bedrag van 25 duizend gulden
met een looptijd van vijfjaar is
dat 16,6 procent. Alle met autoimporteurs verbonden geldgevers hanteren het wettelijk
maximum (op BMW na voor
leningen boven de 40 duizend
gulden). Kortom: ze zijn per definitie duur. Je kunt beter naar
een gewone bank gaan.
Wettelijk moeten geldverstrekkers verder goede voorlichting geven over de voorwaarden en tarieven, maar
slechts twaalf van de 47 bezochte dealers hadden een prospectus die hieraan voldeed. Verder
bleek slechts l (schrijve: één)
van de 47 autoverkopers voldoende op de hoogte van de
voorwaarden en tarieven. Voor
de rest werd nogal wat typische
verkooppraat gehouden en de
consument loopt grote kans
maar wat op de mouw gespeld
te krijgen.
In het blad ook een artikel
over rechtsbijstandverzekeringen. Voor de automobilist geen
noodzaak, maar het kan nuttig
zijn, is de conclusie. Aangeraden wordt de verzekering van
Univé, die ƒ 52,50 kost. Een ongevallen-inzittendenverzekering neemt het laatste restje onzekerheid weg voor wat betreft
de dekking tegen letselschade
als gevolg van een auto- ongeluk. Een goede keus is dan Sterpolis.

Reflexcamera's
Wie een autofocus reflexcamera wil kopen doet er goed
aan Op Pad (nr. 6) te lezen.
Daarin staat een goed overzicht
van de nieuwste modellen. Aan
bod komen: Canon Eos
1000N/1000FN, Canon Eos 100,
Canon Eos 10, Nikon F-401-x,
Nikon F-601, Nikon F-801s, Pentax Z-10, Pentax Z-l, Yashica
270, Minolta Dynax 3xi/SPxi,
Minolta Dynax 5xi, Minolta Dynax 7xi en Minolta Dynax 9xi.
De laatse is inmiddels verkozen
tot de Europese camera van het
jaar.
De motivatie van de jury luidt
dat „het magnifieke autofocus
systeem plus 's werelds snelste
sluitertijd (1/12.000) en flitssynchronisatie (1/300) de weg
openen naar meer fotografische mogelijkheden. Tot nu toe
is er geen camera die zoveel informatie geeft in de zoeker."
Focus heeft in haar septembernummer een test opgenomen van dit toestel en komt,
hoe kan het haast anders, tot
het predikaat 'super'. Dat geldt
ook voor het objectief Tamron
SP AF 35-105 mm/f2,8 ASL die
tot Europese lens van het jaar
werd gekozen en waarvan Focus een test afdrukt.

door Trudy Steenkamp

Folo Ertunrd Bosch

Foto Vroom & Dreesmann

^MÜSÜ^

Foto ZIJ Mode

Eenvoud, duurzaamheid en
kwaliteit zijn de trefwoorden.
Wanneer we naar de beroemde
ontwerpers in de wereld kijken
dan zien we dat de Italiaanse
ontwerpers, zoals Max Mara en
Armani als geen ander 'de
kunst van het weglaten' beheersen. Zij zijn dan ook de grote
voorbeelden voor de nieuwe
collectie; in de modebladen
vaak aangeduid als de 'Armanisering' van de mode.
Selectief is ook een trefwoord
in het nieuwe modeseizoen.
Een ontwikkeling die aansluit
bij het hedendaags kleedgedrag. Steeds vaker kopen vrouwen - én mannen - kleding die
langer dan één modeseizoen
meegaat. De combinatiemogelijkheden, ook met kledingstukken uit de bestaande garderobe, de kwaliteit van het materiaal, een goede afwerking en
tijdloosheid zijn belangrijk.
Een simpele belijning en de

^^

Folo MARCA Nederland

kleuren en stoffen doen de rest.
Hoewel uit Parijs - het mekka
van de modewereld - kreten als
vrouwelijke mode de boventoon
voeren, kunnen we constateren
dat veel mode een mannelijke
uitstraling heeft.
Heuplange getailleerde colberts worden gedragen op pantalons met nauw toelopende
pijpen of op de rechte, Mariene
Dietrich-variaties (de zoge-

naamde gangster-look). Nieuw
in het modebeeld is de zeer lange rok (90/95 centimeter) die in
verschillende uitvoeringen te
zien is: geplisseerd, wijd uitlopend, in overslagmodellen of
met split. Lang wint het sowieso van kort dit seizoen. Veel
heuplange colberts en gilets,
vaak gedragen op strakke leggings.

Overhemdblouse
•XTEDERLANDERS zijn
echte theedrinkers,
alleen in Engeland en
Ierland wordt meer thee
gedronken dan bij ons.
Deze gegevens gelden voor
West-Europa. Gemiddeld
gaat er per persoon zo'n
694 gram thee (opgave in
1991) in de theepot. De
meeste thee (75 procent)
drinkt men thuis.
Thee rekent men tot de genotmiddelen. Dat thee opwekkend is, merk je eigenlijk niet
zo. Hij bevat net zoals koffie
een zeer werkzame stof, die
men vroeger theïne noemde.
Het is gebleken dat deze stof
identiek is aan cafeïne, dat in
koffie voorkomt. De opwekkende werking van thee is minder
sterk dan die van koffie. Een
kopje koffie levert tweemaal zoveel cafeïne als een kopje thee.
Thee bevat bovendien 'adenine', een stof die de werking van
cafeïne remt. In koffie zit geen
adenine. Verder bevat thee looi-

Thuis drinkt
Nederlander
veel thee
zuur. Bij te lang trekken van
thee komt dit vrij. Dit geeft de
thee een enigszins wrange, samentrekkende smaak. Door
een scheutje melk in de thee
wordt een deel van het looizuur
gebonden.
Thee, gearomatiseerde thee
en 'kruidenthee' zijn gevoelig
voor geurverlies, geuroverdracht en vocht. Daarom kan
men thee het beste op een droge plaats afgesloten van de
lucht bewaren. Op de juiste manier bewaarde thee is in principe lang houdbaar. Omdat er op
den duur wel kwaliteitsverlies
optreedt, vermelden de meeste

theeverpakkers toch een houdbaarheidstermijn hoewel dit
niet is verplicht.
Recept: Thee-shake voor vier
glazen. '/> l halfvolle melk, l
theezakje, V: pijpkaneel, 2
kruidnagels, stukje foelie, 2 peperkorrels, stuk citroenschil, 2
eetlepels honing, 2'/2 dl vanilleijs.
Breng de melk aan de kook.
Voeg het theezakje, de pijpkaneel, en de citroenschil toe en
laat dit dertig minuten trekken.
Zeef de melk en roer de honing
erdoor. Laat de melk afkoelen.
Doe het ijs bij de melk en klop
dit met een mixer schuimig.
Verdeel de shake over hoge glazen.
Per portie: 840 kJ (200 kcal), 7
g eiweit, '4 g vet. 23 g koolhydraten
Menusuggesties: bruine bonen met appel en prei, kropsla,
theeshake.

De blouses zijn juist zeer
vrouwelijk door het gebruik
van soepele materialen zoals
het op lingerie geïnspireerde
tricot. De witte overhemdblou-

K

Voor de tieners
zijn naast de vrolijke felle kleuren
de tinten petrol,
bourgondisch
rood en antraciet
favoriet. Veel applicaties en metaal-details zijn
terug te vinden in
de vorm van haken, ringen en
groffe ritssluitingen. De jongens
gaan gekleed in

Natuurboekenbeurs
Foto Vroom & Dreesmann

Geen nood voor wie nog geen
afstand kan doen van de (zomer) shorts. Ook in de winter
kunnen ze gewoon gedragen
worden met maillot of panty.
Een paar stevige (berg)schoenen eronder en klaar is de nonchalante Zoofc.

bineerd, met als sterke accentkleuren flessegroen en bordeauxrood.
De belijning van de totale kindercollectie is, net als bij de
vrouwenmode, eenvoudig maar
comfortabel. Voor de kinderen
meer om een praktische reden, er moet
tenslotte in gespeeld
kunnen worden. Veel
basiskleding als jeansjacks,
joppers,
parka's, shirts en
sportieve truien.

Foto C & A Nederland

IEUWTJES en amusement. Dat biedt de
tweejaarlijkse tentoonstelling voor consumenten-elektronica, de Firato. De nadruk ligt sterk
op voorlichting: produktinformatie en demonstraties van apparatuur. Het
wordt een beurs boordevol
noviteiten, muzikaal omlijst door de TROS die op
de Firato vertegenwoordigd is met een televisieen radiostudio.

door John de Rijke

In de Amstelhal worden met
behulp van geavanceerde apparatuur de mogelijkheden van
stem en oor verkend. Ooit wel
eens gezongen
met de stem
van Madonna? Op de Firato kan het.
Op een van de
leukste attrac- »-m-~mm
ties, de 'Wereld van Geluid', kunt u naar
hartelust experimenteren. U
zult zich er over verbazen dat
zelfs een hoge piepstem nog
Voor de wat oudere fraai kan klinken.
meisjes zijn er hotpants(!) en korte rokjes en lange truien. Breedbeeld-tv
Tot de doe-tentoonstelling
De gebruikte materialen zijn in het alge- behoort ook een geluidshorosmeen stevig en stoer: coop, waarmee kan worden
van denim, corduroy ontdekt dat bij verschillende
tot zware wolkwali- persoonlijkheden verschillenteiten en lodenachti- de geluiden passen. En onder
leiding van Jacques d'Ancona
ge stoffen.

In het bezoekerscentrum 'De Hollandse Biesbosch' wordt op zondag 13
september een natuurboekenbeurs gehouden. Het
merendeel van de boeken
is verzameld door antiquariaat De Stokroos uit Zutphen. De onderwerpen van
de boeken lopen sterk uiteen. Onder het aanbod bevinden zich boeken met taeschrijvingen van diersoorten, landschappen en rivieren. De toegang tot de
beurs is gratis.
De beurs is geopend van tien
uur tot half vijf. Het bezoekerscentrum is te vinden aan de
Baanhoekweg 53 te Dordrecht,
tel. 078-211311.

Brochure vouwfiets

Foto Peek & Cloppenburg

Zingen met stem van Madonna
N
Foto Peek & Cloppenburg

Leggings en skibroeken zijn wat stoerdere kleding: het zogeer voor iedere leeftijd. Zelfs al naamde flanellen houthakkersvoor baby's vanaf maat 62. De hemd op een spijkerbroek ge'modebewuste' baby kan overi- dragen is daarbij favoriet. De
gens volgens de allerlaatste collectie 'back to school' bemode gekleed gaan, want de fa- staat uit allerlei blauwnuances
brikanten hebben in de gaten die ton-sur-ton worden gecomdat de markt voor -j^ j / j ï j
juist babykleding
weer aan het ^^
groeien is.
ÜSf.'.'J ' /

Het boekje is te koop in de
boekhandel a ƒ 1!),50. ISBN !IO800642-2-X.

Omdat de verschillende bovenstukken heuplang zijn,
raakt het jack op de achtergrond. Ervoor in de plaats komen joppers en parka-achtige
mantels (waar kennen we die
ook al weer van?), of de iets
klassiekere blazercoat, langere
mantels met sjaalkraag en capes. Voor de minder koude dagen of om gewoon lekker om in
huis te dragen, zijn de wolgebreide vesten erg in.

Foto Part Two

INDEREN mogen
er in de komende
winter vrolijker
uit zien dan hun
moeders. De collectie
van de nieuwe
kinderkledlng is
namelijk grotendeels
uit fleurige stoffen
gemaakt. Unisex met
mam kan ook: het
Schotse ruitje
ontbreekt ook niet bij
de kinderkledlng.

se maakt haar rentree. Opvallend detail is dat hoewel de
mode casual blijft, de nochalante 'look' iets wordt aangepast.
Het moet bij de nieuwe herfsten wintercollectie allemaal iets
netter. Er wordt dan ook maar
begonnen om het shirt strak in
de broek te dragen. Uiteraard
met een grote ceintuur.
Truien zijn belangrijker dan
ooit. Veel strakke ribtruitjes
met col en op lingerie en ballet
geïnspireerde halslijnen.
Bijna alle modefabrikanten
hebben het Schotse ruit-thema
in hun collectie opgenomen.
Deze, vroeger nogal wat stijve
kleding, is in een nieuw 'jasje'
gestoken. Het kleurgebruik is
klassiek: flessegroen, marine
en zwart. De ruit wordt in veel
gevallen gecombineerd met felgroen en lichtgrijs.
Zoals ieder jaar zijn de nieuwe modekleuren zeer wisselend. Over het algemeen voert
zwart de boventoon, vaak gecombineerd met rood. Sobere
kleuren, zoals antraciet, paars
en bordeaux winnen het van de
pasteltinten die toch ieder jaar
even opduiken. En jawel, voor
wie het destijds allemaal in de
kast heeft laten hangen... de
kleur bruin is een absolute
must.

Joppers

Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van 12 tot 16 uur de Voedingstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding raadplegen: 0703510810.

Jeugd loopt er fleurig bij
Minolta Dynax 9xi

„*fTfc«x

Lopen langs rivier
Van Dommel tot Dinkel
is de titel van een boekje
waarin vijftien wandeldagen langs zes pittoreske riviertjes staan beschreven.
De routes lopen langs onder andere de Dommel in
Noord-Brabant en België,
de Swalm in Limburg en
Duitsland, de Oude IJssel
en de Berkel in Gelderland,
de Dinkel in Overijssel en
Duitsland en de Kromme
Rijn in Utrecht.
Er zijn twee-, drie- en
vierdaagse wandelingen.
Alle routes staan ingetekend op een topografische
kaart. ledere wandeling is
voorzien van uitgebreide
achtergrondinformatie
over de geschiedenis van
het landschap en zijn bewoners.

Nieuwe mode heeft mannelijke

FotoPeek & Cloppenburg

COMPUTERS - Muizen en joysticks komen ruimschoots aan
bod in Computer! Totaal (september). Er werden zes sticks
en elf muizen beproefd op hun
kwaliteiten. Verder in het blad
aandacht voor schaken per
computer. Daarbij komen achttien programma's aan bod.
VERSE KIP - Chique kip verkoopt steeds beter. Voorzien
van een label, veelal afkomstig
uit het buitenland en soms al
scharrelend en maïs etend opgegroeid, kost deze kip tot vijf
keer zoveel als haar gangbare
soortgenoten. Maar smaakt ze
ook beter? Volgens een test van
de Consumentenbond (Consumentengids, september) niet.
Bovendien is besmetting met
de ziekteverwekkers salmonella en campylobacter nog steeds
schering en inslag: van de 50
onderzochte kippen waren er
maar liefst 37 aangetast. Scharrelkip is bacteriologisch niet
beter dan gemiddeld. Maïskip
wel, maar prijzig en even dieronvriendelijk als 'gewone' kip.
KEUKENTRAPJES - De meeste
keukentrapjes zijn slecht of
zelfs onveilig, zo blijkt uit een
test in de Consumentengids
(september). In het verleden
werd dit al vaker geconstateerd, maar het heeft nog steeds
niet geholpen. De beste koop is
de opstap Wedo Eollhocker
2121 (f 99). Wie liever toch een
trapje heeft, doet een voordelige keus met de redelijke PiccoIo90920 (met beugel; ƒ 35) of de
HST 27920292 (met veiligheidsbeugel; ƒ40).
GERRIT JAN BEL

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
te]. 020-5622840
(niet op vrijdag)

De fietserbond ENFB
heeft een nieuwe brochure
uitgegeven onder de titel
'Vouw- en deelfietsen'. De
brochure is bestemd voor
potentiële kopers van een
vouw- of deelfiets en geeft
onder andere informatie
over het meenemen van
een vouwfiets in het openbaar vervoer, de hanteerbaarheid en de voorwaarden waaraan een dergelijke
fiets moet voldoen. Feitelijke informatie is gecombineerd met praktische ervaringen van gebruikers.

De brochure is te bestellen bij
de Fietsersbond ENFB te Woerden door ƒ 6.- over te maken op
gironummer 30255 o.v.v. brochure 'Vouw- en deelfietsen'.

wordt u uitgenodigd om mee te de nieuwe digitale compact caszingen met speciale laserdiscs. sette, Compact Disc Interactive
Disneylandspel
Op het geluidsfront biedt de en breedbeeld-televisie worden
Firato revolutionaire vernieu- gedemonstreerd.
MB komt dit najaar met
In het rijtje van spraakmawingen. Afgezien van de preseneen nieuw spel voor de
tatie van de 'breedbeeld-televi- kende primeurs hoort ook de
jeugd vanaf zeven jaar: het
sie', wordt een scala aan nieuwe door Kodak en Philips ontwik'Euro Disneylandspel'. Dit
produkten en systemen geïn- kelde Photo CD. Vakantiekiekspel is helemaal geënt op
troduceerd.
jes, of wat voor foto's dan ook,
het dit jaar geopende Euro
kunnen voortaan gewoon via
Disney Park. Vier attracPhilips komt met het nieuw- het televisiescherm worden beties uit het park zijn omgeste model breedbeeld-kleuren- keken. In principe verandert
bouWd tot vier spannende
televisie. Een compact, fraai aan het vertrouwde foto-opnaspel-onderdelen: de goudvormgegeven, apparaat dat de me-systeem niets; het volle rolkoorts op Big Thunder
ontvangst van een breedbeeld- letje moet alleen worden 'bijgeMountain, de race door het
signaal automatisch weergeeft schreven' op de speciale cd. Op
doolhof met Alice in Wonin het 16:9 of 4:3 beeldfor- een Photo-CD-Audio speler
derland, het veroveren van
maat. De in suèdegrijs uitge- kunnen dan uiteindelijk per
de schatkisten en het inlavoerde zeventig centimeter schijf honderd foto's perfect
den van de buit op het PiraMatchline-breedbeeldontvanworden geprojecteerd. Het is
tenschip en een zenuwsloger met HiFi stereo-geluid, Pic- zelfs mogelijk om van een bepende vlucht door de ruimture in Picture en Teletekst, paalde foto een uitsnede te mate. Bij ieder spelonderdeel
heeft een geheugenopslag voor ken om die vervolgens beeldhoort een opdracht. Alleen
maar liefst zestig voorkeurzen- vullend op het tv-scherm te verals een opdracht met suctonen. Voor
ces is voltooid, krijgt de
hobbyisten
speler als beloning een soueen interesvenir: Mickey Mouse oren,
sante ontwikDisney-balonnen, een tedkeling. Op het
dybeer en een tas.
Het Euro Disne.vland spel kost
podium van
circa ƒ 89,95 en is verkrijgbaar in
---- de TKOSspeelgoedspeciaalzaak en warci.
stand wordt
huis.
ders, acht Teletekstpagina's en tussen de uitzendingen en lifeeen geheugen voor het perma- optredens door de zogenaamde
nent opslaan van twintig voor- 'Tros Firato Show' gespeeld
waarbij voor tienduizenden
keurpaginanummers.
Een andere spectaculaire no- guldens aan prijzen valt te verviteit van Philips is CD-I (Inter- dienen.
actieve Compact Disc). Zowel
'H2 wordt \an m.und.i!; 14
de speler als het zilverkleurig totDeenFirato
zondag 20 september geliouschijfje hebben alle uiterlijke den inmet
de KA1. Toegangsprijs bedraagt
kenmerken van bekende audio- ƒ 15.- per persoon (f 10.- \ oor jeugd en
cd, maar bieden daarnaast on- houders van Pas <>.">). De opt'iiingstijzijn \an 10 lol 17 uur: maandag 14
verwachte perspectieven. Be- den
dinsrt.ig 13 september doorlopend
halve muziek kunnen er ook fo- en
van 10 tot 22 uur.
to's, bewegende beelden, animaties en tekst op zijn vastge(ADVERTENTIE)
legd. Daarnaast is CD-I een
'interactief' medium, hetgeen
wil zeggen dat u - door middel
van een afstandsbediening - actief kunt ingrijpen. Een geraffineerde combinatie van audio,
video en actie die de maker en
de gebruiker van CD-I ongeken- De kritische en goed geinformeerde relaties van
de mogelijkheden biedt.
Van Reeuwyk weten wel beter
Bij educatieve toepassingen Toch is Gelderland een oervalt te denken aan taalcursus- Hollands produkt en kan de
sen met gesproken en geschre- competitie gemakkeli|k aan
Eenvoud is het sleutelwoord
ven tekst en beeld, kinderpro- maar
de kwaliteit is fenomenaal
gramma's met tekenfilms, de Informeert
u maar eens bi|
kunst van het golfen en derge- Van Recuwi)k, ze weten er
lijke. Door opzienbarende pre- alles van
sentaties wil Philips zoveel mogelijk bezoekers met deze innovaties kennis laten maken. Op
de Firato gebeurt dat tijdens de Sniep/, Tel 020-6994111
In Diemen vertellen wij u er graag meer over, i
'Philips in Motion Roadshow', Meubelboulevard Diemen
ondergebracht in drie grote paviljoens waar achtereenvolgens

Firato '92 toont
tal van noviteiten

jelderland is géén provincie,,,

van eeuwijk
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MiCRO's

;siyideptheek

SDÖMBÖ

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

NATASJA doet het met 2
hete Buurjongens van 18
06-320.324 11. 75c pm
Nieuw!! Vanuit amenka nu exclusief in Nederland!
Uw huis schoongemaakt door
onze lieftallige dames, gehuld
in PIKANTE LINGERIE. Echtgenote of vriendin! Ook leuk
om te geven als supnse aan
uw echtgenoot of vriend. Tel.
020-6362984 of 020-6343495.
Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320 329.99. 75c p.m.
ONDEUGENDE huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun telnr.
Bel nu 06-9661. 75c p m.
PARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06-320330.91. 75c p m.

Z O E K DE M I S L U K T E

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

GEIT/ E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

NVM

Mn Hi-.uKi'iIi'nlw. wior /.tkmm.m on parlic iilii-i kunnen

«orclc'ii pvrl mi-i l "f '2 koliininit'ii brivrllr in dncisr

[fCprnï Slegersstraat' 2b

Ictlcr^roDltcn.
l'.irtlniliru'n u-nvij/cn uij luur tlt' spcn.ilc hou op (Ie
IMKIIM ..Mlf.KOV.
l'l.i.llsinf' i-, ninp'lljk in fit' \ol{;rniir cdllic/VNDVOOKI'.S NIIHWMII.AI) / 0.12 pi-r iiulliniiMci.
Slmlmn-tijil: dinsdag 15.00 uur

tèi;- 02507-1 2070

U kiinl uw ti'kil Iclcfnnisdic opprvrii: 1)2507-1 7 IfiO of
af^i'M'ii//cn(lcn .uu:

iiüiii
$MPI
%SmH*l
Wft^p^rv*
ïte!?^;-i*!1i.;.'--;-,iyf-"--V-\;!'.i';:.VA:.
*JSr^të^y^MMJ fe-fa

* X.unlumrls Nimwsblud, (»aslhilispl(Mn 12.
2042 JM AiniKiiml:
l'Uilsmi; is ook mogelijk m dr \nlgrwlr [•oinhiiialir:
X Z,IMI|MH>I|S NiPiittshLul. AmMc'Krrns Weekblad. Uilliooinse Coiir.inl.lle Itonde Vener. Aalsmeerder Conl.nit. alle etlltles \ail liet Amsterdams Sladsltlad. De
NtciivM' \\efsper / 6,67 pel millimeter
Sluitingstijd maandag 15.00 uur
* Infol lllalH' mei on/e metlge a.uitlfkkelljke .uUerlrnIK eonihinaties in ile MK ru's /ijn op .i.imta.tg tip un/e
kantoren U'ikiijghaai.
* Voor hneven onder nmnmei wordt l legel extia in
rekening p'hrac In. alsmede J ().()() adm kosten
* !ïlj plaatsing in de MH rn's worden gern bewijsinmimeis
veislnnrd. Op \er/oek wurdt aan adverteerders binten
bel u'ispreiclmgsnebied een krant \erstuurd. Ilirivuui
\vordl j I-.OO m rekening gebracht.
U kunt de tekst van im Miero-aclieilenliei ombniatie X
telefonist h opge\en:

l|||llllsiltflv^^

^SiKlGÉJNii

020-5626271
{du nummer is niet vuor be/urgklarhtrn) of /enden aan:

Micro's Woekinediu
PoalhuH 156 - 1000 AD AniHlcriiurn
De slmtinghtijden, gelden voor plaatsing in de/elfde \\eek.

Voor de belaimg onivangl u een acteplgirokaart.

Oproepen - Mededelingen
GROTE TREINENBEURS te Amstelveen op za 12 sept van
10-15 u. in Keizer Karel College, Elegast 5 Ruim 120 m
treinen, toebeh en literatuur Inl: 02990-40354.
* Henk nog vele jaren
* Help de Polen Stuur eens
Henk en Carla
een voedselpakket1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u'
SINGER
Inl tel. 02907-5235.
* Hiep Hiep Hoera
reparatie
Henk 26 jaar
alle merken
Co - Wil - Angela
P E M STOKMAN
Leer ook eerste hulp bij hartPrinsenhof 7, Zandvoort
stilstand bij de Kruisv In 3
Tel 02507-20072
middag- of avondlessen op
Tante Mies, 75 jr
15, 22 en 29 sept a s. Inl tel.
Dat is geen kattepies
16085 (hr. de Leeuw)
Op uw goede gezondheid
*
Lieve Oma nog maar een
Ronald, Els Mike en Roy
paar nachtjes slapen en dan
l Voor onze MOOI OPGE- zijn we weer terug, tot gauw.
MAAKTE SCHALEN hoeft u Kusje van Emma en Bart
geen boodschappen meer m
* Scouting zoekt gezellige
| j huis te halen
meiden, 10-14 jr., voor aktief,
BROODJE BURGER
creatief bezig zijn ledere vnjSchoofstraat 4
dagavond Interesse bel TruTel. 02507-18789
die 12814, Annemiek 13150

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

The Pnince of

Quickly down

v

Videotheek

lÖpMpQ

Tel. 13529
* Wie helpt bij hartstilstand'
Geef u op voor drie middagof avondlessen Reanimatie
op 15, 22 en 29 sept bij de
Kruisver.ini tel. 02507-16085.
* Wil dame met 2 zw. Bouviers die aanrijding op 3-9 op
de Boulev. met mijn brommer
heeft gezien mij bellen s v p.
Brigitte tel. 02507-17018.
« Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Verloren en
gevonden

Weekvoordeel

||s;iypor/25,-;^-;ïèen hele week

OMBÖ

w
Nintendo spelletjes

DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR
.
; Slegersstraat 2b
f f'ffl^Zand vöort^ ••;;'.: •

:Telt Ö25Ö7-12070

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff.
Tel 02507-16123

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500
MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon. 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
•*• T k 2 Philips kl.-t v 's, speend te zien, ƒ 100 p st Tel.
02507-17030

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
SINGER
reparatie
alle merken
PEM STOKMAN
Prinsenhof 7, Zandvoort
Tel. 02507-20072
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Hobby's en
verzamelingen
* 'Verzamelbeurs Zandvoort,
zondag 13 sept van 10 tot 17
uur in Gemeenschapshuis.
Vele objecten. Gratis toegang. Info 14234 of 12303

Foto - Film
* Beloning voor degene die
mijn gouden halsketting met
naam in Hebreeuws heeft gevonden. Veel emotionele
waarde Tel. 19880.

Weggelopen of
gevonden dieren
* Vermist sinds 26-8 Sahra,
onze 5-jange poes, zwart met
witte kin en voetjes. Draagt
gele halsband met penning
Is erg schuw Tel.: 16811.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel 13529.

Dieren en
dierenbenodigdheden

WOEF WOEF
Honden van Zandvoort
OPGELET.
Ik ,,YANKA" ben van mijn
De Amsterdamse taxi-centrale vraagt voor haar leden en taxi- oude dode vacht gered
ondernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen Ik vind dit zo leuk, want nu
worden tot
heb ik meteen niet meer jeuk.
Dit wil ik jullie even vertellen
Misschien wil jouw baasje ook
taxichauffeur
voor je bellen
m loondienst of zelfstandigcooperant
Ik was bij Hondenkapsalon
„ELLEN". Tel. 02507-12773
Voor info Prins Hendriklaan 43 Tel. 020-6177018
tussen 1400-1600 uur.
AANTREKKELIJKE
WOEF „YANKA1
BIJVERDIENSTE
Winkelpersoneel
l Ogilvie/Marktonderzoek BV
gevraagd
Lessen en clubs
zoekt met spoed voor een
| groot onderzoek
Gevr. VERKOOPSTER Gratis * De E H B O kursus start
medewerkers m/v
l voor het houden van vraagge- woonr aangeboden Voor op 23 sept om 20 00 uur m
sprekken m eigen woonplaats meer info tel 14721/15431 het rode kruisgebouw, NIC
of omgeving Bel of schrijf
Beetslaan 14, Zandvoort.
tel 020-6954936 (ook 's Computerapparatuur Aanmelden tel. 17599/17537
avonds en weekend), AntVOLLEDIGE CURSUS
en software
woordnr 1204, 1110 WB DieVOETREFLEXOLOGIE
men (geen porti)
gedipl, 10 x woensdagavond
Wie wil mijn leershop op het Nieuwe computers en onderInfo 020-6822210
Raadhuisplein leuk opknap- delen voor een bodempnjs Zandvoort cursus beeldhoupen teg. red verg Kom even ook repareer ik Tel 30902 wen (hakken in steen) Info
langs bij MANFRED, RAAD- Software voor pc MS-DOS
tel • 02507-15536.
HUISPLEIN
Vraag GRATIS CATALOGUS Zandvoort cursus keramiek
aan op DISKETTE
Info 02507-15536
Musici en artiesten Bel dagelijks van 17 tot 22 uur
Tel 04120-32281
Zalenverhuur
100 SPELLEN voor computer
Do, re, mi, fa, so, la, ti, DOL
10 diskettes voor
T h. voor feestjes en partijtjes op
HARMONIE-KA HIJ springt/- slechts ƒ 45
VERENIGINGSGEBOUW
swingt/zmgt Info? De Muze. T k CBM 64 diskdrive 1541,
De Krocht
printer 801, powercartndge
met 2 joysticks, veel software Grote Krocht 41, Zandvoort,
Schoonmaaken programmatuur, / 650 tel 02507-15705 b g g 19932,
personeel
Tel 02507-30156
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
gevraagd
• Rubneksadvertentie
opKOFFIETAFELS
geven7 Zie voor adres en/ol
telefoonnummer de colofon
Gevr. SCHOONMAAKHULP, in deze krant
Bloemen, planten
1x p w ± 4 uur Tevens scholier v d weekenden Aanm
en tuinartikelen
tel 02507-13201
Woninginrichting

Divers personeel gevraagd

II^S,f ïlmS^v" :;.':':

Schoonheid en verzorging

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Huish hulp gevr 2 middagen
3.w v 1300-1700 uur Tel •
114721/15431

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd
Holland Enterpr zoekt talentvolle verkopers Heb je 'n
goede babbel, wil je in eigen
tempo je inkomen verdienen,
bel dan na 19 u 02907-7482
, - Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
: of niet op te nemen

Eiken eethoek, uitschuiftaf.
gobelin s t , eik dressoir, t v
kast en salontaf Tel 0250717030

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Te koop hoogslaper + bu
reau en kast, vr pr ƒ 250 Tel
02507-18038
T k gloednwe CV combikete
FASTO FC3030S, 30KW
Vr pr
notk
Tel 023342564/020-6436204
* T k a 2-zits bankje, grijs
gestreept, / 125 Tel 02507
12447
* T k a mooie leren draai
fauteuil, bruin, ƒ110 Tel
02507-12565

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Te koop
aangeboden
diversen
Ontevreden over de kwaliteit
van het DRINKWATER. Filter
het zelf. 7 Dagen gratis
proberen. Tel.. 02972-61652
Stroom
agregaat,
merk
Sachs, twee takt, 1200 watt
Tel.' 02507-19248
* Te koop Lundia ledikantje,
nel matras, hemel, dekbed
met overtrekken, lakens en
HASSING B.V.
sloopjes, lampje en kapstoke, ƒ275. Tel.. 02507-19827.
STOK B.V.
Te koop pastei kl. combi-wagen compl. + Perego kinderstoel, verstelbaar, 1 x gesrutkt, in zr g staat. Tel.
BUSHOFF
13075 Prijs n o t k
FRANSE
* T k electr naaimach ƒ 85.
VAN LEEK
electr. keukenkach. ƒ30. OuELSENGA ELECTRO
derw. mangel ƒ 100 15536
* T k hand-wasmach. voor
camping of volkstuin ƒ 50. Tevens gratis voor rommelmarkt
wat spulletjes. 18803 A. Vos
Diverse clubs
T.k. stroom aggregaat, 3000
Watt, benzine motor, ex. Ie Allemaal leuke meiden (18)
ger. Tel. 02507-19248.
zoeken z s.m. een vriend
320.330.77. 75c p m.
Onroerend
Als het klikt willen deze meiden van 18 vaker sexkontakti
goed te koop
06-320 320.55 75c p.m.
aangeboden
BETTY'S ESCORT
First Class Na 19.00 uur
T.k a. Videotheek in drukke
020 - 6340507 - 6328686.
winkelstr V. Woustr. A'dam. BI-SEX voor TWEE, direkt
Voor meer info: 020-6149428. apart met een heet meisje of
en lekkere jongen van 18
06-320 330.87. 75c p.m
Onroerend goed
en woonruimte
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT
te huur
06-320.326.66. 75c p.m.

aangeboden

Te huur in Zandvoort (niet in
Nrd) kantoor/bednjfs/opslagruimte, versch ruimtes, totaal
300 m2, ook in ged. te huur.
Inl. tel. 17720 of 14501.
ZOMERHUIS te huur per di
reet en perm. v. werk. alleenst. Tel. 02507-13946.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Jong werk stel zoekt z.s.m
tijd. WOONRUIMTE.
Tel 02152-56417.
Kamer gevr. voor rust. j.man,
tijdel of langer vanwege verkoop pand. Tel: 02507-12510.
MET SPOED GEZOCHT permanente woonruimte v. 1
pers Tel 02507-12994

Woningruil
900
RUILADRESSEN in
A'dam. GRATIS informatie bi
Het Oosten. 020-588.22 55 '
Te ruilen 3-kameiflat in Duivendrecht, huur ƒ 831,51, voor
3-kamerflat in zandvoort. Tel •
020-6901320, na 18 uur v.a,
vrijdag.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534.

DIREKT apart met een meisje
of lekkere jongen van 18 voor
een live heet sexgesprek.
06-320330.81. 75c p.m.
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. 100c p.m
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 181 Bel snel
06-320 322.05. 75c p.m.
Direkt kontakt met een meisje
van 18. Druk op de nul voor
meer meisjes. 06-320.322.05.
75c p.m.
DUIK in bed met 'n lekkere
meid van 18 jr.! Vraag haar
tel.nr. 06-9511. 75c pm
Eerst wilde Evelien niet, maar
toen ze haar rokje liet zakkenJ 06-9530. 75c p.m.
Er zijn genoeg meiden van 18
die ook het bed m willen.
Luister op 06-9603. 75c p.m.
GAY PRIVÉ. Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen (18)9 Of voor
een opwindend gesprek met
'nn hete
neie knul.
Knui. 06-9613
uo-soio 75cpm
/ouptit
Genoeg ondeugende meisjes
(18). Ben jij ook op zoek?
Bel 06-9602. 75c p m
Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen Vraag naar hun
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!
Bel 06-320 330.45. 75c D m
GLORIA SUPER SEXY
geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot.
9685 (06-100 cpm).
HARD p.m 75 et 06320.323 13
Hardlesbi
320.326.18
Domma 35
320.324.34
S&M
320.324 14 ..
. .Ruig Rijp
320.324 0 4 . . . .Onderdanig

Vrouwen 75 cpm 06
320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr
320.327.70
Negerin 35+
320.329.30
Verpleegstei
320.323 63
Rijp Ord
Rijp Chique
Zaterdag verkoop gebruikte 320.324.54
fietsen, ook kinder. Bors v Wegens enorme drukte, met
Waverenstr 35, Amstelveen spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
Auto's en
2200 uur 02507-16141 of
auto-accessoires
023-400130.
* Te koop witte tuinstoelen
Te
koop
Landrover,
type
V
8
Zandvoort BOYS en GIRLS
+ voetenbank + 2 hoezen
± 70000 km, weg. over escort. Geopend van 1800
ƒ40 Tel. 02507-19630
compl., vaste prijs ƒ6000 tot 0300 uur. Telefoon
Dierplezier tel 19345.
02507-16141.
T k VW Golf, i.zg.st., kleu
"*"ZAPPSEX"***
Onroerende
Flonda blauw, ƒ 2150 Wester Draai of toets om heen en
goederen te koop
parkstr 29 Tel. 18698.
terug te spoelen, het lekkergevraagd
T.k a weg omst.h. Volvo 340 ste kun je blijven herhalen. 71
cpm
DL, 05-'89, km.st. 17000, APK
06.96.91
04-'93, 1e eigenr Tel.' 02507 Sexclub
GARAGE
Effe vlug
06 96.92
13332
TE KOOP GEVRAAGD
Rijpe vrouw
06.96.94
Tel. 02507-14534
Meisjes (18 jr)
06.96.40
Rijles auto's
Frans standje
06.96.46
Te koop gevraagd WOON
en motoren
Vrouwtjes
06.97.11
HUIS, omg Haan str, Zan
S&M Club
06.97.91
v laan, Kostverl.str of Z'vrt
Alblas Verkeersscholen
TOPSEX 25+
06 97.92
zd Indien de woonr er zich
Hardcore
06.97.94
in 5 dagen
toe leent kan (alleenst) oude
UW RIJBEWIJS
re verkoper/ster bl won Eni
Zoek jij telnrs van echte hete
Nieuwkoop, 01724-8361.
ge huis h hulp kan geb wor
meiden van 18"7 Gewoon vooi
den Alle ser br o nr 761
'n opwindende sexafspraak!
Zonder omwegen uw
77902 v d. blad
06-320.330.42. 75c p.m.
RIJBEWIJS1 Spaar tijd en
Te koop of te huur gevr gara geld, bel voor 'n spoedcursus Zoek jij wulpse vrouwen?
rechtstreeks 06-8212426 of Bel tnosexkontakt.
ge, omg De Schelp
015-158876/563430.
Tel 14104
06 320 320 44 75c p m

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Meisjes (18) willen wat
bijverdienen. Sexadressen
06-320 330 60. 75c p.m.

Prijswinnaars vorige week:
E. M. Ie Pas Weber - Amstelveen
J. Westerdijk - Amsterdam
Mw. J. E. Kortbeek-Hallie - Amsterdam
M. H. Wirsing - Waverveen

LIVESEX PRIVEi 75 cpm ''
De madam verbind je door
voor een~pnvé gesprek!
Grieks standje
06.95.05 •
Erox live
06.95.06
Rijpe vrouw
06.96.09
S&M live
06.96.26
Tieners (18) live . . .06.96.36
Topsexbox 25+ . . . 06.97.22
Frans standje
06.97.33
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens (18) voor sex
Info 06-9766. 75c p.m.
Meer dan 400 meisjes (18)
willen een afspraakje met jou
06-320322.11. 75c p m.
Meiden 75 cpm. 06-320
327.06 .. . . .St. Frans/Grieks1
Effe vlug
326.19 ..
325.54 . . . . . . . Topsex 25+
Ordi/Grof
326.63 . . .
326.77 . . .
Ruige Sex
sexlesies
329.66
.
Meisjes 75 cpm 06-320Straatmeid
326.17 ..
.Onschuldig
327.47 .
Vol v. boven
322.55 ..
340.44 . . .. .Les 35 + 18 jr
Lesbi
328.27 ..

Diversen

RECYCLINGSHOP, Van Hallstraat 23/21
Specialist in ronde, zwarte, witte, ovale, klassieke, vrolijke en
eerlijke haarden en kachels Alle .met 1 jaar volle garantie, v.a
ƒ300. Eveneens goud-eerlijke Wasmachines, Koelkasten,
Vneskasten, Geisers, Buta-geisers, Badgeisers,
Gasfornuizen, TV's, Gevelkachels, etc. etc.

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

6 - 12 maanden garantie.
Tevens reparatie en inkoop
9
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en • Rubrteksadvertentie Zie
kamerverhuizingen. Voll. verz voor adres en/of telefoonnr
Dag-nachtserv. 020-6424800. de colofon m deze krant.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje
Bel nu 06-9663 75c p m.
Het MEISJES (18) willen
sexkontakt Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.
HOMO. Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c p.m
Homo- Zoek je 'n hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraake? 06-320.330.18. 75c p.m.
-lomojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaat.
06-320 330.88. 75c p.m.
HOMOKONTAKT. Zoek je
en lekkere boy van 18'
Bel nu 06-9668. 75c p.m
KARLA LEKKER DING
ik geef je mijn telefoonnummer, ik geef je mijn adres, ik
vertel wat over mezelf, en
wacht dan dat jij me belt.
06-95.98 (100 cpm).
Linda en nog veel meer meisjes van 18 jr. zoeken sexkontakt. 06-9664. 75c p.m.

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44. 75c p.m
Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart
06-320 322 88 75c p m.
Schoolmeisjes van 18 jr. willen ervaring opdoen Dating
06-320.330.43. 75c p.m.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongen
(18) en huisvrouwtjes.
06-32033046. 75c p.m
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje van 18. Vraag haar
telnr. Bel 06-9502. 75c p.m.
Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt. 06-320.32036 75c p.m.
Vanavond al 'n afspraakje1
Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(m)
06-9533. 75c p.m.
Vluggertje: leuke meisjes (18]
zoeken lekkere jongens (18)
Bel 06-9662. 75c p.m.

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) o aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of' cijfer e'én
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw teksf/'een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

•

ed. 22
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6% BTW
Naam:
Adres:
Postcode: ...

Plaats:

Telefoon: ...

S.v.p. in rubriek:

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

9/10 SEPTEMBER 1992

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groemgenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vnidag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6058686. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
.3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle pri|zen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Audi

Alfa Romeo

Alfa Romeo b.j. '88,15 TI, rood, Audi '80 GLD dies., 4-drs,
APK '93, 72.000 km, z.g.a.n.m.'81, nw. APK, pullm. bekl, 5ƒ 13000. 6917537/0657665191 bak, ƒ 1950. 020-6105478
!-

BMW

ASMOCO
Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6- en 7 serie
bj. '83 t/m '92
Inruil/leasing/financiermg

020-6943093

BMW 323 l '85 5 bak sportst.
elec. sch./k
dak+ra+sp.
ƒ 17.500. Tel.: 020-6194308.
BMW 518 nw model '84, stuurbekr., nwe APK. Mooi en goed
ƒ5250. Tel.: 020-6313427.
•Auto te koop7 Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Renault

Ford

Fiat

Record voor
Rover

020-6949266
Subaru

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

Tel.- 075-163008.

GSA.
AUTOBEDRIJF

Wim van Aalst,
uw Citroen-specialist
MIJDRECHT:

02979-84866

Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service; inruil en financiering.

IZUIDWIJK

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Toyota

Autofinanciering
en verzekering

Toyota DYNA Diesel, '88
IMPORT USA CARS, Keurenplein 9, A'dam, 020-6670121. Autoverzekeringsmarkt.
Betaal niet méér dan nodig
Celie. Inf. 020-6416607.

Bedrijfsauto's

BLOKSMA RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

Volkswagen

VW jetta CL automaat 4e mnd.
'83/4250. met sunroof APK 4'93 perf. st. Tel.. 020-6968216.
VW Passat CL Stationwagon,
blauw met, 6-'91, 26000 km.,
div. opties, interessante prijs.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697
VW POLO '91, st.mod, maar
3000 km ger., prijs n o.t.k.
020-6191732 na 16 u.
Golf 1800, 90 pk, 7-'86, rood,
div. ass., GT uitgevoerd,
ƒ10750 Tel 020-6651302.
Golf 1.8i Memphis Kat, wit, '88,
Grote sortering ONDERDELEN AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. i.z.g st.
ƒ 13.500. Tel.
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht
02503-29141 of 020-6173984.
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
VW Golf APK 3e mnd '93
RAVENSTIJN, 02502-45435
Valkenburgerstraat 134.
ƒ3750,Lid Nevar.
Tel. 020-6240748.
AUTOBEDRIJF JAN WALS

• De autorubnek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

Volvo-occasions, ± 35 in voorraad

LET OP, STUNTPRIJZEN

Van Vloten Amsterdam

Tel 020-6105478
Dagelijks geop van 9 tot 21
uur Zaterdag tot 17 uur

Uw Volvo-dealer

Mercedes 280SE b j 79 vr pr

Door plaatsgebrek ± 100
o.a
Volvo 480 Turbo, blauw metallic, leer, schuifd 1991 ƒ44 750 auto's v a ƒ300- tot ƒ 10000
Wagenpark Johan Boom,
Volvo 460 GL, blauw metallic, 9800 km
1992 ƒ 34 750,
Zuider Akerweg 83, Oranje
Volvo 460 GL, zilver metallic, 35000 km
1991 ƒ28750,
hek, Adam Osdorp
Volvo 440 DL, blauw, 17000 km
1991 ƒ24500,Let op juiste naam en adres
Volvo 440 DL, rood, 14000 km
1991
ƒ 24 950,Volvo 440 GL Turbo, blauw metallic
1989 ƒ26750, Garantie al v a ƒ 1 000
Volvo 440 GLE, blauw metallic, 35000 km 1989 ƒ24 750, + omruil garantie
6 x Volvo 440 GL, 1989, v a
. ƒ 1 9 9 5 0 , - Door heel Nederland bekend

Tel 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam Noord,
ƒ5250, , APK '93 Mercedes
uit de Utunnel 2x rechtsaf
300TD,'79 vrpr ƒ5250 APK
'93 Nissan 1700 dsl, b j '83
VOLVO-NIEROP b a 440 GL, Van dame Volvo 340 b j '84 vrpr ƒ2750, APK 93 Saab
rood, km 19000, '91 440 DL, i g st ƒ 2750 APK juli '93 Tel 900GL, Ipg, b j '83, vrpr
grijs, km 16000, '91 440 LPG, 02507-14698
/ 3250,, APK '93 Inruil auto
rood, km 79000 '90 440 G L
Ford Taunus 1600, b j '81
Volvo
242
DL,
m
'79,
LPG,
nw
LPG, grijs, km 80000/89 340
vrpr ƒ 1 1 5 0 - APK 1092
APK,
gave
auto,
ƒ950
GL spec aut, grijs/met, km
0206157191 Privé 6799958
020
6105478
7 600, '91 340 GL spec aut,
km 19000, '90 340 1 4, 3-drs , Volvo 340 1 7 LPG, bouwjaar RAAK vraagt t k diverse types
grijs, km 60000, '89. 360 GLS 1988 Nwe accu, kopp etc Nissan en Toyota, b j ± 78 tot
sedan, '84 & '85 240 GL 2 3 Gar rekeningen ter inzage ± '85 Tevens voor ver en in
koop, diverse merken tot
stationcar, grijs/met, km ƒ6500 Tel 0206798675
ƒ5000, Tel 075314618
70 000, '90
Vancouverstraat 2 12, A'dam- Volvo 340, bj 82, heel jaar V W GOLF 1 8 CL Cat 89
West, 020-6183951
APK ƒ 1 350,- Tel 075-163008 ƒ18950 PEUGEOT 205 XS,
VOLVO 340 DL autom '83, g div extra's, 89, ƒ 16500
Adverteren in
PEUGEOT 205 1 8 D, '88,
blauw, i g s t , ƒ 2900 Tel
„SHOWROOM"
ƒ 13 750 PEUGEOT 305 S,
02990-72332, na 18 uur
FAX 020 - 665 63 21

Auto's te koop
gevraagd

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ 299 DIESELSERVICE,
brandstofpompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
Tel 0206980639
APK keuringen klaar terwijl u
wacht Garagage West-Center
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helrnersstraat 15, A'dam
A P K . KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702
Uw auto afgekeurd'
Wij repareren en lassen goed
en GOEDKOOP
020-6628694 of 6234189.
Hefbrug/sleutelplaats nodig7
HEINING HOBBYHAL
Tel: 02907-6999, A'dam-W
Hefbrug/sleutelplaats nodig'
HEINING HOBBYHAL
Tel • 02907-6999, A'dam-W

De hoogste prijs voor elke
merk auto a contant met
vnjwar bew„ tel 02990-37825
Te koop gevr Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD Schade of
sloop
Autocommerce,
023-338895
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 0206105478

HOOGSTE PRIJS
Autoverhuur
Tel 020-6198691
Grote
sortering
ONDERDELEN
BIJ
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
niet duur!!!
Het HOOGSTE BOD" Bel
Studenten 10% korting
voor vrijblijvende prijsopgaaf
- koelwagen & opnjauto
Loop, sloop en schadeauto's
- 9-pers. bussen en pick-up's m. vrijwaring Tel 020-6754193
- Nu ook Chrysler Voyager
Het hoogste bod9
Avond- en nachttar
Loop- sloop en schadebestelwagen afhalen na 17 30
auto's Gratis opgehaald
uur en de volgende morgen
PTT-vrijwanng RDW
om 800 uur retour
Autosloperij EXCELLENT
tegen 4 uur-tarief.
Heining 39, Sloterdijk A'dam
020-6794842, 020-6908683
Tel. 02907-7654

Ouke Baas

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:.

Aantal regels

26.00
37,50
49,00
60.50
72,00
83,50
95.00
106,50

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1702
(Heerhugowaard), 4336
(Middelburg), 5081 (Hilvarenbeek), 6532 (Nijmegen)
of 7824 (Emmen)? Dan
kunt u zich aanmelden voor
de volgende opnamen van
Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

88,51
100,70
1 12,89

Telefoonnummer:.
Handtekening:.

Mto's in SHOWRÖQM vHegetfkle dèojr tut! „,5
Opsturen in een gefrankeerde emrelôp aan: SHOWROOM, Postbttsi56, 1000 AD, AMSTERDAM, omgeven'bij Hét Parool,
vWtbautstraat 13 V'Amsterdam. AÏg^ve»'kan ook bij de volgende
WeekraediakantorenVi!^^3*6^6611'"^^^1^ Aernstelstyn, Laan
der Helende Meesters ,421B; Weesp, <Nieuwstraat,33; \Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
'\V% / ""
'x-

J|

020-665M8Ó

&xnr.020-ó6Sè32ï

Autorijschool Ferrv
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 0206932074
AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
Aanbieding spoedcursus
ƒ875,- mcl. examen
ƒ45,- per 60 minuten
binnen 8 weken je rijbewijs
Info 020-6464778
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motornjschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790,- Tel
020-6853683, b g g 6181775,
036-5321238 en 02990-34768

Die ene deelnemer kon dan ook met
zichtbaar genoegen het geweldige
bedrag van liefst 69.000 gulden in
ontvangst nemen. Daar heeft u bij
de Hitbingo-uitzending van vorige
week zelf van kunnen meegenieten.
De winnaar vertelde ons later dat
hij uit pure lol meteen een week
vakantie had oogenomen!
Hij speelde al jaren mee met 3
loten, maar in januari van dit jaar
heeft hij in een opwelling 20 extra
loten gekocht. "Ik wou gewoon een
extra gokje wagen en dacht dat ik
misschien zo een leuk prijsje kon
winnen. Zo niet dan zou het geld
terecht komen bij een goed doel!"
De kans om een prijs (e w i n n e n
werd met zoveel loten n a t u u r l i j k
wel veel groter. Maar nog groter
werd de kans om de PostcodeStraatDe heer Bontier is blij verrast
met zijn PostcodeStraatprijs van
23 keer 3.000 gulden.

27,56
39,75
51.94
64,13
76,32

AUTORIJSCHOOL DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 020-6942145

Campers
BURSTNER-TEC
Overjarige en showmodellen
met enorme korting
HOUSECAR CARAVANS
Rijksweg A5, A'dam Haarlem
Industrieterrein HALFWEG
1001 accessoires
BOVAG erk werkplaats
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 mm Adam
Nieuwe 6-persoons
camper te huur
Ook geschikt voor wintersport"
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697

Bij de augustustrekking van de Postcode Loterij viel de
PostcodeStraatprijs van 3.000 gulden dertig keer. Maar dit
keer was er een verrassing. Want van de 30 loten waren er
23 van één deelnemer!

Of<u im zelf één, ,sHowroom heeft,of uw %atox blinkend voor deVctèw zet; 'met een aflvertèntië ju
SHOWROOM zet u uw auto pas echt,m/4e schijnwerpers. SHOWROOM-is de speciale *\\,,
autorubriek van -Het Parool en alle nieuws- en huis'-aan-Iiuisbladeircvaii Weekraedia in het gebied
Groot-Amsterdam» Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage .van ca, '750,000 exemplaren
!
van Weesp tot Zandvobrt. "
->
'"\\'"*-•"
- ""

3
4
5
6
7
8
9
10

Alle rijlessen / 34 per les
20 lessen + examenaanvraag ƒ 895
Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag ƒ685
Snelcursus m 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie m 1 dag
Div merken auto's, ook automaat
Halen & brengen
Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Telef 0206138473

Postcode Str aatpr ijs
van 69.000 gulden

Deze bon brengt
de loop in%w
"showroonl".
- 3i;O^, %,/., - - .-ij;
> ^;!
;,;
- -- - ,\

1
2

Auto Service
Wettor
Subaru Lada dealer
Al onze occ boven ƒ 3 000
6 tot 12 maanden garantie

Postcode Loterij heeft een verrassende uitslag!f

02902-61697.

Schrijf hier in bloklectcrs
uw tekst, l letter per
liokjc. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Arm de hand van de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

020-6250096

5-sterren auto- en motorrijschool

Autosloperijen
(s)loopauto's

Centrum Auto's

Rijscholen

KAWASAKI 7250e '83, groen,
in goede s t , ƒ2250 en Honda
CB 550, zeer mooi + goed
koopje, ƒ2950, 78 Honda
CB350conc cond '71, ƒ 3500
Tel 02975-30595

Autosloperij A de bede
Neem geen risico ong
PTT-vnjwaring RDW

NIEUWE VOORRAAD
BMW 635 CSi 85
/ 29 950
530i
Aut
veel
extra's,
89
/ 37 950
Golf GTI, 16V
alle opties
ƒ 15 950
Golf cabno aut 83
ƒ16950
Merc 300 TDT aut
85
ƒ15950
Blue Bird 2 0 E, 90 ƒ16950
Nissan Sunny Diesel,
86
ƒ 7950
Micra 1 O SX grijs 87 ƒ 7 950
Fiat Ritmo 86 silvcr ƒ 5 950
Mazda 323 Van 90 ƒ13950
Sunny 1 6 SGX coupe
rood, l m velg 88
ƒ 16950
Seat Ronda 1 2 LS 85/ 4 950
Prijzen zijn mcl aflev kost
Kawasaki KLX 250 82 ƒ 3250

LADASamara l 1 '9CV 10750,LADA Samara 1 3, 5 drs
'89
ƒ 1 1 250,
LADA Samara 1 3 '88/ 8 750,
LADA Samara 1 3, 87 ƒ 7 250
'85 ƒ 6 5 0 0 - SUBARU JUSTY, LADA Samara 1 5, 88/ 9 500,
'86 ƒ 6 800 - VOLVO 340,5 bak, LADA 1200 S, 86 ƒ 3000'86, ƒ5950 MITSUBISHI
SUBARU Coupe 1 6 GL,
GALANT, LPG, '86 ƒ4950
'86
ƒ 8950,
VAN OSTADE GARAGE
SUBARU Mini Jumbo DL
Van Ostadestraat 182
'87
ƒ 7750,Amsterdam, 020 6625428
CITROEN BX 14 89/12500,
maandag t' vrijdag
MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
ƒ 7 250,
+ 50 auto's, APK gek Den
Zwanenburgerdijk 503
Bnelstr 18 A'dam, zijstraat
Zwanenburg,
Haarlemmerweg bij molen
02907-6572
020 6844079 Tevens INKOOP

Motoren/Scooters

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnjs cxcl. Prijs mei.
n.
advertentie in.
6% li.T.W. 6% 13.T.W.

Algemeen

Volvo

020-6719154

IMPORT USA CARS

Citroen CX 20, NN Mod. '84,
nw. APK, cv, alarm etc. ƒ 3450,
plaatje. 02993-61625.
Citroen Dyane, bj. '84,
heel jr. APK
ƒ1.500.-

Rover

Escort 1.6 CL 76.000 km, Renault 18 automaat, m.'82,
Minor Motorcars
bl/met. + sch.dak. Bijz. gaaf nw. APK, i.z.g st., rijdt nw.,
ƒ8500. Tel.:020-6570051.
Rover Dealer
ƒ1950 020-6105478
Sloterkade
40-44, Amsterdam
Ford Escort 1.6 GL, nw. model
RENAULT AMSTERDAM
'84, 5 versn. Zeer mooi ƒ 4750.
Top occasions met 1 jaar
020-6177975
Tel.: 020-6313427.
garantie
Wibautstraat 224
Ford Resta 1.4 S, bijna '87, nw
020- 561 96 11
APK, een plaatje, kl. grijs met.,
ƒ6450. 020-6105478
T.k. Renault 4 GTL, b.j. '82,
Ford Granada 23L, LPG, motor in goede st., APK tot
.. .07-'86
nov.'82, nw. APK, als nw., rijdt mrt'93, pr. ƒ1000 Tel- 020- Metro 13
Maestro 1 6 Mayfair . 01-'87
6125112
pert., ƒ 2950. 020-6105478
Rover 216 SE . .
04-'88
FORD TAUNUS 16 L, bj '79,
Rover 216 Vitesse ER 07-'87
Saab
APK tot jan. '93, nw. kopp.pl.,
Gez. een Daasje voor onze nepr. ƒ 750. 02503-36440.
Mazda
ve SAAB 99 '81. APK 7-'93.
ƒ2100. 020-6691657
626 Hardtop 1.6 '79 i z.g st. Mercury/Lincoln
Subaru
SAAB SERVICE
130000 km., APK apr. '93
MOLENAAR
Vr.pr ƒ1750. 020-6647967
Sable LS Wagon, '90, alle oponderh., rep., apk
ties, w.o airco, fraaie wagen.
Mazda 323 1 3 Sedan, '85,
IMPORT USA CARS, Keuren5 versn. Zeer mooi ƒ4950.
Royal Class Saab's
plein 9, A'dam, 020-6670121.
Actiemodel
Tel.: 020-6313427.
Diverse occasions!
BIJ DE GROOTSTE DEALER
Mazda 626 1.8 GLX Sedan,
Mitsubishi
VAN NEDERLAND
1989, 63.000 km, ƒ 1925. Tel.:
Hoofddorp, 02503-14097
02972-63660.
De
Mini Jumbo
GOLDCAR AMSTELVEEN
Seat
MAZDA VAN VLOTEN CAR BV Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Super White
Tel. 020-6320202
occasions. Tel: 020-6433733. Autobedr. Leeweg. ZwanenExtra's Sunroof
323 HB LX
1.387 ƒ 13450 Mitsubishi Colt Eterna, org.'84, burg. Ind.terr. 'De Weeren'
radio/cassette op slede,
323 HB GLX, Lpg
1.390 3-drs., kl. wit, nw APK, ƒ 3250. Leeweg 11. Seat-dealer voor
spatlappen, striping
ƒ 17.950
t.w.v. ƒ 1250,- GRATIS
H'meer-N. Tel.: 02907-3372.
020-6105478
323 HB Sport 1.387 ƒ12.950
323 HB LX
1.389 ƒ16.950 Mitsubishi Colt 1200 GL auto- SEAT AUTOCENTRUM APC ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
SUBARU-HEERE
2e Schinkelstraat 18-28
323 HB LX, aut 1.3 89 ƒ 16 950 maat, 11-'83, APK tot 6-'93
Ceintuurbaan 225, A'dam
A'dam, tel.: 020-6763335
323 SED GLX, aut. 1.586 AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697.
ƒ 10.950
Seat Ronda GLX 1.5 LPG, 01323 SED Ensign1.589/17.950 Tredia GLX met trekhaak, nov. '85, APK 05-'93, ƒ4500.
323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500 '82, APK-gek. Techn. 100%. Pr. JAN WALS, 02902-61697.
323 Estate LX 1.3 87 ƒ 12.950 ƒ2200, tel. 020-6440020.
MOOY EN ZOON
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Toyota Corolla XL
1.3 89
l v h Museum autobedrijven
v.d. Madeweg 23,
ƒ 16.950
A'dam • 020-6686146.
Opel
Occasions van de week
Renault 21 GTS 1.7 88 ƒ 11.950
AUTOBOULEVARD
Ford Resta CL 1.1 87 ƒ 11.500 Aangeb. Opel Corsa Swing
Justy 1.2 4wd 1987 ƒ 9900,Mitsub.ColtGL, Van87ƒ 9.950 1.41, nov. '90, blauw, 21.000 km.
Justy 1.0 Aut eind '89/ 14 500,Skoda
1.6 L2 Coupé 1988 ƒ16000,Speciale rode coupé aanbie- Pr. ƒ16.500, 020-6712641.
dmg'
Skoda
105
L,
orign
'84,
APK,
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Nissan Sunny SGX
1 6 90 OPEL KADETT, APK tot sept. rijdt perf., i.z.g st, ƒ750.
'Info: 020-6623167/6732853
'93, in mooie st, pr. ƒ 850.
ƒ19950
020-6105478
323 F GLX 1.61 90 ƒ 25.950 075-159518.
323 F GLX 1.6190/26.950 Opel Record 2.0 S, m. '84,
Suzuki
323 F GLX
1.8i 91 ƒ30.950 blauw met., nw. APK, als
Slijperweg 18, Amsterdam-N nieuw, ƒ 3450. 020-6105478.
Amstelstein - Suzuki
(Bi] FEBO en PRAXIS)
T.k. Opel Corsa Tr. 1,3 S 2e
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
mnd. '85 ƒ5250. APK '93 in
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nissan
perf. st. Tel.' 020-6968216.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)
Nissan Bluebird 2.0 LX Hatch- T.k. Opel Kadett E 1,8 SE GT,
back (sale uitv.), '90, LPG Nw i.z.g.st., veel ace., prijs n.o.t.k
Auto
Amstelstad
b.v. Suzuki-Dealer
st. ƒ 17 500. Tel.: 020-6313427 Tel 075-176859.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
T.k.
Opel
Kadett
1200
i.z.g.st.
Nissan Sunny 1.6 SLX coupé
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A Cuypmarkt), 020-6799100
nw model '87, 60.000 km. Zeer bj '85, m rad. ƒ6950. overdShowroom/werkpl./magz Minervalaan 85,020-6793249/6713581
mooi ƒ 9900. Tel.: 020-6313427. 075-701225/02982-5406
Voor een goede SUZUKI-occasion naar:
Rat Uno 55, groen met., ongn.
'85, i.z.g.st., nw APK, ƒ3950.
Tel.: 020-6105478
Rat Uno Rialto, 60 S, bj.'87,
73.000 km., ƒ9250,-.
Tel. 02503-39385.
RAT VERMEY B V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
GOUDSMIT RAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
PEUGEOT-DEALER:
PEUGEOT
AMSTERDAM-ZUID :
205
XL
1.1.
Mint
90
.ƒ15.800
Pick-ups, Full Size/S10. Chevy Vans diesel/benzine,
ƒ 17.200 Onze demonstratie-auto's
Globemaster, Full Size BLAZERS 1992, grijs/geel kenteken. 205 GLD 89
205GRD90
ƒ20.900 gaan nu weg met zeer hoge
Beretta, Corsica, Pontiac Trans Sport.
205 XE 1.1. Look 92 .ƒ18.700KORTINGEN!!
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.
205XA87
ƒ 8.500
Door inruil: Mercury Sable LS Wagon '90, alle opties
106 XR 1.1
03-'92
205 XS 90
ƒ 19.300 *
Service, garantie en onderhoud.
10-'91
309 1.4 XL Profil 90 .ƒ17.600 205 Accent
09-'91
309 XR Diesel 90 ...ƒ21.500 405 GLX 1.6
605 SR 3.0
01-'92
Inruil mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.
Zoekt u toch een ander en/of
Adres: Baarsjesweg 249-253 *
Amsterdam. Tel.: 020-6121824. ouder type, bel ons nu en pak
Citroen
uw voordeel!! Alle auto's mcl.
Peugeot 205 Junior 1.1 wit, '91, keur.rapport en BOVAG-gar.,
BX TRD Turbo, bj. 6-'89, wis-was, radio: 20.600 km, mr./fin., verz. mogelijk.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties: 139000 km., efektr. schuifdak, ƒ 17.000. Tel.: 02507-15200.
ƒ17.950,van BX, Visa en 2CV6.
Minérvaiaan 86, 020-6629517.
APK klaarmaken tegen gered. Autobednjf Wim van Aalst, Peugeot 505 GL, bj 2-86, Lpg.,
blauw metallic, ƒ 6500.02979-84866. Mijdrecht
prijz. Verk. van losse onderd.
Adverteren in
Autobed'ïjf Wim v. Aalst
„SHOWROOM"
Tel 020-6680820 en 075-702625 Citroen BX, 16, RS
Tel.: 02979-84866
FAX: 020 - 665.63.21
'85
ƒ5500.Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP Tel.: 075-163008.
DRUK BRENGEN bij de Citroen
Accessoires en Onderdelen
Citroen C 15 E 14. bj. '90, rood,
specialist in Zaanstad.
als
nieuw
ƒ
10.500.Garage Rene Spaan, tel.
Tel.: 075-163008.
Onderdelen voor: Austin-Rover075-281193/353788.
Voor
een
occasion
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
Visa D, bj. '87, perfecte auto,
of nieuwe CITROEN:
beslist de zuinigste dieKIMMAN
HAARLEM
sel .ƒ8.250,-Tel.: 075-163008. XM, BX, ZX, AX of
IN 24 UUR GELEVERD

Chevrolet

t» 1-17

De winnende
Hitbingonummers van
1 september:
10 11
20 22
28 29
37 39
41 43 44 45
5
13
24
30

6
15
26
32

9
17
27
36

prijs te winnen. Immers, hoe meer
deelnemers er in één postcode meecloen. hoe groter ook de kans dat de
Straatprijs op die postcode v a l t .
Dus... moedig uw buren, vrienden
en f a m i l i e aan om mee te doen.
Want samen aan de Postcode Loterij meedoen vergroot immers de
kaneen van iedereen! H

inwtemeeli

S^i'^f^-K^'m'^^^-S^K^m^l

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loteni Deelname m^iicei.'^ lanvaardmg van tiet regie
ment Maximaal 99 loten per postcode Als u het met een afschrijving niet eens bent dan kunt u binnen een maand opdrach! geven nut DLdraa terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en v.orat
verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trckkmgshisten en reglement zijn verkrijgbaar bi| tiet secretariaat Pnizen v.orden automatisch op uw bank olqiroreke
nmg gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 251eo Kansspelbelasting De loten] is goetlyekeurö üoor de bU.ibbecrc!ari<; un Justitie onüer nu nrncr LO
77 89 d d 20-10-1989

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
.* Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
T onderstaande rekening al te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loteri] impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

U 1 lot (ƒ 10,-) per maand J

loten (a / 10,-) per maand

De tolert\\orden voor drie maanden liKjeli|U]cini1

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

J dhr. _l mevr.

Adres:
Postcode:

l i i

Postbanknummer:

J

l

Plaats:
150.92.09

Banknummer:

NATIONALE
Datum:

Handtekening:

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag
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2002255
cigaretten weer duurder...

»

: BESTEVAER KINGSIZE !
KUNSTSTOF

RAFFIA
ONDERZETTERS

BOTERVLOOT

normaal of met citroen

PER STUK

ELDERS>£5" BIJ ONS

.

WITTE KUNSTSTOF

ALLESREINIGER \

rond of vierkant
in gezellige kleurtjes

PER STUK

^j^^

MET TRANSPARANT DEKSEL

;':

l ONS

l

tegen rimpeltjes en voor
een zachte jonge huid,
zoek uit: voor normale huid
of voor gevoelige huid

voor het maken van uw
eigen cigaretten

VOORDEELPAK

PER STUK

FLACON 125 ML

200 STUKS

ELDERSJ23& BIJ ONS

ELDERS^SS'BIJONS

ELDERS^2£5"BIJONS

2 FLACONS a 750 ML \

ELDERS 33$ BIJ ONS

OIL OF OLAZ ! FILTERHULZEN j STERKE ELASTISCHE
FANTASIE-PANTY'S
elegante beenmode in 15 denier
dus mooi dun,
diverse modekleuren,
maten 38/40,40/42,42/44 en 44/46

• ELDERS^SS'BIJ ONS •

SPAAR VOOR
EEN FRAAi
KEUKENSCHOR

OLVARIT

ZE IS ER WEER...

PUUR SAP

UNOX
ERWTENSOEP

TROPICAL OF EXOT1C

nu nog beter gevuld

heerlijk zuiver vruchtensap
voor de hele kleintjes,
diverse smaken

FLESJE 125 ML

LITERBLIK

TAKSI

MAÏSKORRELS

ELDERS^SS'BIJ ONS

LILA-PAUSE

KOOPMANS

KANIS &GUNNINK

KOFFIE

BAKMIXEN

nu nog veel lekkerder

vacuüm verpakt dus lekker mals,
heerlijk als groente maar
ook voor salade

eerlijke koffie
voor een gunstige prijs

voor appeltaart, boterkoek
of cakemix

LITERPAKKEN

BLIK 340 GRAM

HEEL POND

PAK 400 GRAM

ELDERS #té BI J ONS

ELDERS 4<2ïT BIJ ONS

ELDERS Jrtté BIJ ONS

ONS

WANDSPIEGEL
in fraai gedecoreerde sierlijst,
maat 25 x 30 cm

MILKA

GOUDGELE

3 HALEN... 2 BETALEN

LUXE

alpenmelk chocolade
met krokant gepofte rijst,
diverse smaken

ZAANSE ROEM

MAYONAISE
romig en toch fris

PAKJE 3 REPEN

GROTE POT 500 ML
VASTE LAGE PRIJS

:
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ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!

500.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 24 september 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 39

Toestemming voor
appartementen
aan Bramenlaan

ZANDVOORT - Het provinciebestuur wil alsnog toestemming verlenen voor de bouw
van een appartemencomplex
aan de Bramenlaan in Bentveld. Maar dan moet het gebouw wel voldoen aan een aantal nieuwe eisen, ter bescherming van het grondwater. Het
college van Gedeputeerde Staten komt hiermee terug op zijn
beslissing van 12 november
1991. Toen werd een ontheffing
geweigerd.

Gedeputeerde Staten zijn om twee
redenen op hun beslissing teruggekomen. De belangrijkste reden is dat
het bouwplan is gewijzigd, waardoor
het beter past in het bestemmingsplan Bramenlaan. Dat laat de bouw
van één grote villa toe. Op het oorspronkelijke bouwplan stonden tien
appartementen plus tien buitenparkeerplaatsen, maar inmiddels is het
aantal parkeerplaatsen teruggebracht tot vier. Daardoor vervallen
de bezwaren op dit punt grotendeels, aldus het college.
Dat neemt het bezwaar van nieuwbouw nog niet weg. Gedeputeerde
Staten willen gebieden waar het
grondwater beschermd moet worden, vrijwaren van nieuwe bebouwing, omdat deze vervuiling kan veroorzaken. Het appartementengebouw van Combibouw BV is gepland in Grondwaterbeschermingsgebied Zuid-Kennemerland. De
verordening die voor zo'n gebied
geldt, verbiedt bepaalde bouwactiviteiten. GS zijn nu toch bereid een

'Een hele mooie fiets'
Een hele mooie
fiets. Dat was een
van de wensen
die zaterdag op
het
raadhuis
voornamelijk door
kinderen in de
wensput werden
geworpen. Ouderen vroegen onder andere om
gevarieerde sluitingstijden van de
horeca, een buitenlander
wilde
wel een
gratis
weekje
Zandvoort. De open
gemeentedag
werd matig bezocht. Op de verschillende
locaties in het dorp
verscheen
een
paar honderd geïnteresseerden.
De
speciale
speurtocht telde
zes deelnemers,
winnaar werd Jan
Koning. Positief
voor de gemeente
was in ieder geval
wel de belangstelling voor de
klaagmuur:
er
werd bijna geen
gebruik van gemaakt.

ontheffing op dat verbod te verlenen, op voorwaarde dat er aan een
aantal extra eisen wordt voldaan. Zo
moet er een technische voorziening
worden aangebracht waardoor lekkage van rioolwater naar het grondwater wordt voorkomen. De vier
buiten-parkeerplaatsen
moeten
worden verhard en van een riolering
worden voozien. Er mag niet dieper
geheid worden dan strikt noodzakelijk: bepaalde slecht waterdoorlatende taodemlagen mogen 'absoluut
niet geroerd worden'. De provincie
komt hiermee tegemoet aan de wensen van Combibouw en de gemeente
Zandvoort. Die waren na de af wijzing in november naar de afdeling
Rechtspraak van de Eaad van State
gestapt. Zij vonden de afwijking van
het bestemmingsplan te gering en
bovendien was de bouwmaatschappij bereid het plan aan te passen.
Combibouw vreesde echter een forse 'vertragingsschade' omdat een
uitspraak van de Baad van State
lang op zich kan laten wachten.
Daarom heeft de bouwmaatschappij
de provincie in februari 1992 verzocht op grond van aanpassingen
een nieuwe ontheffingsprocedure te
starten. Die is nu afgerond. In april
werden beide partijen door de Raad
van State in het gelijk gesteld.
Een vijftiental omwonenden heeft
ook dit keer bezwaren ingediend tegen het plan. Zij zijn het niet eens
met de parkeersituatie en zijn bang
dat het milieu schade lijdt. Het provinciebestuur heeft deze bezwaren
van de hand gewezen: door de nieuwe voorzieningen wordt hieraan tegemoet gekomen, aldus GS.

Saboteur

ZANDVOORT - Een 31-jarige
Haarlemmer die de blaastest van de
politie saboteerde, moest dat bekopen met een prik voor de bloedproef.
De man reed zondagnacht slingerend over de Burgemeester Engelbertsstraat.

Van een Argentijns
restaurant in de (verlengde) Haltestraat
is
zondagavond
rond half elf de keuken uitgebrand. Een
frituurpan had te
lang op het vuur gestaan waardoor het
vet vlamvatte. De
brandweer was binnen korte tijd met
twee bluswagens ter
plekke om het vuur
met hogedrukstralen
te bestrijden. De
werkzaamheden
duurden tot ongeveer half twee 's
nachts, omdat het
vuur door de afzuigkap de schoorsteen
was ingetrokken.
Foto Bram Stijnen.

ZANDVOORT - Leo Heino,
directeur van Circus Zandvoort, houdt op 12 oktober een
symposium over de Structuurschets Zandvoort. Als sprekers
heeft hij een aantal bekende
architecten uitgenodigd.
Het symposium vindt plaats, enkele weken voordat de Structuurschets Zandvoort opnieuw ter sprake komt bij de gemeenteraad. Het
initiatief heeft niets te maken met
een stellingname, zegt Heino. „Binnenkort moet er een beslissing genomen worden over de structuurschets," zegt Heino. „Maar ik vind
dat er nog geen inhoudelijke discussie over heeft plaatsgevonden. Tot
nu toe is er alleen maar uitgelegd
waar het over gaat. Daarom wil ik
een bijdrage leveren aan zo'n discussie door een symposium te houden."

ZANDVOORT - De commissie Ruimtelijke Ordening heeft
het rapport van de werkgroep
'Doorstromingsproject Lijn 80
Haarlem-Zandvoort' voor kennisgeving aangenomen. In het
rapport staat dat een vrije busbaan over de Zandvoortselaan
mogelijk de doorstroming kan
verbeteren. Nu ondervindt het
busverkeer ernstig hinder van
bet recreatieverkeer van- en
naar Zandvoort.

ten op dit tracé en kwamen tot een
aantal conclusies. De belangrijkste
is dat er een busbaan aangelegd zou
moeten worden over de Zandvoortselaan. Om dit te realiseren zouden
er echter een aantal maatregelen genomen moeten worden. Zo zullen er
op bepaalde delen van het traject
fietspaden verschoven moeten worden, moeten er zijbermen verschoven of verwijderd worden en bomen
wórden gekapt.
Het gedeelte van de Zandvoortselaan in de bochten voorbij de kruising Westerduinweg moet compleet
gereconstrueerd worden, omdat de
Vorig jaar tekenden de gemeenten bocht anders te nauw is.
Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem een intentieverklaring om de regionale vervoerspro- Oude trambaan
blemen gezamenlijk op te lossen. Er
De werkgroep pleit ervoor om een
werd een plan van aanpak opgesteld, gedeelte van de busbaan in Zandwaarin onder andere de opdracht ge- voort over het tracé van de oude
geven werd om te onderzoeken of trambaan (door de duinen) te leihet mogelijk is iets te doen aan de den. In Bloemendaal zou dat niet
hinder die het busverkeer op de mogelijk zijn, omdat de geluidhinZandvoortse laan ondervindt van der daar te groot zou zijn en er binhet spits- en recreantenverkeer.
nen de gemeente te veel tegengas
Afgevaardigden van de geineen- gegeven zou worden.
ten, de NZH en bureau Goudappel
Een andere bijdrage aan het verCoffeng onderzochten de knelpun- beteren van de doorstroming van

4

Ik ben een groot voorstander van openheid'

door Joan Kurpershoek

3

Onderspit
Zandvoort 75 zal de ontjmoeting
van
afgelopen
O
weekend mei Ajax niet snel vergeten. De gastheren dolven tegen de
Amsterdammers met 8-0 het onderspil.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Klok terug

stuur, én eindverantwoordelijke leidinggevende.
De secretaris houdt zich bezig
met de organisatie van het ambtelijk apparaat. En die moet zijn: 'Bedrijfsmatig gericht op dienstverlening langs bedrijfsmatige weg.' Oftewel doeltreffend en goedkoop.
Maar de gemeente mag volgens
hem niet zonder meer als een bedrijf gezien worden. „We bewaken
ook het rechtssysteem, zoals door
het openbaar vergaderen. Daarom
ben ik een groot voorstander van
openheid, al moetje natuurlijk wel
de privacy van de burger beschermen."

het verkeer is de vakindeling op de
Leidsevaartweg-noord in Heemstede te veranderen. Daar zou een vak
voor rechtdoor en linksafslaand verkeer moeten komen en een apart
vak voor het rechts afslaande verkeer richting Zandvoort (waar de
bus over rijdt). Momenteel mag zowel het verkeer dat rechtdoor gaat,
als het rechts afslaande verkeer zich
opstellen in het rechtervak.
De kosten van de verkeersmaatregelen ten gunste van het busverkeer
bedragen in totaal 4.786.375 gulden.
De veranderingen in de tracés in
Zandvoort kosten 114.00 gulden
voor de aanleg van de busbaan tussen de Bentveldweg en Westerduinweg en 3.740.000 gulden voor de aanleg van de busbaan tussen de Westerduinweg en de Dr. Gerkestraat.
De commissie Ruimtelijke Ordening plaatste geen kanttekeningen
bij het onderzoek, was evenmin enthousiast, maar nam het voor kennisgeving aan.

Zaterdagnacht om 3 uur gaat
de klok weer één uur achteruit

Dronken rijder
ZANDVOORT - Een 64-jarige Vogelenzanger werd in de nacht van
maandag op dinsdag aangehouden
op de Zandvoortselaan. De man
moest een ademtest afleggen en het
bleek dat er ongeveer 0,8 promille
alcohol in zijn bloed zat (375 UGL).
Daarnaast kwam de politie er achter
dat hij zijn auto bestuurde, terwijl
hem zijn rijbewijs twee weken geleden was afgenomen door de politie
Haarlem.
(ADVERTENTIES)

CUBË HARDWABE

NIEUW M ZANDVOORT!
Zie onze openingsadv.
in deze krant.

Kleurtjes kijken
„Anne-Joy en Marco, ze halen van alles
voor mij en weten precies welk merk we
gebruiken. Halfvolle melk. yoghurt, vanillevla, ze kijken gewoon naar de
kleurtjes! handige hulpjes. En alleen
maar dingen die ik nodig heb, dus ze
stoppen niet stiekem iets in de wagen.
Dirk van den Broek is een gezellige
ruime winkel. Ik kom hier altijd mijn
wekelijkse boodschappen halen en soms
tussendoor ook wat. Je piept overal
makkelijk tussendoor, dus ik ben zo
klaar. Ja, ik let op de advertentie. \\'asmiddelen, luiers, enzovoorts, het scheelt
guldens. En dan die bijzondere aanbiedingen soms, een T-shirt, een matje, dat
Mrvmitu' Wartnentain: „Je piept
soort dingen van op=op. als het toevaloveral makkelijk tlif
lig naar je zin is, dan noem je dat natuurlijk ook mee."
Anne-Joy komt vragen wat ze nog meer moet halen. „Blik appelmoes, maar laat
niet vallen!" Ze vinden het heerlijk met dat kleine wagentje..."

Klantgericht
„Toen ik hier kwam, had ik wel
een beeld van Zandvoort. Menigeen
had mij al iets verteld over de geaardheid van de bevolking. Volgens
mij is die erg pluriform." Van Ooijen vermoedt hier allerlei soorten geaardheid, waaronder de zakelijke
instelling een opvallende plaats inneemt.

Als sprekers zijn uitgenodigd: T.
Asselbergs, stadsarchitect van Haarlem; R. Geurtsen, stedebouwkundige van Maastricht; en landschapsarchitect A. Hosper. Zij zullen een eigen reactie geven op de schets. Het
Van Ooijen (49) is in een heel ansymposium is alleen voor genodigder soort gemeente geboren en getoden: 'beleidsmakers' en pers.
gen, de Westfriese landbouwgeAan het slot is er een discussie meente Langedijk. Daarna heeft hij
onder leiding van M. Kloos, direc- een groot aantal jaren in Eemnes
teur Arcam.
gewoond, waar hij 24 jaar in dienst
van de gemeente is geweest. ,,Ik wilde graag veranderen," noemt hij als
een reden om in Zandvoort te solliciteren. Eemnes, gelegen in een
agrarische delta nabij 't Gooi, is een
stuk kleiner dan deze kustplaats:
LW
LW
HW
het heeft ongeveer de helft qua inDatum
HW
24 sep
02.09 10.35 14.46 22.46 wonersaantal. „En de uitstraling is
niet te vergelijken," aldus Van Ooij25 sep
02.59 11.30 15.27 23.14
en.
03.45
26 sep
16.09 13.50
27 sep
03.26 13.36 15.50 23.45
04.07
28 sep
16.33 14.18
'Tussenschakel'
29 sep
04.51 00.35 17.12 12.55
Begin deze maand is Van Ooijen
30 sep
05.35 01.35 17.52 13.34
in Zandvoort aangesteld als ge06.20 02.30 18.35 14.35
1 okt
meentesecretaris, dezelfde functie
07.06 03.16 19.15 15.16
2 okt
als hij de laatste vijfeneenhalf jaar
in Eemnes heeft vervuld. De geMaanstand:
meentesecretaris, die tijdens de
N.M. zat. 26 sep. 12.41 u.
Springtij 28 sep. 04.07 u. NAP+155cm raadsvergaderingen meestal naast

Waterstanden

Onderzoek naar busbaan
maakt commissieniet warm

W.M. van Ooyen aangesteld als gemeentesecretaris
ZANDVOORT - Het ambtelijk apparaat moet rekening
houden met de verwachtingen
van de samenleving. Dat zegt
de nieuwe gemeentesecretaris
M.W. van Ooijen, sinds begin
deze maand in dienst van de
gemeente Zandvoort. Persoonlijk is hij een groot voorstander van 'openheid'. De samenleving in de badplaats is erg
'pluriform', zo is zijn eerste indruk.

Drie ton
Ruim drie ton was de opbrengst van een aclie die de
Lions Club Zandvoort voor het Ronald McDonald Kinderfonds hield.
Een groot succes.

Folo Bram Stijnen

Uitgebrand

Symposium over
structuurschets

Oplage: 5.150

Zijn voorganger secretaris Gevers
heeft al het nodige voorwerk gedaan, hij is degeen die de reorganisatie van het ambtelijk apparaat in
Zandvoort in gang heeft gezet. Voor
Van Ooijen is een reorganisatie
geen onbekende ontwikkeling. „Ik
heb in Eemnes een zelfde proces
achter de rug. De gemeentelijke
overheden zijn zich er de laatste jaren van bewust geworden, dat zij
een open, klantgerichte houding
moeten nastreven. Dienstverlening
is nu een vaststaand begrip."
Hij geeft toe dat het even kan duren voordat de burger duidelijke
veranderingen bespeurt. „Een reorganisatie op zich duurt niet zo lang,
maar meestal duurt het wel een
paar jaar voordat er ook een nieuwe
cultuur is ontstaan."
Volgens Van Ooijen is het een
ontwikkeling die altijd zal blijven
doorgaan. „Ik denk dat we het eindstadium nooit bereiken. Constant
vinden er maatschappelijke veranderingen plaats, waarop de organi• Gemeentesecretaris Van Ooijen: „Door openbaar vergaderen bewaak je satie steeds weer opnieuw moet
het rechtssysteem."
Foto Bram Stijnen aansluiten. De samenleving heeft altijd bepaalde ideeën over wat zij van
de burgemeester zit, staat aan het
gemeentebestuur (=college van bur- de ambtelijke organisatie mag verwachten. Het ambtelijk apparaat
hoofd van het gemeentelijk manage- gemeester en wethouders plus gehoort daar rekening mee te noumentteam. Van Ooijen zelf geeft
meenteraad, red.), tussenschakel
omschrijvingen als adviseur van het tussen ambtelijke organisatie en be- den."

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten w;it zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar ƒ 12,00

Naam: (m/v)

l

L L_

Adres:

l

J_^J

l

l

l'ostcoile/l'laats:
Telefoon: LJ

l

L_

l l_
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L_J

L_J.„._L_i

J (l \ m toiilrnlr l>r/nri!iiii:t
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(J i ro, Ban kn r.: i L„_i L..l_ .1 l__l l i
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29.00 D jaar ƒ52,00

' Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
L' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: ()2()-MiS.l.x()().

Stuur de/.e bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.

L_

8"710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

PROVINCIE

Zaterdag 19 september is

BEKENDMAKING

Moord-lTfolland

Eva
geboren
Wij zijn heel blij met haar

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 29 september 1992,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: o.m.
- aanpassing vergoedingsregeling Vrijwillige Brandweer
- wijziging Winkelsluitingsverordening 1989
- aanschaf hard- en software t.b.v. herziene Woningwet en Bouwbesluit per
1 oktober 1992
- krediet t.b.v. rioolonderzoeken mede in kader van rioolbeheer
bestuursopdracht 'Overdracht gemeentelijk Woningbezit'
voorbereidingsbesluit Brederodestraat 207 en 209 (Paviljoen Zuid)
verantwoording en voorstellen Sociale Vernieuwing
Overzicht Vermeerdering Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 19941996
wijziging Legestabel behorende bij Legesverordening 1992
verhogen voorlopige bijdrage 1992 t.b.v. Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Kennemerland.

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Marga, Arjan
Torn, Nienke en Tessa de Boer
Max Euwestraat 4
2042 RC Zandvoort

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 25 september tot en met 26 oktober 1992
nogmaals, i.v.m. te laat verschenen publicaties in de plaatselijke
dag- en nieuwsbladen voor een ieder ter inzage ligt het verzoek
van dhr. H.P. Kooijman om ontheffing van de verbodsbepalingen
vervat in aitikel 3, eerste lid, sub q, van de Verordening
grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor de
aanbouw van een kantoor en een kamer aan een woonhuis,
gelegen aan de kennemerweg 16 te Zandvoort (Caravanpark
Sandevoerde). (395/261/02)
,

Boudewijn Duivenvoorden

en
Christel de Leeuw
gaan trouwen op
vrijdag 9 oktober 1992
om 15.15 uur in de
Gravenzaal van het stadhuis te
Haarlem.

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Op 15 september is van ons heengegaan, na een
liefdevolle verzorging in „Huis in het Kostverloren", onze lieve moeder en oma

Catharina Strengers-de Jong
weduwe van A. H. Strengers.
Geboren 22 april

1992

1899.

H. Strengers
A. J. Strengers-Baarslag
G. A. C. Bloem-Strencers
en kleinkinderen
De crematie heeft 21 september plaatsgevonden.

Het is nu een jaar geleden dat mijn zoon

Ard
verongelukte.
In deze voor mij bijzonder moeilijke tijd
heb ik veel steun en liefde ondervonden
van de directie, medewerkers en vrienden
van de Yanks en Café SamSam.

Bedr. ruimte
te huur
gevr. ±
50 m2 met elektr.
en gas.

OPEN DAG EN
SYMPOSIUM
WESTGAARDE
CENTRUM VOOR
BEGRAVEN EN
CREMEREN
ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Aanvang open dag 11.00 uur.
Einde 16.00 uur.
U kunt een wandelroute volgen en o.a. de ovenruimte bezoeken.
13.30-15.30 uur symposium over de (on)mogelijkheden van de uitvaart. U kunt tevens vragen
stellen aan de sprekers.
Westgaarde
Ookmeerweg 275 1067 SP Amsterdam-Osdorp
Inl.: (020)-6195680
Te bereiken met bus 23 en tram 1, ruime parkeergelegenheid aanwezig

Br. onder nr.
332138 bur. van
dit blad.

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts
afwezig vanaf maandag 28 sept.
t/m vrijdag 2 okt.
Voor spoedgevallen tel. 15832

N.BI Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

^ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
7ijlweglfUTel.Ó23-315855 (DAG EN NACHT)

Inleverdag klein chemisch afval

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Zandvoort

Met ingang van 1 september 1992 is de wijze van inzamelen van Klein
Chemisch Afval veranderd. Tot dan toe werd elke tweede zaterdag van de
maand het KCA huis-aan-huis opgehaald.
Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aan-huis opgehaald!
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten
Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde
tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de
Algemene Jaarvergadering, welke
gehouden zal worden op dinsdag, 13
oktober 1992 in het Rode Kruisgebouw, Nic.
Beetslaan 14 te Zandvoort. Aanvang 20.00
uur.

De eerstvolgende inleverdag is woensdag 30 september!
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15-09.00 uur
Schuitengat
09.15-10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45-13.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalsstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45-16.30 uur

Agenda:
- Opening
- Verslag vorige vergadering
- Verslag Kolonne
- Verslag Welfare
- Verslag Jeugd Rode Kruis
- Rondvraag
- Sluiting

De Ecocar zal per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

Verleende hinderwetvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en
bakvoorziening, gelegen aan de Curiestraat 2k te Zandvoort
- een vishandel met stalling voor verkoopwagens, gekoelde visopslag en
bakvoorziening, gelegen aan de Kameriingh Onnesstraat 7 te Zandvoort.

Namens het bestuur:
P. van der Mije, secretaris.

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

De beschikkingen en andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben
liggen van 25 september tot 25 oktober 1992 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

YANKS
Dorpsplein 2

Ik ben hen daarvoor bijzonder dankbaar!
Mevr. Jansen-Hoogendijk

023-315855

GRATIS APK KEURING
NEFKENS HAARLEM
nodigt alle Zandvoorters uit
voor:
* Gratis APK keuring
* Huurauto gratis bij elke
onderhoudsbeurt of reparatie
Bel snel voor een afspraak

ADVERTENTIES

Tot 25 oktober 1992 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA te
Den Haag door.
a de aanvrager
b de betrokken adviseurs
c degenen, die conform de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28, eerste lid
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht
d elke belanghebbende die aantoonbaar redelijkerwijs niet in staat is geweest
conform bovenstaande artikelen bezwaar in te brengen.

organiseert

concert van

THE GURE

De beschikkingen zijn na 25 oktober 1992 van kracht, tenzij beroep is
ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening.
,.. . •

Donderdag 1 oktober in Rotterdam
Vertrek 16.30 uur per bus van
Dorpsplein.
Kosten ƒ 75,- incl. kaartje + busreis,
eten en drinken in de bus.

Aangevraagde boüwvergunmrigen
088B92 Lijsterstraat 15
089B92 Zuiderstraat 8
090B92 Leeuwerikkenstraat 12-4

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

uitbreiden woning en bijgebouw
uitbreiden woning en plaatsen dakkapel
vergroten woonkamer

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sectorGrondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

Héél hartelijk bedankt voor
alle fijne reacties en
attenties, kaarten, bloemen,
taart! na de laatste veiling.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
MUNTERSLAAN 2
HAARLEM
TEL. 023-249201

|É^
Bi^^

Verleende bouwvergunning
080B92 Lorentzstraat 15

plaatsen 2 noodlokalen Nicolaasschool

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

Wij vonden het
hartverwarmend. Bedankt
ook voor het in ons gestelde
vertrouwen de vele jaren
dat U onze zaak en veiling
heeft bezocht.

24 september 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Tot ziens

Gebr. Waterdrinker

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRI.

UWTOERKOOP REISBURO
HEEFT EEN LEUKE
VERRASSING
Zes dagen uitgebreid naar Wenen
voor 499,-. Een kans om direkt te
pakken. Een touringcarvakantie
van jarige Snelle Vliet, speciaal
bij uw Toerkoop Reisburo. •
.

-

,

Secretaris Bosmanstraat 40

TE KOOP GEVRAAGD

WOONHUIS
bij voorkeur in Zuid of groene hart van
Zandvoort. Minimaal 3 slaapkamers.
VAN DER REIJDEN
MAKELAARDIJ
Tel.: 02507-15531 fax: 02507-101 27

Dat wordt genieten! Viersterrenhotel hartje stad, iedere morgen
gezellig ontbijtbuffet, schitterende
excursies en voor de liefhebbers
de mogelijkheid om in de
concertzaal van het Hofburg een
muziekuitvoering bij te wonen.
Vertrek op maandag 2, 9, 16, 23
en 30 november en 7 december. Reageer snel!

TOERKOOP Reisburo
Grote Krocht 20, Zandvoort
tel. 12560

CHRIS HARDENDOOD

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

telefoon 023-385478
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Emm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Dr. J. G. Mezgerstraat 134, huur ƒ 695,29 per maand
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag ma>
ƒ4.110,-zijn.
2. Lorentzstraat 258, huur ƒ712,06 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag ma>
ƒ4.220,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzie:
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge
velkastje ten kantore van EMM.

@
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
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A ctie Lions Club Zandvoort succesvol afgesloten

Drie ton en wervelende show voor kinderfonds
ZANDVOORT/HAARLEM - Lions Club Zandvoort heeft samen met de Koninklijke Nederlandse Zwembond en de Zandvoortse Nicolaasschool een bedrag van ruim 300.000 gulden
bijeengebracht voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Dat
bleek zaterdag tijdens een wervelende gala-avond in het Haarlemse concertgebouw, waar het fonds de Prix d'Humanité kreeg
uitgereikt.
door Bram Stijnen

Een wervelende show vol kleur,
zang en dans uitgevoerd door de internationale groep 'Up With People'.
Daarnaast een vertederend optreden van de Zandvoortse kinderen
van de Nicolaasschool. Dat waren de
ingrediënten voor een wervelende
gala-avond in het Haarlemse concertgebouw van de Lions Club Zandvoort. Deze had ook dit jaar een Prix
d'Humanité beschikbaar gesteld,
deze keer voor het Ronald McDonald Kinderfonds. De prijs bestaat
uit een sculptuur, voorstellende een
kinderhoofd omgeven door enkele
beschermende handen, plus een
geldbedrag.
Het beeld werd ontworpen door de
bekende beeldhouwster Beb Sturm-van de Berg. Voormalig zwemkampioene Ada Kok schonk namens de
Koninklijke Nederlandse Zwembond als - voorlopige - opbrengst van
de Nationale
Zwemvierdaagse
203.452 gulden. De kinderen van de
Nicolaasschool hadden 7929 gulden
bijeen gebracht. Inclusief de entree-gelden en de opbregst uit de loterij
kwam er op deze avond ruim drie
ton binnen.

Belangeloos
Het Ronald McDonald Kinderfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het is de overkoepelende
organisatie die helpt bij de realisatie
en exploitatie van alle Ronald McDpnald Huizen in Nederland. Dit
zijn huizen waar ouders van ernstig
zieke kinderen, die in een ziekenhuis zijn opgenomen, kunnen verblijven. Voor deze kinderen betekent de aanwezigheid van hun ouders dat zij de noodzakelijke aan-

dacht, zorg en steun krijgen die zij in
zo'n situatie zo hard nodig hebben.
Een van de doelstellingen van de
Lions Club International is het ondersteunen van kansarme kinderen,
waar ook ter wereld. Onder het motto 'We Serve' (Wij dienen) heeft de
Lions Club Zandvoort een stichting
in het leven geroepen onder de
naam: 'Lions Helpen Kinderen'. De
inkomsten van deze stichting worden voornamelijk verkregen door
particuliere giften en uit de netto-opbrengsten van de Gala-avonden voor
de Prix d'Humanité. Deze prijs
wordt jaarlijks uitgereikt aan hem
of haar die zich op een bijzondere
wijze belangeloos heeft ingezet voor
de jeugd. Zo werd deze Prix d'Humanité eerder uitgereikt aan onder andere De Wilde Ganzen, Green Peace,
Unicef, Majoor Bosshardt van Het
Leger des Heils, zuster Truus Lemmens en Audrey Hepburn.

werd onder leiding schoolhoofd
Maarten Bothe het meeslepende Ronald McDonaldlied 'Als je je eenzaam voelt' met veel gevoel voor de
essentie van deze avond ten gehore
gebracht.

In deze rubriek wordt tijdens liet zomersel/oen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18(>48.

Ovatie
Ook de ruim 700 bezoekers, waaronder veel Zandvoorters, kregen
waarvoor zij gekomen waren. Tijdens de twee uur durende voorstelling gingen alle registers in het concertgebouw open voor de show
'Rhythm of the World'. Het bleek
een dynamische produktie, waarin
populaire en originele liedjes en
dansen in een adembenemend tempo voor het voetlicht werd gebracht.
'Up with People', bestaande uit 55
jongeren uit 13 verschillende landen, kreeg na afloop van de voorstelling een staande ovatie. Die maakte
duidelijk hoezeer het publiek van • Lions-voorzitter Wybe Baanstra met de Prix d'Humanité die hij even later
dit enerverende optreden had geno- uitreikt aan Ronald McDonald-voorzitter Silvia Toth (midden). Ada Kok heeft
voor haar een cheque ter waarde van ruim twee ton.
Foto's Bram
ten.

Meeslepend
Tijdens de prijsuitreiking vertelde
voorzitter Silvia Toth van de Stichting Ronald McDonald Kinderfonds
hoe blij zij was met deze onderscheiding. „Niet voor mijzelf, maar voor
al die honderden vrijwilligers, die
zich dag en nacht belangeloos inzetten voor hun zieke medemens".
Eveneens geheel belangeloos was de
bijdrage van de jubilerende Nicolaasschool uit de woonwijk Nieuw-Noord. Door het doen van klusjes,
het houden van een sponsorloop en
een extra zwemvierdaagse hadden
zij een kleine 8.000 gulden voor het
goede doel bijeen weten te brengen.
Na het aanbieden van hun cheque

• Het internationale koor Up with People brengt een wervelende show voor het voetlicht.

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort.

U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

'Kinderen vragen om gezellige speelplaats'
'>v jV)t ( -~ v ;<-•. ir

ZANDVOORT - Het strand is afgelopen week weer wat leger geworden. Een aantal strandpachters
heeft het paviljoen al verwijderd. De
overigen zullen het na komend
weekend wel voor gezien houden,
volgende week woensdag is de laatste dag dat zij hun zaak open mogen
houden. Twee weken later, op 15 oktober, moeten alle paviljoens van het
strand verdwenen zijn. Degeen die
dus nog een paar uurtjes vanaf een
terrasje of uit een strandtent van de
zee willen genieten, moeten er dus
snel bij zijn.

tie, die de meeste tijd binnen op zijn
post moest doorbrengen.

Kinderen

Het aantal verdwaalde kinderen
op strand wordt als een graadmeter
gebruikt, voor de drukte waarmee
de politie te maken heeft gehad. Dat
aantal lag dit jaar laag, gemiddeld 26
per dag, schat de strandcommandant. (De cijfers van het afgelopen
seizoen zijn nog niet allemaal uitgewerkt.) Vroeger waren er dagen met
60 tot 70 kinderen. „Maar over het
hele seizoen genomen waren het er
dit jaar wel veel."
Politie
Er zijn wel meer processen-verDe strandpolitie is vorige week al baal uitgeschreven. De meeste wavertrokken. „Het was een prachtige ren voor mensen die hun auto op
zomer en dus druk," zegt strand- een strandafgang hadden geparcommandant Paul Tromer bij een keerd of zonder vergunning over het
korte terugblik. „Maar in verhou- strand reden.
ding tot het weer was het niet 'superdruk'. Alles is dit seizoen goed verlopen. Op een paar vervelende onge- Jetski's
vallen na, maar daar ontkom je niet
De overlast van jetski's, als vaaraan." De strandpolitie was dit jaar tuig tegenwoordig verboden in
voor het eerst uitgebreid met een Zandvoort, is nagenoeg verdwenen.
collega uit Bloemendaal. Dat gaf de Alle honderd vergunninghouders
mogelijkheid alle (ook de onregel- van vorig hebben in februari al bematige) diensten te draaien.
richt gekregen dat zij hier niet meer
mochten varen. Een enkeling die uit
De surveillance op het strand in IJmuiden aan kwam varen, heeft
Bloemendaal werd aan het taken- rechtsomkeert gemaakt, nadat hij
pakket toegevoegd, waardoor er ge- door de reddingsbrigade was gewerkt moest worden over een waarschuwd. Wel kwamen enkele
strandlengte van 13 kilometer. „De mensen met een jetski op een aanervaringen daarmee zijn reuze hanger naar het strand. „We hebben
goed," aldus Tromer, „al zijn we dit seizoen zeven mensen aangedaardoor wel minder op het naakt- sproken die met een jetski het water
strand en in de zuidduinen geweest. in wilden gaan," bevestigt Tromer.
Maar in Bloemendaal was men blij „Zij waren hier voor het eerst en niet
dat er dagelijks politie op het strand op de hoogte van het verbod, zeiden
rond reed." Vroeger was er meestal ze. Zij zijn ook keurig netjes weer
J.K.
één man van de Bloemendaalse poli- weggegaan."

ZAKELIJK BEKEKEN

MENINGEN
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Laatste weekend voor de boes
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Het gemeentelijk beleid omtrent
kinderspeelspeelplaatsen laat nog
hebeen en ander te wensen over. Dat
zegt mevrouw Paap-Bol in een open
brief aan het gemeentebestuur. Kinderen stellen vragen over dit onderwerp, om daar een antwoord op te
geven is volgens haar soms onmogelijk.

Vier jaar geleden zijn wij hier in de
J.G. Mezgerstraat komen wonen.
Achter deze woningen was genoeg
ruimte om voor kinderen iets gezelligs neer te zetten aan speelwaar. In
eerste instantie was er iets gepland
van beton, daar ben ik toen al tegen
in gegaan vanwege mijn ervaringen
op de Nicolaas Beetslaan. Daar ik
niet voor een bepaalde datum had
gereageerd, werden mijn woorden
niet meer ter harte genomen. Toch
hebben nog lange tijd in de puinhoop gezeten.
En wat hebben we nu...? Twee zeer
riante poepbakken (bij de gemeente
heet dit 'bloembakken'), inmiddels

is verzocht net'.onkruid te laten voor
wat het is, anders stuift alles het
huis in met zwarte aarde. De speelplaats bestaat uit betonnen blokken
die - levensgevaarlijk voor de kleintjes - door jongens en meisjes van
eenjaar of 16 voor de lol verschoven
worden. Verder een basketbalpaal,
waar mijn oudste van 12 jaar in de
zomervakantie niet bij mocht, want
de groten hielden het plein bezet.
Een rubberen hinkelbaan, drie rekken om 'koppeltje te duiken' en op je
hersens te storten, ergens onder het
eeuwige zand twee of drie knikkertegels (wat een feest hè).
Ik kan iedereen vertellen dat dit
geen fantasie opwekt bij kinderen
van O tot 12 jaar. In de vakanties is
het plein van 16-jarige jongens en
meisjes die van verveling alles bekladden, slopen, en onze kinderen
wegsturen omdat zij met fietsen
en/of brommers daar willen hangen.
(Trouwens, ook voor deze groep is
hier niets te beleven in Zandvoort.

Weekend 26/27 sept. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: zie Roomskatholieke Kerke St. Agatha.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: zie Roomskatholieke Kerke St. Agatha.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.00 uur: zie Roomskatholieke Kerke St. Agatha.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag geen dienst
Zondag 10.00 uur: oecumenische vie-

Zandvoorts
Nieuwsblad

ring Lokale Raad van Kerken, met
cantate 'Met Mirjam en Mozes mee',
gebaseerd op het bijbelboek Exodus. Met medewerking koor Ned.Herv.Kerk, koor R.K. parochie,
Hervormd jongerenkoor en R.K.
jeugdkoor.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand

B

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donderdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

Periode:
15 - 21 september 1992

Sas.

Gehuwd:
Van Bottenburg, Everhard Nanning
Hendrik en Bregman, Maike
Van Woensel, Marco en Van Keulen,
Carmen Miranda
Sauveplanne, Mare Antoine Pierre
en Allebes, Catharina
De Jong, Goos en Lieben, Ariënne
Elizabeth
Geboren:
Danny, zoon van: Schreuder, Maurits en Voolstra, Jeanette
Kenny, zoon van: Van Velthoven,
Edwin en Hendriks, Greta
Koen Daniël, zoon van: Tegel, Kees
Gerard Pieter en Platjouw, Maria
Louisa Madeleine
Wcsley Wayne, zoon van: Miezenbeek, Leonardus Petrus en Peijzel,
Anna Maria Elisabeth
Yasmin Anoucheh, dochter van: de
Bruin, Carlo Reinhard en Derakhshani, Fariba
Overleden:
Teuwen, Paul George, -oud 27 jaar
Strengers geb. De Jong, Catharina,
oud 93 jaar
Dekker geb. Liem, Kiem Hong Nio,
oud 84 jaar

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnummer: 02507-30497. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 0206475449. Micro-advertenties tel. 020 562.6271.
Verkoopmanager: M. Christlaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

ZANDVOORT - Twee 'pure
Zandvoorters' zijn voor zichzelf begonnen. Mike Moore en
Mark Epker openden zaterdag
'in de kleinste winkelstraat
van Zandvoort' hun zaak met
twee namen: Stick Up en Cube
Hardware. Een uniek verschijnsel in Zandvoort, wat
eenvoudig te verklaren valt.

Bijvoorbeeld de skateboardbaan ven jullie niet mee aan te komen.
met een gezellige zit
en desnoods 'Duur.' Nou dat is geen antwoord,
een basketbalpaal.),.: f- •- -• - : >•• .-,.
want twee van die grote poepbakken
bijhouden kost meer. Wie heeft er
De Van Lennepwegflats plus wo- een goed antwoord op mijn vraag,
ningen daarachter waren blij met maar vooral op de vragen van de
hun zandbak. Waarom kon daar nou kinderen uit de dr. J.G. Mezger- Hun bedrijf, gevestigd aan de Corniet eens wat gezelligs bijgezet, en straat en omgeving. Ben reuze be- nelis Slegersstraat nummer 2 - I,
heeft twee afdelingen die een totaal
een omheining eromheen? Bij ieder nieuwd!
Ingrid Paap-Bol verschillend produkt leveren. Stick
nieuw project wordt wel iets gezelZandvoort
ligs verzonnen voor de kinderen.
Up (tel. 17707), onder de verandDan ineens verrijst er een heel speelwoordelij kheid van Mike Moore, is
goed-dorp op het ZVM-project. Zelfs
een reclamebureau. Cube Hardware
grote mensen staan er te kwijlen,
(tel. 30792), gedreven door Mark Epkun je nagaan hoe de kinderen dit
Zandvoort is zalig om te wonen, ik ker, is een computerzaak. „We kenbekijken. Had dit nou niet een klein woon er al bijna 40 jaar. Ik heb een nen elkaar al heel lang, we zijn twee
beetje minder gekund, zodat we een hoge leeftijd bereikt en vele Zand- hele goede vrienden. Met deze sabeetje verdeeld door Zandvoort wat voorters met mij (dat komt omdat menvoeging van twee verschillende
speelplaatsjes kunnen creëren.
Zandvoort gezond is). Nu valt het op soorten bedrijven hebben we voldat bijna geen van de winkeliers gens ons een unieke combinatie. En
Mijn kinderen vragen waarom dat (groenteman, melkboer, drogist, sla- die geeft zowel voor ons als voor de
bij ons niet zo kan. Ik moet hen het ger en bakker) een stoel of krukje in klant veel voordelen."
antwoord schuldig blijven. Aan het de zaak heeft. Is het niet mogelijk
kinderaantal ligt het niet, want die dat zij hieraan wat aandacht bestezijn er genoeg, en voor zover ik weet den? Alvast bedankt voor de mede- Reclame
wordt er ook nog aan gewerkt. Dus werking.
Mike Moore blijkt een soort naMevrouw Bcck-Timrott tuurtalent als het om reclame gaat.
mensen van de gemeente, daar hoeZandvoort Zijn carrière begon ooit met een

Stoel of krukje

""l j Weekenddiensten

Kerkdiensten

Computers en reclame in een bedrijf

Weekend:
26/27 sept. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij-'
dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet. nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst

023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpvcrlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, f2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 ba;g
023-320899 of 320464. Spreekuur óp
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.

• Mark Epker (staand) en Mike Moore in hun nieuwe zaak in de Cornelis
Slegersstraat, 'de kleinste winkelstraat van Zandvoort'.
Folo Bram Stijnen

soort vriendendienst voor de beheerder van de watertoren. Die had
een paar reclameborden nodig.
Mike wilde die wel maken. Het gevolg was dat hij daarna door allerlei
anderen werd benaderd om recla-

Terug bij Dirk van den Broek

me-ontwerpen en/of -artikelen te
maken. Inmiddels heeft hij zich een
belangrijke plaats verworven op de
Zandvoortse 'markt'. Hij houdt zich
bezig met drukwerk, lichtreclames,
autoreclame, reclameborden, zelfklevende teksten, stickers etcetera.
Maar men kan er bijvoorbeeld ook
terecht voor een bord 'Zimmer frei'.
Sinds vorige week zit hij nu voor het
eerst in een eigen pand.

Computers

Dat geldt ook voor Mark Epker
die zijn hobby 'computeren' zag uitgroeien tot een echte loopbaan. Zo
werkte hij voorheen bij computerzaken als Bits & Chips, en als operator
bij een rekencentrum. Met Cube
Hardware richt hij zich zowel op de
particulier als op de bedrijvenmarkt. „Ik lever software op maat,"
benadrukt hij. Cube Hardware verkoopt van alles rond dit thema: van
inktlintje tot computer. De zaak levert IBM-Ambra computers, daarnaast 'klonen' onder het merk Target, én zelf geassembleerde computers. de Cube Design. Ook voor
PC-privéprojecteii kun je bij deze
zaak terecht.
„De computers worden thuis of in
het bedrijf gratis geïnstalleerd en er
is een gratis handleiding bij." Epker
o Rene Schell keerde deze week als bedrijfsleider terug bij het Zandvoort- geeft er zelf ook een korte cursus bij.
se filiaal van Dirk van den Broek.
Foio BM™ si ine'i 'zodat de mensen ook daadwerkelijk
aan de gang kunnen gaan.' „Omdat
ZANDVOORT - Bij super- twee jaar geleden als bedrijfsleider het mijn hobby is, vind ik het leuk
om het een en ander uit te leggen."
markt Dirk van den Broek aan aangesteld.
De supermarkt in Zandvoort is
de Burgemeester Engelbert- korte
tijd voor zijn komst nog van de
De zaak is geopend van maandag
straat is maandag een 'oude besnufjes voorzien. „Ik kom tot en met vrijdag van 9 tot ti uur en
kende' teruggekeerd. De 37-ja- nieuwste
in een opgemaakt bedje," bevestigt op zaterdag van 10 tot 5 uur. KUmtcn
rige René Schell, die er vroeger Schell. Nieuw zijn onder andere de die op korte termijn langskoioen.
een aantal jaren heeft gewerkt, scannerkassa's die streepjescodes kunnen rekenen op een speciale
Woningbouwvereniging
EMIM: is de nieuwe bedrijfsleider van kunnen lezen, de slagerij is ver- openingsaanbieding.
Klachtentelefoonnummer techni- dit filiaal geworden. Hij is de nieuwd en de stellingen zijn zo versche dienst: 17577. Bestuurlijk opvolger van de heer Bosman, anderd dat de doorstroming is verspreekuur: iedere eerste dinsdag die nu een zelfde functie in beterd.
Kapsalon Jacqueline du Chativan de maand van 19.30 tot 20.00 uur. Amsterdam bekleedt.
Het filiaal in Zandvoort oefent een nier, gevestigd aan de Achterweg,
Sociale Verzekeringsbank: spreekbijzondere aantrekkingskracht op neemt volgende week deel aan de
uur tijdens de 'even' weken op
„Leuk om terug te zijn," vindt, hem uit. Behalve dat het een gezellig provinciale voorrondes van een lanwoensdag 10-12 uur, in Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. Schell. „Want het is inderdaad geen publiek is, trekt met name het ster- delijke kapperswedstrijd. Doze
onbekend terrein, al is het onder- ke verschil tussen de enorme zomer - wordt georganiseerd door de Alge023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. hand al een jaar of acht geleden dat drukte en de wat rustiger winter mene Nederlandse Kappers OrganiTaxi: tel. 12600.
ik hier gewerkt heb." In die tijd was hem aan. „Je komt van het ene uiter- satie. De kappers moeten zowel een
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg hij assistent-bedrijfsleider. René ste in het andere. Vooral de zomers, mannelijk als een vrouwelijk model
34,
tel. 14131.
Open
ma. Schell begon bijna vijftien jaar bij dat is een hele belevenis." Schell meebrengen, met een gangbaai-,
Dirk van den Broek in Hoofddorp, vindt het een uitdaging. „Maar daar- makkelijk te onderhouden kapsel.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
daarna werkte hij - behalve in Zand- om ga ik met veel enthousiasme aan De finale van de eindstrijd wordt 12
voort - in filialen in Amsterdam en in de gang... Ik houd wel van uitdagin- december door Veronica op de tele10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
visie uitgezonden.
10-14 uur.
Volendam. In deze plaats werd hij cen."

Kapper strijd
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

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

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

Vrijblijvend prijsopgaaf.

offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.fl. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186
De Schelp 82
Leuk gelegen recreatiewoning. Het appartement is recent gerenoveerd, smaakvol gestoffeerd en kan zo
worden betrokken. Ind. hal, open keuken met app.,
woonk. met open slaapruimte, badk. met douche, toilet en wastafel. Vaste prijs
ƒ 98.000,-k.k.

Het verzorgingshuis

Huis in het Kostverloren
te Zandvoort,
heeft op korte termijn plaats voor

De Ruyterstraat 6/7
Vierkam.app. op 4e et. schitterend uitzicht over zee.
Ind. entree, ruime hal, woonk., eetkamer met ruim balkon op zuidwesten, grote slaapk. met balkon op
noordoosten, kleine slaapk., keuken, badk. met ligbad, wastafel en toilet. Serv.k. ƒ 220,-p.m.
Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.

Hogeweg 22/1
Zeer luxe verbouwd tweekamp.app. (v.h. 3) op 1e et.
Ruim balkon west. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met
spiegelwand, luxe open keuken met inb.app., slaapk.
met spiegel/kastenwand, badk. met bad/douche,
dubb. wastafel. Serv.k. ƒ 137,-p.m.
Vr.pr. /215.000,-k.k.

Dr Kuyperstraat 4.
In Zandvoort zuid gelegen twee onder een kapwoning
met ruime tuin op het westen en oosten, vrijstaande
garage. Ind. beg.gr. hal, woonkamer, keuken, toilet, 1e
et. 3 slaapk., badk. met douche, toilet en wastafel, zolder: bergruimte, mogelijkheid voor kamer.
Vr.pr. ƒ325.000,- k.k.

OPEN HUIS

Over kleine ongelukken en grote gevolgen
Bijna 8 van de 10 inboedels zijn te laag verzekerd. Veel mensen realiseren zich dat
niet, maar bij schade krijgt u wel te weinig uitgekeerd. Vervelend bij een kleine
schade, maar misschien rampzalig bij een grote. De inboedel- en woonhuisverzekeringen van de Verenigde Spaarbank houden rekening met kleine én grote
risico's. Bovendien wordt meestal de nieuwwaarde vergoed. De automatische
indexering voorkomt onderverzekering en bij schade
heeft u zelfs extra speling: dan wordt het verzekerd
bedrag zonodig met 25% verhoogd!
Als u de premie weet, die per maand kan worden
betaald, wilt u zeker geen risico's meer nemen. Komt u
eens langs. Om te kiezen voor de zekerheid die uw
dierbare spullen waard zijn. Wij lichten u graag voor
over het scale van onze verschillende, goed op elkaar
afgestemde schade- en levensverzekeringen. Graag
tot ziens op ons kantoor.
,

Mevrouw J.M.M. Broertjes-Kriek, Cliëntenadviseur
Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507) 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.
Ook in verzekeringen.

STATIONSPLEIN. Om u in de gelegenheid te stellen
een schitterend driekam.app. op de 4e et. aan het Stationspfein 13/11 op zijn waarde teschatten, houden wij
zaterdag 26 september van 12.00-14.00 uur OPEN
HUIS op deze toplokatie, nabij centrum en strand en
pal tegenover het station. Ind. entree, hal, toilet, luxe
badk. met ligb., 2e toilet en aparte doucheruimte, roy.
• living en riant terras met uitzicht op zee. 2 slaapk., luxe
Siematic keuken met inb.app., bijkeuken, eigen c.v.
Royale berging, garageplaats in inpandige parkeergarage. Video-entrance beveiliging. Serv.k. ƒ 287,- p.m.
Bouwj. 1989.
Vr.pr. ƒ369.000,- k.k.

KEUKENASSISTENT M/V
(part-time 28 uur p.w.)
voor alle voorkomende werkzaamheden.
Werktijden van 10.30 tot 16.00 uur
1 x per 2 weken geheel weekend
van 7.30 tot 16.00 uur
Salaris overeenkomstig CAO bejaardentehuizen.
Info over deze functie kunt u verkrijgen bij
de heer H. Meijer hoofd voedingsdienst, tel.
02507-16945 toestel 15.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen
naarDir. Huis in het Kostverloren Burg. Nawijnlaan 1 2042 PM Zandvoort

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

eyst

VAN

GLAS & SCHILDERWERKEN

Behangen en Schilderen

MAKELAAR QG.

kan voor u een nachtmerrie zijn.
Wij doen het vakkundig overdag.

MET MAAR LIEFST 50,- PREMIE
PER MAN PER DAG

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantién
Hogeweg 56a/2042 G J Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

een begrip in de haarlemmermeer
Uweg 1004, 213'3 ME'Hoofddorp
Telefoon 02503-13515

•'•;'

verenigde
spaarbank

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

Kwekenj
Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 17093

BLOE

>gen wij u even
met een aanbod om
de oren slaan?

Dinsdag
•*j> gesloten
w

De Peugeot 106 Ace. Vanaf 19-995,-- Tijdelijk met radio-cassetterecorder én uitgestelde betaling tot l april 1993*.

InterLanden sprGlgroep
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

ZandvoorSs
Met spoed gevraagd

Er is nu een nieuwe Peugeot
die z'n concurrenten op alle fronten
passeert: de 106 Ace.
Z'n uitrusting omvat ondermeer een ruitewLsser/sprocier achter,
halogeen koplampen en een geluidsalarm voor wie vergeet de lichten
uit te doen.
Z'n aankleding: speciale wiel-

platen, fraaie stootstrips en cxclusieve badges.
Met een 1.0 benzine-injectiemotor is hij er al vanaf 19.995,-.
En cle 1.1-versie met vijfbak vanaf
21.650,-.
Bovendien is er een speciale
introductie oplage - met standaard
ingebouwd een radio-cassetterecor-

cler - waarvan wij er een beperkt aantal beschikbaar hebben.
En tijdelijk bieden wij u daarop
ook nog eens een uitgestelde betaling (max. 10.000,-) tot l april 1993'.
(U moet de Ace dan wel tussen
l september en 28 oktober 1992
kopen en laten registreren voor 31
oktober 1992.)

Kortom.

Van tennis hoeft u niet veel te
weten om te genieten van deze Ace.
U moet er alleen maar snel bij
zijn. Hij staat bij ons voor u klaar.
U bent van harte welkom in
de showroom.

JE VOELT JE LEKKERDER
IN DE PEUGEOT 106 ACE.

' Cl f.' U I T G L S I E L D i : B E T A L I N G [MAX. F 10.000,') WORD I V E R S T R E K T DOOR PEUGEOT F I N A N C I E R I N G N E D E R L A N D ( A ^ N G E S l O T E N BIJ H C T BKR) ONDER DE G E B R U I K E L I J K E V O O R W A A R D E N VAN EEN H U U R K O O P O V E R E E N K O M S T
P R I J Z E N INCL BIW, E X C L . KOSUN R I J K L A A R M A K E N . AANBIEDINGEN GELDIG 7 0 L A N G DE V O O R R A A D S T R E K T WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Bel: 02507-17166.
PEUGEOT_
DYNAMISCH Ol'\VI-(i.
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'Vriendschap'breekt kaak Weidema

Fraai handbal ZVM
ZANDVOORT - De gebroken
kaak van Guido Weidema, geslagen door een gefrusteerde
tegenstander, was natuurlijk
meer besproken, dan de fraaie
overwinning die het handbalteam van Holland Casino-ZVM
behaalde. Het tweede team van
Vriendschap werd met 18-23
verslagen. De dames bakten er
weinig van tegen HVH en verloren kansloos met 11-5.
"Zoiets heb ik nog niet eerder mee{ gemaakt", vertelde een .balende
coach Joost Berkhout na afloop van
de wedstrijd. "Handbal wordt stevig
gespeeld, maar iemand van achter
aanvallen en een kaakslag verkopen,
terwijl het spel aan de andere kant
van het veld afspeelt, is ongehoord.
Bovendien was de wedstrijd echt
niet doorspekt van agressie. We zullen Guido een tijd moeten missen,
j maar dat is echt niet van belang.
Voor hem is het nog het meest vervelendst dat zijn studie voorlopig even
spaakloopt. We spelen toch voor ons
plezier en zoiets mag niet gebeuren
op een handbalveld", aldus de boze
en verontwaardigde Zandvoortse
coach. En waarom het voorval zich
voordeed is nog steeds niemand duidelijk. Weidema was ook deze middag weer ongrijpbaar voor zijn te-

genstanders gezien zijn totale produktie van zeven treffers.
Voor het incident daar was, er waren nog slechts twee minuten te
gaan, heeft Holland Casino-ZVM laten zien wat handbal is. Met handbal
in een hoog tempo werden de reserves van Vriendschap (de naam doet
hen geen eer aan) met de rug tegen
de muur gezet. Fraaie aanvallen via
vele schijven werden afgerond met
onhoudbare schoten. Bij de rust
leidden de Zandvoorters reeds met
7-10. Ook in de tweede helft heeft het
team van coach Joost Berkhout gedomineerd. Verdedigend zat het
goed in elkaar en de opbouw van de
aanvallen bleef goed lopen. Zonder
in de problemen te geraken liep Holland Casino-ZVM naar een 18-23
overwinning.
De Zandvoortse dames speelden
een zeer teleurstellende partij handbal. In de eerste helft kon de schade
nog beperkt blijven tot een 4-3 achterstand. Toen was al duidelijk dat
Holland Casino-ZVM de felheid miste om het HVH moeilijk te maken.
Ook in de tweede helft bleven de
Zandvoortsen beneden het verwachte niveau spelen. HVH kon eenvoudig de eindstand bepalen op 11-5.
"Er kwam niets uit de aanval",
meende coach Nicole Berkhout.
"We zijn te lief voor de tegenstander,
we moeten feller zijn".

ZHC zege dankzij drie Meeuwen overvleugeld
treffers Slotenmaker door de Terrasvogels

ZANDVOORT - De ZHC
hockeyteams draaien in deze
competitie bijzonder goed.
Zowel de dames als de heren
bleven ongeslagen in de
tweede wedstrijd. ZHC-heren won knap van Kikkers,
met 3-0, door drie treffers
van Wouter Slotenmaker,
terwijl de dames tegen
Noordwijk op 0-0 bleven steken.
De Zandvoortse mannen waren
over het geheel genomen het beter
spelende team. Met vlot aanvalsspel werd de Kikkers-defensie in
problemen gebracht. Verdedigend
had ZHC weinig moeite met de
doorzichtige aanvallen van de gasten. In het team van ZHC was het
vooral Wouter Slotenmaker die
constant voor gevaar zorgde. Met
twee doelpunten zette hij ZHC op
een 2-0 voorsprong bij de pauze.
In de tweede helft probeerde
Kikkers de bakens te verzetten.
Daardoor kwam er meer evenwicht in de strijd zonder dat ZHC
in de problemen kwam. Met snelle
tegenstoten bestookte ZHC het
Kikkers doel. Dat resulteerde in
een derde doelpunt van de trefzekere Wouter Slotenmaker: 3-0.

De Zandvoortse dames openden
flitsend. Met sterk aanvallend
hockey werd gepoogd de Noordwijkse defensie te verrassen. Er
ontstonden wat kleine kansjes
maar die waren eigenlijk te moeilijk om profijt van te trekken. Na
die flitsende opening, viel ZHC
wat terug. Wel bleef ZHC knokken, maar de vloeiende combinaties van de eerste tien minuten
waren verdwenen.
In de tweede helft waren de
teams geheel aan elkaar gewaagd.
Noordwijk kwam een paar keer
dicht bij het ZHC doel, maar dat
leverde niets op. De ZHC aanvalsters slaagden er bij een paar uitbraken in de doelvrouwe te passeren, maar telkens kreeg zij assistentie van een verdedigster, die de
taal voor de doellijn wegwerkte.
Daardoor bleef de strijd 0-0.

Inzicht
Na twee wedstrijden heeft coach
Andre van Marie al een aardig inzicht gekregen in de kwaliteit van
zijn speelsters. "Ik kan moeilijk
inschatten hoe sterk de andere
teams in deze competitie zijn,
maar met dit team verwacht ik
zeker bovenin mee te kunnen
draaien".

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft het zonder
puntverlies aan kop gaande
Terrasvogels geen pootje kunnen lichten. Behoudens de eerste twintig minuten van de
tweede helft was Zandvoortmeeuwen de mindere.

Zandvoortmeeuwen zat zondag
met een keepersprobleem opgezadeld. Wilfred Koper en Ron Eerhard
waren nog geblesseerd en de derde
doelman Willem van der Kuyl
moest werken. Daardoor was trainer Pieter Keur genoodzaakt een beroep te doen op de 16-jarige Mario
Schrader, die een op goed debuut
terug kon zien.
De hele eerste helft voetbalde
Zandvoortmeeuwen te veel tegen
zichzelf en de zwakke scheidsrechter. Door te veel op het matige fluiten te reageren, haalden de Zandvoorters zich geheel uit het spel. De
Zandvoorters moesten dan ook alle
zeilen bijzetten om Terrasvogels van
scoren af te houden. Dat gelukte een
twintigtal minuten, maar toen was
het raak: 1-0.
In de dertigste minuut werd Boy
van Huystee hard aangepakt. De
Zandvoorter reageerde met natrappen en kon naar de kleedkamer vertrekken. Vlak voor de rust werd het
2-0 na een ongelukkige situatie in
het zestien meter gebied.
Na een afkoelingsperiode van een

kwartier begon Zandvoortmeeuwen
de tweede helft met fanatiek aanvalsspel. Al snel kwam Zandvoortmeeuwen dichterbij. Peter Steegman gaf een perfecte voorzet, die de
voor Jaap Harteveld ingevallen Kick
de Haan verzilverde: 2-1.
Bij een uitval kreeg Terrasvogels
een vrije trap, waaruit de 3-1 ontstond. De weerstand van Zandvoortmeeuwen was gebroken. Terrasvogels liep door de Meeuwen defensie
heen en uit de vele kansen scoorden
de gastheren nog eenmaal: 4-1. Vlak
voor het einde kreeg Zandvoortmeeuwen om onduidelijke redenen
een strafschop toegewezen, waaruit
Jos van der Meij de eindstand op 4-2
bepaalde.

Badmintonners
thuis met winst
l
i
j
l
|
j

ZANDVOORT - De teams
van B.C.Lotus waren dit weekeinde bijzonder succesvol.
Maar liefst acht van de tien
badminton-teams kwamen in
hun eerste thuiswedstrijd met
een overwinning van de baan.

klasse. Na een uitzonderlijk spannende en spectaculaire wedstrijd
met steeds wisselende kansen werd
deze sleutelwedstrijd uiteindelijk in
de verlenging door het Lotus koppel
verrassend gewonnen (15-12, 10-15,
18-14).

De met veel spanning tegemoet geziene streek-derby tegen de Haarlemse Let it be eindigde na een 0-2
achterstand geheel onverwacht alsnog in een knappe Zandvoortse
overwinning (5-3). Zandvoorts eerste heer Peter Smit maakte in zijn
single-partij tegen Ren Bakker geen
schijn van kans. (1-15,1-15). Ren van
Roode was na een gewonnen eerste
game tegen Henk Verhoeven dicht
bij een overwinning. In de verlenging van de tweede game kwam hij
echter net nog wat conditie en ervaring tekort om de wedstrijd naar
zich toe te trekken, (15-9,13-15, 9-15).
Francien Ojevaar speelde dit keer
zeer geconcentreerd. Marièke Grobbe werd met maar Jiefst 11-0, 11-0
volkomen gedeclasseerd' Ö'ök in de
tweede dames-single kreeg Let it be
geen kans om uit te lopen. In minder
dan 15 minuten was het wederom
Rika Koper die de partijen op gelijke
voet wist te brengen (11-2, 11-2)
De herendubbel van Peter Smit en
Torn Geusetaroek tegen Ren Bakker
en Henk Verhoeven was van grote

Damesdubbel

Flitsende start
van Bridgeclub
ZANDVOORT - Vele leden
van de Zandvoortse Briclgeclub bezochten in de zomer de
zomercompetitie, maar vorige
week is het echte werk begonnen. Vol goede moed stortten
de bridgers zich op de eerste
competitiewedstrijd.
Mevrouw Molenaar en de heer Koning gaven in de A-lijn direct hun
visitekaartje af met een score van
maar liefst 67,'l l procent. De nieuwe
combinatie van de heren Polak on
Vergeest kon nog enigszins tegenstand bieden, terwijl de clutakampioenen van vorig seizoen, mevrouw
Spiers en de heer Emmen, genoegen
moesten nemen met een derde
plaats.
In de B-lijn wisten mevrouw De
Kruyff en de heer Kleijn de eerste
wedstrijd op hun naam te schrijven.
Tweede werden de dames Lemmens
en Menks en goede derde werd het
echtpaar Potharst. De dames Van
Leeuwen gingen flitsend van start in
de C-lijn. Met een score van 59,72
procent werden zij eerste. Op de
voet volgden de dames Van Beets en
Koning, terwijl de dames Hagen en
De Vries op de derde plaats beslag
legden.
Mevrouw Vis en de heer Van Gageldonk zijn met ingang van dit seizoen weer lid geworden van de bridgeclub en startend in de D-lijn werden zij prompt eerste. Mevrouw
Hooij, ook al teruggekeerd, en spelend met de heer De Vries werd fraai
tweede. Tenslotte werd het echtpaar
Ovaa derde.

Hoog niveau bij
jeugdtennisstrijd
ZANDVOORT - De jeugd-clubkampioenschappen van
de Tennisclub Zandvoort zijn
erg succesvol verlopen. Over
het geheel genomen stonden
de wedstrijd op een hoog peil
en werd er fel strijd geleverd.
Bij de meisjes tot en met zeventien
jaar was het Andrea van der Hurk,
die in de finale, Manja van der Neut,
met 6-4 en 6-2 de baas bleef. In deze
leeftijdsklasse bij de jongens werd
het een eenzijdige finale. Eaoul Snijders was veel te sterk voor Nicky
Muller: 6-0, 6-1.
In de strijd tot en met tien jaar was
het talent Jacqueline Tan oppermachtig. Sanne Pasman werd met
tweemaal 6-0 geklopt. Diederik de
Groot was ook een klasse apart.
Mike van Dord werd met 6-1 en 6-0
verslagen. Jacqueline Tan kwam
ook uit in de klasse tot en met twaalf
jaar. Ook hier werd het een overwinning al was de tegenstand nu sterker. Marielle Koper bood knap verweer maar verloor nipt met 6-4, 3-6
en 7-5. Bij de jongens gaf Maarten
Vissers op met een blessure, waardoor Dennis van Dijk clubkampioen
werd. Marjolein van de Wal en Leoni
Doornbos speelden een leuke partij
tennis in de meisjes-finale tot en met
veertien jaar. Marjolein van der Wal
won de titel met 6-2 en 7-5.

Ook het damesdubbel eindigde in
een Zandvoortse overwinning. Rika
Koper en Francien Ojevaar stuitten
evenwel in de eerste game op aanzienlijk meer tegenstand dan in de
singles. Via een tempo versnelling
werd een 8-14 achterstand na verlenging alsnog in winst omgezet, waarna de tweede game op betrekkelijk
eenvoudige wijze in Zandvoorts
voordeel werd beslist. (17-14, 15-2).
Francien Ojevaar en Ren van
Roode lieten hierna in het eerste gemengd-dubbelspel hun tegenstanders geen enkele kans (15-1,15-5).
Dat het tweede gemengd-dubbelspel
tenslotte voor Zandvoort verloren
ging was alleen nog maar belangrijk
voor de statistiek. De overwinning
was immers al binnen. (5-3)
Het tweede, derde en vijfde team
van Lotus boekten fraaie 8-0 overwinningen ten koste van Kennemerland, Let it be en O.G. De jeugd van
B.C.Lotus kwam met drie afgetekende overwinningen eveneens zeer
sterk voor de dag.

Finale AF AF A
kanobrandingvaren

'De bal is rond en Ajax zal hem raken'; dat deed de club dan ook. Z'75 leed de grootste nederlaag sinds de oprichting

ZANDVOORT - De Zandvoortse sportvereniging AFAFA is er in geslaagd de finale
van de Nederlandse kampioenschappen kanobrandingvaren
naar Zandvoort te halen. De finale vindt zondag plaats voor
ZANDVOORT - Zandvoort'75 leed afge- Amsterdammers tweemaal de hulp van een mis- reddingen erger te voorkomen.
Toch was hij na twintig minuten kansloos toen de rotonde.
lopen zaterdag de grootste nederlaag van- tastende doelman Pierre Visser.
Er zijn dit seizoen meerdere wedAan de onzekerheid in de achterhoede van spits Gerritsen nog eens zijn kwaliteiten toonde:
af de oprichting. De op bezoek zijnde
kwam voorlopig nog geen einde. 6-0. Vijf minuten later was het opnieuw raak na strijden gehouden en de deelnemer
Ajax-amateurs, de kweekvijver van de Zandvoort'75
gave en snelle acties bleef Ajax het doel van opnieuw een aanval uit het boekje.
die de meeste punten verzamelt tijprofs, liet Zandvoort'75 alle hoeken van Met
dens deze wedstrijden mag zich Nede
Zandvoorters
Daarbij mocht Zandhet veld zien en won met 0-8. De jonge Ajax voort'75 van gelukbestoken.
derlands kampioen noemen. De
spreken dat de schade niet nog
lichting legde een spelletje voetbal op de hoger uitviel. Tweemaal bracht het houtwerk Richard Mettes
wedstrijden staan onder auspiciën
mat, waartegen geen kruid was opgewas- voor de badgasten redding.
Met nog twintig minuten te voetballen, mocht van de Nederlandse Kanobond.
sen.
Zandvoorter Richard Mettes invallen in het team
Het kanobrandingvaren is moFoto Bram Stijnen

Nihot/Jaap Bloem geklopt
l

ZANDVOORT - De eerste
competitiewedstrijd voor de
zaalvoetballers van Nihot/Jaap Bloem Sport is in een
nederlaag geindigd. Bax Zeefdruk was vooral in de eerste
helft de betere: 1-3.
Na een sterk begin kwam Nihot/Jaap Bloem Sport, door een fout op
een 0-1 achterstand. Via een snelle
spelhervatting kwamen de Zandsvoorters door toedoen van Edwin
Ariesen op gelijke hoogte: 1-1. Dat
leek het team van coach Guus Marcelle vleugeltjes te geven, maar balverlies was oorzaak van een 1-2 ach-

terstand. Nihot/Jaap Bloem Sport
was de kluts kwijt, waarvan Bax
Zeefdruk profiteerde. Wederom
raakte de Zandvoorters de bal kwijt
en het was 1-3.
Een donderspeech van coach Marcelle deed wonderen. Nihot/Jaap
Bloem Sport werkte keihard en zette Bax Zeefdruk vast op eigen helft.
Tweemaal lat en tweemaal paal
stonden succes in de weg. Het zat
niet mee. De counters van Bax Zeefdruk waren erg gevaarlijk, maar in
het Zandvoortse doel maakte Dobias Bloem een geweldige indruk. Het
bleef 1-3, maar voetballend zoals in
de tweede helft moet er meer inzitten voor Nihot/Jaap Bloem Sport.

(ADVERTENTIE)
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Ajax geeft Zandvoort'75 voetballes

Het beloofde een lekkere voetbalmiddag te
worden. De ongeveer vierhonderd toeschouwers
zagen eerst een prachtige electronisch scorebord
onthuld worden en daarop had Zandvoort'75 in
korte tijd de eerste wijziging op kunnen aanbrengen. Want voordat de Ajax-voetbalmachine op
gang kwam, kreeg Zandvoort'75 twee enorme
kansen op een doelpunt. Tweemaal verscheen
Robin Castien in een ideale positie om te scoren,
maar hij miste jammerlijk. Toen waren er amper
vijf minuten gevoetbald. Ajax was kennelijk gewaarschuwd en wakker geschud en pakte de zaken wat wilskrachtiger aan. Dat kwam Zandvoort'75 op een 5-0 achterstand te staan in een
periode van twintig minuten. Daarbij kregen de

Opvolger
Het Ajax team herbergde zeker een paar spelers
die volgend jaar bij de prof selectie aansluiting
kunnen krijgen. Vertrekt bijvoorbeeld Dennis
Bergkamp naar het buitenland, zijn opvolger
staat klaar. Dennis Gerritsen liet een paar prachtige staaltjes voetbal zien en scoorde deze middag
vijfmaal.
De tweede helft was eigenlijk een formaliteit.
Zandvoort'75 toonde een goede wil, maar was niet
opgewassen tegen een superieur Ajax. De Amsterdammers namen wat gas terug, maar via fraaie
combinaties werden kansen georeerd. Doelman
Pierre Visser herstelde zich enigszins van de
zwakke eerste helft door met een paar goede

van Ajax. Zo was er toch nog een Zandvoorter die
met een blij gevoel het veld afging. Wie anders
dan Dennis Gerritsen rondde het schuttersfestijn
af met zijn vijfde en voor de Amsterdammers het
achtste doelpunt.
Trainer Gerard Nijkamp wilde niet veel woorden kwijt over deze voor Zandvoort'75 dramatische partij. "Behoudens de eerste vijf minuten,
toen we twee prachtige kansen kregen, hebben
we voetballes gekregen. Het had een ander beeld
gegeven als we uit die kansen hadden gescoord".
Hopelijk kan Nijkamp snel weer beschikken
over de geblesseerde spelers Ivar Steen, Jan Willem Luiten en de geschorste Bert van Meelen. Dat
zal zeker in de achterhoede de nodige rust brengen.

TZB mist basis

Voorlaatste race op het circuit

RABOBANK HEEMSTEDE-ZANDVOORT SPONSORT
JEUGD HANDBALVERENIGING ZANDVOORTMEEUWEN
Vrijdag jl. ontving de voorzitter van de handbalvereniging Zandvoortmeeuwen Handbal, de heer G. Dijkstra, uit handen van de heer E. A. Giling, kantoormanager van de
Rabobank Zandvoort, het eerste tastbare bewijs van de sponsorovereenkomst die de
Rabobank met de handbalvereniging voor de periode van twee jaar heeft afgesloten.
De welpen van de vereniging kregen van de heer Giling een prachtige sweater. Tevens ontvingen zij een grote spaarpot en een spaarcheque van 15 gulden.
De heer Giling vertelde de aanwezigen dat de Rabobank Heemstede-Zandvoort de publiciteitsactiviteiten die zij de afgelopen tijd ontplooide onder de loupc heeft genomen
en besloten heeft de sponsoring anders op te zetten. De handbalvereniging Zandvoortmeeuwen kwam vanwege de originele en creatieve ideeën in aanmerking voor sponsoring. Hij sprak verder de hoop uit dat de wederzijdse contacten verder verstevigd kónden worden.
Voorzitter Dijkstra bedankte de heer Giling voor het in de vereniging gestelde vertrouwen en verzocht de heer Giling als bezegeling van het gesloten sponsorcontract een
reusachtige taart, gemaakt door de heer K. Reumann, aan te snijden. De welpen genoten met volle teugen van de geserveerde taart. De aanwezigen bleven nog geruime tijd
in het gezellige clubhuis.
Wilt u ook in deze rubriek, informeer voor tarief en mogelijkheden.

ZANDVOORT - Op het Circuit Park Zandvoort wordt
zondag de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen gehouden. En het zal er spannend
aan toegaan aangezien de kampioensstrijd in een beslissend
stadium is gekomen. Het hoogtepunt van deze racedag vormt
de Internationale marathonrace, over een uur en een ronde,
van de grote Koni Produktiewagens boven twee liter.
In deze titelstrijd staat Mercedes-rijder Arthur van Dedem nummer
een. Maar hij heeft slechts een kleine voorsprong op zijn achtervolgers,
aangevoerd door Torn Langeberg in
een Lotus. Ook BMW-rijders Marcel
van Vliet en de Fin Heiki Salmenautio mengen zich nog volop in de
strijd. Deze race begint om kwart
voor drie.
Er staan nog meer topraces op het
programma. Om 's middag een uur
begint het programma met een treffen tussen de Formule Ford 1600.
Gevolgd om vijf over half twee met
de Citron AX Cup, waar Phil Bastiaans uitstekende kaarten heeft voor
het kampioenschap. Chantal van
der Sluis volgt hem op dertig pun-

ten. In de Whirpool Quality Pormule Renault, die om tien over twee van
start gaat, ligt de titelstrijd nog
open. Alex Veenman leidt daar, achtervolgd door Michal Bleekemolen.
Bleekemolen is met nog twee races
te gaan nog zeker niet kansloos.
Na de marathonrace van de Produktiewagens is de beurt aan de andere showroomklasse. De Samson
Renault Elf Clio Cup wordt om vier

ZANDVOORT - Ook de derde wedstrijd van dit seizoen is voor TZB op
een fiasco uitgelopen. Zonder zes bauur weggeschoten. Bij de Produktie- sisspelers, door vakantie of werk afrace tot 1400 cc, start om tien over wezig, was TZB kansloos tegen
half vijf, wordt het absoluut een NIJVV: 5-0.
strijd op het scherpst van de snede.
Toch heeft TZB moedig verzet geSuzuki-rijder Egbert Top staat namelijk slechts twee punten voor op boden. Het sterke NIJVV dwong
Amee de Jong. Om kwart over vijf TZB tot een verdedigende houding.
volgt de Formule Opel race terwijl Daarbij hielden de Zandvoorters
stand. Toen het 1-0 werd voor
besloten wordt, om kwart voor zes, aardig
met de strijd in de Opel Ascona klas- NIJVV trok TZB meer ten aanval. Er
waren enkele aardige pogingen,

Velsen kwam tegen Zandvoortmeeuwen zeer sterk uit de startblokken. De Zandvoorters hadden niets
te vertellen en werden in de eerste
helft overklast, 3-0. In de tweede

helft nam Velsen gas terug waardoor Zandvoortmeeuwen meer aanvallend aan bod kwam. De Velsenaren bleven echter loeren op een
counter, waaruit het vierde doelpunt ontstond. Voor Zandvoortmeeuwen was het enige wapenfeit
een schot van Bob Brune op de lat.
In het Meeuwenteam maakte
Fred Ipenburg een goed debuut. Komende zaterdag kan trainer Teun
Vastenhouw, in de thuiswedstrijd
tegen SCW, voor het eerst dit seizoen, schutter Fred van Rhee en
spelbepaler Rob van de Bergh opstellen. En welkome versterking
voor het nog puntloze Zandvoortmeeuwen.

maar de in de lucht hangende gelijkmaker bleef uit. Middels een snelle
uit v'al bepaalde NIJVV de ruststand
op 2-0.
In de Uveede helft heeft TZB risico's genomen in een poging de score
te veranderen.Een half uur lang gaf
TZB de toon aan, maar het gelukte
niet de achterstand te verkleinen.
Nadat NIJVV, na een half uur voetballen, het derde doelpunt liet aantekenen, was het verweer van TZB gebroken. In de slotfase voerde NIJVV
de score op naar 5-0.

Top SCOI-ers

ZVM-zaterdag nog zonder punten
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen bleef ook in de tweede
competitie wedstrijd zonder
overwinning en zelfs zonder
een gescoord doelpunt. In en
tegen Velsen werd Zandvoortmeeuwen met een kansloze 4-0
nederlaag huiswaarts gezonden.

menteel de snelst groeiende tak binnen de kanosport. Volgens Ruud
Luttik van APAFA is het aantal vaarders het afgelopen jaar verviervoudigd en de groei is er nog niet uit.
Brandingvaren is een spectaculaire
sport om te beoefenen maar zeker
ook om naar te kijken. Indien de
weergoden Zandvoort goed gezind
zijn, kan het publiek de nodige
stunts en capriolen verwachten.
De wedstrijden starten zondagmorgen om tien uur en vinden
plaats voor de rotonde bij het Casino. Verdere informatie via de telefoonnummers 02507-19171, 30885.
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J. van de Mey (ZVM zon)
Peter Steegman (ZVMzon.)
Fred Zwemmer (TZB)
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• De voetbalresultaten vielen afgelopen weekend bar tegen. De vier ploegen leden allen een nederlaag en wel met ruime cijfers. Zandvoort'75 met
8-0, TZB met 5-0, het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen met 4-0 en het
zondagteam van de Meeuwen met 4-2. Dat leverde slechts twee doelpunten
op van Jos van der Mey en Riek de Haan. Daardoor geen wijziging aan de
top. De spanning blijft er echter wel in.
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Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!
ANTWOORDCOUPON

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
•• de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

D Stuurt u mij meer Informatie over (s v p invullen)
D Neemt u kontakt op voor hel maken van een atspraak over
(s v p invullen)

D SCHUIFPUIEN; VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÓRMANN GARAGEDEUREN
O
D
D
D
D
D
D
D

VAN
Umuiden

' Ramen+Deuren

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
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Vergadering
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Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm

hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

van bijvoorbeeld jubileum, reilnie, vergadering, hu-

U betaalt daarvoor slechts f32,- excl 6% BTW

ADRES
POSTKODE+PLAATS
U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel
zenden aan Van der Vlugl, Antwoordnummer 3(4,1970 VB Umuiden

TELEFOON

Zaterdag 26 september
staan voor en in het pand van
NEFKENS aan de
Munterslaan meer dan 80
gebruikte auto's van div.
merken zoals: Peugeot,
Nissan, BMW, Volkswagen,
Fiat, Hyundai etc.

Tijdens de show voor alle bezoekers
een gratis zakschroevendraaier

Tijdens de show extra lage
prijzen plus

Voor meer informatie bel Weekmedia Amstelveen
tel. 020-6475393

Gezellig uit voor
ongebonden mensen
Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

Info 16023

vanaf 1 oktober bij inst.
Joke Draijer

OCCASION VAN DE DAG
NAIL-STUDIO
manicure-tips-gelnagels
gelnagels + zijde harsnagels
Peugeot 205 XR
schuifdak

14.500,1.000,-

showkorting

15.500,2.000,-

Kom kijken naar deze unieke show in het pand van
HAARLEM, MUNTERSLAAN 2,
TEL. 023-249201

heeft daarvoor de gelegenheid.

NIEUW IN
ZANDVOORT

gratis schuifdak

SHOWPRIJS
13.000,KOOP NU EN BETAAL PAS
JANUARI 1993 of MINIMAAL ƒ 1500,- VOOR UW AUTO

ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur
in de nacht.

Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.
Entree ƒ15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

/az/ng
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NAAM

welijk, geboorte of overlijden

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren

tof-

OCCASION SHOW NEFKENS HAARLEM
aan de MUNTERSLAAN

Deskundig advies.
Te!. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

02550-30624

Sne//e,
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P SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Cornwallstraat 6

Fa. Gansner & Co.

HORREN
ISOLEREND GLAS
THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
INBRAAKVERTRAGEND GLAS
GELUIDWEREND GLAS
ZONREFLEKTEREND GLAS
DAKKAPELLEN
SERRE'S

r

Ter introductie ligt er een
leuke attentie voor u klaar
Tel. 02507-14975
na 18.00 uur 18489

7ekerheids
Combinatie
Vijf prima verzekeringen

; «v:
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

DE KEY OROEP

heet u welkom met een speciaal 4-gangen september-menu in
restaurants / partycentra
restaurant

restaurant

aan de Amstel
Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam
tel. 020-6445814

Heertje
De spaarbeertje

Amsteldiik 223
1079 LK Amsterdam
tel. 020 - 6445768

Schans 32
1421 BB Uithoorn
tel 02975-61380

MenuBOSRANDf37f5Op.p.

Menu MIRANDA f 49,50 p.p.

Menu HETRECHTHUIS f 37,50 pf.

Gamalencocktail

Makreelfilet-salade met
een kruidenvinaigrette
* met kervel
Tomatenbouillon

Salade Niyoise
*
lichtgebonden
soep
van gevogelte

*
Varkensoester
met champignonsaus
* bramen
Bavarois van

*
Varkensméda/ltons
'bonne femme'

ir

Heldere kippesoep

* biefstuk
Hotiandss
'Stroganolf
Ananas*pudding

* mandarijn
Panjse soes met

Onze zaalaccommodatie in alle vestigingen is uitermate geschiet voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrijfs) party

op één po//&

»

• Woonhuis • Inboedel
• Aansprakelijkheid • Ongevallen
• Doorlopende Reis

Welke combinatie?
Wij adviseren u graag over de combinatii
die u werkelijk nodig hebt. Ook de
hoogte van de verzekerde bedragen
stellen we vast in overleg met u.
Bel ons voor een offerte.
Dan krijgt u een fraai leren sleuteletui
cadeau (zolang de voorraad strekt).

==. DORSMAN ASSURANTI

2042 KS ZANDVOORT
= PASSAGE 11 - TEL: 02507-14!

Tot de KEY GROEP behoort ook de unieke varende party-lokatie RADERSALONBOOT KAPITEIN KOK m Amsterdam,
tel 020 - 6234971 voor gezelschappen vanaf minimaal 80 en maximaal 375 gasten
KEY GROEP, Oosteh|ke Handelskade 9, 1019 BL Amsterdam

\• •

DROOGBLOEMEN...
wilt u er meer
van weten...?
„Erica" staat deze week in het teken
van de droogbloemen.

Gratis bij De Florijnenvloot
Heertje is geen spaarvarken, maar spaarbeertje. Met een glcufje op z'n
rug, waar het geld //; kan. En als u het niet verder vertelt: een dopje op z'n
buik, waar het geld weer uit kan.
Heertje krijgt u gratis als u voor uw zoon, dochter of kleinkind bij ons
een Florijnenvloot opent en daarop tenminste / 50,- stort. De actie loopt tot
31 oktober 1992 (of zolang de voorraad spaarbeertjes strekt).

ABN'AMROZ^bank
Kerkplein 7
Gr. Krocht 12-14
Zandvoort

Wie één dezer dagen de winkel aan de
GROTE.KROCHT binnen stapt
ondekt al vlug een fleurig assortiment
van gedroogde bloemen, goed
gesorteerde boeketten, klassiek en
modern bloemwerk en prachtige
Biedemeiers op kleur.

„erica"
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

KORTINGSBON \
Bij inlevering van deze
coupon ontvangt u ƒ5,korting bij aankoop van
een droog arrangement
naar eigen keus!
Deze coupon is geldig t/m
30 september 1992
(l coupon per klant)

\•\*\
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Nol vindt zichzelf geen bedelaar

• Straatmuzikant Nol:
„Het straatleven is zo slecht niet"
Foto Roei Visser

6

Een straatmuzikant
moet een
gentleman zijn

te duur. Voorbijgangers luisteren
liever naar een cassettebandje dan
naar de valse akkoorden van
sommige muzikanten."
Op zijn lievelingsstek vindt hij
het „tamelijk veilig". Voor Nol is
zo'n beschermde omgeving extra
gewichtig, want hij is door zijn
blindheid voornamelijk
aangewezen op gehoor en gevoel.
Leven met die handicap heeft hij
niet altijd gedaan. Nol kon tot zijn
eenentwintigste onbekommerd een
kruispunt oversteken. Op de dag
dat hij ontwaakte in „een gordijn
van mist", kreeg die eenvoudige
Hij rommelt met zijn rechterhand wandeling opeens waarde. „Het
m de tas die om zijn nek bungelt.
netvlies van mijn ogen begon los te
Uit het vierkant dat door de stof
laten, dezelfde ziekte die mijn vader
drukt, schalt na een korte klik plots op 32-jarige leeftijd blind had
de muziek van een draaiorgel. De
gemaakt. Dokters slaagden erin het
iuforie staat in zijn gezicht
zicht telkens voor enkele maanden
gebeiteld.
te herstellen, maar na zeven
Nol (35) vindt zich zelf „een
operaties was de prognose
slimme straatmuzikant" en geen
hopeloos. Ik moest leren leven als
bedelaar. Straatmuzikanten die
een blinde."
voor hun inkomen zijn aangewezen
Zijn ambities vervlogen. Geen
op gitaar of blokfluit gruwen van de carrière in de handel, waarvoor hij
oneerlijke concurrentie. „Ze vinden een middenstandsdiploma had
me een oplichter." Maar daarvan
gehaald, wel baantjes als typist en
can Nol niet wakker liggen. Zolang braillecorrectpr bij de sociale
werkvoorziening. Werk dat hem
tiet publiek betaalt, is hij tevreden.
nauwelijks boeide. Zijn hart lag op
de Dam, de plek waar zijn vader
Beschermd
dertig jaar als straatmuzikant had
Op de hoek van de Dam en de
gespeeld.
Kalverstraat treedt hij het liefst op.
Bij die bottleneck stromen
Trots
dagelijks duizenden potentiële
Nol streefde naar een bestaan
klanten samen. Bij voorkeur daar
bespeelt hij het verborgen
waarin hij zich zelf moest redden.
instrument': de cassetterecorder in „Ik wilde gelijk zijn aan andere
zijn tas. „Niet echt? Ach, in
mensen." Sinds hij vijfjaar geleden
voor het eerst met zijn geldbakje de
sommige draaiorgels zit ook een
bandje. Ik kan moeilijk een orgel op straat op ging, is die gewenste
een kruiwagen meenemen. En een
onafhankelijkheid geen
muziekinstrument kopen, dat is me onbereikbaar ideaal meer. En dat

AMSTERDAM- Zijn knieën
botsen tegen het bankje. Even
dreigt hij zijn evenwicht te
verliezen, maar zijn
inkerhand steunt al op de
planken. Hij gaat met een plof
zitten, de blindenstok tussen
ijn benen geklemd, het hoofd
nichtjes voorovergebogen. „Ik
som hier niet vaak. Die lage
bankjes zijn te lastig."

zonder hulp van de Sociale Dienst.
Want een uitkering ontvangt Nol
naar eigen zeggen niet, daarvoor is
hij te trots.
„Toen mijn ogen goed waren, heb
ik ooit tevergeefs steun
aangevraagd. Ik hielp mijn vader
wel eens als hij op straat accordeon
speelde. De Sociale Dienst vond dat
ik daar te veel centen aan overhield
en weigerde over de brug te komen.
Ik ben daar zo kwaad om geworden
dat ik zwoer in de toekomst zelf m'n
brood te verdienen."
Die drang naar zelfstandigheid
maakt zijn optreden sober. Een
bord op zijn rug met de wervende
leus: „ik ben blind", dat is niet zijn
stijl. „Dan ben je een bedelaar en
geen muzikant. Ik ga ook niet de
winkels in om te bedelen. Dat is zó
opdringerig. Wie bij mij langskomt
is nooit verplicht iets te geven."
Degenen die zijn bakje voorbij
lopen kunnen dat beamen.
Misplaatst wantrouwen is volgens
Nol een belangrijke oorzaak van het
gebrek aan goedgevigheid. In een
verzorgingsstaat een geldbakje
omhoog houden? Dan ben je zeker
een frauderende WAO-er.
„Sommige mensen denken dat ik in
een Mercedes rijd en thuis tien
kleurentelevisies heb staan. Ze
zeggen: hij kan zien, want hij
beweegt zijn hoofd zodra iemand
iets in het bakje gooit. Maar ik
beweeg alleen mijn hoofd, omdat ik
reageer op het geluid van vallende
munten."

Grappenmakers
Die herkenbare metaalklank
wordt regelmatig afgewisseld met
onbestemd getik. Snoepjes,
knikkers en spijkers: de bijdragen

Dan telt hij de munten die hij het
afgelopen jaar van buitenlandse
toeristen heeft ontvangen en wisselt
deze in bij een grenswisselkantoor.
Aan Duitse valuta houdt hij daar
„een gulden of veertig" over

van flauwe grappenmakers zijn
moeilijk met het gehoor te taxeren.
De afgelopen weken heeft een
voorbijganger het bakje zelfs twee
keer met bier laten vollopen. Een
voorval dat hem mateloos irriteert.
„Snoepjes in mijn bakje, dat kan ik
nog enigszins waarderen. Maar een
scheut bier, dat is niet leuk meer.
Op zulke momenten wens ik weer
te zien, en de dader een geweldige
stoot te verkopen."
De verbolgenheid wordt nog
heviger als hij zijn vingers brandt
aan smeulende peuken. „Die zijn
lastig, omdat ik ze niet hoor vallen.
Ik leegde een keer de opbrengst in
mijn rechterzak, terwijl er een
brandende peuk tussen de munten
lag. Er brandde zo'n groot gat in
mijn jas, dat ik meteen een nieuwe
moest kopen. Als ik het bakje nu

leegmaak, ruik ik er eerst aan, om
er zeker van te zijn dat er geen peuk
in zit."
Het getreiter van voorbijgangers
ontaardt „minstens twee keer per
week" in crimineel gedrag als
rovers proberen de dagopbrengst te
bemachtigen. Vergeefse moeite,
want Nol is inmiddels bedreven in
het afweren van zulk gevaar. Trots
stelt hij dan ook het bakje „in vijf
jaar nimmer te hebben
prijsgegeven." „Als ik voel dat
iemand eraan trekt, heb ik stevig
vast. Wie blijft trekken krijgt een
schop. Dieven geven het dan wel
op."

Vaste klanten
Die „tamelijk veilige" omgeving
waarin Nol zijn geld moet

verdedigen, wordt niet alleen
gedomineerd door boeven en
grappenmakers. Dan was hij allang
thuis gebleven. De goedgeefsheid
van sommige burgers maakt dat
zijn sympathie voor de straat blijft
overheersen. Hij praat loffelijk over
zijn „vaste klantenkring". „Er zijn
mensen die om de paar maanden
langskomen, die herken ik aan hun
stem. Een oudere vrouw bezoekt
me iedere week. Ze zegt: „zo schat
ben je daar weer?", en geeft me
vervolgens een snoepje en een
kwartje."
Over de hoeveelheid kleingeld die
klanten dagelijks bij hem
achterlaten, blijft hij liever
cryptisch. „Het is te veel om van
dood te gaan en te weinig om van te
leven." Met de Kerstdagen staat hij
zich zelf niettemin enige luxe toe.

even
'T E C H N l S C H

Hij komt overeind, wankelt even
en loopt weg. Te haastig. Vijf meter
verderop botst hij tegen een man in
zwartleren jack. Naast het zebrapad
steekt hij uiteindelijk de weg over.
Zijn stok tikt tussen de bumpers
van twee auto's. Dertig centimeter.
Het kan net.

Grundig portable kleuren TV

ALS BEST GETEST

B U RE A. U

De totale opbrengst gebruikt hij
om de lage huur van zijn huis te
voldoen, terwijl een belangrijk deel
opgaat aan zuinige kledij. Nol wenst
zich goed gekleed aan het publiek te
presenteren. Een straatmuzikant
moet een gentleman zijn, en die
behoort met rond te lopen met een
kniestuk op zijn broek. Die
gedistingeerde eenvoud is ook een
zaak van goed gedrag. Een plasje
tegen een muur bij voorbeeld dat is
te volks, te ordinair. Hij verkiest
liever de elegantie van het blikje.
„Bij een verderop staande boom,
plas ik dat vol en gooi ik het weg.
Geen mens die ziet waarmee ik
bezig ben, want mijn tas met
recorder hangt er overheen."
„Het straatleven is zo slecht niet."
Hij zegt het op een serieuze toon,
alsof hij van plan is die prestatie
nog jaren vol te houden. „Van
thuiszitten word ik alleen maar
misselijk en duizelig. Het leven valt
niet altijd mee, dat is waar. Koud
weer is vervelend en als ik tegen een
steiger loop, dan scheld ik wel eens.
Maar over het algemeen voel ik me
hier een redelijk gelukkig mens."

P37-040 *37 cm beeldbuis *high tech tuning door middel
van PLL synthesizer/tuner *eenvoudige zenderprogrammering via menu *sleeptimer voor max. 99
minuten *on-screen display P" A ^\
Meerprijs TXT
*mcl afstandsbediening.
T1 1"
~

HAARLEM 023-422224
ZAND VOORT 02507-18484

geeft u meer!
JVC videorecorder

HERFSTTOCHT

HRD 560 *LCD afstandsbediening
*8 programma's/1 jaar programmeerbaar
*opname-capaciteit max. 4 uur *48 kanalen

In samenwerking met Rederij Naco organiseert Weekmedia
een sfeervolle tocht met een heerlijk centraal verwarmd
luxe salonschip.
Onder leiding van een gids vaart u over het IJ om via het
drukbevaren Amsterdam Rijnkanaal bij Smal Weesp de
Vecht op te varen. U vervolgt de tocht door het prachtige
Weesp naar Uitermeer. Daarna vaart u door Nigtevecht,
waar u de Vecht verlaat om via het Amsterdam Rijnkanaal.
naar de Steiger achter het Centraal Station te varen.

afm. 435x94x335.

U vertrekt om 11.00 uur vanaf de Ruyterkade Steiger 7
(achter het Centraal Station in Amsterdam). Bij het vertrek
wordt u een kopje koffie met gebak aangeboden en onderweg wordt een kopje soep, een heerlijke uitgebreide koude
lunchschotel en een nagerecht geserveerd. Omstreeks 16.00
uur meert u weer af achter het Centraal Station.
U kunt aan deze tocht deelnemen op maandag i9, woensdag 21, donderdag 22, maandag 26, dinsdag 27, donderdag
29 en vrijdag 30 oktober en op maandag 2, dinsdag 3 en
donderdag 5 november.
Deze volledig verzorgde dagtocht inclusief vaartocht, een
kopje koffie met gebak en lunch kost normaal ƒ 47,00 per
persoon. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen onze lezers een korting en ƒ 7,50 en
betalen slechts ƒ 39,50 p.p.

Anstona kleuren TV
S2ZY353S *55 cm flatsquare beeldbuis *60 voor-keuzezenders *On-Screen
Display *sleeptimer *teletekst *mcl dubbelzijdig uitgevoerde
afstandsbediening.

Sony midiset

Tefal strijkijzer

Zanussi wasautomaat

Bosch droogautomaat

D307 *2x75 Watt muziekvermogen
*dubbel reverse cassettedeck *CD-speler
met time/program edit *tuner met
Jp_ypprkeuzezenders *incl. boxen
en afstandsbediening.

1960 Aquagliss *geschikt voor
ieidingwater *anti-kalkcassette *spray en
regelbare stoomstooc *beveiliging tegen
oververhitting *2 jaar Tefal garantie.

*1000 toeren per minuut *inhoud 4.5 kg
wasgoed *beveiligd tegen droogkoken
*temperatuur traploos regelbaar.

*grote vulopening *luchtcondensatie
*7 automatische droogprogramma's
*trommel met binnenverlichtmg

-H9?

Electrolux stofzuiger
Z43S *l 100 Watt vermogen *2 metalen
buizen *stootranden rondom
*opbergruimte voor accessoires
*electromsche zuigkrachtregeling

-349r-

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, de
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam op de dag van vertrek.
De kosten bedragen ƒ 39,50 p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Naam tocht: _
Keuze datum:

telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen: —

geeft u meer!

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 3 oktober 1992, zolang de voorraad strekt.
Prijs- en drukfouten voorbehouden ADG DT/V 39-9"

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

j vu ni-n ivuw-oioi ccw
INKL. CD-SPELER EN BOXEN
MX30; Super kompakt: slechts 26cm breed' 2x45 Watt,
surround sound, 5 bands SEA equalizer, motorgestuurde
volumeregeling, tuner 40 pre-sets, dubbel-autoreversecassettedeck, full-logic, CD-speler
programmeerbaar.
JVC boxen 2-weg systeem.
l®
AV-afstandbediening.
Ad viespr i]S*1429. -

SONY CAMCORDER

F450; Topper1 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autolocus, afstandbediend, var sluitertijd.'2550.-

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

1749.SONY CAMCORDER

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geèmailleerd. Adviespnjs *2199.-

1399.-

isr

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

SIEMENS WM3380
1000 toeren. Adviesprijs' 1 878.-

NEDERLANDS TOPMERK
3 iN 1 KOMBI-MAGNETRON
TOPMERKCAMCORDER

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

SAMSUNG RE570
KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "oogloogte". Adviespnjs*979.-

MOULINEX FM1115

PHILIPS/WHIRLPOOL

479.- m 349.-l
AVM610; 20 liter. Adv. '769.-1

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

m 209.m 229.m 239.-

inel ontdooien en verwarmen. |

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Flat en Square Black Trmitron beeldbuis, euroscart, ste- F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,
roo, teletekst en alstandbe- autofocus. Adviespnjs."2220.diening Adviespri]S'2000 -

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. '2799.-

1579.-

ZANUSSI K/V (OJ) "

1295
tmm*9%fm - ~~

Magnetron + hete-luchtoven + grill (gekombineerd te
gebruiken) 25 liter inhoud, 800 Watt vermogen,
digitale klok, simpele elektronische bediening,
t i p t o e t s i n s t e l l i n g , metalen draaiplateau en
zelfreinigende oven Adviespnjs'1099.-

779.w* 399.*
819.MIELE KOEL/VRIES"
\liMe,
449.869.-

WASOROOGKOMBINATIE PHILIPS/WHIRLPOOL
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

AEG LAVAMAT RVS

JVC CAMCORDER1

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaan
bieding? Adviesprijs*1549.-

VHS, Super kompakt Autofocus, mkl. accessoires. '2099.-

1399.-

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening |
en draaiplaleau. Adv. *899.-

BAUKNECHT K/V

549.-l

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180;750Watt+draaiplateau. l

rwk QCC
Lrtfrf

PHILIPS HI-FI VIDEO

KOMBI MAGNETRON

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
hete-lucht oven + grill.

PHILIPS / WHIRLPOOL

VR502; VHS 'High Quality'
8 timers, Hi-Fi stereo. "1599.-

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

699.-

OU*)."

BAUKNECHT WA6500

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

795.-

35literinhoud,800 Wattver-1
mogen en digitale tijdklok.

JVC HI-FI VIDEO

899.-

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

1149
BLAUPUNKT HI-FI
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs '848.-

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
Hi-FI stereo geluid. '2095.-

1149.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- PANASONIC HI-FI
standbediening. Adv."2075.- F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, INDESIT2-DEURS
zeer zuinig. Adviesprijs*1299.- Type 2023; Tweedeurs 4
pT?ik Q^Q _ sterren kombikast. Adv.*899.

1395.- _ 1349.-

70 CM TELETEKST

lintw ^**aiB

SONY HI-FI VIDEO

1295.-

Nederlands topmerk. *1199.-

899.-

1399.-

HOLL 1000 TOEREN

Nederlandse Philips garantie.

1195.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

485.365.-

37 CM KLEUREN-TV

699.- Hm*
599.-

STUNT! 550 TOEREN

749.PHILIPS VHS-HQ VIDEO
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

PHILIPS 14GR1021
37CNLPORTABLE KTV

INDESIT PROMOTIE

Type 2596; Adviesprijs.*799.-

~~ 499.-

699.-

449.-

BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST
ARISTONA TELETEKST
GRUNDIG 51 CMTEKST
ARISTONA 51 CM
BLAUPUNKT PM3741

KN5404;Gas-elektro.*1049.-1

698.-

899.-

mmmiï

AEG TURNETTE

160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

999.-

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv.'1220.-

1000 TOEREN RVS BL

849.-

1099.-

SONY VHS-HQ VIDEO

V210;afstandbediend.*1110.-

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvak

ZANUSS1 140 LITER

649 &cmmm

PHILIPS 160 LITER

669.-

BOSCH KTF1540

HITACHI VHS VIDEO

FEO52A/EFF225/234/1445.-1

1098.-1

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1398.-

555.-

M720; LCD-afstandbed. '999.-

575.BAUKNECHT160LTR

SHARP VHS-HQ VIDEO
VCA10; Afstandbediend. '799.-

549

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

Adviesprijs*869.-

PANASONIC VIDEO

645.-

AUDIOCASSETTES

J30; VHS-HQ, 3 koppen. '1157.-

749.BLAUPUNKT VIDEO

SONY UX-90 (II) 17.50
TDK SA-90 (II) 20.'
TDK D-60 (I) 12.50

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed.+leespen. '1445.-

VHS E-180 (3 uur) ^U
BASF E-180 SHG 24
VHS E-240(4uur)24

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50;Adviesprijs*649.-

399.499.-

699.-

RVS REVERSEREND

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF15; VHS-HQ, perfekt beeld,
afstandbediening. Adv.'988.-

BAUKN./BOSCH/AEG

649.

va599.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.

PHILIPS/WHIRLPOOL

569.-

649.899.1299.1199.169.-

CONDENSDROGER"

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waai
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. *595.

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

mmïBccmè

57

^

HAARLEM
v
Winkel^ntrurri Schalkwijk
Rivièradreef 37 ; ;

l BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverho'f 16 (alleen witgoed)

l AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

l DEN HAAG ZOETERWOUDE
M^l^^ft^
| MAARSEIMBROEK

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. *1099.-

BAUKNECHT LUXE
BAUKNECHT VW 3PR

SIEMENS CONDENS

PANASONIC
MAGNETRON
TVPE NN545O

•G^ïtuw budget rneerruimte. v v
r;
;Uw^arwraag-folder ligt klaar in onze winkels.

958.-

ATAG ELEKTRISCH

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

SONY VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

648.-

INDESIT G/E FORNUIS

Type AWG089; Opvolgervan
130 LTR. KOELKAST J PELGRIM SUPERLUXE l
de nu reeds legendarische Oerdegelijke tabletop. Zeer GAS-ELEKTRO FORNUIS
PHILIPS CC1000, echter met fraaie uitvoering met formica 41OIV; Gas-elektro fornuis. InREGELBARE centrifugegang
bovenblad. Officiële garantie. kl.grill, draaispit en mixed
tot 850 t.p.min. Thermisch gegrill-set. Adviesprijs* 1425.stuurd, eco-knop. Adv.*1495.-

Inkl. afstandbedieningi

1398
GRUNDIG 63CMTEKST

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. '849.-1

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

2SB01; HQ, afsLbed. Adv.*1095.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

SIEMENS KS2648

ETNA FORNUIS 14.00

549.ARISTONA VHS VIDEO
Van de uitvinders! '1099.

1498,

iJ:Jfir ij* Lfiflff/

VR200; Afstandbediend. '825.-

JVC VHS-HQ VIDEO

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

745."

BOSCH 2-DEURS

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1199.-

569.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL

799.-

VS702; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST + PDC
(nw.prog.systeem1)- *1599.-

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg. *1295.-

"T^V.

ZANUSSI 2-DEURS

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT2304

GRUNDIG VHS VIDEO

885.-

495 .

1000 TOEREN LUXE

Nederlandse Philips garantie. SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

63 CM TELETEKST

KOOPZONDER
RISICO

BOSCH VRIESKAST

prgik
l-frjfe?

MIELE DROGER

Type GSD1 311; Adv. *848.

BOSCH VWPS2100

MERKCENTRIFUGE

STUNT!! VRIESKIST!!

MIELE VW G521

'Adviesprijs slechts referentie
zogls aangegeven door of f K=iële
^importeur of fabrikant

378.-

"7QO m
j &&*

1479.-

Badhoevedorp.vrijdag .............. 7 tot 9 uur
Maarssenb^k . vnidj^.-» - ..-'tot 9^
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

r
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UITGAANSTIPS

Talentenjacht
Café La Bastille, Haltestraat 58 in
Zandvoort, houdt volgende week
donderdag l oktober de voorronde
van een echte talentenjacht. Dat gebeurt in samenwerking met het bureau Luuk Hasselman Produktie uit
Amsterdam. Dit organiseerde een
paar maanden geleden nog samen
met het Zandvoorts Nieuwsblad een
talentenjacht in Circus Zandvoort.
Ook de talentenjacht in La Bastille
is voor jong en oud. De overige voorrondes vinden plaats op 8 en 15 oktotaer, de halve finales zijn op 22 en 29
oktober en de finale vindt plaats op 5
november. Liefhebbers die mee willen doen, kunnen zich nog opgeven
via telefoonnummer 020-6390932.

Kunst uit
Oezbekistan
Holland Casino Zandvoort herbergt een tentoonstelling met kunst
uit Oezbekistan, van de 38-jarige
kunstenaar Arkadi Natanov. Zijn
werk is tot en met 4 oktober te zien.
Natanov volgde in Siberië de kunstacademie in de plaats Krasnojarsk en
ontwikkelde zich tot kunstschilder,
graficus en beeldhouwer. Hij exposeerde eerder in Moskou, Leningrad
en enkele andere grote steden. In
1991 kwam hij als vluchteling naar
Nederland.

Muzikaal onthaal
Het Cultureel Centrum Zandvoort
opent zaterdag muzikaal een expositie van Louise Lensen en Filippa de
Boer. De eerste maakt schilderijen
en tekeningen, de tweede werkt met
brons. De opening, om 17.00. uur,
wordt muzikaal omlijst met muziek
van drie fluiten: van Jitske Smit-Lancel en haar leerlingen Dieuwertje en Anneke. Het centrum is te vinden aan het Gasthuisplein, nummer
9b. Het is dagelijks geopend van
13.30 tot 17.00 uur.

Aeckerstijn
In Galerie Aeckerstijn, Grote
Krocht 29, is tot en met zondag een
expositie te zien van de beeldende
kunstenaars Margot Kikkert en
Martin Pinsel. Kikkert maakt tekeningen en acrylschilderijen van
'haar' werkelijkheid, Pinsel maakt
mensfiguren in brons.

KORTE
TIPS
QUATRE MAINS
RECITAL
• De vleugel staat vanavond in De
Krocht.

Quatre mains
in De Krocht

• Grote internationale kattenshow
van Pro Kat op zondag 27 september
in de Sporthoeve Sporthal, Snelliuslaan l, Badhoevedorp. Inlichtingen:
tel. (02507) 15039 of 01807 - 22198.
• Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
vrijdag 25 september
Richard
Thompson (ex-Fairport Convection)
met in het vocrprogramma Boo Hewerdine. Aanvang 21.45 uur, entree
15 gulden (12,50 CJP of P-pas). Zaterdag Afghan Whigs, Love Battery,
Burst ('take a tripple').
Aanvang 21.45 uur, prijzen 12,50
gulden/ 10 gulden. Voorverkoop Toneelschuur Haarlem, Smedestraat
23, tel. 023-312439, of VVV kantoor
Haarlem, Stationsplein.

ZANDVOORT - De beheerder van Gebouw de Krocht
heeft een nieuw initiatief om
het culturele leven te stimuleren.
Vanavond vindt daarvan de
eerste voorstelling plaats: vier
handen op één piano oftewel
een quatre mains recital. Op
het programma staat romantische pianomuziek.

• Zeventiende Amsterdam City Marathon, zondag 27 september, met
meer dan 3000 atleten. Onder andere
langs Centraal Station, over Dam en
Leidseplein. Start 12.00 uur op het
Museumplein, aldaar ook de finish.

De recital, die om 20.15 uur begint,
wordt gegeven door de bekende pianisten Ans Bouter en Miep van Luin,
beide uit Heemstede.

• Lunchconcert met violist Kees
Hulsman en cellist Marien van
Staalen, respectievelijk concertmeester en solocellist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Zondag 27 september in Bloemendaals gemeentehuis, aanvang 11.45
uur, entree 15 gulden, CJP en kinderen 10 gulden.
Inl. tel. 023-257755. Werken van
o.a. Reger, Ysaye en Ravel.

De entree kost 7,50 gulden per persoon. Beide geroutineerde pianisten
treden regelmatig samen op in het
land, in concertzalen, kastelen en
muziekcentra. In Zandvoort waren
zij nog niet eerder te horen. In de
Krocht geven zij op de - van het
Zandvoorts Oratoriumkoor gehuurde - vleugel een 'romantische voorstelling', met werken van onder andere Mozart, Mendelssohn, Hummel, Griek en Dvorack.
Het is de eerste nieuwe voorstelling in Gebouw De Krocht in het
kader van het stimuleren van culturele activiteiten. Als er voldoende belangstelling is, worden er meer klassieke concerten gehouden.

• Zaterdag plus zondag internationale races op het circuit. Zie elders in
dit blad.

ZANDVOORT - De stichting
Kunstcircus Zandvoort houdt
op 4 oktober een grote kunstmanifestatie op het Gasthuisplein. Er worden twee circustenten neergezet waar 25 beeldend kunstenaars hun werken
zullen exposeren.
Er is gekozen voor circustenten
'omdat kunst en circus nauw met
elkaar verwant zijn', aldus Eita Aker
en Lou Koper, die samen de 'creative motor' van de stichting vormen.
Kunstcircus Zandvoort is in het leven geroepen door Circus Zandvoort, dat tegelijk de grootste sponsor is.
De opzet is zo ruim mogelijk geweest. Er komen kunstenaars uit
het hele land, een 'dwarsdoorsnede'
van de kunst in het land. Uit Zandvoort doet Roland van Tetterode
mee. Ook zijn er kunstwerken uit
het buitenland, zoals van Irene Tan
uit Frankrijk.
De manifestatie wordt geopend
door voormalig Zandvoorts journalist Fons Burger en muzikaal omlijst door twee bands. De een treedt
op onder het motto 'De kunst van
het zingen', de ander onder het motto 'De kunst van de gitaar'. Een tango-ensemble laat 'De kunst van de
dans' zien.
Een en ander is vanaf terraszitjes
te bekijken. De Zandvoortse goochelaar Ad Hendriks komt bij de mensen aan tafel zijn kunsten vertonen.
Het cultureel centrum opent een
dag eerder, 3 oktober, een speciale
expositie met kunst van brugklasleerlingen van middelbare scholen
uit de omgeving.
Een van hen krijgt op 4 oktober
een prijs uitgereikt. Voorzitter van
de jury is kinderdichter en illustrator Ted van Lieshout. De overige juryleden zijn: wethouder onderwijs
Peter Ingwersen, Emmy van Vrijberghe de Coningh (directeur Cultureel Centrum Zandvoort) en de
Zandvoortse tekenlerares Ineke
Diemer.

Geld en drank
ZANDVOORT - De vrouwen ontbreken misschien nog, maar het geld
en de drank heeft een dief, die.in de
nacht van zondag op maandag inbrak, al te pakken. De dader drong
via een klapraam een restaurant op
het circuit binnen en maakte 3500
gulden en een paar flessen whisky
buit.

Zandvoorters
op dreef in
Orangerie

(ADVERTENTIE)

Kunstcircus op
Gasthuisplein

kunstcircus
zandvoort
4 oktober
J
gasthuisplein
J3.00-20.00 uur.jj'

ZANDVOORT - Het derde
Koffieconcert, dat zondagmiddag plaatsvond in de Orangerie
van landgoed Elswout, is een
clatant succes geworden.
CINEMA CIRCUS

J

L

bioscoopprogrammering van
24 sept. t/m 30 sept. 1992
DE FILM WAAR HEEL NEDERLAND OP WACHT!
LAUREHS GEELS £M OICK HAAS

Ruim 250 muziekliefhebbers voornamelijk Zandvoorters - genoten in de sfeervolle ambiance van
een kostelijk programma vol populair-klassieke muziek.
De vier getalenteerde jonge vocalisten, die met veel inzet een bonte
reeks musical- en operafragmenten
lieten horen in de overvolle zaal,
kregen terecht een royaal applaus
en een kleurrijke bloemenhulde.
De Zandvoortse bas-bariton Jan Peter Versteege en de Haarlemse mezzo-sopraan Carla Vermeer - beiden
op Elswout al bekend van vorige
concerten - kregen deze keer even
gewaardeerde steun van de veelbelovende tenor Amand Hekkers uit
Zandvoort, onlangs toegelaten tot de
'Master-class' van Cristina Deutecom en de Amsterdamse sopraan
Erika Mekel. Pianist Ton van der
Voort, ook al een Zandvoorter, tekende voor een attente en muzikaal
verzorgde begeleiding.

Jammer

AMERIKA

HUUB STAPEL • NELLY FRIJDA • RENÉ VAN -T HOF •

SIMIC

JON rOLITO • LOU LAM C RE • LONW PRICE
..n.k D1CK MAM r»J»»ilM IAURINS GEELS t DICK HUI

Dagelijks om
15.30, 18.45 en
om 21.30 uur
Kaarten:
tot 12 jaar ƒ 9,65+
ƒ 9,volwassenen
ƒ12,50
ALLE LEEFTIJDEN
(Nederlandstalig)

m-iiiuuarannnn

Dagelijks om 13.30 en 15.30 uur
SNEEUWWITJE (Nederlands gesproken en gezongen)
Kaarten: tot 12 jaar ƒ9,-; 65+ ƒ9,-; Volwassenen
ƒ12,50
Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna
eten (Hamburger, Franse Frites en Frisdrank) bij
Mc Donalds, minimaal 6 personen, voor maar
ƒ 12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus
18686 of bij Mc Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686

Voor de pauze bracht het vijftal
meer of minder bekende musicalsongs
van Kander, Bernstein, Lloyd Webber
en Jopplin. Na de koffie klonken er
welluidende soli, duetten en een kwartet uit opera's van Donizetti, Bizet en
Bossini door de Orangerie in het uit de
17e eeuw daterende landgoed.

-ZSZff^'*

ZANDVOORT - De Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid houdt dinsdag
29 september open huis. Op die manier
doet zij mee aan de Landelijke Dag voor
de Thuiszorg. Het belangrijkste doel daaryan is, nieuwe mensen voor dit werk te
interesseren.

lening schuil. Die variëren van huishoudelijk
werk tot verzorging en begeleiding van cliënten.
Voor de meeste mensen die van de thuiszorg
gebruik maken, zijn deze diensten onmisbaar.
Zonder hulp zouden zij niet zelfstandig kunnen
blijven wonen. Dat maakt het werk zinvol 'en
dankbaar, aldus de stichting. De hoeveelheid
werk die de gezinszorg te bieden heeft, zal de
komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe
nemen. Vooral omdat steeds meer ouderen zo
lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen.
Maar het werk richt zich niet alleen op deze
leeftijdsgroep. Onder de cliënten bevinden zich
mensen van alle leeftijden: zieken, gehandicapten
en ook (jonge) gezinnen.

maal 40 uur per week. Voor een zogenaamde
Alpha-hulp ligt het minimum nog lager: drie uur
per week. De werktijden worden in overleg geregeld en betaling vindt plaats volgens de CAO-Gezinsverzorging.
De organisatie biedt verschillende opleidingsmogelijkheden. Het begint met een verplichte
basis-oriëntatiecursus. Daarna kunnen belangstellenden de parttime opleidingen voor gezinshelpende en gezinsverzorgende volgen. Daarnaast worden over uiteenlopende onderwerpen
bijscholingscursussen en thema-bijeenkomsten
georganiseerd.

De Stichting-Gezinszorg Kennemerland Zuid
neemt de thuiszorg in de gemeentes Zandvoort,
Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede voor
haar rekening. Dat gebeurt allemaal vanuit het
hoofdkantoor aan de Van Lennepweg l in Aerdenhout (tel. 023-213421). Op datzelfde adres
wordt dinsdag tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en
Op de open dag staan leidinggevenden en uitvoerende krachten klaar om een en ander over de
16 uur de open dag gehouden. Ook cliënten en
thuiszorg te vertellen. Daarnaast worden er vide'verwijzers' zijn dan welkom.
ofilms gedraaid. Degenen die wel geïnteresseerd
Bij de personeelswerving wordt vooral gewezen Cursus
Werken bij de Stichting Gezinszorg Kennemer- maar verhinderd zijn, kunnen bellen voor inforop de veelzijdigheid van de thuiszorg: achter deze
naam gaan verschillende vormen van dienstver- land Zuid is mogelijk voor minimaal zes en maxi- matie.
(ADVERTENTIE)

CUBE HARDWARE
Cornelis Slegersstr 2/1
2042 GP Zandvoort
Telefoon 02507-30792
fox
02507-30859
Bankrelatie RBN-RMRO fleknr :45.l l .10.763
K.V.K. te Haarlem nr: 73564

DESIGN

UUJ D€Rl€R VOOR :

Theehuis mag
geel blijven

„We hebben een deskundig advies
laten uitbrengen," zegt wethouder
Van Caspel. „De welstandscommissie heeft er zorgvuldig naar gekeken.
Het pand voldoet aan redelijke eisen
van welstand." Om tegen het advies
van de commissie in toch het uiterlijk aan te vechten, is volgens Van
Caspel een 'onbegaanbare weg'.

Met oog en oor
de badplaats door

Stichting Gezinszorg houdt open dag

"Jammer dat het voorbij is," vond
een Zandvoortse fan na afloop van het
gratis toegankelijk concert. "Ik kijk nu
al uit naar de volgende keer.". Volgens
initiatiefnemer Pim Aronson, bedrij fsleider van de Orangerie, zal dat op zondag 13 december zijn. „Ons streven om
een breed publiek op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met
deze muziek slaat kennelijk aan," aldus Aronson. "Jammer dat we zoveel
mensen moesten teleurstellen, maar
vol is vol. Het was zonder meer weer
een fijne middag, zowel voor ons als
voor de optredenden en het publiek."

ZANDVOORT - Het uiterlijk van
het geel geschilderde theehuis in de
Brugstraat blijft waarschijnlijk zoals het is. Omwonenden hadden
hierover geklaagd bij het college van
burgemeester en wethouders. Daarop heeft de welstandscommissie ernaar gekeken, maar deze heeft de
gemeente afgeraden stappen te ondernemen.

Dorpsgenoten,
veihgheids-voorik ben trots op u.
schriften wordt
Wellicht herindoor sommige
nert u zich nog
uitbaten-)
bo
mijn oproep van
hoorlijk de hand
twee weken gelegelicht.
Geld
den om bedden
speelt
daarbij
beschikbaar te
vaak oen belangstellen voor de
rijke rol. Soms
kinderen van 'Up
gaat dit ten koste
With
People'.
van diegenen die
Deze intcrnatioin een dergelijk
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het onderkomen binale jongerenZandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
groep trad afgevakeren.
Onlopen zaterdag, andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12. langs werd heel
ten behoeve van
Nederland via de
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
het Ronald Mcmedia
opgeDonald Kinderschrikt door het
fonds op in het concertgebouw in den haar helpen. Ook Jeannctte van bericht, van een uitslaande brand
Haarlem, waar de Prix d'Humani- Westerloo, fractievoorzitter van do in een ponsion in Den Haag. Elf
te 1992 werd uitgereikt. Coördina- PvdA, was eveneens begaan met het doden vielen daarbij te betreuren.
trice Martine Joustra heeft het ge- lot van de Zandvoortse'. Zij stelde Ook dit pension was niet brandweten. Haar telefoon stond enkele hierover vragen aan het gemeente- vcilig. Het Haagse gemmeentetaL1dagen roodgloeiend. „Maar liefst bestuur. Dat hielp. Blijkbaar onder stuur wist dit allang, maar weigerhonderd gastgezinnen hebben de druk van de publieke opinie, is de op te treden. Onlangs ben ik
hun huis beschikbaar gesteld voor het gemeentebestuur alsnog over eens een kijkje gaan nemen in het
het goede doel," zo liet zij mij stag gegaan. Greet Zijlstra hoeft voormalige Hotel Fabor aan de
glunderend weten. Pessimistische deze winter niet meer in haar keu- Poststraut dat vijftien mensen
kennissen vertelden mij al op ken te bivakkeren om zich aan de herbergt. In dit pand werd twee
voorhand, weinig vertrouwen te gevelkachel te kunnen warmen. Dol- jaar geleden een kamervurhuurbohebben in de Zandvoorters. Zij gelukkig vertelde zij mij de/e week, drijf gestart. Studenten van de Hokregen ongelijk. Voor wat mijzelf dat de gashaard op dit moment vol- geschool in Haarlem namen daar
betreft, wist ik dat het zou gaan op brandt.
in hun intrek. Lang zaten ze daar
lukken. Mijn zelfvertrouwen
niet. Uit veiligheicls-overwegingen
vloeit dan ook voort uit het feit dat
werden zij elders ondergebracht.
Ondernemcrsbokaal
ik de Zandvoorters ken. Dus voor
Het pand voldeed namelijk niet
de zoveelste maal: Zandvoorters
Soms wordt er wel eens beweerd, aan de brand-veiigheids-voorzijn aardige mensen. Je moet al- dat de Zandvoort.se ondernemers al- schriften.
leen weten hoe je met ze om moet leen maar geïnteresseerd zijn in geld De eigenaar besloot dan maar te
gaan. O zo!
verdienen. 'Zij hebben veelal geen verhuren aan buitenlandse wooog voor hun eigen dorpsbewoners', nmgzockcnden en borg er tevens
zo wordt dan gesteld. Ik kan u een zijn personeelsleden in op (tegen
Begrafenis
goed voorbeeld geven van een tae- betaling uiteraard). Er volgde een
De 75-jarige Greet Zijlstra, haar kende ondernemer die deze bewe- 'verbouwing' waarbij de grote kahond en zeven katten uit de Ko- ring loochenstraft. Laatst was ik bij iners werden opgedeeld in kleineningstraat kunnen weer lachen. 'Dierplezier' aan de Grote Krocht. re onderkomens. ledere etage
De voormalige (pro deo) assisten- Eigenaar Hans Jansen stond mij te kreeg daarbij ook nog een eigen
te van de inmiddels overleden woord. Ik vroeg hem of hij niet een kookgelegenheid en er kwamen
roemruchte Heemsteedse dieren- middeltje had tegen huidschilfers. zelfs brandmelders op iedere kaarts Jacoba Hagendoorn (u weet Niet voor mijzelf, maar voor mij mer. Die brandmelders werden
wel, die vaak vergat een rekening hond, zo verduidelijkte ik. Het dier volgens de buurtbewoners voor 14
uit te schrijven), kreeg enige tijd barst van de jeuk, zo vertelde ik er gulden per stuk ingekocht bij een
geleden een tweedehands gas- bij. Hans liep naar de uitstalkast en of andere doe het zelf zaak. „De
haard cadeau. Haar oude kolenka- wees op een partij flesjes en doosjes meeste van die dingen zijn er inchel in de voorkamer van haar ge- met pillen. „Middeltjes genoeg," zei middels weer uitgesloopt. Ze bemeentelijke huurwoning had het hij „toch verkoop ik ze niet aan jou." gonnen al te rinkelen als je een
begeven. Zijzelf moet zien rond te Ik keek hem verwonderd aan. Zo'n scheet liet," zo werd verteld.
komen van een karig pensibentje. flesje bracht toch al gauw 20 gulden
Geld om de nieuwe warmtebron op.
op de gasleiding aan te sluiten had „Moetje opletten," zei Hans en nam Rechtsongelijkheid
ze niet. Zij vroeg bij de gemeente mij mee naar een van de schappen.
De Zandvoortse brandweer en
om hulp. Die liet het in eerste in- „Kijk," legde hij uit. „Jouw hond het gemeentebestuur doen of hun
stantie afweten. Volgens Greet, heeft een speciaal dieet. Dit voer be- neus bloedt. Zij lieten desgezou een ambtenaar haar verteld vat geen vet. Daardoor ontstaat een vraagd weten, voorlopig niets aan
hebben, dat ze eerst haar spaarpo- droge huid. Die huid gaat soms de brandgevaarlijke toestand in
tje moest legen. In dat potje zaten schilferen, vandaar." Ik knikte dat het pand te kunnen doen. „Wij
1700 guldens. Het geld was be- ik het begreep. Hans ging verder. wachten op een externe medewerstemd voor haar begrafenis. „Per dag een paar druppels zuivere ker en een koninklijk besluit op de
„Want," zo vertelde zij, „ik wil plantaardige maiskiemolie, dat nieuwe brandtaeveiligingsverordestraks netjes begraven worden." helpt en het kost maar een paar dub- ning. Dat kan nog maanden duEen gesprek met onze plaatselijke taeltjes," zo adviseerde hij. Ik ben ren," aldus brandweercomman'dooiegraver' leerde, dat de goed- spoorslags naar 'Dirk van den dant Schróder. Het gemeentebekoopste teraarde-bestelling min- Broek' getogen (Het spul bleek zo- stuur maakt het helemaal bont.
stens 4300 gulden kost. Van haar waar- nog in de aanbieding ook). Wat te denken van hun commeninkomen legt ze elke maand tien „Hans," riep ik enkele dagen later taar? Ik citeer maar even: „Wij
gulden opzij. Greet moet dus nog door de geopende winkeldeur „Het erkennen dat hotel Faber niet het
minstens 19 jaar sparen, voordat heeft geholpen, bedankt voor je ad- enige logement is, waar de brandsij zonder schuld dood kan gaan. vies." De ondernemer grijnsde van veiligheid te wensen overlaat. Wij
oor tot oor. „Graag gedaan." Kijk, wachten met optreden tegen de
binnenkort wordt weer de jaarlijkse eigenaar, omdat volgens ons anVragen
ondernemersbokaal uitgereikt. Wat ders sprake is van 'rechtsongelijkEre wie ere toekomt. Velen trok- mij betreft, weet ik wel wie hem dit heid' tegenover deze ondernemer,
ten opzichte van zijn concurrenken zich het lot van deze bejaarde jaar heeft verdiend.
dame aan. Directeur Schaap van
ten. (het zal mij benieuwen hoe
onze raadsleden hierover dende Lieve de Key-school in Haarlem en een loodgieter uit Heem- Opgeschrikt
ken).
stede boden aan, de gasleiding
De brandveiligheid van sommige
(kosten 680 gulden) gratis aan te van onze hotels, pensions en kamer- Dit was het weer voor deze week.
leggen en ook haar mede-dorpsbe- verhuurbedrijven in ons dorp laat Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN
woners en mensen uit de regio wil- nog steeds te wensen over. Met de

HARDWARE, SOFTWARE, GAMES, DISKETTES, FAX ROLLEN,
PAPIER, INKTLINTEN, TONERS, KABELS EN NOG VEEL MEER . . .

386DX-40
KT computer

386SX-25
KT computer

*

*

80386DX-40 Mhz Moederbord in Mini Tower met
4Mb Ram geheugen
* 40 Mb Harddisk 28Ms
* 512Kb Video Kaart '
* 2 Diskette Stations, 3,5' l.44Mb en 5,25' 1.2Mb
* Svga Kleuren Monitor, 1024 x 768
* 101 Toetsenbord
* Msdos 5.0 en Windows 3.1
Prijs inclusief BTW ƒ 2799,-

*
*
*
*
*
*

80386SX-25 Mhz Moederbord in Desktop Case met
1 Mb Ram geheugen
40Mb Harddisk 28Ms
512Kb Video Kaart
2 Diskette Stations, 3,5' 1.44Mb en 5,25' 1.2Mb
Svga Kleuren Monitor, 1024 x 768
101 Toetsenbord
Msdos 5.0 en Windows 3.1
Prijs inclusief BTW ƒ 2500,-
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GORDIJNEN
KATOENSTOF "ARTISJ"
Schitterende gordijnstoffen van
100% katoen, rijk bedrukt met
fraaie fantasiepnnts In 2 tinten
Breedte 140cm
PER METER VAN

GROOT NIEUWS IN GORDUNENLAND!
Carpet-land is er nu ook voor de wand! Dus snel naar Carpet-land voor gordijnen
en vitrage, maar ook voor behang en zonwering. Kom u verbazen over de enorm
lage prijzen en de grote voorraad kwaliteitsdecoratie. Maar er zijn nog méér
unieke voordelen: Alle gordijnstof vanaf 27,50 p.m is altijd uit voorraad leverbaar
en binnen 7 werkdagen gratis op maat gemaakt. En vraag ook naar de spectaculaire behangvoordeten! Alles past bij alles, bij Carpet-land kunt u naar hartelust
kombinerea Met altijd de keuze uit flinke voordeelprijzea

PERSCOMBINATIE ZOEXT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

FRITURES D'ANVERS

- Tteséaurané

KOPLOPERS

'onnehoek
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280

GEKOOKTE <ft __
MOSSELEN IS.50

nette JONGENS voor
weekendwerk en
zomermaanden
v.a. 16 jaar.
Aanmelden iedere dag na 12.00 uur
Kerkplein Zandvoort.

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel
de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

Fa. P. Kleijn

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

De Spar

Je kunt aan de slag in: Zandvoort

w

TYPE "PRESIDENCE'L

TYPE "MADO PRISMA"

Uitval 310

310
320
330
340
350

940
953
972
990
1 001 (ak!ie951

1
l
1
1
1

360
370
330
390
400

1 018
1 032
1 057
1 062
1 078 (aktie 1 011 -')

1 170
186
215
221
239 (aktie ' 070

410
420
430
440
450

1 092
1 110
1 124
1 138
1 154 (aktie l 069 •)

255
276
292
308
327 (aktie 1 160 'l

460
470
480
490
500

1
1
1
1
1

170
180
195
212
230 (aktie 1 100 •)

345
357
374
393
414 (aktie 1 189 ')

510
52C
530
540
550

1 241
1 261
1 274
1 288
1 305 (aktie 1 159 •]

427
450
465
481
1 49S (aktie 1 249 ')

mado
éénmalige actie!!

081
095
117
138
151 (aktie 1 011

Breed
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550

Uitval 250

Uitval 300

16821707.1730,175417781801,1825,184818721896,1919,1943,1967,19902014,-

1778,1803.1828.185318801905,1930.1956.1981,2006-

|
Q JA stuur mij een offerte voor een ZONNE
SCHERM
x
Ik heb de gewenste braedte en uitval onge- 'T
veer ingevuld

- 10%
- 10%

QDegalux Sumise
-10%
G P tifllyx Discus
- 1 0%
G offerte voor meerdere schermen
meter,
meter

±
f Breedte
Uitval
Naam
Voorletters
Adres
Postcode/plaats
Telefoon

"DE ZONNEKONING"

Stuur deze bon zonder postzegel aan

y*VWJï»;H1:;'i;*«*-iMSÏ:s;:?i*ii*!ï;5'««»ï8j!>:S^ï

•.. - .

.•.

-

-

;:.

-

•

;

Postbus 552
2240 AM Wassenaar

-

BEL ONS GERUST
OOR GRATIS METEN.

VERTICALE LAMELLEN

HORIZONTALE JALOEZIEËN TYPE "REFLEXX"

Pure klasse in stof + PVC.
Alle merken en eigen import uit Amerika

ALLE MERKEN 16 EN 25 mm

Wi| hebben de grootste collectie PVC lamellen Glanzend mat
gebogen ribbels of gestreept Ook m ALU verkrijgbaar mat glanzend
goud zilver Schitterende stoffen lamellen katoen chmtz trevira
boude of gobelin
Onderstaand vindt u prijzen van onze populaire PVC LAMELFLEXX
220

241

260

300

~\
I

?08 ?30 ?54 ?7R ?qq 171
221 245 ?70 294 niR 141
234 259 2B5 31? ,13fl /mi
24,' 2/4 301 3?R .158 3B5
2b9 289 318 347 376 405

141 1fi7
1fi7 191
1R9 41R
41? 440
434 464

Tot 300 hoog verkrijgbaar

60

70

BC

92
0?
C

i?

0'
?!
b

10

3
S

!
D.

90

100

110

41

3'
^

Jf

50

f S
"0
0
889

120

130

140

36
*>*,

150

55

''5

' 'b

84

C5
84
94

ISO

160

170

164

iqq

184
204

180

190

200

210

220

230

240

250 -1

194

201

209

2!B

228

238

43

o'

22
j ö

238
247

.M 7

?S7

262

?'?

296
310

286
301
3tO
325
33b
344

301
310
325
330
344
349

310
310
335
349
359
369

ïQCJIt

60
70
80
90
200

'b

31
36
41

2
31
36

50
50

50
55
60

J

o

-9

f5

5
64
1

a)

94
90

19.1

2CJ
209
2'3

-o

59
04
09
13
23

?04

?13

33

l J9

«q
238

33
•13

MR
24 •>

: 'tn

L'b"1
2G2

'ö
243
252

2G2
26"
281
281

201
216

310

325

20
35
d4
59
73
83

330
344

354
370
378
398

Tot 300 hoog verkrtigbaar

WAROMtEZEN VOOR DE ZONNEKONING?
Officieel dealer van alle merken
Voor U Zekerheid Betrouwbaarheid + Kwaliteit
GRATIS STALENKEUZE BIJ U THUIS '»
Geen dure showrooms, dus voordelig
ALTIJD 5 jaar fabneksgarantie
Eigen Montage/Servicediensten
Voortreffelijke, ouderwetse vakmanservice
GRATIS meten door vakspecialist (ook s avonds)
Binnen 24 uur voor particulieren, bedrijven winkels
U vindt ons m de GOUDEN GIDS
Eigen Service Vestigingen in Amsterdam Hoofddorp
Wassenaar Den Haag Delft Leiden Zoetermeer Katwijk

DECORATIEVE ZONWERINGEN - EXCLUSIEVE RAAMBEKLEDING

WASSENAAR 01751 -12514/40365
AMSTERDAM 020-6751396
Van 08.00-20.00 uur bereikbaar. Ook op zaterdag.

Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 2223
(Katwijk), 3332 (Zwijndrecht), 3831 (Leusden),
4797 (Willemstad) of 7555
(Hengelo)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opname van Hitbmgo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 0297747006 en ga een gezellig
tv-dag]e uit1 •

&
eed verkrtfë

163 185
UB 1/2 197
tbb 183 ÜUB
1bb iyn Ü19
\n 201 230
141

Bel ons. Wij laten u in één bezoek aan huis alles zien wat er te koop is.
Of het nu gaat om gewone of zeer exclusieve jaloezieën glanzend, metallic, mat
of gemarmerd. De Zonnekoning heeft het allemaal. Decoratief, zonwerend en
pure kwaliteit Voor prijzen die net zo aantrekkelijk zijn als de jaloezieën zelf
Perfect op maat gemaakt Keuze uit ruim 300 kleuren Prijzen 25 mm
BrECfl

210

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

De Vereniging Das & Boom
zet zich in voor deze moederloze dassen. Ze brengt ze groot
in haar dassenopvangcentrum.
Als de wezen een jaar oud zijn.
zet de vereniging ze weer terug
in de natuur.
Maar Das & Boom neemt niet
alleen de zorg voor weesdassen op zich. Ook gewonde en
verdwaalde dassen vinden in
het opvangcentrum een tijdelijk huis. Die h u l p is hard
nodig, want de das is in Nederland een bedreigde diersoort.
Er zijn er nog slechts 1500
over en dat worden er elk jaar
minder.
De Vereniging doet nog veel
meer. Ze geeft voorlichting en
zorgt voor de aanleg van dassentunnels onder drukke - en

Opnamen
Hitbingo!

DE ZONNEKONING

1 Voor Presidence gelden WEL de genoemde prijzen maar
hierop wordt GEEN extra winterkorting meer verleend
2 Aktieschermen alleen m rood oranje verkrijgbaar

1UU
12Ü
14U
160
180

,
|

Q WEINOR

Tot 12 00 breed verkrijgbaar

Pasteurstraat 2, Zandvoort

ABRES
De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Jaarlijks vinden honderden dassen de dood in het
verkeer. Hieronder zijn ook moederdassen. En zonder hulp van buitenaf zijn hun jongen ten dode
opgeschreven.

n knikarmschermen
IK zoek Q ultva|SCherm
IJMADO
_

Prijzen Inclusief wmterkortlng.

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. f 57,-/m* incl. btw.

Een toekomst voor
moederloze dasjes

WILTUDIRECTÜFFERTE
BEL DAN:

De Mado Prisma is een scherm van pure
klasse Degeli|k onderhoudsvrij cassettescherm Wit gemolteld Keuze uit alle mogelijke doeken

,

200

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Nationale Postcode Loterij helpt Vereniging Das & Boom

GRATIS EN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Uitval 260

Kerkplein 11, Zandvoort

Maraned

+ NOG EENS 10% EXTRA WINTERKORTING!
De Presidence is een zonovergoten kwaliteitsscherm
Betrouwbaar in gebruik Degelijke zware constructie
Oogstrelend scherm met ontelbare doekmogeliikheden
Zo n prijsvnendelijk scherm vindt u nergens

Haltestraat 22, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

'f Komt in de Bus

NU KNIKARMSCHERM
RESERVEREN VOOR PRIJZEN 1991?

150

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Haltestr. 9, Zandvoort

AKO

Bestel-limiet: 1 scherm per huis<~
9 ?'Winkels/bedrijven onbeperkt.

160

Bakkerij PAAP

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Bel: 02507-16821

Hele of deel van straat ma

140

4 halve saucijzen 3,

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

PROFITEER VAN UITZONDERLIJKE PRUSVRIENDELIJKHEID.

1 !0

5,

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia

*• (DIE ONTVANG JE NA VIER WHKEN BEZORGENI

100

Boterkoek

-LOSSE!

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Breed
Hoogle

Zandvoorts Nieuwsblad

WEEKENDAANBIEDING

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

Wij zijn alle dagen van de
week geopend en
beschikken over een ruime
parkeergelegenheid.

Breed

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Gevr.

l V l

geserveerd met diverse
sauzen, stokbrood met
kruidenboter en
gemengde salade.

BEHANG
DUPLEX BEHANG "UNO"
Fantastisch behang van een zware
kwaliteit met een smaakvol relief, in
zeer zachte pasteltinten Geschikt
voor de woonkamer.
PER ROL VAN

carpet-land

NU 10% KORTING NU 10% KORTING NU 10% KORTING NU 10%
Op vertoon van deze bon krijgt u tijdelijk tot 10 dagen na plaatsing een extra
kennismakingskortirrg van 10% op alle prijzen van gordijnen, behang en zonweringen. Zelfs op de prijzen die in deze advertentie staan vermeld! Knip uit en
kom dus snel naar Carpet-land!

•••'?.

GORDIJNEN
DRALONSTOF"VERA"
Bijzonder fraae effen gordijnstoffen
in 6 aktueb kleuren o a Verkrijgbaar
in oud rose, groen, geel en blauw
Breedte 120cm
PER METER VAN

È

De winnende
Hitbingonummers van
15 september:

9
14
22
27
33
41

11
15
23
29
35
45

12
19
24
30
37

13
21
25
31
40

moordende! - verkeerswegen.
De Postcode Loterij steunt
graag het werk van deze vereniging. Uw deelname maakt
dat mogelijk. Het tientje waarmee u in december kans
maakt op twéé miljoen, geeft
ook de dassen in ons land
weer een kans. En dat is net
zo belangrijk! •
Deze jonge das heeft geluk gehad.
In het dassenopvangcentrum wordt
hij liefdevol opgevangen.

Bentunoggeen
; d&Blnerner? Vul
xlan snelde bon in;
entioèmee!

Spelregels Zodra u op uw rekenmgatschntt van bank ol giro een alschnjving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het regie
ment Maximaal 99 loten per postcode Als u het met een alsctirijving met eens bent dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden tot het sccretanaat van de Nationale Postcode Lotetii Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt
verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Ttekkingslusten en reglement zi|n verknigbaat bi| het secretariaat Pri|zen worden automatisch op uw bank- ol giroreke
nmg gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177 89 d O 20 10 1989

WlNITOEE-MILilliM-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
.~ Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
* onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bi| het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

U 1 lot (/10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

Di lolcn wouleti voor (Int maanden [eyplijk ijemcl

A u b u w keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: i

i

i

i

i~i

l

l

Plaats:
150.92.09

Postbanknummer:

Banknummer.

^
m NATIONALE
Datum:

Handtekening:

«11 L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVOen Haag

Vrije
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Gooilust-route
Op de fiets langs landgoederen en buitenplaatsen in het
Gooi. Dat kan nu met een route
die bewegwijzerd is en waarvan
bovendien een beschrijving beschikbaar is. De 'Gooilust-route' is een nieuwe fietsroute van
de ANWB, uitgezet in samenwerking met Toer-in NoordHolland en de provinciale VVV.
De tocht is circa dertig kilometer lang en kan op elk punt
langs de route worden gestart
en beëindigd. Pietsliefhebbers
die niet over een eigen rijwiel
beschikken, kunnen er wellicht
eentje huren bij de NS-stations
Hilversum en Naarden-Bussum.
De 'Gooilust-route' voert
langs landgoed Oud-Bussem en
Zuiderhof en De Duinen, die
door de provincie Noord-Holland als beschermde tuinen op
de monumentenlijst zijn geplaatst. De fietsroute leidt verder langs de bossen van Valkeveen met de landhuizen Flevorama en Drafna. Verder gaat
het naar Oud-Valkeveen, de Limitische Hiede, Tafelberg en
Westerheide. Daar wijzen de
Gooilust-bordjes richting Hilversum waar onder andere parken en tuinen te bezichtigen
zijn, zoals het Pinetum Blijdenstein. De Gooilust-routebeschrijving is te koop bij de
VVV- en ANWB-kantoren in
Noord-Holland.

Avondje film moet weer
D

E NEDERLANDSE
bioscoopwereld is de
laatste jaren in het
slop geraakt, maar daar
gaat het nodige aan
veranderen. Cannondirecteur Van Wouw heeft
grootse plannen om het
imago op te krikken. Een
avondje naar de film moet
weer leuk worden.

door Everhard Hebly

In geen land ter wereld gaan
de mensen zo weinig naar de
bioscoop als Nederland. Het gemiddelde ligt op zegge en
schrijve één bezoek per inwoner per jaar. En over wat er
vertoond wordt, is die enkele
bioscoopbezoeker over het algemeen niet erg enthousiast,
getuige de cijfers. Per jaar worden zeventig tot tachtig films in
Nederland uitgebracht en tien
daarvan zorgen voor liefst 45
procent van de totale omzet in
de bioscoopbranche.
Zestig procent van het aantal
bezoekers ergert zich aan de
lengte van de trailers, voorfilms, die doorgaans 28 minuten in beslag nemen. „Verschrikkelijk," noemt de directeur van Cannon Group Nederland, W. van Wouw, deze cijfers. „Dan doe je het
onmiskenbaar fout en moet je
de hand in eigen boezem steHonderd Cols Tocht ken. De bioscoopwereld loopt
Ter gelegenheid van het tien- achter en heeft veel in te hajarig bestaan van de inmiddels len."
befaamde
'Honderd
Cols Cannon Group Nederland is
Tocht' is de route in een nieuw eigenaar van vrijwel alle biojasje gestoken. De vierduizend scopen in de Randstad. Van
kilometer lange tocht voert nog Wouw trad begin dit jaar aan
steeds door de vier grootste als directeur en is vast van plan
Franse bergstreken (Alpen, Py- de Randstedelijke bioscopen
reneeën, Centraal Massief en
Vogezen), maar de route is hier
en daar aangepast. Start en finish zijn beide in Haguenau bij
Straatsburg.
Er geldt geen tijdslimiet voor
deze zware tocht. De deelnemers mogen er zo lang over
doen als ze willen. De tocht is
daarom geschikt om verspreid
over een aantal vakanties te rijden. Geslaagde deelnemers
worden opgenomen in de 'Honderd Cols-register' dat nu vijftig
namen telt, waaronder vier van
vrouwen. Informatie over deze
zwaarste fietstocht ter wereld
is te verkrijgen bij de Rijwieltoerclub 'De Domstad', Paulus
Potterlaan 24, 3723 XB Bilthoven, tel. 030-251822/206435.

Spellendagen
In de Jaarbeurs te Utrecht
worden op 23, 24 en 25 oktober
voor de eerste keer de Nationale Spellendagen gehouden. Uit
gegevens van de speelgoedbranche blijkt dat de verkoop
van spellen toeneemt, maar
vaak weet de koper niet hoe het
spel precies gespeeld moet worden. Het is dus niet zo gek als
leverancier en gebruiker wat
meer informatie uitwisselen.
Op de Nationale Spellenda-*
gen treft men alle leveranciers
en fabrikanten van spellen aan
en kan men vrijwel alle in Nederland op de markt gebrachte
spellen zelf proberen. De manifestatie heeft geen afgebakende
stands maar spellen- en speelpleinen waar de vele honderden
spellen kunnen worden gespeeld en getest.
De openingstijden: vrijdag van
twaalf tot acht uur 's avonds, zaterdag
van tien tot acht uur en zondag van
tien tot zes uur. Entree ƒ 12,50, klnderen onder vier jaar gratis.

Cannon is momenteel m gesprek met de lokale omroepen
van Amsterdam, Den Haas} on
Rotterdam om tot overcenfalemmmg te komen over een
nieuw wekelijks mformatiepro
gramma over bioscopen ,,Wi)
dragen zorg vooi de exploitatie
en het zal gesponsord worden
door Grolsch. In het program
ma geven we meer informatie
dan alleen maar over de TopTien. Er komt een spelletjcbelement m en we overwegen zogenaamde sneak previews Je
krijgt dan een film vooit^esehoteld die nog niet in premiere is
Het enige dat ]e niet te zien oi te
horen krijgt is om welke tilm
het gaat."

Aanvangstijden

• Cannondirecteur Van
Wouw: Van
City weer een
echte
premierezaal
maken.
Foto
Bram de Hollander

binnen vijf jaar nieuw leven in liggen. De bodem was bereikt.
te blazen. In 1997 moet het be- Dat komt grotendeels doordat
zoekersaantal met veertig pro- onze prestatie er niet naar was.
cent omhoog gekrikt zijn. De Het probleem van de Nederplannen om dit te bereiken borrelen voortdurend bij hem naar
boven. Het laatste idee is het
tussen de middag openstellen
van één bioscoop in elke grote
stad, waar gratis de trailers vertoond worden. Per l januari
1993 wordt de lengte van voorfilms ingekort van 28 tot 15 mi- landse filmwereld is dat iedernuten
een altijd maar praat over de
Van Wouw: „Na 1972 zijn de Top-Tien, waar zoveel bezoebioscopen in een neerwaartse kers op af komen. De hele reclaspiraal terechtgekomen en me hierbij is gericht op de
sinds 1985 moesten we zelfs groep 15- tot 25-jarigen. Ik durf
spreken van stilstand. Het be- zelfs te zeggen dat er sprake
zoekersaantal kon niet lager was van overmarketmg, te veel

E

R RUSTTE ALS het
ware in de zeventiger
en tachtiger jaren
een verbod op uiterlijk
vertoon. Dat is nu totaal
veranderd. Tonen watje
hebt en dus tonen wie je
bent, is weer bon ton. Wat
het interieur betreft speelt
het wandmeubel/
boekenkast een
beeldbepalende rol. Men
zegt niet voor niets 'toon
mij uw boeken en ik zal u
zeggen wie u bent'.

reclame, met als gevolg dat
sommige mensen een film gmgen bezoeken waar ze helemaal
niet thuishoorden."

'We hebben de groep
35-plus verwaarloosd'
„De groep 35-plus hebben we
verwaarloosd, terwijl die juist
alle tijd heeft om uit te gaan. De
enige informatie die ze krijgen,
is een filmladder m de krant en
een recensie in het kunstkatern. Dat moet veranderen. De
groep tussen 25 en 35 jaar heeft

• Boekenkast opbouwen volgens het blokkendoos-principe
Foto Habitat

te voor heeft, kan een zelfs een
kamer tot bibliotheek inrichten.

Boekenemmer •

Een boekenkast is dus niet
alleen een nuttig bergmeubel,
maar ook een drager van boodschappen en daarnaast een uitstekende sfeertaepaler. De boekenkast mag dan weer in zijn,
de vormen zijn toch wel even
anders dan bijvoorbeeld in de
jaren tachtig. Toen waren
wandmeubelen meestal a-symmetrisch opgebouwd en niet altijd even functioneel ingedeeld.
Dat is nu anders.
Eenvoud, degelijke constructie en een goede afwerking zijn
belangrijk geworden. Dat komt

tot uiting in de opbouw van de
kasten, die soms heel sterk
doen denken aan bijvoorbeeld
de gevel van een flatgebouw.
Boekenkasten worden nu opgebouwd volgens een soort blokkendoos-principe: kastje voor
kastje en laag voor laag. De
duurdere typen boekenkasten
kunnen zelfs worden voorzien
van een verrijdbare ladder die
wordt bevestigd aan een rails
bovenaan de boekenkast. Maar
er zijn ook heel handige, multifunctionele, losse bibliotheektrapjes te koop. Wie er de ruim-

De oude Grieken en Romeinen hadden al boeken. Niet zoals onze boeken; plat en ingebonden. Nee, het waren op rollen perkament geschreven
teksten, die werden bewaard,
en soms ook meegedragen in
houten emmers. De grote boekenkast zoals wij die nu kennen, begon pas furore te maken
in de achttiende eeuw. Toen
vervaardigden aantal beroemde Engelse meubelmakers als
Chippendale, Hepplewhite en
Sharaton heel fraaie uit kostbaar mahoniehout gemaakte
boekenkasten. Dergelijke statussymbolen konden alleen
door de elite worden aangeschaft, bovendien kon lang niet
iedereen lezen en schrijven.

R

Omroep Museum
Het Nederlands Omroep Museum in Hilversum wordt komend voorjaar tien keer zo
groot als het nu is. Het museum dat momenteel over zeven locaties in Hilversum is
verspreid, wordt dan ondergebracht in het voormalig Beiersdorf-complex aan de Oude
Amersfoortseweg. Daarin huist
momenteel nog het NOB. Het
Fonografisch Museum, dat nu
nog in Utrecht staat, zal dan
ook op dezelfde plek gehuisvest
worden. Wie het oude Omroepmuseum aan het Melkpad nog
wil zien, kan dat het beste in de
herfstvakantie (17 tot en met 25
oktober) doen. Dan staat in het
museum het thema '25 jaar
kleurentelevisie' centraal.
Het Nederlands Omroep Museum
aan het Melkpad 34 In Hilversum is
tijdens de herfstvakantie dagelijks geopend van tien tot vljt uur en In het
weekend van twaalf tol vijf uur. Bulten
<le vakantie Is het museum op wocnsdag van tien tot vijf uur geopend en de
'aatbte zondag van de maand van
twaalf tot vijf uur.

CULINAIR. Als de dagen lengen, rijzen de paddestoelen en
de culinaire reisjes uit de
grond. In Noord- en MiddenLimburg haakt men hier op in
met culinaire najaarsvakanties, waar onder andere paddestoelen en wild als streekspecialiteiten de aandacht krijgen.
Gratis folder bij de VVV, tel.
077-543.800.
CARIBISCH GEBIED. De
eerste gids met te verhuren appartementen in het Caribisch
gebied is verschenen. 34 aardige onderkomens in diverse
prijsklassen. Wie dus tijdelijk
eens op Aruba, Bonaire, Curagao of Saba wil wonen, vindt in

veel minder tijd door huwelijk
en kleine kinderen. Maar de 35plus wordt een belangrijke
markt voor ons. De veertig procent groei waar we op mikken,
gaan we m die leeftijdscategone zoeken."
Het imago is verder verslechterd door het achterstallig onderhoud in veel bioscopen en
Cannon heeft een aantal forse
investeringen m de planning.
Veel zalen, waaronder het
hoofdstedelijke City m het bijzonder, krijgen een f ace-lift en
er moet een zestal megataioscopen gebouwd worden met meer
zalen, die samen plaats bieden
aan 2750 bezoekers. Amsterdam krijgt er twee.

Van Wouw „Alles moet er de
komende jaren op gericht zijn
de interesse te verbreden Dat
komt ook tot uitdrukking m de
Riks Bioscoop waarbij we voor
twee gulden vijitig de Top-Tien
films van vorig jaar vertonen,
dat is voor de helft van het geld
datje kwijt bent voor het huren
van de video Daarnaast gaan
we de aanvangstijden kritisch1
onder de loep nemen en het is
best mogelijk dat hier het nodige aan veranderd wordt "
„De nachtfilms draaien
slecht omdat velen zich met
meer veilig voelen op dat uur.
Maar we gaan er wel mee door,
we moeten alleen wel ook hiei'
bekijken hoe we het aantrekkehjk kunnen maken. Ik zie zelf
heel duidelijk de aantakking,
naar andere vormen van cultuur. Wij zijn een onderdeel of •
zelfs het hoofddeel van eeni
avondje uit. Daarom moeten we'
weer interessant worden voor'
het publiek," aldus Van Wouw.

deze gids (vijf gulden) alle informatie. Informatie: Caribbean Apartments Guide, postbus
208, 1800 AE Alkmaar.
ALBION. Een naam die bekend is door korte, voordelige
trips naar onder meer Kent en
Sussex. Tot en met 31 maart
zijn er aanbiedingen waarbij
naast overtocht met boot (vanuit Calais of Dover) ook twee
overnachtingen met Engels
ontbijt zijn inbegrepen en dit
voor nog geen driehonderd gulden. Informatie: tel. 0114016188.
ONDER WATER. Wie graag
fotografeert en dan het liefst
nog onder water kan van 10 tot
en met 15 nov. zijn hart ophalen
in Malta, waar dan de Blauwe
Dolfijn Competitie wordt gehouden. Wie in de kristalheldere zee met daarin een grote variatie in flora en fauna het

mooiste kiekje maakt, kan leuke prijzen winnen. Informatie:
Malta Nationaal Verkeersbureau, tel. 020-620.7223.
KLEINTJE
SKI
Over
sneeuw willen we het nu even
nog niet hebben, maar wel noemen ws hier vast het 'kleintje
ski' van De Jong Intra Vakanties. Kleintje Ski is het antwoord op de skivraag van mensen die er geen hele week tussenuit kunnen of willen.
Woensdagavond in de bus stappen, drie volle dagen skiën in
Oostenrijk en zondagochtend
weer thuis. Informatie: tel.
01804-57777.
KUNST. Overijssel gaat zich
meer en meer als een veelzijdig
vakantiegebied ontwikkelen.
Naast de beeldenroutes en de
kunstlijn zijn er nog vele musea, tuinen, galeneen en mamfestaties die de moeite waard

zijn.
Een
overzichtelijke
Kunstwijzer Overijssel vol leuke tips voor dagjes cultuur is
gratis verkijgbaar bij de VVV,
postbus 500, 7600 AM Almelo.
EROTIEK. In vrij(moedig)heid doen Denemarken en Nederland nauwelijks voor elkaar
onder en dus is in Kopenhagen
ook een Erotisch Museum geopend. Initiatiefnemer
en
schrijver/fotograaf Ole Ege beklemtoont dat het hier geenszms om pornografie gaat, maar
wel over de geschiedenis van de
liefde tussen mensen van de
Oudheid tot het ruimtevaarttijdperk. Het museum is aan de
Vesterbrogade 31, dichtbij Tivoli en het is dagelijks geopend
van tien tot negen uur.
AUTOTRON. Wie er deze zomer nog niet was moet er
spoorslags naar toe: het Autotron Rosmalen dat 25 oktober

Cosmetica spiegel
Voor het aanbrengen van
make-up is goed zicht erg
belangrijk. De firma Ruschenbaum brengt nu een
cosmetica spiegel met verlichting op de markt. De
spiegel kan op elke willekeurige plek worden geplaatst mits er een stopcontact m de buurt is. Er zijn
diverse uitvoeringen mogelijk. Bij elk badkamermteneur kan een passende
spiegel worden gekozen.
De volgende kleuren zijn
leverbaar.
verchroomd,
brons, wit, edelmat, goud
en messing kleurig. Extra
kenmerk van deze spiegel is
hij vergrotend werkt. De
spiegel-doorsnede is 190
mm. De spiegel is leverbaar
vanaf f 510,60, exclusief
BTW.

Informatie bij: Rljinas B.V.,
postbus 368, 2300 A.1 Lelden, tel.
071-2238K8.

Vriezer
Wie van zijn keuken een
trendy ruimte wil maken/
kan overwegen een door Asdal ontworpen Amerikaan-!
se koel/vriescombinatie te
plaatsen. Deze Amerikaanse koelkast heeft een kingsize formaat. Dat betekent
dat er enorm veel opber-:
gruimte is voor allerlei ver-'
schillende etenswaren. Ver-;
der bevat de koelkast eenroyale vriesruimte en diverse andere extra's, waaronder een ijscruncher en
drankdispenser.
De koelkast kan geheel of;
gedeeltelijk worden be-'
kleed in roestvrijstaal 'of
staalplaat gelakt in diverse
kleuren. Er is een folder beschikbaar waarin tal van
voorbeelden worden getoond. Deze folder is gratis
aan te vragen bij Asdal
Gourmatics, postbus 194,
7130 AD Lichtenvoorde, tel.
05443-77665.

Zowel dichte als open boekenkasten zijn als scheidingswanden te gebruiken. Bij een
dichte boekenkast kan de achterzijde worden opgesierd met
een mooi schilderij, bij een
open boekenkast vloeit de
ruimte als het ware letterlijk
door de kast heen. Het is een
uitermate praktische oplossing
als men bijvoorbeeld de eetDiverse
woninginrichters hoek of de werkplek wil afzonverkopen naast de kant-en-kla- deren.
re boekenkasten ook zelf te
monteren rekken en boekenWie 'geheimpjes' heeft, het
kasten. Voordeel van een derge- Franse woord daarvoor is 'selijk systeem is dat het kan mee- cret' en van dat woord is het
groeien met de individuele be- secretairekastje weer afgeleid,
hoefte. Er kan bijvoorbeeld be- kan ook een boekenkast voorgonnen worden met een basise- zien van een rolluik of van glalement, dat verder in de hoogte zen- of houten schuifpanelen
- "•' - r>- •
en breedte met losse modules aanschaffen.
kan worden uitgebouwd. Gewoon een kwestie van stapelen
(ADVERTENTIE)
en opbergen dus.

Boekenkast naar
behoefte uitbreiden

Limburg biedt
culinaire
herfstvakanties
EIZEN, OP STAP
gaan, vakantie vieren, het is niet meer
zoals voorheen seizoensgebonden. Het gehele jaar
door wordt er voor kortere
of langere tijd op uitgetrokken. Reisjournaliste
Leni Paul geeft enkele tips
voor de komende weken.

Actuele infoi malie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Scheidingswand
Een boekenkast hoeft ovengens met van onder tot boven te
worden volgezet met alleen
maar leesvoer. Af en toe een
schap openlaten om er wat leuke hebbedingen, fotolijstjes of
andere accessoires te plaatsen,
onderbreekt de eentonigheid
en maakt dat zo'n kast een heel
persoonlijke uitstraling krijgt.
sluit en pas m april volgend
jaar weer open gaat. Er zijn attracties voor de hele familie zoals de verkeerstuin voor de kinderen en de Autotron bioscoop
voor de volwassenen, waar, zo
blijkt, het kind in u weer wakker wordt. Wateravonturiers
komen aan hun trekken, maar
er is ook een paardetram, een
oldtimerbaan en natuurlijk het
Huis van de Toekomst. Open
van tien tot vijf uur. Meer mformatie: 04192-19050.
ZEELAND. Wie voor de
herfst komt nog een weekendje
Zeeland wil moet even het gratis tijdschrift: Zeeland cultuurmaand aanvragen Behalve
strand en duinen heeft Zeeland
musea, concerten en een jazzfestival te bieden alsmede speciale arrangementen rondom al
die Zeeuwse cultuur. Informatie- tel. 01180-33000.
SCHOON. Een verheugend
bericht over Griekenland. Deze
zomer werd dit land met zijn
ook tot diep m de herfst nog
aantrekkelijke strandjes, tweede in de Europese wedstrijd om
de blauwe vlag. Deze kwalificatie wordt toegekend aan stranden en havens met goede sanitaire voorzieningen en extra
services. Frankrijk werd met
248 vlaggen nummer één, Griekenland scoorde als tweede
(239 blauwe vlaggen) en derde
werd Spanje met 206 vlaggen.
TROPEN. Maleisië rukt op
als populair tropisch vakantieland. Jaarlijks neemt het aantal
toeristen vanuit Nederland toe
om met name Malakka, ooit
een Nederlandse handelspost,
te gaan bekijken. Een schoon,
tropisch en betaalbaar land
met naast stranden, jungle en
cultuur. Informatie: Maleisisch
Toeristenbureau, tel. 020638.1146.
WILDGERECHTEN.
De
Achterhoek is mooi, vooral in
de herfst. De dichter Staring,
die ooit in Vorden woonde,
schreef er gevoelige gedichten
over en at er ook heel graag.
Wat is er trouwens leuker dan
een wandel- en fietstocht in de
Achterhoek af te sluiten in een
restaurant waar wildgerechten
worden geserveerd? De VVV
heeft een lijst met dertig deelnemers die tot 30 december
meedoen aan deze Achterhoekpromotie.

CD's met kortini
Nog maar net aan de gang en
nu al razend populair: een cd
bestellen per telefoon, voor
prijzen die doorgaans lager
zijn dan in de platen-shops.

riete cd bestellen. Voor prijzen die vaak lager zijn dan
in de winkel, krijg je binnen
twee dagen de bestelling
thuis bezorgd. Dus donderdag avond besteld is zaterBij CD-Direkt kun je 24 uur dag al in huis. De bezorgkosper dag kiezen uit de best ver- ten zijn altijd bij de prijs
kochte Pop, House of klas- inbegrepen.
sieke cd's. CD-Direkt geeft je
de mogelijkheid om op je CD-Direkt IK geen club. Het is
gemak te luisteren naar frag- dan ook niet verplicht om te
menten van bepaalde cd's. bestellen. Wanneer je geen
Nadat je de fragmenten hebt keuze kunt maken uit de aanbeluisterd, kun je met behulp geboden cd's, bestel je gewoon
van de cd-computer je favo- niets. Geen probleem

Een selectie uit de nani'eboden cc/'.s

thuii bezorgd

ELTON JOHN

LIONEL RICHIE

The One f36.95

Back Ta Front f ?6 9.Ï Vnplua^d

MARIAH CAREY

HOUSE PARTY III
MARIA CALLAS
Di v artiesten f,U.95 Ar ia s- Velum c I f3 1 95

f2'),9.ï
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Winkelpersoneel gevraagd

Z O E K DE M I S L U K T E

Albert Heijn, Gr. Krocht 9, heeft plaats voor
(herintredende) dames voor kassa-werkzaamheden of
verkoop van vleeswaren, kaas, brood.
Werktijden m overleg Inlichtingen 02507-12657.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

MiCRO

Divers personeel gevraagd

Micto-.uKcrlriihrs \oor /.iknimnn ril pnrlirulirr kunnen
uunlcii pvcl o\i'i l nf 2 kulominrii lirrcdlc in diverse
Iclli-rgcoollcn.
l'.ilIK ulieren \er\\ij/en ulj iu.it de speel.tle bon op (ie
|..i|;m,i ..MICRO'S".
l'I.MI-iii); !-• niojjelijk in de vulgt-iuli- edilie:
/.•VNIIVOOHTS MKtlVXSIII.M) / 0.12 pei milliineiiT.
Sluitingstijd: dmsd.iK 15.00 uur.
L' knul uw li'ksl lelefmilsihe opj-i \en. 02507-17166 of
.ifgil\i'M//eiiilrii .1,111:
* /.imluniils IWiiuslil.id, (;.istliiiis|ilcili \'2.
2012 JM /.iiuKiioii:
l'l.i.iKmR is («ik innerlijk in de uilp'nde combinatie:
'/.. /.mcKoiilts .VcilMslil.ul. AinsleKeens V, eeklil.id, Uilhiioinse (liiiu.iMl.ne Koude Venei. '\alsnieerder ("our.nit. .»!!<• i'ilihes \an hel \tnstetd.un'> SuidsbLul. De
INieuue Weespcr. / (},(}! pei nnlllinetei.
Sltnlinnslijd: nuuuut.ig 15.00 inii.
* Infolin.Uie o\et (in/e o\eri{;e a.inttekkelijke adverten1U'( umbm.itlt s ni de Mielo's /ijn o[) a.uivr.l.lg (ip on/e
k.intoien \erknjpli.i.u.
* Voor l)rie\en onder nunniier uordt l tegel extra in
rekening ff In M hl. alsmede j 6.0(1 adm.kosten.
* l!ij plaalsiiiR in de Micro's worden geen liewij.snuinnicrs
verstuurd. Op u-i/m-k wordt aan adverteerders hinten
het verspreidingsgebied ecu klant verstuurd. Hletvoor
vvurdl j 1,00 in rekening gcbiadil.
U kunt de tekst van uw Mleio-adveMentieeoinbinatle '/.
telefunisch opgeven.

Het Dr G J. Plantinghuis in Zandvoort, waar 46 kinderen in de
leeftijd van 0-15 jaar tijdelijk verblijven, zoekt VRIJWILLIGERS
die het gezellig vinden om in een kinderrijke omgeving en
goede sfeer kleine klusjes te doen.
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers in bezit van rijbewijs om op
woe , do. en vrijdag met ons busje kinderen naar school en
van school in Zandvoort te brengen en halen.
Wilt u meer weten dan kunt u altijd even contact met mij
opnemen op werkdagen van 8.30-12.00 uur.
J Holtslag 02507-12095.

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.
is een Nederlands bedrijf voor moderne
produktie-faciliteiten voor brilleglazen.
Wegens uitbreiding zoeken wij

MEDEWERKERS M/V

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:

E. Arends - Amsterdam

Wij vragen
-opleiding op LTS-niveau
- bereidheid om in ploegendienst te werken
-accuratesse en netheid
-leeftijd 18-25 jaar

(dit numniei is niet voor be/orgklae!iten) of /enden aan:
Micro's WVrkim'diu

Sollicitaties richten aan-

l'dslbiis 156 - 1000 AD Amsterdam

Informatie:
dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur
tel. 020-6903331 (Mw. A Timmerman).
Oproepen - Mededelingen
Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt voor 2 wijkjes Zandvoort Zd + 1 in centrum dorp (+ 100
kranten) bezorgers/sters, ook res. bezorgers/sters om in te
GROTE MINIATUURTREIN- EN MODELAUTOBEURS
te Almere op zo 27 sept van 10-16 u. in Sporthal Stedenwijk, vallen bij ziekte en vakanties.
Tel.: 02507-17166.
Kampenweg 1. Ruim 1250 m2 treinen (grote modelbaan
aanwezig), automodellen en toebehoren Komt u kijken, rui- Wij bieden aan werk in de h h.
len, (ver)kopen? Inl. 02990-40354
Oppas gevraagd/
verkoop met zeer hoge conMODELTREINBEURS te DIEMEN, zat. 26 sept., 10-16 uur. tante beloning en eigen indeaangeboden
Ruilen en kopen/verkopen. Tevens taxatie oude treinen met ling van werkdagen, Ift. 17-26
bemidd van verkoop. Gebouw De Schakel, Burg. Bickstraat jr. Info uitsl. tussen 17-18 uurWie wil er af en toe bij ons
(Centrum, achter postkant Diemen). Entree, ƒ 2,50, kind. ƒ 1. tel. 03469-2065.
komen oppassen (Fleming*As. zondag TZB I-DSK l. * Ouderen en veiligheid. 8 en
straat). Tel.: 02507-30777^
Aanvang 14.30 uur. Succes 22 oktober m het GemeenHorecapersoneel
mannen, Bestuur TZB U schapshuis om 14.00 uur.
gevraagd
Huishoudelijk
Toegang gratis. Georganikomt toch ook1
personeel
BROODJES BESTELLEN? seerd door het Eiso.
* Plakkers niet getreurd, oud Hotel DE BOTEL te Microdam
Broodje Burger Bellen
gevraagd
en nieuw is jullie beurt, wij zoekt met grote spoed een
18789
zullen ons met borrelen niet PICOBELLO PICOLOOTJE
ƒ 2,50 bezorgkqsten
vervelen, echter wel samen Voor uiterst kleine klusjes. Be- Kwieke hulp in de huish.
boven ƒ25 gratis bezorgd de kosten delen.
slist niet groter dan een duim. 1 ocht. p.w. di./do. Flat in
Bentveld: 023-247049.
*Gefeliciteerd Pa en Ma met * Plakkers wat een strop, de
jullie 35-jange bruiloft. Veel
verkeerde won de pot, de
jaren samen nog toegewenst. fietstas bleef leeg, omdat het
Schoonheid en verzorging
Peter, Jolanda en Stephan geld bij FM bleef.
Koper.
* Scouting zoekt gezellige
* Help de Polen Stuur eens meiden, 10-14 jr, voor aktief,
schoonheidssalon
een voedselpakketi Geen1 creatief bezig zijn. ledere vnjMOERENBURG
adres? Dat hebben wij voor u dagavond. Interesse, bel TruBehandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
Inl. tel. 02907-5235.
die 12814, Annemiek 13150. tevens speciale herenbeh., o.a met Aramis-Davidoff.
* Medicijnen vergaan, beter * Sinds kort woonachtig in Tel. 02507-16123.
is dat ze niet bij u blijven Zandvoort (vr. 46 jr.}, zoek ik
staan. Ouderen en veiligheid, enthousiaste dames om 1 xp.
8 en 22 oktober om 14.00 uur w mee te kegelen. Tel.
in het Gemeenschapshuis
GRATIS
02507-18943
* Nicolaasschool + jubiWoninggids
van Zandvoort
Voor trouwfoto's
leumcommissie,
bedankt
voor de geweldige feestFoto Boomgaard
CEfl/ E makelaars o.g. L|J
week.
Fam. Rlmer en Fam. Botman.
Grote Krocht 26
NVM
Tel. 02507-12614
• Zie de colofon voor opg?
ivuccuuw.
Tel. 13529
je van uw rubieksadvertent.

dHBHHHH
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. een zaak van vertrouwen

5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S u orden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
« inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/geumden •
ueg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
« het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder n u m m e r kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uwopgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij u\v tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het i n v u l l e n \ a n u\\ tekst de coupon
en \oor iedere letter, p u n t . komma ol' cijfer één
v a k j e . Laat na ieder woord, p u n t ol' komma een
vak.je v r i j . Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is k u n t
u b i j uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheiiue bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met v e r m e l d i n g van uu postcode, naar ons
kantoor:

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ2975
voor ƒ 250 en ƒ 500
MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558
* T.k. imitatie nertsmantel,
lang model., mt. 42 ƒ 100; im.
nerts avondjasje, mt. 38 ƒ 75.
Tel.: 02507-13283.

Verloren en
gevonden
* Gevonden zwarte damesfiets. Info 02507-13203.

Woninginrichting

Zandvoorts Nieuwsblad

•

Te koop 4 mnd oud pitnet
bank + fauteuil. Nw.pr. 2250
nu voor 1500, zwarte eeiset
met 4 rotan stoelen + zalmkl.
kussens 650. 02507-19482
Te koop houten bladen
300 x 60,
klaptafeltje
90 x 60,
diner
tafels
2.20 x 75. Tel.: 02507-12164.
T.k. gevr. gashaarden, ronde
kachels etc. Evt. defect geen
bezwaar. Tel. 020-6623260,
na 19 u. 6951091.
T.k.
noten
wandmeubel
H.2.25 L.250 D.47 cm, ƒ 500,-.
Tel.: 02507-14137.
*T.k. TV-videokast, h. 120, br.
82, diep 45 cm, ƒ75. Tel.:
02507-14137.

Radio/tv/video

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

ed. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
/ 5,34
ƒ 6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) k u n t u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6"«, BTW

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
Losse hifi! Kwaliteit op maat:
Harm Kardon; Sony/ES; Teac;
Yamaha (DSP + 7 kan hifi).
Audioart; B&W; JBL; Infinity,
Div. scherpe op = op aanb.
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruyterw. 131, Asd., 020-6837362

Computerapparatuur
en software
Software voor pc MS-DOS.
Vraag GRATIS CATALOGUS
aan op DISKETTE
Bel dagelijks van 17 tot 22 uur
Tel.: 04120-32281
100 SPELLEN voor computer
op 10 diskettes voor
slechts ƒ 45

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Naam:

SINGER

Adres:

NAAIMACHINES
reparatie
alle merken
P.EM. STOKMAN
Prinsenhof 7, Zandvoort
Tel' 02507-20072.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Zalenverhuur

Kleding

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng van goederen.
Frans Halslaan 33.
Tel:: 020-6473004 (ma. gesl.)

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Sportartikelen
*Te koop gevraagd: fiets-hometramer, redelijke prijs. Tel.:
02507-17165.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop damesfiets ƒ 125,Tel.: 02507-16125.
Te koop Puch Maxi S, bw.jr.
'89, in z.g.st. ƒ 650,-.
Tel.: 02507-15776.

Opel Corsa 13S, b.j. 12-'87,
APK 12-92, km 28.000, 4-drs.
Vr.pr. 9500. Tel.: 02507-14840.
Peugeot 205 Accent 3-'92,
blauw met., 2.800 km,
ƒ19.950, 02990-23741.
Te koop: voor knutselaar
Unimog 411. Vr.pr. ƒ 1250,-.
Tel.: 02507-16824.
Te koop VW Golf, moet gezien worden ƒ2.150. Tel.:
18698. Westerparkstr. 29.
T.k. Nissan Prairie, '87, mot.
perf. in orde. Vr.pr. ƒ 8000,-.
Mitsubishi Cordia, '83. Vr.pr.
ƒ3000,-. Beide APK gek.
Tel.: 02507-13197.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Schoolmeisjes van 18 jr. willen ervaring opdoen. Datmg.
06-320.330.43. 75c pm.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes.
06-320.330.46. 75c pm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje van 18. Vraag haar
telnr. Bel 06-9502. 75c pm.
Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt.
06-320.320.36. 75c pm.
Vrouwen 75 cpm 06
320.328.99....Rijpe Vette Vr.
320.327.70
Negerin 35+
320.329.30
Verpleegster
320.323.63
Rijp Ordi
320.324.54
Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
**"•ZAPPSEX*-***
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen. 75
cpm
Sexclub
06.96.91
Effe vlug
06.96.92
Rijpe vrouw
06.96.94
Meisjes (18 jr)
06.96.40
Frans standje
06.96.46
Vrouwtjes
06.97.11
S&M Club
06.97.91
TOPSEX 25+
06.97.92
Hardcore
06.97.94
Zoek jij telnrs. van echte hete
meiden van 18"? Gewoon voor
'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c pm.
Zoek jij wulpse meisjes van
18 jr."? Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44. 75c pm.
ZOU JE WEL EENS WILLEN
Mijn adres, mijn telefoonnummer en hoe ik eruit zie, vertel
ik je als je belt:
96.88 (06-100 cpm).
» Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

PRIVE-KONTAKT. Je krijgt direkt 'n meisje van 18 jr. aan
de lijn 06-9570. 100c pm.
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje. 06320.321.44. 75c pm.
Sabrina en nog veel meer
meiden van 18 willen direkt
apart. 06-320.322 88. 75c pm
Linda en nog veel meer meisjes van 18 jr. zoeken sexkontakt. Bel 06-9664. 75c pm.
LIVESEX PRIVÉ! 75 cpm
De madam verbind je door
voor een privé gesprek!
Grieks standje
06.95.05
Erox live
06.95.06
Rijpe vrouw
06.96.09
S&M live
06.96.26
Tieners (18) live . . . .06.96.36
Topsexbox 25+
06.97.22
Frans standje
06.97.33
Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info' 06-9766. 75c pm.
Meer dan 400 meisjes van 18
willen een afspraakje met jou
06-320.322.11. 75c pm.
Meiden 75 cpm. 06-320
327.06
St. Frans/Grieks
326.19
Effe vlug'
325.54
Topsex 25+
326.63
Ordi/Grof
326.77
Ruige Sex
329.66
sexlesjes
Meisjes 75 cpm 06-320326.17
Straatmeid
327.47
Onschuldig
322.55
Vol v. boven
340.44
Les 35 + 18 jr
328.27
Lesbi
NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18 jr
06-320.324.11. 75c pm.
Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters
SM voor 2 (direkt apart).
36-320.329.99. 75c pm.
ONDEUGENDE huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun telnr.
3el nu 06-9661. 75c pm.

Diversen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800

Diverse clubs

Kunst en antiek

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 .JM Zandvoort

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

HASSING B.V.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

voor de particulier

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

omco
f

Holland Optical Company B.V.
Vernjn Stuartweg 42, Postbus 234, 1110 AE Diemen

De .sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/'-lfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Auto's en
auto-accessoires

G. van der Meer - Amsterdam

020-5626271

Autoverzekering

P. v.d. Schans - Uithoorn
L. Westerhof - Zandvoort

voor de OPTISCHE RECEPTSLIJPERIJ en
voor het VEREDELINGSLABORATORIUM

Financien en
handelszaken

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Muziekinstrumenten
PIANOLES
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.
T k. orgel Eminent Solina F
217 ƒ 1500,-. Tel.: 14137.

Lessen en clubs
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092
DOORLEREN IN DE AVOND
Opleidingen in de werktuigbouw. Werktuigbouwkundigtekenaar en constructer apparatenbouwer voor werknemers in de metaaltechniek
die de nieuwe ontwikkelingen
willen bijhouden. Meer informatie. Bel naar Amstelland en
Meerlanden deeltijd KMBO,
Startbaan 26 1187 XA Amstelveen, tel. 020-6474726.
en vraag naar dhr K. Vreeken.
DOORLEREN IN DE AVOND
Opleidingen in de motorvoertuigentechniek, auto, electricien of technische kaderfunktionans. Voor werknemers die
op zoek zijn naar meer perspectief m de garage of autotechniek. Meer informatie. Bel
naar Amstelland en Meerlanden deeltijd KMBO, Startbaan 26 1187 XA Amstelveen
tel. 020-6474726 en vraag
naar de heer T. de Jager.
DOORLEREN IN DE AVOND
Opleidingen in de electrotechniek of in de electronica,
monteur, assistent technicus,
1e monteur, en technicus.
Voor werknemers m de electro die niet stil willen
blijven staan. Meer informatie. Bel naar Amstelland en
Meerlanden deeltijd KMBO,
Startbaan 26 1187 XA Amstelveen, tel. 020-6474726 en
vraag naar de heer C.Wilkes.
DOORLEREN IN DE AVOND
Opleidingen timmeren m de
bouw Voor iedereen die in de
bouw werkt en verder kijkt
dan die ene plank. Meer informatie. Bel naar Amstelland en
Meerlanden deeltijd KMBO,
Startbaan 26, 1187 XA
Amstelveen, tel. 020-6474726.
en vraag naar dhr S.VIaar.
Handel of economie nog niet
onder de knie! Bel nu:
02507-17994 voor bijles m
deze vakken, gegeven door
een 2e jaars student.
Kies een beroep met arbeidsmarktperspectief! Heb je een
LBO-diploma of MAVO-diploma en trekt de informatifca of
de administratieve sector je
aan' Aan onze school kun je
leren en werken tegelijk.
Voor meer info Amstelland en
Meerlanden, deeltijd KMBO,
Startbaan 26, 1187 XR
Amstelveen. 020-6474726 en
vraag naar mevr P. Heimans

Allemaal leuke meiden (18)
zoeken z.s.m. een vriend.
06-320.330.77. 75c pm.
VERENIGINGSGEBOUW
Als het klikt willen deze meiDe Krocht
den (18) vaker sexkontakt.
Grote Krocht 41, Zandvoort, 06-320.320.55. 75c pm.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
BETTY'S ESCORT
voor
Rrst Class. Na 19.00 uur
BRUILOFTEN - RECEPTIES
020 - 6340507 - 6328686.
KOFFIETAFELS
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
Te koop
(18) of een lekkere jongen:
aangeboden
06-320.330.87. 75c pm.
diversen
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
* Te koop: hockeyschaat- 06-320.326.66. 75c pm.
sen, mt 40, prijs ƒ 15; hobbel- De allerleukste meiden bellen
paard, staat in de grondverf met de FLIRTBOX.
ƒ20. Tel.: 02507-17,165.
Bel 06-9501. 75c pm.
*Te koop kinderwagen licht- DEBBIE's Sexdatmg maak 'n
blauw, '-Bébé Confort' ƒ 275. afspraak met haar vriendinTel.: 02507-17060.
nen. 06-350.222.41. 75c pm.
*Te koop: zilveren bonbon- DIREKT apart met een meisje
schaaltje, lelievorm, 2 delen of een lekkere jongen (18),
ƒ 30; kristallen zoutvaatje ƒ 5; voor een live heet sexgekristallen
bonbonschaaltje sprek. 06-320.330.81. 75c pm.
ƒ7,50. Tel: 02507-17165.
Direkt een leuk meisje aan de
*T.k. eenpers, dekens, ƒ30 lijn. Vraag naar haar telnr.
per stuk (als nieuw); eenper- voor 'n avondje uit. Direkt
soons dekbed ƒ20; SKFapart. 06-9510. 75c pm.
transportwielen min 200x50,
4 stuks ƒ 150. 02507-13868. Direkt kletsen met 'n leuk
meisje van 18. Bel 06-9757 en
*T.k. loopstoeltje (Welkom) maak 'n afspraakje. 100c pm.
ƒ50. Tel.: 02507-17617.
DIREKT KLETSEN, met een
T.k. tekentafel: Neolt Jolly leuk meisje! Bel snel
80 x 1.20 cm ƒ600,-.
06-320.330.21. 75c pm.
Tel.: 02507-14137.
Direkt kontakt met een meisje
van 18. Druk op de nul voor
Te koop
meer meisjes. 06-320.322.05.
75c pm.
gevraagd
Direkt Snel Sexkontakt.
diversen
SEX-KONTAKTLIJN.
06-320.320.32. 100c pm.
*Te koop gevr. kinderfietsje
4 a 5 jaar, met zijwieltjes. Tel. DUIK m bed met 'n lekkere
meid (18)! Vraag haar tel.nr.
02507-19558.
Bel 06-9511. 75c pm.
Eerste wilde EVELIEN niet,
Onroerende
maar oen ze haar rokje liet
goederen te koop
zakken..! 06-9530. 75c pm.
gevraagd
Er zijn genoeg meidenVan 18
die ook het bed in willen.
Luister op 06-9603. 75c pm.
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
Tel. 02507-14534
naar 'n afspraakje- met een
Te koop gevraagd WOON- lekkere jongen (18)? Of voor
HUIS, omg. Haarl.str., Zand- een opwindend gesprek met
v.laan, Kostverl.str. of Z'vrt- 'n hete knul: 06-9613. 75c pm.
zd. Indien de woonr. er zich Genoeg ondeugende meisjes
toe leent kan (alleenst.) oude- (18). Ben jij ook op zoek?
re verkoper/ster bl. won. Eni- Bel 06-9602. 75c pm.
ge huis. h.hulp kan geb. worden. Alle ser. br. o. nr. 761- Gewillige meisjes (18) i
huisvrouwtjes zoeken jou.
77912 v.d. blad.
06-320.330.45. 75c pm.
HARD p.m. 75 et 06Onroerend goed
320.323.13
Hardlesbi.
en woonruimte
320.326.18
Domina 35
320.324.34
S&M
te huur
320.324.14
Ruig Rijp
aangeboden
320.324.04
Onderdanig
Heet huisvrouwtje is op zoek
Kam. voor besch. jonge naar 'n avontuurtje.
dame ƒ450- p.mnd., 1 mnd Bel nu 06-9663. 75c pm.
borg. Br.nr. 762-77913 v.d. bl.
Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Onroerend goed
Bel nu 06-9665. 75c pm.
en woonruimte
Hete meisjes van 18 willen
te huur gevraagd
echt snel Sexkontakt. Nu met
tel.nr. 06-320.330.66. 75c pm.
Jonge werkende vrouw zoekt HOMO: Waar gebeurd, knulmet spoed zelfst. woonruimte len onder elkaar.
06-320.327.01. 75c pm.
te huur, mcl. ƒ 600 max.
Tel.: 023-248372.
Homo: Zoek je 'n hete. boy
7
Piloot in opleiding zoekt per voor 'n sex-afspraakje
sept. t/m juni '93 woonruimte 06-320.330.18. 75c pm.
tot
max. ƒ650,-. Tel. Homojongens onder elkaar.
03418-56455.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 75c pm.
HOMOKONTAKT. Zoek
Woningruil
een lekkere boy? Bel nu
06-320.330.95. 75c pm.
900
RUILADRESSEN in IK WACHT DAT JIJ ME BELT
A'dam. GRATIS informatie bij Ik vertel je de pikante dingen
Het Oosten. 020-588.22.55 over mezelf en geef je m'n
Woningruil A'dam Zandvoort adres en telefoonnummer.
06-95.98 (100 cpm).
aang. 3 kamers, badk., kitchen, huur ƒ273 p.m. Gez. 3 PARTNERRUIL pnvelijn, dikamer benedenwoning met rekt apart met vrouwen en
tuin, huur +/500 p.m. Tel,mannen voor sexruil.
020-6255109.
06-320.330.91. 75c pm.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

! SINGER
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

ffi
02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN

j
l
j

P. E. M. Stokman
KNOPEN
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIEj

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a

295,"

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

ür-

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries
AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

NOG STEEDS TEVEEL
VpORWTZELFDf
IÉDDÜKT
Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

1,89
1,73
1,04

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Quik
div. vis- en vleesspecialiteiten
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22
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VAN ROOTSELAAR AUTOTECHNIC
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX

38000 KM
04/89
ƒ 12.750,26791 KM
12/90
ƒ 14.000,31000 KM
03/91
ƒ 15.500,29000 KM
07/90
ƒ 14.900,39000 KM
06/90
ƒ 14.750,55000 KM
03/87
ƒ 10.250,83000 KM
03/87
ƒ 9.800,60000 KM
04/90
ƒ 13.750,76000 KM
08/89
ƒ 15.900,69000 KM
10/90
ƒ 15.500,47000 KM
03/89
ƒ 17.300,112800 KM
04/86
ƒ 8.750,10/87
86000 KM
ƒ 12.750,119000 KM
01/88
ƒ 12.600,140000 KM
06/89
ƒ15400,105000 KM
11/90
ƒ 17.900,142600 KM
06/89
ƒ 17.800,105000 KM
02/89
ƒ 18.900,102000 KM
02/89
ƒ 22.900,*BX 16TGI
1300 KM
02/92
ƒ27.200,-*
* BX DEAUVILLE
7700 KM
03/92
ƒ 24.500,- *
* ZX REFLEX, blauw
15500 KM
02/92
ƒ 23.250,- *
* ZX REFLEX, rood
13000 KM
02/92
ƒ 23.250,- *
Schade/taxatie. APK. Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt Citroen en Peugeot.
BOVAG-garanties. 100% financiering mogelijk.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in olie
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorls Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl.
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gaslhuisplein 12.

DE WEER 29.ZAANDAM, 075-350985

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Fiat

FIAT VERMEY B.V
Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

BX 1,9 Diesel b.j. '89 131.000
km. Elk. keur. toegest. Tel.:
02503-36653.

BMW

el. overdag 02503-62161.
Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
'k. BMW 316i, 1988, 110.000 DRUK BRENGEN bij de Citroen
:m, cirrus blauw, APK, i.z.g.st. specialist in Zaanstad.
Garage Rene Spaan, tel.
el overdag: 02503-62161.
075-281193/353788.
Van part. BMW 315, LPG, '83,
•eel extra's, kl. zw. Zien is ko- Visa '82, nwe APK + trekhaak
sen, ƒ 4375. Tel.:02503-31593. ƒ 875. (Startmotor defect).
Tel.: 6188285 (na 18.00).

HtH. tegen inruilprijs: BX 19 RD
"reak, 5-'88, ƒ12.500. BX 16
RE, LPG, wit, 1-089, ƒ 12.500.
3X 16 RE, LPG-o.b., wit, 9-'88,
9750. BX 16 RE, LPG, wit,
-89, ƒ 11.750. BX 14, blauw,
i-'88, /-7250. BX-14-T, rood, 5
-ersn., LPG, 6-'89, ƒ 10.250. BX
14 RE, LPG, 4-'87, ƒ7250. BX
1 9 D, 4-'86, ƒ 7250. BX 14TGE,
_PG, lichte schade, 1-'90,
11950. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777.
OTO//ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
tel.: 02940-16661
BIEDT AAN:
AX 1.0 RE
82.000 87
AX 1.1 RE
90.000 87
AX 11 TGD
36.000 91
3X Diesel
30.000 90
3X Break D
122.000 90
3X Break D
250.000 87
- diverse demo's in verkoop:
ZX 1.4 Reflex
92
XM 2.0
92
AX First 3-d. spec. aanbieding
Skoda Favorit
30.000 91
vMsubishi Lancer
stat.car
100.000 87

Voor een occasion
of nieuwe CITROEN:

XM, BX, ZX, AX of
GSA.
AUTOBEDRIJF
uw Citroen-specialist
MIJDRECHT:

„

XM Comfort . . . . 9 1 ƒ36.500
XM Ambiance ..90 ƒ29.900
BX Turbo Break D90 ƒ27.500
BX Turbo Diesel 89 ƒ 17.500
BX RD Break D .89 ƒ15.500
BX 19 TRS Br.lpgSS ƒ 14.500
BX 16 RE Br.lpg 89 ƒ16.500
3 x BX TRD ....90 ƒ16.500
6 x B X T R D ....89va/ 13.500
BX Diesel
89 ƒ12.900
BX 19 GTI Ipg ..90 ƒ19.900
BX 19 TRS Ipg .89 ƒ14.500
3 x B X 16TZI Ipg 90 ƒ15.500
3 x BX 16TRI Ipg89 ƒ13.500
2 x BX 16TRI ...89 ƒ14.500
BX 14TE 40000km90 ƒ16.000
BX 14 TE
89 ƒ11.500
BX 14 TE Ipg
ƒ 12.900
AX 11 TRE 5d ..88 ƒ 8.950
VISA GARAGE, Houtmankade
37, A'dam, tel. 020-6278410
Adverteren m „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

:;

Rover

Record voor
Rover

Peugeot

020-6949266
Subaru

Subaru

ZUIDWIJK

020-6719154

Mazda 323 Sedan, b.j. 5-'85;
PANDA 1000 L i.e., 05/90, APK 8-'93 i.z.g.st. ƒ5000.
30.000 km, wit. Vr.pr. ƒ 9.750. Tel. na 19.00 u. 020-6479457.
Tel.: 020-6629517
Mazda 626 GXL, autom., m.
'86, i.z.g.st. ƒ5950. Inruil mog. 405GLX9'91 d.blauw/28.950
405 GLD 5'89, d.blauw/ 19 500
Tel. 02990-37825.
605 SRI 8'90, gr.met. ƒ 32.500
605 SR 3.0 1 '92 bl.met./ 57.500
FIESTA 1.1 i. CL, 3-drs., rood, MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
.Minervalaan 86, 020-6629517.
Tel. 020-6320202
11/89, 33.000 km. Vr.pr.
323 HB GLX, Lpg, 1.3 90
ƒ 14.500. Tel.: 020-6629517
ƒ17.950 Peugeot 305 GL, mod. '84,
FORD ESC. 1.6 DCL, juni '86, 323 HB Sport 1.387 ƒ12.950 elektr. schuifd., APK, moet
wit, apk mei '93,150000 km, 1e 323 HB LX.aut. 13 89/16.950 weg, ƒ 2350. 06-52802648.
eig. ƒ6500. Tel/02907-7272.
323 323 SED GLX, aut. 1.5
Peugeot 305, GLD, m.'83,
ƒ10.950 APK '93, een plaatje, ƒ 2.450,
Ford Escort Estate 1.3 L, 5 drs., 86
8-'83, nw. APK, rijdt nw„ gave 323SED Ensign 1.5 89/ 17.950 tel. 020-6105478.
323 SED Cos 1.388 ƒ16.500
auto, ƒ2.950, 020-6105478.
626 HB LX 1 8 88
ƒ 14.950 T.k. Peugeot 309 XL profil b.j.
Ford Sierra 1.8 CL, LPG, m. '87, 626 HB GLX 2.0 89 ƒ 20.950 '87 i.z.g.st. 53.000 km, APK
puntgaaf ƒ7950. Inruil mog.
5/93 Vr.pr. ƒ 9800. Tel.02990Toyota Corolla XL 1.3
Tel. 02990-37825.
33585.
89
ƒ16.950
Ford-Escort 1.6, b.j. 1982, APK Renault 21 GTS 1.788/11.950 T.k. Peugeot 309 gr., 1.6, b.j.
5-'93 ƒ3250, in goede staat. Ford Fiesta CL 1.1 87 ƒ 11.500 '87, zwart + opendak, 75000
Tel.: 02979-86468.
km, vr.pr. ƒ 10.000:02982-5372.
Ford Escort 1.4 spec.
ƒ16.950 Van part. Peugeot 305 GL,
HH. tegen mruilpnjzen: Ford 89
Sierra 2.0i CLX 4-drs., zilver
stat.car, '82, wit, pracht staat,
SPECIALE RODE COUPÉ
metall., zonw. glas, 9-'90,
ƒ2475. Tel.: 02503-30582
AANBIEDING:
35.000 km, ƒ22.500. Resta 1.4 Nissan Sunny SGX 1.6 coupe
CL (lichte schade), 9-'87, 90
ƒ19.950
ƒ 6950.
323 F GLX 1.6i 90
ƒ25.950
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am- 323 F GLX PS 1.6i 90 ƒ 26.950
Porsche 911 cabno Carrera
sterdam. Tel.: 020-6627777.
Slijperweg 18, Amsterdam-N
uitv., b.j. '76, kent. '92. Nw. kap.
(Bij FEBO en PRAXIS)
Ferrari geel, laag, breed, zeer
apart. Pr. ƒ41.950.
Tel.: 03418-56455.
Lada 2105 1.2, b.j.'90, 1e eig.,
LPG, 65.000 km, boekjes
aanw., mr. gar. mog., ƒ6.950, HH. tegen inruilprijs:
Senator 3.0i CD, aut., 4-'88,
tel. 020-6105478.
ƒ24.000. Vectra 1.8 GL, 5-drs„
SAAB SERVICE
LADA stationcar, bj. 7-'89, wit, rood, LPG, 12-'89, ƒ 16.500. KaMOLENAAR
47.000 km, APK 9-'93, trek- dett 1.6 D Van, 10-'86, ƒ6950.
onderh., rep., apk
haak, radio/cassette, ƒ6900. Kadett 1.8 'LS, rood, 4-drs.,
020-6865194.
sch.dak, c.v., LPG, 3-'89,
Royal Class Saab's
T.k. LADA 1200 S, '85, wit, ƒ13.950. Kadett 1.2 LS-3-drs.
Diverse occasions!
Station, LPG-o.b. 1-'83, ƒ3950.
79.000 km. Vr.pr. ƒ 700.
Omega 1.8 LSi, aut., LPG, met
Tel.: 020-4904758.
Hoofddorp, 02503-14097
beschadigingen,
4-'90,
ƒ 10.950. Prijzen incl. BTW.
Autobedrijf BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777.
M.B. 200 D, zeer mooi, crème,
Kadett 1200 C, '76-APK 4-93, Autobedr. Leeweg. ZwanenAPK, 8-'93, bj 1980, ƒ3750.
altijd
vertroeteld - ijzersterk! burg. Ind.terr. 'De Weeren'
Tel. 02503-30976.
Leeweg 11. Seat-dealer voor
ƒ875. Tel.:02979-72618.
Mercedes 190, m. '84, autom.,
H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.
Opel
Ascona
1.6
Diesel,
b.j.'85,
schuifdak, i.pr.st. ƒ 13950. Inruil
SEAT AUTOCENTRUM APC
4 drs., nw. APK, ƒ4.250,
mog. Tel. 02990-37825.
2e Schinkelstraat 18-28
Tel.: 020-6105478
A'dam, tel.: 020-6763335
OPEL CALIBRA 2.0i, bj.'90,
rood
ƒ 43.950. SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
OPEL KADETT stat. 1.3 aut.,
GOLDCAR AMSTELVEEN
A'dam - 020-6686146.
ƒ 13.950.
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi bj.'87, wit
AUTOBOULEVARD
occasions. Tel.. 020-6433733. OPEL KADETT 1.6i GT, 3-drs.,
bj.'90, zwart
ƒ22.950. • De advertentie-afdeling beRIVA A'DAM-NOORD
houdt zich het recht voor ad020-6361153
vertenties eventueel zonder
Nissan Sunny 1.3 trend HB, b.j. Opel Corsa 12 TR, m. '87, punt- opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
gaaf ƒ6950. Inruil mog.
'89, grijs met. 47.000 km.
advertentiewezen).
Tel. 02990-37825.
Prijs n.o.t.k. 075-175943.

Porsche

Lada

Opel

Mercedes-Benz

Seat

Mitsubishi

Nissan

*

Renault

Opel rek. 2.0S, '82, get. glas, HH. tegen tnruilpnjs Renault 19
Minor Motorcars
centr. deur vergr, trekh. 3TS, 5-drs., 9-'90, si 35.000
Rover Dealer
<m,
groen
met.,
/
18.950
R21
/ 2950. Tel.:02503-11930.
TL Nevada 5-drs. Stationcar, 3- Sloterkade 40-44, Amsterdam
T k. Opel Ascona 1.6S, b.j. '83, '88, ƒ 10.750. R19 GTX, LPG,
020-6177975
APK mrt '93, vr.pr. / 2950.
rood, 3-drs., 5-'90, ƒ14500
Tel.: 020-6331915.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, AmT.k Opel Kadett coupé, b.j sterdam. Tel.. 020 6627777
'76, autom., vaste pr. ƒ500. Renault 25 GTS, bouwjaar '87,
Tel: 020-6657514.
kleur blauw, prijs n.o t k Tel
02993-62668
Metro 1.3 Surf Summer 07-'86
.01-'87
Renault 5 TL, metalic, bouwj Maestro 1.6 Mayfair
. . ,04-'88
m '87, puntgaaf ƒ6950 Inruil Rover 216 SE
Rover 216 Vitesse EFI ,07-'87
COBUSSEN AMSTERDAM
mog Tel. 02990-37825.
Sinds 1930
RENAULT 5TL, 5-drs., b.j '86,
Leeuwekeur gebruikte auto's
wit
ƒ10 500.
Wij hebben voor u diverse
RIVA A'DAM-NOORD
occasions klaar staan.
020-6361153
Inruil mogelijk
RENAULT AMSTERDAM
PEUGEOT-DEALER
Top occasions met 1 jaar
Adres: Baarsj'esweg 249-253
garantie
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
Actiemodel
BIJ DE GROOTSTE DEALER
RENAULT-DEALER
PËÜGEOT-DEALER
VAN NEDERLAND
biedt aan, met 1 jaar
, AMSTERDAM-ZUID
De Mini Jumbo
topoccasion-garantie'
KIJK en VERGELIJK !»!
05/90
Super White
106 XR 3'92 rood ..ƒ20.950 R 5 TR 3-drs Roxane
205 Ace. 1 '86, grijs m./ 9.950 R 5 TR 3-drs Campus 01/90
Extra's Sunroof
205 Ace. 4'86, d.blauw/ 9.750 R Clio RN 1.4 3-drs . 06/91
radio/cassette op slede,
205 Ace. 10 '91, rood ƒ 17.950 R 11 GTX 3-drs . . . . 03/85
spatlappen, striping
205 Ace. 10 '91 anthr./ 18.500 R 11 TL Chev. 3-drs . . . 03/87
tw.v. ƒ1250,- GRATIS
. 06/89
205 GE 1'89, beige . . ƒ 13500 R 21 TL 1 7 . ..
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
205 XL 6 '90, w i t . . . .ƒ 16.750 R 21 GTL 1.7 Symph. 10/88
SUBARU HEERE
06/91
205 XR 4'86, wit . . . .ƒ 10.900 R 21 TL HB 1.7
Ceintuurbaan 225, A'dam
205 XR 3 '89, rood . .ƒ 14.950 R 21 GTS Nevada .. . 12/91
01/89
205 XS 10 '87, rood .ƒ 14.500 R 19 GTS 5-drs
205 XS 1'90,rooc' ..ƒ18.500 R 19 GTX 5-drs . . . . 10/89
205 GTI 5'86, zwart. .ƒ 15.950 R 19 GTR 3-drs . . . . 12/89
205 GTI 1'90, rood
ƒ25.750 R 19 GTR Chamade . 12/89
MOQY EN ZOON;
309 XR4'89, wit . . . . ƒ 1 4 9 5 0 R Expr. 1.4 Combi . . . .04/86
03/88 v h Museum autobedrijven
309 XR 10'87,bl.met .ƒ 10.950 Fiat Uno Champ

Saab

Wim van Aalst,
02979-84866

Opel Record, 1978, als nieuw,
2-drs, goud-geel binnen/buiten, ƒ 1800. Tel.: 020-6268396.

Ford

Alfa 33, 1.5 U, b.j. '88, el. raTien, 74.000 km, APK '93, kl. C15 E14, b.j. 6-'91, 25.000 km,
ood, z.g.a.n. ƒ 11.250. Tel.: nwe. trekhaak, grijs kent. Vr.pr.
6003911 na 17,00 u. tot 20 u. ƒ 12.500. Tel.: 020-6891350.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
k. BMW 316, 1988, 11.000 prijz. Verk. van losse onderd.
<m, cirrus blauw, APK, i.z.g.st. Tel 020-6680820 en 075-702625

itroen Visa, 11 RE, b.j. '86,
APK okt.'93, ƒ5500, in zeer
goede staat. Tel.: 020-6913153.

HH. tegen inruilprijs: Mazda
626 1.8 DX 12 V, 4-drs., LPG, 5'90, ƒ16.500. 323 1.5 GLX 4drs., 3-'89, ƒ 13.950. Autobedrijf BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

020-665 86 86

Citroen

Mazda

Fiat Panda 750 L, S 6, 1e etg., 626 Hardtop 1.6, '79, i.z.g.st.,
b.j.'89, 23.000 km, kl. zwart, 130.000 km. APK apr. '93 Vr.pr.
ƒ8.750, mr. mog., 020-6105478. ƒ 1300. Tel.: 020-6647967.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Alfa Romeo

11 RE
11 TE
11 TE, 5-drs
11 TGE
11 TGE
14 TRS
14 TRS
MISTRAL, open dak
14 TE
14 TE
16 RE
16 RS
16 TRI BREAK
19 D
19 D
19 TD
19 TRD
19 TRD, stuurbekr.
TURBO D Break

1-7

*,

Deze bon brengt deloop in uw "showroom".
Of u nu zelf een showroom heeft of uw,auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie in
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen ,van fWeekmedia in het gebied
Groot-Amsterdam, Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van. ca, 750.000 exemplaren
van "Weesp tot Zandvoort.
,
\

ASTER B.V.

Subaru Justy Jump

Amsterdam - Noord

Van ƒ22.095,- voor ƒ 20995,-

Asterweg 14
Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853 S'V

Suzuki
Amstelstein - Suzuki

26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50

3
4
5
6
7
8

95,00
106,50

9
lü

Geopend van 9.00 - 18.00 uur,

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

(verbindingsweg tussen Hoofddorp en Heemstede)

voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz Minervalaan 85,020-6793249/6713581

Tel. 023 - 294072

Voor een goede SUZUKI-occasion naar
Zuidemde 44, Koog ad. Zaan 075-164692.
Correcte service, inruil en financiering

HONDA
Civic 1 3 Luxe, wit
'85
voor A'dam Noord e.o.
CMC 1 5 l GT, zwart
'85
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
CMC 1 3 Luxe, rood
'88
CMC 1 4 GL, wit
'88
T.k. Suzuki Samurai rhino, zw
Civic 1 5 I.GL, rood
'89
7-'91, veel extra's, ƒ18000.
CMC 1 5 I.GL, wit
'90
Tel.- 02972-62410.
Te koop Golf 1 3, benzine + CMC 1 5 I.GL, blauw
'90
T.K.: Suzuki Swift, inj. sportmo- L.P G., mei 1989, ƒ 15.000.
CMC 1 3 Luxe, zilver
'91
del, 1300 cc motor, 7.600 km., Tel. 02975-64664
C.R.X. 161 16V, rood
'87
nov.'91, veel extra's-el ramen,
Integra 1.5, zilver
'87
alarm met afstandsbed., tape- VW Jetta 1 6 Elan '87, 1e eig.,
'85
nwe APK, 4 drs , nw.st. ƒ 9990 Prelude 1800 EX, grijs
ree., ƒ 21.950,-075-312220.
Accord Sed 20 EX, blauw '88
Tel • 020-6313427.
Accord Sed 20 EX, grijs '90
VW.Jetta 19_80, m zilv., Pullm.
Accord Sed 20 EX, wit
'89
bekj, git.gV.'nviremmen, APK
Accord Sed 20IEX, grijs
'60
'apr:'9377-2600. Tel.~6965176'
T.k. Toyota Carina II stationwa- Zwarte Golf CL Diesel, 1986
jon, Apr. '88, APK febr. '93. APK 7-'93, 4 deurs, 4+E,
C O M P A N Y C A R S
I2503-38840 (na 18.00 uur).
190.000 km, extra's: getint CMC 1 3 DX, rood
'92
Toyota Corolla, b.j.'84, 4 drs., glas,
sunroof,
radiocass. CMC 1 5 DXi AT, rood
'92
Vinkeveen,
tel.: CMC 1.5 DXi sed. blauw '92
nw. type, automaat met scha- ƒ9750,-.
02972-2396.
de, ƒ2.450, 020-6105478.
Accord 2.0i EX, zwart
'92

Volkswagen

Toyota

Volvo

ANDEREMERKEN

Volvo-occasions, + 35 in voorraad
o a.:
Volvo 740 GL, aut., stationcar, 60000 km .
Volvo 740 GL blackline, 33000 km . . . .
Volvo 240 GLT, grijs met., 70000 km . . .
Volvo 244 DL, LPG, 140000 km
Volvo 480 Turbo, leer, schuifd., 33000 km
Volvo 460 GL Sedan, 35000 km . . . .
12 x Volvo 440 1989 t/m 1992 v.a

1986
1990
1989
1985
1991
1991

ƒ24.950,
ƒ36.750,
ƒ28.750
ƒ11.950,
ƒ44.750,
ƒ28.750,
ƒ 18950,

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Volvo 340 DL, b.j '83, APK
5/93, 2 liter, trekh geen mank Volvo 760 GLE, d bl met., Ipg,
zeer repr. en compl directie
ƒ3500. 020-6465215.
auto '88 Wegens directie
Volvo 66 Autom , m.'77,
overn BV. ƒ 19 000,- incl BTW
rijdt nw., APK'93, ƒ650,
Tel 03402-39562
tel. 020-6105478

Klassiekers
en Oldtimers
VW412LS, b.j.'74, ong. 1e lak,
vr.pr ƒ5750 Tel. 020-6968231

Autofinanciering
en verzekering

Naam:

'86

Postcode + Plaats: -

'87

Telefoonnummer:.
Handtekening:
.

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Posth*s 156, 1000 AD AMSTERDAM ,of afgeven bij Hét Parool,
Wïbautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aernstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; -Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

I

É»xnr:020-ó656321

ƒ 8.950,-

ƒ 7.750,-

Chev.Beretta GT 3 1 aut '90
Ford Fiesta 1.1, grijs
'85
Nissan Sunny 1.6 Coupé, wit'87
Peugeot 205 1 1 Ace., rood'89
VW Passat 1 6 5-d, blauw '88
VW 1.3 Manhattan, zwart '89
Alfa 33 1.7 Q, rood
'87
Alfa 75 1 8 IE, rood
"90
Alfa 75 20 TwS, rood
'90
Alfa 33 1.35 Sp wagon, rood'88
Occasions rnet 1 jaar garantie
CMC 1.5 GT, zwart
'87
CMC 1 3 L, rood
'88
CMC 1 3 Luxe, zilver
'91
CMC 1.5i GL, zilver
'90
CMC 1.5i GL, blauw
'90
CMC 1 5i GL, rood
'90
Accord 2 O EX LPG, grijs '90
Accord 2 O EX, blauw
'88
Accord 2 O EX aut, wit
'89
Prelude 1 8 EXR, grijs
'85
Integra 1 5 L, zilver
87
A L F A R O M E O
Occasions met 1 jaar garantie

MITSUBISHI Galant 1800 GL
MERCEDES 200 D, '86,
Turbo D '85
ƒ 7 250,- ƒ 24 750 - V W GOLF 1 8 CL
MITSUBISHI Lancer 1200 GL
Cat., '89 ƒ18950 PEUGEOT
LPG '85
ƒ 5.750,- 205 XS, div extra's, '89,
OPEL KADETT '80 .ƒ 2 250,- /16 500.-PEUGEOT 205 18 D,
'88 ƒ 13750-PEUGEOT305S,
Zwanenburgerdyk 503
'85/6500- BMW 316, div exZwanenburg,
tra's '83, ƒ 8 7 5 0 - SUBARU
02907-6572
JUSTY, '86 ƒ 6800.MITSUBISHI GALANT, LPG,
LET OP, STUNTPRIJZEN
'86, ƒ 4 950 Door plaatsgebrek ± 100
FIAT RITMO 85 S aut, '84,
auto's v.a. ƒ 300.- tot ƒ 10.000 ƒ 2 750 Wagenpark Johan Boom,
VAN OSTADE GARAGE
Zuider Akerweg 83, Oranje
Van Ostadestraat 182
hek, A'dam Osdorp.
Amsterdam, 020-6625428
Let op juiste naam en adres
maandag t/ vrijdag
Garantie al v.a. ƒ1.000.+ omruil garantie
RAAK vraagt t k diverse types
Door heel Nederland bekend. Nissan en Toyota, b | ± '78 tot
Tel. 020-6105478.
+ '85 Tevens voor ver- en inDagelijks geop van 9 tot 21 koop, diverse merken tot
uur. Zaterdag tot 17 uur.
ƒ5000,- Tel 075-314618

BLOKSMA
RADIATEUREN
warmtewisselaars, Kapoeas
weg 17, A'dam, 0206148385
Hefbrug sleutelplaats nodia'
HEINING HOBBYHAL "
Tel 02907-6999, A'dam W

Autosloperijen
Autosloperij A dp Liede
Neem geen risico ong
PTT vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502 5435
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 020-6754193

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting
• koelwagen & opnjauto
• 9-pers bussen en piek up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw bewijs. Tel 020-6105478

Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop ,
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min Adam

De hoogste prijs voor elke
merk auto a contant met
vmwar bew , tel 02990-37825. Nieuwe 6-persoons
camper te huur
Ook geschikt voor wintersport
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Te koop speedboot ± 4 m, 02902-61697.
poly., 28 p k., + trailer, ƒ 1.950
tel. 020-6105478

Diversen

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen "voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
Grote sortering ONDERDELEN AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht
merken, alle bouwjaren
Ruilstarters en dynamo's
RAVENSTIJN, 02502-45435
Valkenburgerstraat 134
Lid Nevar
Tel 020-6240748

Motoren/Scooters
Te koop

Honda Rebel 250
bouwjaar 1985
7400 mijl gereden,
kleur rood, nieuwstaat
Prijs ƒ 4900
Tel 072-610266
of 020-5623083

Rijscholen
5-sterren auto- en motorrijschool
Alle rijlessen ƒ34 per les
20 lessen + examenaanvraag ƒ895
Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag ƒ 685
Snelcursus m 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag
Div merken auto's, ook automaat
Halen & brengen
Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Telef 0206138473

Alfa 33 1 3 Mil, rood
'87
Alfa 33 1.3 S, rood
'88
Alfa 33 1 3 S, wit
'88
Alfa 33 1 3 S, groen
'89
Autorijschool Ferry
Alfa 33 1.3 S SpW, rood '88
1e 5 lessen voor ƒ 147 50
Alfa 33 1 5 QV, grijs
'86
Tel 020-6932074
Alfa 33 1 7 QV, rood
'87
Autorijschool MICHEL
Alfa 75 1 8, rood
'87
1e 5 lessen a ƒ25,± 20 Auto's van /1000 t Alfa 75 1 8, beige
'89
Motorrijschool MICHEL
ƒ 2 000, m nieuwe APK
Alfa 75 1 8, groen
'89
pakketpnjs ƒ 790,- Tel
Zuiderakerweg 83 (Oranjehek) Alfa 75 1 8 LPG, rood
89
A'dam Osdorp, 020-6105478
Alfa 75 1 8ie, rood
90 020-6853683, b g g 6181775,
Alfa 75 2 O TwSp, wit
'89 036 5321238 en 02990 34768
'90 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
Te koop gevraagd speedboten Alfa 75 2.0 TwSp, rood
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
tevens aangeboden
"VRIJDAG KOOPAVOND"
Gratis halen en brengen
Tel. 02990-37825.
1900 - 21 00 jur
Tel A'dam 0206942145
VW Passat CL Stationwagon
blauw met, 6-'91, 26000 km,
div opties, interessante prijs
Mitsubishi Colt 1200 GL automaat, 11-'83, APK tot 6-'93
Seat Ronda GLX 1.5 LPG, 01'85, APK 05-'93, ƒ4500
VW Golf APK 3e mnd 93,
ƒ3750,- VW Polo, 03-'84, wit,
mooie auto Renault 5TL, 10'85, grijs met, 2-drs
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697
Autoverzekenngsmarkt
Betaal niet meer dan nodig
Celie Inf 020-6416607.

A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A dam 6364702

bestelwagen afhalen na 1730
uur en de volgende morgen
om 8 00 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020-6794842, 020-6908683

02977-44146/24696

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

APK keuringen klaar terwijl u
wacht Garagage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmcrsstraat 15, A darn

Avond- en nachttar

Kruisweg 1531, Hoofddorp

SPRING IN 'T VELD
Oosteinderweg 338-342
1432 AX AALSMEER

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

SUBARU Mini Jumbo DL

Adres:

APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE,
brandstofpompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
Tel 0206980639

BMK Hoofddorp

Auto Service
Wetter
Subaru-Lada dealer
A! onze oce. boven ƒ3.000,6 tot 12 maanden garantie
LADA Samara 1 1, '90/ 10 750,LADA Samara 1 3, 5-drs.
'89
ƒ 1 1 250,LADA Samara 1.3, '88/ 8.750,LADA Samara 1 3, '87/ 7.250,LADA Samara 1 5, '88/ 9.500,LADA 1200 S, '86 . . ƒ 3.000,SUBARU Coupe 1 6 GL,

27.56
39.75
51.94
64,13
76.32
88.51
100,70
112.89

Alfa 164 V6 inj, groen metall, alle opties
88 ƒ 24 950 •
Alfa 1 5 AV Sprint, zwart, 5 bak, magn velg
86 / 10950Alfa GTV 6 2.5, Inj anthr grijs, alle opties
82 ƒ 14950
Audi Avant 2.3 inj, l blauw metall, roof-rack
84 / 12 950
Audi Avant 2 3 inj, rookzilver, hooldst, get glas84 ƒ 11 950
BMW 316, zwart, 1e eig., magn velg
86 ƒ 1 1 950,BMW 730i geheel 735i uitgev , alle denkb opties88 ƒ 24 950 •
BMW 316i Model 40, Alpma uitgev , super comp!89 ƒ 19 950
BMW 323i Hattge uitgev , verl ,spec velg laat
85 ƒ 17 950
BMW 323i, Harige uitgev , moet gezien worden 83 ƒ 8 950
BMW 320, spierwit, goed rijdend
78 / 1 500 •
BMW 520i, rookzilver, 5 bak stuurbekr, nwe st 85 ƒ 8 950
BMW 325ix, alle denkb opties
.
8 6 / 2 4 950
Buick Skylark V6 Autom , groen mctall, LPG
81 ƒ 4 9 5 0 Citroen BX 1 6 1 6 TZI, 5 bak, el ramen, magn velg90 ƒ 13 950
Daimler Souvercign 12 cyl, alle opties, nw st 85 ƒ 24 950
Daihatsu Charade TS Diesel, groen metall, 3 drs 85 ƒ 5 950
Fiat Croma Diesel, 5 bak, door-lock
8 7 / 8 950 •
Fiat Spider Cabno, rood met zwarte kap
67 / 11 950 •
Ford Scorpio 29i GL, 5 bak, LPG, alles elektr 89 / 13 950
Ford Sierra 23 Diesel, 3drs, nw mod , 5 bak 88 ƒ10950
Ford Escort 1 6 CL Diesel, nwe model, 5 bak 8 8 / 9 950
Ford Escort XR 3i, nw mod , 5 bak, LPG
88 ƒ 15 950
Ford Sierra, 3 drs coupe, groen m e t , nw st
8 4 / 4 950 •
Ford Granada 2 O Savoy, abs nwe staat
8 3 / 3 950
Honda Aerodeck 20 inj, 5 bak, elec ramen
86 / 1 1 950
Lancia Thema 20 1E, nwe model alle opties 90 ƒ24950
Nissan Laurel 2 8 3 LX autom , alles elec
88 / 14 950
Nissan Bluebird 20 GLX 5 drs , LPG, 5 bak
88 / 10950Mazda 626 2.0, 5 drs . hatchb , 5 bak, LPG
88 / 14 950
Mercedes 300E, AMG, 17 inch velgen, airco
86 / 34 950
Mercedes 300E, AMG verlaagd, ABS
86 ƒ32950
Mercedes 190E Evolution, 17 inch velgen
88 ƒ 2 9 9 5 0 Mercedes 190E A u t , schuifd , 4 hfdst., magn velg84 / 19 950
Mercedes 190E A u t , airco LPG, magn velg
84 / 19 950
Mitsubishi Station 2000 Jumbo, 5 bak, magn velg84 / 12 950 •
Opel Omega 3000i, antr grijs, 5 bak, schuifd
87 ƒ 19 950
Opel Senator 2 5i Aut, 4 hfdst, boardcomp , LPG87 ƒ 13 950
Opel Kadett 1 8 GSi, 5 bak, LPG dig dashboardSS / 12 950
OpelCorsa 1 2TR, 47 000 km, 1e eig , nwe. staat84 ƒ 5 4 5 0 Peugeot 205 GTI, 60000 km, boekjes ter inzage89 / 21 950 •
Peugeot 205 1 4, 5 bak, 60 000 km, m. boekjes nw89 ƒ 12 950 Pontiac Fierro 6 cyl inj, A u t , elec. ramen
87 ƒ 19 950.
Renault 25 V6 turbo, alle denkb ace , nwe staat86 / 13.950 Renault 2 5 GTS, zdvermetall, met krasjes. LPG85 ƒ 6 950
Suzuki SJ 410 Softtop, spierwit, LPG .
85 / 9.950
VW Passat, 5 drs Station, CL Diesel, alle opties 91 / 29 950VW Golf 1 3 CL als GTi uitgev , spierwit .
87 ƒ 11 950 VW Golf CL Diesel, d blauw, stof mter, spec velg 89 / 13 950 •
Volvo 760 GLE Autom , leder mter, alles elec 84 ƒ 10 950 Volvo 360 GLS, 20 liter, LPG, 5 bak, schuifd 84 ƒ 5 9 5 0 -

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

± 50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

1
2

Aantal regels

Schrijf hier m bloUetters
uu' tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor I letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de lund v.m de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie- kost.

Service en
Reparatie

Wij adverteren met ong bouwjaren, inruil garantie mogelijk

Algemeen

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autombriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Prijs excl. l'njs incl.
advertentie in.
n.
6% B.T.W. 6%~H.T.\V.

BMK Hoofddorp
Biedt aan:

GEZAKT? Slaag nu op Saba'
Antillen week hotel zwembad
Rijtest theorieles rijles A dam
Rijschool Mobiel 06-52835270
AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG erkende rijschool
SPOEDCURSUS
1895 incl examen
• ƒ45,- per 60 minuten
' binnen 8 weken je rijbcwij
Info 020-6464778

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
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DASH
GEPLASTIFICEERD
DROOGREK
gemakkelijk voor gebruik binnenshuis
PER STUK

ELDERS j&rSÖ' BIJ ONS

BREKKIES
MALSE BROKJES
met vis , kip-, of vleesbrokjes
De kat is er dol op'

BLIK 400 GRAM
ELDERS te

ORIGINELE
QUARTZ
WANDKLOK

ULTRA WASMIDDEL

GROTE

PARTYBEKER

alles in een, ultra waskracht met
natuurlijke wasverzachter

MET LEUKE STRIPFIGUREN

PAK 2,5 KILO

en een rietje m de deksel,
een feest voor elk kind

m fraaie wit / zwarte uitvoering

is gelijk aan 4 kilo normaal
wasmiddel

ELDERS 1235 BIJ ONS

ELDERS J&^ BIJ ONS

PER STUK
ELDERS &S& BIJ ONS

KEMPENAAR

COTES DU RHONE
een helderrode kruidige wijn
krachtig van smaak

FLES 0,75 LITER
ELDERS &$& BIJ ONS

KEY

ROYCO

geconcentreerde Italiaanse

CUP-A-SOUP

TOMATENPUREE

extra gevuld, diverse soorten

doos 5 zakjes
ELDERS && BIJ ONS

WIT STOKBROOD

ideaal voor de soep of pizza
JOfe

HBh. M « • m

a H* JDfe

6 BLIKJES
ELDERS *.

BIJ ONS

vacuüm vers verpakt, dus altijd
lekker vers op tafel

PER

STUK 200GRAM

ELDERS 5<tö BIJ ONS

VERKADE

NET ECHT!

FRAAIE FANTASIE
BLOEMEN
ELDERS U& BIJ ONS

ALASKA POLLAK
VISFILETS
direkt op zee ingevroren
visfilets, mooi blank en zeer
smakelijk U moet ze proeven

LETTERS melk of puur
PER STUK 135 GRAM

PAK 400 GRAM
ELDERS $2$ BIJ ONS

TEMPO PAPIEREN
ZAKDOEKJES

bestaande uit 3 fraaie
gedessmeerde tasjes m diverse
formaten met ritssluiting

een sterke maar toch zachte
tissue kwaliteit

SET 10 PAKJES

PER SET

in diverse leuke boeketjes

CHOCOLADE

ELDERS 23$ BIJ ONS

COSMETICA
TOILETSET

ELDERS^r^BIJ ONS

ONS

DE BRUIN'S

PENY
jonge malse gebroken

GLACE'S

SPERZIEBOONTJES

luchtige cakes met een roze laag fondant

PAK a STUKS

LITERBLIK
ELDERS >lf BIJ ONS

*^"j n in

ELDERS yj& BIJ ONS

PT^S '?'w"i ^f\

ïvfl UMtjjÜHa
f
V' Lim^yLJnnl
LalÜljJ
«aiLy
1

u
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ET EXTRA LAGE PRIJZEN!

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
Donderdag 1 oktober 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 40

Oplage: 5 150

NZH wil hele
jaar nachtbus
ZANDVOORT - De NZH gaat
bij de provincie een subsidieverzoek indienen om gedurende het hele jaar de nachtbus op
vrijdag en zaterdag m te kunnen zetten Het experiment
met de nachtbus is deze week
geëindigd en was een groot
succes

Al snel nadat m juni het experi
ment met de nachtbussen was inge
voerd, bleek dat dit een succes zou
worden Plaatsvervangend districts
chef J Nan "We begonnen met bus
sen met een lengte van twaalf meter,
maar moesten al snel zogenaamde
geledebussen inzetten Dat zijn die
hele lange voertuigen "

Volgens Nan is het succes van de
nachtbus niet alleen te wijten aan de
mooie zomer "In Zandvoort snijdt
het mes aan twee kanten Sommige
Zandvoorters gaan stappen in Am
sterdam en Haarlem en maken ge
bruik van de nachtbus Maar ook
passagiers vanuit die woonplaatsen
reizen af naar Zandvoort Omdat ze
een dagje naar het strand willen,
maar ook omdat er veel activiteiten
worden georganiseerd in dit dorp "

Veiligheid
Op de informatiemiddag
voor ouderen draait alles om
veiligheid

De NZH heeft ook nachtlijnen naar
de IJmond en de Bollenstreek Volgens Nan zijn deze vol naar Haar
lem, maar vrijwel leeg in de omge
keerde richting In Zandvoort is dit
niet het geval

Horeca
Het experiment om nachtbussen
van- en naar Zandvoort m te zetten
is aangekaart door de Zandvoortse
horeca en de gemeente De gemeen
te heeft subsidie voor de proef uitge
trokken, voor de periode juni tot en
met september Nu dat geld op is,
moeten de nachtbussen staken Om
dat het experiment zo succesvol is
verlopen, wil de NZH echter de pro
vincie verzoeken om subsidie te ver
lenen om de nachtbus (lijn 80) gedurende het hele jaar te laten rijden,
van Haarlem naar Zandvoort en omgekeerd
"Dat is immers de geëigende in
stantie," aldus Nan De nachtbus be
druipt zichzelf niet uit de opbrengst
van de door de passagiers gekochte • Tijdens de massale finish van het brandmg-kanovaren was het dringen geblazen.
Folo Bram Stjnen
kaartjes, omdat de personeelskosten hoger zijn Immers bestuurders
ZANDVOORT - Het zat de organiserende vereniging AFAFA geen toch niet genoeg zou zijn om zich kampioen van Nederland te noemen
die nachtdienst verrichten worden niet mee tijdens de strijd om de nationale titel brandingkanova- In de voorgaande wedstrijden had Ron Langerveld, uit Leiden, een voorhoger betaald
ren. Zon genoeg maar wind te weinig, waardoor de zo broodnodi- sprong opgebouwd, die door zijn tweede plaats m Zandvoort met meer in

Onveiligheid busweg
duurt nog tijdje voort

kwam
ge deining van de branding achterwege bleef. Toch werd er gevaar
De Zandvoorter Ruud Luttik, van AFAFA, werd door een twintigste plaats
gevaren door de 31 deelnemers.
ook twintigste in de eindrangschikkmg Bij de dames ging de Nationale titel
Het meest spectaculair was nog de start. Alhoewel de organisatie gehoopt naar Sylvia Penning uit Honselaarsdyk Zij won ook deze laatste wedstrijd
had op zestig kano's, gaf het deelnemersveld van 31 toch een fraai overzicht voor de Zandvoortse kust.
bij de start. De duizenden bezoekers aan het strand vonden het starten de
Voor het tweede jaar kampte de AFAFA met "tegenwind", maar volgend
moeite waard, maar omdat er geen golven waren waar te nemen viel er jaar gaat de actieve Zandvoortse vereniging opnieuw voor de organisatie van
weinig meer te genieten. Uiteindelijk won Harold Duysker deze race, het- dit brandingkanovaren zorgen
(ADVERTENTIE)

LACHEN
IS
GEZOND!
ZIE ADV. PAG. 2

EMM betaalt huurpenningen terug
ZANDVOORT - Een aantal huurders van wonmgbouwverem
ging Eendracht Maakt Macht krijgt een van de komende dagen
flink wat geld terug Het is een teveel aan huur dat zij afgelopen
jaren hebben betaald
(ADVERTENTIE)

Drinkwater besmet
ZANDVOORT - Bij het
pompstation in Overveen van
het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland, is een bactenologische besmetting van het
drinkwater geconstateerd

9 Dagelijks steken tientallen leerlingen van de Manaschool de zogenaamFoto Bram Stijnen
de 'busweg' over.

ZANDVOORT - Of de leerlmgen van de Manaschool een eigen oversteekplaats krijgen, is
nog steeds onzeker De noodzaak hiervan wordt opnieuw
door burgemeester en wethouders bekeken Het college
heeft het voorstel om een oversteekplaats aan te leggen, teruggetrokkên De gemeenteraad was dinsdag nog verdeeld
over dit onderwerp.
De standpunten van de gemeente
raad waren dinsdagavond nauwe
hjks gewijzigd De VVD ziet liever
dat er strenger wordt opgetreden te
gen verkeersovertreders Want juist
door hen is het probleem ontstaan
de busweg, waarlangs de school ligt,
is onveilig geworden door automobi
listen die het inrijdverbod negeren
Zij rijden over deze weg op marktda
gen en op andere momenten om hun
voertuig hier te parkeren
De politie voelt er echter weinig
voor om op dit punt veelvuldig te
gaan controleren, het college van
burgemeester en wethouders heeft
laten doorschemeren ook wel voordelen te zien in dit alternatieve ge
bruik van de busweg Tijdens markt
dagen blijft er een verbinding tussen
Koninginneweg en Louis Davids
straat, en het is een - tijdelijke op
lossing voor het tekort aan parkeer
plaatsen

Motie
Gemeente Belangen Zandvoort
overwoog een motie in te dienen
Deze partij, gesteund door D66, wil
wel dat er een oversteekplaats komt,

Waterstanden
l
HW LW HW LW
Datum
0620 0230 1835 1435
1 okt
2okt
0706 0316 1915 15 16
3 okt
0755 0344 2004 1556
4 okt
0844 0435 21 24 1635
5 okt
1024 0515 2324 1735
.... 0640 1206 1854
6 okt
7 okt
0035 0824 1259 2025
8 okt
01 30 0924 1345 21 25
9 okt
0205 1014 1426 2225
Maanstand
EK zat 3 okt 1411 u
Doodtij 5 okt 10 24 u NAP+45cm

maar dan tussen de Manaschool en
de Hannie Schaftschool Daar kunnen de leerlingen van beide instellin
gen gebruik van maken Plus andere
mensen uit Zandvoort zuid die dit
als looproute naar het station ge
bruiken Voor het echter zover
kwam, trok wethouder Van Caspel
het voorstel terug Een poging van
GBZ raadslid om het 'over te ne
men' en er een 'initiatiefvoorstel'
van te maken, mislukte Volgens
Van Caspel komt het college over
een maand of twee terug met een
oplossing

Daarom is er een lichte hoeveelheid chloor aan het water toege
voegd Volgens directeur J Louwe
Kooijmans is er mets ernstigs aan
de hand en heeft het water in Zand
voort geen chloorsmaak
Enkele putten in de duinen in
Overveen bleken verontreinigd met
een Coli bacterie Niet met de be
ruchte Coli bacterie die in uitwerp
selen te vinden is, maar met een on
schuldigere soort, aldus directeur J
Louwe Kooijmans
Volgens hem is de bacterie gesig
naleerd in een aantal putten m de
duinen Het waterleidingbedrijf
wint inmiddels geen water meer uit
deze putten en is bezig met onder
zoek naar de oorzaak van de bacte
riekolomes Voor de zekerheid
wordt er echter, zolang het onder
zoek duurt, chloor toegevoegd aan
het water "Dat is niet bijzonder De
Amsterdamse Waterleiding doet dat
al lang Voor ons is dit echter de

eerste keer," stelt Louwe Kooy
mans

Grondwater
De directeur denkt dat de bacterie
m het drinkwater terecht is geko
men, als gevolg van het stijgen van
de de grondwaterstand Daardoor
werd het water niet vanuit de diepte
opgepompt, maar vanuit hogere zo
nes "En ondiep grondwater komt m
aanraking met allerlei beesten, die
bacterieen dragen "
Volgens Louwe Kooijmans is een
eventuele chloorsmaak al verdwe
nen, als het water de kraan van de
Zandvoortse huishoudens bereikt
heeft "Daar is de weg van Overveen
naar Zandvoort te lang voor "
Onlangs haalde een drinkwater
besmetting m Amersfoort het
nieuws "Dat is niet te vergelijken
met onze situatie Daar was wel
sprake van de besmetting met een
bacterie die in uitwerpselen zit De
Amersfoorters moesten het water
dan ook koken Deze bacterie is veel
onschuldiger Het chloor voegen we
alleen uit voorzorg toe," verzekert
de directeur

Gratis

keukenapparafuur
OOSTZAAN- 1, 2 en 3 oktober
vieren wij ons 1 jarige jubileumfeest met een sensationele actie
Het enorme succes dat wij vorig
jaar met de opening hebben gehad, willen we nu nog eens over
doen BIJ aankoop van een complete keuken krijgt u van Hans de
apparatuur gratis* U vindt bij ons
ruim 70 modellen die m meer dan
700 uitvoeringen leverbaar zijn
Hans Verkerk heeft ook sanitair
WHIRLPOOL GRATIS. Als u tijdens onze jubileumactie een Caribbean badkamer koopt krijgt u
de whirlpool in uw bad gratis
Graag tot ziens m ons grootste filiaal van Nederland of m een van
onze 17 andere filialen Bel voor
informatie de info-lme 017225564 "of maak gebruik van onze
voordeelblok prijzen

Het gaat om 56 woningen van het
complex De Vlaaie aan de Lijster
straat en de Brederodestraat De be
dragen die de bewoners terugkrij
gen, varieren van 900 tot 1900 gul
den Het ministerie van volkshuis
vesting, ruimtelijke ordening en mi
lieu heeft pas kort geleden de
definitieve huurprijs daarvan be
paald
EMM heeft zo'n zeven a acht jaar
op de uitslag moeten wachten, de
woningen stammen immers uit
1984 Daardoor hebben de huurders
al die jaren teveel huur moeten bèta
len De woningbouwvereniging voor
die tijd zelf een schatting moeten
maken voor een voorlopige, redehj
ke huursom EMM betaalt het geld
zelf terug Ook de bewoners die kor
tere tijd op het complex hebben ge
woond, krijgen huurpenningen te
rug
Omdat het zo lang duurde heeft
EMM enige tijd geleden zelf contact
opgenomen bij VROM en aange
drongen op een definitieve huur
som De aanvraag was in eerste in
stantie nergens terug te vinden La
ter bleken de gegevens m 'een of
andere la' te liggen

Emmy van Vrijbergne de Co
ningh, die 44 jaar oud werd, is van
af het begin betrokken geweest bij
het Cultureel Centrum Zandvoort
aan het Gasthuisplein Zij heeft
zelfs nog meegewerkt aan de ver
bouwing van het voormalig Ge
meentehjk Verzorgingshuis, voor
dat het centrum in 1977 m dit ge
bouw zijn deuren opende
Het waren moeilijke jaren in het
begin, met name omdat een aantal
kunstenaars het met eens was met • Emmy van Vrijberghe de Coningh poseerde in juli nog voor de deur van
de gekozen opzet Maar tegen de het Cultureel Centrum Zandvoort, dat toen 15 jaar bestond.
verdrukking in wist de directeur
(Archieffoto Weekmedia)
er een multifunctioneel centrum
van te maken, dat aan heel wat
wensen voldeed Zo bevatte het
had echter nog veel meer plannen
ruimtes voor de Bomschuiten door Joan Kurpershoek
voor het centrum, dat op den duur
Bouwclub en Genootschap Oud
haar 'levenswerk' moet zijn gewor
-Zandvoort, een oudheidskamer,
een expositieruimte en een thea Centrum Zandvoort Ook veel ande den 'Emmy was het cultureel een
terzaal Het veroverde een belang re Zandvoorters plus toeristen von trum', zei menigeen de afgelopen da
rijke plaats m deze gemeente Al den hun weg naar het centrum gen Ondanks veel extra inzet kon
lerlei vormen van cultuur vonden Want het was 'laagdrempelig' het den die plannen tot nu toe met gere
hier een plek, waa-door jong en was vrijwel dagelijks open, de toe aliseerd worden De gemeente eiste
oud over de vloer kwamen Tallo gang was gratis en elke bezoeker 'harde argumenten' en een afgerond
beleidsplan voordat er beslist kon
ze Zandvoorters hebben inmid was welkom
Emmy van Vrijberghe de Coningh worden over méér geld
dels geëxposeerd m het Cultureel

Begraafplaats
Een gemeente waaraan zij ver
knocht was geraakt Daarvan ge
tuigen haar pentekemngen van
het oude centrum, maar ook haar
wens om in Zandvoort te begra
ven Ook al woonde zij in Heem
stede Die wens had zij ooit al eens
kenbaar gemaakt Emmy van
Vrijberghe de Coningh wordt mor
gen, vrijdag 2 oktober om 10 uui,
begraven op de algemene begraaf
plaats aan de Tollensstraat Het
centrum blijft een aantal dagen
gesloten, de 'lopende zaken' wor
den momenteel zoveel mogelijk
overgenomen door haar collega
Ingrid Feitman

Redactie

tel 18648

.

Minister beslist
over openingstijd
ZANDVOORT - De winkels
in het centrum en op de boulevard mogen waarschijnlijk op
de winterse zondag een uur
eerder open Dat is afhankelijk
van de minister van Econormsche Zaken De gemeenteraad
is inmiddels akkoord Het
nieuwe openingsuur is een
wens van de ondernemers zelf
Volgens hen komt de toerist 's
winters steeds vroeger naar
Zandvoort
Dat is de mening van Onderne
mers Vereniging Zandvoort Vol
gens OVZ is de zondagse toerist te
leurgesteld, als bij zijn vroege wan
deling door Zandvoort de winkels
nog dicht zijn Daarom heeft OVZ de
gemeente gevraagd, of de winkels op
een vroeger tijdstip open mogen De
Winkelsluitingsverordening aan
passen aan de toerist is vooral nu
belangrijk, concluderen de onderne
mers De reden is, dat het aantal
bezoekers op zondag de laatste jaren
fors is toegenomen Die groei moet
worden vastgehouden
Het voorstel van de ondernemers
was om de openingstijden een uur te
verschuiven De afgelopen winters
waren de winkels op zondag open
van 13 00 tot 18 00 uur Volgens OVZ
moet dat worden 12 00 tot 17 00 uur

Minister
Het college van burgemeester en
wethouders is aan de wens van de
ondernemers tegemoetgekomen en
ook de gemeenteraad ging dmsdaga
vond akkoord Behalve het de chns
tendemocraten „Het CDA hecht
aan de zondagsrust," zei raadslid
Marijke Bosman dinsdagavond Die
rust geldt dan vooral de kerkgan
gers de kerkdiensten zijn rond 11 45
uur afgelopen Bosman is bang dat
hun belangen geschaad wolden
Daarnaast hoopt het CDA dat nu
ook de races met al om twaalf uur
beginnen Volgens burgemeester
Van der Heijden is dat niet het geval
De nieuwe tijden worden pas van
kracht, als de Minister van Econo
mische Zaken zijn goedkeuring
geeft aan deze 'Tweede verordening
tot wijziging van de Wmkelsluitings
verordening 1989' De tijden zullen
dan gelden voor de periode van l
oktober tot l april
Volgens de ondernemersverem
ging hebben de nieuwe openingstij
den nog meer voordelen de files met
toeristenverkeer zijn eerder opge
lost en de rust keert eerder op de dag
terug m het dorp

De LEDEN van de OVZ

worden hierbij herinnerd aan de
LEDENVERGADERING

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 02984-5287

Een van de wensen van de direc
teur was om het Cultureel Gen
trum Zandvoort om te vormen tot
een 'museum' „Daar zijn we heel
langzaam naar toe gegroeid," zei
zij nog in juli van dit jaar In die
maand vierde het centrum zijn
15 jarig bestaan Emmy van Vrij
berghe de Coningh had een mu
seum voor ogen, waar niet alleen
de Zandvoortse 'historie' onderge
bracht kon worden Er moest ook
ruimte zijn voor onderzoek naar
het plaatselijke verleden Dat laat
ste heeft haar altijd sterk bezigge
houden Dat kwam onder andere
tot uiting in talloze tentoonbtellin
gen, kalenders met oude foto's en
boekjes over de historie van Zand
voort

tel 17166
tel 17166

(ADVERTENTIE)

a.s.

maandag 5 oktober in
Hotel Palace.
Aanvang 20.00 uur

'Emmy was het Cultureel Centrum Zandvoort'
ZANDVOORT - Emmy van
Vnjberghe de Coningh, directeur van het Cultureel
Centrum Zandvoort, is zaterdag geheel onverwacht overleden. Dat gebeurde tijdens
de opemnge van een nieuwe
tentoonstelling De oorzaak
was een hartstilstand Zij
wordt morgen begraven.

Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur
Advertenties
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame man,
onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Johannes Hendricus Kunkeler
op de leeftijd van 79 jaar.
S. Kunkeler-Molenaar
Jopie en Dirk
Willem
Tine
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
29 september 1992
Helmersstraat 36
2041 PH Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
2 oktober om 13.30 uur in het crematorium Velsen te Driehuis (Westerveld).
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in een der ontvangkamers van het
crematorium.

Sterven doe je niet in eens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd maar die vergeet je.
liet is ie dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat
toch nog geheel onverwacht, op 21 september
1992, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en fijne opa
Hendrik Albertus van Zeijl
echtgenoot van Adriana Mulder
op de leeftijd van 69 jaar.
A. van Zeijl-Mulder
Ton
Ellen en Piet
Martijn, Marleen
2041 PM Zandvoort, 25 september 1992
Burg. Beeckmanstraat 35
De teraardebestelling heeft heden plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

t

LACH RIMPELS
HUILEN NIET

Hij heeft zijn strijd gestreden,
zijn wereld werd steeds
kleiner om hem heen,
hoe hij in stilte heeft geleden,
weet niemand - hij alleen.
Na een welbesteed leven, gekenmerkt door een
grote inzet voor zijn gezin, is na een snel afnemende gezondheid, toch nog onverwacht, op 27
september 1992, van ons heengegaan mijn geliefde man, onze allerliefste zorgzame vader

Een Deynque behandeling
vergeet men niet.

Co
Jacobus Gerardus Giesberts

Instituut Joke Drayer

Vergunningvrije bouwwerken
Het gaat hierbij om kleine bouwsels zoals een schutting, een dakraam of een
pergola.

echtgenoot van Maria Johanna Bakkenhoven
Groesbeek
f Haarlem
30 augustus 1924
27 september 1992
Je blijft altijd bij ons.
Zandvoort:
M. J. Giesberts-Bakkenhoven
Annemarie
Haarlem:
Johan
2042 GG Zandvoort, l oktober 1992
Hogeweg 61 rd.
De Eucharistieviering en de begrafenis hebben
heden plaatsgevonden in de parochiekerk van de
H. Agatha en op de Algemene Begraafplaats,
R.K. deel te Zandvoort.

Kosterstraat 13, tel. 14975

Meldingplichtlge bouwwerken
Het gaat hier bijvoorbeeld om een garage, een dakkapel of een aan- of
uitbouw. Voor dergelijke bouwplannen heeft u geen bouwvergunning meer
nodig, maar u moet deze plannen wel schriftelijk melden aan B & W. Zij
bekijken of uw bouwplan aan de voorwaarden voldoet. Binnen een maand
moeten B & W u laten weten of u mag gaan (ver)bouwen. Gebeurt dit niet, of
niet tijdig, dan mag u gaan (verjbouwen. U hebt dan namelijk een fictieve
toestemming gekregen. Mocht het bouwplan niet in overeenstemming zijn met
een bestemmingsplan, dan bekijken B & W of d.m.v. een procedure toch
vrijstelling en toestemming om te bouwen kan worden verleend. Deze
procedure houdt het verlenen van toestemming om te bouwen tijdelijk op.

Huishoudelijke

HULP
GEVRAAGD.
1 ochtend per
week.

Vergunningplichtige bouwwerken
Het aanvragen van een bouwvergunning is nog wel nodig voor bouwplannen
die van behoorlijke omvang en/of ingrijpend van aard zijn. U hebt er dus wel
schriftelijke toestemming voor nodig van B & W. In principe moeten zij u binnen
drie maanden laten weten of u mag gaan (ver)bouwen of niet. Uitzonderingen
daargelaten, mag u aannemen dat wanneer de termijn is verstreken de
bouwvergunning is verteend. Hetzelfde dat voor de meldingplichtige bouwwerken is gezegd over de vrijstellingsprocedure geldt voor bouwvergunningplichtige bouwwerken, met dien verstande dat voor grotere bouwwerken
soms een 'zwaardere' vrijstellingsprocedure nodig is.

Tel. 15715

Te huur in
Zandvoort
Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft met
leedwezen kennis genomen van het volslagen
onverwacht overlijden van
Emmy van Vrijberghe de Coningh
beheerder van het Cultureel Centrum
Met een volledige inzet heeft zij gedurende een
reeks van jaren geijverd voor het behoud van de
waarden van de Zandvoortse cultuur en heeft zij
haar stempel gedrukt op de ontwikkeling van
het Cultureel Centrum.
Haar kennis en inzicht werden door zeer velen
gewaardeerd. Wij zullen Emmy missen en gedenken haar in ere.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober om 10.00 uur op de Algemene Begraafplaats
aan de Tollenstraat 67 te Zandvoort.
Geen condoleances, wel bloemen.
Het gemeentebestuur van Zandvoort:
de secretaris,
M. W. van Ooijen
de voorzitter,
M. R. van der Heijden

Vrije gemeubileerde etage.
Ind.' woonkamer o a.
met KTV, slaapkamer en
K-D-T ruimte
Prijs ƒ 800,- p m.
excl. energie.
Reflecteer br.o nr. 342711
bij Bureau van dit blad.

Aan te bevelen is om eventuele betrokkenen, zoals bijvoorbeeld uw buren,
van tevoren op de hoogte te brengen van uw bouwplannen. Zij kunnen
namelijk bezwaar maken tegen uw bouwvergunning.

023-315855

Binnenkort zal nadere publikatie volgen over dit onderwerp.
Voor meer Informatie: sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
Milieu, telefoon 02507-61547, of Bureau Voorlichting, 02507-61492.

^ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Deze zomer is als proef de jaarlijkse kermis verplaatst van het NSterrein naar de Prinsesseweg. Hierover zijn enkele informatiebijeenkomsten geweest. Op deze bijeenkomsten is afgesproken om na de
zomer met de direct betrokkenen de nieuwe situatie te evalueren.
Daartoe organiseert het gemeentebestuur een

DIT WEEKEND

Gevuld
speculaastaartje
7f85

Enige en algemene kennisgeving

echtgenoot van Elizabeth Jeanne Groot
• op de leeftijd van 44 jaar.»
• •
Zandvoort:
Ellen d'Hont-Groot
Martijn
Marleen
P. A. d'Hont
C. d'Hont-Vork
A. van Zeijl-Mulder
Verdere familie en vrienden
2041 KT Zandvoort, 28 september 1992
Secretaris Bosmanstraat 40
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober a.s. om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Piet is opgebaard in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid
nemen: donderdag l oktober van 16.00-16.30 uur
en van 19.00-20.00 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek van Uitvaartcentrum Poststraat 7,
Zandvoort om 13.30 uur.

Emmy

HOC3EWEG 28. TE1_ 12989

plotseling overleden.

Dierenbescherming
Afdeling ZANDVOORT
Met leedwezen, verbijstering en stilte moeten
wij het heengaan verwerken van

Emmy
Met haar samenwerken was niet alleen een verademing doch een feest.
Haar werk was kunst, waar wij veel van kunnen
leren. Emmy, wij zullen je nooit vergeten en bedankt.
Namens bestuur en direktie
Stichting Zandvoort Promotie

ADVERTENTIES

Hoera

Diep geschokt delen wij u mede, dat ons bestuurslid

WAT GEBEURT ER IN
ZANDVOORT ROND
WERELDDIERENDAG!
ZATERDAG 3 OKTOBER
Open Dag in het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat
5 van 10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur.
Informatie Stand D.B.
Demonstratie Hondentraining
De D.B. nodigt iedereen van harte uit voor een bezoek.

Diep bedroefd omdat wij onze innig geliefde
man, vader en hele fijne opa moeten missen en
ook blij dat hem een verder leed is bespaard gebleven op de hem zo'n vreemde weg, ver van zijn
geliefde zee

Engel van Koningsbruggen
op de leeftijd van 74 jaar.
S. van Koningsbruggen-Kraaijenoord
Theo en Ria
Monique, Armand
Sandra, Remo
Lia en Henk
Marcel
Sonja en Wouter
Wouter
Meivin
2041 PK Zandvoort, 18 september 1992
Ten Kateplantsoen 10
De crematie heeft op woensdag 23 september
plaatsgehad.

Oranjestraat tijdelijk geheel afgesloten
Wegens bouwwerkzaamheden is op dit moment in de Oranjestraat slechts
eenrichtingsverkeer vanuit de kant van de Hogeweg mogelijk.
Van woensdag 7 oktober t/m vrijdag 16 oktober 1992 zal in verband met
werkzaamheden van het Waterleidingbedrijf en het Gasbedrijf de Oranjestraat'm beide richtingen voor verkeer worden afgesloten. Het centrum blijft
bereikbaar via de Grote Krocht en de Louis Davidsstraat.

Aangevraagde bouwvergunningen
091B92 Haltestraat 96
092B92 Fazantenstraat 9

Oma Dennis

Oma en Oop Bouchier
van

Bakker Visser
Hartelijk bedankt voor de hele
fijne samenwerking.

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.

uitbreiden kelder- en magazijnruimte

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

Rectificatie aangevraagde bouwvergunningen
d.d. 24 september 1992
089B92 Zuiderstraat 8
uitbreiden woning en plaatsen dakkapel
moet zijn:
089B92 Diaconiehuisstraat 7 uitbreiden woning en plaatsen dakkapel
1 oktober 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zaterdag 10 oktober
Verkoop Informatie Stand en rommelkraam op het
Raadhuisplein + Buscollecte
Beide zaterdagen houdt Radio Zandvoort aan Zee (F.M.
107) u op de hoogte.

U GEEFT TOCH OOK OM DIEREN.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Vel

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE P
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zond
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materii
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 18t
Heemstede 023-331975.

„Trap" er deze keer maar eens in en doe
wat voor een dier!

Olga, Marja, Daphne,
Yvonne en Marijke

Siem en Rie Molenaar-de Wilde
zijn verhuisd
naar:
Talmalaan 8
1421 BW Uithoorn
Hierbij willen wij iedereen die
wij misschien vergeten zijn nog
even persoonlijk groeten.
Siem en Rie

uitbreiden woning met badkamer
uitbreiden woning

Verleende bouwvergunning
083B92 Haltestraat 50

Huis aan huis collecte

Voor het welzijn van uw dier

Piet d'Hont
is overleden.
Onze deelneming gaat uit naar zijn familie
Bestuur en Leden D.Z.B.

Belanghebbenden worden hierbij voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Van 4 t/m 10 oktober

Yentl

Piet

evaluatie-bijeenkomst
woensdag 7 oktober 1992 om 16.30 uur
Raadzaal, Raadhuis

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Richard Smit
Ingrid Veltkamp

wordt 5 oktober 3 jaar

Met veel verdriet moeten wij afscheid van je nemen. Je zal in gedachten altijd bij ons zijn.
Wil en Anton
Corrie en Mark
Ben en Coby
Guus en Joke
Kees
Neefjes en nichtjes
Zandvoort, 28 september 1992

*alk

Zaterdag 26 september is onze collega

Piet
Pieter Johannes d'Hont

Evaluatie kermis op Prinsesseweg

• • Zijl weg 183 Tel,Ö23-315 855 (DAG EN NACHT)

Roggeknar 4,00
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je het het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat
toch nog onverwacht, voor ons veel te jong, van
ons is heengegaan mijn man, onze lieve papa,
onze lieve zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom
en goede vriend

Bouwvergunning niet altijd meer nodig
Per 1 oktober 1992 treedt er een nieuwe Woningwet in werking. U heeft dan
niet meer voor elk bouwplan een bouwvergunning nodig.
Deze wet kent drie soorten bouwwerken:

^
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

OVERLOCK
MACHINES

staan wij
HET GEHELE JAAR
met raad en daad voor u klaai

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
v : '-. y '{^•'•^
Inschrijvingen ./::;; ^\ -V';"; •, . . VA ':- :
Uitvaartverzekering:
:+;;ben- Natura- -y
uitvaartoverèënkómst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij: y

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

U betaalt daarvoor slechts f32,- excl. 6% BTW

DAG en N ACPIT bereikbaar

Voor meer informatie bel Weekmedia AmsteheiMi
tel. 020-6175393

Tel. 02507-13278

BU
SINCER

Vbor eens en altijd

STOKMAN
Prinsenhofstraat 7
T/o garage
Versteege

Tel. 02507-20072
Maandags
gesloten.

„DIER-PLEZIER"
""

Grote Krocht 28 • 2042 LX Zandvoort - Tel: 02507-19345
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DONDERDAG 1 OKTOBER 1992

In deze rubriek wordt tijdens
het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand.
Deze week de laatste aflevering
van
dit
seizoen.
De
strandpaviljoens zijn dicht, de
meeste zijn al verdwenen. Op
15 oktober moet het strand
weer leeg zijn.

Ouderen kunnen veiligheid vergroten
ZANDVOORT - Ouderen kunnen zelf veel doen om hun eigen
veiligheid te vergroten. Dat moet duidelijk worden tijdens een
voorlichtingsmiddag voor 55-plussers, op donderdag 8 oktober
in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17. Aanvang
14.00 uur, slot ongeveer 16.00 uur. Het thema is 'Ouderen en
Veiligheid'. Aan bod komen onder andere inbraakpreventie en

veiligheid op straat. Politieman Ronald Schaap toont een film
en vertelt hier een en ander over. Daarnaast wordt een
demonstratie zelfverdediging voor ouderen gegeven. Het
Meldpunt Ouderenmishandeling is aanwezig met een stand
met veel informatie. Ouderenmishandeling kent vele vormen:
lichamelijk, psychisch en financieel.

Schitterend slot van het seizoen

'Er rust een taboe op
ouderenmishandeling'

door Joan Kurpershoek

• In verhouding
met
andere
plaatsen komt
tasjesdiefstal in
Zandvoort weinig voor.

ZANDVOORT - Ouderenmishandeling komt ook in
Zandvoort voor. Toen het
Meldpunt Ouderenmishandeling vorig jaar begon, kwam
het eerste telefoontje uit
Zandvoort. Hoevaak het hier
voorkomt, is niet bekend. Dat
zal ook nooit bekend zijn,
slechts een deel van de gevallen wordt gemeld. Door de oudere zelf, of bijvoorbeeld door
een kennis die zich ernstig
zorgen maakt. Maar dat gebeurt nog weinig, er rust een
taboe op. Voor velen is ouderenmishandeling een zwaar
beladen thema.

(Archieffoto)

'Maar daarom is het niet iets om
de ogen voor te sluiten', vinden de
medewerkers van het Meldpunt
Ouderenmishandeling in Haarlem.
Zij zitten alle werkdagen van 14.00
tot 22.00 uur aan de telefoon (tel.
023 - 42 18 22) om naar het verhaal
van ouderen of hun familie, kennissen of buren te luisteren. En om te
adviseren. Een advies in het algemeen is: ogen en oren open houden.
Ouderenmishandeling komt op
vele manieren voor. Het is een verzamelnaam voor alles, wat ouderen
schade kan toebrengen. Niet alleen
lichamelijk, ook psychisch en zelfs
financieel. Voorbeelden daarvan
zijn: veelvuldig treiteren of dreigen,
„Met de veiligheid op straat valt het in Zandvoort nogal mee," zegt duwen en slaan, opsluiten, onvolpolitieman Ronald Schaap. Bijvoorbeeld de gevreesde tasjesroof, komt doende verzorgen, geld afhandig
volgens hem in deze gemeente weinig voor. Geen reden natuurlijk om maken of 'langdurig lenen' zonder
onvoorzichtig te worden. Want, zo zegt een bekend gezegde, de gelegen- dit terug te betalen, én spulletjes
uit het huis wegnemen. Dit soort
heid maakt de dief.
'mishandeling' kan van allerlei
Schaap vertelt volgende week donderdag in het Gemeenschapshuis mensen afkomstig zijn. Dus ook
ook over inbraakpreventie. Veel vormen van inbraak en diefstal uit de van kinderen, kleinkinderen, echtwoning zijn gemakkelijk te voorkomen. Maar je moet natuurlijk net genoten, verzorgers en bekenden.
maar weten hoe! Over dat onderwerp wordt een film vertoond waarin een
'inbreker' vertelt over zijn 'werk'. Over de zwakke punten van veel
woningen waardoor het makkelijk wordt om binnen te komen. Maar ook
De oorzaken zijn uiteenlopend,
over de 'fouten' die menigeen maakt. Een voorbeeld daarvan is het
bekende briefje op de deur, voor leveranciers, dat men 'op vakantie' is. Of zoals: overbelasting van de verzorbijvoorbeeld het binnenlaten van onbekenden die hun diensten aanbie- ger doordat de oudere veel hulp
den. Hoe voorzichtig je als oudere moet zijn, komt in het Gemeenschaps- nodig heeft, geldzorgen of 'steeds
meer' willen, een verstoorde verhuis aan bod.

Tasjesdiefstal komt weinig voor

houding met de kinderen, een
reeds langer bestaande gewelddadige relatie tussen de oudere en zijn
of haar partner.
Af en toe lijkt er sprake van ouderenmishandeling, maar is er wat
anders aan de hand. Door sommige
factoren kunnen ouderen het gevoel krijgen dat zij benadeeld worden. Bijvoorbeeld verdriet, onmacht en onrust, soms het gevolg
van isolement, eenzaamheid en/of
lichamelijke gebreken.
Het is altijd goed om erover te
praten, ook bij twijfel. Maar dat
komt er weinig van. De slachtoffers
hebben meestal alleen contact met
degeen die hen schade berokkent
en anderen willen zich er niet mee
'bemoeien'. Toch zijn die ouderen
vaak juist afhankelijk van derden,
die 'iets' van mishandeling vermoeden of in de gaten hebben. En soms
worden zij niet geloofd, bijvoorbeeld omdat zij door de ziekte van
Alzeimer verward zijn of zich
'vreemd' gedragen. 'Mensen die bij
ouderen betrokken zijn, moeten
hun ogen en oren open houden,'
vindt het meldpunt. Zij moeten
voor hen opkomen.
Het Meldpunt Ouderenmishandeling geeft hulp en advies. Voor
het slachtoffer, maar vooral ook
voor degeen die 'ernaast' staat. ledereen kan bellen, desnoods anoniem. „Maar dat gebeurt vaak te
laat," zegt coördinator Carla Verwoerd. „Vaak wordt er pas gebeld
als het heel ernstig is." Dat is
meestal omdat men zich er niet
mee wil 'bemoeien', of omdat men
een vertrouwensrelatie met het
slachtoffer heeft.
Ook als er alleen maar een licht
vermoeden is, kan een telefoontje
geen kwaad. Alles wordt vertrouwelijk behandeld. „Door te overleggen
kun je verder komen, dan wanneer
je er alleen mee blijft rondlopen,"
aldus Carla Verwoerd. „In overleg
met degeen die belt, kijken we wat
er gedaan kan worden. Maar het
kan ook zijn dat wij zeggen: Kijk 't
nog even aan." De beller houdt altijd het laatste woord.

| Kerkdiensten

Harry Faase en Ad Kranenburg
van Club Maritime hebben hun eerste seizoen als strandpachter achter
de rug. „Voor het geld wat je er mee
verdient, is het veel en hard werken," zegt Faase die voorheen een
oud-Hollandse gebakkraam had.
„Als je het omrekent, moet je voor
dit werk eigenlijk wel een beetje gek
zijn." Het zijn lange dagen, verklaart
hij. Het paviljoen hoeft pas 's avonds
om twaalf uur dicht te zijn. „Meestal
ben je pas om twee uur thuis, 's
morgens om zeven uur moet je er

De paar overgebleven terrassen op het strand waren dit weekend

weer zijn." Ook volgens Ad Kranenburg is het een druk bestaan. „Dit
seizoen ben ik drie dagen vrij geweest." Hij heeft dit jaar zijn managementsfunctie bij Holland Casino
ingeruild voor het werk op strand.
Toch hebben ze allebei geen spijt
van de overstap.

Foto Bram Stijnen

'Winterstalling'

Dat mag over drie maanden weer.
Tot dat moment is er voor de strandpachters weer even tijd om op vakantie te gaan en het materiaal na te
lopen of op te knappen.
Tijd dus ook om de rubriek 'Strandkorrels' een paar maanden m de
'winterstalling' te plaatsen. Tot de
Ongelukkig
strandpachters
weer op het strand
Voor strandpachter Gert Toonen
is het seizoen uitermate ongelukkig terugkeren.
J.K.
geëindigd. Kort voordat het paviljoen zou worden afgebroken, brak
hij zijn been. Tijdens het opbergen
van zijn strandbedjes brak een nouten lat, waardoor hij zijn evenwicht
verloor en van een stelling naar beZANDVOORT - Een bumper met
neden viel. Het resultaat is een ge- de nummerplaat er nog aan vast
broken kuit- en scheenbeen, plus heeft de politie op het spoor geeen - gedeeltelijk - verbrijzelde en- bracht van een brokkenpiloot. De
kel. Momenteel ligt op de zesde eta- automobilist, een 32-jarige Zandge van het Spaarneziekenhuis, loca- voorter, had donderdagavond in de
tie Mariastichting, waar hij zes we- Celsiusstraat twee geparkeerde auken moet blijven.
aangereden en was er vervolgens
Gelukkig blijkt op zo'n moment de to's
vandoor gegaan. Door de nummercollegialiteit van de strandpachters. plaat
die de politie ter plekke vond,
Diverse collega's hebben spontaan
hij echter even later in zijn wohulp aangeboden bij het opbergen kon
aangehouden worden. Hij was
van het paviljoen. Hopelijk is Toon- ning
onder invloed van alcohol. Op
en in het voorjaar zelf weer in staat sterk
het politiebureau bleek een promilom zijn Take Five op te bouwen.
lage van 1,30.

'Brokkenpiloot' laat
nummerplaat achter

ZANDVOORT - „Als je
schrijft, ben je even in een andere wereld". Dat zegt de Zandvoortse kinderboeken-schrijver Gerard Delft. Met de Kinderboekenweek vlak voor de
deur heeft hij zijn eerste verhalenbundel voor kinderen uitgebracht. Het debuut in dit genre
heet 'Snorrekat en Morremuis'
en gaat over een goedaardige
kat en een plagerige muis.
Voor deze bundel verschenen
van Delft vier jeugdtheaterstukken en een dichtbundel.
door Joan Kurpershoek

j Weekenddiensten
Weekend:
3/4 oktober 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
nieviering, pastor Cl. van Polvliet
andere gevallen: tel. 13043.
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij- BRANDWEER:
Alarmnummer
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- ves, m.m.v. kinderkoor en Caecilia- 06-11. In andere gevallen 023-159500
wen, Kollekte Kerk en Israël
kerk, verjaardag van de kerk
of - voor info overdag - (02507) 61584.
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Nieuw Unicum:
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Zaterdag 10.45 uur: ds. C. van de Anders: tel. 023-319191 (ongevallGereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate Vate
len), Centrale Post AmbulanceverVrijzinnige
Geloofsgemeenschap Kerk v.d. Nazarener: Zrjlweg 218, voer (CPA) Kennemerland.
NPB:
Haarlem.
DIERENAMBULANCE (DierenbeZondag 10.30 uur: mevr. J. Bro- Zondag 10.30 uur ochtenddienst
scherming): 023-246899.
ström-Bruin, Roelofarendsveen
Zondag 19.00 uur avonddienst
Roomskatholieke Kerk:
Jehova's Getuigen:
HUISARTSEN: De volgende huisartZaterdag 19.00 uur: woord/commu- Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te sen hebben een gezamenlijke waarHaarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en nemingsregeling: J. Anderson, B.
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
van Rongen, L. Meeszstraat 14, Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Haarlem, tel. 023-244553.
Weenink. Informatie daarover tijZandvoorts
dens weekend, avond/nacht vanaf
Nieuwsblad
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekug Burgerlijke stand
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donren van de dienstdoende arts zijn
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerdenzowel op zaterdag als zondag van
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred •
J M Pekelharmg Hoofd commercie J F
Periode:
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
Sas.
22 - 28 september 1992
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de dienRedactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -18648. Postadres- postbus 26, 2040
Ondertrouwd:
sten van dokter Flieringa worden
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor 020Luk,
Maarten
Aloysius
en
Drost,
Iris
verstrekt via nummer 12181.
6451515 tijdens kantooruren
Josine
Tandarts: Hiervoor de eigen tandDick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, ManGehuwd:
arts bellen.
anne Timmer
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan BoskelVan Houten, Sjouke en Termes, Ani- Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
jon (chef), Paul Busse, Pieter Herdal
ta Mary
H.B.A. Mulder, tel. 13185. OpeningsKolijn, Piet en Been, Anna Maria
tijden (alléén voor recepten): zaterAdvertentieverkoop: Gasthuisplem 12,
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres
Neele, Johannes Anthonius en Bos, dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. FaxnumElizabeth
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
mer 02507-30497. Kantoor geopend' maanBosman, Jan Adriaan en Rooden- Buiten de openingstijden: informadag 13-16 u., dinsdag 10-13, 14-16 u;
burg, Nicolette
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 1317 u ; vrijdag 9-12 u
Kaldenbach, Ronald en Glazenborg, Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
Petra
is het Kruiswerk Zuid-Kennemervan de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
Overleden:
land 's avonds, 's nachts en in het
tel 020-6475393; Postadres Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Faxnummer- 020Van Koningsbruggen, Engel, oud 74 weekend te bereiken via de dokter6475449 Micro-advertenties tel 020 jaar
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
5626271.
Molijn geb. Nienhuis, Maria Jacoba, Verloskundige: Mevrouw Elizataeth
Verkoopmanager M Chnstiaanse
oud 89 jaar
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
Van Zerjl, Hendrik Albertus, oud 69 Gombert, Kochstraat 6A, Zand/ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar Voor
jaar
voort, tel. 02507-14437.
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
Giesberts, Jacobus Gerardus, oud 68 Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thornummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
jaar
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6.68.13 00
Boogaard geb. Van der Vecht, Catha- 15847.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 rina Dorothea, oud 83 jaar
Dieren: (Overige diensten) Vereni17166
Van Vrijberghe de Coningh, Emmy ging v.h. welzijn der dieren (02507)
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
Jacoba Maria, oud 44 jaar
14561,
Vermissingsdienst
d'Hont, Pieter Johannes, oud 44 jaar 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
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Hervormde Kerk, Kerkplein:

Beetje gek

•

Overvol.

'Je bent even in een andere wereld'

ZANDVOORT - Een tot de
laatste stoel bezette Agatha- • Pastor Duyves begeleidt met de
kerk heeft zondag kunnen ge- viool de diverse koren.
nieten van de cantate 'Met MirFoto Bram Stijnen
jam en Mozes mee'. Die werd
uitgevoerd tijdens een oecumenische dienst van alle geDe kerkdienst werd een stemmige
loofsgemeenschappen
in bijeenkomst. Het thema was 'Uit slavernij naar bevrijding'. Daarmee
Zandvoort.
stonden het leven van Mozes en zijl.
zorg om de samenleving centraal. In
zijn tijd weliswaar, maar toch werd
zondag volop aandacht besteed aan
het heden. Tien scènes waren besteed aan verschijnselen uit de hedendaagse maatschappij, zoals de
verslaving aan drank, drugs en zelfs
computers. Het publiek reageerde
na afloop enthousiast. „Het was een
hele fijne mis," aldus een bezoekster. „En het is goed om op deze
manier weer eens stil te staan bij de
dingen uit onze tijd."

Bij slechts een enkel paviljoen
stonden dit weekend nog ligstoelen
op het strand. Elders zochten de
badgasten de terrassen op of streken
neer op een handoekje in het zand.
En ook al lagen de kwallen op de
loer, hier en daar waagden sommigen zich nog in het zeewater.
„Het was grandioos, een leuke afsluiting," zegt strandpachtersvoorzitter Jaap Paap over dit weekend.
„Verder was het een seizoen 'zonder
zondagen'. De mooiste dagen vielen
buiten het weekend, behalve dan
met Hemelvaart. Dus uitschieters
hebben we niet of nauwelijks gehad.
Maar dat betekent zeker niet dat ik
ontevreden ben. We hebben een goede, normale zomer gehad."
„We hebben het waanzinnig druk
gehad," zei Nina Versteege van 'Skyline' zondagochtend. Op dat moment waren er al weer vele toeristen
op weg naar Zandvoort, zo bleek later. Ook in dit paviljoen tevreden
gezichten. „Het was een mooie zomer en een mooie afsluiting van het
seizoen. Wat wil je nog meer?"

Gerard Delft schrijft nieuwe kinderverhalen

Stemmige bijeenkomst
rond cantate Agathakerk

In totaal deden zo'n honderd gelovigen mee aan de uitvoering, waaronder de koren en muzikanten van
de verschillende kerken. De cantate
is gebaseerd op het bijbelboek Exodus. De teksten waren van Gea Boessenkool, de muziek van Jan-Willem
van de Velde. Een van de muzikanten was pastor Duyves, met viool.
Hij was ook een van de 'voorgangers', naast mevrouw C. Schram, en
de dominees J. van Leeuwen en C.
van de Vate.

ZANDVOORT - Het strandseizoen is voor een tiental
strandpachters schitterend geëindigd. Zij hadden hun paviljoen afgelopen weekend voor
het laatst open: het werd een
van de mooiste weekenden van
het seizoen. Daarna had iedereen het wel gezien. Bijna iedereen, want paviljoen Tropical
zette ook maandag haar terras
nog voor het publiek open.

pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging

Gerard Delft is de schrijversnaam
van Gerard van de Laar, in het dagelijks leven directeur van de Van
Heuven Goedhartschool. „Behalve
dat je even in een andere wereld
bent, voel je je ook iemand anders.
Dan is het ook leuk om een andere
naam aan te nemen. Dat versterkt
dat gevoel alleen maar." Met je fantasie zo'n andere wereld oproepen,
is volgens hem het leukste van kinderboeken schrijven. „Een roman
schrijven voor volwassenen trekt
mij niet. Daarvoor ben je teveel aan
de werkelijkheid gebonden. En met
die werkelijkheid hebben we elke
dag al te maken."

Humor
Gerard Delft vindt het een uitdaging om die fantasiewereld zo goed
mogelijk op te roepen. „Zodat de
kinderen daarin kunnen meeleven."
Maar dat laatste geldt niet alleen
voor kinderen. „Ik probeer er ook
wat humor in te verwerken voor degeen die de verhalen wil voorlezen,
zodat ook hij of zij er plezier aan
beleeft."
De zestien verhaaltjes in het boekje Snorrekat en Morremuis zijn officieel voor kinderen van zes jaar en
ouder. Zij zijn kort genoeg om ze per
stuk in één keer voor te lezen. Dat
heeft Gerard gemerkt toen hij de

• Gerard 'Delft' tussen zijn leerlingen. „Ook degeen die voorleest, moet er
plezier aan kunnen beleven."

verhalen aan zijn zevenjarige dochter Shira voorlas, om te vragen wat
zij ervan vond. ('Dat gebeurt niet
dagelijks hoor...') Met voorlezen is
het boekje al geschikt voor kinderen
vanaf 5 jaar.
Het schrijven bestaat wel voor negentig procent uit hard werken, zegt
hij. Met dit boekje was hij een aantal
maanden bezig, voornamelijk om
eenvoudige, goed leesbare teksten te
maken. Slechts tien procent is inspiratie.

EMM:

Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreekuur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.
023-152152.

Krazy Kat

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34,
tel. • 14131.
Open
ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

', 'L' \_tekehingeri van Patsi'6ackx; ' ,'

Die inspiratie is voor een belangrijk deel afkomstig van de komische
Amerikaanse strip 'Krazy Kat' uit de
jaren dertig. „Krazy Kat was gek op
de muis Ignatz, maar die liefde bleef
onbeantwoord. Hij kreeg m elke
strip van Ignatz wel een steen naar
z'n hoofd." Het landschap was vaak
futuristisch en onherkenbaar. In
'Snorrekat en Morremuis' is dat anders, al zijn de illustraties van de
Amsterdamse Patsy Backx wel
'stripmatig' getekend. Ze zijn eenvoudig maar vlot, hedendaags en
vaak met humor.

Het boekje wordt uitgebracht
door Uitgeversmaatschappij Holland-Haarlem en is vanaf een dezer
dagen voor 18,95 gulden te koop bij
de Bruna boekwinkel. Het werk van
Delft raakt steeds meer verspreid
over Nederland. Zijn jeugdtheaterstukken worden her en der m het
land opgevoerd en in het kleuterblad Bobo staat tot Kerstmis een
verhalensene over het meisje Babet.
Begin volgend jaar wordt dat ook in
boekvorm uitgebracht. Babet was
afgelopen jaren ook een paar keer
hoofdpersoon in kerstgedichten in
het Zandvoorts Nieuwsblad, eveneens van de hand van Gerard Delft.

Okki
In het kinderblad Okki verschijnt
m oktober een verhalenserie over
muizenschooljuf Lucella. In het
schoolboek 'Lezen in balans' dat
binnenkort voor het basisonderwijs
uitkomt, is een gedicht van Gerard
Delft opgenomen, 'Namen op de
ruit'. Van de Laar geniet er wel van
en doet weinig moeite dat te verhullen. „Het is toch leuk als je in een
boekwinkel je boek in het schap ziet
staan? Dat streelt je ego."
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Dr. de Visserstraat 10, huur ƒ385,79 per
maand
1-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ2.420,- zijn.
2. Keesomstraat 463, huur ƒ 697,34 per maand
(excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande
uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor
deze woning mag max. ƒ4.400,- zijn.
3. Garage Keesomstraat T, huur ƒ 73,31 per
maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van
de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
D. Garage Hasebroekstraat A, huur ƒ 74,58
per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders
van de woningen aan de Hasebroekstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van
de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Hulp bij uittellen gezocht:

telefoon 023-385478

Weekmedia

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.
Entree ƒ 15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

Verhuizen is vakwerk!

Br. onder nr.
332138 bur. van
dit blad.

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

(Gespecialiseerd in tuinen voor het
kustgebied en heidetuinen)
Een tuinontwerp voor

DOE HET ZELF-tuinaanleg
in samenwerking met de hovenier.
Tevens projectlevering tuinmaterialen met
volledige garantie.

Bel 02526-87485

Hoge verdienste.
Uitbet. wekelijks + 4x p.
jaar bonus van ƒ 70,-.
Bel voor meer
info tel. 023-328073.

BETMIIÜ
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

VERHUIZEN?

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Stichting
Gezinszorg Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1,
2111 HT Aerdenhout

WITVERHUIZINGEN

KMERKENDE
VRHUIZRS

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

1,89
1,73
1,04

| SERVICESTATION

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

(bij Palace Hotel)

MEDEWERKENDEN
voor 2 of meer dagdelen per week.

E. DE JONG TUINARCHITECT

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Bedr. ruimte
te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.
en gas.

Voor het rayon Zandvoort vragen wij

'f Komt in de Bus

BEZORGERS M/V

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgende taken aan thuiswonende.mensen die van hulp afhankelijk zijn.
De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (ouderen) als kortdurend (jonge gezinnen) zijn.

BIJ KRUIDVAT WERK JE MET MEER PLEZIER l

vraagt met spoed in
Zandvoort

Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Maraned

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Krüiduat

Dagblad „De Telegraaf"

Gasthuisplein 12, Zandvoort

heeft daarvoor de gelegenheid.
D.J.'s en d i v. bands tot 3.00 uur
in de nacht.

P

Kunstmarkt!

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gezellig uit voor
ongebonden mensen
Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

Bei: 02507-16821

Broodje
Burger

Kerkstraat 12, Zandvoort

AKO

Je kunt aan de slag in:
Zandvoort
Je verdient ten minste: 90,-

ook
vertegenwoordigd!

4 okt. óók op de
Fa. P. Kleijn

ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,

Neem dan telefonisch kontakt op met de
Filiaalmanager van ons filiaal te Zandvoort,
de heer F. van Rhee.
Telefoonnummer: 02507-15231.

Culinaire kunst

LOSSEVERKOOPADRESSEEF

Fa. Veldwijk

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

Heb je belangstelling?

Zandvoorts Nieuwsblad

Sig.mag. Lissenberg

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

ledere woensdag gesloten

Inl. v.d. Zwet
Media Expresse Zandvoort
02507-14501 b.g.g. 17720

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

- voor 2 tot 12 uren per week
Je hebt al wat winkelervaring en gaat graag
met mensen om. We bieden je een
zelfstandige baan in een prima werksfeer.

voor vrijdagochtend.

CHRIS HARDENDOOD

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

div. vis- en vleesspecialiteiten
Boul. Barnaart 14

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

Hulpkrachten m/v

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Voor ons filiaal te Zandvoort zoeken wij
enthousiaste

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Bakkerij PAAP

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

• IDIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN)

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

10 MINI BOLLETJES

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur
schriftelijk bij EMM, voorzien van naam, adres
en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore
van EMM.

WERKEN BIJ KRUIDVAT IS MEER
DAN 'N BAANTJE

Fa. Gansner & Co.

Dit weekend zak SPRITS ƒ 3.25
WEEK VAN HET BROOD,
maandag: PANDABOLLETJES
5 voor ƒ 1.95
dinsdag:
4 TOMPOEZEN
woensdag:
5 KRENTEBOLLEN
donderdag:
KOFFIEBROODJES a
vrij + zaterdag:
1/2 KRENTEWEGGE
zak ALLERHANDE

Wij bieden u o.a.:
- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent;
- zinvol werk met en voor mensen;
- gunstige werktijden;
- (bij)scholingsmogelijkheden;
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-dagen);
- arbeidsvoorwaarden volgens de
CAO-Gezinsverzorging;
- een bruto-uurloon van ƒ14,39 voor 27-jarigen en
ouder.

GRANDIOZE OPENING bij

Heeft u belangstelling? Neem dan telefonisch kontakt op met onze
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatieafspraak.
Tel. 023-213421 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook
schriftelijk reageren aan ons adres.

voor een vrijblijvende afspraak.

GERNEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie. Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

op zaterdag 3 oktober
ons nieuwe adres is:

KERKSTRAAT 16. TEL 02507-18655

WANDEN

SLAZENGER
tennisracket
van 199,- NU

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

OPENINGSAANBIEDINGEN
FILLA LEREN HIKKING
DONS JACK
van 179,SCHOENEN

149,-

NU

149,-

van 239,- NU

Bij besteding van 50,- T-shirt gratis
KASTENWAND-SYSTEMEN

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020
6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Zl) DIE SCOREN G AAN GROETEN U
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Autorally

Korte tips

ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt op 10 oktober weer een rally. De rit wordt door
het echtpaar Van Megen uitgezet.
Het heeft beloofd de rit dit keer zo
uit te zetten, dat de heren Bluys en
Vink niet winnen, omdat deze al
twee maal achter elkaar in de prijzen vielen. Gereden wordt over een
afstand van 25 kilometer. Startplaats: Beach Bar, Burgemeester
van Penemaplein 2 (bij het Palacehotel) . Inschrijven vanaf half acht 's
avonds, voor twaalf gulden per equipe. De eerste deelnemer start om
acht uur. Verwacht dat de eerste finisher rond half negen aan zal komen. Er zijn prijzen in diverse klassen te winnen.

Postzegels

kust O
keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

'Land in zicht' motto
Kinderboekenweek

ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat wordt zaterdag 3 oktober een
postzegelverzamelbeurs gehouden.
Vanaf twaalf uur tot vijf uur kunnen
postzegels gekocht en verruild worden.

Disco en café
ZANDVOORT - In 't Stekkie
wordt op 2 oktober een tienerdisco
gehouden voor jongeren van elf tot
en met 14 jaar, in de grote zaal. Tussen acht en elf uur. Entree voor niet-leden vijf gulden; leden betalen de
helft. Een dag later wordt er voor
kinderen tot twaalf jaar disco gehouden, tussen zeven en negen uur.
Niet-leden betalen 3,50 gulden; leden
2,50 gulden.
Jongeren van vijftien tot en met
achttien kunnen terecht in het café,
op zondag van acht tot twaalf uur.
Leden kunnen er in na betalen van
2,50 en niet-leden betalen het dubbele. De organisatie weigert de toegang
bij twijfel over de juistheid van de
opgegeven naam en leeftijd, tenzij
een wettelijk
legitimatiebewijs
wordt getoond.

Films in Haarlem
HAARLEM - Tot en met volgende
week woensdag draait in Cinema Palace in de Grote Houtstraat 111 'Patriot Games', in Luxor 'Far and
Away', in Brinkmann aan de Grote
Markt 'Lethal Weapon 3', 'Alien 3',
'Housesitter', 'Flodder in Amerika',
'Basic Instinct'7 'Howards End' en
voor de kinderen TPeter Pan' en
Dumbo'. In de Filmschuur in de
Smedestraat 'Proof' en TThe Garden'.

• Het theaterstuk Odiezee wordt opgevoerd in de bibliotheek.
Foto Noor van Mierlo

ZANDVOORT - 'Land in zicht' is dit jaar het motto van de
kinderboekenweek. Van l tot 17 oktober zijn er voor kinderen
van vijf tot elf jaar allerlei activiteiten georganiseerd.
De openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg 34 heeft allerlei evenementen georganiseerd in het kader van de kinderboekenweek. Woensdag 7
oktober van twee uur tot kwart over drie en vrijdag 9 oktober van vier tot
kwart over vijf is er een piratenfeest voor kinderen van vijf tot acht jaar. De
toegang is gratis, maar de deelnemers moeten wel van te voren een kaartje
komen halen.
Circustheater Van de Camp & The Flying Meatballs brengt woensdag 14
oktober de voorstelling Odiezee. Aanvang half twee, entreegeld 2,50 gulden.
Het theater is bedoeld voor kinderen van vijf tot elf jaar.
Odiezee is een tragikomisch verhaal waarin met mensen gegooid en
gebalanceerd wordt. Eenwielers varen als bootjes over de woelige baren,
koffers vliegen als jongleerballen door de lucht. Het spel van Odiezee voert
jong en oud mee naar een geheimzinnig en ver verwijderd eiland.
Tijdens de hele boekenweek kunnen kinderen vanaf acht jaar meedoen
aan de prijsvraag 'Land in zicht'. Daarnaast is er ook de hele week een
tentoonstelling met bekroonde kinderboeken te bewonderen, zoals het
boek Kikker en het vogeltje van Max Velthuijs (winnaar van de Gouden
Griffel). Vanaf 19 oktober kunnen de tentoongestelde boeken geleend
worden.
De bibliotheek is open op maandag, dinsdag en vrijdag van twee tot half
zes, op maandag en vrijdag ook van half zeven tot half negen; op woensdag
van tien tot half zes en op zaterdag van tien tot twee uur.

• Finaleraces - Op 11 oktober worden op het circuit in Zandvoort de
Internationale Finaleraces gehouden, met productiewagens. Aanvang
een uur, tot zes uur. Toegang tussen
de 15 en 35 gulden.
• Koffleconcert - Trio D.A.L.I. brengt
op 4 oktober een koffieconcert in het
Noordelijk Koetshuis van het landgoed Beeckestijn. Aanvang twaalf
uur, prijs 7,50 gulden (cjp en pas 65
zes gulden). Het trio brengt liederen
van Scarlatti, Mendelssohn, Strauss
en Röntgen. De jonge musici zijn
oud studenten van het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium.
• Amateurkoren - Velsense amateurs geven aanstaande zondag om
een uur in de Laurentiuskerk aan
het Fidelishof in IJmuiden een koffieconcert. Het Algemeen Velser Bejaardenkoor brengt werken van Mozart, Gounod en Offenbach. Mandoline Orkest Excelsior laat de Suite
van Volksdansen van Kok klinken
en de Gemengde Zangvereniging
Stem des Volks brengt operette, oratoria, strijdliederen en missen. Aanvang een uur, toegang gratis.
• Orgelconcert - Op 10 oktober wordt
in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem een orgelconcert gehouden, uitgevoerd door Arie de Bruijn op het
Müllerorgel met begeleiding van het
Menorah-koor uit Papendrecht, onder leiding van Jelte Veenhoven.
Aanvang acht uur. Entreegeld tien
gulden.
• Multicultureel Centrum - Latijnsamerikaanse dansen, kunstwerken,
muziek en informatie over andere
culturen, dat is te zien en te horen in
het multicultureel centrum aan de
Bakenessergracht 10 in Haarlem.
Van 10 oktober tot en met 31 oktober
staat het programma in het teken
van Amerika. Meer informatie via
023-322847.
• Schilderijen Suurbier - In Galerie
Liam Martin zijn vanaf zaterdag 3
oktober werken te bewonderen van
Otto Suurbier. Hij maakt schilderijen gebaseert op zijn reizen. Het zijn
expressionistische
voorstellingen,
die wel te herkennen zijn. De expositie duurt tot 3 november. De galerie
is open op dinsdag tot en met vrijdag
van twaalf tot zes en op zaterdag van
elf tot vijf. De galerie is gevestigd
aan Groot Heiligland l zwart in
Haarlem.
• Schilderijen Coster - Bart Coster
exposeert zijn impressionistische
schilderijen in de kantine en gangen
van Radio Noord-Holland. Te zien
tot en met 13 november, tussen negen en vijf uur. In het weekeinde
gesloten.

Zandvoorts
oudste nu 103
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In 'Mooi gebouwd Nederland' bespreekt auteur Jaap Huisman 'de 50
mooiste gebouwen' van het land.
Het boek, uitgegeven door de Sdu
Uitgeverij te Den Haag, is de opvolger van 'Lelijk gebouwd Nederland'.
In verband hiermee zal Circus Zandvoort op 14 oktober zes minuten
lang te zien zijn in een special van de
AVRO. Dit programma, 'Land in
zicht', begint om 19.30 uur.
Het interieur van Circus Zandvoort is genomineerd voor de Nationale Schildersprijs 1992. Het kleuradvies is van architectenbureau
Sjoerd Soeters, dat ook het ontwerp
voor het totale gebouw heeft gemaakt.
De winnaar van de schilder sprij s
wordt op 9 oktober bekend gemaakt.
In totaal zijn tien objecten in Nederland genomineerd. Daaronder het
Hofje van Staats in Haarlem,
NS-station Amsterdam RAI en het
Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Zo ook de Ambassade van Kenia in Den Haag, een overdekte brug
voor wandelaars en fietsers in Zoetermeer en het Ignatius Ziekenhuis
in Breda.

Sport en spel
voor 55-plussers

• Zandvoorts oudste inwoonster,
mevrouw M.W. Bergh-List, is gisteren 103 jaar oud geworden. Zij woont
sinds een aantal jaren in het Huis in
de Duinen aan de Herman Heyermansweg. Als alles volgens plan is
verlopen, is zij gistermiddag door
burgemeester Van der Heijden en
zijn echtgenote in de bloemetjes gezet.
(Archietfoto)

Omver gereden
ZANDVOORT - Een 17-jarige
bromfietster is vrijdagavond op de
Celsiusstraat door een auto omver
gereden en gewond geraakt. De 50-jarige Zandvoortse automobilist zag
haar over het hoofd toen hij een parkeerplaats op reed. De man verkeerde onder invloed van alcohol. Het
meisje is met beenklachten naar een
ziekenhuis gebracht.

Val door raam
ZANDVOORT - Een 32-jarige
Utrechtenaar is vrijdag op de Kennemer Golfclub door een raam gevallen. De man was bezig een tent op te
zetten maar verloor het evenwicht.
Hij is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Ik zit voor mijn raam en kijk
naar buiten. De mistige straat ligt
bezaaid met afgestorven boombladeren. Onwillekeurig gaan mijn
gedachten terug naar dinsdagavond. Voor de maandelijkse
raadsvergadering verzoekt burgemeester Van der Heijden om een
ogenblik stilte. Zojuist heeft hij
officieel bekend gemaakt dat de
beheerder van ons Cultureel Centrum, Emmy van Vrijberghe de
Coningh afgelopen zaterdag op
44-jarige leeftijd is overleden. Ik
heb haar goed gekend. Ze was een
vrouw naar mijn hart. Soms wat
eigenzinnig, maar immer recht
door zee. Een vrouw met verstand
van zaken. 'Haar' centrum was
haar heilig. Ik zal haar missen.
Ik zucht. Ook Piet d'Hont is niet
meer, bedenk ik. Maandag is hij
gestorven. Ook hij werd niet oud.
Met 44 jaar sta je nog midden in
het leven. Je hebt nog verwachtingen. Vaak sprak ik met hem. De
dood had iets bekends voor hem.
In de afgelopen jaren heeft hij als
plaatselijke begrafenisondernemer al heel wat dorpsgenoten
naar hun laatste rustplaats gebracht. Vaak maakten wij grapjes
over wie van ons beide het eerste
dood zou gaan. Piet voorspelde gezien ons leeftijdsverschil - dat
hij mij zou overleven. Gods wegen
blijken echter nog immer ondoorgrondelijk. Ik heb gewonnen, dat
wél, maar van enige vreugde is
geen sprake.
Ik kende Piet als een gezelligheidsmens. Hij was bestuurslid
van onze plaatselijke vereniging
'De Zwarte Bende'. Ooit bestonden de leden van deze club uit
kolenboeren. Deze branche is al
jaren uitgestorven, de traditie
bleef echter gehandhaafd. Daarvan getuigden de wekelijkse
kaartavonden en de jaarlijkse uitstapjes. Piet was dol op de Zandvoorters en menig dorpsgenoot op
hem. Morgen, vrijdag 2 oktober,
worden ze allebei begraven.
Emmy om tien uur en Piet om
twee uur. Het zal een afscheid
worden vol weemoed. Een afscheid ook vol herinneringen aan
twee fijne mensen. Ze gingen naar mijn idee - veel te vroeg.

Brievenbus
Het leven gaat verder, zo ook
deze wekelijkse rubriek. Wereldse
zaken hebben nog steeds onze belangstelling. Het is belachelijk, ik
weet het. We maken ons nog
steeds druk over futiliteiten. De
rode antieke brievenbus op het
Gasthuisplein
is verdwenen.
Waar, o waar is dat ding gebleven.
Ik heb onderzoek verricht. Ik kan
u geruststellen. Dat ding is niet
gejat. Op dit moment is men bezig
de brievenbus op te knappen. Hij
wordt opnieuw gespoten en de kapotte onderdelen worden vervangen. Binnenkort wordt hij weer op
zijn oude plek naast het Cultureel
Centrum teruggeplaatst. Met zijn
dicht gelaste klep heeft dit attribuut geen functie meer. Uw post
moet u derhalve elders deponeren. Het terugplaatsen lijkt mij
echter een goede zaak. Al was het
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alleen maar als ode naar het verleden.

Geldverspilling
Met gespitst oor en een ver ziende blik kom je in dit dorp soms
opmerkelijke zaken tegen. Ik
noem u een paar voorbeelden. Op
de hoek Zuiderstraat/Brederodestraat werd enige tijd geleden een
verkeersdrempel aangelegd. De
reden zal u duidelijk zijn. Er werd
te hard gereden. Dit obstakel moet
dat voorkomen. Door de verkeersdrempel ontstond echter een
nieuw probleem. Na een regenbui
kwam een deel van het er achter
en lager gelegen gedeelte van het
wegdek blank te staan. Voor de
belendende huizen betekent dit,
dat met het passeren van een auto
de ramen door opspattend water
constant worden bevuild.
Niet leuk voor de bewoners dus.
Die trokken dan ook bij de gemeente aan de bel en verzochten
om enkele afvoerputjes. Een aannemer kwam, zag en ging voortvarend aan de slag. Twee puttten
werden er aangelegd. Wie nu
mocht denken dat daarmee het
leed was geleden, komt bedrogen
uit. De boel staat nog steeds blank
en de ruiten worden nog steeds
door passerende auto's natgesprietst. U moet er eens gaan kijken.
Dan ziet u dat de putten zijn
aangelegd op het hoogste gedeelte
van het wegdek. Lagere school
hoefje niet gehad te hebben, om te
weten dat water nog altijd naar
beneden stroomt. Dat is in de natuurkunde nu eenmaal een vaste
wet. Blijkbaar heeft de desbetreffende aannemer dat niet in de gaten gehad. Eigenlijk zou je er om
moeten lachen, maar achteraf gezien vind ik dit geldverspilling.
Een ander voorbeeld is de verkeersdrempel in het straatje tussen de Prinsesseweg en de Koningstraat. Dit 'tussendoortje' is
hooguit een meter of tien lang. Auto's zie je er zelden doorheen rijden: voordat je goed en wel op
gang bent gekomen, moet je meteen alweer afremmen. Het aanleggen van een verkeersdrempel kost
toch al gauw een paar duizend gulden. Een paaltje was naar mijn
idee goedkoper geweest.

Wim Hildering
'Potasch en Perlemoer in de textiel'. Dat is het nieuwe toneelstuk
dat door onze plaatselijke toneelvereniging 'Hildering' in de
maand december wordt opgevoerd. Het wordt een komisch
stuk, daar staan de beide hoofdrolspelers Henk Jansen en Paul
Olieslagers en regisseur Ed Fransen borg voor. Maar liefst veertien
spelers doen aan dit toneelstuk
mee. Naast deze bezetting wordt
er gebruik gemaakt van drie decors. Gezien de strekking van het
verhaal (ik kom hier later nog op
terug), belooft het weer een gezellige avond te worden.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen

Kunstcircus nadert opening
De rubriek meningen sfaaf open voor uw
reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven kunnen
worden ingekort. U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

voeren? Met name omdat dit veel
geld kost. Dat vraagt Mevrouw Halsema-Van der Horst zich af. Volgens

haar zijn de Boulevard de Favauge en
omgeving met eenvoudige, goedkope
middelen weer aantrekkelijk te maken.
Boulevard de Favauge. Een mooie
brede boulevard. Honderden wandelaars genieten hier op mooie dagen
en avonden van een ongestoorde
wandeling langs zee. Géén drukke
winkels, patatzaken of café's. Wel tot
in het najaar de - steeds mooiere terrassen van de strandtenten, waar
volop gelegenheid is om te zitten,
koffie te drinken en iets te eten.
Hoofdzaak: een geheel ander publiek dan in het dorp loopt. Hier geen
rijen zwart leer die niet van plan zijn
ook maar een centimeter op zij te
gaan op drukke zomeravonden.

Zege zaalvoetbal ZVM
ZANDVOORT - Na drie ongelukkige nederlagen moest
ZVM/Aannemer Winter de
zware uitwedstrijd spelen tegen DEM in Beverwijk. De beduterende Zandvoortse club in
de hoofdklasse won na een zinderend en doelpuntrijk duel
met 9-8.

Van beide kanten werd volop op
de aanval gespeeld. Daarbij was
DEM vele malen in het voordeel omdat een Zandvoorter, vaak door niet
voldoende afstand te nemen bij een
vrije schop, voor twee strafminuten
naar de kant werd gezonden. Nadat
DEM op een 1-0 voorsprong was gekomen zorgde John Bosman voor de
gelijkmaker. Chris Kuin mocht toen
twee minuten straf uitzitten en het
was prompt raak: 2-1. Direct daarna
maakte Marco Spuyman, na een
ZANDVOORT - Een 20-jarige Am- fraai combinatie gelijk.
sterdammer is donderdagavond laat
De thuisfluitende scheidrechter
°P de Boulevard Barnaart aange- zorgde
er voor dat ZVM/Aannemer
npuden. In verband met een ontgroe- winter wederom
met een man minWngsaktie van een studentenvereni- der kwan te staan.
was het Bob
ëing had hij. een gemeente vlag weg- Brune die even rustNu
mocht nemen.
Senomen.

'Groentje' opgepakt

'

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

'Structuurschets boulevard overbodig'

ZANDVOORT - Ali Effern begint vanaf vandaag weer in de
Pellikaanhal met een sport- en
spelinstuif voor 55-plussers.
Deze wordt elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur gehou- Is het wel nodig om de plannen uit
den.
de Structuurschets Zandvoort uit te

Deelname aan de instuif kost twee
gulden per persoon per keer. InlichMngen zijn te krijgen bij Ali Effern,
tel. 12043, of bij de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort, tel. 19393. Opgave vooraf is niet nodig. Het is mogelijk om eerst een kijkje te komen
nemen maar men kan ook direct
nieedoen. Degeen die geen vervoer
heeft, kan hiervoor - tijdig - de belbus
bellen.
De instuif is voor mensen van 55
Jaar en ouder, voor wie het beoefenen van sport en/of spel niet (heleniaal) vreemd is. Naar eigen keuze
kan er aan verschillende activiteiten
Meegedaan worden. Dat zijn onder
andere: badminton,
tafeltennis,
loamtennis (met een zachte bal dus
'ets langzamer), lijnbal, sjoelen, jeu
boules, koersbal en kegelen.
Ook gymnastiek en volksdansen
behoren tot de mogelijkheden. Aan
net
begin van de instuif is er een
w
arming-up' om de spieren alvast
?oepel te maken. Ook hieraan kan
'edereen meedoen. Want: 'Alles mag,
Wets moet'. Dat is het motto van de
leidsters, alle gediplomeerde krachten met een speciale opleiding hiervoor.

M.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Circus Zandvoort MENINGEN
in 'Mooi gebouwd'
ZANDVOORT - Circus Zandvoort is een plaatsje gekregen
in het boekwerk 'Mooi gebouwd Nederland'. Het gebouw is binnenkort ook op TV
te zien en het schilderwerk is
genomineerd voor een prijs.

oog en oor
de badplaats door

Na de 3-2 en 4-2 kwamen de Zandvoorters sterk terug. Doelpunten
van Bob Brune en John Bosman
brachten de partijen weer in evenwicht. De ruststand kwam op 5-5
door een fraaie treffer van Bosman.

Gelijkmaker
In de tweede helft kwamen de badgasten voor het eerst op voorsprong
door een doelpunt van Bob Brune:
5-6. De scheidsrechter was het met
deze stand niet eens en zond maar
weer eens een speler naar de strafbank. DEM profiteerde en liep uit
naar een 8-6 voorsprong. Een compleet Zandvoorts team ging op zoek
naar de gelijkmaker. En die kwam
er ook door treffers van Bosman en
Spuyman..
Zelfs kwam ZVM/Aannemer Winter op een 9-8 voorsprong, die het
niet meer zou weggeven. Het was
Chris Kuin, die na een geweldig
fraaie combinatie de bal keihard in
de bovenhoek knalde. De scheidsrechter liet nog wel extra lang doorspelen, maar de Zandvoorters hielden de voorsprong vast.

Géén patatten, kroketten en bier'blikjes op straat. Eigenlijk is Boulevard de Favauge de boulevard die
iedere badplaats zich zou wensen. De
bankjes zijn altijd wel bezet, de
muurtjes nodigen uit om even te zitten.
Als je hier woont, weet je dat 's
winters niemand zich hier waagt in
de wind. Begrijpelijk, wij waaien
meteen uit onze jassen als we eruit
moeten. De wind is altijd harder en
kouder dan één straat naar beneden
het dorp in.
Met een beetje slecht weer is het
huis uitgestorven en waagt niemand
zich op de boulevard. Óók niet al
waren hier winkels en café's. Gaat u
dat maar eens vragen bij de drie winkels op de Rotonde. Twee ervan zijn
's winters dicht, de derde heeft het
twee jaar geprobeerd en dat was het
wel.
En over die Rotonde gesproken.
De structuurschets voorziet in meerdere toegangswegen tot de boulevard. Zoals de Kerkstraat dus (waar
trouwens die drie winkeltjes direct
aan de overkant liggen). Vanuit de
Kerkstraat kom je op de Rotonde.
Zijn onze bestuurders daar al wel
eens zelf gaan kijken? Het toch echt
heel mooie hek: ongeverfd en verroest. De banken: vies en het onderstel afgeschilferd, de tegels rondom
en onder de banken één vieze vetmassa. De toegangspoorten naast de
trappen naar het strand, uitgeslagen,
onverzorgd, verwaarloosd. De trappen zelf, kapotte, soms zelfs verwrjderde treden, slordig en gevaarlijk.
Rondom de viskraam een vieze
straat, slechts één grote prullebak.
Heren, gaat u na een drukke zonnige dag daar eens kijken hoe de visresten met mayonaise opgestapeld liggen langs de rand van de Rotonde,
omdat men het afval daar niet kwijt
kan.
En volgt u dan vooral even vanaf
daar de sporen van auto's, traktoren
en karren die het sinds het begin van
deze zomer nodig vinden de hele
Boulevard de Favauge over te rijden.
U zult het spoor niet verliezen dat de

ZANDVOORT - De stichting
Kunstcircus Zandvoort houdt
op 4 oktober een grote kunstmanifestatie op het Gasthuisplein. Er worden twee circustenten neergezet waar 25 beelAls u het publiek iets meer wilt dend kunstenaars hun werken
bieden dan strand alleen, zorgt u dan zullen exposeren.
bestrating bedorven heeft en onvoorstelbaar vieze plekken gemaakt heeft
bij het Schuitengat, vr 'de paaltjes', 't
Is niet het publiek en 't zijn ook niet
de honden die dit deden.

men kunstenaars uit het hele land
en een paar uit het buitenland, uit
Zandvoort doet Roland van Tetterode mee.

Twee bands

eerst eens dat wat we hebben, in een
perfekte staat is en blijft. Ontroesten
en schilderen van een mooi hek, misschien een hoge-drukspuit voor de
bestrating, n man met een potje verf
die in het seizoen de onderkanten
van de banken eens naloopt, het
schoonmaken en schoon houden van
de bestrating, de trappen repareren.
Heren bestuurders, van 300.000
gulden moet dat toch lukken! 'Structuurplan?' Hoe bedoelt u?

De manifestatie wordt geopend
door voormalig Zandvoorts journalist Fons Burger en verder muzikaal
omlijst door twee bands. De een
treedt op onder het motto 'De kunst
van het zingen', de ander onder het
motto 'De kunst van de gitaar'. Het
tango-ensemble laat 'De kunst var.
de dans' zien. Een en ander is vanal
terraszitjes te bekijken. Gratis en
tree, hapjes en drankjes verkrijgbaar.
De expositie in het cultureel een
tram, met kunst van brugklasleer
lingen, ga.at niet door in verband met
het overlijden van directeur Emnn
van Vrijberghe de Coningh.

Spannende strijd bij bridgers

Arm uit de kom

De dames Hagen en De Vries
scoorden er in de C-lijn lustig op los,
met als resultaat maar liefst 66,67
procent. De rest van het veld bleef
op ruime afstand. De dames Van
Leeuwen en Slegers werden tweede.
Hagen/De Vries staan riant aan kop,
Omdat hun beide partners afwezig terwijl Van Leeuwen/Slegers goed
waren speelden de heren Braun en volgen.
Groenewoud als gelegenheidspaar
in de A-lijn. Dat pakte bijzonder
goed uit. Met een score van 61,16 D-lijn
procent werden zij eerste, op de voet
De eerste plaats in de D-lijn was
gevolgd door mevrouw Spiers en de voor Mevrouw Trautwein die saheer Emmen. Laatstgenoemd paar menspeelt met mevrouw Havinga.
heeft nu de koppositie in deze lijn De nieuwe combinatie van mevrouw
genomen, voor mevrouw Molenaar Hooy en de heer De Vries deden het
erg goed met een tweede plaats. Meen de heer Koning.
In de B-lijn lieten de dames Lem- vrouw Vis en de heer Van Gagelmens en Menks zien dat zij zich in donk staan nog aan kop, maar zij
deze lijn goed thuis voelen. Met een worden op korte afstand gevolgd
percentage van 61,47 werden zij eer-, door Hooy/De Vries.
ste. Tweede werden mevrouw Visser
Inlichtingen over de bridgeclub
en de heer Van Leeuwen. De dames- kan verkregen worden bij de wedLemmens en Menks voeren de B-lijn strijdleider de heer H.Emmen, teleaan, maar worden op de hielen geze- foon 18570. De ZBC speelt op de
ten door mevrouw De Kruijff met de woensdagavonden in het Gemeenschapshuis.
heer Kleijn.

Kettingbotsing

De manifestatie duurt van 13.00
tot 20.00 uur en wordt omlijst met
muziek, theater en acts. Zo treedt er
een tangogroep op, het Rotterdams
salonorkest Unter der Linde, Arthur
Ebbeling & Priends, de Zandvoortse
magician Ad Hendrikse die bij de
mensen aan tafel zijn kunsten komt
vertonen, én het Zandvoorts Mannenkoor.
'Kunst en circus zijn nauw met
elkaar verwant', aldus Rita Aker en
Lou Koper. Zij organiseren het
H.J. Halsema-Van der Horst Kunstcircus Zandvoort, een initiaZandvoort tief van Circus Zandvoort. Er ko-

ZANDVpORT - De tweede
wedstrijd in de eerste competitie van de Zandvoortse Bridgeclub, leverde in de diverse lijnen spannende gevechten op.

ZANDVOORT - Op het fietspad
langs de Boulevard Barnaart is zon
dagochtend een 57-jarige Leidenaai
gewond geraakt. De fietser was ter
val gekomen. Waarschijnlijk is hr
door een losliggende steen de macht
over het stuur kwijtgeraakt. Met
vermoedelijk - een arm uit de kom is
hij overgebracht naar het Joannes dtDeo ziekenhuis in Haarlem.

ZANDVOORT - In de file op de
Zandvoortselaan heeft zondag eer
kleine kettingbotsing plaatsgevon
den. Daarbij raakte een 31-jarige
man uit Leiden gewond. Hij is mei
onbekend letsel overgebracht naai
het Spaarneziekenhuis. Drie auto's
raakten zwaar beschadigd. De bot
sing ontstond doordat een automo
bilist uit Diemen even niet oplette
Daardoor zag hij ook niet dat de autc
voor hem afremde.
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SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

~~ 1679."

Flat en Square Black TrimtSONY CAMCORDER
ron beeldbuis, euroscart.ste-375, Luxe, 8x zoom, hi-fi,
reo, teletekst en afstandbeautofocus. Adviesprijs.'2220.diening. Adviespri]s"2000.-

1399.-

1299.JVC 63 CM STUNT

SC-CH7, Losse komponenten.
50 Watt met bi-amp 4-drive system,
tuner met 28 voorkeuzezenders,
9-bands equalizer, dubbel autoreverse cassettedeck,
CD-speler p r o g r a m m e e r b a a r , bi-wired 2 - w e g boxen.
Afst^ndbedienmg Adviespnjs"1992 -

MAGNETRON OVEN

m 209.
m 229.

nel ontdooien en verwarmen. |

PHILIPS VHS-HQ VIDEORECORDER

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Frontlader met infrarood afstandbedienmg. 'High Quahty'
beeldkwaliteit, 2 videokoppen, stilstaand beeld, versnelde
w e e r g a v e , voorprogrammering van 4 programma's tot
31 dagen vooruit, OTR, GO-TO. Synthesizer tuner met
42 voorkeuzezenders.
Scart-aansluiting VR200
AdviesprijS'825 -

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geèmailleerd. Adviesprijs '2199.-

SAMSUNG RE570

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs*979.-

MOULINEX FM1115

m 239.-i

PHILIPS/WHIRLPOOL

479.- m 349.

STEREO TELETEKST

AVM610; 20 liter. Adv. *769.-1

SIEMENS WM3380

1349.-

1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

ZANUSSI K/V (OJ)

779.iËr 399."!
819.KOEL/VRIES"
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449.-

WASUROOGKOMBINA71E PHILIPS/WHIRLPOOL
PHIL C0104 RVS 1000T

TOPMERKCAMCORDER

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x

SONY 70 CM KVC27TD zoom, HiFi stereo. '2799.STEREO TELETEKST

1579.-

1899.-

1395."

SONY55CMKVM2131 VHS, Super kompakt1 AutoSUPER TELETEKST
focus, mkl. accessoires. '2099 -

1099.-

449.-

AEG LAVAMAT RVS

JVC CAMCORDER

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs'1 549.-

1399.-

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening |
en draaiplateau. Adv. *899.-

KOMBI MAGNETRON

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
+ hete-luchl oven + grill.

549.-

1245

SHARP 3 IN 1 KOMBI

PHILIPS/ WHIRLPOOL

999.799.-

R8180;750Watt+draaiplateau. l

699.

PHILIPS HI-FI VIDEO

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo.'1599.-

BAUKNECHT WA6500

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

795.-

949.-

35 liter inhoud, 800 Watt ver-1
mogen en digitale tijdklok.

JVC HI-FI VIDEO

899.-

830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. *1899.-

1149.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

EÜEr 1149."

Type 25GR5760; 63cm flat
square, m-lme,quikstartbeeldbuis, stereo, teletekst en af- PANASONIC HI-FI
standbediemng. Adv.*2075.- F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel, INDESIT 2-DEURS
zeer zuinig. Adviesprijs*1299.- Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.*899.-

1OQC ns&io^o
IO4U. _
Do «f D. hftrfiy
SONY HI-FI VIDEO

949.-

70 CM TELETEKST

Nederlands topmerk. *1199.-

899.-

1399.-

1295."

HOLL 1000 TOEREN

Nederlandse Philips garantie.

799.-

EüEr 1095."

699.599.INDESIT PROMOTIE"

VS702; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST + PDC
(nw.prog.systeem'). *1599.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

nrê^
QQC _
lJ;]fW
OOü.

STUNT! 550 TOEREN

749

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.'1295.-

IHM85.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

Type 2596; Adviesprijs.*799.-

INDESIT
FORNUIS

~ 499.-

699.-

PHILIPS 14GR102137CM PORTABLE KTV

ZANUSSI 2-DEURS

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304

GRUNDIG VHS VIDEO

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

495

1000 TOEREN LUXE

Nederlandse Philips garantie. SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

63 CM TELETEKST

RISICO

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs *848.-

Type KN5402WO; Adv. *849.-1

548.648.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. *825.-

37 CM KLEUREN-TV

549.-

365.-

ETNA FORNUIS 14.00

ARISTONA VHS VIDEO

PHILIPS
850

2SB01 ;HQ,afstbed.Adv.*1095.-

569.-

artikelen

JVC VHS-HQ VIDEO

Van de uitvinders! *1099.-

KN5404;Gas-elektro.*1049.-1

698.-

TypeAWG089; Opvolgervan
PELGRIM SUPERLUXE
130 LTR. KOELKAS
de nu reeds legendarische
Oerdegelijke tabletop. Zeer GAS-ELEKTRO FORNUIS l
PHILIPS CC1000, echter met
fraaie uitvoering met formica 41OIV; Gas-elektro fornuis. InREGELBARE centrifugegang
bovenblad. Officiële garantie. kl.grill, draaispit en mixed
tot 850 t.p.min. Thermisch gegrill-set. Adviesprijs'1425.stuurd, eco-knop. Adv.*1495.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

449.-

Iteletekstl

INDESIT G/E FORNUIS

TOEREN
BOVENLADER

899.-

AEG TURNETTE

999.1099.

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbedienmg. Adv.'1220.

70KV9717; Adviesprijs'2275.-

1498.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

160 liter, 2-sterren vriesvak.

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

SONY VHS-HQ VIDEO
ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

1000 TOEREN RVS BL

849.-

SONY VHS-HQ VIDEO

V210;afstandbediend.*1110.

649.

FE052A/EFF225/234.*1445.-1

1098.-

PHILIPS 140 LITER

Type AFB075; Tafelmodel: ATAG INFRA TURBO
krasvast bovenblad, vriesvak KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

ZANUSS1 140 LITER

1398.-

555.-

M720, LCD-afstandbed. '999.-

669.

BOSCH KTF1540

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

SHARP VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

ATAG ELEKTRISCH

PHILIPS 160 LITER

HITACHI VHS VIDEO
GRUNDIG63CMTEKST

958.-

160 LTR. KOELKAST

VCA10; Afstandbediend. '799.-

BAUKNECHT 160LTR

549

Adviesprijs'869.-

PANASONIC VIDEO
BLAUPUNKT55CMSTUNT J30; VHS-HQ, 3 koppen. *11 57.
SUPER TELETEKST

749.-

SONY UX-90 (II) 17.50 1 1 VHS E-180 (3 uur)20.TDK
SA-90 (II) 20.BASF E-180 SHG 24.
TDK
D-60(l)
12.50 I V H S E-240(4 uur)24.-

BLAUPUNKT VIDEO
ARISTONA TELETEKST RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

ES&
mM "7QH
l SlOii -

afstandbed.+leespen. *1445.-

699

GRUNDIG 51 CM TEKST
A K A I 3 KOPPEN VIDEO
i •TffiA
*7*71%

BÖEr

//O."

ARISTONA 51 CM
l J ' ƒ8 L T

•)^Vftl

*'

BLAUPUNKT PM374*

498.-

VSF15; VHS-HQ, perfekt beeld,
afstandbediening. Adv.*988.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.Type TD50; Adviesprijs*649.-

399.-

RVS REVERSEREND

MOULINEX
OVEN

OPZETVRIESKASTJE

649.

BAUKN./BOSCH/AEG

va599.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.

PHILIPS/WHIRLPOOL

569.-

649.-

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

899.-

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '1099.-

BAUKNECHT VW 3PR
BOSCH VRIESKAST

FWi 7OQ _
ÜMj f o-If.

MIELE DROGER

TypeGSD1311; Adv. '848.-

BOSCH VW PS21 00

MERKCENTRIFUGE

STUNTÜ VRIESKIST!!

MIELE VW G521

1299.1199.169.-

BCG

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

BAUKNECHT LUXE

SIEMENS CONDENS

Afstandbediend. Adviesprijs *1495.-

378.-

1479.N ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
-=risiis=
: ta
^ SïïSSTO^ffi?'_ Se^^^te-^ir;
.

.

.

.

•

IBEVERVUIJK
Geeft uw budget meer ruimte.
Uw aanyraag-folder ligt klaar in onze winkels.

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. '595.

CONDENSDROGER

PHILIPS 3 KOPPEN VHS
VIDEORECORDER MET
PIP (Picture in Picture)
PRIJS

108.-

ZANUSSIWASDROGER

•

.

•

.

.

.

•
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•
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•
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DEN HAAG ZOETERWOUDE

zaterdag

«Adviesprijs slechts referentie

.......9 t o t 5 uur.KOOPAVOND:

BadHoewedorp vrijdag............7 tot 9 uur
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Aalsmeer staat in teken van VBA Profindoorgala

Recreatief
badminton

Veiling bruist van actie
• De legendarische Joop
Zoetemelk nam op het
VBA Profindoorgala afscheid van het wielrennen.
Archielfoto Weekmedia

M

ELLE JONGKIND is één van organisatoren van
het gehele evenement en heeft het wielerhart op
de juiste plaats. De ex-professional werd als
amateur in de ploegentijdrit twee keer kampioen van Nederland en fietste onder meer samen met
Joop Zoetemelk. Het is alweer dertien jaar geleden dat
Jongkind met een aantal vrienden het initiatief nam om
de wielerronde van Aalsmeer nieuw leven in te blazen.
„De profronde van Aalsmeer was al een paar jaar niet
gehouden vanwege geldgebrek," zegt Melle Jongkind.
„Onder het genot van een borreltje besloot ik samen
met Piet de Vos, Nico van Diemen, Henk van Houten,
Wim Hensbergen en Arie Schilders om de wielerronde
nieuw leven in te blazen. De eerste twee keer was het
nog buiten maar uiteindelijk gingen we naar binnen toe
in de veiling. De VBA bestond tien jaar en wilde ons
financieel wel helpen. Vanaf het begin was onze opzet
om er een familiedag van te maken met niet alleen
wielrennen maar ook tal van andere activiteiten. Het
eerste profindoorgala werd elf jaar geleden midden in
de zomer begin juni gehouden. Het werd een groot
fiasco. Buiten was het veertig graden en er kwam geen
hond kijken. Al met al waren er toen die eerste keer
drieëneenhalfduizend mensen, maar dat waren bijna
allemaal deelnemers en medewerkers."
Melle Jongkind en zijn vrienden, die samen het bestuur vormen van de Stichting Organisatie Profronde
Aalsmeer (SOPA), leerden van de eerste keer en een jaar
later werd het indoorgala eind september gehouden.
Het was buiten iets minder heet en er kwamen binnen
in de bloemenveiling veel meer toeschouwers. Het evenement werd een groot succes en is sindsdien een deel
van Aalsmeer geworden. Aalsmeer zonder profindoorgala is als Amsterdam zonder Leidseplein.

Bloemenveiling
Toch is het elk jaar weer de vraag of het allemaal door
kan gaan. Jongkind: „Wij moeten voor ieder gala opnieuw toestemming hebben van de VBA. Het is dan ook
heel belangrijk dat het indoorgala goed verloopt en dat
er geen rottige dingen plaatsvinden zoals bijvoorbeeld
vechtpartijen. Tot nu toe is het gelukkig altijd goed
gedaan. Er lopen ook tijdens het gala 34 mensen rond
van de ordedienst. Zij zorgen dat alles goed verloopt.
Want één grote vechtpartij kan het einde betekenen van

AALSMEER - Aanstaande zaterdag is het
feest in de bloemenveiling van Aalsmeer.
Alweer voor de elfde keer wordt het VBA
Profindoorgala gehouden, voor zover
bekend de enige geheel overdekte
wielerwedstrijd in de wereld. Maar
wielrennen is niet het enige spektakel in de
bloemenveiling. Tal van andere sporten
komen aan bod, diverse artiesten treden op
en er is een grote braderie en een
reusachtige kermis.

het profindoorgala in de bloemenveiling."
Opvallend is dat het bestuur van de SOPA na al die
jaren bijna hetzelfde is getaleven. Alleen De Vos en
Hensbergen zijn vertrokken terwijl Wil Mets erbij is
gekomen. Maar de kern van het organiserende bestuur
bestaat uit dezelfde vrienden die dertien jaar geleden
onder het genot van een taorreltje besloten om de wieierronde van Aalsmeer nieuw leven in te blazen. Jongkind:
„Dat is ook één van de redenen dat je het zo lang
volhoudt. Wij doen het allemaal pro deo. Alleen gaan we
met zijn allen met onze vrouwen één keer per jaar uit
eten maar verder kost het tijd, tijd en nog eens tijd. We
zijn het hele jaar door bezig. Tien dagen na het indoorgala starten we met de evaluatie en daarmee begint al de
organisatie voor het volgende jaar. Maar je krijgt er wel
veel voor terug. Wij vergaderen altijd bij elkaar thuis en
gaan onderling ontzettend goed met elkaar om. Tijdens
het evenement leven we in een roes. Vrijdagnacht bouwen we de hele zaak op en dan zijn we constant bezig.

ZANDVOORT - De badmintonvereniging BC Lotus gaat op de recreatieve toer. Vanaf komende week kan
elke woensdagavond in de Pellikaanhal gespeeld worden.
Onder leiding van deskundige trainers worden de grondbeginselen van
deze sport bijgebracht. Er zijn mogelijkheden voor groepjes en ook gevorderden kunnen, zonder competitie verplichtingen, aan de slag.
Inlichtignen over deze vorm van
badminton bij het secretariaat van
BC Lotus, Koningstraat 29, telefoon
16288, of op woensdagavond na acht
uur in de Pelhkaanhal.

• Het toeschouwersrecord werd gebroken bij het
afscheid van Gerrie Knetemann.
Achiellolo Weekmedia

aan de andere kant laat het je ook nooit meer los." Het
bestuur van de SOPA wordt bijgestaan door een Ondersteunings Commissie. Dit OC bestaat uit Henk Mets,
André de Gooyer, Ben Cornelissen, Melle van der Meulen en Ton Arriëns. Ook zij verzetten bergen werk om
ervoor te zorgen dat alles tijdens het Profindoorgala
goed verloopt. Daarnaast lopen er op de dag zelf meer
dan 260 medewerkers rond. Veel van deze mensen zijn
via hun sportvereniging benaderd en zijn bijzonder enthousiast om te helpen. Zo zorgen leden van voetbalclub
Aalsmeer en de wielerverenigingen HRC De Bataaf en
Amstelland voor diverse hand en spandiensten.

Mondelinge toezegging

Als organisator van het VBA Profindoorgala maakt
Melle Jongkind natuurlijk ook minder leuke dingen
mee. Zo was de ex-wielrenner voor het komende indoorgala al zo goed als rond met Miguel Indurain en Bugno.
Deze twee absolute toppers zouden naar Aalsmeer koGelukkig krijgt het indoorgala heel veel waardering. men. Jongkind: „Indurain had zelf mondeling toegeDit merk je ook aan de toeschouwers, die niet alleen uit zegd en we hadden ook al contact gehad met de manager en de ploegleider van
de regio maar ook van buiten tot aan België toe naar
de winnaar van de Tour de
Aalsmeer komen voor het
France. Ook over een
gala. Ik zie tijdens het eveenorme hoeveelheid startnement dan ook heel veel
Programma VBA Profindoorgaia geld, zo ongeveer meer
bekenden van vroeger uit
dan wat ik per jaar in de
Sport: 12.45 Amateurs B/Veteranen. 14.15 Bemijn wielertijd en dat is
bloemenhandel verdien,
drijfsploegen. 15.00 Rolsklwedstrijd. 15.45 Rolstoelreuze leuk. Maar het
waren we het eens. Dus
marathon. 16.30 Skeeleren. 18.30 Amateurs A. 20.30
mooist is toch als alles er
ging er iemand naar het
Profe.
op zit en ik zit zaterdagbuitenland toe zodat InduAmusement:
14.30
Publieksshow
Hans
Kazan.
nacht met het hele bestuur
rain het contract zou kun18.30 Opname Holland FM-Radlo (met vele bekende
bij mij thuis. Iedereen vernen tekenen. Zegt die
artiesten). 21.00 Marco Borsato. 21.30 Bonnie St.
telt dan wat hij heeft meeFransman doodleuk dat
Clalr. 22.15 Arne Jansen. 22.45 Arie Rlbbens. 23.30
gemaakt en zo gaan er rushet seizoen toch wel erg
Mannenkoor Karrespoor. 24.00 André Hazes. Prelang wordt, dat hij gaat
tig een paar uurtjes voorsentatle: Krijn Torringa.
trouwen en niet zoveel tijd
bij. Als we allemaal uitgepraat zijn gaan we weer
meer heeft. Daar stonden
Verder: Disco met groot beeldscherm, Groot ternaar de bloemenveiling
we dan terwijl Indurain
ras met levende muziek, Zaalvoetbal, Microkorfbal,
mondeling al had toegeom alles af te bouwen. Ja,
Rolstoelbasketbal, Boksen, Nunchaku, Taekwondo,
zegd. Zakelijk zou ik er
het organiseren van het inKarate, Jeu de Boule, Turnen, Skateboard-demonmisschien zelfs mee naar
doorgala is een beetje uit
straties, Truckersfestival, Grote Braderie, Grote
de rechter stappen."
de hand gelopen hobby en
Kermis.
Hoewel ook Bugno op
soms wordt het me ook
het laatste moment afwel eens wat te veel. Maar

haakte omdat de wielrenner van zijn ploegleider aanstaande zondag toch mee moet doen m de wereldbekerwedstrijd in Montreal, is het VBA Profindoorgala erg
sterk bezet. Er komen voor de wielerwedstrijd over
ruim 105 kilometer met een parcours van 1500 meter
veel sprinters naar Aalsmeer toe. En zeker niet de minsten, zo zullen onder meer Bontempi, Ludwig, Fignon,
Atadoesjaparov, Van Poppel, Nijdam en Hofman gaan
strijden om de eerste plaats. Daarnaast is ook Henk
Lubberdink van de partij, de wielrenner rijdt m Aalsmeer zijn laatste officieéle wedstrijd en neemt afscheid
als taeroepsrenner. Zoetemelk en Kneeteman hebben
dit overigens in het verleden eveneens gedaan in Aalsmeer.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
ondernemer Jaap Bloem, gespecialiseerd in sport- en vrijetijdskleding,
-schoenen en aanverwante artikelen,
gaat deze week verhuizen. Zijn zaak,
Jaap Bloem Intersport, blijft gevestigd in de Kerkstraat maar wordt
verplaatst van nummer 6 naar nummer 16. De te overbruggen afstand is
klein, maar de gedaantewisseling
daarentegen groot. Het nieuwe pand,
voorheen een restaurant, biedt veel
Geldschieters
meer ruimte. Daardoor kan ook het
Mits er geen ongeregeldheden uitbreken m de bloe- assortiment fors uitgebreid worden.
menveiling lijkt de toekomst van het VBA Profindoor- De nieuwe zaak gaat zaterdag 3 oktogala gewaarborgd. Er zijn maar liefst 276 sponsors die ber voor het publiek open.
van 25 tot 5000 gulden geven. Jongkind: „Daardoor is het
niet erg als één of twee geldschieters het voor gezien
houden. In Nederland zijn er zoveel criteriums kapot
gegaan omdat één grote hoofdsponsor er mee stopte. ZANDVOORT - Dansschool Albert
Wij lopen dat risico in ieder geval niet."
van Lingen is gestopt met danslesHet hele evenement kost bij elkaar zo'n 350.000 gul- sen. De school heeft een bekende
den en de diverse sponsors zorgen ongeveer voor de naam en een lange historie waaronhelft van dit bedrag. De SOPA hoopt de rest van het geld der vele succesvolle jaren in Amsterbinnen te krijgen door middel van de toegangsprijzen. dam. De school heeft daar ongeveer
Jongkind: „Het hangt natuurlijk van het aantal toe- veertig jaar gedraaid, tot het pand
schouwers af of we dit voor elkaar krijgen. Maar we gesloopt moest worden. Na het overhebben in de loop van de jaren wel een reserve opge- lijden van Albert van Lingen heeft
bouwd. Zo hadden we tijdens het afscheid van Gerrie dochter Kitty enige tijd de scepter
Kneeteman een paar jaar geleden meer dan 50.000 man gezwaaid. In Zandvoort heeft de
in de bloemenveiling. Alles was op, er was geen kaartje dansschool ongeveer vijf jaar bemeer te krijgen. De recette was daardoor geweldig en de staan.
winst houden we in een pot voor als er een keer een
minder jaar tussendoor komt."
Maar een minder jaar zit er voorlopig nog niet in. Er is
aanstaande zaterdag weer genoeg kwaliteit in huis ge- ZANDVOORT - In de nacht van
haald om de mensen naar de boemenveiling te krijgen. donderdag op vrijdag is er ingebroDaarnaast is de aparte sfeer, die de diverse artiesten, de ken in een huis aan de dr. Schaepverschillende andere sportdemonstraties en de Brade- manstraat. Uit de woning werd een
rie en de Kermis met zich meebrengen, in de bloemen- ;as met enige bescheiden weggenoveiling al reden genoeg om aanstaande zaterdag het men. De inbrekers namen ook de
profindoorgala te bezoeken.
voor de deur geparkeerde auto mee.
Zij waren het huis binnengekomen
door aan de achterzijde een boven.icht te vernielen.

Het Zandvoorts Nieuwsblad? Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het
is natuurlijk een te gekke krant die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn
vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er
nieuws te melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen
aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind trouwens dat ze het in alles goed doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze niks
wijs te maken en ik mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol ben op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel
meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te hebben. Was ik er even
mooi op tijd bij geweest. Dank zij mijn krant.
Als u ook wik weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

die krant moet ik hebben. Omdat ik
graag wil weten wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar ƒ 12,-.

Natuurlijk,
,
-

Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.: —

(i.v.m. controle bezorging) WK
Al/2

Jaap Bloem naar
veel groter pand

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q kwartaal ƒ16,- D halfjaar ƒ 29,- ü jaar ƒ 52,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Anuvoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

il Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!
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Zandvoortmeeuwen verlaat laatste plaats
ZANDVOORT - Door een simpele 3-1
overwinning op SCW heeft het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen de
laatste plaats verlaten. Simpel, omdat de tegenstand van SCW matig
was en de score, vooral in de tweede
helft, tot een veel hoger saldo uitgebouwd had kunnen worden. In het
Meeuwenteam bleek de rentree van
Rob van der Bergh en Ferry van
Rhee, terug van vakantie, een enorme
versterking te zijn.

te constant verwarring in de Rijsenhoutse
defensie. Het door Aannemer Winter in een
prachtige outfit gestoken Meeuwenteam
kwam vlot uit de stratblokken. Ronald Halderman was al snel bij de openingstreffer,
maar zijn schot, na een gave actie van Van
Rhee, werd geblokt door een SCW verdediger. Na tien minuten was het toch raak. Rob
van der Bergh besloot een solo met een
schot, dat van richting werd veranderd. De
SCW doelman was daardoor volstrekt kansloos.
De SCW aanvallen waren vrijwel tot mislukken gedoemd, omdat het centrale duo
De spelbepaler Rob van der Bergh zorgde Oscar Vos en Chris Kuin sterk ingrepen.
met zijn acties voor veel meer lijn in het Kwamen de Rijsenhouters wel in het strafZandvoortse team en Ferry van Rhee sticht- schoptaeleid, dan kwam dat door te laconiek

spel in de Zandvoortse defensie, zoals later
zou blijken in de wedstrijd. De bezoekers
kregen, naar mate de eerste helft vorderde,
meer taalbezit. Gevaar was er niet.

Tegenstoten
De snelle tegenstoten van Zandvoortmeeuwen waren daarentegen uiterst gevaarlijk. Een grotere voorsprong kon dan ook
niet achterwege blijven. Op slag van rust
werd een hoekschop door Martin Visser omhoudbaar ingekopt. Direct na dit doelpunt
veroverde Zandvoortmeeuwen balbezit en
Visser werd in het strafschopgebied onderuit getrokken. De toegekende strafschop
werd door Wim Buchel keihard ingescho-

ten: 3-0.
Na de pauze trok SCW fel ten aanval. De
aanvallen werden echter te simpel opgezet
om het Zandvoortmeeuwen erg lastig te maken. Via snelle en goed uitgevoerde aanvallen, meestal via de gevaarlijk Ferry van
Rhee, schiep Zandvoortmeeuwen zich vele
doelrijpe kansen. Die werden echter ongebruikt gelaten. Martin Visser, Ronald Halderman, Ferry van Rhee en de voor Visser
ingevallen Fred Ipenburg kregen niet te missen moegelijkheden. Doordat niet gescoord
werd bleef SCW erin geloven, mede door
laconiek voetbal in de Zandvoortse defensie.
Dat bracht, met nog een kwartier te gaan een
tegentreffer te weeg: 3-1.
De Zandvoorters kwamen in de verdruk-

king en doelman Michel Winter moest voor
het eerst echt in actie komen, wat hem goed
af ging. Zonder verdere problemen bleef
Zandvoortmeeuwen overeind en boekte
daardoor de eerste overwinning.
Teun Vastenhouw was na afloop u'terst te
spreken over het resultaat. "We hebben geprotaeerd de nul vast te houden en dat is
aardig gelukt. Eindelijk stonden we er als
ploeg ook omdat we nu volledig konden aantreden. We hebben nu een ruimere keuze en
dat werkt prettiger. Iedereen hield zich in
deze wedstrijd aan zijn taak en er werd keihard geknokt. Deze dik verdiende overwinninghad wel groter moeten zijn, maar ik ben
toch tevreden omdat er veel kansen zijn
gecreerd."

Chess tegen VHS

ZANDVOORT - Morgenavond om acht uur start het
eerste achttal van Café Neuf/Chess Society met de eerste
wedstrijd voor de competitie, in de tweede klasse van
de Noord-Hollandse Schaakbond. Het keurkorps van de
Zandvoortse vereniging kan
echter op een loodzware
avond rekenen. Op bezoek
komt namelijk het derde
team van VHS uit Haarlem.

zal worden. Afbreken is daarbij
vanaf heden niet meer mogelijk.
Na de normale 36 zetten in anderhalf uur krijgen beide spelers bij
de eventuele resterende speeltijd
nog een kwartier extra bedenktijd. Degene die dan de bedenktijd
overschrijdt is de verliezer. Teamleider Cliteur is best blij met dit
nieuwe systeem daar aan het eind
van de avond de uitslag meteen
bekend is. "Daarnaast kost het
analyseren van de afgebroken
partijen altijd ontzettend veel
tijd," aldus Cliteur.

Volgens teamleider Olaf Cliteur
zal het er morgenavond spannend
aan toe gaan in het Gemeenschapshuis. De competitieleider
kende namelijk, bij de indeling,
geen enkele genade en koppelde
Café Neuf/Chess Society aan VHS
3, dat vorig jaar op de tweede
plaats eindigde. De Haarlemmers
zullen met het sterkst mogelijke
team aantreden. De Zandvoorters
zullen echter op volle oorlogssterkte achter de borden plaatsnemen.
Teamleider Cliteur mist alleen
nieuwkomer Nico Huyboom. lemand die wel de strijd aanvangt is
Walter Gerhards. De sympathieke Duitser is bereid het weekend
over te komen om Chess te vertegenwoordigen. Ook de andere
nieuwkomers Jacob de Boer en
Jacco Otte zullen van de partij
zijn.

Tweede team

Dat het een spannende aangelegenheid wordt staat buiten kijf.
Temeer daar er voor het eerst in
het nieuwe speeltempo gespeeld

Ook de definitieve indeling van
het tweede achttal is inmiddels
bekend geworden. De reserves bijten de spits af op maandag 19 oktober. Dan zal in Aalsmeer aangetreden worden tegen het derde
team van de plaatselijke vereniging. Vermeldenswaard is nog dat
in de laatste ronde van de competitie de wedstrijd tegen de Zandvoortse Schaakclub op het programma staat.

Interne competitie

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
bioscoopprogrammering van
1 okt. t/m 7 okt. 1992
DE FILM WAAR HEEL NEDERLAND OP WACHT!
lAUREHS GEELS EK PICK MAAS

FLODDER

IN
AMERIKA
Dagelijks om
15.30, 18.45 en
om 21.30 uur
Kaarten:
tot 12 jaar ƒ 9 , -

65+

ƒ 9,-

volwassenen
ƒ12,50
HUUB STAPEL • NELIY FRIJDA • RENÉ VAN T HOF • TATJAÏT

IMIC

JOK POUtO • 10U UNBRS • IOHNV Pul»
.iihl Htl KAAS ,„l.:,.l:lltmm HELS l II» HAAS
|iiihnr*i |« ,m]!iiiiij di«, DICK MAAI

ALLE LEEFTIJDEN
(Nederlands talig)
LAATSTE WEEK!!!

Dagelijks om 13.30 uur
SNEEUWWITJE (Nederlands gesproken en gezongen)
Kaarten: tot 12 jaar ƒ9,-; 65+ ƒ9,-; Volwassenen
ƒ12,50
Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna
eten (Hamburger, Franse Frites en Frisdrank) bij
Mc Donalds, minimaal 6 personen, voor maar
ƒ12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus
18686 of bij Mc Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686

Sterk handbal

ZANDVOORT - De handballers van Holland Casino-ZVM
doen het bijzonder goed. Afgelopen zondag werd DSS met de
cijfers 22-15 van het veld gespeeld. De dames waren beter
op dreef dan vorige week en
wonnen van het sterke DSOV
met 6-5.
Volgens coach Joost Berkhout
speelden zijn mannen een prachtige
wedstrijd. En dat ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Guido
Weidema. "Zeer scherp en in hoog
tempo," stelde Berkhout. Vooral in
de eerste helft heeft Holland Casino-ZVM de lakens uitgedeeld. Na
een 4-0 voorsprong liepen de gastheren uit naar een 13-5 ruststand.
In de tweede helft nam Holland
Casino-ZVM duidelijk gas terug
waardoor de schade voor DSS beperkt bleef tot 22-15. De uitslag had
nog groter kunnen zijn maar de
Zandvoorters lieten diverse mogelijkheden liggen. De winst was er
echter niet minder duidleijk om.
In een zeer aantrekkelijke partij
handbal hebben de dames van
DSOV en Holland Casino-ZVM nauwelijks voor elkaar ondergedaan.
Van beide partijen waren vooral de
defensies overheersend. Holland Casino-ZVM dat weer de beschikkinghad over Margreet Sterrenburg nam
in de eerste helft een 4-3 voorsprong.
Ook in de tweede helft werd in hoog
tempo gespeeld. Dat er weinig gescoord werd kwam door het uitstekende verdedigen van beide partijen. DSOV heeft in de slotfase nog
van alles geprobeerd, doch de Zandvoortse dames hielden de nipte
voorsprong vast: 6-5.

Doelpunten dames: Wendy van Straaten 2.
Els Dijkstra 2, Margreet Sterrenburg l, Linda Koper 1. Heren: Kees Hoek 8, Goran
Bogojevic 4, Nik Grijekovic 4, Erwin Spruit
2, Jan van Duijn 2, Gerard Damhoff 1. Peter
Pennings 1.

Geerts aan kop

• Ferry van Rhee op weg naar het doel.

Voor de interne competitie
werd afgelopen vrijdag de derde
ronde verspeeld. De uitslagen waren: Hetty Sandbergen-Ton Marquenie 0-1, Kees Koper-Dennis van
der Meijden remise, Peter van der
Beek-Olaf Cliteur 0-1, Nico Handgraaf-Simon Bosma 1-0, Hans van
Brakel-Hans Drost 1-0. De ranglijst
na drie ronden, wordt met een
honderd procent score aangevoerd door Hans van Brakel.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZVM stelt
overwinning
in slot veilig
ZANDVpORT - Met een
3-0 overwinning op THB
schaarde Zandvoortmeeuwen zich in de subtop van
de eerste klasse H VB. Waren de kansen beter benut
dan was de zege nog ruimer
uitgevallen.
Eindelijk kon trainer Pieter
Keur beschikken over doelman
Ron Eerhart, waardoor Wim
van der Kuijl als voorstopper
zijn opwachting maakte. Dat
was duidelijk een versterking,
daar THB in de gehele wedstrijd
slechts een uitgespeelde kans
kreeg. Daar was de hulp van
Marcel Schoorl nodig, die eenmaal in de fout ging. Eerhart
behoedde Zandvoortmeeuwen
echter voor een achterstand.
Aan de andere kant had Zandvoortmeeuwen moeten toeslaan. Peter Steegman en Jos
van der Meij kregen opgelegde
kansen maar slaagden er niet in
de THB doelman te verschalken.
In de tweede helft was het spel
van Zandvoortmeeuwen bij vlagen beter, dan in het eerste gedeelte. Al snel kwamen de
Meeuwen op voorsprong, al was
daar de hulp van de scheidsrechter bij nodig. Een inworp
was eigenlijk voor THB, doch
de scheidsrechter gaf die aan
Zandvoortmeeuwen. Snel werd
de inworp genomen waarna
Freek van der Mije de hem geboden kans benutte: 1-0. Met een
paar goede passes van E d Vastenhouw werden de voorwaartsen aan het werk gezet en leek
Zandvoortmeeuwen snel de
zege veilig te gaan stellen.
Fraaie kansen werden echt
onbenut gelaten. Ruud van Laere knalde in vrije positie tegen
de doelman op en even later liet
diezelfde speler een fraaie lob
los. De bal belandde op de lat
waarna Freek van der Mije de
terugspringende bal naast het
verlaten doel kopte.
In de defensie deed Zandvoortmeeuwen het een enkele
keer te gemakkelijk, waardoor
THB balbezit kreeg. Echt gevaarlijk konden de Haarlemmers echter niet worden. In de
slotfase lukte het Zandvoortmeewuen definitief toe te slaan.
Jos van der Meij benutte een
strafschop en Ruud van Laere
schoot fraai de derde treffer in:
3-0.

ZANDVOORT - Na drie ronden in
de interne competitie bij de Zandvoortse Schaakclub gaat Edward
Geerts ongeslagen aan de kop van de
ranglijst. Bij de jeugd geldt dat voor
Rebbecca Willemse.
Foto Bram Slijnen
Met meer dan 35 aanwezige leden
kende de Zandvoortse Schaakclub
een druk bezochte clubavond in het
Gemeenschapshuis. De vele partijen
leverden grote spanning op. In de
seniorencompetitie gaat het met Edward Geerts erg goed. De overwinning op Hans Jansen betekende de
derde zege op rij voor Geerts. De
nieuwkomers De Drijver en Abdou
slaagden erin een overwinning bij te
schrijven.
Robert Valkenburg als junior- door ook weer in de remmen. Dat Uitslagen
derde ronde: Geerts-Jansen 1-0,
cup-winnaar van de Renault gedrag vond geen genade bij de Gude-Gorter 0-1, Dambrink-Kok 1-0, Mollerus-Schiltmeijer
1-0, Den Drijver-Berkhout
sportcommissarissen
en
Bastiaans
Clfo Klasse.
1-0, Abdou-Klijn 1-0, Choi-Wiggemansen 1-0.
en Van der Sluis werden uit de uit- De
partijen
tussen
Van Eijk-Ayress en
Bij de grote toerwagens boven slag genomen.
Franck-De Oude eindigden in remise.
twee liter is de beslissing in de titelstrijd nog niet gevallen. De LotusOok bij de Renault Clio's waren de In dejeugdcompetitie sloeg Rebecca
-coureur Tom Langeberg deed goede gevechten op de baan minstens zo Willemse vorige week hard toe. De
zaken door de lange afstandsrace fel als de discussies erna. In de der- twee wedstrijden die zij speelde wermet overmacht te winnen. Lange- de ronde reed Chantal van der Sluis den in winst omgezet. Door die
berg stuurde zijn groene Lotus in de Tarzanbocht op volle snelheid winstpartijen staat zij met vier punEsprit gedecideerd naar de kop van rechtuit en duikelde over de vang- ten uit vier wedstrijden, bovenaan
de race. Met spanning werd de (ver- rail door de reclameborden heen. de ranglijst.
De uitslagen waren: Niels Filmer-Jan Koplichte) pitstop met bandwissel af- "Geen remmen," verklaarde ze di1-0, Rebecca Willemse-Shanna Paap
gewacht. Die verliep voor Langeberg rect na haar vlucht koeltjes. De wed- ning
1-0, Florian van der Moolen-Marc Habets
in recordtijd. Achter Langeberg reed strijdleiding legde de race stil, om de 1-0, Henry-Nanouk Marquenie 0-1, Shanna
Lex Proper op de tweede plek en de ravage op te ruimen. Geerlof Stam Paap-Mare Habets 0-1, Rebecca Willemse-FFin Heikki Salmenautio bleef derde. die op dat moment op kop lag, lorian van der Moolen 1-0.
Door mechanische problemen had mocht bij de herstart van poleposiDe partij tussen Henk Willemse
de naaste concurrent van Lange- tion weg. Ook dit keer dook hij als en Bas van der Mije werd remise,
berg, de Mercedes-rijder Van De- eerste de Tarzanbocht in. Hij werd terwijl de- partijen tussen Thomas
dem, de strijd al gestaakt.
na enkele ronden gepasseerd door Hesse-Bart Timmermans, Martine
Michael Bleekemolen, die als eerste Botman-Sandra Beugel en Bas
onder de zwart/wit geblokte vlag Geurts tegen Remco de Roode werVreemde taferelen
doorkwam. Nadat beide manches den afgebroken.
De Citron AX Cup leverde wel heel waren opgeteld bleek Geerlof Stam
vreemde taferelen op. Titelpreten- toch de totaalwinnaar.
dent Phil Bastiaans zette na een wat
teleurstellende derde trainingstijd
De juniorencup was voor Robert
ZANDVOORT - Voor de ZHC hocde zaken snel recht. Hij passeerde Valkenburg. Bij de Formule Ford keyteams was het een teleurstellenteamgenoot en concurrente Chantal 1600 pakte juniorenteam-rijder Ro- de zondag. Zowel de heren als de
van der Sluis al in de vijfde ronde en ger Ciapponi zijn eerste overwin- dames leden de eerste nederlaag van
kwam eigenlijk niet meer onder ning. De tweede plaats, die Alex dit seizoen. De ZHC dames werden
druk te staan. Bastiaans kwam ech- Veenman in de Formule Renault met 3-0 opzij gezet door Terrirs en
ter op een idee. Hij gunde Chantal pakte was voldoende voor het kam- de heren verloren met 2-0 van Hervan der Sluis de overwinning en pioenschap. Bij de Formule Opel mes.
remde voor de finish bruusk af. Van ging de zege naar Alain van WordraDe ZHC dames kwamen er tegen
der Sluis schrok van die aktie en gen, terwijl bij de Koni Produktie- Terrirs niet aan te pas. In de eerst
ging voor alle zekerheid ook vol in wagens tot 1400 cc. de overwinning helft kon ZHC nog wel een paar
de remmen. Beiden gingen daardoor was voor Cor Euser. Door in deze strafcorners forceren, maar dat lekruipend over de finishstreep. Het race tweede te worden werd Egbert verde niets op. Terrirs speelde doelachtervolgende viertal moest daar- Top Nederlands kampioen.
treffender gezien de 2-0 voorsprong
bij de rust. Ook in de tweede helft
een feller Terris, dat ZHC naar-een
3-0 nederlaag speelde.
De Zandvoortse heren speelden
ver beneden hun niveau. Hermes
profiteerde dankbaar van de off day
van ZHC. In de eerste helft nam Hermes een 1-0 voorsprong. In de tweeniet stil, gezien een harde schuiver met onder andere een kopbal van de helft kon ZHC evenmin imponevan Paul Longayroux, waarmee Alex Verhoeven, die net langs de ver- ren. Hermes verdubbelde de stand:
doelman Stolwijk de nodige moeite keerde kant van de doelpaal ging.
2-0.
had.
Drie minuten later was het aan de
andere kant wel raak. De dekking in
de Zandvoortse defensie liet te wensen over, waarvan de Zevenhovense
spits profiteerde: 1-0. De Zandvoorters verloren de greep op het midHANDBAL
VOETBAL
denveld. Een paar minuten later
keek Zandvoort'75 tegen een 2-0 ach- Zaterdag: Zandvoort'75 - HCSC 15.00 Zaterdag: Alkmaar heren - Holland
terstand aan, via een lob over doel- uur, sportcomplex voormalige cir- Casino/ZVM 18.30 uur.
Zondag: GVO dames - Holland Casicuitterrein
man Nanai.
no/ZVM 12.10 uur
Bloemenkwartier - Zandvoortmeeu- HOCKEY
Kentering
Zondag: ZHC dames - Haarlem 13.00
wen 14.30 uur.
uur, Duintjesveld
De badgasten wilden echter van
geen opgeven weten en kwamen in Zondag: BSM - Zandvoortmeeuwen ZHC heren - Xenios 14.30 uur, Duintjesveld.
de volgende minuut weer dichterbij. 14.30 uur, te Bennebroek.
Robin Castien bereikte de vrijstaande Paul Longayroux, die scoorde:
2-1. De strijd kreeg wederom een
kentering. Nu was het weer Zand0 Wcckmcdia/JB
voort'75, dat het beste van het spel
had. Na ruim een half uur voetbal! n
was het gelijk. Na een afgeslagen
aanval kwam de bal voor de voeten
Castien <Zv.75)
van Rob Koning, die keihard inschoot: 2-2. Nog voor de rust poogde
LongayrouX <Zv.75)
Zandvoort'75 op voorsprong te komen. Ab Zwemmer, Dennis Keuning
R. van Laere (Z.V.M)
en Bert van Meelen waren wel dicht ®e
bij een treffer maar het bleef gelijk.
J. van de Mey (ZVM zon)
In de tweede helft kregen beide *® «,. «,,'
Van Houten (TZB)
teams wisselende kansen. Beide 99
doelen ontsnapten enige malen aan
Fred Zwemmer (TZB)
een doelpunt. Met nog een dikke vijf &®
minuten te spelen kreeg doelman
10
15
Ferry Nanai een afstandsschot niet
onder controle, hetgeen de 3-2 neder- Tot nu toe blijken de doelpunten in de voetbalcompetitie erg duur te zijn.
laag betekende. In de slotminuten Veel wordt er nog niet gescoord en bovendien zijn er nog geen grote
heeft Zandvoort'75 het nog wel ge- verschillen ontstaan. Voorlopig blijft het dus spannend met zes voetballers,
. .
probeerd. Daarbij zat het niet mee, die twee doelpunten scoorden.

Drie kampioenen gehuldigd

Felle gevechten bij races
ZANDVOORT - De door vierduizend toeschouwers bekeken internationale autoraces
op het Circuit Park Zandvoort
waren bijzonder turbulent.
Felle gevechten tijdens de races, felle discussies na afloop.
Na al het spektakel konden er.
ook nog drie' kampioenen gehuldigd worden. Alex Veenman bij de Formule Renault,
Egbert Top bij de Koni Produktiewagens tot 1400 cc en

ZHC stelt teleur

• Joop Boerkamp/Formule Renault.

Z75 grijpt winst net mis
ZANDVOORT - Na de grote
nederlaag van vorige week herstelde Zandvoort'75 zich knap
in de uit-wedstrijd tegen Zevenhoven. De Zandvoorters leden een 3-2 nederlaag, maar
minimaal een gelijkspel was
zeker wel verdiend geweest.
Vanaf de aftrap was het Zandvoort'75 dat de aanval zocht. Het
echec van vorige week was vergeten
en met overtuiging werd Zevenhoven op eigen helft vastgezet. De beste kans was echter voor Zevenhoven. Doelman Ferry Nanai, die van
trainer Gerard Nijkamp de voorkeur had gekregen boven Pierre Visser, redde echter fraai. De voorwaartsen van Zandvoort'75 zaten

BC Lotus weer goed op dreef
ZANDVOORT - De teams van B.C.Lotus hebben ook het afgelopen weekeinde weer goed gepresteerd. Na drie gespeelde wedstrijden zijn de eerste
vijf teams nog steeds ongeslagen. Wanneer daarbij wordt betrokken dat
vorig seizoen drie teams naar een hogere afdeling promoveerden, dan zal
het duidelijk zijn dat de stemming bij de Zandvoortse badmintonvereniging
er weer helemaal in zit.
Het eerste team dat, in de moeilijke uitwedstrijd tegen Airsport moest
aantreden zonder routinier Peter Smit, bereikte dankzij een taktische
wissel bij de gemengd-dubbels een verdienstelijk gelijkspel: 4-4. Geheel
volgens de verwachting bleken de heren van Lotus, Rene van Roode en Tom
Geusebroek nog een maatje te klein in de confrontatie met de A2-spelers
Alex en Danny Lanu. Zowel de beide herensingles alsook het herendubbel
werden met overmacht door deze topspelers van Airsport gewonnen.
In de komende 3 weken staan de spelers(sters) van Lotus in de sporthal
Pellikaan (woensdagavond) en de Van Pageehal (vrijdagavond) tegen elkaar in het strijdperk in een jaarlijks gevecht om het Clubkampioenschap.

SPORTAGENDA
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voor brildragers die merken dat
ze steeds meer

moeite

krijgen

met lezen. Of voor mensen met
bi-focale glazen, die nu eindelijk
*, want elders

wel eens verlost willen worden

Vanaf nu hoeft niemand meer te
bent

u a.gauw het dubbe.e kwijt

van hun "halve maantje". En 't is

en *e.fs Hans Anders doet het

natuurlijk ook mooi meegenomen

„ormaa. niet voor onder de 375

voor wie al een bril met Varifocus*

gulden.

glazen

zien dat u eigenlijk twee brillen
nodig heeft. Want voor 250 gulden

75,-

levert Hans Anders u nu* glazen
Het bijzondere van deze

heeft, maar toe is aan

waarmee u zowel dichtbij als veraf
varifocus-

g.azen is dat het «lees-

verandering. Want voor 75 gulden

gedeelte» onmerkbaar (dus zonder

heeft u er bij Hans Anders een

„inderliike lijntjes) en onzichtbaar

nieuw

overgaat in het «veraf» gedeelte. U

keus hebt uit 750

went

modellen. Uiteraard is de oogme-

haarscherp kunt zien **. Dat is

n-,et.

er sne, aan en het vermoeit
De

idea.e

oplossing

dus

montuur

bij, waarbij

u

verschillende

ting voor onze
rekening.

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT' ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 0206340941, FERD. BOLSTRAAT 118, 020-6641879, KINKER-

BIL GRATIS06-0226776

|

J

STRAAT 69, 0206850342, MIDDENWEG 26, 020 6658255, TUSSEN MEER 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 0251026716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65, 023-321292 _
HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN.KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21,02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126 •
DE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RIVIERAPLEIN l (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V & D), 023 - 337830.
|

E

J i i Nationale Postcode Loterij en Hitbïngo: 1 1 3.38° winnaars!

SiB

EEN NIEUWE HERFSTMIUONAIR!
Het nieuwe seizoen van de Nationale Postcode
Loterij en Hitbingo is direct fors van start
gegaan met de trekking van het Herfst Miljoen.
De herfstmiljonair is de deelnemer met lot 7009
KT 18. Proficiat! Ook onze felicitaties voor de
winnaar van de ton uit Rolde, met lot 9451 GG
06. De PostcodeStraatprijs viel op 3331 RE in
Zwijndrecht: de straat waar de meeste prijzen
van deze trekking vielen; liefst 35 stuks. Dat is
35 keer 3000 gulden, samen een dikke ton! Bij
deze trekking vielen in totaal ruim 113.000 deel-

nemers in de prijzen, variërend van een tientje
tot duizend gulden.

Het nieuwe seizoen gaat van start met Hitbingo
waar u straks nóg meer wekelijkse kansen op
25.000 gulden krijgt. Uw nieuwe set persoonlijke Hitbingokaarten krijgt u binnenkort
trouwens ook opgestuurd. En de Postcode
Loterijsluit 1992 feestelijk af met een dave-

UITSLAG TREKKING SEPTEMBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 24 september 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van september verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer m
dezelfde postcode als de winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij detientjesprijzen ook de letters weggelaten.
1013
1013
1025
1052
1054
1055
1055
1056
1056
1061
1063
1063
1 073.
1074
1 076
1082
1082
1091
1091
1 103
1111
1115
1121
1132
1135
1181
1182
1186
1186
1186
1187
1187
1188
1221
1223
1241
1324
1333
1 398
1403
1445
1 445
1446
1446
1 505
1508
1521
1 531
1541
1601
1613
1695
1702
1752
1815
1815
1823
1826
1826
1861
1934
1941
1965
1973

RJ
XD
EZ
DZ
AB
EX
CT
VS
XK
HZ
CM
SK
JL
KD
GC
DE
CM
DL
EW
NJ
BV
BZ
NH
TC
PE
CP
AT
HL
JR
BA
GJ
JH
RX
BW
DS
BR
JB
CK
MB
AV
TK
SE
AG
BP
XP
EE
DP
ME
EL
GP
GG
BJ

50,25,10,25,50,50,50,70,25,700,10,25,50,10,25,10,25,50,25,10 50,'7000,25,25,25,50,50,25,700,50,70,25,70,70,25,25,50,700,50,50,700,50,100,700,70,25,25,50 25^25,100,10,700,1000,100,50,25,70,700,50,50,*"»*
25,50,-

1 973 VH
1974
1974 AE
1974 VA
2101 PM
2104 TG

50,10,50,25,25,50,-

2631
2681
2691
2719
2742 XG
2806 BZ

10,10,10,10,50,25,-

3331 RE
POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ 3.000,2134
2162
2181
2201
2201
2202
2231

GA
GT
RJ

2272
2272
2274
2274
2274
2274
2321
2324
2331
2403
2511
251 1
2512
2513
2513
2514
2516
2516
2518
2525
2525
2532
2541
2545
2547
2552
2553
2561
2563
2563
2571
25/3
2583
2585
2593
2614

CH
W

KN
BZ
DH

BJ
CH
HH
EW
LE
AM
PK
LC
RM
HM
JJ
EX

RE
BT
RH
GK
VP
XA
TN
XP
VJ
JW
VN
BX

50,50,25,10,25,50,25,-

2861
2912
2912
2914
2914
2923
2981
oQpa
C.3 ÖO

700]700,70,700,25,- 50,25,50,50,1000,10,25,70,70,25,500,70,25,25,70,25,700,700,70,10,25,25,1000,25,50,10,10,50,25,50,25,-

2985
2985
2991
3011
3026
3026
3027
3027
3031
3032
3035
3039
3039
3043
3051
3061
3067
3072
3073
3074
3076
3076
3078
3079
3112
3117
3119
3136
3136
3137
3137
3137
3137
3141
3142
3144

WC
SC
EB
TG
CS
EC

AK
KW

GV
TH
VB
EG
WG
TS
TS
GB

CE
VA
EZ
EP
PX
BD
AX
HV
AR
NJ
XG
TD
LJ
AE

25,10,500,25,25,100,1000,•*7 U,
n~

10,100,10,25,10,25,70,50,70,25,700,70,50,50,'50,10,25,10,10,10,25,7000,25,25,70,25,50,50,50,70,500,500,500,500,700,500,-

Gran Dorado Prijzen
2135 KH
2332 GV
3074 XR

37
6686 CN
17
13
8077 RG
16
01 ^f-~.
,

3145
3151
3155
3191
3193
3205
3208
3208
3209
3214
3235
3251
3262
3299
3313
3319
3328
3332
3362
3363
3401

SP
WE
TK
GK
GM
CJ

BB
AR
BK
BC
XR
CH
PL
VA
SH
RR
XC
BE

25,25,50,25,50,50,70,25,25,70,50,70,50,25,25,500,25,700,25,700,10o|-

3904
3904
3905
3911
3911
3925
4001
4141
4142
4142
4205
4311
4318
4328
4331
4336
4386
4411
4424
4461
4537

AL
KB
BK
AK
GW
MX
WG
ZG
EB
RT
AT
DD
SH
CR
CD
SW

25,25,25,50,25,10,25,70,50,50,10,25,10,70,700,25,700,25,50,2570o]-

9451 GG 06

HOOFDPRIJS

ƒ100.000,en voor iedere
deelnemer in de
postcode 9451 GG een
troostprijs van ƒ 1 .000,3402
3402
3435
3443
3513
3551

BN
GV
VP
ES

10,50,500,10,25,50,-

occi1
OO3

QP
O
r

j>t\
*«»

3552
3564
3572
3572
3581
3582
3707
3723
3752
3761
3762
3781
3812
3814
3831
3842
3842
3844
3853
3891
3904

CB
AT
EV
ZA
SC
GK
CM
AB
CG
HD
SR
PP
ZM

50,25,25,25,25,25,25,25,100,25,25,25,50,10,25,500,500,50,25,25,10,-

LC
HB
ZE
AD
JR
EE

4614
4651
4661
4661
4681
4711

BS
ZE
GJ
LS
AC
PM

50,500,25,25,25,25,-

4714

SR

700,-

5272
5281
5293
5345
5345
5403
5421
5421
5432
5443
5492
5501
5504
5512
5521
5531
5581
5616
5622
5623
5625
5628
5632
5632
5642
5642
5642
5652
5653
5664
5682
5683
5684
5684
5684
5684
571 1
5737
5738
5741
5751
5914

RA
EJ
AA
AB
VC
XS
GG
CA
AB
VT
KB
CC
BD
KT
AW
NM
GS

GD
NA
GC
NL
VR
AS
RK

AH
BV
EA
CA
VA
VS

25,100,25,25,25,50,10,25,25,100,25,50,25,500,25,50,10,100,100,10 10,10,25,25,10,50,25,50,25,25,10,10,70,25,100,50,10,50,10,10,100,25,-

7009 KT 1 8

HERFST
HOOFDPRIJS
ƒ1.000.000,tf
.
en voor iedere deelnemer in
de postcode 7009 KT
een troostprijs van ƒ 3.000,5954
6001
6006
6015
6065
6077
6136
6161
6171
6191
6221
6224
6243
6262
6372
6374
6432
6433
6436
6441
6442
6443

AL
VT
GK
AP
NE
AA
HA
TH
TS

CT
NE
HS
JB
BR
HD
AK
XH
AC

700,50,700,50,70,50,700,50,10,25,25,7025,50,25,50,700,50,25,70,25,50,-

6467
70,- 7113
6471
70,- 7202
6542 RB 700,- 7205
6562 XD
25,- 7206
6645 AZ
700,- ' 7231
6651
70,- 731 1
6661 CM
25,- 7322
6713
70,- 7326
6713 NJ
50,- 7328
6715 CC
25,- 7332
6716 DH
50,- 7333
6828
70 - 7000
t OOO
6832 HG r000i- 7339
6882
70,- 7371
6882
70,- 7384
6923 SE J000,- 7491
6931 AM
50,- 7523
6942 DE
25,- 7534
6982 DG
50,- 7553
7041 VB 500,- 7555
7081 DZ 500,- 7556
7091 ZB
700,- 7556

RC
BG
AL
EP
EV
HT
GM
TL
XC
AT

tLOi
KW
EB
VD
ZS
BH
EG
AZ
WE

700,25,25,25,25,25,100,50,100,50,10,oe
*«*,

50,10,10,50,50,1000,500,25,50,50,-

7572
7572
7591
7596
7609
7651
7676
7678
7776
7823
7885
7891
7891
7908
7909
7914
7916
7951
8017
8022
8091
8141
8152
8171
8191
8212
8223
8255
8256
8441
8463
8484
8501
8754
8801
8802
8802
8926
8926
9001
9051
9061

•^^^^^^^^^^^^MH^M^H^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^H^^M^^H^H U^OD

25,25,25,25,700,70,70,AG
25,CA
50,10,BL
50,DS 100,LM 100,NJ
25,AK
25,PN
25,VL
25,10,DN
50,ND
50 NA
25,EE
50,BT
50,NN
50,KA
50,DL 500,EA 500,10,BN
25,10,10,10,10,BH
25,GL
25,TM
50,TN
25,NM
25,PR 500,HB
25,EA
25,BK
50,-

AM
ZP
CM
KP
KB

1 L.

43,-

i j •••EXTRA PRIJZEN VOOR DE I
|
H
1
f i ••] : . : LEZERS VAN ONS Bj^O Mw^Êl
4751

CK

100,-

4761

JS

100]-

4823
4835
4873
4908
4921
5021
5021
5025
5062
5076
51 51
5223
5224
5224
5235

HE
KA
EH
TJ
VB

CD
PK
ST
HJ
HE
JD
HZ

25,50,10,10,100,50,25,10,50,50,500,25,1000,50|50,-

•^^•H^^^H^^^^^H^^^^^^^BB^^^HHl^B^MH^n^^^^B^^^^BH^H n^cn

1015
1055
1056
1056
1066
1076
1077

TW
DG
KM
SV
XB
SC

25,25,50,50,25,1,0,25,-

1092
1104
1106
1132
1323
1338
1338

BT 25,KE 100,10,DL 100,EC 100,MX 100,PD 25,-

1381
1382
1422
1461
1531
1541

BX 100,10,AN 25,BS 100,WJ 50r
WV 25,-

DL/

off.

9471
9471 BR
9641 JC
9684 CV
9721 •
9743
9861 EB
9883 TA
9902 NK

10,50,25,50,10,10,25,25,25,-

Hitbingo af gelopen vijf wekeii
Heeft u ƒ 25.000,- gewonnen?

rende Eindejaarsprijs van liefst twéé miljoen
gulden! Bent u nog geen deelnemer? Doe mee
en stuur gauw de bon op deze pagina op. Misschien staat Henny Huisman op 31 december
bij ü voor de deur met 2.000.000 gulden! Daar
kunt u in 1993 toch een flink eind mee vooruit.
Bovendien steunt u met uw deelname de vele
goede doelen voor mens en natuur. Zo kon de
Postcode Loterij in 1991 liefst 42 miljoen bijdragen aan projecten. Een extra goede reden
om mee te doen!

Een spannend seizoen

S

R S

1
2
5
10

25
14
15
16
17

augustus
18 28 32 38
19 29 33 41
20 30 34 43
23 31 35

5
6
9
10

1 september
11 20 27 32
13 22 28 36
15 24 29 37
17 26 30 39

41
43
44
45

1
11
14
15

8 september
17 22 27 31
18 23 28 35
20 24 29 36
21 26 30 39

41
43
44
45

15 september

9
11
12
13

14
15
19
21

22
23
24
25

27
29
30
31

33 41
35 45
37
40

22 september

Vanaf 6 oktober /s Caroline Tensen uw nieuwe gastvrouw
bij Hitbingo, nu met nóg meer kansen op 25.000 gulden!

5
6
9
10

12
16
18
20

21
22
23
24

25
26
27
29

31 39
33 40
36 42
38

WIN-TWEE-MiyOE^BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

Ü 1 lot (/l O,-) per maand 'J

- loten (a ƒ 10,-) per maand

De lolen worden voo' (t"c nuiandtn leyUijk tiund

A.u b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

J dhr. l_l mevr.

Adres:
Postcode: i i i i i-i i i
Postbanknummer:

Plaats:

Banknummer:

NATIONALE
LOTERIJ

zetfouten
voorbehouden
max. 99 loten
per postcode

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

Vrije tijd
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'Italiaanse' beurs
In de Ahoyhal te Rotterdam
wordt voor de 45-ste keer van 2
tot en met 1 1 oktober de grootste najaarsconsumentbeurs Femina gehouden. Dit jaar staat
de beurs geheel in Italiaanse
sfeer.
De modeshows waarmee Femina de nieuwe herfst- en wintermode inluidt, spelen zich af
tegen een Venetiaans decor. In
het feestpaviljoen kunnen de
bezoekers genieten Italiaanse
gerechten en Napolitaanse ijsjes. In de hal is er een exotische
fruitshow met demonstraties,
oproepbare visuele produktinlormatie, recepten en literatuur.
Voor het eerst komt de Belastmgdienst met een voorlichtmgsstand naar de beurs.
Beursbezoekers kunnen er antwoord krijgen op vragen over
het invullen van hun aangiftebiljet, het verkrijgen van uitstel
van betaling en dergelijke,
's Avonds is er een optreden
van Eddy Christiani die een
medley brengt van zijn oude
successen. Na Christiani's optreden verandert het theaterdecor en preseneert Hans van
Vliet een quiz waarbij het publiek aantrekkelijke prijzen
kan winnen
Dc beurs is geopend van elf tot vijf
uur en van zeven uur 's avonds tot half
elf. Op beide zondagen is de beurs open
van tien tot vijf uur. Toegangsprijzen
ƒ12,50 voor volwassenen, kinderen tot
12 jaar ƒ 9,- en senioren (65+) ƒ10,-.

Onbekende Willink
In het Centraal Museum te
Utrecht is, na de opening op
vrijdag 2 oktober, een tentoonstelling te zien onder de titel 'De
onbekende Willink'. In het museum hangt het vroegere werk,
uit de periode 1920-1930, van de
bekende kunstenaar Carel WilHnk. De expositie duurt nog tot
en met 6 december.
Het museum is te vinden in de Agnietcnstraat 1 te Utrecht, tel. 030-362362.
Dc openingstijden zijn dinsdag tot en
met zaterdag van tien tot vijf uur en
zondag van 12 tot vijf uur.
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• Radiomeisje (1925)

Foto Ernst 'Montz

ROENE HEUVELS,
een rijke historie en
sprookjesachtige
botanische tuinen; wie een
dagje de grens over wil,
hoeft zich in de Duitse stad
Munster echt niet te
vervelen. Torens en nóg
eens torens, dat is het
eerste wat opvalt als je de
heuvel afglijdt en de
contouren van Munster
zichtbaar worden. Want de
stad hééft wat kerken. Wie
om vijf uur 's middags door
de binnenstad wandelt,
wordt bijkans doof van het
klokgebeier.

Historische stad Munster
toont sprookjesachtige tuinen

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)
Oost-Europese
textielkunst
Van 2 oktober tot en met
17 januari vindt in het Nederlands Textielmuseum
de tentoonstelling plaats
'Internationale Biennale
van Lausanne, hedendaagse textielkunst; een keuze.'
Dertig jaar geleden werd
de Internationale Textielbiënnale van Lausanne in
het leven geroepen. Deze
biënnale begon als een
overzicht van moderne tapijtkunst, benaderd vanuit
de oude traditie. Nu is de
tweejaarlijkse tentoonstelling uitgegroeid tot een manifestatie van hedendaagse
textielkunst, waaraan kunstenaars uit de gehele wereld deelnemen.
De Biënnale is het resultaat van een open inschrijying. Dit keer maakten zes
juryleden, onafhankelijk
van elkaar, uit circa duizend inzendingen een keuze van 62 kunstwerken.
Het Nederlands Textielmuseum selecteerde hieruit
veertig objecten. Voor de
eerste keer worden er projecten in de open lucht getoond. De Italiaanse architect/ontwerper Alessandro
Mendini was verantwoordelijk voor deze keuze.
De expositie toont een
opmerkelijke
terugkeer
van de Europese kunstenaars van wie een aantal
uit het voormalig Oostblok; de voorgaande biënnales werden gedomineerd
door Japanse en Amerikaanse kunstenaars.

door Arnoud van Soest
Toch is het vooral de rust en
het weelderige groen dat kenmerkend is voor de oude hoofdstad van Westfalen. Rondom de
middeleeuwse stadskern slingert zich een fraaie wandelweg
van linden. De even buiten de
stad gelegen dierentuin heeft
veel weg van een park. Er is een
meertje, er zijn watervalletjes
en er is veel speelgelegenheid
voor kinderen. 'Er zijn hier
nauwelijks tralies,' vertelt de
voorlichter van de Allwetterzoo
trots. De diergaarde heet zo,
omdat een flink deel van de
tuin is overkapt. Op die manier
kun je de dieren ook bekijken
als het regent.
Zo is er momenteel veel jong
spul te zien. Als speelse katjes
voeren de jonge lynxen duikvluchten op hun onverstoorbare moeder uit ('Joepie!'). Bij de
gieren, die genoeg ruimte hebben om hun machtige vleugels
uit te slaan, staat ook gezinsuitbreiding op stapel. De onbeholpen voortwaggelende roofvogels zijn in ieder geval druk in
de weer met het bouwen van
een nest.

Barokslot
Munster biedt aan bezienswaardigheden meer dan het
beestenspul. Zo staat er ook het
laatste Barokslot dat in Duitsland werd gebouwd (1784).
Eens een 'vorstbisschoppelijke' residentie, nu een gebouw
waar studenten hun colleges
volgen. Het Schlotë is niet te
bezichtigen, maar dat deert
niet, want in tegenstelling tot
de buitenkant is het interieur
vrij modern. Des te meer tijd
dus om te genieten van achter
het slot gelegen botanische tuinen.
.. De tropische, kas biedt een
wereldcollectie" stekeltjesplanten, waarvan Theo 'Cactus' van

o Studenten
volgen
college in het
Barokslot dat
uit 1784
dateert.
Achter het
slot liggen
prachtige
botanische
tuinen
Foto Stadtwerbung
und Tounstik Stadt
Munsler

Gogh uit zijn bol zou gaan.
Maar de tuin zelf slaat alles. Als
we het rotspaadje beklimmen,
doemt plotseling een meertje
met waterlelies op. En dat allemaal tegen een decor van hoge
bomen; nooit gedacht dat er zoveel verschillende soorten
groen zijn. Eekhoorntjes schieten over de weg, beekjes kabbelen en paartjes vrijen; een romantischer omgeving is nauwelijks denkbaar.

Spaanse juk
Het is dan ook moeilijk om je
uit zo'n idyllisch plaatje los te
rukken, maar de Vredeszaal
van het Raadhuis wacht, want
daar werd tenslotte vijfjaar onderhandeld voordat in 1648 de
Vrede van Munster kon worden
gesloten. En Nederland eindelijk het Spaanse juk kon afschudden.
De gevel van het Raadhuis is
tijdelijk aan het zicht onttrokken, want volgend jaar viert
Munster het 1200-jarig bestaan.
Maar je kunt het Raadhuis wel
in. Terwijl een dame de kaarsen
van de kroonluchter dooft,
snuiven we de gewijde geur van
wierook op. Of misschien is het
gewoon rook. De Vredeszaal

valt wat tegen (het is meer een
Vredeszaaltje), maar wie van
houtsnijwerk houdt, kan er zijn
lol op, want daar is geen ontkomen aan.

na de andere voorbij. Het moet
daar in de hemel heel gezellig
zijn.
Achter de kerk bevindt zich
een fraaie tuin met fontein,
waar je de benen kunt strekken
Nee, dan de Konditorei aan om van de rust en het gekwinde overkant, waar het water je keleer te genieten. De oorlog
al van verre in de mond loopt: heeft negentig procent van de
cake met grand marnier of truf- binnenstad in de as gelegd, zo
fels, egeltjes van chocola, prui- lezen we in de ANWB-gids. Oud
menkwark! De banketzaak en nieuw wisselen elkaar dus
maakt deel uit van een rijtje vrolijk af in Munster, maar de
sjieke winkels onder de arca- manier waarop de Clemensden. Altijd al op zoek geweest kerk door nieuwbouwwinkels
naar een Sherlock Holmespet? wordt omsloten stemt bepaald
Voor 109 DM bent u de man. niet vrolijk. Maar goed, je kunt
Niet dat we hem hadden kun- niet alles hebben.
nen kopen, want op zaterdag
We krijgen trek en op weg
sluiten de winkels al om twee naar het restaurant wandelen
uur.
we nog even langs de gotische
St. Lamberti-kerk. Vooral de
drie kooien bovenin de toren
Engeltjes
zijn fascinerend. Daar hingen
Als we door het winkelhart in 1535 de lijken van drie Wekuieren, worden we dan ook op- derdopers die in Munster een
gejaagd door agressieve veeg- waar schrikbewind hadden uitwagentjes, zodat we de Cle- geoefend.
menskerk invluchten. Was dat
De kerk stamt uit 1375 en dat
even een goed idee, want het is goed te zien aan de zwartgeinterieur van deze koepelkerk blakerde muren. Op één daar(1753) is ronduit schitterend: van is een strooibiljet geplakt.
korenblauwe pilaren met goud, Het betreft echter geen modermarmer in blauw en oud-roze ^ne versie van de stellingen van
en op de koepelschildering" *Luther, maar een opwekking
drijft de ene wolk met engeltjes om de 'techno-house night' van

die avond vooral niet over te

foort en Enschede te bereiken. Wie

elnan W
a n t het
Vlot leven
loven gaat
a-aat getro
slaan.
Want

met de auto komt, kan dCZC liet beste

WOOn door, OOk m Munster.

r^ntl van dc stad

Munster ligt drie uur rijden van Amsterdam en is het snelst via Amcrs-

één der parkcertcrrclncn

WEEK 40
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neerzetten. Voor
meer informatie: Verkehrsvercin
Munster, Berliner Platz 22, lel. 0251510.180.

De openingstijden van het museura zijn: dinsdag tot en met
vrijdag van tien tot vijf uur. Zaterdag en zondag van twaalf tot
vUf uur. Het museum is te vinden
In de Goirkestraat 96 te Tilburg.

(ADVERTENTIE)

Handje pinda's bevat net
CD's met korting zoveel vet als halve maaltijd
Nog maar net aan de gang en riete cd bestellen. Voor prijnu al razend populair: een cd zen die vaak lager zijn dan
prijzen die doorgaans lager twee dagen de bestelling
zijn dan in de platen-shops. thuis bezorgd. Dus donderdag avond besteld is zaterBij CD-Direkt kun je 24 uur dag al in huis. De bezorgkosper dag kiezen uit de best ver- ten zijn altijd bij de prijs
kochte Pop, House of klas- inbegrepen.
sieke cd's. CD-Direkt geeft je
de mogelijkheid om op je CD-Direkt is geen club. Het is
gemak te luisteren naar frag- dan ook niet verplicht om te
menten van bepaalde cd's. bestellen. Wanneer je geen
Nadat je de fragmenten hebt keuze kunt maken uit de aanbeluisterd, kun je met behulp geboden cd's, bestel je gewoon
van de cd-computer je favo- niets. Geen probleem.

Een selectie uit de aangeboden cd's

ELTON JOHN
The One ƒ36,95

Gratis thuis bezorgd

LIONEL RICHIE
MARIAH CAREY
Back To Front ƒ36,95 Unplugged ƒ29,95

HOUSE PARTY III MARIA GALLAS
Div. artiesten ƒ34,95 Arias Volume I ƒ34,95

E CONSUMPTIE van
noten heeft een grote
vlucht genomen. In
de winkels ligt een grote
verscheidenheid aan soorten. Het meest favoriet is
de bekende pinda, in de
dop, gepeld, gezouten of in
de vorm van borrelnootjes,
roosterpinda's of cocktailnootjes.

D

Noten behoren tot de vruchten, een enkele uitzondering
daargelaten. De pinda bij voorbeeld is een peulvrucht en f amilie van de erwt, de boon en linzen. Zij groeit onder de grond
en heeft daardoor terecht de
naam 'aardnoot' gekregen.
In ons land groeien hazelnoten, walnoten en kastanjes. De
meeste in ons land verkrijgbare
noten worden geïmporteerd uit
warmere oorden als de landen
rond de Middellandse Zee, Afrika, India, Indonesië, Brazilië,
Californië en het Midden-Oosten. Naast de bekende noten zoals amandelen, cashewnoten,
pinda's, hazelnoten, walnoten,
kastanjes en kokosnoten is er
ook een aantal minder bekende
soorten: pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamia's. De laatste is peperduur
en niet in ons land verkrijgbaar.
Veel noten worden door de
industrie verwerkt. Van amandelen bij voorbeeld wordt
amandelsprjs en marsepein gemaakt. Pistachenoten worden
verwerkt in ijs en pinda's in
pindakaas. De meeste noten
worden echter gewoon opgeknabbeld. Ze zijn in dop of gepeld verkrijgbaar. Pinda's, cashewnoten en hazelnoten wor-

Omdat noten veel vet bevatten, leveren ze ook veel calorieën. Twee handjes pinda's bij
voorbeeld leveren ongeveer
den vaak gebrand, geroosterd evenveel vet als een gemiddelde
of gebakken en eventueel ge- warme maaltijd.
zouten.
Recept (voor 2 personen): Notenpilaf.
Bederf
200 gr. rijst (geen snelkookNoten in de dop blijven maxi- rijst), stukje gemberwortel (onmaal een jaar goed, verpakte geveer l cm), 2 bolletjes gemnoten ongeveer een half jaar. ber, l ui, l teentje knoflook, l
Op de verpakking staat altijd eetlepel olie, 25 gr. cashewnoeen uiterste houdbaarheidsda- ten, 25 gr. amandelen, mespunt
tum. Noten die men los koopt kurkuma (koenjit, geelwortel),
zijn, indien bewaard op een mespunt kruidnagelpoeder, pekoele, droge en donkere plaats, per, zout, l eetlepel citroensap,
een tot twee maanden houd- 2 noten, eetlepels gembersibaar. Onverpakte studentenha- roop.
ver blijft ongeveer een maand
Was de rijst in een zeef en
voor consumptie, de voorver- laat hem goed uitlekken. Schil
pakte ongeveer een half jaar.
het stukje gemberwortel en
Noten bestaan voor veertig rasp het fijn. Snijd de bolletjes
tot zeventig procent uit vet. De gember klein. Maak de ui
enige uitzondering is de kastan- schoon en snijd hem klein. Verje die voornamelijk uit koolhy- warm de olie en bak hierin de
draten (zetmeel) bestaat. Ver- noten lichtbruin. Voeg de gemder bevatten noten eiwit (onge- ber, de kurkuma, het kruidnaveer veertien procent), koolhy- gelpoeder, peper, zout, de noten
draten (zeven tot 32 procent), en de rijst toe. Schenk er zoveel
mineralen en vitamines. Ze zijn water op dat het l vingerkootje
rijk aa:i kalk, ijzer en B-vitami- boven de ingrediënten staat.
nes.
Kook de rijst op een laag vuur
in 25 minuten gaar. Meng er
met een vork het citroensap en
Vet
de gembersiroop door. De rijst
Noten kunnen in principe moet nog wat vochtig zijn.
vlees vervangen (met uitzondePer portie: 2600 kj (620 kcal),
ring van kastanjes en kokosno- 12 gr. eiwit, 19 gr. vet, 104 gr.
ten) omdat ze nagenoeg dezelf- koolhydraten.
de hoeveelheid eiwit en ijzer bevatten. Een nadeel is echter dat
Menusuggestie: gesneden rolze twee keer zoveel vet leveren lade (vleeswaar), gestoofde
als vlees. Het soort vet verschilt pompoen, notenpilaf, vruchwel; noten bevatten weinig ver- tengruwel.
zadigd vet. Het grootste deel
Voor vragen over voeding kunt u op
van het vet is onverzadigd. Dat werkdagen
van twaalf tot vier uur dc
is gunstig voor hart- en vaat- Voedingstelefoon
van het Voorlichziekten. Vlees daarentegen be- tlngsbureau voor de Voeding raadplegen: 070-3510810.
vat vooral verzadigd vet.

• Werk van Anna Goebel
Foto Textielmuseum

• In de Vredeszaal van het Rathaus werd in 1648 de Vrede van
Munster gesloten
Foto Stadtwerbung und Tounstik Stadt Munster

N

OSFERATU is de
eerste film die op
zondag 18 oktober te
zien is in een nieuwe serie
van 'klassieke
meesterwerken.' Evenals
vorig jaar draait in
Tuschinski een serie van
zes nostalgische films op
de zondagochtend. Cannon
Cinema BV werkt
hiervoor samen met het
Nederlands Filmmuseum
en het Amsterdams
Stadsblad (Weekmedia).
De 'stomme' films worden
begeleid door Joost
Langeveld op het
beroemde Tuschinski
Wurlitzer orgel. Nosferatu
dateert uit 1921.
Hutter, pas getrouwd, reist af
naar Transsylvanië om zaken
te doen met Graaf Orlok, alias
Nosferatu, de vampier. Nadat
het geheim van de graaf is ontdekt, vlucht deze, met de nodige verwikkelingen onderweg,
naar Bremen. De foto die de
graaf had gezien van Ellen, de
jonge bruid van Hutter, lokt
hem naar die havenstad.
Nosferatu is het legendarische verhaal van een vampier
die een dorp of een streek in
zijn ban houdt, totdat het offer
van een zuivere, jonge maagd
de banvloek verbreekt. Het
filmverhaal is gebaseerd op
Dracula van Bram Stoker. Anders dan in de jaren twintig in
Duitsland gebruikelijk was,
zijn de opnamen voor Nosferatu op locatie geschoten. Regisseur F.W. Murnau koos de Bal-

Tuschinski draait
historische vampier

De vampier Nosferatu probeert zijn slag te slaan
Foto Filmmuseum

tische natuur voor zwart-wit
opnamen die een intens gevoel
van eenzaamheid en angst oproepen.
In 1922 schreef een Duitse recensent dat Nosferatu fantastische scènes bevat en meer
vaart heeft dan in een toneeluitvoering bereikt kan worden. De
film kenmerkt zich enerzijds
door een theatrale aanpak met
bijvoorbeeld geschminkte duivelse gelaatstrekken, anderzij ds ademt hij een sfeer van
sterke lyriek en tederheid. Dat
laatste komt, zo vermoedde de
recensent, doordat regisseur
Murnau alleen jonge mensen
voor de film heeft gekozen. De

film Nosferatu opent de deur,
waarachter spanning, angst en
een verborgen realiteit schuil
aan, zo is ooit geschreven over
dit klassieke meesterwerk.
De weduwe van Stoker zag m
de film Nosferatu een schending van het copyright van Dracula van haar man en bereikte
dat officiële kopieën van de
film werden vernietigd. Later
zijn er toch nog enkele goede
kopieën boven water gekomen,
waarvan de in Tuschinski vertoonde er een is. De buitenopnamen en de speciale effecten
geven deze historische film een
bijzondere vaart.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van Tuschinski, tel. 0206230655 (dagelijks van 1 2 - 1 8 uur) betaalt u in plaats van ƒ10,slechts ƒ 7,- per persoon (max. 4 personen per bon) voor de vertoning van Nosferatu op zondagochtend 18 oktober 1992 om 10.30
uur.
Naam:.
Adres:
Postcode:

Woonplaats:,

Aantal personen (max. 4 per bon):.

geeff u meer!

[p
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Laat de wind maar waaien!
Laat de regen maar komen!

Kenmerkend uit de collectie van
VIVA mode is het vrouwelijke sportieve beeld, dat tot uiting komt door
het grote gevarieerde aanbod,
waardoor u eindeloos kunt combineren.

Mode
van
naam!

We zagen o.m. elegante en sportieve jacks waarvan sommige met
bontverwerking in hoogwaardige
micro-kwaliteiten. Elegante mantels
en coats in zuiver scheerwol en wolmix.
Winterregenmantels
met
warme - al dan niet - uitritsbare
voeringen.
Speciale aandacht is besteed aan
de voor Zandvoort zo onmisbare
bonneterie.
Voor de aankomende winter is de
Verkoop:
collectie van VIVA mode zeer uitgeVIVA, Grote Krocht 19, Zandvoort
breid.
Gekozen is voor elk wat wils, van functioneel eenvoudig tot hoogwaardige
chique. Er is veel verwerkt met lamswol en angora.
De collectie, die een modieuze uitstraling heeft, is opgebouwd uit natuurkleuren, van wolwit tot taupe, van bottle tot grasgroen en va'n de grijstonen tot zwartwit.
Uiteraard is ook de collectie van FINN KARELIA weer aanwezig.
Deze winter is nu eens niet gekozen voor het alom bekende denim (die
komt in het voorjaar weer) maar voor een meer gekleed/sportief beeld,
wat tot uiting komt in twee programma's, elk met een eigen kleuropbouw.

Dat vindt u bij ons
De najaarskollekties
voor dames en heren
zijn sportief en stijlvol.

staan wij 3en voor ü klaar met
verse koffie en advies.
Als uw haar u lief is...
TOT ZIENS BIJ

Henny's Hairline
dames- en herensalon
Tolweg 20, tel. 12231

Ook op zondag open van 1-5 uur.

Wij werken zonder afspraak!
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Zaterdag 8.30-15.00 uur

Nü heeft u de beste keuze uit onze
NAJAARSCOLLECTIE

Op de foto een impressie uit het zwart-wit-rood programma van Finn Karelia.

NIEUW IN ZANDVOORT
vanaf 1 oktober

Ook dit NAJAAR

Barbara Farber
en Pointer
zijn puur natuur

AUTUMN - WINTER 1992

arnos
Aparte
lingerie van:
Dim
Huit
Charnos
Scholier
Sloggi
Panty's van
Dim
Fournituren,
breigarens
enz.

Heeft u al eens gehoord van kunstnagels (hars, gel, gel + zijde)?
Wilt u gratis kennismaken? Dat kan!
De gehele maand oktober kunt u
langskomen voor een demonstratie
op wo., vr., zat.
U zult versteld staan van het resultaat, vooral de echte nagelbijter.
Tot ziens in Daphne's nail-studio.

Inst. Joke Drayer
Kosterstraat 11-13
tel. 02507-14975,
of na 18.00 uur 02507-18489

Haltestraat 7

ZANDVOORT

mode met 'n hart
Grote Krocht 19,
Zandvoort,
tel. 02507-12450

ff WA
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HAIRWVE

natuurlijke haarkleuren op plantenbasis

Kleuren: de hele dag
omringen ze ons. Ze
zijn ook erg
belangrijk; kleuren
zorgen voor het
accentueren of juist
het kamoufleren van
tal van zaken. Denk
maar aan kleding,
make-up, maar ook
'aan de kleur van het
haar.

HERFSTLOOF
TEAK
TARWE
PALISSANDER
Duidelijk is dat steeds
meer mensen bij
haarkleuren 'terug
willen naar de natuur',
waarbij tegelijkertijd
de voordelen van
traditionele
kleurprodukten
behouden moeten
blijven.
IGORA BOTANIC is
de oplossing:
natuurlijke
haarkleuren op
plantenbasis.

J. M. Coiffeurs
voor mannen en vrouwen
Galery Kerkstraat, Zandvoort, tel. 14040

Maar de najaars- en wintermode
1992/1993 staat ook in het teken
van spannende reizen, verre havensteden en vuurtorens in de
mist. Dat is de wereld van Pointer:
avontuurlijk, gewaagd. Voor jongens die verder kijken dan hun
neus lang is, nieuwsgierig zijn en
staan te popelen om hun wereld te
ontdekken. De Pointer-kleuren zijn
fel, gebleekt door zon en zeewind,
de materialen doorleefd en barstensvol karakter. Als jij denkt dat
je het aankunt, kies je Pointer!

PURE is beautiful

NIEUW BIJ J. M. Coiffeurs
HAVANA
BAMBOE
RODE
MEIDOORN

Het was je waarschijnlijk al opgevallen in
deze Yukkies: de wintermode is geïnspireerd op de natuur. Het wordt een echte
buitenwinter! Maar dat betekent niet dat
we er allemaal als boswachtertjes gaan
bijlopen, hoewel dat best leuk zou zijn!
Barbara Farber heeft zich zo op haar
eigen wijze door de natuur laten beïnvloederi. Wollige winterjassen en jacks, waar
je lekker in kunt wegkruipen, veilig tegen
weer en wind. Kleding in natuurlijke materialen, mooie, warme kleuren en brutale
ruiten. Barbara Farber is meisjes die
weten wat zij willen, op het lijf geschreven!

DAMES- EN HERENKAPPER
Zeestraat 56, Zandvoort
tel. 02507-308 38; vrijdagavond geopend

De nieuwe mode-aspecten
voor herfst/winter 92/93.
Puur betekent eenvoud en
dat thema staat in het
middelpunt.
Dus geen getoupeerde
hoofden, geen gedwongen
watergolfals hommage aan
vervlogen tijden.
Vaardige coupes en
plantaardige kleuren uit de
school van de hoge
kapperskunst - alles voor
de gezondheid van het haar
- als verwezenlijking van
natuurlijkheid en helderheid
van vormen.
Adieu barokke
weelderigheid - er komen
kleine silhouette, passende
vormen, glanzend haar als
uiting van vitale vrouwen.
Geselecteerde trendy
kleurnuances van diverse
houtsoorten, worden
ingezet, geheel 'a la nature'
Verder signaalkleuren die lichte na tuurlijke kleuren op moeten vrolijken.
Zachte golven dank zij spiraalwikkeling.

Cora Klijn - Hairwave

Café Sam Sam

ra

Dorpsplein 2
presenteert
vrijdag 2 oktober

UD

KARAOKE
AVOND

MODEBEELD van de jaren '90:

You don't have to be a pro
to steal the show

NATUURLIJK, FRIS MET EEN VLEUGJE ROMANTIEK
De accenten in de mode zijn in de laatste jaren sterk veranderd naar
meer sportieve en casual kleding en wij hebben met Carli Gry een bedrijf gekozen, dat op dit gebied een trendsetter is. Carli Gry is een
Deens bedrijf, welke zich richt op designing, produktie en verkoop van
casual wear voor jonge vrouwen en mannen onder de namen JACKPOT en COTTONFIELD. Casual wear, vervaardigd uit natuurlijke materialen in een stijl die de individualiteit van de klant benadrukt.
Natuurlijkheid is het motto van de
jaren negentig. In de jaren tachtig
zijn wij erop attent gemaakt, in de
jaren negentig beginnen wij bewust
ermee te leven: Eerst de milieubescherming maar ook onze eigen levensstijl. Gezond eten, gezond leven, een gezond lichaam enz. Dit is
duidelijk ook in de mode terug te
vinden.
Carli Gry, een Deens bedrijf, is op
dit gebied al lang trendsetter. Toen
men 16 jaar geleden (1975) de eerste dames casualwear-collectie
begon te ontwikkelen (JACKPOT)
was het idee van de collectie al gebaseerd op 100% natuurlijke materialen. 100% katoen voor de zomer, voor het lekker dragen, en
100% wol naast katoen voor de
winter tegen de kou. Een functioneel concept dus, dat uitgaat van
draagbaarheid en comfort. Dit concept staat nog steeds centraal in
de ontwikkeling van de collecties,
samen met een heel bewuste keus
van kleuren: warm, helder en onafhankelijk van specifieke modetrends.
Wat ook centraal staat is het niet

aan leeftijd gebonden zijn van de
collecties. Dit weerspiegelt een
trend in de maatschappij, die mensen de mogelijkheid geeft om zich
volgens hun levensstijl te kleden
onafhankelijk van hun leeftijd.
Dit concept geldt ook voor de mannenlijn van Carli Gry, COTTONFIELD, die sinds het midden van de
jaren tachtig op de markt is. Een
mannelijke, sportieve uitstraling
met een Italiaanse touch, maar
nonchalant en in royale maten voor
Noordeuropese behoeften. Kleding
voor de actieve man, die iets wil:
ook naast zijn carrière!
De dameslijn JACKPOT is afgezien
van de natuurlijke materialen en de
warme kleuren ook bekend voor
haar vleugje romantiek, niet te veel,
maar net genoeg om het dagelijks
leven leuker te maken en de vrouwelijke charmes te ondersteunen!
Maar mode is tegenwoordig niet alleen kleding, er hoort naast het kledingconcept ook een marketingconcept bij: Ook hier is design belangrijk en Carli Gry staat bekend
voor een hele originele vorm, die er-

gens tussen reclame en kunst
thuishoort. Jumbo posters, die thema's en kleuren van de collecties
weergeven (zie foto) worden aan
de detailhandel verkocht en zijn tegenwoordig ook bij consumenten
als verzamelaarsobjecten te vinden. Hetzelfde geldt voor de catalogus, die 2 keer per jaar verschijnt
(foto).
Voor deze catalogus heeft Carli
Gry in 1990 de Deense design-prijs
gekregen en ook in Nederland werd
Carli Gry's brochure in een reclameblad (News Tribune) onder de
titel „De uitschieters in de modereclame" als „absolute topper uit het
gekozen werk" genoemd!
Maar het marketing-concept moet
ook eerlijk en conceptgebonden
zijn. De plastic zakken zijn afbreekbaar, papieren zakken zijn „recycled". COTTONFIELD is sponsor
van de W.W.F. (World Wildlife Preservation) en het houten shoplinesystem (winkelinrichtingssysteem)
is van kersenhout, dus geen hout
uit de Tropische Regenwouden.
Ook de winkels die kleding van
Carli Gry verkopen zijn nauwkeurig
uitgekozen wat de stijl betreft, een
selectieve distributie dus, maar ook
het aantal wordt in de gaten gehouden: de consument die JACKPOT
en COTTONFIELD koopt moet
zeker kunnen zijn, dat het niet op
iedere hoek te zien is!

WINTER-GOLLEGTIES

Barbara Farber
Pointer/Yell
Kneeltje
Mexx-Teens
Mexx-Kids
Absorba
Chicco
Babymini
Jean-Bourget
Osh Kosh
Mini Club Kindermode
^attemini
Buurewegl-3
2042 HH Zandvoort
tch a Go Go
Telefoon 02507-16580

mim
club

JEANS
'ftosaritol AND CASUALS
Kerkplein 10
Grote Krocht 20 b
Kerkplein 10

Wist u het al?
Onze nieuwe
najaarskollektie
is binnen.

BIJNA HERFST!
Maak nu een fijne strandwandeling in een outfit van BB Mode

Radio
Donovan
Central Station
Dito Dito
Turn Over

«.

Aanvang 20.00 uur

VERWEN JE OGEN MET BOSTON!
Deze zomer werd tijdens de
Olympische spelen in Barcelona de
landelijke Boston Olympische aktie
gehouden.
Contactlensdragers hadden bij het
invullen van een enquête-formulier
uit de gratis proefset Boston
contactlensvloeistoffen, kans op
één van de mooie Boston
Olympische sporttassen.
Eén van de gelukkige winnaars was
dhr. R. v.d. Sloot uit Zandvoort. Hij
kreeg uit handen van dhr. Slinger,
opticien te Zandvoort de Boston
Olympische sporttas uitgereikt. Wij
wensen dhr. v.d. Sloot veel plezier
met deze fraaie sporttas.

Boston zorgt voor meer tevreden
contactlensdragers!

Sint Jacob is een gekombineerd bejaardenverzorgings- en verpleegtehuis in het centrum van
Amsterdam. Er wonen ruim 500 oudere bewoners.
In het verzorgingshuis wonen 266 bewoners op
kamers en 70 bewoners in groepsverzorgingsverband. Het beleid wordl, waar mogelijk,
geïntegreerd met het verpleeghuis dat plaats biedl
aan 'JO somatische- en 90 psychogeriatrische
bewoners.
Om on/e bewoners een optimale verzorging te
kunnen geven hebben wij nog enkele kollega's
nodig.Wij kunnen zeggen dat het een leuke job is,
waarin naast eigen verantwoordelijkheid, inzicht
en initiatief een grote mate van vrijheid bestaat in
het uitvoeren van de werkzaamheden.
Mondige kollega's, dus. Uiteraard binnen het
afdelingsteam. Kollegialiteit is erg belangrijk voor
ons. Wij werken bewonersgericht met behulp van
verzorgplannen.
Fulltime of parttime werken kan allebei.
Wij vragen u te reageren indien u in het bezit bent
van een diploma:

bejaqrjlën;

-verzorgenden
-vp/vz'ers

eventueel met het diploma inrichtingswerk of
studerend hiervoor.
Voor herintreders is extra begeleiding en zonodig
bijscholing mogelijk.Wilt u zo nu en dan werken?
Dan bent u eveneens welkom in ons huis.
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de
CAO Ziekenhuiswezen.
Bel ons voor informatie, tel. 020 - 6254962 tst. 123,
of schrijf een brief naar Sint Jacob,
Plantage Middenlaan 52,
1018 DH Amsterdam.

Sint Jacob

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ..

295,-

ALLE SOORTEN VITRAGE

5,9,95

per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

Dames ook u
kunt mooie
nagels hebben.
Niet van echt te
onderscheiden
In ieder
gewenst model
en lengte

Wij kunnen volmondig
zeggen dat hm een leuke job is!

MEURELSTOFFEN

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries
AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

U O l! (l
vraagt voor spoedige
indiensttreding:

ERVAREN TYPISTE
met goede kennis van WP 5.1
en steno Nederlands voor 3
ochtenden per week.
Leeftijd v.a. 25 jaar.
U wordt verzocht uw schriftelijke
sollicitatie te richten aan:

Lidro BV
Flemingstraat 100
2041 VL Zandvoort
T.a.v. J. van den Elshout

Riek de Smit
voor afspraken

mode,
iGrote Krocht 23

JM COIFFEURS
Kerkstraat 22,
Tel. 14040

Tel. 02507-18412
ook zondag geopend

Onze welverdiende vakantie
zit er weer op morgen
(vrijdag) 2 oktober gaan wij
weer uitgerust aan de slag.
In onze kraam op het

Raadhuisplein
staan wij weer met onze
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

7ekerheids
Combinatie
Vijf prima verzekeringen
op één polis.

ÖPLÊJDINGËN

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

Mondelinge avond'-opleiding voor (aankomende) inlbrmatici en gebruikers in Amsterdam, Den Haag en Utrecht

AMBI-Diploma
Praktijk Diploma Informatica (l en II)
dBase IV-opleiding
C-programmering

dat is communiceren
zonder misverstanden..

• Rijkserkcnde diploma's
• Cursusprijzen vanaf ƒ 549,• Prijzen inclusief lesmateriaal
en praktijklessen
• Gespreide betaling mogelijk
CENTRUM VOOR
• Praktijklessen in elke cursusplaats

het faxnummer is

020-5626283

• Woonhuis • Inboedel
• Aansprakelijkheid * Ongevallen
• Doorlopende Reis

Van Diemenstraat 410
1013 CR Amsterdam
Sinds 1982gespecialiseerd in informaticaopleidingen.
Lid VBMO en VOI.

Stuur mij vrijblijvend uw cursusovcreiclit
n AMBI D PDI D dBase D C
Naam
Adres
Postcode/woonplaats ._

:

JUFFROUWJANNIE
)N SECRETARESSE KRIJGT
EEN BABY
:T U TIJDELIJK EEN ANDER

IN DE KRANT
ZETTEN
DAN KOMT ZE VANZELF

m/v
t staat in de krant
iedere week weer

De Ruyterstraat 6/7.
Vierkam.app. op 4e et. schitterend uitzicht
over zee. Ind. entree, ruime hal, woonk., eetk.
met ruim balkon zuid/west, grote slaapk. met
balkon noord/oost, kl. slaapk., keuken, badk.
met ligbad en wastafel, toilet. Serv.k. ƒ 220,p.m. Vr.pr. ƒ 179.000-k.k.
Passage 3/39.
Goed onderh. tweekam.hoekapp. op 8e et.
Groot balkon rondom. Ind. entree, ruime hal,
woonk., slaapk., badk. met ligbad en wastafel, keuken met apparatuur, ptavuizen vloer in
hal en keuken. Serv.k. ƒ305,- p.m. Vr.pr.
ƒ 185.000-k.k.

OPEN HUIS
Zandvoortselaan 44,

zat. 3/10 van 12-1* uur.

Anneke en Arie Koper

Goed onderh.
vrijst. villa met dub. garage.
Opp. 800 m2. Ind. vestibule, L-vorm. woonk./eetk. met open haard, serre, luxekeuken
met inb.app., praktijkkamer met aparte ingang. 1e et. 3 slaapk., badk. met dub. wastafel, bad en douche, 2 balkons. Ruime kelder.
Vr.pr. ƒ745.000,- k.k.

Welke combinatie?

Dr. J. G. Mezgerstraat,
inpandige garage in garagecomplex. Vr.pr.
ƒ 20.000,-R.k.

Wij adviseren u graag over de combinatie
die u werkelijk nodig hebt Ook de
hoogte van de verzekerde bedragen
stellen we vast in overleg met u.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Bel ons voor een offerte.
Dan krijgt u een fraai leren sleuteletuï
cadeau (zolang de voorraad strekt).

AUTOMATISERING

Bel 020-625 98 83/625 99 93 of
stuur onderstaande bon naar CVA,
Antwoordnummer 10793, 1000 RA
Amsterdam (postzegel niet nodig)

HARING MALS EN
GOED ZOALS EEN
HARING WEZEN
MOET.

Burg. Engelbertsstraat 7 zwart.
Gunstig gesitueerd benedenappartement in
vrijstaand pand, nabij strand, centrum en station. Ind. entree, hal, L-vormige woonk., toilet,
douche/wastafel, 2 slaapk., keuken. Tuin
rondom. Garaqe met oprit voor 2 auto's.
Vr.pr. ƒ 247.000- k.k.

==. DORSA/IAIM ASSURANTIËN
2042 KS ZANDVOORT
S PASSAGE 11 - TEL.: 02507-14534

Prachtige
boeketten
bij

„erica"
grote krocht 24
zandvoort, O2507-123O l

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663. 75c pm.
Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c pm.
Hete meisjes van 18 willen
echt snel Sexkontakt. Nu met
tel.nr. 06-320.330.66. 75c pm.

S Videotheek

ÜÖK/IBÖ
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Miero-atKrrlrrilifs voor /akrnman PM particulier kunnen
worden gp/cl OUT l of '2 kolommen breedte in diverse

; Corn. Slegersstraat 26

de nieuwste

P.iriiruhercri vcrvMj/en wij ruuir de speciale bon op de
pagina „MICKO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
X\NDVOOKTS NIKUWSHLAI) ƒ0,12 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw leksl tclefontsclie opgeven: 02507-17166 of
afgeven//emlen aan:
* XantKoorls Nieuwsblad, Gasthuisplcin 12,
201-2JM Zandvoort:
Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
/. Zamlvomts Nieuwsblad. Amslelveens Weekblad, Uilhoornse Courant,De lïonde Vener, Aalsmeerder Couranl. alle edities van bet Amsterdams Stadsblad, De
Nieuwe \\ resper. ƒ 6,67 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Inlormatir over on/e overige aantrekkelijke adverlcnheeombinaties in de Micro's /ijn oj> aanvraüg op on/e
kanloieii verkrijgbaar.
* Vuor brieven onder nummer wordl l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
*• Hij plaatsing m de Miere's worden geen bewijbiuiinmers
\erstuiiid. Of) ver/oek wordt aan adverteerders buiten
het veispreidmgsgebied een krant verMuurd. Hiervoor
v\oidl J 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecoinbinalie 7.
telefonisch opgeven:

(dit nummer is met voor be/orgklachtcn) of /enden aan:
Micro's Weeknicdia

Postbus 156 - 1000 AD AmHlerdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

makelaars o.g.

LBJ
NVM

Tel. 02507-12614

Oproepen - Mededelingen

De polikliniek v. huidziekten en flebologie
m het medisch centrum Kraaiennest verhuist op 2 oktober
a s naar het nieuw gebouwde medisch centrum naast het
metrostation. Het nieuwe adres is.
Mw drs M F Hasper, huidarts-fleboloog
Kraaiennest 75, 1104 CE Amsterdam-zuidoost.

Tel.' 020-6907755.

DEAD AGAIN
'•: Videotheek

DOMBO
fWëékvobfdeel
>':^y,5;.'f HOTS; •;j:'\.
i ; voor ƒ25,eén hele week

ÜQMBÖ

Verloren en
gevonden

Tel. 13529
hurei is houden

Wie wil voor mij teg. verg een *Vogeltje aan komen vlie
gen. Inl: 02507-17271.
spencer breien. Tel: 13859

Winkelpersoneel gevraagd
Albert Heijn, Gr Krocht 9, heeft plaats voor
(herintredende) dames voor kassa-werkzaamheden of
verkoop van vleeswaren, kaas, brood.
Werktijden in overleg. Inlichtingen 02507-12657

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500
MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. u20-612o558

Onroerend goed
te koop aangeboden
PARADIJSWEG 13

Nintendo spelletjes

DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR

02507-12070

T E C.H

Halfvnjst woonhuis met patio, v.v. c.v.-gas en ged. dubbele
beglazing Eigen grond Hal met garderobe, gezellige hvmc
(ca 9 x 4 m) met open haard, rustieke keuken, bijkeuken
toilet, kelder. 1e etage ruime lichte si kmr, 2e sl.kmr me
tussenwand, badkamer/ligbad. Vraagprijs ƒ 198.000- k.k
! VAN DER REIJDEN MAKELAARDIJ 02507-15531/FAX 19127
TE KOOP CENTRUM HOORN KERKPLEIN 30 B
l Lang gezocht naar een FRAAI APPARTEMENT in de binnen
stad van HOORN'' Nu gevonden: met entree aan het Kerk
plein en wonen gericht op de Nieuwstraat. 5 KAMERAPPAR
TEMENT v.v. CV en berging op begane grond. Wij geven u
een indruk. 1e verdieping: gezellige woonkamer, moderne
keuken v.v. oven, kookplaat, afzuigkap en dubbele spoelbak
eetkamer (evt sik.) circa 15 m2 2e verdiepeing: 2 kleine
slaapkamers (resp 6 en 8,5 m2), 3e slaapkamer (ca 14 m2
betegelde doucheruimte v v. wastafel, kastbergmg en CV
ruimte (Combi Saunier Duval), zonnig dakterras (circa 5 m2)
Aanvaarding per november 1992. Vraagprijs ƒ 195.000 k.k.
De Peyler Vastgoed Tel 02290-49635/49636.

N / S C H

B:U R E A U

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484
Schoonheid en verzorging

Woningruil

schoonheidssalon
MOERENBURG

900
RUILADRESSEN in
A'dam. GRATIS informatie bij
Het Oosten. 020-588.22.55
Aangeb. m A'dam, 3-k.won.
op plein, veel winkels, 1e etage m. onderhuren, gr. terr.
i.h Z., gr. badk., rustige trap,
ir ƒ346 p m. Gevr. won. m
Z'voort, geen noord
~el.' 020-6853058

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123
Pedicure, compl. voetverzorging, behandeling bij u aan
huis mogelijk Tel.' 12698.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

*WOEF
Honden van Zandvoort opgelet. Ik Sherrif, ben van mijn
zomervacht gered. Kan nu
Gevr zelfst. h hulp, boven 30 weer sparen voor mijn nieuwe
winterharen. Ik was bij HONjr v. 2x p w. m Zandv.
DENKAPSALON ELLEN. LET
Tel.: 02507-19100
OP: baasjes jullie moeten een
Huishoud, hulp gevr 2 a 3 nieuw nummer bellen 10068
ocht. p.w in gezin zonder kin- tussen 14.00-1600 uur.
deren. Tel.. 02507-15185
WOEF SHERRIF

Personeel
aangeboden

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu 02507-14534.

Vakantie
Nederland

Lessen en clubs

OOIT DE FRIESE KUST
VERKEND'
MYTHEN EN SYMBOLEN Te voet op reis m eigen land
Energieke VUT-man met
v.d TAROT
met een van de 25 Langeauto, 7 dagen p.w. beschikTAROT KAARTEN LEZEN Afstand-Wandelpaden m Nebaar. Ook bewaking, ƒ 15 per
START 13-14 okt.
derland. Bestel de nieuwe
uur, op factuur. Tel.: 020- Inl. 02507-18100.
overzichtskaart. ƒ 3,95 op
6386310 of 6222577.
* Op 6 oktober is er weer een postbank nr. 4205157, St.
AW, Amersfoort, o.v.v WMherhalmgsles v.d. cursus
KRT
Woninginrichting
REANIMATIE
Er is een middag- of avondles. Opgave 02507-16985.
Rijwielen,
Lijsten op maat
Schietsportver. Regio A'dam
motoren,
bij
kan nog enkele leden plaatbromfietsen
Foto Boomgaard sen voor de donderdagavond. Inl. Postbus 31020
Grote Krocht 26 1003, CA A'dam
*Tk.: jongensfiets, 8-10 jr.,
spl. nieuwe banden, merk:
Tel. 13529
Union, ƒ 45. Tel 02507-18177.
Zalenverhuur
T.k. hete lucht kachel met
*T.k. knappe
herenfiets
1000 Itr tank, b.v. voor loods
merk
Gazelle-Standaard.
verwarming. Pr. n.o.t.k Tel.:
VERENIGINGSGEBOUW
Vr prijs ƒ 80. Tel. 02507-15808
02507-19628.
bellen na 20.30 uur.
De Krocht
T k. prima gebruikte gashaarden en ronde kachels, alle Grote Krocht 41, Zandvoort, T.k. wegens plaatsgebrek
kleuren. 1 jr. voll. garantie. tel. 02507-15705 b.g.g 19932, Puch Maxi '88 perfekte staat
Pr. ƒ 685. Tel.. 02507-12622.
Van
Woustr. 224, Tel.
voor
6623260. Ink., mr., rep.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Rijles auto's

* Chris & Yolande doen langs
deze voor hen onsympathieke weg iedereen de hartelijke
groeten uit zonnig Kreta. We
vermaken ons best. Tot ziens.
* DE DIERENBESCHERMING Zandvoort vraagt voor
haar rommelkraam op 10 okt.
kleine 2e hands spullen. Opgeven tel.nr. 02507-15253.
Kunst en antiek
De Dierenbescherming Zandvoort zoekt naar collectanten
Nicolaasschool
voor de week van 5 t/m 10 19e eeuws geloogd grenen
+
okt. Info 14561 en 15903 na babykamer, ook apart te
Jubileumcommissie 14.00 uur. De 10 „TOPSCO- koop: commode, kast, bankRERS" wacht een bijzondere je, tafeltje, bedje, kl. kast en
nachtkastje. Prijzen n.o.t.k.
verrassing.
bedankt voor de
Tel.: 020-6592661.
geweldige feestweek
* Fantastisch, onze zus
l Fam. Filmer en Fam. Botman. Liesbeth is geslaagd als
Biedermeier
porcelemkast
1850, oud geloogd grenen
•* Safety Rrst. in en om het doktersassistente.
keuken buffet. Prijzen n.o.t.k.
huis 8 en 22 oktober ouderen We zijn trots op je
Tel.: 020-6592661.
en veiligheid in het gemeen- Eva en Harnette.
schapshuis om 14.00 uur met * Hansje en Ab van harte ge- Veilinggebouw Amstelveen
o.a. de politie
feliciteerd en nog vele goede heden inbreng van goederen.
Frans Halslaan 33.
Te huur gevraagd door ouder jaren samen. Tot zaterdag.
Tel.: 020-6473004 (ma. gesl.)
echtpaar staplaats voor tour- C B K
caravan. Tel.: 036-5330647.
* Help de Polen. Stuur eens
* Voor een herhalmgsles vaneen 9voedselpakket! Geen
Radio/tv/video
de cursus Reanimatie kunt u adres Dat hebben wij voor u!
bellen 02507-16985. U kunt Inl.. tel. 02907-5235.
kiezen tussen een avond- of * Liesbeth proficiat met het Foto Boomgaard
middagles.
Grote Krocht 26.
behalen van je diploma dokTelefoon: 13529.
l Voor onze MOOI OPGE- tersassistente. Klasse hoor.
UW FILM OP VIDEO
MAAKTE SCHALEN hoeft u Papa en Mama.
ƒ1,75 per minuut met
geen boodschappen meer in *Manfred Leershop Raadgratis achtergrondmuziek.
| huis te halen.
huisplein groet alle ZandBROODJE BURGER
voortse vrienden en bekenSchoofstraat 4
den Tot volgend jaar.
Onderhoud,
Tel. 02507-18789
Manfred
Honden en Poes
Namens mijn vriendin, Gerda
Kerkman, wil ik iedereen bedanken. We hebben veel reacties gehad op de oproep
van opsporing van haar moeder Gerntje de Bruin Gerda
weet gelukkig nu veel meer
over haar moeder en is daar
erg blij mee. Haar vriendin
Tnx Koper. Tel.: 02507-16017.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

IBETAMAX films

G R O E N £ STE f N bv

ll'Ik'IgUKltlL'M,

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

AT PLAY IN
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WEEKMEDIA 22

en motoren
Huwelijk en
kennismaking

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
Aantrekkelijke jongen, 27 jr.,
MBO, 1.86 m, slank, zoekt
voor een goede vriendschap
contact m. een leuke vr. tot ±
45 jr. Br.nr. 755-77919 v.d. bl.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Allemaal leuke meiden (18)
zoeken z.s.m. een vriend.
06-320.330.77. 75c pm.
Als het klikt willen deze meiden (18) vaker sexkontakt.
06-320.320.55. 75c pm.

Evergreen

Diverse clubs

Voor de tuin van uw droom
BETTY'S ESCORT
Bel voor afspraak voor vnjRrst Class. Na 19.00 uur
blijvend advies en/of offerte
020 - 6340507 - 6328686.
020-6277846
BI-SEX
voor TWEE, direkt
Ook voor al uw tuinonderhoud
apart met een heet meisje
(18) of een lekkere jongen:
06-320 330.87 75c pm.
Te koop
aangeboden
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT,
diversen
06-320.326.66. 75c pm.
De allerleukste meiden bellen
Compl. Nintendo set, pr.
met de FLIRTBOX.
n.o.t.k
Tel.
02507-18893.
1
reparatie,
Bel 06-9501. 75c pm.
Mountainbike, pr. n.o.t.k.
doe-het-zelf
DEBBIE's Sexdating maak 'n
* Te koop
Bolderwagen
afspraak met haar vriendinƒ 100. Buggydrager
(t.b.v. nen. 06-350222.41. 75c pm.
Schilder heeft tijd over voor fiets) ƒ 10. Windscherm (voorbinnen- en buitenwerk.
DIREKT apart met een meisje
op fiets) ƒ 15: 02507-18976.
Vrijblijvend prijsopgave.
of een lekkere jongen (18)
*Te
koop
Combi-kinderwaTel: 02507-19800 na 18 uur.
gen mintgr. wit-gnjs geruit voor een live heet sexgesprek. 06-320.330.81.75c pm
met toebehoren (voet.zak,
SINGER
parasol enz.) i.z.g.st. Vr.pr. Direkt een leuk meisje aan de
NAAIMACHINES
lijn. Vraag naar haar telnr
ƒ300. Tel.' 16816/14886.
reparatie alle merken
voor 'n avondje uit. Direk
P E.M STOKMAN
* Te koop: Snookerbiljart
Pnnsenhofstr. 7, Zandvoort 64 x 122, geheel compleet, apart. 06-9510. 75c pm.
Tel.: 02507-20072.
als nieuw, ƒ90. Tel. 02507- Direkt kletsen met 'n leuk
meisje van 18. Bel 06-9757 en
12125 na 18 uur.
maak 'n afspraakje. 100c pm
*Te koop: televisiekast, in
MuziekDIREKT KLETSEN, met een
goede staat. Prijs ƒ 75.
instrumenten
leuk meisje1 Bel snel
Telefoon 02507-16728.
06-320.330.21. 75c pm.
* T.k. mod. vierk. rookglazen
Direkt kontakt met een meisje
Dirk Witte
salontafel 90x90, ƒ50.
van 18. Druk op de nul voo
50% KORTING op de THE Tel.: 02507-14302.
HERITAGE jazzgitaren en 20 * T.k. Tefal Stnjkmach. tafel- meer meisjes. 06-320.322.05
75c pm.
% korting op PASTE bekkens. model. ƒ200. 02507-12698.
Zolang de voorraad strekt
Direkt Snel Sexkontakt.
Alle bekende merken keySEX-KONTAKTLIJN.
Te koop
boards, dig. piano's, verster06-320.320.32. 100c pm.
kers, gitaren. Hoofddealer
gevraagd
DUIK in bed met 'n lekkere
van Roland, Technics, GEM,
diversen
meid (18)! Vraag haar tel.nr
Yamaha, Hammond, Kawai,
Bel 06-9511. 75c pm.
Alesis, Fostex, Marshall, VOX,
Rickenbecker, Gibson, Fen- * Gevraagd gewone Spaan- Eerste wilde EVELIEN niet
der en Fernandez. Diverse se gitaar om gitaar te leren maar oen ze haar rokje lie
demo-modellen en occa- spelen m. koper' 02507-16017 zakken..! 06-9530. 75c pm.
sions. Bel 020-6264655, VijzelEr zijn genoeg meiden van
*T.k gevr. Cavia-kooi.
straat 45-53 Amsterdam.
die ook het bed in willen.
Tel. 02507-17072
PIANOLES
Luister op 06-9603. 75c pm
*T.k.
gevr.
Piano.
Tel.
door gedipl. lerares.
GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
02507-17063 of 13644.
Tel.' 02507-18486.
naar 'n afspraakje met een
Swingplank
altsaxofoons
lekkere jongen (18)? Of voo
(goudlak) in koffer van ƒ 1695
Onroerende
een opwindend gesprek me
voor ƒ1195, fin. mog. ƒ100
'n hete knul: 06-9613.75c pm
goederen
.te
koop
p m. zonder extra kosten.
Genoeg ondeugende meisje:
gevraagd
Voor leraren spec prijs.
(18). Ben jij ook op zoek''
Sound Shop W. de Withstr.
Bel 06-9602. 75c pm.
100-104 A'dam, 020-6163480
GARAGE
Gewillige
meisjes (18) e
TE KOOP GEVRAAGD
huisvrouwtjes zoeken jou.
Tel. 02507-14534
Foto - Film
06-320.330.45. 75c pm.
HARD p.m. 75 et 06Onroerend goed
320.323.13
Hardlesb
Foto Boomgaard
en woonruimte
320.326.18
Domina 3
ook voor
te huur gevraagd
320.324.34
S&N
portretfoto's,
320.324.14
Ruig RIJ
pasfoto's,
Met spoed gevr. 2 of 3 kam 320.324.04
Onderdaro
receptiefoto's,
app. voor jong werkend
groepsfoto's aan huis.
huisvrouw
echtp. Max. hr ƒ 1500 p.m ONDEUGENDE
Grote Krocht 26
vanaf 4/10. Tel.:02507-14459 tjes en schoolmeisjes van 1i
Tel 13529.
Rustige student zoekt kost zoeken voor straks sexkon
takt, vraag naar hun telnr.
• Zie de colofon voor opga huis/kamer m.i.v. 1 nov. '92 Bel nu 06-9661. 75c pm.
ve van uw rubieksadvertentie Tel.. 03480-16563

HOMO: Waar gebeurd, knullen onder elkaar.
06-320.32701. 75c pm.
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje'
06-320.330.18. 75c pm.
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 75c pm.
HOMOKONTAKT. Zoek je
een lekkere boy? Bel nu
06-320.330.95. 75c pm.
Joyce Escort
Tel.. 020-6001889.
Linda en nog veel meer meisjes van 18 jr zoeken sexkontakt. Bel 06-9664. 75c pm.
LIVESEX PRIVÉ! 75 cpm
De madam verbind je door
voor een privé gesprek'
Grieks standje
06.95.05
Erox live
06.95.06
Rijpe vrouw
06.96.09
S&M live
06.96.26
Tieners (18) live .. .06.96.36
Topsexbox 25+
06.97.22
Frans standje
06.97.33
Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info: 06-9766. 75c pm.
Meer dan 400 meisjes van 18
willen een afspraakje met jou.
06-320.322.11. 75c pm.
Meiden 75 cpm. 06-320
327.06 ... . .St. Frans/Grieks
326.19 ...
Effe vlug!
325.54 ...
Topsex 25+
326.63 . . .
Ordi/Grof
326.77 . .
Ruige Sex
329.66 ...
sexlesjes
Meisjes 75 cpm 06-320326.17 ...
Straatmeid
327.47 . . .
Onschuldig
322.55 ... . .. Vol v. boven
340.44 ... . .Les 35 + 18 jr
328.27 . ..
Lesbi
MATASJA doet het met 2
lete buurjongens van 18 jr.
06-320.324.11. 75c pm.

ZOEK DE M I S L U K T E

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
' W. A. de Boer - Oostzaan
A. v.d. Bosch - Rijsenhout
C. J. Lukkassen - Zandvoort
J. Kleeven - Uithoorn

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Dnderdanige jongens van 18
Dellen met strenge meesters.
SM voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 75c pm.
OPROEP VOOR ALLE
MANNEN ik hoop dat je voor
mij kiest. 06-95.98 (100 cpm).
PARTNERRUIL pnvelijn, direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91. 75c pm.
PRiVE-KONTAKT. Je krijgt direkt 'n meisje van 18 jr. aan
de lijn. 06-9570. 100c pm.
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje. 06320.321.44. 75c pm.
Sabnna en nog veel meer
meiden van 18 willen direkt
apart. 06-320.322.88. 75c pm.
Schoolmeisjes van 18 jr. willen ervaring opdoen. Dating.
06-320.330.43. 75c pm.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes.
06-320.330.46. 75c pm.

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
*****ZAPPSEX*****
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen. 75
cpm
Sexclub
06.96.91
Effe vlug
06.96.92
Rijpe vrouw
06.96.94
Meisjes (18 jr) ... .06.96.40
Frans standje
06.96.46
Vrouwtjes
06.97.11
S&M Club
06.97.91
TOPSEX 25+
06.97.92
Hardcore
06.97.94
Zoek jij telnrs. van echte hete
meiden van 18? Gewoon voor
'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c pm.

Vrouwen 75 cpm 06
320.328.99 .. .Rijpe Vette Vr.
320.327.70
Negerin 35+
320.329.30
Verpleegster
320.323.63
Rijp Ordi
320.324.54
Rijp Chique
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
WIL JE NU EENS IN 'T ECHT
MET ME KOMEN VRIJEN bel
me dan op als ik je m'n telefoonnr. heb gegeven ik wacht
op je 96.88 (06-100 cpm).

SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje van 18. Vraag haar
telnr. Bel 06-9502. 75c pm.
Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt
06-320.320.36. 75c pm.

Diversen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen er
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gehever
ervoor te zorgen dat het num
mer in de lmker-bovenhoel<
• ANNULERINGEN van uwop de envelop staat vermelc
advertentieopdrachten kunt u en dat de brief geadresseerc
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK wordt aan: Centrale Order
richten aan Centrale Orderaf- afd. Weekmedia, Postbus
Zoek jij wulpse meisjes van deling Weekmedia, Postbus 122,1000 AC Amsterdam. Dil
voorkomt vertraging m de be
18 jr.? Bel Supersexkontakt. 122, 1000 AC Amsterdam.
handeling.
06-320.320.44. 75c pm.

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer e'én
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 5,34
ƒ 6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

DONDERDAG 1 OKTOBER 1992
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Opel

Ford
Ford
Fiesta
1.3
Cheers
02/01/92; Ford Fiesta 1.3 Courier 01/05/92; Ford Escort 1.6
CLX 10/04/91; Ford 1.4 CL
02/01/92. ALBERS Autobedrijf,
Achterdijk 37, Ouderkerk aan
de Amstel. Tel. 02963-1767.

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edihes van Weekmedia t.w.; Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
btwendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad], De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers] en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.

Te koop 1e eig.: FORD SIERRA
2.0I CLX, 5-drs. station, 2/91,'
automaat, zilvergrijs
met.,
schuifd., zonw.glas, centr.
vergr., 16.000 km, ƒ28.500,-.
Autobedrijf Berebeit, Amstel- OPELASCONA, m. '81, APK 4dijk 25 A'dam, 020-6627777.
93, i.z.g.st., kl met.groen,
T.k. Escort 1.3 L, '85, 3 drs. wit, ƒ1250. Tel.'020-6105478.
APK tot 09-'93, rondom spoiOPEL KADETT 1.3i, bj.'89,
lers. Tel.' 075-160757.
29000 km
ƒ 18.950.
T.k. Ford Sierra, bj '88, LPG, 5- OPEL KADETT stat. 1 3 aut,
d., grijs, km 75.000, in nw. st. bj.'87, wit
ƒ 13.950.
ƒ 14.000. Tel. 02503-28796.
OPEL KADETT 1.6i GT, 3-drs.,
bj.'90, zwart
ƒ22.950.
RIVA A'DAM-NOORD
020-6361153

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
2000 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kon ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.

Lada

LADA 2104 stat., m. '87, 1e
eig., nw. APK, puntgaaf, rijdt
nw, ƒ2950. Tel.:020-6105478.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten en m Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ l1,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prezen zi|n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

OPEL KADETT 1.2 station,
LPG, org. 10-'83, nw. APK, rijdt
nw., ƒ2750. Tel.: 020-6105478.

Saab

Peugeot

Lada Samara 1300, gas/loodvrij, bj 11-'87, i.z.g.st.
Tel. 02982-6397 na 19 30 uur.

Meer Waar Voor Uw Geld!

02526-76046.

MAZDA 626, 2 drs coupé, '83,
LPG ƒ 2950, APK febr. '93. Tel,
02526-73092.

Pick-ups, Full Size/S10. Chevy Vans diesel/benzine,
Globemaster, Full Size BLAZERS 1992, grijs/geel kenteken.
Beretta, Corsica, Pontiac Trans Sport.
Officiële fabneksgarantie, service en onderhoud.

Mercedes-Benz

Door inruil: Mercury Sable LS Wagon '90, alle opties
Service, garantie en onderhoud.
Chevrolet ASTRO 4.3, 1989, grijs kenteken.

T.k. MERCEDES 250 D., 1989,
aut., 1e eig./part., diverse extra's, in nieuwstaat, ƒ49.500.
Tel. 02522-19017.

IMPORT USA CARS

Mercury/lincoln

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.

Daihatsu

08-'87
1CK88
05-'90
02-'88
10-'89
05-'90
03-'89
07-'90
04-'89

ƒ11.950,
ƒ 12.950,ƒ 20 250,ƒ 13.250,
ƒ 16.250,ƒ 18.950,ƒ 19.250,ƒ 25.950,
ƒ 32.750,

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen

PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM-ZUID

Rover

Minor Motorcars
020-6177975

Porsche

Honda

Rover 213 S '88 70000 km rad,
924, '79, indy rood. Nwe motor
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
en koppeling. Koopje1 ƒ9500.
Rover uw dealer. Alle mod, 020-6940513.
Gar Boom Aalsmeer 25667.

Deze bon brengt
de loop injjjy.
"shpwrpQin'!
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"L^'X,,, „
' °\, -\
- *1- s - -

•

, \ ,v <•>s'-

!

-

-of u nu zelf een „sibwroom heeft o£jaw;att£o.blinkend voor de^d&r* ziet, met een advertentie -m
SHOWROOM Zet u uw auto pas e.cht^in 4e schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale x
autorttbriek van Het-Parool en alle nieuws-' en huis-aaa-huisbladetiAVaii,Weekmedia in het gebied
Groot-Ahisterdawiv Uw 'advertentie verschijnt in een enorme oplage\viii caT. 7-50,000 exemplaren'van Weesp 'tot Zandyoort,,
*
" *:~-1 ^' •„
'-"-.
1

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnjb excl. Prijs incl.
advertentie in.
n.
6% B.T.W. 6%B.T.W.
1
2

9

26.00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00

27,56
39,75
51,94
64.13
76,32
88,51
100,70

10

106,50

1 12,89

Aantal regels

3
4
5
6
7
8

Telefoonnummer:.
Handtekening:.

Aèto's in SHOWROOM,ylïegett de deur uit! 0
'opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Post'Jtras- 156, 1000 AD Aj^STBRDAïyt.o^afgeven.bij Het Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven-\£an ook bij de volgende
Weekmediakantoreri: Amsteiyeen,-töeboüw Aemstelstyn, Laan
020-66S8686
der Helende- MeesteVs\i42lB; ^.Weelsp,, Nieuwstraat 33; \Zandvoort,
-vfexnr. 020-665021
Gasthuisplein' 12.
V'-VVt*'^ --"

Rijscholen
* 5*

SUBARU 1.6 DL, automaat,
org. '84, rijdt nw., nw. APK,
ƒ1950. Tel. 020-6105478

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581

Nissan

HONDA Prelude nw model '84,
zilvergrijs, LPG, APK '93,
ZEER
LAAG
GEPRIJSDi
ƒ6000. Tel.: 020-6642970.

Subaru 1200 Justy II '87 rad
Gar. Boom Aalsmeer 25667

In PRIJS gelijk
In SERVICE beter!!

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

Fiat

Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis m heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Tel. 020-6658686.

020-6719154

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

Tel.: 020 - 6455451

ZUIDWIJK

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502 5435
Het HOOGSTE BOD" Bol
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 0206754193

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 0206105478
De hoogste prijs voor elke
merk auto a contant met
vnjwar bew , tel 02990 37825

Autoverhuur

Subaru

Halte Sneltram: „Zonnestem"

Mitsubishi

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats:

Hoofddorp, 02503-14097
Voor de liefhebber Saab 99
GL, '82, wit, schuifd , nw. banden.l.z.g.st. v. onderh , ƒ 4.000.
Tel.- 020-6952508.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

MG

Schrijf liicr m blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

Royal Class Saab's
Diverse' occasions1

03-'90 ƒ 16.500,
03-'91 ƒ16.250,
05-'88 ƒ12.750,

Leeuwekeur gebruikte auto's
NIEROP-DAIHATSU b.a.:
NIET DE DUURSTE
CHARADE Sedan SG 1.3i, aut.,
Wij hebben voor u diverse
WEL DE BESTE
occasions klaar staan.
(demo) km 3.000, 6-'92;
KIJK en VERGELIJK !»!
Inruil mogelijk
CHARADE 5-drs automaat,
div. types 205 v.a. . .ƒ 6.950
MGB 77 racmg green all wh
PEUGEOT-DEALER
km 75.000, '87;
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
Adres: Baarsjesweg 249-253 div. types 309 v.a. ..ƒ11.950
CHARADE 3-drs automaat,
Amsterdam. Tel.: 020-6121824. 405 GLD 5/89, d.blauw/ 18.500
km 100.000, '85.
BIEDT AAN:
405 GLX 9/91, d.blauwƒ 27.500
AX 1.0 RE
82.000 87 Vancouverstr. 2-12, A'damPEUGEOT 205 XAD Diesel, nw. 605 SRI 8/90, gr.met. ƒ29.950
AX 1.1 RE
90.000 87 West. Tel • 020-6183951.
APK, grijs kent., m. '88, kl. wit, 605 SR 3.0 1/92,
AX 11 TG Diesel 36.000 91
GOLDCAR AMSTELVEEN
ƒ7950. Tel.: 020-610547^
bl.met
ƒ57.000
BX Diesel
30.000.- 90
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
VRAAG OOK NAAR ONZE
ZUIDWIJK
BX Break Diesel 122.000 90
occasions. Tel.: 020-6433733.
STERK AFGEPRIJSDE
Biedt aan:
BX Break Diesel 250.000 87
DEMO'S"
205 GTi 19, ferran-rood,
+ diverse demo's in verkoop: Rat Panda 750 CL b.j. '87,
jan '90, incl. 12 mnd. garantie,
ZX 1.4 Reflex
92 62 000 km. Vraagprijs ƒ 5750,
ƒ 25.750,-Tel. 020-6629517.
XM 2.0
92 Tel.: 02940-17558 na 19 uur.
MICRA 12,5 versn , b.j. 11-'89,
BX1.6TG1LPG 20.000 92
BX 1.4 LPG . . . . 160.000 87 Rat Tipo 1.6DGT, okt. 90. Weg, n.w. mod., grijs met., echl
Ford Escort 1.4 . 53.000 88 emig., 1e eig., antr. grijs, rad./- 26.000 km, eerlijk. 1e eig. Tel
cass., ƒ 17.000. 02975-64563.
na 18.00 uur: 020-6477405.
Mitsubishi Lancer
FIAT VERMEY B.V.
stat car
100.000 87
Sunny Ronda Diesel 1700 b.j
Keuze uit ruim 35 occasions, '90 absoluut 100% staat Alle
DIVERSE
A.
Philipsweg
13,
Uithoorn.
keur. toegest. ƒ16.950. Tel.
LOW BUDGET OCCASIONS ,
Tel. 02975-62020.
020-6952720.
Rover Dealer
va. ƒ 4.500
GOUDSMIT FIAT Amstelveea Te koop Nissan SUNNY 1700
SLOTERKADE 40-44, AMSTERDAM
TIMO DE BRUYN
Keuze uit 50 gouden Fiatdiesel, APK sep. '93, b.j. 1984
Voor occasions en reparaties:
occasions. Tel.: 020-6470909 Vr.pr. ƒ 3250. Tel. 02940-14924
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
• „SHOWROOM",
Div. Metro's. Rover dealer.
Tel 020-6680820 en 075-702625
de autorubriek in
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen
specialist in Zaanstad.
Garage Rene Spaan, tel.
075-281193/353788.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh, rep., apk

Gebruikte Peugeot s:

405 GRD 1.9, grijs kent., 4-'92,
10000 km., div. opties, interesSable LS Wagon, '90, alle op- sante prijs. Tel.: 02902-61697.
ties, w.o. airco, fraaie wagen.
COBUSSEN AMSTERDAM
IMPORT USA CARS, KeurenSinds 1930
plein 9, A'dam, 020-6670121.

OTO//ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
tel.: 02940-16661

+ 50 auto's, APK gek Den
Tele-Car
Srielstr. 18, A'dam, zijstraat PART AUTOBEMIDDELING
Haarlemmerweg, bij molen 020-6759359 is tot uw dienst
020-6844079. Tevens INKOOP
VAN OSTADE GARAGE
Auto Service
020 6625428
Wetter
Biedt aan
Subaru-Lada dealer
Al onze occ boven ƒ 3 000,- MERCEDES 200 D
6 tot 12 maanden garantie
'86
ƒ 24 750 LADA Samara 1 1, '90/ 10750,- V W GOLF 1 8 CL Cat
'89 / 18 950LADA Samara 1 3, 5-drs
'89
.
ƒ11250,- PEUGEOT 205 XS, div extra's
'89 ƒ 1 6 5 0 0 LADA Samara 1 3, '88/ 8 750,LADA Samara 1 3, '87ƒ 7250, NISSANBLUEBIRD20 E, sail'90
ƒ 14 950 LADA Samara 1 5, '88/ 9 500,- uitv
LADA 1200 S, '86 ƒ 3000,- PEUGEOT 305 S
'85
ƒ 6500SUBARU Coupe 1 6 GL,
ƒ 8950,- BMW 316, div extra's
'83
ƒ 8750SUBARU Mini Jumbo DL
87 .
ƒ 7 750,- SUBARU JUSTY
'86
/ 6800MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85
ƒ 7 250,- MITSUBISHI GALANT, LPG
'86
ƒ 4950MITSUBISHI Lancer 1200 GL
LPG '85
..
ƒ 5 750,- FIAT RITMO 85 S aut
'84
ƒ 2750OPEL KADETT '80 .ƒ 2 250,VAN OSTADE GARAGE
Zwanenburgerdijk 503
Van Ostadestraat 182
Zwanenburg,
Amsterdam, 020 6625428
02907-6572
maandag t/m vrijdag
LET OP, STUNTPRIJZEN
Door plaatsgebrek + 100
VW PASSAT CL Stationwagon,
auto's v a ƒ300- tot ƒ 10 000- blauw met, 6-'91, 26000 km ,
Wagenpark Johan Boom,
div opties, interessante prijs
Actiemodel
Zuider Akerweg 83, Oranje
BIJ DE GROOTSTE DEALER
MITSUBISHI COLT 1200 GL aunek, A'dam Osdorp
VAN NEDERLAND
.et op juiste naam en adres tomaat, 11-'83, APK tot 6-'93.
Garantie al v a ƒ 1 000 SEAT RONDA GLX 1 5 LPG,
De Mini Jumbo
omruil garantie
01-'85, APK 05-'93, ƒ4500
Super White
Door heel Nederland bekend VW POLO, 03-'84, wit, mooie
Extra's Sunroof
Tel 020-6105478
auto
radio/cassette op slede,
Dagelijks geop van 9 tot 21
RENAULT 5TL, 10-'85, grijs
spatlappen, striping
uur Zaterdag tot 17 uur
met, 2-drs
t.w.v. ƒ 1250,- GRATIS
3AAK vraagt t k diverse types
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ Nissan en Toyota, b j ±78 tot
AUTOBEDRIJF
SUBARU-HEERE
± '85. Tevens voor ver- en inJAN WALS
Ceintuurbaan 225, A'dam
<oop, diverse merken tot
02902-61697.
ƒ5000,- Tel. 075-314618

Subaru

Saab 99 GL, b.j '82, LPG,
grijs/blauw, APK mrt '93,
f 2.500. Tel. 020-6862597

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
T.k. Mazda 323 HB 1.5, b.j.'82, eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
APK tot 06-'93, i.z.g.st. Pr, • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulƒ 2.250: 020-6997346 na 18 u. lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Chevrolet

Autosloperijen

Skoda

LADA 2105 1.2, m. '91,60.000
km, LPG, 1e eig., in nw.st.,
ƒ5950. Tel.:020-6105478.

Mazda 323 Estate 1.3 LX b.j.
1986, 61.000 km., pr. ƒ7950.
Tel. 02990-31077.

Algemeen

Optil Omega, b.j. eind '87, grijs HH. h., tegen inruilpnjs. R21 TL Autobedr Leeweg. Zwanenantr., pr. n.o.t k. Tel.. 02503- Nevada, 5-drs. Stationcar, 3- burg. Ind.terr. 'De Weeren'
'88, ƒ 10.750 R19 GTX, LPG, Leeweg 11. Seat-dealer voor
33080 (na 20.00 uur).
rood, 3-drs., 5-'90, ƒ14.500. H.'meer-N Tel. 02907-3372
R21 TL Nevada, LPG, 5-'89, SEAT AUTOCENTRUM APC
T.k Opel Kadett D. 1.6 b.j. '86, /13.000 BEREBEIT, Amstel2e Schinkelstraat 18-28
vr.pr. ƒ8500. l.g.st., APK '93 dijk 25 A'dam, 020-6627777
A'dam, tel 020-6763335
Tel.. 02507-18478
RENAULT 4 GTL, m. '86, puntT.k. OPEL KADETT, 1,3S, bj.
gaaf, APK '93, LPG, ƒ2950 Seat Marbella XL, nov. '89,
'86, met Ipg, antraciet grijs meAPK nov. '93, zwart, schuifd ,
Tel.: 020-6105478
tallic, incl. allesdrager en imper
km 36 000, 5-bak, ƒ 9500.
vr.pr. ƒ7000. Tel.. 075-218488. RENAULT 4 GTL, m '85, APK Tel: 02503-35234
'93, kl. rood, in nw st., ƒ 1950
T.k. Opel Kadett 1.6 DS LS, HB,
Tel.. 020-6105478
Seat Ronda L12, b j '85,
b j. 6-'86, 5 bak, trekh., wit,
RENAULT 5TL, 5-drs., bj.'86, 75.000 km, APK 1/93, ƒ 3 500,ƒ7500, 020-6316173/6265868
wit
ƒ 10 500. Tel.: 020-6972226
RIVA A'DAM-NOORD
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Wegens leaseauto te koop
020-6361153
v d Madeweg 23,
OPEL CORSA 1 4i
A'dam • 020-6686146
katal., kl. zwart, incl. rad.cass.,
RENAULT AMSTERDAM
AUTOBOULEVARD
Strada-uitvoenng. o a. getint
Top occasions met 1 jaar
glas, brede banden, schuifdak,
garantie
wisser achter, spiegel rechts,
Wibautstraat 224
lichtverkl. Eerste eig., rookvrij,
020 - 561 96 11
kent. YK (mei 1990), 45.000 km,
T k. RENAULT 5 GTL '82 m. SKODA 120 LS, m '86, m nw
bijgew. onderh.boekje.
APK kl. rood ƒ1200 Tel. st., kl wit, nw APK, ƒ 1950.
ƒ 15.500.
Tel 020-6105478
020-6154525.
Tel. 023-288593 (Heemstede).

Mazda

• Bewijsnummers van een
Audi
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toeT.k. Audi 200 Quattro/Turbo gezonden als u dat bij de op186 pk, 1e eig., bj. '86, wit, gave van de advertentie kenalle extra incl. ABS/airco, veilig baar maakt. De kosten daarin winter, ƒ17.000. Tel.av. voor bedragen ƒ 3,-

Seat

Renault

T.k. Lada Automatic '86 2105, 205 XE ACCENT WIT
34.500 KM
77 000 km. APK 9-'93 T.e.a.b. 205 XE ACCENT ROOD
85.000 KM
Tel. 02503-20163.
205 XS 1.4i
GRIJS MET. 65.000 KM
309 XE-1.4
ROOD
56 600 KM
309 XE 1.4i
ROOD
26.500 KM
309 PROFIL 1.4i ROOD
66 000 KM
BLAUW
57.000 KM
HH. tegen mruilprijs: Mazda 405 GL 1.6
BEIGE MET. 32.500 KM
6261.8DX12V,4-drs., LPG, 5- 405GLM.6
ROOD
86000 KM
'90, ƒ16.500. 323 1.5 GLX, 4- 405 Ml 16
drs., 3-'89, ƒ 13.950. Mazda 626
Overige gebruikt:
2.0 GLX Diesel Hatchback,
Lancia Y10 Rre ie GRIJS MET. 13000 KM
grijs metall., okt. '89, ƒ 16.500.
Suzuki Swift 1.0
ROOD
14.000 KM
Autobedrijf BEREBEIT, AmstelFordRestaD
GRIJS MET. 110.000 KM
dijk
25
A'dam,
020-6627777.
ge-

020-665 86 86

Citroen

HH. h. tegen inruilpnjs: Vectra
1.8 GL, 5-drs., rood, LPG, 1289, ƒ 16.500. Vectra 1.8iGLS,
4-drs., wit, 1-'90, ƒ21.000.
Kadett 1.6 D Van, 10-'86,
ƒ6950. Omega 1.8 LSi Aut.,
.PG, met beschadigingen,
'
5-'90, ƒ 11.250. Kadett 1.2 LS 3drs. Station, LPG-o.b., 1-'83,
ƒ3950. Prijzen incl. BTW.
Autobedrijf BEREBEIT, Amsteldijk 25 A'dam, 020-6627777.
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Voor een goede SUZUKI-occasion naar.

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
Correcte service, inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Suzuki Swift 1.3 GLX, bouwjaar
1986, zeer compleet ƒ7250.
Tel. 02975-40182.

Toyota

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10 % korting
- koelwagen & oprijauto
9-pers bussen en piek up's
• Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 1630
uur en de volgende morgen
om 900 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020-6794842, 020-6908683
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020 6148385.

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

Campers

** * Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek

SUPER STUNT

De scherpste prijzen voor

voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze
* 5 * Hotels in Nederland, België, Frankrijk,
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg,
*
voor 2 personen, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van.
20 Autonjlessen + examen voor ƒ 895,00
of
20 Motorrijlessen + examen voor ƒ 1000,00
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473.
Laatste kans voor aanmelding

chauffeursopleiding CCV-B
Nieuw alleen rijbewijs B vereist
Start- 29/9 en 6/10. Duur 12 wkn., 2 avonden p.w Examen m jan.
Info + aanm. J. Roodakker 020-6344726 Mosstraat 1-3,
1032 JW A'dam. Zeer hoog geslaagden percentage.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen
Tel. A'dam- 020-6942145

Volkswagen

GOLF 18i, LPG, Millionair,
sportst, km 93.500, b.j. '89,
trekh., l.m. velgen, APK tot
3-'93. Pr. ƒ18.999. Onderh.
T.k. Toyota Starlet 1.3 DX, 6-86, boekje ter mz. 020-6835289.
72.000 km, wit, APK 5-'93, VW Golf, '86, 87 000 km. Met
ƒ7.950 Tel.. 02975-63168.
o.a. centr. deur vergr. en dubb.

BIJ

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074

Triumph

Spitfire 1500 TC, kl. rood, zom. VW JETTA GTX 1985, mooie
en w.kap, b.j. '77, goede staat, en betrouwbare auto, ƒ5250
Tel. 02979-81560.
ƒ8.750. Tel: 020-6891572.
VW.-kever Cabno 1300, '69,
• De autorubriek
i.z g.s , mint-groen, nwe zw.
„SHOWROOM" heeft
kap, moet weg, prijs ƒ 15000.
een oplage van 750 000 ex
Tel. 020-6243450.

Nieuwe 6-persoons
camper te huur
Ook geschikt voor wintersport
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697

Motoren/Scooters
Honda VT700C Shadow, b j
87, rood, 12 000 mijl, zeer mooi.
Vr.pr ƒ9500- 02975-30595.
Kawa GPZ 1100i, bj. '82, nieuwe banden Vr pr ƒ 4350 Tel.
02974-324 Amstelveen

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Kawasaki 1000 ST, '81, kuip +
Motorrijschool MICHEL
koffers, gerev , m-blok Vr pr
ƒ5000. Tel 020-6328411
pakketpnjs ƒ 790,- Tel.020-6853683, b.g g 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.

SPOEDCURSUS:

Autofinanciering
en verzekering

ƒ895,- incl..examen , , M , ,
* ƒ45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs
Info- 020-6464778

Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd./kw bet 020-6416607

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool

GEZAKT' Slaag nu op Saba'
Antillen, week hotel/zwembad"
Rijtest/theoneles/njles, A'dam
Rijschool Mobiel 06-52835270.

koplampen ƒ9.500. In prima
Toyota DYNA Diesel, '88.
IMPORT USA CARS, Keuren- staat: 02977-44535
plein 9, A'dam, 020-6670121.
VW Jetta 1980, m. zilv., Pullm.
bekl., get. gl., nw remmen, APK
apr. '93, ƒ 1750 Tel. 6965176

TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min Adam

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ
adverteer in de krant

Volvo
Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
o.a:
Volvo 740 GL blackhne, 33000 km
1990 ƒ36.750,Volvo 740 GL automaat, LPG .
•.
. 1987 ƒ 18.950 •
Volvo 245 GL Stationcar, wit, 60000 km
1990 ƒ 37 500 Volvo 240 GLT, grijs met, 70000 km
1989 ƒ 28 750 •
Volvo 244 DL, LPG, 140000 km . .
1985 ƒ11 950,Volvo 480 Turbo, leer, schuifd., 33000 km
1991 ƒ44750Volvo 460 GL Sedan, 35000 km . .
. 1991 ƒ28.75012 x Volvo 440 1989 t/m 1992 v.a
ƒ 18.950,-

geeff u meer!
SKIËN IN DE
HERFSTVAKANTIE

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf.
VOLVO NIEROP b.a.' 460 GLE Volvo 340 DL 9/8'88, bl metall
(demo) km 900,09-'92,440 DL, 58 000 km, m boekje, in z g st
rood, km 20000, 07-'91; 440 Tel. 02993-63431.
DL, wit, km 19.000, 07-'91; 440
1 8, grijs, tr haak, km 20 000, •Auto te koop'' Plaats een
11-'90;440GL, km.80000,'89, SHOWROOM advertentie U
360 GLS Sedan, '84 & '85; 3x zult verbaasd staan over het
340 aut., '84 & '85. 740 GL resultaat
Blackline Estate, LPG, km.
120.000, 8-'88 240 GL stationcar, el. schuifd., nw.staat, km.
75.000,1990 Nu alle occasions
v.a. ƒ 10.000, met gratis stads- ZASTAVA GTL 65, m '86, 5fiets.
Vancouverstr. 2-12, drs , rijdt nw , puntgaaf, APK
'93, ƒ 1450. Tel 020-6105478
A'dam-West, 020-6183951

Zastava

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
merken, alle bouwjaren
Ruilstarters en dynamo's.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Valkenburgerstraat 134
Lid Nevar.
Tel. 020-6240748.

Service en Reparatie

De beginner of gevorderde kan in de herfstvakantie van
maandag 19 t/m zondag 25 oktober kennis maken met skiën
of snowboarden op de SKIPISTE HOOFDDORP. De skisport shop WARD ROSIER heeft een fraaie aanbieding en u
kunt eens heerlijk uit elen gaan in Restaurant DE NIEUWE
MEERBERG met uitzicht op de piste.
WAT IS DE AANBIEDING?
Skiën
: proefles ƒ 10,- i.p.v. ƒ21,- (incl. materiaal)
Snowboarden: proefles ƒ 17,50 i.p.v. ƒ27,50
(incl. materiaal)
Sportshop
: onderhoudsbeurt ƒ 30,- i.p.v. f37,50
Restaurant : 20% korting op de totale rekening
Bovenstaande korting ontvangt u alleen na het inleveren
van onderstaande volledig ingevulde bon.
RESERVEREN
Voor de ski- en/of snowboardlessen dient u van te voren te
reserveren. U kunt dit doen door de Skipiste Hoofddorp te
bellen, tel. 02503-34746 van maandag t/m vrijdag 17.00 21.00 uur en op zaterdag en zonderdag van 12 00 tot 17.00
uur.
Voor Restaurant de Nieuwe Meerberg geldt eveneens, dat u
van te voren dient te reserveren op tel. 02503-34747.

Bon voor onze lezers
SKIPISTE HOOFDDORP
Nnnnv

RESTAURANT
DE NIEUWE MEERBERG

AHn=>s;

Nnnnv

PostroHp-

AHr(=s:

PlcrntsA.P.K. KEURINGSSTATION
APK + grote beurt v a ƒ 299Keuren zonder afspraak
DIESELSERVICE;
Feenstra & Jimmmk
brandstofpompen; verstuivers;
Asterweg 24A A'dam 6364702
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Hefbrug, spuitcabine
Industneweg 27, Duivendrecht,
of sleutelruimte nodig'
Tel.- 020-6980639.
HEINING HOBBYHAL
APK keuringen klaar terwijl u 02907-6999, A'dam-Sloterdijk
wacht. Garagage West-Center
• De autorubriek
020-6122476 (zonder afspraak)
„SHOWROOM" heeft
2e Helmersstraat 15, A'dam
een oplage van 750000 ex

PlnntRAantnl pers?.:

Skieles H.rf.-

Aantal pers.:

Snowhnnrril(=s H.H.-

WEEI

geeft u meer!

FRAAIE VELOURS

KLASSIEK VINYL

Prachtig velours tapijt in diverse kleuren
voor een weggeef prijs Geschikt voor de
slaapkamer Breedte 400cm Foamrug
Per strekkende meter
^
VAN
M

Praktisch vinyl voor licht huishoudelijk
gebruik O a hobbykamer en zolder
In diverse motieven en kleuren Vilt-rug
Breedte 200cm Per str meter

FUNE BOUCLE

FRAAI VINYL

Cemêleerd bouclé tapijt geschikt voor de
woonkamer, vele kleuren O a groen en
grijs Breedte 400cm Sterke wafelrug
Per strekkende meter
GELEGD VAN
É
É

Superdik vinyl met isolerende werking
In diverse dessins en kleurstellingen verkrijgbaar O a grijs en beige Breedte
200cm Perstr meter
^ ••!
^»
GELEGD VAN
É

LUSSEN TAPUT ^R — —-, r
Sterk en smaakvol bouclé tapijt met fijne
lussen In diverse mooie tinten, o a roze en
antraciet Breedte 400cm Op een jute-rug
Per strekkende meter
4*0* ^a^
GELEGD VAN
É ÊÊ Ê

KAMERBREED VINYL
Sfeervol gedessmeerd vinyl van een uitstekende kwaliteit In o a roze- en gnjsnuances Breedte 400cm Per strekkend

WOONKAMER TAPUT

ORIGINELE DHURRIES ü>

Sterk bouclé tapijt met een grove nop
Verkrijgbaar m diverse fraai gemêleerde
tinten Breedte 400cm OP een jute-rug
Per strekkende meter
A JBU* ^&
GELEGD VAN
i
ÊÊ Ê

Handgeknoopte karpetten van 100% wc
in vele fraai gekleurde grafische motievet
Diverse dessins Maat 170x240cm Alleei
bij Carpet-land
VAN

RELIEF TAPIJT [tonö]

SFEERVOL KARPET ® ftand

Elegant woonkamertapijt met een fraaie
hoog/laag struktuur Verkrijgbaar in vier
kleuren o a grijs en beige Breedte 400cm
Jute-rug Perstr meter
GELEGD VAN

Sfeervol klassiek karpet in warme kleurschakeringen Geweven van 100% zuive
scheen/vollen garens In diverse dessins
Maat 170x240cm
VAN

Km^ Kt

m
VAN

Tapijt, vinyl of karpetten kopen is niet alleen een kwestie van smaak. Maar ook een kwestie van geld. Waarom dan teveel betalen
voor tapijt? Bij Europa's grootste tapijtspecialist weet u altijd zeker dat u het voordeligst uit bent. En zelfs dan kan het nog goedkoper,
kijk maar eens naar de aanbiedingen in deze advertentie. Neem uw rekenmachientje maar mee en vergelijk gerust met de prijzen
die voor deze tapijten ergens anders gerekend worden! Dan kom je altijd terug bij... Carpet-land!

WOLLEN FRISE TAPIJT ~ <* ."Schitterend wollen tapijt, exclusief voor
Carpet-land gemaakt in 3 zachte tinten
Breedte 400cm Jute-rug Per strekkende
meter
GELEGD VAN

ug; Breedte: 4Öpcm.

' """

EENMALIGE AANBIEDINp!

EXCLUSIEF NEPALEES KARPE

Modern vinyl voor huishoudelijk' gebruik. Verkrijgbaar in
diverse fraaie.tinten en motieven. Breedte 200cm. Perstrekkende meter. : ' v "
•V::*

Schitterend kwaliteits karpet van 100%
zuivere wol Exclusief voor Carpet-land
geknoopt Prachtige kleuren en dessins
Maat 165x235cm
VAN

ÜËËEGÖ
VAN
Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

EURO PA'S
AMSTERDAM/AMS7EL 7*
Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw)

Tel 020 - 665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18 00 uur
Zaterdag 9 00-17 00 uur
Koopavond tot 2100 uur

AMSTERDAM/SLOTEN*
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis)
Tel 020-6176119
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18 00 uur
Zaterdag 9 00-17 00 uur
Koopavond tot 2100 uur

GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabnek)
Tel 020-6881000
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18 00 uur
Zaterdag 9 00-17 00 uur
Koopavond tot 2100 uur

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens)
Tel 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18 00 uur
Zaterdag 9 00-1700 uur
Koopavond tot 2100 uur

HAARLEM
Spaarndamseweg 74-76
Tel 023-27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10 00-18 00 uur
Zaterdag 900-1700 uur
Koopavond tot 2100 uur

BEVERWIJK
Parallelweg 99
(meubelboulevard)
Tel 02510 -775 89
Geopend: Maandag 13 00-1730 uur
Di/vr 930-1730 uur
Zaterdag 900-1700 uur
Koopavond tot 2100 uur

In Beverwijk
op zaterdag
bewaakt
parkeerterrein
tegenover de
winkel,

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Oplage 5150
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Donderdag 8 oktober 1992

HEMA-eigenaar wil met spoed zijn bouwaanvragen terug
Onveilig
Een kwart van de loensten durft m
bepaalde delen van Zandvoorl G

avonds mot over straat

ZANDVOORT - Ondernemer Van de gemeente binnen drie maanden laten we
der Laan is van plan om de gemeente ten of je mag (ver)bouwen of met," aldus
der Laan "Als de gemeente nee zegt,
voor het gerecht te dagen, als hij zijn Van
dan kan ik een proces aanspannen op grond
ingediende aanvragen voor bouwver- van
de afwijzing Maar zoals de gemeente nu
gunningen niet terug krijgt De HE- handelt,
kan ik niets beginnen Ik krijg geen
MA-eigenaar Wil ze terug om ze op- toestemming
om te bouwen, maar mijn ver
nieuw in te dienen, nu de Woningwet gunning wordt evenmin afgewezen Ik word
per l oktober veranderd is Om te gewoon aan het lijntje gehouden," stelt de
kunnen procederen zonder dat zijn ondernemer
achterban er onder lijdt, hangt Van
der Laan zijn voorzitterschap van de Belofte
Ondernemers Vereniging Zandvoort Op 6 april kreeg Van der Laan een brief
aan de wilgen
van de gemeente waarin hem door het colle
Ondernemer Van der Laan, eigenaar van
onder andere de HEMA, voelt zich aan het
lijntje gehouden door de gemeente Al vier
jaar lang is de gemeente in het bezit van drie
aanvragen voor bouwvergunningen Een om
een hotel m de Poststraat te mogen uitbrei
den, één om een appartementencomplex
aan de Oranjestraat te mogen bouwen en
een om zijn winkel 'binnenshuis' te mogen
uitbreiden
"Per l oktober treedt de nieuwe Woning
wet in werking Op grond van die wet moet

l

ge van burgemeester en wethouders beloofd
werd, dat zijn aanvragen terug gestuurd zou
den worden Toen hij ze kwam halen kreeg
hij echter te horen dat ze onvindbaar waren
en met meer 'm het archief zaten' "Gewoon
verdoezeld," is de mening van de onderne
mer Van der Laan wil de aanvragen terug,
om ze opnieuw m te sturen, zodat ze volgens
de nieuwe wet worden behandeld
De ondernemer beschuldigt het college
van Tcorruptie' Volgens hem hebben de wet
houders Van Caspel en Ingwersen het toen

mahge gemeenteraadslid Jongsma (GBZ), vergunning heb ik nooit gekregen '
'de hand boven het hoofd gehouden ' "Jongs
Volgens Van der Laan zijn er meei dingen
ma is eigenaar van de grond (naast de gebeurd die met door de beugel konden De
HEMA, red) waarop de Dekamarkt ge grond van Jongsma, waar vroeger een gara
bouwd wordt De aanvraag om ,de Deka gebedrijf gevestigd was, moest volgens een
markt te mogen bouwen is ingediend, na rapport van adviesbureau Van Dijk gesa
mijn aanvraag om een appartementencom neerd worden, omdat deze vervuild was met
plex te mogen bouwen Hij kreeg wel toe olie De HEMA, Mc Donalds en Keur heb
stemming, ik niet"
ben daar volgens hem 73 000 gulden voor
overgemaakt, maar de grond is nooit gesa
Van der Laan diende bezwaren in tegen de neerd Ook zou de rechter volgens hem be
plannen van Jongsma en stelde dat zijn paald hebben dat de afwatering op het ter
pand niet goed meer bereikbaar zou zijn, als rein van Jongsma verbeterd moest worden
Jongsma zou bouwen Daarnaast verweet "Mijn zaak is al twee keer ondergelopen,'
hij de gemeente met twee maten te nieten, aldus Van der Laan Ook dat is met gebeurd
"omdat Jongsma wel in de hoogte mocht
bouwen en ik met "
Eind vorig jaar kwam de ruzie tussen Van
der Laan en Jongsma aan de orde m de
gemeenteraad Van der Laan had in een
Chantage
brief aan de gemeente de integriteit van wet
Volgens de ondernemer heeft wethouder houder Ingwersen in twijfel getrokken, om
Van Caspel (Ruimtelijke Ordening) hem dat deze als advocaat de belangen van Jongs
echter toegezegd de bouwvergunning te ver ma had verdedigd m een geschil tussen bei
lenen, als hij zijn bezwaren tegen de plannen de ondernemers De jurist (en wethouder)
van Jongsma in zou trekken "Pure chanta Ingwersen stelde toen dat hij het recht had
ge natuurlijk, maar ik heb de bezwaren inge Jongsma te verdedigen, omdat het een pn
trokken, want ik wilde uitbreiden Echter de vaatrechtelijke procedure tussen twee bu

Levendige 'mix' van beeldende kunst

ren betrof Het college en de taadbleden
stonden achter de wethouder

afscheid genomen als ,/oor/itler

Stappen

van de ondernemersvereniging Zijn

Van der Laan heeft afscheid genomen als
voorzitter van de onderncmmgsverenigmg,
om stappen te kunnen ondernemen richting
de gemeente zonder dat de onderhandehngs
positie van zijn achterban in gevaar komt
Volgens gemeentewoordvoerder Egon
Snelders heeft de gemeente zolang gewacht
met het terugsturen van de stukken, omdat
Van der Laan m juni opnieuw een boze brief
naar de gemeenteraad stuurde, waarin hij de
kwestie van de riolering aankaartte en het
college beschuldigde van ambtelijke wille
keur "Toen is er gezegd, we handelen alles m
een keer af, nadat het besproken is m de
raad Dat is op 29 september gebeurd De
raadsleden kwamen opnieuw tot de conclu
sie dat de ruzie tussen Van der Laan en
Jongsma een privaatrechtelijke kwestie is
Hij ontvangt binnenkort antwoord op zijn
brief van 9 juni en krijgt zijn aanvragen te
rug,' aldus Snelders

veel frustraties over de werkwij/e
van de gemeente

r
k

Kraansvlak
opengesteld

Vernielers gepakt
® Ook de 'naakten' werden uitvoerig bestudeerd en besproken door de bezoekers van de kunstmarkt.

ZANDVOORT - Het Kunstcircus Zandvoort, zondag op het Gasthuisplem,
lieeft veel meer belangstellenden getrokken dan was verwacht Naar schatting werd het evenement door zo'n 2500 mensen bezocht „Ik had zelf
gerekend op zo'n vijfhonderd," aldus een van de organisatoren. Hij acht het

Foto Bram Stjnen

van beeldende kunst en optredens van artiesten Zandvoort was daarbij
vertegenwoordigd door schilder Roland van Tetterode en de plaatselijke
'magician' Ad Hendrikse.

kunstcircus, een initiatief van Circus Zandvoort, dan ook een groot succes

Een en ander vond plaats in een gemoedelijke en gezellige sfeer De
meeste deelnemers waren evenals menig bezoeker - enthousiast over het

Het publiek werd in de twee circustenten onthaald op een levendige 'mix'

evenement en willen volgend jaar graag terugkomen

n

Onderling Hulpbetoon jubileert

UITNODIGING

ZANDVOORT De 'werklie negen bestuursleden die de verem in feite alles van de wieg tot het graf
regelde, konden vrijwel alle activitei
denvereemgmg'
Onderling ging momenteel telt
ten van de vereniging worden beem
Hulpbetoon blijft op zoek naar
digd
taken waarmee zij zich nuttig Verbroedering
kan maken voor de samenle- De 'wei khedenvereemging' stelde
ving Wat zij m het verleden zich indertijd ten doel 'onder haar Rouwkamers
heeft gedaan, en nu nog doet, is leden eendracht, verbroedering en Een nieuw doel werd in 1974 ge
te lezen in een boekje over haar vriendschappelijk verkeer te bevor vonden in het stichten van de rouw
historie Het bestuur heef c dit deren en te onderhouden Daarne kamers, om te vooi komen dat nabe
uitgebracht m verband met het vens de ziekenverpleging te leiden, staanden naar Haarlem moesten
alle maatregelen ten behoeve der Het gebruik om de overledenen
honderdjarig jubileum van de volksgezondheid,
van Overheidswe thuis op te baren was afgenomen
vereniging
ge genomen, te bevorderen m het maar de gelegenheid om dat elders

AGENDA*
1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen van de algemene vergadering van 25 juni 1992.
(ter inzage aan de balie op kantoor)
4 Begroting 1993
Aan de orde is de behandeling van de begroting 1993 en het bijbehorende werkplan De begroting en het werkplan liggen
vanaf 1 oktober 1992 ter inzage op het EMM-kantoor
5 Vaststelling datum voorjaarsvergadering
6 Rondvraag
7 Sluiting
Zandvoort, 1 oktober 1992
J R Berkenbosch, secretaris

Waterstanden
Datum
Rokt
9okt
10 okt
11 okt
12 okt
13 okt
Hokt
15 okt
16 okt

j Cultureel centrum
open vanaf
HW
LW HW LW
zaterdag
01 30 0924 1345 21 25

0205
0240
0305
0336
0409
0441
0517
0555

1014
11 05
11 40
11 45

1426 2225
1456 2245
1525 2314
1555 2350
1626 1214
0015 1657 1245
01 04 1733 1326
01 25 1805 1355

Vaanstand
V

ZANDVOORT In de nacht van 3
oktober liet een groep jongemannen
in het centrum een spoor van vernie
hngen achter De jongens waren na
cafébezoek op weg naar een recrea
tiepark waar zij verbleven In totaal
hield de politie vier verdachten aan
in de leeftijd van 21 tot en met dertig
jaar Allen afkomstig uit Woerden
Door hen werden twee etalageruiten
verschillende ramen van woningen
en ruiten van een telefooncel ver
meld

(ADVERTENTIE)

Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht' te Zandvoort voor de algemene vergadering op donderdag 15 oktober 1992, aanvang 20 00 uur m gebouw De Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort

M zond 11 okt 1855 u

Spnngtij 13 okt 1626 u IMAP+115cm

ZANDVOORT Het cultureel
centrum zal vanaf zaterdag 10
oktober weer open zijn
De openingstijden worden
woensdag tot en met zondag van
twee tot vijf uur
Te zien zijn olieverven van
Louise Lensen en bronzen van
Pihppa de Boer, tot en met zon
dag 25 oktober

door Joan Kurpershoek

'Zien we niets over het hoofd'
Kunnen we nog ergens hulp bieden7'
Die vragen stelt het bestuur van On
derlmg Hulpbetoon zich nog regel
matig De belangrijkste taak van de
vereniging op dit ogenblik is het be
schikbaar stellen van het uitvaart
centrum aan de Poststraat
De hulp die Onderling Hulpbetoon
kan bieden, moet passen m de doel
stelling Die is een aantal j aren gele
den herzien Maar één ding is voorop
blijven staan „Het moet ten dienste
zijn van de Zandvoortse gemeen
schap," aldus secretaris penning
meester Bosman Hij is een van de

bijzonder de bestrijding der tubercu
lose als volksziekte en de hygiëne
van moeder en kind' Een van de
belangrijkste initiatiefnemers was
de Zandvoortse timmerman/aanne
mer Frans Zwaan, die ook nog wet
houder en raadslid is geweest
Taken die Onderling Hulpbetoon
onder andere op zich heeft genomen
zijn woningbouw (Kanaalweg en Ko
mngstraat) en gezins en bejaarden
zorg, met vaste medewerkers in
loondienst Sindsdien is er veel ver
anderd Aan het bouwen van wonin
gen kwam een eind door een nieuwe
wet een vereniging die aan woning
bouw wilde doen, mocht geen andere
taken hebben De komst van de zie
kenfondsen en particuliere verzeke
ringen maakten andere taken over
bodig Door de sociale wetgeving, die
(ADVERTENTIE)

Zie ook pagina 3
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ZANDVOORT Het dumge
bied 'Het Kraansvlak' gelegen
tussen Zandvoort en Overveen,
wordt op 14 oktober beperkt
opengesteld
Onder leiding van een des
kundige kunnen maximaal
veertig personen deelnemen
aan een excursie die om twee
uur begint en om vier uur em
digt Start en eindpunt is mane
ge De Bokkedoorns aan c e Zee
weg naar Bloemendaal as n Zee,
per openbaar vervoer te b reiken
via bus 81 Kaarten zijn voor
1,50 gulden per stuk te verkrij
gen op werkdagen, bij het hoofd
kantoor van de PWN Essen
laan 10 in Bloemendaai Kinde
ren tot zes jaar mogfn gratis
mee
Het Kraansvlak w
} 077
t
door de provincie a^ii-^Wwht
en wordt namens haar beheerd
door de NV PWN Waterlei
dmgbednjf Noord Holland Het
is het enige dumterrem van be
hoorlijke omvang (342 hectare)
langs de Hollandse kust, dat
met voor het publiek werd open
gesteld en dat zich daardoor re
dehjk ongestoord heeft kunnen
ontwikkelen De duinvegetatie
is gaaf gebleven en de vogels
profiteren van de rust

i

Afscheid
HEMA eigenaar Van der Laan heeft

in Zandvooit te doen, was erg be
perkt Op dit ogenblik is het beschik
baar stellen van de rouwkamers,
waar elke begrafenisondernemer te
recht kan, de belangrijkste taak Het
wordt geëxploiteerd door Uitvaart
Centrum Haarlem Piet d'Hont die
in de Poststraat werkzaam was maar
vorige week overleed, was daaibij in
dienst

••

voor/itterschap ging gepaard met

Pleziervaart
Jelle Attema en dokter Mol namen
afscheid van de Reddingsbrigade

Volgens hen moet de brigade
steeds vaker uitrukken doordeple
ziervaart komen meer waterspor
ters m de problemen

Brand
Zondag ontstond er brand in restau
rant De Albatros De gasten moes
ten het eten laten staan en op slag
en stoot het pand verlaten

Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur . .
Advertenties
Redactie
.

•

tel 17166
tel 17166
tel 18648

-* f\£\c^

Rijbewijs m 1993
twee keer zo duur
ZANDVOORT - Het rijbewijs
wordt in Zandvoort volgend
jaar bijna twee keer zo duur
Het huidige tarief is 35 gulden,
in 1993 moet de burger er 66,50
gulden voor neertellen Met
deze en een tiental andere
maatregelen wil het gemeentebestuur de begroting van 1993
sluitend maken Zo gaan ook
de precariorechten, een belasting voor terrassen en dergelij
ke, omhoog Toch is er wel
ruimte voor nieuw beleid, hier
voor wordt 193 045 gulden ge
reserveerd
De maatregelen hebben een ...eza
menlijke opbrengst van 351 828 gul
den Daarvan moet de verhoging van
de precanoi echten volgend jaar
50 000 gulden opleveren Dat geldt
met name voor de plaatsen waar de
dagtoerist kan worden bereikt Ook
in 1994 staat een zelfde verhoging
gepland De prijsstijging van de rij
bewijzen was aanvankelijk over
meerdere jaren gepland, met jaar
lijks tien gulden maar wordt nu in
een keer doorgevoerd Dat levert ko
mend jaar bijna elfduizend gulden
op

Rioolrechten
Behalve de eerder genoemde voor
stellen wil het college van burge
meester en wethouders ook de tarie
ven van parkeerterreinen en auto
maten verhogen, met een opbrengst
van 80 000 gulden De tarieven voor
het strandtentenkamp moeten met
tien procent omhoog opbrengst bij
na 16 000 gulden Een nieuwe huui
prijs voor de watersportverenigmg
levert vijfduizend gulden exta op De
tarieven voor noolafvoerrechten en

afvalstoffenheffing moeten kosten
dekkend zijn Als gevolg daarvan
gaan deze tarieven met respectieve
lijk 10 en 28,2 procent omhoog
Behalve verhoging van inkomsten
probeert het college ook een aantal
uitgaven te verlagen Zo moeten de
kosten van rechtsgedingen en
rechtskundige adviezen met bijna
twaalfduizend gulden omlaag Ruim
70 duizend gulden kan bezuinigd
worden dankzij een maatregel van
het ministerie van Onderwijs en We
tenschappen De minister heeft de
afschrijvingstermijn bij de njksver
goeding voor gebouwen verlengd
naar 60 jaar

Steunpunt ouderen
Het college reserveert bijna twee
ton voor nieuw beleid Ruim 67 000
gulden is 'financiële ruimte' voor
het realiseren van een steunpunt
voor ouderen Ruim 95 000 gulden
willen B&W besteden aan kapitaal
investeringen, voor onder andere de
eerste fase van het centrumplan
Het college wil begin 1993 starten
met het opstellen van een stede
bouwkundig inrichtingsplan

Mishandelaar
aangehouden
ZANDVOORT De politie heeft op
l oktober een derde verdachte van
zware mishandeling op 30 augustus
aangehouden en in de cel gezet De
22 jarige man uit Purmerend had
zich vrijwillig bij de politie gemeld
Bij de mishandeling in augustus liep
een 27 jarige Amsterdammer zware
smjwonden in zijn gezicht op

(ADVERTENTIE)

Zondag 11 oktober van 10.00 tot 17.00 u«r

SANDERS MEUBELSTAD AMSTERDAM
Overtoom 557. Telefoon 020-6184733

Natuurlijk,

dit Krant moet ik hebben
Omdat ik graai; w i l weten \\at /ich m mijn
omgeving afspeelt Ier kennismaking ont\ani> ik bet /ind\oon.s Nieuw sbhd

13 weken voor maar ƒ 12,00

(ADVERTENTIE)

Het klinkt u als
muziek in
«
de oren
r
Zie adv pag 2

Naam (m/\)

i

i
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Aeli es
i i i i i i l l i
Posteode/l'l lats l l l ! l l
lelefoon i i i i i i i i i
d \ m
diio/lJankni i i i i i i i
i
Daarna word ik ahonnet en betaal per
D kwartaal ƒ1600 D half jaar f 29 00 D jaar f 52,00

u mr h In/ ri, nj,) j \\ K

'Voor postabonntes gelden andeie tanc\en
L kunt uw abonnement ook tektonisch un ons
opgeven 020 66S H 00

Stuui de/e bon in e'en open tmelop n uu
\\etk.neelia \ntwooidnummei 10051 1000 I'\
Amstcidani L hoeft i>cui post/egel te plikken

8 "710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Lieve schat,
van harte
gefeliciteerd met
je 50ste verjaardag.

$
<?
V
V
V
V

Judith en Chantal

S

Nieuwe winkelsluitingsverordening
nog niet van kracht
De afgelopen raadsvergadering is besloten om de Winkelsluitingsverordening
te wijzigen.
Op verzoek van de Ondernemers Vereniging Zandvoort werd voorgesteld om
de openingstijden van winkels in het centrumgebied en op de boulevard In het
herfst- en winterseizoen 's zondags een uur te vervroegen.
In de periode van 1 oktobertot 1 april kunnen nu de winkels geopend zijn van
13.00 tot 18.00 uur. Dit wordt in de nieuwe situatie van 12.00 tot 17.00 uur.
In liet raadsvoorstel staat uitdrukkelijk dat de wijziging niet kan ingaan
voordat de minister van Economische Zaken zijn goedkeuring heeft verleend. Zodra de goedkeuring binnen is, zal de wijziging worden afgekondigd.
Pas na deze afkondiging treedt de nieuwe situatie in.
Dus winkels mogen nog niet op zondag een uur eerder open.
Voor nadere Informatie: 02507-61492.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 15 oktober 1992 om 15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4

ADRIAAN PAAP (ROSSI)
wordt
maandag 12 oktober

If/f uit kleine mensje r/cv.
gelooft zijn eigen ogen niet.
En :cü moeien beamen,
wonderen maak je nog altijd samen.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Wij wensen opa, deze Zandvoorter in hart en
nieren, nog vele jaren bij ons.

Geboren op 3 oktober 1992

Voor wie een kaartje wil sturen is hier het
adres:
Koningstraat 87, 2042 VH Zandvoort.

John en Petra Omtein

div. vis- en vleesspecialiteiten
ook van de grill!
Boul. Barnaart 14

Grietje Lavoo-de Jong

(t/o -ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Geboren i oktober 1992
Opa en oma Paap zijn heel blij
met de geboorte van hun
Kleinkind

Willem Draijer
betuigen wij U onze oprechte dank.
Namens ons allen:
J. Draijer-Duivenvoorden
Zandvoort, oktober 1992

Engel Maarten

ADVERTENTIES

Restaurant Bistro
't WAPEN van ZANDVOORT
Wij zoeken enkele

part-time medewerkers
voor in de BEDIENING
Enige ervaring gewenst.

Tel. na 15.00 uur 14638
PARADIJSWEG 13
Halfvrijst. woonhuis
met patio, v.v. c.v.-gas en ged. dubbele
beglazing. Eigen grond.
Hal met garderobe, gezellige living (ca. 9 x 4 m)
met open haard, rustieke keuken, bijkeuken, toilet, kelder. 1e etage: ruime lichte sl.kmr, 2e
sl.kmr met tussenwand, badkamer/ligbad.
Vraagprijs ƒ198.000,- k.k.

VAN DER HEIJDEN MAKELAARDIJ
02507-15531/FAK 19127.

Fam. Demmers en
medewerkers

t

i Daar lijgt onze Belangrijkste
taak err dienstverlening.
,

•^V;'j.paarnaaét,-:kunt; u' bij ons

de
Tel. 02507-12524 - Haltesfroot 26 • Zandvoort

DANKBETUIGING
Door het adequate en
voorzichtige optreden van de
Zandvoortse Brandweer is de
schade relatief beperkt
gebleven.
M. B. J. Demmers

Hiermee vervallen de data voor de raad van 26/27 oktober.
De geplande commissie Financiën van 9 november wordt verschoven naar
16 november.
Precieze aanvangstijden worden nog bekend gemaakt.

(verplaatsen toegangspoort
uitbreiden woning •
uitbreiden woning en garage

U kunt deze aanvragen inzien bij afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadnuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunning
090B92 Leeuwerikkenstraat 12-4 vergroten woonkamer

Gewijzigde bouwvergunningen

Enige en algemene dankbetuiging.
Voor Uw medeleven en belangstelling, in welke vorm
ook betoond, na het overlijden van mijn allerliefste
man, onze fantastische vader, schoonvader en opa

Binnen enkele weken hopen wij u
allen weer te mogen ontvangen in
onze gezellige eigen sfeer met
wild-, vlees- en visspecialiteiten.

De gemeenteraad vergadert op maandag/dinsdag 9/10 november.

Aangevraagde bouwvergunningen

(De Quiïe *Toine

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
in Zorgcentrum „Kennemerduin".
Ko Lavoo
Gon Lavoo-Swart
Mare
Steven
Joke Ruygrok-Lavoo
Jan Willem Ruygrok
Dorien en Eelco
Jan Paul en Mariëlle
Heemstede, 3 oktober 1992
Correspondentieadres:
J. J. Lavoo
Corn. van der Werffstraat 8
2042 CG Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in familiekring plaatsgevonden.

Voor de behandeling van de begroting voor 1993 verg'aderen de raadscommissies en de gemeenteraad op de volgende data:
dinsdag
20 oktober - commissie Maatschappelijk Welzijn
woensdag. 21 oktober - commissie Bestuurlijke Zaken
donderdag 22 oktober - commissie Ruimtelijke Ordening
maandag 26 oktober - commissie Financiën

093B92 Groot-Bentveld
094B92 Marisstraat 34
095B92 C. v.d. Lindenstraat 8

Bedroefd geven wij U kennis, dat op 87-jarige
leeftijd is overleden, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Langs deze weg willen wij vrienden,
bekenden en collega 's bedanken
voor de warme belangstelling
getoond na de brand in ons
restaurant.

Vergaderschema begroting 1993

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afsp ra a
tel. 12305

80 jaar

Glenn

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezlcht en Milieu, telefoon 02507-61545.

'Uitvaartverzekering
:

:

eëri Natura"• ', h:' . " X / :
• üityaartoyëre'ènkbrhst
;
Vraagi rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

EiTim

thomsonstraat 1
postbus 505
telefoon 02507-17741'
2040 ea zandvoort

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Keesomstraat 125, huur ƒ562,23 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ3.290,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

149B89 Oranjestraat 4 t/m 10
115B91 Diaconiehuisstraat 1

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
8 oktober 1992

uitvaartverzorging
kermemerlana bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Vels

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PR

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zonda
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materia;
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
RUILRUBRIEK
1. 5-kamerflatwoning, Sophiaweg, huur ƒ 536,04 per maand (excl. stookkosten).
Gevraagd: 2- of 3-kamerwoning, begane grond.
2. 2-kamerflatwoning, Zeestraat, begane grond, groot balkon, huur
ƒ 639,74 per maand (excl. stookkosten).
Gevraagd: eengezinswoning, géén Nieuw Noord.
3. 4-kamerflatwoning, Celsiusstraat, huur ƒ498,60 per maand (excl.
stookkosten).
Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning.
4. 2-kamerappartement, De Schelp, 4e etage, met lift, huur ƒ615,82 per
maand (excl. stookkosten).
Gevraagd: 3-kamerwoning met tuin of balkon op het zuiden. Géén Nieuw
Noord.
5. 4-kamerhoekééngezinswoning, Hofdijkstraat, huur ƒ 650,36.
Gevraagd: 3-kamerwoning begane grond of flat met lift.
Schriftelijke reactie onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 31 oktober a.s. bij EMM.

iedere behandeling
is een perfecte
compositie

Beauty Instituut

Joke Drayer
Kosterstraat 13,
tel. 14975

STICK-UP en GUBE HARDWARE
RECLAME-STUDIO

DESIGN

DE winkel voor al Uw :
HARDWARE
DRUKWERK
AUTORECLAME
SOFTWARE
RAAMBELETTERING
GAMES
RECLAMEBORDEN
DISKETTES
* FAX ROLLEN / PAPIER
LICHTRECLAME [ NEON ]
* INKTLINTEN / TONERS
ONTWERPEN, LOGO'S
* KABELS ENZ.,
MAGNEETPLATEN

BEL OF KOM LANGS
VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE OFFERTE

C.SLEGERSSTR. a/l
ZANDVOORT

DAG en NACHT bereikbaar

STIOK-UF»

Tel. 02507-13278

O25O7-177O7

oprichten appartementengebouw,
winkelruimte en parkeergarage
verbouwen tot kantoor-/woonruimte

CUBE HARDWARE
O25O7-3O792

DAGVERZORGING

bejaardenverzorgingshuis

Heeft U ééns per week een dag
of deel van de dag beschikbaar
en vindt U het leuk met mensen
om te gaan?
De ouderen en medewerkers van
het project Dagverzorging
maken graag gebruik van Uw
hulp.
Dagverzorging biedt ouderen de
mogelijkheid één of meer keren
per week met leeftijdgenoten de
dag door te brengen (een kopje
koffie, warme maaltijd, een
spelletje of een gesprekje).
Naast een beroepskracht zorgen
gastdames/heren voor
begeleiding van bovenstaande
aktiviteiten en het scheppen van
een prettige, huiselijke sfeer.
U kunt hieraan meewerken door
U te melden als

GASTDAME/
HEER
Bel voor informatie 02507-15878
(tussen 10-15 uur).
(Mini de Wolf, coörd. Centrum
voor vrijwillige Hulpverlening).
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Van der Laan
i stopt met voorzitterschap O VZ na vijf frustrerende jaren

4

We mogen meedenken voor spek en bonen'

. Na vijf jaar heeft voorzitter
B.S. van der Laan, eigenaar
van de HEMA, afscheid genomen als voorzitter van de Ondernemers Vereniging Zandvoort. Hij gaat de strijd aanbinden met het gemeentebestuur,
waar hij geen goed woord voor
over heeft. Maar ook vindt hij
het een burgerlijke plicht dat
ieder zich af en toe inzet voor
de gemeenschap. „Ik heb mijn
taak verricht, nu is een ander
aan de beurt."

ting. Maar als het goed gaat, zoals nu
met zo'n mooie zomer, denkt men:
de toeristen komen toch wel naar
Zandvoort, dus die promotie is nergens voor nodig."
Van der Laan heeft niet alleen kritiek, maar ook ideeën over de aanpak van het dorp. „Deverkeerssituatie moet worden verbeterd. Er moeten overzichtelijkere parkeerplaatsen komen, het wegdek in het centrum moet van siertegels worden
voorzien en er zouden leuke bloembakken en groen moeten komen.
Het centrum is nu een puinhoop."
Hij vind het laks dat de gemeente
het winkelcentrum nooit heeft gemoderniseerd, toen er nog subsidie
voor verkrijgbaar was. "En nu is het
te laat."

door Marianne Timmer

„Door mijn band met de ondernemersvereniging kon ik niet goed opkomen voor mijn eigen zaken. Je
behartigt het gemeenschappelijk belang van de ondernemers en moet
goed kunnen onderhandelen met
het gemeentebestuur. Omdat ik nu
een proces wil aanspannen tegen de
gemeente, stop ik ermee. Maar de
contacten met de gemeente zijn
nooit goed geweest. Ik heb altijd het
idee gehad dat de ondernemersvereniging slechts 'voor spek en bonen'
mocht meedoen," aldus een verbitterde R.S. van der Laan.
Van der Laan ligt al vier jaar met
de gemeente in de clinch over (ver)bouwplannen (zie voorpagina) en
wil nu via de rechter zijn gelijk proberen te halen. Hij is woedend op
het gemeentebestuur en weet daar
dan ook niets positiefs over te meiden. Negatieve dingen genoeg, daarentegen.
„De ondernemersvereniging werd
gevraagd mee te denken over de
nieuwe brandverordening in de hotels. Wij hebben daar over vergaderd
en wat voorstellen op papier gezet,
dat gebeurde op een dinsdag, wordt
de donderdag daarop al een besluit
genomen in de gemeenteraad. Was
die hele verordening al voorgekookt.
Ze hebben niet eens naar ons advies
gekeken. Dat ons om advies gevraagd werd, was louter een formaliteit."
Volgens Van der Laan kan de ondernemersvereniging weinig doen

Goede ideeën

Van der Laan (rechts) en Oonk buigen zich over de stukken. Ook Henk Oonk is gestopt als secretaris van de ondernemersvereniging. Niet uit frustratie,
maar omdat hij vond dat hij het werk lang genoeg gedaan had.
Foto Bram stynen

aan de ondemocratische werkwijze
van de gemeente en is zij daar de
dupe van. „De strandpachters hebben in het voorjaar massaal hun lidmaatschap van de OVZ opgezegd.
Zij waren tegen het afsluiten van de
boulevard en zijn boos omdat de ondernemersvereniging dat niet tegen
kon houden. Maar wat zij niet zien,
is dat de OVZ wél voor elkaar heeft
gekregen dat er wel verkeer voor de

bevoorrading van de paviljoens is
toegestaan, wat in het oorspronkelijke plan niet zo was."
Ook in deze kwestie was de gemeente weer in gebreke gebleven
volgens de HEMA-eigenaar. „De
boulevard moest worden afgesloten
voor verkeer, omdat de klinkers
stuk gereden werden. Logisch als er
verkeerd materiaal gebruikt wordt.
Ik heb zelf gezien dat de veegwagen

van de gemeente, zo'n zware wagen
met kleine wieltjes, de klinkers verwoestte. Ik heb de kapotte stukken
opgeraapt en aan wethouder Van
Caspel overhandigd. Maar die doet
of zijn neus bloedt."

oprichting van de stichting Zandvoort Promotie. Van der Laan vindt
het een goed instituut en denkt dat
sommige ondernemers er niet voldoende het belang van inzien. „ledere vorm van publiciteit is indirect
ook goed voor de ondernemers.
Vooral vanuit de hoek van de horeca
Zandvoortpromotie
wordt dat te weinig ingezien. Naar
Een van de leuke dingen tijdens mijn idee zou de horeca wel wat
zijn .voorzitterschap noemt hij de meer kunnen bijdragen aan de stich-

Kwart durft 's avonds niet over straat

Volgens de ex-voorzitter heeft de
gemeente weieens goede ideeën,
maar die worden naar zijn idee of
uitgesteld, zoals het verkeersplan, óf
zijn te ambitieus. „De gemeente
'vlucht altijd naar voren'. Ze maakt
rapport na rapport, maar voert niets
uit. Volgens mij is de structuurschets daar een voorbeeld van. Met
dat plan in de hand, kan de gemeente de mensen aan het lijntje houden.
Zeggen dat het niet in het plan past,
of dat ze moeten afwachten tot de
structuurschets
goedgekeurd
wordt. Bovendien worden er allerlei
bestemmingen veranderd als het
plan aangenomen wordt. Dan kunnen de burgers niets meer doen, zonder dat ze een artikel 19 procedure
moeten starten. Zo houdt het gemeentebestuur de burgers in "de
greep," aldus de wantrouwende ondernemer.
Volgens hem is de structuurschets een 'dood geboren kindje',
omdat het project de financiële
draagkracht van de gemeente te boven gaat en "geen projectontwikkelaar zich aan zo'n groot project
waagt, zonder voorwaarden die een
te groot risico voor de gemeente met
zich meebrengen.'
Van der Laan vreest dat het wel
even zal duren voor er een nieuwe
voorzitter van de ondernemersvereniging is: „Er is geen ondernemer
die zin heeft om met dit gemeentebestuur te onderhandelen."

Bomen rooien
ZANDVOORT • De gemeente zal
half oktober in de Kostverlorenstraat, ter hoogte van de Julianaweg,
twee bomen rooien. Ook zal op de
hoek Koninginneweg - Kostverlorenstraat een iep worden gerooid.
De bomen moeten gerooid worden
omdat ze in slechte gezondheid verkeren. De gemeente is bang dat de
takken op een onverwacht ogenblik
zullen afbreken, met alle gevolgen
van dien.

Groen in Bentveld
BENTVELD - Naar aanleiding van
de werkzaamheden op de Zandvoortselaan en de gewijzigde groenvoorziening, wordt op maandag 19
oktober om 20.00 uur een informatieavond gehouden in de raadzaal
van het gemeentehuis. De avond
heeft als thema 'Groenvoorziening
in Bentveld' en wordt voorgezeten
door wethouder Van Caspel. Ook
vertegenwoordigers van de afdelingen zullen aanwezig zijn.
Er wordt onder meer aandacht geschonken aan de visie van de gemeente, met betrekking tot de
groenvoorziening in Bentveld, zoals
deze is omschreven in het Groentaeleidsplan van 1990.

Ontmoetingsdag
ZANDVOORT - In Gran Dorado
wordt woensdag 4 november weer de
Zandvoortse Ontmoetingsdag gehouden. De bezoekers kunnen zangen dansoptredens bekijken, zoals
een pianorecital van Soerie Brabander, die zowel sonatines, als taallades, als muziek van the Beatles ten
gehore brengt. De Zandvoorter Ad
Goossens brengt een repertoire van
levensliedjes en begeleidt zichzelf op
de gitaar. Seniorenkoor 'Voor Anker' brengt het programma 'Ouderen voor ouderen', en wordt onder broken door tenor Marino van Wakeren. Het trio Dico van Putten
zorgt voor de muzikale omlijsting.
Inlichtingen over de dag geeft mevrouw Robbers, Emmaweg 4, 12813.
De Ontmoetingsdag is bestemd voor
ouderen en is gratis. Uiteraard kosten de activiteiten wel geld. Bijdragen zijn daarom zeer welkom en
kunnen gestort worden op rekening
565.921.444 bij de ABN-Amro Bank
Zandvoort, ten name van penningmeester comité Ontmoetingsdag.
Het gironummer van de bank is
4000.

ZAKELIJK BEKEKEN

Toerist vindt Zandvoort onveilig Intersport is nu ook etalage'
ZANDVOORT - Ongeveer 23
procent van de toeristen durft
's avonds niet alleen in Zandvoort over straat. Datblijkt.uit.
een enquête van het ministerie
van Justitie. Overdag beschouwen de meesten deze badplaats als 'tamelijk veilig'.
Toch verwacht een fors aantal
van de ondervraagden wel allerlei vormen van criminaliteit
in deze gemeente. De meesten
laten bewust hun waardevolle
spullen thuis achter.

de auto. De radio blijft meestal achter, maar veel automobilisten zoeken een goed zichtbare plaats voor
hun voertuig.
/••De vragen zijn gesteld aan rhensen :
op het strand, wandelaars in het
dorp en aan gasten van Gran Dorado. Er zijn 301 gesprekken gevoerd.
Weinig toeristen voelen zich onveilig in Zandvoort, maar dat geldt met
name overdag. Bijna een kwart van
de ondervraagden durft 's avonds
niet langs bepaalde plekken in het
dorp te lopen. Acht procent durft dat
ook overdag niet en 15 procent mijdt
zonder meer de drukke punten. In
het toeristenoord Valkenburg (Limburg), waar een zelfde onderzoek
werd gehouden, durven twee keer
zoveel toeristen 's avonds en overdag niet over straat. Landelijk is het
ongeveer 40 procent.

procent, dat hier regelmatig diefstallen uit auto's voorkomen. In Valkenburg is dat 39%. Te hard rijden wordt
in de kustplaats genoemd door 46
procent (Valkenburg 38%), agressief
verkeersgedrag door 40 (28), fietsendiefstal door 38 (32) en beschadiging
van auto's door 36 (31) procent.
Dronken mensen vormen in beide
gemeenten volgens 25 procent van
de ondervraagden een probleem.
Dat er nauwelijks slachtoffers van
criminaliteit zijn aangetroffen, betekent nog niet dat er weinig slachtoffers zijn. Het zegt meer over het onderzoek: dit heeft maar kort geduurd en er is maar een kleine groep
ondervraagd. Bij zo'n steekproef is
de kans klein, dat zij onder de ondervraagden worden aangetroffen.

Bij het onderzoek werden weinig
slachtoffers van criminaliteit aangetroffen. Voor een deel ligt dat aan de
voorzorgsmaatregelen die veel toeristen treffen als zij naar Zandvoort
komen. Zo laat vijftig procent van de
Slachtofferschap
ondervraagden bewust de waardeHet 'slachtofferschap' onder toevolle spullen thuis achter. Dat geldt
risten is later ook landelijk onderminder voor toeristen die met de Dronken
In Zandvoort verwacht meer dan zocht. Van de geënquêteerden was
auto reizen, al nemen zij over het
algemeen hun spulletjes wel mee uit de helft van de ondervraagden, 55 13 procent tijdens vakanties en uit-

Weekenddiensten

j Kerkdiensten
Weekend 10/11 oktober 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelijk Geref./Hervormde dienst in Gereformeerde Kerk, ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor. Kollekte
Werelddiakonaat
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelijk Geref./Hervormde dienst in Gereformeerde Kerk, ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor. Kollekte
Werelddiakonaat
Vrijzinnige
NPB:

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor P. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F. Meijer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.

Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

Geloofsgemeenschap

Zondag 10.30 uur: mevr. M.H. Kersjes, Zeist

H Burgerlijke stand
Periode: 29-9 • 5 oktober 1992
Ondertrouwd:
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is opgericht in

stapjes in eigen land de dupe geworden van een of andere vorm van criminaliteit. De kans dat toeristen in
Nederland het slachtoffer worden, is
dus niet gering, aldus de onderzoekers.
De enqute is bij wijze van proef
gehouden. De opdrachtgevers voor
de enqute, de Directie Criminaliteitspreventie van het ministerie van
Justitie in samenwerking met een
aantal andere instanties, proberen
hiermee een methode te ontwikkelen voor onderzoek onder de zogenaamde, 'vlottende bevolking'. Onder anderen dus toeristen en forenzen. Voor onderzoek onder de vaste
bevolking van bepaalde gebieden is
vorig jaar al een methode gereed gekomen. De groep toeristen is een
'populatie die duidelijk extra onderzoek en aandacht verdient', concluderen de onderzoekers. Een onderzoek naar toeristen als potentiële
slachtoffers is 'misschien wel veel
relevanter op het terrein van orde en
veiligheid, dan toeristen als daders.

Water, Jaap en: Ameye, Sabine Irene
Rosa.
Gehuwd:

Westerhof, Michael John en: Kimsma, Annette Susanne.
Udink, Hans en: De Grebber, Donna.
De Boer, Harry Peter en: Van Stigt,
Cornelia Petronella.
Langbroek, Dennis en: Mungersdorf, Brigitte Barbara.
Geboren:

Engel Maarten, zoon van: Paap, Ria.
Denise, dochter van: Kerkman, Richard en: Duivenvoorden, Anna Wilhelmina Maria.
Simone, dochter van: Wijngaard,
Hindrik en: Van den Bos, Marion.
Eva, dochter van: De Boer, Arie Jan
en: Pijpers, Margaretha Hyacintha
Maria. Berry Mitchel, zoon van: Göbel, Bertus Benjamin en: Schilder,
Helena Elisabeth.
Jorina Alfonsina Octovina, dochter
van: Van der Lans, Carolus Henricus Nicolaas Maria en: Latumahina,
Selfi Helena.
Overleden:

Janssen, Johannes Cornelis Albertus, oud 74 jaar. d'Hont, Pieter Johannes, oud 44 jaar. Kunkeler, Johannes Hendricus, oud 79 jaar. Van
Dam, Francisca Maria, oud 82 jaar.
Visser geb. Tjaden, Jeanette Mathilde, oud 82 jaar. Vrolijk, geb. Van
Duivenboden, Alexandera, oud 42
jaar.

Asiel Haarlem 023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige HulpverPOLITIE: Alarmnummer 06-11. In leiiing: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
06-11. Indien géén spoed 023-159500 Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
of - voor info overdag - (02507) 61584. Stichting Welzijn Ouderen ZandAMBULANCE: Alarmnummer 06-11. voort: (voorheen Dienstencentrum)
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
len), Centrale Post Ambulancever- Spreekuur op dinsdag- en dondervoer (CPA) Kennemerland.
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart- bruik te kunnen maken, dient men
sen hebben een gezamenlijke waar- zich 24 uur van te voren op te geven
nemingsregeling: J. Anderson, B. bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusvan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. senll.OO en 17.00 uur. De kosten per
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. persoon bedragen vanaf l juli 1991:
Weenink. Informatie daarover tij- ƒ1,50 voor' een enkele rit, ƒ2,- voor
dens weekend, avond/nacht vanaf een retour.
16.30 uur, én tijdens feestdagen via Alg. Maatschappelijk Werk Zaïultelefoonnummer 30500. De spreeku- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
ren van de dienstdoende arts zijn 023-320899 of 320464. Spreekuur op
zowel op zaterdag als zondag van werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver17.30 uur. Een afspraak is niet no- der volgens afspraak. Deze hulpverdig. Inlichtingen omtrent de dien- lening, beschikbaar voor iedere insten van dokter Flieringa worden woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Zandvoortse Vereniging van HuurNeutel, tel. 13073. Openingstijden ders: Gratis advies voor leden. Tele(alléén voor recepten): zaterdag fonisch spreekuur elke dinsdaga10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandde openingstijden telefonische in- voort.
formatie over de regeling via tel. Woningbouwvereniging: EMM:
Klachtentelefoonnummer techni13073.
Wijkverpleging;: Voor spoedgevallen sche dienst: 17577. Bestuurlijk
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- spreekuur: iedere eerste dinsdag
land 's avonds, 's nachts en in het van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
weekend te bereiken via de dokter- Sociale Verzekeringsbank: spreekuur tijdens de 'even' weken op
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth woensdag 10-12 uur, in Gemeende Boer-Burgh en/of me,vr. A.C. schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- 023-152152.
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
15847.
tel. 14131.
Open
ma.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- 34,
ging v.h. welzijn der dieren (02507) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
10-17.30,
vrij.
14561,
Vermissingsdienst woe.
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.
pension) 02507-13888,
10/11 oktober 1992

ZANDVOORT - „De winkel
is eigenlijk ook etalage geworden." Dat zegt de eigenaar van
Jaap Bloem Intersport over
zijn nieuwe zaak aan de Kerkstraat nummer 16. Het nieuwe
onderkomen is, inclusief een
nieuwe tennisafdeling, ruim
vier keer zo groot. De 'oude'
zaak, Kerkstraat nummer 6,
blijft bestaan en wordt gebruikt voor speciale aanbiedingen.
Jaap Bloem is als medesponsor
van zaalvoetbalvereniging Nihot/Jaap Bloem Sport geen onbekende
in het Zandvoortse sportwereldje.
Vandaar dat er vrijdagavond veel belangstelling was voor de opening van
zijn nieuwe zaak, waar hij met een
flink uitgebreid assortiment is neergestreken. Zo is er een complete tennis-, squash- en badmintonafdeling
bij gekomen, met diverse accessoires en topmerken rackets. Deze variëren in prijs van 59 tot 995 gulden.
De test- en bespanningsapparatuur
zijn computergestuurd. Naast de gebruikelijke sportkleding en de ruim
400 verschillende soorten schoenen
is er ook veel vrijetijdskleding, van
T-shirts tot en met winterjacks en
handschoenen, van bekende merken als Oxbow, Chiemsee en O'Neill.
De grote zaak (200 vierkante meter) biedt Jaap Bloem de mogelijkheid om een en ander op een bijzondere, overzichtelijke manier te presenteren. De surfplank achterin, die
dienst doet als zitbank, benadrukt
het sportieve karakter. Dat laatste
blijft ook van toepassing op de
'oude' zaak, Kerkstraat nummer 6.
Bloem maakt daar een goedkope
winkel van. Een discount niet schoenen en kleding van topmerken, merendeels uit restpartijen, die voor
een ster^k verlaagde prijs de deur uit
kunnen.

• In de nieuwe zaak heeft Jaap Bloem voldoende ruimte om het hele
assortiment te laten zien.
Foto Bram stynen

Auto Versteege gaat sluiten
ZANDVOORT - Autobedrijf Versteege aan de Pakveldstraat 21 zal per l
november het bedrijf beëindigen. Het bedrijf was maar liefst zestig jaar een
begrip in Zandvoort. Het wordt overgenomen door 1890 BV van de familie
Van Schagen uit Heemstede. De redenen van sluiting zijn 'de steeds strenger wordenden eisen van de overheid ten aanzien van de milieuwetgeving
en de daaruit voortvloeiende zeer hoge en steeds stijgende kosten voor wat
betreft de autobranche en de daardoor teruglopende verkopen', aldus
directeur Gerard Versteege.
De eigenaar had niet voldoende middelen om maatregelen zoals een vloeistofdichte vloer en opslagplaatsen voor olieën en chemicaliën, te treffen en
dubbelwandige tanks aan te schaffen. Versteege stelt dat het geen eenvoudige beslissing geweest is om tot de sluiting over te gaan. "Als je zo lang
verbonden bent geweest aan het bedrijf, dan doet dat pijn." Hij is echter blij
dat een gedwongen sluiting als gevolg van een faillisement te voorkomen is
geweest. Uiteraard kunnen de klanten tot op de dag van sluiting terecht bij
het bedrijf.

(ADVERTENTIE)

de
Tel. 02507-12524 • Haltestraat 26 • Zandvoort

Wegens schoorsteenbrand
zijn wij tijdelijk gesloten
Wij hopen u weer spoedig te mogen
ontvangen in onze
eigen vertrouwde sfeer met een
nieuwe wildkaart!

Brand in box
ZANDVOORT -Tijdens een brand
in een box van een flat in de Keesomstraat ontstond een behoorlijke ravage. De brand ontstond op 29 september rond elf uur 's avonds. Er
werd een waterleidingbuis vernield
als gevolg van de fik, waardoor de
boxgang blank kwam te staan. Ook
zorgde het vuur voor de nodige schade. De brandweer heeft het vuur bestreden. Er wordt nog onderzoek
verricht of er sprake was van brandstichting. De politie sluit dat niet uit.

Bromfietsster gewond
ZANDVOORT - Een 32-jarige
bromfietsster uit Haarlem raakt op
5 oktober rond kwart over zeven 's
morgens gewond bij een ongeval op
de Zandvoortselaan. Zij reed in westelijke richting over het noordelijke
fietspad, toen zij opeens tegemoet
werd gereden door een 22-jarige
Zandvoortse bromfietser. Zij schrok
en remde om een aanrijding te voorkomen. Daarbij slipte haar broinfiets en viel zij op een stoeprand. Zij
heeft zich met een gekneusd been
onder doktersbehandeling gesteld.
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Maak het binnen
warm met een fijne
keus uit ons
assortiment
BLOEMENHUIS

Haltestraat 58 Zandvoort

J. BLUYS

Groente en Fruit

De specialist in al uw bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Grote Krocht 25, tel. 14404
Voor Jong en Oud
Telefonische Informatie en Opgave: 020-6390932

l oktober 1992 21.00 uur
8 oktober 1992 21.00 uur
15 oktober 1992 21.00 uur

Wegens VAKANTIE GESLOTEN
van 17 okt. t/m 24 okt.

Kant en klaar maaltijden
Een uitkomst voor iedereen die wel 'ns een dagje makkelijk wil eten.
Allemaal uit eigen keuken.

22 oktober 1992 21.00 uur
29 oktober 1992 21.00 uur
5 november 1992 21.00 uur

HUTSPOT
GRATIS één kuiltje jus (kuipje)
Ook kant en klaar

Hairwave

WITLOF MET HAM EN KAAS EN AARDAPPELPUREE
AARDAPPELTERRINE (AARDAPPELTAARTJE)
Verse krieltjes, kruiden, prei, crème fraiche-kaas

Zeestraat 56, tel. 30838
Zandvoort

KRIELTJES BONNE FEMME (krieltjes, groente en spekjes)
VOORGEKOOKTE KRIELTJES

Warm aanbevolen

Kantoorboekhandel

„De Krocht"
Grote Krocht 18
Het is Kinderboekenweek van 7 t/m 17 oktober.

„Het raadsel van de regenboog"
van Jacques Vriens

Bedr. ruimte
te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.

Te huur
etage
ƒ950,- p.mnd.

en gas.

En div. kamers van

Br. onder nr.
332138 bur, van
dit blad.

ƒ450,- p.mnd.
incl.
Tel. 18766

krijg je kado als je voor ƒ 19,50
aan kinderboeken koopt.

En OP=OP!

SNACKRESTAURANT JAN
vraagt enkele

parf-fime medewerkers
Tel. 13909

EEN CLUB
Vanaf 9 oktober

KAN HET WEER!
bij

J. vasi Campen & Zn,
Cornelis Slegersstraat 2
Tel. 15449

THUISSCHAKERS!

IN DIT BLAD DE ONDERNEMER(S) VAN

De Favaugeplein 41 l
Aan wandelboulevard gelegen driekam.app. op 1e et. Schitterend uitzicht over zee en strand. Ind. hal, L-vormige woonk.
met open haard, keuken, badk. met toilet en douche, 2
slaapk., balkon oost, balkon zuid/west. Garage. Serv.k.
/300,-p.m.
Vr.pr. ƒ 265.000,-k.k.

Jan Snijerplein 6

Elke donderdag 20.00 uur in het
Gemeenschapshuis.
Kom langs of bel: 13224 of 14120.

start a.s. zaterdagavond met het
winterseizoen met div. bands en
live entertainment tot 3.00 uur
in de nacht.
Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.
Entree ƒ15,- Info 16023
Let op! Zat. 17 oktober onze
grandioze

CARIBBEAN NIGHT

halfvrijst. woonh. met tuin en terras. Bouwj. 1978. Ind. souterrain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet, woonk. met openkeuken, bijkeuken, 1e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel,
3 slaapk., vliering.
Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Info 16023

OPEN HUIS
Stationsplein 15/1
In het schitterende appartementencomplex Residence Monppole II houden wij zat. 10/10 van 12.00-14.00
uur open huis.
2
Ind. entree, hal, toilet,
2
slaapk.
(21
+
9
m
),
woonk.
met luxe
open keuken (60 m2), bijkeuken, badk. met
ligbad,
douche
en
wastafel. Ruim terras op westen (16 m2), balkon oost. Inp.
berging en garageplaats. Serv.k. ƒ231,- p.m. Videoentrancebeveiliging.
Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

NIEUW IN ZANDVOORT
vanaf 1 oktober

Dr. J. G. Mezgerstraat
inpandige garage in garagecomplex.

Vr.pr. ƒ19.000, k.k.
Heeft u al eens gehoord van kunstnagels (hars, gel, gel + zijde)?
Wilt u gratis kennismaken? Dat kan!
De gehele maand oktober kunt u
langskomen voor een demonstratie
op wo., vr., zat.
U zult versteld staan van het resultaat, vooral de echte nagelbijter.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

VAN

Je zou wel wat vaker willen spelen. Op je
eigen niveau. Gun jezelf dat plezier. Zonder
verplichtingen en een maand gratis. Om de
sfeer te proeven. Om schaakvrienden te
maken. Bij de

ZANDVOORTSE

Gezellig uit voor
ongebonden mensen
Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

CHAIK

Tot ziens in Daphne's nail-studio.

m MAKELAAR O.G.

Inst. Joke Drayer
Kosterstraat 11-13
tel. 02507-14975,

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

of na 18.00 uur 02507-18489
Voor de inzenders werden 3 prijzen
beschikbaar gesteld.

Of uit eenzaamheid?
PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Door trekking zijn deze gewonnen door:

"M'n t r o u w d a g
de mooiste dag van mijn leven

R/l. Lagers
Hogeweg 62/12 (weekend Parijs)

KOPLOPERS
GEVRAAGD

dacht ik
maar als ik eerlijk ben v/iUle ik alleen m a a r
t r o u w e n om niet a l l e e n te hoeven b l i j v e n

2 ft/Sw. v.ti. Kipoon-v.
v. Lennepweg 59/6 (C.D.speler)

3 G. A. M. Molenaar1
v. Speykstraat 19a
(Diner voor 2 pers.)

j>ek tiicli d a t j e bereid b e n t a l l e s van je:ell op te
geven
j e z e l f weg te c i j f e r e n voor een ander
en v e r v o l g e n s j a r e n l a t e r die ander daar de s c h u l d
van te geven
t e r w i j l die van n i e t s w i s t

De prijzen kunnen worden afgehaakd bij

/

n o o i t d.urvcn d e n k e n d a t i k niét p a r t n c r e e n z a m e r

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel
extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor
de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor
vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

zon zijn dan zonder partner..."

HENK OONK
Wisselkantoor
Grote Krocht 20, Zandvoort

Je kunt aan de slag in:
Zandvoort
Je verdient ten minste: 90,-

SIRE

Bel: 02507-16821
#• (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN]

'f Komt in de Bos
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Open dag in
het casino
ZAND VOORT - Vrijblijvend kennismaken met het casino kan op
dinsdag 13 oktober, tijdens de nationale Holland Casino-dag. Het casino
gaat dan om elf uur 's morgens al
ópen. Vanaf dat moment wordt er
niet om geld gespeeld, maar kunnen
roulette, blackjack en punto banco
geleerd worden. Wie dat goed onder
de knie heeft, ontvangt een oorkonde. Vanaf twee uur begint het spelen
om geld. Het staat iedereen vrij daar
al dan niet aan mee te doen. De entree is op de dertiende vrij voor mensen die minimaal achttien jaar oud
zijn, een geldig legitimatiebewijs
kunnen tonen en correct gekleed
zijn.
Bij binnenkomst ontvangt de bezoeker een entreekaart, waarmee
iets te winnen is, daarnaast een welkomsdrankje 'en een boekje met
wedstrijdformulieren voor speciale
raadspelletjes.
Ook bij de speelautomaten in de
Jackpotclub wordt uitleg gegeven,
waarbij hier als uitzondering wel al
vanaf elf uur kan worden gespeeld.
Elke bezoeker ontvangt bij vertrek
een herinnering. Voor wie op 13 oktober jarig is, ligt nog een extra verrassing in het verschiet. Het casino
is gevestigd aan het Badhuisplein.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat wordt op 11 oktober de verzamelbeurs georganiseerd. Te koop
zijn postzegels, munten, bierpullen,
speldjes, prentbriefkaarten, grammofoonplaten, boeken, poppen, oud
handwerk, gereedschap, antiek, curiosa, locomotieven, wagons, railsen
en briefkaarten met treinafbeeldingen en speelgoed auto's.
Het is ook mogelijk te ruilen of te
verkopen op de beurs. Daarnaast
zijn er experts aanwezig, die de goederen kunnen taxeren, of kunnen
bemiddelen bij verkoop. De beurs is
open tussen tien en vijf en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De toegang is gratis.

kust
keur
tips & suggesties
Gastfiuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Korte tips
• Autorally - Autosportvereniging
Sandevoerde houdt op 10 oktober
een rally. Startplaats: Beach Bar,
Burgemeester van Fenemaplein 2
(bij het Palacehotel). Inschrijven
vanaf half acht 's avonds, voor
twaalf gulden per equipe. De eerste
deelnemer start om acht uur. Er zijn
prijzen in diverse klassen te winnen.

expositie duurt tot 3 november. De
galerie is open op dinsdag tot en met
vrijdag van twaalf tot zes en op zaterdag van elf tot vijf. De galerie is
gevestigd aan Groot Heiligland l
zwart in Haarlem.
• Schilderijen Coster - Bart Coster
exposeert zijn impressionistische
schilderijen in de kantine en gangen
van Radio Noord-Holland. Te zien
tot en met 13 november, tussen negen en vijf uur. In het weekeinde
gesloten.

• Finalcruces - Op 11 oktober worden op het circuit in Zandvoort de
Internationale Finaleraces gehouden, met productiewagens. Aanvang
een uur, tot zes uur. Toegang tussen
de 15 en 35 gulden.
• Vleermuizen - Wethouder Gieske
opent morgen, vrijdag 28 augustus,
ZANDVOORT - De Finaleraces in de Nederlandse titelstrijd
worden aanstaande zondag verreden op het Circuit Park Zand- • Orgelconcert - Op 10 oktober wordt een tentoonstelling over vleermuivoort. De toegangsprijzen bedragen vijftien gulden voor het in de Grote of St. Bavokerk in Haar- zen in Natuur- en Milieucentrum
een orgelconcert gehouden, uit- Ter Kleef, Kleverlaan 9 in Haarlem.
duin/tribune terrein en 35 gulden voor het rennerskwartier. lem
gevoerd door Arie de Bruijn op het De tentoonstelling is te bezichtigen
Kinderen tot twaalf jaar betalen half geld.
Müllerorgel met begeleiding van het tot l november op maandag tot en
Dat de Finaleraces plaatsvinden, wil niet zeggen dat er daarna niets meer Menorah-koor uit Papendrecht, on- met vrijdag van negen uur tot half
te doen is op het circuit, want uitsmijter is een lange afstandsrace voor der leiding van Jelte Veenhoven. vier en op zaterdag en zondag van
Formulewagens en een duel tussen de Belgische en Nederlandse toerwa- Aanvang acht uur. Entreegeld tien half elf tot vier uur.
gens, die in het laatste weekeinde van oktober wordt verreden.
gulden.
Diezelfde toerwagens zullen zondag tijdens de Finaleraces voor spekta(ADVERTENTIE)
kel zorgen. In het kampioenschap van de populaire Koni Produktiewagens • Rommel - De dierenbescherming
tot twee liter is de gouden plak al naar Torn Coronel gegaan. Maar over de staat aanstaande zaterdag met een
posities daarachter zijn de heren het nog niet met elkaar eens. Het lijkt erop kraam met spullen op het raadhuisdat het zilver is weggelegd voor Nissan-rijder Fred Krab en BMW-man plein in Zandvoort.
Raymond Coronel. Allard Kalff met zijn Alfa zou wel eens de 'lachende
derde' kunnen worden.
• Kindertheater - Woensdag 14 oktoOok in de Ferrari-Porsche klasse moeten de Finaleraces de beslissing taer om half twee wordt in de Zandbrengen, net als in de titelstrijd van de Citroen AX. Het leidende duo, Phil voortse bibliotheek aan de PrinsesBastiaans en Chantal van der Sluit, werd in de afgelopen race gediskwalifi- seweg 34 de voorstelling Odiezee opceerd. Daardoor maken Bastiaans en John de Vos even veel kans op de titel. gevoerd. Voor kinderen van vijf tot
De racedag wordt om een uur geopend dóór de Squadra Bianca's. Ge- elf jaar. Entreegeld 2,50 gulden.
volgd door de Koni Produktiewagens tot 1400 cc. Het slot van de dag komt Daarnaast zijn er in het kader van de
voor rekening van de Formule Renault, de Koni Produktiewagens boven kinderboekenweek tal van activiteitwee liter en de Opel Ascona.
ten.
Ook bij de zware productiewagens valt een felle strijd te verwachten. Torn
Langeberg lijkt de beste kansen op het kampioenschap te hebben, maar ook • Multicultureel Centrum - LatijnsaMercedes-man Arthur van Dedem heeft nog ijzers in het vuur.
merikaanse dansen, kunstwerken,
muziek en informatie over andere
Tijdschema: 13.00 uur Squadra Bianca, 13.40 Koni Productiewagens 1400cc, 14.20 Citroen culturen, dat is te zien en te horen in
AX Cup, 15.00 Ferrari-Porsche Challenge, 15.40 Koni Produktiewagens 2000cc, 16.20 Formu- het multicultureel centrum aan de
le Renault, 17.00 Koni Productiewagens 2000cc, 17.30 Opel Ascona.
Bakenessergracht 10 in Haarlem.
Van 10 oktober tot en met 31 oktober
staat het programma in het teken
van Amerika. Meer informatie via
023-322847.

Finaleraces titelstrijd

o Fossielen en mineralen - Van 28

ZANDVOORT - La Bastille in de
Haltestraat 58 organiseert een talentenjacht voor jong en oud. Opgave
bij Luuk Hasselman via 020-6390932.
De eerste voorronde was op l oktober, maar aanstaande donderdag om
negen uur is de tweede voorronde.
Hieraan doen ongeveer tien artiesten mee, vanuit allerlei genres. De
eerste voorronde, vorige week donderdag, werd een 'gigantische happening' aldus een van de medewerkers. Op 15 oktober is er nog een
derde voorronde. 22 en 29 oktober
zijn de halve finales en de finale
vindt plaats op 5 november. Eerste
prijs is 250 gulden, tweede prijs hon- • De Finaleraces lijken spannend te worden.
derd en derde prijs vijftig gulden.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

september tot en met 23 oktober is
de verzameling fossielen en mineralen van de veertienjarige Floris van
Eijk uit Spaarndam te zien in het
Pieter Vermeulen Museum. Het
pronkstuk van zijn verzameling is
een fossiele vis uit een oude mergelmijn uit Jutland (Denemarken), die
familie is van de nu nog levende
goudzalm. Het museum is gevestigd
aan het Moerbergplantsoen 20 in IJmuiden. Open van maandag tot en
met vrijdag van half tien tot vijf.
Gevestigd aan het Moerbergplantsoen 20 in IJmuiden.
• Schilderijen Suurbier - In Galerie
Liam Martin zijn werken te bewonderen van Otto Suurbier. Hij maakt
schilderijen gebaseert op zijn reizen.
Het zijn expressionistische voorstellingen, die wel te herkennen zijn. De

Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

VANDErVSjLUGT
Cornwalistraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN?
D Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte
G Stuurt u mij dokumematie
Naam:
Adres:
Postkode/Plaats:
Telefoon:
S.v.p. opsturen naar het
hierboven vermelde adres

Reddingmaatschappij neemt
afscheid van oudgedienden

Kinderen vragen om
leuke speelplaats
Op mijn ingezonden stukje van 24
september, heb ik een heleboel reacties gehad uit verschillende delen
van Zandvoort. Daarom wil ik iedereen op de hoogte brengen van wat er
gebeurd is.
Van de gemeente heb ik nog geen
antwoord op schrift ontvangen. Wat
wij wel hebben geconstateerd is dat
op 29 september twee mensen van
gemeentewerken, de betonnen blokken weer opnieuw hebben vastgelijmd. Hiervoor wil ik bedanken, al
is het probleem daarmee natuurlijk
niet opgelost.
Zo'n twaalf jaar geleden hebben
wij ons druk gemaakt om speelruimte in de Lorentzstraat. Daar
hebben wij toen met plusminus vijftien vrijwilligers en hulp van de bewoners een speeltuin opgezet en een
fietscrossbaan, want ook daar wilde
de gemeente geen geld insteken. In
de Keesomstraat is destijds wel een
speelplaats geplaatst door de gemeente. Nu wij inmiddels allemaal
uit de Lorentzstraat zijn verdwenen,
is het jammer dat de boel daar zo
verpauperd als er toch een beetje om
de kinderen van Zandvoort wordt
gedacht, vervang dan ieder jaar een
oud stuk speelgoed, want het is toch
voor kinderen heerlijk om daar te
spelen. Waarom wordt er bij nieuwe
woonwijken niet meteen een bedrag
ingecalculeerd voor speelruimte en
waarom krijgt de een dan een prachtig speeldorp en de ander een paar
betonnen blokken?
Ik, en velen met mij, snap hier
niets van. Ook hoop ik niet dat dit
een soort leergeld is voor andere
projecten, maar dat wij en andere
bestaande woonwijken hier op korte
termijn iets van zullen waarnemen.

had ik geen klein geld bij mij, maar
de winkel in- en uit, met uitzicht op
de auto, moet toch kunnen, want er
was ruimte genoeg.
Mis dus, een parkeerbon van 67,50
gulden! Buiten dat dit bedrag in
geen enkel opzicht staat tot de overtreding, is naar mijn mening het
hele parkeerbeleid in onze gemeente
een schichtige aangelegenheid.
Dit geldt zeker ook voor de betreffende ambtenaar, want hij was nergens meer te bekennen om een en
ander uit te leggen. Ze zijn tegenwoordig, geloof ik, met draagbare
computers en kasregisters uitgerust, zodat de betreffende overtreding vlug, veilig en zeker niet voordelig afgewerkt kan worden.
Het zou te wensen zijn dat het snelle
opsporings- en vervolgingsbeleid én
de mankracht van de parkeerpolitie
ook eens gegund werd aan onze gemeentepolitie, die het zeker beter en
met meer gevoel zou toepassen. Misschien kan het zeer nuttige spandoek 'Wij gaan weer naar school'
eens aan het bureau parkeerpolitie
opgehangen worden. Ik bedoel
maar.
A.J. Canjels ten Broeke,
Brcdcrodestraat 68.

'Weggegooid geld'

ZANDVOORT - Bewoners van de
Celsiusstraat zijn verbaasd over de
werkwijze rond het herstraten van
hun straat. "Ik snap er niets van.
Eerste hebben ze het voetpad hier
open gebroken, vervolgens zijn er gedurende de hele dag twee mannen
bezig geweest om de weg opnieuw te
betegelen. Dat deden ze keurig, het
zag er perfect uit. Wij waren allemaal blij dat de werkzaamheden
achter de rug waren en vandaag
komt er een ploeg van het waterleiIngrld Paap-Bol, dingbedrijf, die opnieuw de boel
Dr. J.G. Mczgerstraat 74. openhaalt. Dat is toch geld weggooien?," aldus de verontwaardigde
Zandvoorter.

Parkeerbeleid
niet goed
A.J. Canjels ten Broeke is boos dat
hij of zij een parkeerbon heeft gekregen, na kort parkeren zonder geld in
de nieter te doen.

Dinsdag 30 september parkeerde
ik mijn auto even in de Kerkstraat
om een pakje op te halen. Helaas

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

OEPEHFEKÏE

Talentenjacht

Ingrid Paap-Bol schreef eerder naar
deze krant over het gebrek aan speelmogelijkheden in haar woonomgeving. Ze kreeg veel reacties op haar
ingezonden stuk.

de badplaats

• Jelle Attema en dokter Mol.

ZANDVOORT - Station
Zandvoort van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij neemt morgenavond
in het Boeckaniers Nest afscheid van Jelle Attema en
G.J.J. Mol. De taak van vicevoorzitter Attema wordt - voorlopig - overgenomen door
Harm Bosman. Dokter Mol, de
eerste arts die lid werd van de
plaatselijke commissie, wordt
opgevolgd door dokter Chris
Jagtenberg.
door Joan Kurpershoek

Attema is in totaal dertig jaar lid
geweest van de reddingmaatschappij, waarvan de laatste twaalf jaar als
vicevoorzitter van de plaatselijke
commissie. Iemand in die functie
neemt in de dagelijkse praktijk ook
de taken waar van de voorzitter, de
burgemeester. Als kind liep hij al
mee als de redboot het strand op
ging. Zijn vader was hoofdvuurpijlrichter. „Je krijgt het mee als kind,
ZANDVOORT - De politieke partij daarna raak je het niet meer kwijt,"
D66 gaat een nieuwbrief uitbrengen aldus Jelle Attema. Zelf begon hij in
met nieuws en achtergronden uit de 1962 ook bij de Wipperploeg, waar
lokale politiek. Geïnteresseerden hij vijfjaar later zijn vader opvolgde.
Nu, op 66-jarige leeftijd, vindt hij
kunnen gratis een abonnement pp
het periodiek, dat minimaal vier het tijd om op te stappen. „Ik vind
keer per jaar zal uitkcmen, nemen. dat ik het lang genoeg heb gedaan.
Daarvoor een briefje schrijven naar Op een gegeven moment moet je
Antwoordnummer 204, 2060 WB in plaats maken voor andere mensen,
met andere ideeën. Je moet niet als
Zandvoort.

D66 nieuwsbrief

een soort opa ergens in gaan zitten.
Dat moet je nooit doen."

met steun van de Nederlandse bevolking als 'redder op de wal'." Dat laatste is een betiteling van de donateurs van de KNRM. „Ik hoop dat
Veranderingen
steeds meer mensen belangstelling
Attema neemt afscheid op een mo- krijgen voor dit werk en op hun mament dat er mogelijk nieuwe ontwik- nier een steentje bijdragen." Attema
kelingen voor de deur staan. Bij- zal voor vrijwilligers altijd 'veel
voorbeeld de nieuwe snelle redding- waardering' houden. „Ze kankeren
boot die - waarschijnlijk - eind vol- misschien wel eens, maar als het
gend jaar beschikbaar komt.
nodig is, staan ze wél klaar."
Maar hij sluit niet uit dat de toekomst ook op andere punten er anders gaat uitzien. 'Vanwege het vele Dokter
werk dat er nog aan kan komen.'
Dokter Mol is sinds 1978 lid van de
Volgens Attema wordt er steeds plaatselijke commissie. Hij was de
meer een beroep gedaan op de red- eerste arts die in Zandvoort verbonders, vooral als gevolg van de enorm den was aan de reddingmaatschaptoenemende 'pleziervaart. „Sommi- pij, toen nog KNZHRM. De arts
gen gaan met een landkaart de zee moet af en toe meedoen aan een oeop." Het betekent dat de redders fening en oproepbaar zijn voor
steeds meer'tijd in hun taak moeten noodgevallen. Ook geeft hij instrucsteken. „Je mensen moeten steeds ties op het gebied van reanimatie.
meer optreden, zij worden vaker „Ik heb het altijd met veel plezier
weggeroepen van het thuisfront." gedaan," aldus Mol. „Zo vond ik de
Hij vraagt'zich af tot in welke mate collegialiteit en de vriendschap onje dat zondermeer van vrijwilligers der de mensen opvallend. De sfeer is
kunt verlangen. Sinds januari krij- altijd erg kameraadschappelijk.
gen zij weliswaar een vergoeding, Maar er is een tendens van verjonmaar die is bescheiden en wordt ging bij de reddingmaatschappij. Zo
meestal in een gezamenlijke pot ge- staat er ook een .jongere generatie
stoken.
artsen klaar. En daar moet je geAttema hoopt in ieder geval wel bruik van maken, voordat zij een
dat de reddingmaatschappij een andere functie aannemen."
Echt optreden heeft hij nooit hoezelfstandige, onafhankelijke organisatie kan blijven. Een groot voordeel ven doen. „Gelukkig niet", aldus
daarvan is, dat zij zelfstandig kan Mol. Zijn opvolger wordt de Zandwerken en beslissingen nemen. „La- voortse arts Chris Jagtenberg, die
ten we hopen dat de KNRM door hier ook als kind is opgegroeid en
kan gaan op de manier waarop het altijd al belangstelling heeft getoond
nu gebeurt: op vrijwillige basis en voor het reddingswerk.

• Willem Bol heeft een strandgezicht gemaakt voor zijn buren, die hem
vaak helpen: voort wat, hoort wat.

Moet je de Zandvoortse ondernemersbokaal nu serieus nemen
of niet? Zoals u elders in dit blad
kunt lezen, zijn die dingen onlangs weer uitgereikt. Drie stuks
nog wel. Zoals u wellicht weet stelt
onze Zandvoortse ondernemers
vereniging OVZ jaarlijks deze onderscheiding beschikbaar aan die
ondernemer, die in haar ogen gerekend mag worden tot de meest
klantvriendelijke winkelier in ons
dorp. Op zich een goede zaak, lijkt
mij. Het wordt echter wat moeilijker als blijkt dat degene die uit
moet maken wie de beste is, zijn
beoordeling in het geniep gaat
doen. De Zandvoorters kennende,
is dit vragen om moeilijkheden;
immers alles wat niet gecontroleerd kan worden wekt al bij voorbaat onze argwaan. Het klinkt mischien wat lachwekkend, maar zo
zitten wij met z'n allen nu eenmaal in elkaar. In de afgelopen zes
jaar heeft het bij de nadering van
de bekendmaking gegonsd van de
geruchten. Door de een werd gefluisterd dat de geheime jury corrupt zou zijn, door de ander werd
daarentegen luidkeels een tegenover gestelde mening gegeven.
Het laat zich raden wie de beschuldigende vinger hief en wie
het met de uitkomst eens waren.

Columbus
Onze dorpsgenoot Jaap Kroon,
vishandelaar van professie, vond
het ei van Columbus. Om aan alle
argwaan een einde te maken stelde hij voor, de onbekende jury op
te doeken en de dorpsbewoners
zelf te laten kiezen. Vanaf de zij-lijn heb ik de zaak met belangstelling gevolgd. Wat ik voorspelde gebeurde. Onze plaatselijke bevolking toonde totaal geen belangstelling. Van de bijna 16 duizend
inwoners bleken er slecht 94 bereid hun stem uit te brengen. Dit
ondanks het feit, dat de OVZ als
tegenprestatie een reisje naar Parijs, een CD-speler en een gratis
diner voor enkele inzenders in het
vooruitzicht stelde.'
Het wordt nog leuker. De ondernemers-bokaal voor de plaatselijke middenstand (lees winkeliers)
zette kwaad bloed bij de andere
ondernemers. Met name de 'horekaffers', waaronder café's, hotels,
restaurants, strandpachters en
aanverwante bedrijven, alsmede
de dienstverlenende bedrijven
waaronder banken, glazenwassers
en loodgieters, vroegen zich af,
waarom ook zij niet bij de huldiging werden betrokken. Ten tweede malen vond men in dit dorp het
overbekende ei. Voor het eerst
werd dit jaar besloten drie bekers
beschikbaar te stellen. Voor elke
branche een. Wie nu mocht denken dat daarmee de problemen uit
de wereld waren geholpen, komt
bedrogen uit. Afgelopen maandag
heb ik tijdens de bekendmaking
mijn oor weer eens te luisteren
gelegd. Ik mag de hik krijgen als
het niet waar is. Ook nu weer bleken enkele ondernemers het niet
eens met de uitslag. Andermaal
werd de integriteit van het OVZ-bestuur in twijfel getrokken.

krant. De gebroeders Bruijnzeel
van 'Jupiter' (winkelier), Jaap
Paap van paviljoen 'Het Trefpunt'
(horeca) en G. van Kuijk van de
ABN-AMRO-bank
(dienstverlener) kregen alle drie een beker
(wat mij betreft is hen die van harte gegund). Wat te denken van dit
gefuisterd commentaar: „Doorgestoken kaart. Van Kuijk is penningmeester van de OVZ en Paap
is nog de enige stranclpachter die
lid is van onze ondernemers vereniging." Omdat Paap tevens voorzitter is van de strandpachtersvereniging (de overigen hebben enige
tijd geleden massaal bedankt voor
het lidmaatschap), zou hij door
deze onderscheiding voorlopig te
vriend gehouden moeten worden.
Toen ik na afloop van de prijsuitreiking thuis, kwam, heb ik een
half uur lang met een glas wijn in
mijn hand zitten schuddebuiken
van het lachen. Wellicht begrijpt u
wel waarom.

Omzwervingen
Precilla heet ze. Samen trekken
we regelmatig al zingend door het
dorp. Zij met haar achttien maanden in de kinderwagen, ik al duwend er achter. We bezien het leven over het algemeen van de zonnige kant, vandaar dan ook onze
vocale prestaties. Getweeën blijken wij bij sommige van onze
dorpsbewoners nogal op te vallen.
Dit gezien de commentaren die
wij regelmatig te horen krijgen. Ik
moet u bekennen, ik heb daar maling aan. De kleuter en ik kunnen
het goed met elkaar vinden. Om u
even uit de droom te helpen, ik
ben haar oom en fungeer derhalve
regelmatig als kinderoppas. Zij
noemt mij BAL. Het woord Bram
blijkt voor haar nog te moeilijk.
Gelet op haar leeftijd kan ik haar
dat niet kwalijk nemen. Zo, hopelijk heb ik menigeen van u weer
uit de droom geholpen en kunnen
wij in de toekomst onze gezamenlijke omzwervingen door deze
badplaats ongestoord en vrij van
veelal goedbedoelde, maar badinerende, opmerkingen vervolgen.
Bedenk beste mensen: ook ik ben
een mens, die evenals u verknocht
is aan zijn familie.

Willem Bol

'In de verf geboren', zegt onze
78-jarige dorpsgenoot Willem Bol
over zichzelf. Vorige week kwam
ik hem tegen. Al sinds enkele dagen was hij bezig een garagedeur
aan de Diaconiehuisstraat te beschilderen. Niet zo maar met een
lik verf, maar een nostalgisch
strandgezicht siert nu de omgeving. Willem leerde het schildersvak op de Ambachtschool. Later
werd hij gezel. Hij is aan een oog
blind. Hij woont alleen op nummer 14. „Mijn buren zijn erg behulpzaam, vandaar dat ik eens
iets terug wilde doen," zo vertelde
Willem mij. Het moet gezegd, het
resultaat is het aanzien alleszins
waard, zoals u op bijgaande foto
kunt zien. Buurman Cees Koper is
op dit moment maar wat trots op
zijn opgeknapte garagedeur. Terecht dunkt mij. Dit strandgezicht
is naar ra ij n idee een sieraad voor
Schuddebuiken
ons dorp.
Gaat u er maar even lekker voor Dit was het weer voor deze week.
zitten. Ik verwijs weer even terug Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN
naar het artikel elders in deze

Programmering lokale omroep
ZANDVOORT - De lokale
zender ZFM 107 heeft haar
nieuwe programmering bekend gemaakt.
Deze ziet er als volgt uit. MAANDAG tot en met VRIJDAG: 00.00 - 14
uur: ZFM Non-stop; 14 - 16 uur De
Watertoren (gevarieerde muziek
met 'lichte informatie'); 16 - 18 uur
De Hitversnelling (jongerenprogramma met veel hits en de phone-in); 18 • 20 uur De Muziekboulevard (gevarieerde muziek met lokaal
en (inter)nationaal nieuws); 20 - 22
uur Zapp Dance Radio (gevarieerde
'dance muziek'); 22 - 24 uur Tussen
Eb en Vloed (easy listening aan het
eind van de dag).
ZATERDAG: 00.00 - 10 uur ZPM

Non-stop; 1 0 - 1 2 uur Zandvoort aan
zee (actualiteiten programma met
lokaal en regionaal nieuws); 12 - 14
uur Hand in Hand (gevarieerde muziek en lichte info); 14 - 16 uur De
Badmuts (veel hits en gezelligheid);
16 -18 uur ZFM Eurobreakdown (actuele Europese hitlijst); 18 - 20 urnDe Muziekboulevard; 20 - 22 uur Ezkimotion (trendy dance klanken); 22
• 24 uur Tussen Eb en Vloed.
ZONDAG: 00 - 10 uur ZFM Non-stop; 10 -12 uur Jazz op Zondag; 12 14 uur Hand in Hand; 14 - 16 uur De
Badmuts; 16 - 18 uur De Zandbak
(Hits en aandacht voor de nieuwste
films); 18 - 20 uur De Muziekboulevard; 20 - 22 uur Zapp Dance Radio;
22 - 24 uur Tussen Eb en Vloed.
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monteur/LPG-technicus
Opl LBO/MBO autotechniek of metaal leeftijd 1822 jaar
Bodo LPG Appelweg 46 Amsterdam Tel 0205316272
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HOLLAND OPTICAL COMPANY B V
is een Nederlands bedrijf met moderne
produktie faciliteiten voor amberglazen
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J E Schwartz - Amsterdam

Sollicitaties richten aan
Holland Optical Company B V
Verrijn Stuartweg 42 Postbus 234 1110AEDiemen
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E Persoon - Amsterdam
Gerda Makkmje - Diemen-Zuid

Wij vragen
- opleiding op L T S niveau
- bereidheid om in ploegendienst te werken
-accuratesse en netheid
-leeftijd 1826 jaar

U)<

" p l ' l l - l l l t , I I I ( l ( / l Ifllt- W l t - k

Noor (U l>< l ilmt, onli i"M n < ui u i cpij,iiuk i irl

Informatie
dagelijks tussen 1000 en 1200 uur
tel 020 5903321 (Mw A Timmermans)
Commercieel en administratief
ƒ750 tot ƒ7500 per maand
'U Videotheek
Leuke
personeel gevraagd
BIJ /HOOFDVERDIENSTE
ook voor u Wij vertellen u ei
zaterdag 10 okt alles over op
Hansa BV
Corn. Slegersstraat 2b
voorlichtingsbijeen
Een zelfstandige taxi exploitatiemij met 120 (personeels) onze
leden welke behoort tot de grootste ondernemingen in de komst in A dam Aanvang >;;tei; 02507-12070
12 30 uur Bel 020 6996584
bedrijfstak zoekt een
Geopend dagelijks van
;i3.0q-21.00 uur. ;
Ongeloofelijk maar waarm :
Herfstvakantiewerk en of bij yï.- -Altijd dep nieuwste •-'..-.
telefoniste
verdiensten m de verkoop (± ; iprémiérefiims, tevens
Naast het aannemen van de telefoon geef je administratieve ƒ 100 p d ) voor studenten ;' •• 'l veruit de, grootste: .
en scholieren die min 17 jr
ondersteuning aan de commercieel bedrijfsleider
v keuze in;Zandvoort. •(
zijn Reageer snel 03469
'••:••'•:'• •••-iiVerhuurvan ••..••'•'• :
2065
tussen
16
17
uur
Voor deze zeer afwisselende functie zoeken wij iemand met
;^:;:; möviebbxën.V '.;:
opleiding op HAVO/MEAO niveau
Corn. Slegersstraat 2b
prettige omgangsvormen
Huishoudelijk
;' ' : • Zandvoort•.'••.'.:'
,
accuratesse
personeel
'$: ïel.:02507-12070 •
enige ervaring in administratieve processen
gevraagd
leeftijd minimaal 24 jaar

IpÖMBp

Uw schriftelijke reactie t a v de directie zien wij gaarne Gevr betrouwbare zelfst erv
Horecapersoneel
tegemoet
huishoud hulp voor een halve
gevraagd
dag per week 02507 30995
Hansa B V Anth Fokkerweq 8 1059 CM Amsterdam
Oppas gevraagd voor min 3
avonden p week voor kindje Wij zoeken voor in de bedie
Schoonheid en verzorging
v 4 jr Info tel 02507 15626 ning nog een leuk meisje of
jongen voor de zaterdag en
seizoen 1993 Liefst een beet
Personeel
je bekend met de Duitse en
schoonheidssalon
Engelse taal
aangeboden
MOERENBURG
Steengnll restaurant
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken
De Vuurboet
Heeft u een hekel aan stnj
tevens speciale herenbeh o a met Aramis Davidoff
Zeestraat 36 Tel 12092
?
ken Ik wil het voor u doen
Tel 0250716123
tegen een kleine betaling
Foto - Film
Tel 0250730110

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
CEfl/ E makelaars o.g.

Kunst en antiek
L|J

Foto Boomgaard

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng van goederen
Frans Halslaan 33
Tel 020 6473004 (ma gesl)

Tel 02507-12614

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

voor de particulier
5 regels
Gratis !

G R V T I S MICRO S uoiclen
geplaatst ondei de
iid\olgende \ooi\wuuden
• in/enden uitsluitend \ i a
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantooi
/ i j n opgegeven « \ciloien/gc\onden •
w eg/a m komen lopen/vliegen • maximaal 5
tegels 9 alleen \oot paiUtuhei gebiuik
« het aangebodene mag niet bo\en ƒ 300
uitkomen

Bne\en ondei nummer kosten ƒ 6 36 e x t r a (u
dient er tekening mee te houden dat bij uw
opga\e de regel Br o ni
bui \ d blad als I
i egel h i j uw tekst meegerekend \\oidt)

d e h i u i k bi| het in\ uilen \an uw tekst de coupon
en \iioi ledeie l e t t e i p u n t komma ol c i j f e r een
v a k j e L ia! na ieder w o o r d p u n t ol komma een
\ a k j e \ i i j S c h r i j f pei regel hele \\oorden o l
lettei gitpen

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien u\\ a d \ e i t e n t i e een bet nlde M i c r o is k u n t
u b i j uw tekst een gegarandeerde
( g r r o ) b e t a a U h e q u e b i j s l u i t e n of u oim uigt \ a n
ons ien a c c e p t g i r o k a a r t

Gratrs Mrcro's kunnen met
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen ( f r a n k e r e n als
b r i e f ) met \ennelding v a n u\\ postcode, naar ons
kantoor

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Zandvoorts Nieuwsblad

éd. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder \ e i r m l d i n f i vuai<|)n|s ( a r t i k e l e n te /amen niet hoven / 300) k u n t u met grdtrs a d v e r t e r e n Mie

\dres
Postcode

Plaits

leleloon

S v p m ruhriik

Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Oproepen
Mededelingen

Vakantie Nederland

DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

Voor wie nu eens iets heel anders wiP Balk in Friesland
Wedde in Groningen (mtroduktie korting 25%) T h de meest
luxueuze 5* villa s a h water Veelal met sauna en bruintun
nel Inl /brochure tel 02977 45797 fax 41309

HOGENBOOM RECREATIE

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd
BROODJE
BURGER Tel 0250718789
* Hartelijk gefeliciteerd Yentl
met je verjaardag Tante
Miep
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
* Het duel van het jaar11 Tus
sen Jaap en Klaas
Winnaar wegens niet opko
men Klaas n En nu betalen
Jan Zonneveld jr nog 3 nacht
jes slapen dan ben je echt 5
jaar Alvast gefeliciteerd
Gerda
* Modern is tasjesroof laat
het uit de tijd zijn Ouderen en
veiligheid vandaag 8 oktober
om 14 00 uur in het gemeen
schapshuis
Onze neef Jan Zonneveld
wordt zondag 5 jaar alvast
Hartelijk Gefeliciteerd
Niels en Simone

Hotel DE LINDENHOFVal
kenburg Herfstvakantie aan
bieding 3 overnachtingen +
ontbijt ƒ100- Combinatie
met bezoek aan thermae
2000 mogelijk Lindenlaan 27
Valkenburg 0118616291
HOTEL HEUVELZICHT
Gelegen temidden v natuur
Ideaal voor rustzoekers en
wandelaars 3 min v station
Alle kamers douche/toilet tv
op aanvr div terrassen ei
gen parkeerpl gratis fietsen
Info 044591324 Vinken
bergstr 22 Schin op Geul
Nu 50% korting Bungalows
2 tot 7 pers bosr omg
Valkenswaard 04907 62158

OOIT DE FRIESE
KUST VERKEND?

Te voet op reis in eigen land
met een van de 25 Lange
Afstand Wandelpaden in Ne
derland Bestel de nieuwe
overzichtskaart ƒ 3 95 op
postbank nr 4205157 St
LAW Amersfoort o v v
Voor trouwfoto's WMKRT
SCHOORL t h (luxe)stacara
Foto Boomgaard vans en kampeerplaatsen op
caravanpark Het Lange Veld
Grote Krocht 26 vlakbij bos duin en zee
Tel 022091759
Wandel en fietsarrangcm
* Wie helpt bij hartstilstand' aangeb in mooie grensstr
Geef u nu vast op voor een
Belgie-Z Limb
nw cursus reanimatie in
slechts 3 lessen bij de Kruis 04409 1475
ver Inl tel 02507 16085
ZOUTELANDE t h vakantie
woningen en appartementen
* Zelfs de zeeteefjes hou
den het voor gezien erg hè111 29 pers Tel 01186 1545

Tel 13529

Te koop moderne witte kast
losse delen Nieuw ƒ 3900 Nu
ƒ750 Tel 02507 19225
* T k c v moederhaard 2 jr
oud 1 jr gebruikt ƒ 300 Tel
02507 19628
* T k eenv draaibare buro
stoel op wieltjes ƒ25 Tel
02507 13224
T k prima gebruikte gashaar
den en ronde kachels alle
kleuren 1 jr voll garantie
Van Woustr
224
Tel
6623260 Ink mr rep
* T k a 2 pers houten bed
incl lattenbodem + matras
2 jr i pst ƒ200 Tel 17669
na 18 uur
* T k a 3 p rotan bank + bij
beh draaistoel ƒ200 Tel
17669 na 18 uur
T ka
modern
bankstel
3+3+1 3 j r oud Tel 16110
of 15111
Videotheek

DOJVIBÖ
De nieuwste films

THE LAST BOYSCOUT

C^
COMPANY BUSINESS
NO PLACE TO HIDE

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met
aratis achtergrondmuziek
Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

NAAIMACHINES
reparat'e alle merken
P E M STOKMAN
Pnnsenhofstr 7 Zandvoort
Tel 0250720072

Dombó
5 films
hele Week

VIDEOTHEEK

SINGER

:

ƒ25,- ;,

\airn

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken
- een 4 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Hobby's en
verzamelingen
Zondag 11 okt gemeen
schapshuis van 10 tot 17 uur
Verzamelbeurs
Zandvoort
gratis toegang Inl 02507
14234 of 02507 12303

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DÖMBQ
U ook?
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Dieren en
dierenbenodigdheden
Aang paarden en ponystal
ling Vol en halfpension bui
tenbakken aanw A dam N/
Broek in Waterland Tevens
paarden te gebruiken op
50/50 basis Tevens t k 2
mooie
Haflmgers
02903 3276
* T k prachtige guppies
Tel 17385
* Wie heeft er voor mij een
jong poesje 02507 16174

.o

T E C H N l S C H

B U R E A U

HAARLENJ 023-422:224
ZAND VOORT 02507-18484
Te koop
aangeboden

* Te koop aangeboden
z g a n een Zanussi TD50
wasdroger weinig gebruikt
Nieuwpnjs ƒ399 Nu voor
ƒ 195 Tel 02507 18170
* T k nieuwe echte lamsvel
len slippers 7 ƒ 15 KI loupe
ƒ 17 50 Nwe slangeleren por
tefeuille ƒ 1750 Nieuw Tel
02507 15253
* T k a Bebecar wandelwa
gen vaste verkoopprijs ƒ70
Wandelwagen met doorzich
tige kap prijs ƒ50 Tel
02507 19400
* T k a gasfornuis met elec
tnsche oven en grill merk In
desit Pr ƒ300 0250716331

: Betamax:;
•films te koop
Verhuur van >: .
Niritëhdö; spelletjes
• én;Game Bpy;;;:
Videotheek

Dombo

• Corn. Slegersstraat" 2b "
Tel. 02507-12070 ' '

Tel 13529

Gratrs Micro's en betaalde Mrcro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterhjK
maandag tot 16 00 uur Betaalde Micro's moeten worden ingelegerd aan de balie \an ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur

Bl\\

STOK B V

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

\ \ i j /i|ii niet u n s p i a k d i | k \oor f o u t e n ontstaan door o n d u i d e l i j k h a n d s c h r r l t
\ \ i | hchoudui ons het r i c h t voor / o n d i i o p g n t \ in redenen teksten te wij/igen of niet op te nemen

pi r l/t n mtl d

HASSING B V

Woninginrichting

Of afgeven bij
- Kantoor Zand\oorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
20-11 J M Zanduioit

'

CUIMTO

.\

LIVESEX PRIVEi 75cpm
De madam verbindt je door
voor een privé gesprek1
Grieks standje
06 95 05
Erox live
06 95 06
Rijpe vrouw
06 96 09
S&M live
069626
Tieners (18) live
069636
Topsexbox 25+
06 97 22
Frans standje
06 97 33
Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex Info 06 9766 75c pm
Meer dan 400 meisjes van 18
willen een afspraakje met jou
06 320 322 11 75c pm
NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18 jr
06 320 324 11 75c pm
Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters
SM voor 2 (direkt apart)
06 320 329 99 75c pm
ONDEUGENDE
huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkon
takt vraag naar hun telnr
Bel nu 06 9661 75c pm
PARTNERRUIL pnvelijn dl
rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06 320 330 91 75c pm
PRIVÉ KONTAKT Je krijgt di
rekt n meisje van 18 jr aan
de lijn 06 9570 100c pm
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken n slippertje 06
32032144 75c pm
Sabnna en nog veel meer
meiden van 18 willen direkt
apart 06 320 322 88 75c pm
Schoolmeisjes van 18 jr wil
len ervaring opdoen Datmg
06 320 330 43 75c pm
SchoolMeisjes (18 jr) 75 cpm
LesbiTiener
06 320 323 37
2 Peertjes
06 320 323 78
Straatmeid
06 320 326 17
Onschuldig
06 320327 47
Sexles 18+35 j 06 320 328 27
SEX VOOR 2 direkt kontakt
met jonge meiden jongens
(18) en huisvrouwtjes
06 320 330 46 75c pm
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje van 18 Vraag haar
telnr Bel 06 9502 75c pm
Slippertjeslijn meisjes van
18 zoeken sexkontakt
06 320 320 36 75c pm k ,
SUPER SEXY VROUWTJE
geeft zichzelf haar adres en
haar telefoonnummer bloot
069680 100c/m
Wegens enorme drukte met
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 13 00 en
22 00 uur 02507 16141 of
023 400130
WILDE MEIDEN 75cpm
06 320 326 77
Ruige Sex
06 320 326 63
Sexkast
0632032619
Effe Vlug
06 320 325 54
Volle Bolle
06 320 327 06 Grieks Standje
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur Telefoon
02507 16141
*****ZAPPSEX*****
Draai of toets om heen en
terug te spoelen t lekkerste
kun je blijven herhalen 75cpm
Schooljuf
06 95 09
Sexclub
069691
Effe vlug
06 96 92
Rijpe vrouw
069694
Meisjes (18 jr)
069640
Frans standje
069646
Vrouwtjes
069711
S&M Club
06 97 91
TOP&EX 25 +
069792
Hardcore
06 97 94
Zoek jij telnrs van echte hete
meiden van IS? Gewoon voor
n opwindende sexafspraak'
06 320 330 42 75c pm
Zoek jij wulpse meisjes van
18 jr? Bel Supersexkontakt
06 320 320 44 75c pm
• Wij behouden ons he
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Diverse clubs

diversen

Mw M Oudt-Smeenk - Amsterdam

voor de OPTISCHE RECEPTSLIJPERIJ en
voor het VEREDELINGSLABORATORIUM

Illlll kljsll II

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden

-$y

GR Q E N E STE l N bv

Elders op deze pagina vindt u een Mitiro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
bnevenbuslichting naqrde

Prijswinnaars vorige week

MEDEWERKERS

B j pi l listig'" 'l' ^'" '" " w '"'' " M ' " '" «ij-ill'"i"i' r\(lsltllli(l Op u 1/01 k wonfl lltl nl\< lU i rili rs Innli n
In l M i-ptt ulin^-^ hu d M n ki uil u rslunn! Hu noor
\i >idl / \ 00 in ii k
iu (,i In ulil

Postbus l 56

MiCRO

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

Succesvolle kleine advertenties
voor de /akemnan en particulier

AJ-

Bloemen, planten
en tuinartikelen
Hoveniersbedrijf TONI Tuin
aanleg en Onderhoud me
Nieuwe Ideeën 023 338823
Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur aangeb 1 gestoffeer
de kl kamer voor 1 werkend
persoon eigen kookgeleg
gebr van douche en toilet
ƒ 325 p mnd Waarborgsom
ƒ650 Inl Cense mak Tel
02507 12614
Te huur gem appartemen'
t/m feb 93 ƒ 1200 p mnd all
in Tel 02507 18718
Te koop witte IKEA tafel me
tussenblad nw pr ƒ 1200 nu
ƒ 400 Tel 0250718718
Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534
Vakantie
buitenland

AQUADELTA
T h luxe 2 8 pers bung en
*WOEF
app Veel rekr mog Ideaal
Honden van Zandvoort opge voor jong en oud 043 645048
let Ik Sherrif ben van mijn
De leukste Pluto
zomervacht gered Kan nu
jeugdskikampen
weer sparen voor mijn nieuwe
Bel voor de gratis folder
wmterharen Ik was bij HON
020 6140418 (SGR)
DENKAPSALON ELLEN LET
OP baasjes jullie moeten een
SUPER GOEDKOOP
nieuw nummer bellen 30068 op wintersport m Tsjechoslo
tussen 1400 1600 uur
wakije 10 o luxe busreis incl
WOEF SHERRIF
hotel v/p en skipas v a ƒ 549
Concordia Reizen 05213 1333
Lessen en clubs
Vaar/surfsport
* MYTHEN EN SYMBOLEN
v d TAROT
Rubberboot 310 mtr evt
'TAROT KAARTEN LEZEN met 3 pk Johsom bb motor en
START 13 14 okt
w/el set Tel 02507 14353
Inl 0250718100
Vaarschool Amsterdam
cursus vaarbewijs 1 6 lesser
ƒ200 Vaarbew 2 6 lesser
Zalenverhuur
ƒ200 incl cursusboek Exa
men 12 dec locatie Café d«
VERENIGINGSGEBOUW
Zeilvaart Ruyterkade 106
Adam Start 12 13 okt In'
De Krocht
020 6738836
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 0250715705 bgg 19932
Rijwielen,
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
motoren,
KOFFIETAFELS
bromfietsen

Allemaal leuke meiden (18)
zoeken z s m een vriend
06 320 330 77 75c pm
Als het klikt willen deze mei
den (18) vaker sexkontakt
06 320 320 55 75c pm
BETTY S ESCORT
Rrst Class Na 1900 uur
020 6340507 6328686
BISEX voor TWEE direkt
apart met een heet meisje
(18) of een lekkere jongen
06 320 330 87 75c pm
Dames die zich overdag ver
velen zoeken SEXKONTAKT
06 320 326 66 75c pm
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
Bel 06 9501 75c pm
DEBBIE s Sexdating maak n
afspraak met haar vriendin
nen 06 350 222 41 75c pm
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen (18)
voor een live heet sexge
sprek 06 320 330 81 75c pm
Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar telnr
voor n avondje uit Direkt
apart 06 9510 75c pm
Direkt kletsen met n leuk
meisje van 18 Bel 06 9757 en
maak n afspraakje 100c pm
DIREKT KLETSEN met een
leuk meisje1 Bel snel
06 320 330 21 75c pm
Direkt kontakt met een meisje
van 18 Druk op de nul voor
meer meisjes 06 320 322 05
75c pm
Direkt Snel Sexkontakt
SEX KONTAKTLIJN
0632032032 100c pm
DUIK m bed
met n lekkere
meid (18)1 Vraag haar tel nr
Bel 069511 75c pm
Eerste wilde EVELIEN niet
maar oen ze haar rokje liet
zakken i 06 9530 75c pm
Er zijn genoeg meiden van 18
die ook het bed in willen
Luister op 06 9603 75c pm
ERVAREN Vrouwen 75cpm
06 320 323 63
Rijp Ordi
06 324 324 54 „ Rijp Chique
0632032770 Negerin 35+
06 320 328 99 Rijpe Dikke Vr
06 320 329 30 Verpleegster
GAY PRIVÉ Ben je op zoek
naar n afspraakje met een
lekkere jongen (18)? Of voor
een opwindend gesprek met
n hete knul Ubabici
06 9613 75c
pm
nnetemui
fücpm
Genoeg ondeugende meisjes
(18) Ben jij ook op zoek''
Bel 06 9602 75c pm
Gewillige meisjes (18) en
huisvrouwtjes zoeken jou
06 320 330 45 75c pm
***HARDCORE*** 75 cpm
06 320 322 76 Rijp en Ruig
0632032313
Haralesbi
06 320 324 04
Onderdanig
06 320 324 34
Top S&M
0632032618
Meesteres
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar n avontuurtje
Bel nu 06 9663 75c pm
Hete MEISJES (18) willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel nu 06 9665 75c pm
Hete meisjes van 18 willen
echt snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06 320 330 66 75c pm
HOMO Waar gebeurd knul
len onder elkaar
0632032701 75c pm
Homo Zoek je n hete boy
voor n sex afspraakje?
0632033018 75c pm
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06 320 330 88 75c pm
HOMOKONTAKT Zoek je
een lekkere boy9 Bel nu
06 320 330 95 75c pm
LEKKERE VROUWTJES ge
ven hun adres en telefoonnr
vertellen iets over zichzelf en
Diversen
wachten dat jij belt 06 9789
(100c/m)
ünda en nog veel meer meis X Y Z B V verhuizingen en
jes van 18 jr zoeken sexkon kamerverhuizingen Voll verz
takt Bel 06 9664 75c pm
Dag nachtserv 020 6424800

Huwelijk en
kennismaking

T k z g a n Union jongensfiets voor Ift 49 jr Tel
02507 19598 Vraagpr ƒ 150
Aantrekkelijke jongen 27 jr Zat v a 10 uur verkoop gebr
MBO 186 m slanf zoekt fietsen 5 x kinder a ƒ 35 5x i
voor een goede vriendschap ƒ65 10x heren a ƒ 115 pst
contact m een leuke vr tot + Ook div mooie dames en
45 ir Br nr 755 77920 v d bl herenfiets Bors van
• ANNULERINGEN van uwWaverenstr 35 A veen
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Rijles auto's
richten aan Centrale Orderaf
en motoren
deling Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam
Alblas Verkeersscholen
m 5 dagen
Onroerende
UW RIJBEWIJS
goederen te koop
Nieuwkoop 017248361
gevraagd
ben zo blij da
ik die nog hebi DE STEP
GARAGE
Uw rijschool voor een milieu
TE KOOP GEVRAAGD
vriendelijk rijbewijs Bel voo
Tel 02507 14534
info garage DE AUTO PET
Te koop gevraagd
• Wij behouden ons hè
grote vrijstaande of half
recht voor zonder opgave van
vrijstaande villa
redenen teksten te wijzigen
Opknappen geen bezwaar
Br o nr 761 77925 v d blad of niet op te nemen

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Gr Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
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Van der Weg krijgt weinig vragen over sociale wetten

Bridgenieuws

Spreekuur SVB dreigt te verdwijnen
ZANDVOORT - August van
der Weg zit sinds l april om de
twee weken tussen tien en
twaalf in het Gemeenschapshuis, om informatie te geven
over kinderbijslag, de A OW.-uitkering, en de A.WW.-uitkermg. Maar als er één
bezoeker langs komt, mag hij
zich in de handen wrijven "Als
de situatie niet verandert,
wordt dit steunpunt van de Sociale Verzekerings Bank misschien opgeheven," vreest hij.
door Mariannc Timmer
Of de Zandvoorters het te druk
hebben met de toeristen, vakantie
aan het vieren zijn, of dat het steunpunt van de Sociale Verzekerings
Bank (SVB) nog niet bekend genoeg
is, weet August van der Weg met,
maar feit is dat hij weinig klandizie
ontvangt op zijn spreekuur Het
steunpunt is op l april van start ge
gaan "Aan het eind van het jaar
wordt het geëvalueerd Het Gemeen
schapshuis is voor een jaar afge
huurd Misschien dat het volgend
jaar opgeheven wordt als er te wei
mg bezoekers komen Per slot van
rekening kost het wel geld," schetst
Van der Weg
De SVB medewerker geeft informatie over de A K W (Algemene
Kinderbijslag Wet), de A O W (Algemene Ouderdoms Wet) en de
A W W (Algemene Weduwe en We
zenwet) Hij helpt ook met het invul
len van formulieren De A O W is de
wet waar de meeste Nederlanders
een beroep op doen "Als het goed
zit, dan komt de aanvrager maar een
keer in contact met de Sociale Verzekermgs Bank, namelijk om de for
muheren m te vullen Daarna wordt
het bedrag automatisch gestort,"
weet de Informant afdeling Pensioe
nen, zoals Van der Weg zijn officiële
functie is
De grootte van de A O W -uitke
ring hangt af van het aantal jaren dat
de Nederlander in zijn vaderland
woont Soms hebben mensen een
aantal jaren m het buitenland door
gebracht "Dan krijgt de aanvrager
een uitkering die gebaseerd is op het
percentage van het aantal jaren dat
hij hier heeft gewoond De rest moet
dan aangevuld worden door pensi
oen uit het land waar hij toen heeft
vertoefd," vertelt Van der Weg Als
een aanvrager geen pensioen krijgt
uit het land waarheen hij geemigreerd was, kan hij de lage A OW uitkering aanvullen met bij
stand
De informant helpt op het steunpunt vooral met het invullen van

BC Lotus wederom op dreef

Vrouw en techniek

Starterscursus

Zandvoort huldigt ondernemers

Een aantal anoniem geselecteerde
ingezetenen bezocht m het verleden
jaarlijks de plaatselijke winkeliers,
om een indruk op te doen van elke
zaak die bij de ondernemersverem
ging OVZ is aangesloten De presen
tatie van de winkel en etalage, de
variatie in het assortiment en de
klantvriendelijkheid van het perso
neel en de eigenaar waren de voornaamste criteria

Ouderen op stap

17166

Veiligheid

Drie cd's halen,
twee betalen bij bieb

Scouting wint prijs

De Stella Maris St Willibrordusgroep was een van de drie groepen
die op dit evenement een prijs uitgereikt kreeg De groep kreeg de prijs
nadat haar naam getrokken was uit alle deelnemers aan de Jamboree l
oterij Vier afgevaardigden van de groep ontvingen de cheque van 2500
gulden De scoutmggroep wil een grote tent voor het kamp aanschaffen
van het geld

KNBRD eert leden

• Van links naar rechts: ex-voorzitter Van der Laan, Kees Bruijnzeel, Van
Kuijk en J. Paap.

maken Hoewel dit aantal niet be
paald doet vermoeden dat deze 'prij
zenslag' bij de dorpsgenoten een rui
me mate van belangstelling geniet,
is de ondernemersvereniging toch
van plan met deze formule door te
gaan Voor de onderscheiden onder
nemers Bruijnzeel, Paap en van
Kuijk was dit afgelopen maandag
slechts bijzaak Zij toonden zich na
Onvrede
afloop van de huldiging dik tevreden
Deze eenzijdige huldiging van de met de keuze van hun schaarse
winkeliers wekte enige onvrede bij dorpsgenoten
de andere branches Met name de
horecaondernemers en de dienst
verlenende bedrijven vroegen zich Henk Oonk
af, waarom ook niet zij in aanmer
Behalve dat er ondernemers ge
king konden komen voor een bo huldigd werden, namen er ook twee
kaal Het OVZ-bestuur ging door de afscheid Naast voorzitter Van der
knieën en besloot dit jaar een andere Laan was dat Henk Oonk Op het
tormule toe te passen In plaats van moment dat Henk Oorik afscheid
een bokaal werden er nu drie bekers nam van Ondernemers Vereniging
beschikbaar gesteld en de jury werd Zandvoort, was hij 24 jaar bestuurs
opgedoekt De Zandvoortse mwo lid In de beginjaren was hij voorzit
ners mochten voor het eerst zelf kie ter Later, toen Leo Duivenvoorden
zen uit drie categorieën de detail hem opvolgde, werd hij secretaris
handel, de horeca en de dienstverle
nende bedrijven
Maar veertig jaar geleden al, in
1952, sloot hij zich aan bij een van de
94 Inwoners gaven de afgelopen twee ondernemersverenigingen Als
weken gehoor aan de oproep om bestuurslid was hij betrokken bij de
hun keuze voor de beste onderne- fusie tussen de Hanze en de Zand
mers m 1992 aan de OVZ kenbaar te voortse Handelsvereniging tot de

ZANDVOORT - In de uitwedstrijd tegen BSM heeft
Zandvoortmeeuwen een punt
laten liggen De Zandvoorters
schiepen zich dermate veel
kansen, dat een overwinning
zeker tot de mogelijkheid heeft
behoord Nu hielden beide partijen het op een 2-2 gelijkspel.

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

Prijsbekers voor klantvriendelijkheid
ZANDVOORT - De jaarlijkse
uitreiking van de ondernemersbokaal geeft in Zandvoort
iedere keer weer veel stof tot
gesprek. Maandagavond werd
de trofee voor de zevende maal
uitgereikt. Ditmaal kwamen
drie ondernemers voor deze
prijs in aanmerking De gebroeders Bruijnzeel van 'Jupiter' aan het Raadhuisplein,
strandpachter Jaap Paap van
'Het Trefpunt' en directeur G.
van Kuijk van de ABN-AMRObank, waren, zo vonden 94
dorpelingen, de meest klantvriendelijke ondernemers. De
meeste stemmen gingen naar
Bruijnzeel Hij werd dan ook
'super ondernemer' 1992 In
Jupiter nu gedurende een jaar
de wisselbokaal

Strijd schaakclub op
scherpst van de snede

ZANDVOORT - Bij de Zandvoort
se Bridgeclub sloegen, in de A lijn,
de heren Bakker en Brandse kei
hard toe, nadat zij de eerste wedstnj
den wegens vakantie gemist hadden
Nu dus direct een prima eerste
ZANDVOORT - Zowel bij de jeugd- als de semoiencompetitie
plaats
Het echtpaar Van dei Meulen is vorige week fel gestreden om de hoogste plaats op de ranglijst
kwam ook op gang en trok de zaken Maar liefst 32 leden van de Zandvooitse Schaak Club leverden
aardig recht met een tweede plaats onderlinge strijd op het scherpst van de snede
In de eeist twee ronden kwam dit
de jeugdafdeling wei den voi i negen pai tijen gespeeld Ook dc/c
duo met tot goede resultaten On geBij
week donderdagavond m het Ge vierde i onde wist Edward Geei ts po
danks deze resultaten kwam ei m de
meenschapshius tien pai tijen afge sitiefdooi te komen Dooi /ijnovei
top van het klassement geen veran werkt
Koploopster Rebecca Wil winning op Goitei veistcvisck hij
dering Spiers/Emmen staan eerste, lemse pakte
wederom de winst wat zijn toppositie op de ranglijst Ook
gevolgd door Molenaai/Koning
haai totaal op vijf punten uit vijf Dambrink, Lindeman, Van Elk
In de B lijn waren de dames Gotte partijen brengt Een zeei fraaie non MaicKok Schiltmeijei V a n E y k o n
en Koning goed op dreef Dit was derd procent score De clubkampi Ayress behaalden /eges Jack van
oen van het vonge seizoen Florian Eijk steeg door 7ijn winst maai liefst
ook wel nodig na de matig resultaten van
Moolen, maakte ook geen negen plaatsen en staat nu veertien
in de eerste ronden Met een score fout der
en steeg door zijn zege naar de de De clubkampioen van voi ig jaai
van 64,29 procent werden Gotte/Ko
plaats
John Ayress kwam de toptien bin
nmg eerste, terwijl de tweede plaats tweede
Uitslagen uit de derde ronde nen en wel op de negende plaats
was voor de dames Paap/Verburg Henk
Wülemse Rebecca Willemse
Van do interne competitie waai in
De dames Lemmens/Menks behiel
l, Florian van dei Moolen Jan Ko totaal 20 leden aan mee doun /u t de
den hun koppositie Tweede zijn me Onmg
l O, Mare Habets Bas van der toptien er als volgt uit l Edwaid
vrouw De Kruijff en de heer Kleijn
O l Nanouk Marqueme Shan Geerts 2 Louis Dambi mk 3 Linde
In de C lijn blijven de dames Ha Meij
Paap l O, Sandra Beugel Henry man 4 Gorter 5 Van Elk f) Pepijn
gen en de Vries opmerkelijk goed na
O l, Bas Geurts Remco de Paap 7 Gude 8 Jansen 9 John A\
scoren, want ook nu plaatsten zij Hendriks
l O Thomas Hesse Bart Tim ress, 10 Termes
zich als eerste De rest van het C Roode
l O Bas van der Meij
Volgende week dondei da^avond
veld werd op afstand gezet Verhaaff mermans
Paap O l Nanouk Marque gaat het eeiste team van de Zand
en Van den Meer werden m deze lijn Shanna
tweede Riant aan kop na drie wed me Domimc Hoogendijk l O Henk vooitse Schaak Club in een thuis
wedstrijd, het opnemen tegen het
strijden staan de dames Hagen/De Willemse Mare Hataets remise
sterke Hoofddorp 3 Dit is de eerste
Vries Op de tweede plaats hand
competitie wedstrijd Vorig jaai de
haafden zich de dames Van Leeu Senioren
gradeerde het Zandvoortse team
wen/Slegers
In de seniorencompetitie werden naai de 4e klasse NHSB
In de D lijn zetten mevrouw Vis en
de heer Van Gageldonk hun promo
plannen door Ook deze week
• August van der Weg verwacht vanaf januari veel vragen. Dan treedt de Algemene Nabestaanden Wet in werking. tie
Weduwen(aars) kunnen dan hun uitkering verliezen.
Foto Bram stenen werden zij eerste met het goede per
centage van 63,19 procent Mevrouw
en de heer De Vries volgden
formulieren Die zijn nog steeds zo kort," stelt Van der Weg Hij ver met gekort worden als ze een part Hooy
ZANDVOORT - De teams van B C Lotus hebben ook het
goed
met
een twee positie In de to
ingewikkeld dat ze mensen afschrik wacht dan ook wel boze reacties ner of inkomen uit arbeid hebben
afgelopen weekeinde weer goed gepresteerd Na drie gespeelde
taairangschikking
gaan
Vis
en
Van
ken De hulp van Van der Weg is "Het komt toch koud op je dak alsje
Mogelijk dat er, als de nieuwe wet Gageldonk aan kop met als goede wedstrijden zijn de eerste vijf teams nog steeds ongeslagen
gratis Je zou verwachten dat vooral nu een bepaald inkomen geniet en m gaat, meer behoefte is aan raad en tweede
Hooy/De Vries
Wanneer daarbij wordt betrokken dat vorig seizoen drie teams
mensen afkomstig uit etnische groe dan met minder toe moet " De nieu daad van Van der Weg Echter als de
Inlichtingen over de Zandvoortse naar een hogere afdeling promoveerden, dan moge duidelijk zijn
pen, die uiteraard ook recht hebben we wet kent wel een overgangsfase belangstelling voor het steunpunt zo Bridgeclub
zijn te verkrijgen bij de dat de stemming bij de Zandvoortse badmmtonveremging er
op bijvoorbeeld kinderbijslag, moei De eerste vijfjaar zullen mensen van gering blijft, kan het best zijn dat wedstrijdleider
de heer H Emmen, weer helemaal m zit
te hebben met de formulieren, maar zestig jaar en ouder waarschijnlijk Van der Weg al weg is
telefoon 18570
Van der Weg heeft er nog nooit een
Het eerste team dat, in de moeilij len Crabbendam (weer terug bij Lo
op het spreekuur gehad De aankonke uitwedstrijd tegen Airsport tus en voor het eerst m de basis)
digmg van het nieuwe steunpunt is
moest aantreden zonder routmier brachten de partijen weer m even
daarentegen nog met opgesteld m
Peter Smit, bereikte dankzij een tak wicht door afgetekende overwmmn
ZANDVOORT
De
ANBO
organi
het Turks of Marokkaans
ZANDVOORT/BEVERWIJK
tische wissel bij de gemengd dub gen zowel in de singles als in het
seert
verschillende
uitstapjes
Wie
Vragen die de informant vooral Het Regionaal Bureau Onderwijs
bels een verdienstelijk gelijkspel, (4 dubbelspel Om een puntendelmg te
het
dicht
bij
huis
wil
zoeken
kan
op
krijgt betreffen 'Wat gebeurt er met start in de week na de herfstvakantie
4) Geheel volgens de verwachting bereiken had Lotus de beide ge
20 oktober naar Woudenberg De bleken
mijn A O W pensioen als ik ga trou (week 44) een orientatiecursus tech
de heren van Lotus, Rene van mengd dubbels omgedraaid En het
Gelderse Vallei wordt bekeken via Roode en
wen, of scheiden', 'verlies ik kinder niek voor vrouwen Dat gebeurt in
Geusebroek nog een werkte De nog met ingespeelde
een herfsttour, m restaurant Rugge maatje te Torn
bijslag als mijn dochter gaat bijver samenwerking met Vrouw & Werk
klein
in de confrontatie mixed combinatie van Ellen Crab
stee in Hoenderloo wordt de warme met de A2 spelers
dienen', 'hoeveel belasting moet er IJmond en de Streekschool Kenne
Alex en Danny bendam met Torn Geusebroek ver
lunch
genuttigd
en
's
middags
wordt
worden ingehouden op mijn pensi merland De cursus, drie dagdelen
Lanu Zowel de beide herensingles loor kansloos van de zeer sterke
er
gedansd
en
bingo
gespeeld
Om
oen' etcetera
per week, vindt plaats in Beverwijk
alsook het herendubbel werden met kombinatie Hanneke Lowie/Alex
zes uur is de aankomst m Zand overmacht door deze topspelers van Lanu, waarna Francien Ojevaar en
en duurt tot juni 1993 Kosten 60
voort
Inschrijven
op
13
oktober
tus
gulden Informatie Regionaal Bu
gewonnen
Rene van Roode via een effectieve
Nieuwe wet
sen twee en drie uur in het Gemeen Airsport
reau Onderwijs, tel 023 275219
Bij de dames was het evenwel net dubbelspel opstelling de tegenstan
schapshuis
Kosten
41
gulden
per
De meeste problemen moeten nog
andersom Francien Ojevaar en El ders m het tweede gemengddubtael
persoon
komen volgens Van der Weg "In
met m hun spel lieten komen Na
januari 1993 treedt de Algemene Na
tweemaal 15 9 m deze laatste partij
Wie het verderop wil zoeken kan
bestaanden Wet in werking Dat is
ZANDVOORT Streekschool Ken
in het voordeel van Lotus was de
mee met de kerstreis naar Sluis m
de opvolger van de Algemene Wedu- nemerland begint deze maand een
puntendelmg een feit
Zeeland De reis is van 23 tot en met
ZANDVOORT
Op
de
donderda
wen en Wezenwet Volgens de nieuwe cursus voor mannen en
8 en 22 oktober organiseert de 28 december Inschrijven in het Ge
A W W speelt het inkomen van een vrouwen die overwegen om een ei gen
Het tweede, derde, vierde en vijfde
Eerste
Lijns Samenwerkmgs Over meenschapshuis op 15 oktober tus
samenwonende partner geen rol, en gen bedrijf te beginnen _ Kosten leg Zandvoort
ZANDVOORT Van 21 september team van Lotus boekten weer fraaie
sen twee en drie uur Er moet hon
in
samenwerking
met
ook kan iemand erbij werken zon vanaf 60 gulden Inlichtingen bij de de ANBO een voorlichtingsdag over derd gulden aanbetaald worden De tot 21 oktober kunnen de Zandvoor overwinningen op respectievelijk
der gekort te worden Als de nieuwe Streekschool
Kennemerland
'Ouderen en Veiligheid' Aanvang reis kost 550, 566 of 592 gulden (af ters bij de bibliotheek drie cd's ha Amsterdam l (7 1), Dumwijck (8 0),
wet ingevoerd wordt, wordt men ge 023 242947 of 02510 - 16867
len, twee betalen Voor het lenen van Overbos (5 3) en Flower Shuttle (6
twee uur in het Gemeenschapshuis hankelijk van het comfort)
drie cd's moet dan vier gulden be 2) en zijn allen betrokken in een
taald worden De discs mogen een gevecht om de bovenste plaats Ook
week geleend worden Volgens het de BI jeugd van B C Lotus keerde
persbericht organiseert de biblio met een 5 3 overwinning op Overbos
,
theek deze actie om 'de herfstde BI weer in Zandvoort terug
pressie te verlichten'
In de komende drie weken staan
De bibliotheek heeft sinds 1987 de spelers (sters) van Lotus in de
ZANDVOORT De leiders en leidsters van de scouting groep Stella
cd's in de collectie Het assortiment sporthal Pelikaan (woensdagavond)
Mans - St Wülibrordusgroep namen het laatste weekeinde van sep
bestaat uit ruim negentienhonderd en de Van Pageehal (vrijdagavond)
tember deel aan de 'Scout-in' m Dronten Hier worden elke twee jaar
cd's, waarvan 1550 populaire (waar tegen elkaar in het strijdperk in een
door duizenden kaderleden nieuwe spel ideeën opgedaan via het uit
onder ook jazz) en ruim 350 klassie jaarlijks gevecht om het Clubkampi
wisselen van ervaringen van de verschillende groepen
ke cd's
oenschap

huidige Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Hij heeft al heel wat bestuurders
naast zich mee gemaakt Maar memand had zo'n 'lange adem' als
Oonk Toch is ook hij al een aantal
jaren van plan zijn functie neer te
leggen „Ik sta al vijf jaar op het
rooster om af te treden Maar dat
was er tot nu toe niet van gekomen
Vooral omdat er telkens andere
mensen weggingen "
Op die momenten leek het hem
beter om aan te blijven als bestuurs
lid Voor de voortgang van de diver
se zaken, maai ook om te voorko
men dat de 'indruk' zou ontstaan,
dat er paniek was uitgebroken bin
nen het bestuur Die indruk kon
makkelijk ontstaan als meerdere be
stuursleden tegelijk zouden opstap
pen En dat wilde Oonk voorkomen
„Want er was geen paniek "
Tot afgelopen maandagavond dus
bleef hij op zijnbestuursstoel zitten
„Ik heb in het begin van het jaar
aangekondigd, dat ik in het najaar
zou aftreden Daar heb ik mij aan
gehouden, ook al besloot ook voor
zitter Van der Laan om af te treden
Je kunt niet bezig blijven "

ZANDVOORT - Tijdens een feeste
lijke bijeenkomst van de 75 jarige
KNBRD werd door voorzitter Boers
ma tijdens de FIS een Medaille van
Verdienste uitgereikt De Zandvoor
ter J G Bisenberger ontving deze
medaille als erkenning van persoon
lijke verdiensten op het terrein van
het internationale reddingswezen
Bisenberger is erevoorzitter van de
Zandvoortse Reddingsbrigade, die
aangesloten is bij de Koninklijke Ne
derlandse Bond tot het Redden van
Drenkelingen, deel uitmakend van
de Federation Internationale de
Sauvetage Aquatique Hij was twaalf
jaar algemeen secretaris
Plaatsgenoot Rob Vos, penning
meester van de Zandvoortse Red
dingsbngade, tevens pennmgmees
ter van de Koninklijke Nederlandse
Bond tot het Redden van Drenkelm
gen (KNBRD) werd tijdens een bij
eenkomst op het VOC schip 'Am
sterdam' benoemd tot Lid van Ver
dienste Hij vervult het penning
meesterschap van de KNBRD reeds
meer dan tien jaren

Inbreker blijkt kat
ZANDVOORT De portier van een
hotel aan het Burgemeester van Fe
nemaplem waarschuwde op l okto
ber rond vijl uur 's morgens de poli
tie, omdat hij in het hotel geluiden
hoorde, die mogelijk werden veroor
zaakt door een inbreker Bij de
komst van de politie kon de 'inbre
ker' al snel worden gelokaliseerd
Het bleek een kat te zijn die m een
aangrenzende ruimte was gekomen
en er niet meer uitkon Nadat de
portier was geconfronteerd met de
ware identiteit van de inbreker, haal
de hij opgelucht adem De kat is
weer m vrijheid gesteld

ten van Freek van der Mije en Jos
van der Meij passeerden de doel
man, maar werden op de doellijn
door een verdediger weggewerkt
Zandvoorters, maar toch moest een derde en zelfs vierde treffer hing Opnieuw kreeg BSM een strafschop
Marcel Schoorl op de doellijn red m de lucht De kansen werden ech- toegekend, maar nu stopte Eerhait
ding brengen toen doelman Eerhart ter gemist BSM kon onverwacht te de bal
al gepasseerd was Zeer verdiend rugslaan Rocco Termaat vloerde
Met nog tien minuten te gaan
zou Zandvoortmeeuwen toch een een tegenstander net binnen het
voorsprong Eindelijk lukte het strafschopgebied Op de toegekende kreeg de overigens goed keepende
Zandvoortmeeuwen speelde een Ruud van Laere een kans te verzil strafschop was Ron Eerhart kans Eerhart een hoekschop met onder
Uitstekende partij In de eerste tien veren en even later was het al O 2 loos, l 2
controle BSM kwam zodoende als
minuten kwam Ruud van Laere Freek van der Mije kopte een voor
In de tweede helft een sterker nog aan de gelijkmaker, 2 2 In de
driemaal vrij voor de doelman, maar zet onhoudbaai in de kruising
BSM Zandvoortmeeuwen kwam slotfase kregen beide teams nog mo
het lukte hem niet de BSM keeper te
echter vanuit de hechte defensie, gelijkheden op een doelpunt, maai
Passeren Het initiatief lag brj de
De Meeuwen bleven aanvallen en zeer vaak in doelnjpe positie Inzet- gescoord werd er met meer

ZVM laat kansen liggen

Aanzienlijke schade
na brand Albatros

Met hoogwerkers klom de brandweer de zaak binnen, om vervolgens de brand van binnenuit te blussen
Polo Bra 11 St i

ZANDVOORT - De gasten
van restaurant De Albatros m
de Haltestraat moesten zon
dag op slag het etablissement
verlaten de schoorsteen stond
m brand

te zien is dat er een brand heeft ge werd de hitte te gioot en witte de
woed Ook op het moment dat de schoorsteen vlam De afzuigpijpen
brandweer arriveerde leek het van kwamen ook naar beneden vallen
buitenaf loos alaim Binnen werd Vei volgens kwam ei look uit het
echter hard gewerkt Demmeis plafond aldus de eigenaai Het pei
Mijn complimenten vooi de brand soneel heeft eerst /elf met watei en
weei Ze hebben echt vakwerk vei poedei blussers getracht de bi and te
"Er kwam rook uit het plafond Zo richt en de schade zoveel mogelijk bestujden maai dit mocht met ba
ontdekten we de brand ' vertelt Mi beperkt Ze zijn van binnenuit gaan ten
chel Dammers, eigenaar van restau hakken breken en blussen Ik denk
Volgens Demmeis zijn schooi
lant De Albatros De gasten werd dat, wanneei ze van buitenaf wai en
verzocht het pand zo spoedig moge gaan spuiten de hele boel onder was steen, afzuiginstallatie en motoi nog
lijk te vei laten "Dat ging met met gelopen
op 4 augustus nagekeken en schoon
paniek gepaard, maar heel lustig,'
gemaakt 'Ik heb een vast conti at t
Het gebeuit vijf keei per jaai
zegt Demmers, die trots is op zijn
Kortsluiting
personeel dat zo adequaat heeft ge
De schade als gevolg van de bi and
Demmers had net een dag vakan is aanzienlijk Ik heb last van wa
reageei d De meeste mensen waren
halverwege de maaltijd, dus alle bor tie toen hij gei oepen werd vanwege tei , rook en i oetschade Daai naast
den met voedsel bleven staan En de fik "Het was echt een onheilstij is de bovenwonmg, die ik vei hum
omdat de verzekering nog langs ding, want op dat moment gebeulde de beschadigd en zijn ei platonds
moest komen, bleven ze ook staan ook dat vliegtuigongeluk in de Bijl ki omgetrokken Ook de nokbalken
wat een vreemd gezicht opleveide mer ' Demmers vermoedt dat kort zijn helemaal verbrand
De Albatros gaat vooilopm dicht
voor de passanten die, nadat de sluiting m de motor van de afzuigin
brand geblust was, langs het restau stallatie de oorzaak van de bi and is om de schade te hei stellen Dem
rant liepen
geweest Daaidoor werd de afzuig mei s hoopt ovei drie a viei weken de
Temeer omdat er van buiten met pijp met voldoende meer gekoeld zaak weei te openen
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KEY

Prachtige
herfstboeketten

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

heet u welkom met een speciaal 4-gangen oktober-menu in
restaurants / partycentra
restaurant

restaurant

bij

«*RECHTHUIS
aan de Amstel
Amstelveonseweg 764
1081 JK Amsterdam
tel. 020-6445814

Schans 32
1421 BB Uithoorn
tel. 02975-61380

Menu MIRANDA f 49,50 p.p.

Menu HET RECHTHU1S f 37,50 p.p.

Mosselsalade met whiskysaus

GrapBlniit-cocktail met sherry

Menu BOSRAND f 37,50p.p. '

\ SINGER l

4

Vispaté van grietbot en zalm

•*

gïoie krocht 24
zancivoon, 025O7-12301

Bouillon mei
komkommerparels

*
Heldere kervelsoep

Bouillon met reepjes prei
en flens/es
H

Varkenshaasje* met roomsaus

ir

NAAIMACHINES ZANDVOORT

Jachtschnitzel van kalkoen

:

Runder-entrecôte met pepersaus

ir

BROOD,
EEN RIJKE OOGST

Warm korstbakje met appel
en rozijnen vulling

* vanil/esaus
Kaneelijs met

VanSle-i/s met bosvruchlen

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

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

„erica"
Fa. Gansner & Co.

tel. 14764-14090

Amsteldijk 223
1079 LK Amsterdam
tel. 020 - 6445768

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Onze zaalaccommodatie in alle vestigingen is uitermate geschikt voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrijfs) party.

vrijdag:

Tot de KEY GROEP behoort ook de unieke varende party-lokatie RADERSALONBOOT KAPITEIN KOK in Amsterdam,
tel. 020 - 6234971 voor gezelschappen vanaf minimaal 80 en maximaal 375 gasten.

chocolade
notenbrood

KEY GROEP, OostelijkeHandelskade9, 1019 BLAmsterdam

3,25

zaterdag:

Deskundig advies.

m

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

molen
sesam stokje

TTWYYTTTVYWWTTW
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DGO

college a m s t e r d a m

:

, lri.Het.lcdder van contrdetonderVijs
is er een groot opleidingsaanbod

:;VJe:r jb l

Weekmedia or microfiche.

HOGEWEG 28.
TEL. 12989

p le^

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

:beschikbaar, eVénfueël aangepast '
^aôn: o.a. 'indiyiduéle wensen of ;. .
scholingsvrogen van instituten. Het

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

EEN ERVAREN TYPISTE
voor halve dagen.
Haar werkzaamheden zullen bestaan uit:
- hét werken met de computer
- typen correspondentie etc.
- administratieve werkzaamheden
- lichte kantoorwerkzaamheden.
Gaarne ontvangen wij uw sollicitatie met informatie over ervaring, opleiding, leeftijd en andere
relevante gegevens.
Schriftelijke reaktie sturen naar:

Adviesbureau
voor Bouwkosten Caicu b.v.
Brederodestraat 31,
2042 BA Zandvoort
t.a.v. dhr. P. Hoogvorst

mDGO college amsterdam verzorgt
vonderwij s voor "ruim 3600

•/;.
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

z l e k e n y'e r z p r g e n d e n i s • e r ee.ri . y e r k q r te' ',• v

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

Vrijblijvend prijsopgaaf.

opleiding. ;,:'.'.•:. .•.•• '••\'•• '•'• '••; . • • • • • • ' • ' ' '"-'V /'«';: •• V'O'-

(020) 6767641

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE

.•Start 'p p leid ing;: janyarM>993', : ? • : , . ; . •'.,';'' "•

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Stichting
Gezinszorg Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1,
2111 HT Aerdenhout

BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a

Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgende taken aan thuiswonende mensen die van hulp afhankelijk zijn.
De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (ouderen) als kortdurend (iortge gezinnen) zijn.
Voor het rayon Zandvoort vragen wij

Postcode Loterij start nieuwe seizoen

BKOTE UITVERKOOP

naar de twee miljoen!

29ür~

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

5r-

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

9,95

Het nieuwe seizoen van de Postcode Loterij belooft
weer heel wat. Het gaat ook erg goed want er zijn al
meer dan 1,5 miljoen deelnemers. De twee miljoen
gaan we vast en /eker halen! De Postcode Loterij
geeft alvast het goede voorbeeld met een feestelijke
Eindejaarsprijs van twéé miljoen gulden!

AÏL.ÈS GiïATtè GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEDEWERKENDEN
voor 2 of meer dagdelen per week.
Wij bieden u o.a.:
- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent;
- zinvol werk met en voor mensen;
- gunstige werktijden;
- (bij)scholingsmogelijkheden;
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-dagen);
- arbeidsvoorwaarden volgens de
CAO-Gezinsverzorging;
- een bruto-uurloon van ƒ14,39 voor 27-jarigen en
ouder.
Heeft u belangstelling? Neem dan telefonisch kontakt op met onze
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatieafspraak.
Tel. 023-213421 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook
schriftelijk reageren aan ons adres.

MEUBELSTOFFEN

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

Het gaat een geweldig leuk seizoen worden. Te beginnen niet
een vernieuwde Mitbingo niet
nu nog meer kansen op 25.000
gulden. Ook nieuw is uw gastvrouw. Caroline Tensen. Maar
voor heel veel kijkers is xe al
een oude bekende, onder meer
als presentatrice van 'Wie ben
ik' met Ron Brandsteller en
Atulré van Duin. Gaat u er
maar eens echt voor zitten!

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

NOG STEEDS TEVEEL

Nieuwe hitbingokaarten
Dat kunt u rustig doen. want
de/e week valt uw eigen, persoonlijke set Hitbingokaarten
bij u in de bus. Samen met
alweer het vijfde nummer van
'Buitenkans'. Daarin leest u
alles over de twee miljoen en
het nieuwe sei/.oen en de vernieuwde llübingo met gastvrouw Caroline Tensen. maar
ook over- de vele projecten

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

1,89
1,73
1,04

(bij Palace Hotel)

LntErLanden sprelgroep
Huis-'aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van:

Café Sam Sam
SI rMieuwsblad

Dorpsplein 2.
presenteert

Met spoed gevraagd

Caroline Tensen, bekend van
'Wie ben ik' en 'Liefde np hel
eerste gezicht' gaal vanaf 6
oktober de vernieuwde Uilbingoshow presenteren. I.ees
er meer over in ons blad
'Kuitenkans'!

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecijfers 1211,
1214. 2924. 64320(6433?
Dan kunt u zich aanmelden
voor de volgende opnamen
van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

De winnende
Hitbingo-

BEZORGERS/STERS
HOGE VERDIENSTE
Bel: 02507-17168

(Live music)

zaterdag 10 oktober
aanvang 9 uur
Tot ziens

nummers van
29 september:
15
17
18
20
21

22
23
24
25
28

29 41
30 45
31
39
40

Meedoen
Nog geen deelnemer? Ifn de
kans op twéé miljoen gulden
voor slechts één tientje per
maand laten lopen? Nee toch?
Vul de WIN-TWEE-MILJOI;N-BON in en stuur hem
op. lïlke maand kans op een
Ion en elke week kansen op
25.000 gulden. En een kans op
de Eindejaarsprijs van twee
miljoen. Een mooier seizoen
kunt u zich niet wensen! •

Nog geen deelnemer?
Vul dan snel de bon in
en doe mee!

WiN-WEE-MiLJOEN^BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
• Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

yA

loten (a ƒ 10,-) per maand

[VVI'"".-..''.!.".^."'*'''.,.,.^-^.^.'^'!.^,!,..,,.!

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

'

J dhr. _1 mevr.

Adres:
Postcode: i i i i_i-i i i

Plaats:
15092.10

Postbanknummer:

Banknummer:

NATIONALE
Datum:

1
2
3
5
11

voor mens en natuur die de
Postcode Loterij steunt. Dat
kan alleen maar gebeuren
dankx.ij de honderdduizenden
deelnemers!

Spelregels Zoiua u on u'.v lekemngatschnit van uank of giro een atscliiijvmg tieüt ontvangen bent u deelnemer aan tle loterij Deelname impliceert aanvaarding van het regiement Maximaal 99 loten pur postcode Ais u tiet met een aisctiri|ving niet eeiis oent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven tiet bedrag terug te boeken. Opzeggen kan
ieder nidment Hieivoor kunt u .'icn wenden tot tiet secretariaat van de Nationale Postcode Loterii. Van Eegliensiraat 81 1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand en wordt
•.criictil door Notaris mi p j.rj van Cs te Amsterdam fiekkingsliisten en teuiement ;i|n veiknigbaai bi| tiet secietaiiaiit. Pilden worden automaliscii op uw bank- ot girorekening gestort Pri|.-en uoven de 1000 gulden worden Delast met 25°0 kansspelbelasting De loteni is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890 098.17? 39 B d 20-10 1989

J 1lot(/ 10,-)permaand J

t

PRINSENHOFSTRAAT 7
<Z? 02507-20072 ^
t/o garage Versteege
Maandags gesloten [J*
RITSEN
L
GARENS
^.
NAALDEN
^
SCHAREN
>•
BIASBAND
>•
FOURNITUREN
£
P. E. M. Stokman
KNOPEN
£
, reparatie alle merken KLEDINGREPARATIET

Handtekening:

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

'//s

WEEKMEDIA22

ZANDVOORT - De door
vierduizend toeschouwers bekeken internationale autoraces op het Circuit Park Zandvoort waren bijzonder turbulent. Felle gevechten tijdens de
races, felle discussies na afloop. Na al het spektakel kónden er ook nog drie kampioenen gehuldigd worden. Alex
Veenman bij de Formule Renault, Egbert Top bij de Koni
Produktiewagens tot 1400 cc
en Robert Valkenburg als juniorcup-winnaar van de Renault Clio Klasse.

DONDERDAG 8 OKTOBER 1992

Turbulente races op circuit

strijd nog niet gevallen. De Lotuscoureur Torn Langeberg deed goede
zaken door de lange afstandsrace
met overmacht te winnen. Langeberg stuurde zijn groene Lotus
Esprit gedecideerd naar de kop van
de race. Met spanning werd de (verplichte) pitstop met taandenwissel
afgewacht. Die verliep voor Langeberg in recordtijd. Achter Langetaerg
reed Lex Proper op de tweede plek
en de Pin Heikki Salmenautio bleef
Bij de grote toerwagens boven derde. Door mechanische probletwee liter is de beslissing in de titel- men had de naaste concurrent van

Langeberg, de Mercedes-rijder Van
Dedem, de strijd al gestaakt.

De Citroen AX Cup leverde wel
heel vreemde taferelen op. Titelpretendent Phil Bastiaans zette na een
wat teleurstellende derde trainingstijd de zaken snel recht. Hij passeerde teamgenoot en concurrente
Chantal van der Sluis al in de vijfde
ronde en kwam eigenlijk niet meer
onder druk te staan.
Bastiaans kwam echter op een
idee. Hij gunde Chantal van der

Sluis de overwinning en remde voor
de finish bruusk af. Van der Sluis
schrok van die aktie en ging voor
alle zekerheid ook vol in de remmen. Beiden gingen daardoor kruipend over de finishstreep. Het achtervolgende viertal moest daardoor
ook weer in de remmen. Dat gedrag
vond geen genade bij de sportcommissarissen en Bastiaans en Van
der Sluis werden uit de uitslag genomen. Ook bij de Renault Clio's waren de gevechten op de baan minstens zo fel als de discussies erna. In

de derde ronde reed Chantal van der
Sluis in de Tarzanbocht op volle
snelheid rechtuit en duikelde over
de vangrail door de reclameborden
heen. "Geen remmen", verklaarde
ze direct na haar vlucht koeltjes.
<
De wedstrijdleiding legde de race
stil, om de ravage op te ruimen.
Geerlof Stam die op dat moment op
kop lag, mocht bij de herstart van
poleposition weg. Ook dit keer dook
hij als eerste de Tarzanbocht in. Hij
werd na enkele ronden gepasseerd

door Michael Bleekemolen, die als
eerste onder de zwart/wit geblokte
vlag doorkwam. Nadat beide manches waren opgeteld bleek Geerlol'
Stam toch de totaalwinnaar.
De juniorencup was voor Robert
Valkenburg. Bij de Formule Ford
1600 pakte juniorentearn-rijder Roger Ciapponi zijn eerste overwinning. De tweede plaats, die Alex
Veenman in de Formule Renault
pakte was voldoende voor het kampioenschap. Bij de Formule Opel
ging de zege naar Alain van Worclragen, terwijl bij de Koni Produkticwagens tot 1400 cc de overwinning
was voor Cor Euscr. Door in deze
race tweede te worden werd Egtaert
Top Nederlands kampioen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT KORT
Bekerwedstrijd
ZANDVOORT Vanavond speelt
het herenteam van Holland CasinoZVM een uiterst interessante bekerwedstrijd. Tegenstander is het derde
team van Aalsmeer, dal in de landelijkc afdeling spoelt. Om tien voor
half acht ontmoeten de teams elkaar
in de Pellikaanhal aan de A.J. van
der Moolenstraat.

Koppelwedstrijd
Vrijdagavond aanstaande organiseert
de
softbalvercniging
Clicks/TZB de eerste klaverjaswedstrijd om het koppelkampioenschap. Dit seizoen worden zeven klaverjaswedstrijden gehouden, waarvan de beste vijf resultaten meetcllen voor het totaalklassement. De
opbrengst van de avonden komt ten
goede aan het softbalgebeuren. Vrijdagavond begint de klaverjasstrijd
om acht uur in de kantine van TZB
aan de. Kennemerweg. Elke speelavond zijn er leuke prijzen te verdienen en wordt er een loterij georganiseerd. De inschrijfkosten bedragen
zeven gulden vijftig per koppel.

Zaalvoetbalteams komen
uitstekend voor de dag
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie
werden
door de plaatselijke clubs goede resultaten behaald. Nihot/Jaap Bloem Sport won, na
twee ongelukkige nederlagen,
voor de eerste keer. DRC Arwiko werd met 8-6 geklopt.
ZVM/Aannemer Winter begint
aardig te wennen in de hoofdklasse en won fraai van Ripperda met 7-3.
Nihot/Jaap Bloem Sport begon de
wedstrijd tegen DRC/Arwiko heel
sterk. Na twee minuten opende Robin Castien de score. De vreugde
was van korte duur aangezien in dezelfde minuut de gelijkmaker viel, 11. Ondanks dat de Zandvoorters
toen wat gehaast gingen spelen werd
er keihard geknokt voor de overwinning. Edwin Ariesen zorgde voor een
2-1 voorsprong, doch wederom zakte
Nihot/Jaap BJoem Sport weg. Binnen een paar minuten keken de
Zandvoorters tegen een 2-3 achterstand aan. Vlak voor het verstrijken
van de eerste helft maakte Wim de

Gestaakte strijd
ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen heeft het in
de uitwedstrijd tegen Bloemenkwartier niet best gedaan. Na een 3-0 achterstand was de scheidsrechter genoodzaakt de wedstrijd te staken
omdat de Zandvoorters nog met zeven spelers in het veld stonden. De
man in het zwart had namelijk vier
Zandvoorters de rode kaart getoond.
Er waren toen nog twintig minuten te voetballen. Voor dat het zover
was, was het best een aardige partij.
Bloemenkwartier en Zandvoortmeeuwen waren aardig aan elkaar
gewaagd, waarbij de Zandvoorters
iets dominanter op het middenveld
speelden. In de veertigste minuut
kwam Bloemenkwartier op een 1-0
voorsprong na een afschuwelijk
misverstand in de Zandvoortse defensie. Nadien viel tJë' ene na de andere gele en rode kaart en werd
Zandvoortmeeuwen op een 3-0 achterstand gezet, totdat zeven man
over waren en niet verder gespeeld
kon worden. Het woord is nu aan de
bond hoe het verder moet met deze
wedstrijd.

Jong, na een vloeiende combinatie
gelijk, 3-3.
In de tweede helft bleef Nihot/Jaap Bloem Sport de aanval zoeken.
DRC/Arwiko loerde op de counter
maar doelman Dobias Bloem was op
dreef. De strijd ging langdurig gelijk
op. 4-3 werd het door een treffer van
Bas Heino. Nadat het 4-4 was geworden zorgde Robin Castien voor een
nieuwe voorsprong, 5-4. De spanning
bleef tot aan de laatste minuut. Toen
DRC twee doelpunten scoorde en
een 5-6 voorsprong nam leek het
team van coach Guus Marcelle wederom tegen een nederlaag aan te
lopen. De Zandvoorters zetten echter de schouders er onder en wisten
alsnog met 8-6 te winnen door treffers van Wim de Jong en tweemaal
Edwin Ariesen.

TZB zonder winst
ZANDVOORT - Na vijf competitie
wedstrijden in de tweede klasse
HVB is TZB nog altijd zonder een
winstpunt. Ook de wedstrijd tegen
SVIJ leverde niets op. In de eerste
helft kon TZB geen vuist maken tegen het sterke SVIJ. Een met de rug
tegen de muur staand TZB keek na
drie kwartier al tegen een 3-0 achterstand aan. In de tweede helft bood
TZB meer tegenstand. Enkele kansjes werden niet benut. SVIJ hoefde
niet meer voluit te gaan en bepaalde
uiteindelijk de eindstand op 4-0.

ZVM/Aannemer Winter
In de hoofdklasse speelde
ZVM/Aannemer Winter een knappe
partij zaalvoetbal tegen Ripperda.
De Zandvoorters begonnen voortvarend wat al snel leidde tot een fraai
doelpunt van Bob Brune. Kort daarna was het wederom raak toen John
Bosman goed inschoot. De badgasten hadden er duidelijk zin in want
vijf minuten later stond de 3-0 op het
scorebord door een doelpunt van
Marco Spuyman. De Zandvoorters
namen gas terug waarvan Ripperda
profiteerde, 3-2. Vlak voor de doelwisseling zorgde Bob Brune, na een
hoekschop van Chris Kuin, voor een
marge van twee doelpunten, 4-2.
Na de pauze zorgde Bosman als
nel voor 5-2. Toen even later een
schot op het Zandvoortse doel via de
binnenkanten van beide doelpalen
in handen van Michel Winter viel,
ontstond er enig commotie. De
scheidsrechter vond het een doelpunt, waarop commentaar gegeven
werd door een Zandvoortse speler,
die voor vijf strafminuten naar de
kant mocht. In die fase speelde Ripperda de bal langdurig rond, maar
zag geen kans om tot scoren te komen. Een compleet Zandvoorts
team overspeelde vervolgens Ripperda. Via doelpunten van Oscar
Vos en Marco Spuyman behaalde
ZVM/Aannemer Winter een uitstekende 7-3 overwinning.

Nihot/Jaap Bloem

• De Zandvoortse dames kwamen een paar maal dicht bij de gelijkbaar, maar konden toch niet winnen van het geroutineerde Xenios.

Terugval van ZHC-hockeyteams

kreeg Haarlem niet van de goed ingrijpende ZHC defensie. ZHC kwam
allengs tot betere combinaties en
forceerde een paar strafcorners. Die
leverde echter niets op. Na vijftien
minuten spelen kwam Haarlem op
0-1, toen een Zandvoortse vededigster onvoldoende ingreep.
De Zandvoortse dames herstelden
zich goed en kwamen een paar maal
dicht bij de gelijkmaker. Miranda
Schilpzand was goed op weg, maar
De openingsfase was voor Haar- zag haar inzet tegen de buitenkant
lem in de strijd met de ZHC dames. van de paal belanden. In de tweede
Echt uitgespeelde mogelijkheden helft had Haarlem de straffe wind in
de rug en kreeg een licht overwicht.
Technisch was Haarlem iets beter.
(ADVERTENTIE)
Na ongeveer een kwartier spelen
werd de Zandvoortse verdediging
uiteengespeeld hetgeen 0-2 betekende. ZHC heeft nogwel getracht de
achterstand weg te werken, maar na

ZANDVOORT - Na de flitsende competitie opening van
de ZHC teams, vielen de resultaten van afgelopen zondag tegen. De hockeysters van ZHC
leden een 0-3 nederlaag tegen
Haarlem, terwijl de heren het
er niet veel beter afbrachten.
Xenios bleef ZHC met 1-3 de
baas.

Eerste zege van
zaalvoetbal ZVM

Kledingbeurs
ZANDVOORT - In het clubhuis
van
de Zandvoortsche Hockey Club
s
' op 15 en 16 oktober een beurs met
dames- en kinderkleding voor de
herfst en winter. Kleding kan ingebracht worden op donderdag 15 oktober tussen negen en vier uur. Van
de verkoopprijs gaat dertig procent
naar
de hockeyclub en zeventig proc
ent naar de inbrenger van de kleding. De verkoop is op vrijdag 16
°ktober tussen negen en twee uur.
Contactadres Rosalie Gatsonides,
°23-246224.

de tweede treffer was het elan verdwenen. Vlak voor het einde bepaalde Haarlem de eindstand op een
toch wel geflatteerde 0-3.
„We hebben zeker in de eerste
helft goed hockey gespeeld en kansen gehad," meende coach Andre
van Marie. „Ondanks dat we door
een ongelukkig doelpunt achter
kwamen, bleven we knokken. Na de
0-2 werd het rommeliger en dat was
jammer want eigenlijk hadden we
van deze tegenstander niet mogen
verliezen."

Heren

ZHC speelde overigens wel met een
perfecte inzet maar dat was te weinig om het geroutineerde Xenios in
problemen te brengen.
In de tweede helft was de strijd
een stuk gelijkwaardiger. De Zandvoorters kregen meer grip op de
strijd en trokken ten aanval. Het
aanvallende concept dat coach Gijs
Sterrenburg had uitgestippeld leverde slechts een doelpunt op van Wouter van der Kolk, 1-3.
Sterrenburg was ook geenszins
ontevreden na afloop. „We hebben
gespeeld naar onze mogelijkheden,
maar Xenios was gewoon beter en
zeer geroutineerd. We hebben gedaan wat we konden in deze goede
partij hcokey. We moeten voor elke
punt vechten en dan zie ik mogelijkheden om in de middenmoot te eindigen."

Overwinning Koene

ZANDVOORT - De laatste wieierwedstrijd van dit seizoen heeft een
prachtige overwinning opgeleverd
voor plaatsgenoot Wim Koene. Deze
zogenaamde "gentlemenkoers", was
een koppeltijdrit over zestien kilometer en vijfhonderd meter, die gehouden werd in de Waarderpolder.
Wim Koene was gekoppeld aan Cees
Piers. Dit duo raasde veruit het
snelst over het zware en winderige
parkoers. Met een gemiddelde snelheid van 41 kilometer per uur, met
daarbij topsnelheden van 58 kilometer per uur, werd de afstand afgelegd
in een tijd van 24 minuten en 2 sekwam op naam van Van der Klas- dit seizoen is. Dat de Zandvoorters conden. Wim Koene en Cees Piers
horst, die zijn tegenstander Eradus bovenin mee gaan draaien, lijdt voor finishte ver voor de concurrentie,
die bestond uit 23 koppels.
Van Brakel geen enkele twijfel.
toi opgave dwong.
Olaf Cliteur zette tegenstander
Hessels, met de rug tegen de muur.
Hessels verdedigde knap en in over- TT
i**ix-L
i • • fTnrfr*'
leg met non-playing captain Van
Brakel besloot Cliteur remise aan te
bieden, waardoor de stand op 1,5-0,5
in het voordeel van Café Neuf/Chess
ZANDVOORT - De voorspel- Zandvoorters fel ten aanval trokken.
Society kwam.
ling van trainer Gerard Nij- Na een kwartier spelen had het sterHet noodlot sloeg echter toe. Ja- kamp, dat de eerste vier com- ke aanvalsspel al succes. Bas Heino
cob de Boer misrekende zich en ver- petit'ie wedstrijden voor Zand- opende de score voor de kustbewoloor, terwijl Jacco Otte een kleinig- voort'75 niet veel zouden ople- ners, 1-0.
De bezoekers uit Den Helder
heid over het hoofd zag, na een goed veren, zijn geheel uitgekomen.
poogden onder de druk vandaan te
gespeelde partij. Kees Koper ontwikkelde tegen de Noord-Hollandse In de vijfde wedstrijd echter, komen, doch de Zandvoortse achterdameskampioen Sascha Schier- begon het Zandvoortse team hoede reageerde adekwaat op de
meijer een enorme aanval. De Zand- op het goed voetballende elftal snelle tegenstoten. Met goed opgevoorter had het punt zeker geïincas- van vorig jaar te lijken. Het zette aanvallen probeerde Zandseerd als de tijdnood niet onverbid- hooggeplaatste HCSC heeft voort'75 de score uit te breiden, hetdelijk had toegeslagen. De stelling dat ondervonden en kwam niet geen niet gelukte.
In de tweede helft moest HCSC
die overbleef stond verloren waar- verder dan een 1-1 gelijkspel.
wel meer de aanval zoeken en toen
door de badgasten tegen een 1,5-3,5
Zandvoort'75 raakt zo langzamer- er in de Zandvoortse defensie onvolachterstand aankeken. Doordat Ben
de Vries op het eerste bord materi- hand af van de enorme blessurelijst, doende werd ingegrepen was het
aal achterstand opliep ging ook dat waardoor de bijna de vertrouwde op- meteen raak, 1-ï. Het leek voor
punt verloren en was de zege defini- stelling in het veld kan komen. Dat Zandvoort'75 nog erger te worden,
is een zeer welkome versterking. Jan toen HCSC een strafschop kreeg toetief voor de Haarlemmers.
Willem Luiten is terug en Ivar Steen gewezen. Doelman Ferry Nanai beIn de resterende partijen van Ton speelde het laatste kwartier mee. hoedde zijn team voor een achtervan Kempen en de Duitser Walter Steen kan waarschijnlijk zaterdag stand door de bal fraai te keren.
Zandvoort'75 probeerde alsnog de
Gerhards, heeft Chess met succes een volledige partij spelen.
De vechtlust was weer terug bij zege te pakken, maar moest dat met
geprobeerd de schade te beperken.
Beide Zandvoortse schakers maak- Zandvoort'75 en de combinaties, die tien man doen omdat Robin Castien
ten een gedegen indruk en wonnen op de goede grasmat werden gelegd de rode kaart kreeg van de scheidsfraai hun partij, waardoor de eind- waren ook weer nauwkeuriger. rechter. Wat beide ploegen ook proHCSC moest in de eerste helft nood- beerden het bleef, na een zeer aanstand op 3,5-4,5 kwam.
Teamleider Van Brakel was on- gedwongen in de defensie, omdat de trekkelijke partij voetbal, 1-1.
danks de nederlaag zeer te spreken
over het vertoonde spel van de Café
SI Wcckmri!i.i/JH
Neuf/Chess Society spelers. „Wij
f* /"S t ' f* r c
moeten niet vergeten dat wij inmidS G O l C? * <9
dels bij het sterkste derde deel van
het land behoren," stelde Van BraCastien (Zv.75)
®®
kel, die er van overtuigd is dat VHS
Longayroux (Zv.75)
absoluut de sterkste opponent van
®®

Vooral in de eerste helft was Xenios een maatje te groot voor ZHC.
De Zandvoorters werden in het eerste gedeelte overspeeld, wat hen op
een 0-3 achterstand kwam te staan.

Eerste nederlaag sinds tijden
voor schakers Chess Society

ZANDVOORT - Na drie ongelukkige nederlagen moest
ZVM/Aannemer Winter de
zware uitwedstrijd spelen tegen DEM in Beverwijk. De taeduterende Zandvoortse club in
de hoofdklasse won na een zinderend en doelpuntrijk duel
met 9-8.
Van beide kanten werd volop op
de aanval gespeeld. Daarbij was
DEM vele malen in het voordeel omdat een Zandvoorter, vaak door niet
voldoende afstand te nemen bij een
vrije schop, voor twee straf minuten
naar de kant werd gezonden. Nadat
DEM op een 1-0 voorsprong was gekomen zorgde John Bosman voor de
gelijkmaker. Chris Kuin mocht toen
twee minuten straf uitzitten en het
was prompt raak, 2-1. Direct daarna
maakte Marco Spuyman, na een
fraai combinatie gelijk.
De thuisfluitende scheidsrechter
zorgde er voor dat ZVM/Aannemer
winter wederom met een man minder kwam te staan. Nu was het Bob
Brune die even rust mocht nemen.
Na de 3-2 en 4-2 kwamen de Zandvoorters sterk terug. Doelpunten
van Bob Brune en John Bosman
brachten de partijen weer in evenwicht. De ruststand kwam op' 5-5
door een fraaie treffer van Bosman.
In de tweede helft kwamen de badgasten voor het eerst op voorsprong
door een doelpunt van Bob Brune, 5ü. De scheidsrechter was het met
deze stand niet eens en zond maar
weer eens een speler naar de strafbank. DEM profiteerde en liep uit
naar een 8-6 voorsprong. Een compleet Zandvoorts team ging op zoek
naar de gelijkmaker. En die kwam
er ook door treffers van Bosman en
Spuyman. Zelfs kwam ZVM/Aannemer Winter op een 9-8 voorsprong,
die het niet meer zou weggeven. Het
was Chris Kuin, die na een geweldig
fraaie combinatie de bal keihard in
de bovenhoek knalde.

Foto: Bram Sli|nen,

ZANDVOORT - In de zaalvoettaalcompetitie speelt Nihot/Jaap Bloem
Sport goede partijen, maar het levert nog niet het gewenste resultaat
op, namelijk een overwinning. Scagga bleef aan de goede kant van de
score met 4-2. De Zandvoorters namen een 0-1 voorsprong door een
doelpunt van Renée Paap. Daarvoor
hadden Wim de Jong en Bas Heino
al tegen het houtwerk geschoten.
Een sterker Nihot/Jaap Bloem
Sport zag middels een counter Scagga langszij komen, 1-1. In de tweede
helft wederom geen geluk voor de
mannen van coach Guus Marcelle.
Bas Heino verscheen vijfmaal vrij
voor het doel maar schoot tegen de
keeper of tegen de paal. Ook Win de
Jong en Robin Castien beroerden
het houtwerk. Scagga richtte beter
en nam vlot, wel tegen de verhouding in, een 3-1 voorsprong. Bas Heino zorgde voor 3-2, maar Scagga
counterde en knalde raak 4-2. In de
slotfase een sterk aandringend Nihot/Jaap Bloem Sport, dat echter
geen greintje geluk had en dus verloor.

Bioscoopprogrammering van 8 t/m 14 okt. 1992
MEL GIB§OM
DAIMIVY GLOVER

De vonken
springen er weer af!

Een sinderend duel speelde zich
afgelopen vrijdag af in het Gemeenschapshuis. Beide teams traden aan
in een sterke opstelling. Het begin
van de avond was zonder meer voor
de Zandvoorters. Op het vierde bord
trok Olaf Cliteur direkt zijn agressieve openingsrepertoir open, terwijl op het tweede bord ook Fred
van de Klashorst het initiatief greep.
Op het zesde bord was de zaak nog
duidelijker want daar besliste Ton
van Kempen, met een fraaie combinatie, de partij reeds in de eerste
vijftien zetten. Het eerste punt

Skiathlon

Hij wordt je grootste vriend.

Za/Zo/Wo
13.30 - 15.30

ZANDVOORT - Ondanks de
versterkingen en een enorme
hoeveelheid strijdlust is het
eerste achttal van Café Neuf/Chess Society er niet in geslaagd tegen VHS 3 de punten
in Zandvoort te houden. Na
zestien wedstrijden ongeslagen te zijn geweest, leden de
Zandvoortse schakers een 3,5 4,5 nederlaag.

A.L

12 jaar

Do/Vr/Ma/Di
13.30
Dagelijks
19.00

Do/Vr/Ma/Di
15.30
Dagelijks
21.30

LET OP 12 OKT. GEEN AVOND VOORSTELLINGEN
Mei z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna elen ( Hamburgers,
Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Donalds, minimaal 6 personen.
voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij
Cinema Circus tel:18686 of bij Mc Donalds tel:16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ZANDVOORT - Rolski Langlauf
Vereniging Zandvoort houdt op zaterdag 28 november een skiathlón.
Deze Skiathlon Triple is een competitie over drie wedstrijden met de
onderdelen lopen, fietsen en rolskieën. De skiathlón vindt plaats op
14, 21 en 28 november. Gemiddeld
duurt zo'n wedstrijd twee uur. Er
kan meegedaan worden in alle klassen, van recreant tot jeugd en wedstrijdatleet. Informatie geeft Jan
Brinks via 02520-21973. Wie geïnteresseerd is in de rolskisport kan contact opnemen met Marian Brada via
02507-17685.

Vorm lijkt terug DIJ Z 75

Top

SPORTAGENDA
VOETBAL

Zaterdag: RKAVIC - Zandvoort'75
14.30 uur, te Amstelveen.
Zandvoortmeeuwen - Castricum
14.30 uur, complex voormalig circuitterrein.
Zondag: Zandvoortmeeuwen
DSC'74 14.30 uur, voormalig circuitterrein.
TZB - Spaarnevogels 14.30 uur, terrein aan de Kennemerweg.

HOCKEY

Zondag: VVV - ZHC dames.
ZMVJ - ZHC heren.
HANDBAL

Zondag: Holland Casino-ZVM dames - Break Out 13.35 uur, circuitterrein.
Holland Casino-ZVM - Lacom 15.00
uur, circuitterrein.

®@@
©@

R. van Laere (Z.V.M)

J. van de Mey (ZVM zon)
Van Houten (TZB)

0©

o®

Fred Zwemmer (TZB)
10

15

Het scoren gaat de Zandvoortse teams erg moeilijk af. Slechts Zandvoort'75 en
Zandvoortmeeuwen scoorden afgelopen weekend, door respectievelijk een 1-1
en 2-2 gelijkspel te bevechten. Daarbij voor het eerst sinds lange tijd en nieuwe
koploper. De Zandvoortmeeuw Ruud van Laere scoorde eenmaal en staat
daardoor aan de leiding met drie doelpunten. Hij wordt door een zestal spelers
gevolgd met twee treffers.
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Voor een occasion
of nieuwe CITROEN:

XM, BX, ZX, AX of
GSA.
AUTOBEDRIJF
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Builenveldertse Courant, Dienier Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstolveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Venor, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
brwendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad!, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigcn).
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658680. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibaulstraat 1 3 1
Amsterdam.

Wim van Aalst,
uw Citroen-specialist
MIJDRECHT:

02979-84866
XM Turbo Diesel 90 ƒ 37.500
XM Ambiance .. 90 ƒ 29.900
BX Turbo Break D 90 ƒ27.500
BX Turbo Diesel 89 ƒ 17.500
BX RD Break D .89 ƒ15.500
19 TRS Br. LPG 88 / 14.500
SxBXTRD
90 ƒ16.500
6x BX TRD . 89 v.a. ƒ 13.500
BX Diesel
89 ƒ12.900
BX 19 GTI, LPG 90 ƒ 19.900
BX 19 TRS, LPG 89 ƒ 14.500
3x 16TZI, LPG .90 / 15.500
3x 16 TRI, LPG .89 / 13.500
2x BX 16 TRI . . . 8 9 / 13.500
BX 14 TE, LPG .90 / 14.500
BX 14 TE
89 ƒ11.500
BX 14 TE, LPG ...
ƒ 12.900
AX 11 TRE, 5d. .88 ƒ 8.950
VISA GARAGE, Houtmankade
37, A'dam, tel. 020-6278410

OTO//ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEÊSP
tel.: 02940-16661
BIEDT AAN:
AX 1.0 RE
82.000 87
AX 1.1 RE
90.000 87
AX 11 TG Diesel 36.000 91
BX Diesel
30.000 90
BX Break Diesel 122.000 90
BX Break Diesel 250.000 87
BX 1.6 TGI LPG 20.000 92
BX 1.4 LPG . . . . 160.000 87
+ diverse demo's in verkoop:
ZX 1.4 Reflex
92
XM 2.0
92
Seat Marbella GL 47.000
Mitsubishi Lancer
stat.car
100.000 87
DIVERSE
LOW BUDGET OCCASIONS
v.a. ƒ 4.500

Daihatsu

Peugeot

1-9

VW-Golf, b.j. 1987, 5-drs„
antracietgrijs, APK, nieuwe
banden, uitst. st., 62.000 km.
Porsche 924, b.j. 79, met. Tel. 02990-25974.
blauw, APK, ƒ7.950.-.
Tel.: 02990-37825.

Porsche

405 GRD 1.9, grijs kent., 4-'92,
10.000 km, div. opties, interessante prijs. Tel,: 02902-61697.
COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
Wij hebben voor u diverse
occasions klaar staan.
Inruil mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

ZUIDWIJK
PEUGEOT-DEALËR .
AMSTERDAM-ZUID
NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE
KIJK en VERGELIJK !!!!
div. types 205 v.a. . .ƒ 6.950
div. types 309 v.a. . .ƒ11.950
405 GLX 9/91, d.blauwƒ 27.500
605 SR 3.0 1/92,
bl.met
ƒ57.000
WAT U ZOEKT
HEBBEN OF KRIJGEN WIJ!!
BEL ONS NU...
OF KOM LANGS!!

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.
' OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O.-Z.), tel. 020-6626842.

Volvo

Porsche 928 S, nov. '80, alpinewit, leder inter., 5-bak, div. opties, in zeer goede staat,
ƒ 34.500.02945-3622 A.A. Cars.

Volvo-occasions, + 35 in voorraad

o.a.:
Volvo 740 GL blackline, 33000 km
1990 ƒ36.750,Volvo 740 GL automaat, LPG
1987 ƒ 17 950Volvo 245 GL Stationcar, 60000 km . . . . 12/89
ƒ 32 500 •
Volvo 240 GLT, grijs met., 70000 km ...
1989 ƒ287501985 ƒ 11.950,Renault 5 GTL, b.j. '87, 5 drs., 5 Volvo 244 DL, LPG, 140000 km
Volvo 480 Turbo, leer, schuifd., 33000 km
1991 ƒ44.750 •
versn., grijs, ƒ8500.
Volvo 460 GL Sedan, 35000 km
1991 ƒ 28.750,Tel.: 020-6459852.
12 x Volvo 440 1989 t/m 1992 v.a
ƒ 18.950,Renault 5 GTL, bj.'87, rood,
9 x Volvo 340 1985 t/m 1989 v.a
ƒ 6.950,71.500 km., i.z.g.s. ƒ8.500.
Tel. 02907-5674.

Renault

RENAULT 5 TL, m. '81, nwe
APK, i.z.g.st. Rijdt perfect
/1450.-. Tel.: 020-6105478.

Van Vloten Amsterdam

Motoren/Scooters
Kawasaki 1000 ST, b.j. juni '81,
kuip en koffers. Vr.pr. ƒ 5.000.
Tel.: 020-6328411.

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd./kw. bet. 020-6416607.

Rijscholen
* 5*

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

** * Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek

Uw Volvo-dealer

SUPER STUNT

Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.

voor nieuwe leerlingen
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze
Daihatsu Cuore, b.j. 1983, km
340 DL, b.j. '83, ƒ 1500.Amstelveen, Gebouw Aemslelstijn, Laan van de Helende
* 5 * Hotels in Nederland, België, Frankrijk,
60.000, nwe banden, goed onExpocar Trading
Meesters 4 2 1 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
derh. Na 19 u. 020-6956269.
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg,
Tel.: 020-6153933.
Gasthuisplein 12.
Zastava 45L 1986, apk gek.
•*•
voor 2 personen, als u gebruik maakt van onze
NIEROP-DAIHATSU b.a.:
T.k.
Volvo
340L
bj.
'84,
APK
30.000
km,
kl.
wit.
ƒ5200.
toch al goedkope aanbieding van:
Alle opdrachten Izowel telefonische als schriftelijke! die
Te koop: Renault 18, bouwjaar
Charade Sedan SG 1.3i, aut.,
1-'93,
g.st.
ƒ2400.
Tel.
Tel.:
020-6454486.
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
1983, APK tot mei 1993.
20 Autorijlessen + examen voor ƒ 895,00
(demo) km 3.000, 6-'92. Chara020-6957800
na
17
uur.
volgende dog in Het Parool geplaatst en de volgende
Prijs ƒ 2600. Tel. 020-6738222,
of
de 1.3TX, wit, km. 30.000, '90.
week in olie Weekmediakranten en in Onze Krant
Minervalaan 86,- Ó20-6629517J (na 18.00 uur).
Volvo 480 ES, grijsmetallic, b.j.
20 Motorrijlessen + examen voor ƒ 1000,00
Charade
3-drs aut.,
km
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
9-'86, APK, incl. C.D.-speler,
100.000, '85. Vancouverstr. 2- PEUGEOT 309 XR, 3-drs,
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Weekblad.
ƒ20.000. Tel.: 02520-29608.
±50 auto's, APK gek. Den
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473.
Fiat Panda 750 L, '87, Fire mo- 12, A'dam-W. 020-6183951.
Tolale oplage 761.540 exemplaren.
b.j.'88, 5-bak
ƒ 14.950.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
tor, zwart, nwe APK, ƒ 5.750.-.
RIVA A'DAM-NOORD
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
VOLVO NIEROP b.a.: 460 GLE Haarlemmerweg, bij molen. AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Autorijschool MICHEL
Tel.: 020-6105478.
020-6361153
Rolls-Royce silver wraith II, b.j. (demo) km 900, 09-'92; 440 DL, 020-6844079. Tevens INKOOP.
1e 5 lessen a ƒ25,3 regels
ƒ 26,1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
FIAT RITMO 60 L, b.j. '86,
T.k. Peugeot 205 1.1 inj, b.j. '80, zwart, beige leder inter., rood, km 20.000, 07-'91; 440
Motorrijschool MICHEL
Voor elke extra regel
ƒ l 1,50
APK 4-'93, ƒ 2000.
'90, puntgaaf, wit. Vr.pr. beige top, in perf. st. van on- DL, wit, km 19.000, 07-'91; 340 ±50 auto's, APK gek. Den Gratis halen en brengen.
pakketprijs ƒ 790,-. Tel.:
Escort 1.1 laser okt.'84, 68.000 f 17.500. Tel. 02503-27797.
Tel. A'dam: 020-6942145.
mm-prijs
ƒ 5,91
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Tel.: 02974-892, na 18 uur.
derh. 02945-3622 A.A. Cars.
GL, 3-drs., 5-speed, km 16.000, Haarlemmerweg, bij molen.
020-6853683, b.g.g. 6181775,
km, i.z.g.st., APK tot 09-'93,
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Autorijschool
Ferry
06-'91; 440 GL, km. 80.000, '89;
Fiat Uno 45 S, b.j. 9-'86; APK tot ƒ 5600. Tel. 02907-6941 na 18 u.
036-5321238 en 02990-34768.
020-6844079. Tevens INKOOP.
1e 5 lessen voor ƒ147,50
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
9-'93. Vr.pr. ƒ 6900; licht groen
360 GLS Sedan, '84 & '85; 3x
GEZAKT?
Slaag nu op Saba!
Fièsta
1.3
Cheers
1/92
Tel.:
020-6932074.
LET OP, STUNTPRIJZEN
metal. I.z.g.st.: 020-6629664.
340 aut., '84 & '85. 740 GL
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Antillen, week hotel/zwembad.
Fiésta 1.3 Courier
5/92
Door plaatsgebrek + 100
Blackline
Estate,
LPG,
km.
AUTORIJSCHOOL NOVA
Fiat Uno 45 S, '87, radio-casset- Escort 1.6 CLX
Rijtest/theorieles/rijles, A'dam.
4/91
Voor meer informatie of advies, bel
120.000, 8-'88. 240 GL station- auto's v.a. ƒ 300.- tot ƒ 10.000.- BOVAG-erkende rijschool
te, in nieuw staat, ƒ6.250.
Rijschool Mobiel: 06-52835270.
Escort 1.4 CL
1/92
Wagenpark Johan Boom,
car,
el.
schuifd.,
nw.staat,
km.
SPOEDCURSUS:
Tel. 020-6313427.
ALBERS Autobedrijf,
Zuider
Akerweg
83,
Oranje
75.000,1990.
Nu
alle
occasions
Sloterkade 40-44, Amsterdam
ƒ895,- incl. examen
Fiat UNO S, eind '91, get. gl., Achterdijk 37, Ouderkerk aan
BIJ DE GROOTSTE DEALER v.a. ƒ 8.000, met gratis stads- hek, A'dam Osdorp.
* ƒ45,- per 60 minuten
de Amstel. Tel.: 02963-1767.
zwart, 10.000 km, ƒ 14.900.
fiets.
Vancouverstr. 2-12, Let op juiste naam en adres. * binnen 8 weken je rijbewijs
VAN NEDERLAND
Tel.: 02503-30120.
Garantie al v.a. ƒ 1.000.A'dam-West, 020-6183951.
Ford Escort 1.3 L, b.j. '83,
Info: 020-6464778.
+ omruil garantie.
Station in nieuw staat, nwe
FIAT VERMEY B.V.
APK -i- grote beurt v.a. ƒ 299.Door
heel
Nederland
bekend.
APK
ƒ
2950.-.
Tel.
020-6105478.
Voor
liefh.
Volvo
66,
'80,
Keuze uit ruim 35 occasions.
DIESELSERVICE;
Tel.
020-6105478.
onberisp. st., als nw., ƒ 1250.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Extra's: Sunraof
Ford Escort GT, '90, rood,
brandstofpompen; verstuivers;
Alfa 33, m. '86. i.z.g.st., nwe
LIEFHEBBERS AUTO!!
Dagelijks geop. van 9 tot 21
020-6000520,
na
18
uur.
radio/cassette op slede,
schuifdak,
sportbumper,
cil.koppen vlakken. Garage/
APK, ƒ 5950.-. Inruil, gar. financ. B.M.W. 325i, 4-deurs, bouwjaar Tel. 02975-62020.
uur. Zaterdag tot 17 uur.
Metro 1.3 Surf Summer 07-'86
spatlappen, striping
motorenrevisie FEENSTRA,
Autosloperij A. de Liede
GOUDSMIT FIAT Amstelveen ƒ 18.000. Tel.: 020-6362008.
Tel.: 02990-37825.
1986, zeer mooi en snel,
Maestro 1.6 Mayfair .. .01-'87
VW PASSAT CL Stationwagon
t.w.v. ƒ 1250,- GRATIS
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Neem geen risico: orig.
Keuze uit 50 gouden Rat± ƒ 12.000 aan extra's,
FORD Sierra 2 L. m. '85, i.z.g.st Rover 216 Vitesse EFI .07-'87
blauw met., 6-'91, 26000 km.
Tel.: 020-6980639.
PTT-vrijwaring RDW
occasions. Tel.: 020-6470909 ƒ5950.-, Nwe APK. Inruil mog. Demo Rover 111 L . . . nieuw ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
o.a. sper-diff., ƒ22.000.
div. opties, interessante prijs.
SUBARU-HEERE
Tel. 02503-14027.
Tel.: 02990-37825.
Mercedes 300 SE, 5-'87 met MITSUBISHI COLT 1200 GL auGrote sortering ONDERDELEN
Ceintuurbaan 225, A'dam
rolschade, compl. kent., veel tomaat, 11-'83, APK tot 6-'93.
van schade-auto's, alle
HOOGSTE PRIJS
Audi 80 GLS, b.j. '85, LPG,
access., ƒ 14.750. 02945-3622. SEAT RONDA.GLX 1.5 LPG
merken, alle bouwjaren.
Tel.: 020-6198691
i.z.g.st., nwe APK, ƒ 5.950.-. Inr.
Rover uw dealer. Alle mod.
GEBR; OPDAM B.V.
01-'85, APK 05-'93, ƒ 4500.
Jaguar XJ 6, juli 88, 3.6, 5-bak,
Grote
sortering
ONDERDELEN
gar. financ. Tel.: 02990-37825.
Off. BMW-dealer
VW POLO, 03-'84, wit, mooie van alle schade-auto's, alle Tel.: 02502-45435.
nw. model, antrac. met., elektr. LADA 2105 1.3, Autom., origin. Gar. Boom Aalsmeer 25667.
1e Ringdijkstraat 39
auto.
schuifd., elektr. ramen, alarm, '86, nwe Apk. Rijdt perfect,
merken, alle bouwjaren.
Hefbrug, spuitcabine
Amsterdam-Oost
RENAULT 5TL, 10-'85, grijs GEBR. OPDAM B.V.
in zeer goede staat, ƒ 39.500. i.nw.st. ƒ 3450.-: 020-6105478.
v h Museum autobedrijven
of sleutelruimte nodig?
BLOKSMA
RADIATEUREN- met, 2-drs.
Tel. 02945-3622 A.A. Cars.
Tel.: 02502-45435.
HEINING HOBBYHAL
warmtewisselaars, Kapoeas3-, 5-, 6- en 7 serie
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Chrysler Le Baron Cabrio 4 cyHet HOOGSTE BOD?? Bel 02907-6999, A'dam-Sloterdijk.
weg 17, A'dam, 020-6148385.
bj. '83 t/m '92
02902-61697.
lind. turbo autom, dec.'89, wit,
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
• „SHOWROOM":
Inruil/leasing/financiering
alle opt, roodleder inter, in
Loop, sloop en schadeauto's
De autorubriek voor
JUSTY
1.0 S Automaat
Mazda 323 Sedan 1.3i, sep '89,
perf. st, ƒ36.500. 02945-3622.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
nov.'89, ƒ 14.500,Amsterdam en omgeving.
Mercedes 1000 SEC Cabrio., 61.000 km. Weg auto v.d. zaak,
JUSTY
1.0 S Automaat
Oplage 750.000 ex.
nov. '82, Burgundy met., elektr. ƒ 14.500. 02975-61923.
voor
betaalbaar
vakmanschap
Elke week in Het Parool en
apr.'90, ƒ 16.500,kap, alle opties. In perfekte st.
T.k. MAZDA 1.3 LX 4 deurs, b.j M.S. van Riemsdijkweg 24-26
L2 1.6 GL Coupé,
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 02945-3622 A.A. Cars.
Amsterdam-N, (v.m. N.D.S.M.) mei '88, ƒ 16.000,Tel. 020-6658686.
Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Pick-Ups, Vans, Mercedes 190, m. '84, Autom. '86, kl. rood, i.z.g.st., ƒ7250.
Tel.: 02503-17637.
De scherpste prijzen voor
JUSTY J12 4wd SL,
Blazers en luxe wagens, kunnen wij u diverse door inruil
APK keuringen klaar terwijl u
l.pr.st. ƒ 13.950.-. Inruil, gar.
TOERCARAVANS
T.k. Mazda 626 2.2i, LPG, sept SKODA 130, origineel '87, APK, mei '87, ƒ 9.900,verkregen occasions aanbieden:
wacht. Garagage West-Center:
financ. Tel.: 02990-37825.
IN 24 UUR GELEVERD
60 occas. met Bovaggarantie 020-6122476 (zonder afspraak)
'90,
94000
km
+
electr.
dak
wit,
rijdt
als
nieuw.
I.z.g.st.
Chevrolet Astro 4.3, bjr. 1989, grijs kenteken, 55.000 KM
Mercedes 300 Turbo D. stat. Tel.: 02979-87889.
ook grote kampeerart.shop
2e Helmersstraat 15, A'dam.
f 1950.-. Tel.: 020-6105478.
Chrysler Voyager LE 3.0, bjr. 1990, alle opties
In PRIJS gelijk
car, aug. '90, div. opties, anHULSKER LEIMUIDEN
Ford Mercury Sable LE stationwagon, bjr. 1990, alle opties trac. met., in zeer goede staat,
In SERVICE beter!!
A.P.K. KEURINGSSTATION
01721-8913., 10 min. A.dam
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
• Auto te koop? Plaats een
Mercedes 200, benz., bjr. 1987
Keuren zonder afspraak
ƒ 97.500.02945-3622 A.A. Cars.
Klaar
terwijl
u
wacht.
Nieuwe
6-persoons
SHOWROOM
advertentie.
U
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Rover Sterling 825, bjr. 1988, veel extra's, LPG
Feenstra & Jimmink
Mercedes
560
SEC
nieuw,
Info:
020-6623167/6732853
:
camper
te
huur.
Ruilstarters
en
dynamo's.
;
zult
verbaasd
staan
over
het
Toyota Hi-Luxe 2.2 benz., bjr.'89, 4WD, polydeck, sunr.,gr.kent
Asterweg 24A A'dam 6364702
MG
A
Coupé
1959,
blauw
met,
blauw/zwart
met.,
alle
opties
Ook
geschikt
voor
wintersport.
resultaat.
Valkenburgerstraat
134.
Toyota Dyna 100 Diesel Pick-Up, bjr. 1988, grijs kenteken
gerest, in perf. cond, APK
Tel. 02945-3622 A.A. Cars.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 020-6240748.
• Bewijsnummers van een g
Alle zeer mooie schadevrije wagens
gek, ƒ 34.500. Tel. 02945-3622.
02902-61697.
plaatste "SHOWROOM"
T.k.MB230Eaut.'83,apk9-93,
Garantie en inruil mogelijk
MG B 1974, racing green,
i.z.g.s., bruin. Prijs n.o.t.k.
Te koop camper MERCEDES advertentie krijgt u alleen toespaakw, in zeer' goede st,
Tel.: 020-6437002.
L206D -102.000 km -1974, voll. gezonden als u dat bij de opƒ 19.500. Tel. 02945-3622.
inger. + fietsenrek en veel ex- gave van de advertentie kenKeurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.
tra onderdelen, grijs kent, APK baar maakt. De kosten daarWiegerbruinlaan 73, Uithoorn
tot 9/'93, ƒ6.500,-. Moet weg voor bedragen ƒ 3,Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
• U leest nu de 1 in 3 MINI pagina. Dat doen met u honderd
weg. verhuiz.: 020-6841461.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
duizenden mensen elke dag. Zelf een 1 in 3 MINI plaatsen kan
Adverteren in „Showroom"
Keuze
uit
15
gouden
Mitsubishi
(gratis
halen
en
brengen)
• natuurlijk ook.
OPEL ASCONA, Diesel, bj. '85,
Tel. 020 - 665.86.86
occasions. Tel.: 020-6433733. puntgaaf, rijdt als nieuw, nwe.
Bij'
FAX 020 - 665.63.21
Mitsubishi Colt, GLX, m. '8
APK, ƒ 3950. Tel.: 020-6105478.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Postbus
156,
1000
AD
A'dam
i.z.g.st., nwe APK, ƒ8950.OPEL ASTRA 1.6i GLS, 5-drs, Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Inruil, gar. fin. 02990-37825.
LPG, bj.'91, 16000 knV 30.950. Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/67135"
BX-Sport-85, zeer mooi, nw. Citroen BX 1.9, TRD, i.z.g.st.,
Studenten 10 % korting.
banden + remmen + schijven, nwe APK ƒ5.950.-. Inruil, gar., Sapporo b.j. '81, Lpg,. 5-bak, OPEL KADETT 1.3i, 3-drs,
Voor een goede SUZUKI-occasion naar:
- koelwagen & oprijauto
open dak, i.z.g.st. ƒ2500.-.
29000 km,bj.'89 ....ƒ18.950.
ƒ 9.500,-. Tel.: 02990-47606.
financ. Tel.: 02990-37825.
- 9-pers. bussen en pick-up's
Expocar Trading 020-6153933. OPEL ASTRA 1.4i GL, 3-drs
Citroen 1981 met radio. Motor Citroen BX 1.9TZI, b.j.'90. LPG,
- Nu ook Chrysler Voyager
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.
12000 km, bj.'92 . . . ƒ26.950.
DE HOOGSTE PRIJS
en banden nog prima ƒ750. schuif/kantelbak, c.v. , nw.
Correcte service; inruil en financiering.
RIVA A'DAM-NOORD
elk merk auto a contant met
Tel. 020-6479480.
020-6361153
staat, ƒ 18.750, 020-6313427.
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478. bestelwagen afhalen na 16.30
Citroen BX 19 GT, Ipg, eind '85,
uur en de volgende morgen
Opel
Omega
1.8
GLS,
m.
'88,
TIMO DE BRUYN
Cherry Diesel, 6/85, 5-bak, gevoor
A'dam
Noord
e.o.
De hoogste prijs voor elke
APK 5/'93, zilver, stuurbekr. Voor occasions en reparaties: tint glas, APK 93, ƒ3950.-.
i.z.g.st. LPG, ƒ 12.950.-. Inruil,
om 9.00 uur retour
Dorpsstraat
74
Landsmeer
02908-4343.
merk auto a contant met
ƒ 6500. Tel. 020-6843294.
tegen 4 uur-tarief.
van BX, Visa en 2CV6.
Expocar Trading 020-6153933. gar. mog. Tel.: 02990-37825.
vrijwar.bew, tel. 02990-37825.
020-6794842, 020-6908683.
APK klaarmaken tegen gered, Nissan Micra 1,2 SL, b.j. '91,Rekord diesel, 5/82, Traveller- Suzuki Allo, m. '88, i.z.g.st,
• De autorubriek
prijz. Verk. van losse onderd zwart ƒ 14.950.-. Inruil, gar.
„SHOWROOM" heeft
uitv. APK. '93 ƒ 1950.--.
nwe. Apk, ƒ7950.-. Inruil, gar.
een oplage van 750.000 ex. Tel 020-6680820 en 075-702626 financ. Tel.: 02990-37825.
Expocar Trading 020-6153933. financ. Tel.: 02990-37825.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Zastava

Algemeen

Fiat

Rolls-Royce

Ford

Rover

Minor Motorcars
Rover Dealer

020-665 86 86
Alfa Romeo

Subaru

Subaru

Actiemodel

Service en
Reparatie

020-6177975

Record voor
Rover

BMW

De Mini Jumbo
Super White

Autosloperijen

Schade-auto's

Audi

ASMOCO

Chrysler

020-6949266

Jaguar/Daimler

Lada

Mercedes-Benz

020-6719154
MOOY ENZOON

Skoda

Occasions

(s)loopauto's

Occasions
van de week:

Skoda-

Mazda

specialist
GARAGE HOLTZ

020-6943093

Bedrijfsauto's

Accessoires en Onderdelen

Chevrolet

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

020-6311694

MOOY EN ZOON:

Campers

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

MG

Suzuki

IMPORT USA CARS

Amstelstein - Suzuki

Mitsubishi

Opel

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

Citroen

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

Nissan

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Saab

Deze bon brengt de loop in uw "showroom".
Of u nu zelf een showroom heeft of uw auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie m
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen ,van Weekmedia in het gebied
Groot-Amsrerdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van ca, 750,000 exemplaren
van Weesp tot Zandvoort.

Naam:

Seat
Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H'meer-N. Tel.: 02907-3372.

Seat Ibiza L 88, 5 drs., nieuw
staat, ƒ8750, 020-6313427.
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

->

26.00
37,50
49,00

3
4
K-

5

<;

7
H
<J

60,50
72,00
83,50
95,00

K)

106,50

6

Telefoonnummer:.

Volkswagen

27,56 .
39,75
51,94
64,13
76.32
8S.51
100,70
112,89

VW POLO, '80, nieuwe APK,
'Een plaatje'. In nieuw staat
ƒ 1450,-. Tel.: 020-6105478.
VW PASSAT, Diesel, m. '82,
nwe APK., i.z.g.st. Rijdt perf.
5-drs. ƒ 2250.- Tel. 020-6105478
VW Golf, diesel, origin. '81,
nwe Apk., i.z.g.st. ƒ2450.Tel. 020-6105478

cCb

Handtekening:.
l

Auto's in SHOWROOM vüegeri de deur uit!
Opsturen in een. gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbxis 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Hét Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
Weekmcdiakaritoren: Amstelveen, Gebouw Aernstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Golf 1.6 CL diesel, '86, 5-bak,
APK febr.'93, 155.000 km,
ƒ 10.900, tel.: 02503-39400.
T.k. van part. VW Passat CL,
station, b.j. '92, antr. grijs, 90
PK, km 16.000, pr. incl. autotel.
+ Blaupunkt auto radio/cass.
ƒ34.500. Tel.:02503-39430, na
18 u., of 020-6266683, overdag.
VW Golf, Diesel, b.j. '82, i.pr.st.,
nw. APK, 5 versn. ƒ 3950.-. Inruil
mog. Tel.: 02990-37825.

020-6658686

fexnr. 020-665 6321

AUJO-HUURKOOP

Autoverhuur

Amerikaanse formule:

Ouke Baas

* Soepel acceptatie beleid *
+ lage maandelijkse kosten +
*Autorijden voor iederéén, *
*
25% gdnbetalen.
+
Peripcië 12-24 of 36 rriaqnden.

VW Golf, Diesel, '86, i.z.g.st.,
nwe. APK, ƒ 6950.-. Inruil, gar.
Financ. Tel.: 02990-37825.
VW Jetta 1.6 Elan '87, 1e eig„
nwe APK, 4 drs., nw.st. ƒ9990.
Tel.: 020-6313427.

niet duur!!!

Auto's te koop
gevraagd

Avond- en nachttar-

^ Dir0kt rijcl^nv 4

Keuze uit ±250 auto's
op voorraad!
JAAP EDENHAL

IN AMSTERDAM GRATIS TOEGANG

Vrijdag 9, zaterdag 10, zondag II
^; en maandag 12 oktober
Alle beroemde merken

zoals Mercedes, Audi, BMW,
Nissan, Opel, Ford, Mazda e.v.a..

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m2 incl. btw.

ABRES

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335

]

Adres:
Postcode + Plaats:.

Hoofddorp, 02503-14097

Seat Fura m. '86, wit, i.z.g.st.
Rijdt als nieuw, nwe APK
ƒ2950.-. Tel.: 020-6105478.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Prijs cxcl. Prijs incl.
advertentie in.
n.
6% B.T.W. 6% D.T.W.
Schrijf hifi' in Mokk'tUTs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de haiuï van ile daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zt'lr uitrekenen
wat uw advertentie kost.

Royal Class Saab's
Diverse occasions!

SPEK TA K U L A l R E

AUTORIJDEN WEER BETAALBAAR
Enkele huurkoop voorbeelden:
Merk

Bouwjaar

Audi 80
BMW 520 l
BMW 730 l

Buitenveldertse -,
Courant «.t-~, üiemer
S Courant =

aanbel, mnd. bedr

'90....f 5000
'89....f 8000
'89....f 12000

f 625
f 875
f 1300

de Nieuwe
Bijimer ,-.,-„Nieuwsblad
Gaasperdam t.

AUTOHUURKOOP V.A.350-PER MAAND
BMW 750 l
FiatTipo
Ford Sierra
Ford Escort Cabrio
Ford Orion
Mazda MX 3
Mazda 626

'91 ....prijs op aanvraag
'90....f 4000
f 425
'92....f 7500
f 675
'91 ....prijs op aanvraag
'91 ....f 5500
f 550
'92....f 10000
f 850
'89....f 5000
f 500

Betaalbaar rijden met fiscaal voordeel!
Mercedes 190
Mercedes 190
Mercedes 230
Mercedes 250
Nissan Micra

D 2.5
D
CE
D

'89....f 10000
f 925
'89....f 8000
f 775
'91 ....prijs op aanvraag
'88....f 9500
f 950
'92....f 3000
f 425

j

•

de Nieuwe
•.. : Wecsper —

Amstelveens >• -

» Weekblad

Utehoornse
SI Courant

Amstelveens

','V* JY
../ " •

Aalsmeerder
*. Courant

- Weekblad

de Ronde
5 Venen

Zandvoorts
Nieuwsblad

EEN PRIIVIA INRUIL-PEAL!
l Geheel of gedeeltelijk te benutten voor de aanbetaling!
OpelKadett
Opel Omega
Opel Vectra
Peugeot 405
Peugeot 605
Volkswagen Golf
Volvo 440

'90....f
'90....f
'92....f
'89....f
'90....f
'89....f
'89....f

4500..
6500..
8000..
4000..
10000..
4500..
4500..

.f
.f
.f
.f
.f
.f
.f

Van d0r Spek ciutö's

475
625
675
425
950
450
425

; •;• .;. - JaapÈdenhal
; :; • •
. Radioweg 64 A'dam. Vrijdag en
maandag TCLOO -.20.00 uur.,1 Zaterdag
;
en zondag 10:00 -18.QQ uur, . ".
INFOLIJN 1: 020 - 66.31.749
INFOLIJN 2: 020 - 66.32.789

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.
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Inferno laat
diepe wonden na
BIJLMERMEER - Zondagavond 4 oktober 1992. Iets over half zeven. Een
Jumbo boort zich met een geweldig klap in Grocneveen en Kruitberg en een
inferno breekt los. De Bijlmerbrandweer is snel ter plekke, maar kan weinig
doen. 'We zijn wel aan het blussen,' aldus een brandweerman die met zijn
ploeg als een van de eerste ter plekke was, 'maar dat is meer om het publiek
gerust te stellen. Hier valt niet te blussen.'
Van alle kanten stromen Bijlmerbewoners toe. Nieuwsgierigheid, maar
ook bezorgdheid. Want iedereen kent wel iemand die in Kruitberg of Groeneveen woont. Langzaam begint zich ook de omvang van de ramp af te
tekenen en bekruipt iedereen een gevoel van verbijstering en ongeloof. Een
omvangrijke reddingsoperatie komt op gang.
De volgende dag gaapt het gat tussen Kruitberg/Groeneveen. De kille
realiteit: er wordt gesproken van honderden dodelijke slachtoffers. Honderden mensen zijn hun huis kwijt geraakt. Van alle kanten komen georganiseerde, maar ook spontane, hulpacties op gang.
Langzaam en nauwkeurig begint men met de opruiinwerkzaamheden en
met het pijnlijke proces van identificatie. Luchtvaartspecialisten verzamelen de wrakstukken van het vrachtvliegtuig om te achterhalen wat er mis is
gegaan.

Foto: Gerrit Hots
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Reizen

(ADVERTENTIE)

Vakantie Nederland

DE DUITSE EIFEL, PARADUS VOOR WAMDELÜEFHEBBERS

HOGENBOOM RECREATIE
Voor wie nu eens iets heel anders wil! Balk in Friesland.
Wedde m Groningen, (mtroduktie korting 25%). T.h. de meest
luxueuze 5" villa's a.h. water. Veelal met sauna en bruintunnel Inl. 'brochure: tel 02977-45797 fax 41309.
Nu 50% korting. Bungalows
2 tot 7 pers., bosr. omg.
Valkenswaard. 04907-62158.

Hotel DE LINDENHOF-Valkenburg Herfstvakantie aanbicding 3 overnachtingen +
ontbijt /100,-. Combinatie
met bezoek aan thermae
2000 mogelijk. Lindenlaan 27
Valkenburg 01186-16291.
HOTEL HEUVELZICHT
Gelegen temidden v natuur.
Ideaal voor rustzoekers en
wandelaars, 3 min. v. station.
Alle kamers douche/toilet, tv
op aanvr. div. terrassen, eigen parkeerpl,, gratis fietsen.
Info
04459-1324, Vmkenbergstr. 22, Schm op Geul.
SCHOORL t.h. (luxe)stacaravans en kampeerplaatsen op
caravanpark Het Lange Veld,
vlakbij bos, duin en zee.
Tel: 02209-1759.

Wandel- en fietsarrangem.
aangeb. in mooie grensstr.

België-Z.Limb.
04409-1475.
ZOUTELANDE t.h. vakantiewoningen en appartementen,
2-9 pers. Tel.: 01186-1545.

Vakantie
buitenland
AQUADELTA
T.h. luxe 2-8 pers. bung. en
app. Veel rekr. mog. Ideaal
voor jong en oud: 043-645048.

OOIT DE FRIESE
KUST VERKEND?

De leukste Pluto

jeugdskikampen
Bel voor de gratis folder
020-6140418 (SGR).

Te voet op reis in eigen land
met een van de 25 LangeAfstand-Wandelpaden in Nederland. Bestel de nieuwe
overzichtskaart: ƒ3,95 op
postbank nr. 4205157, St.
LAW, Amersfoort, o.v.v.
WM-KRT.

SUPER GOEDKOOP
op wintersport in Tsjechoslowakije, 10 d. luxe busreis incl.
hotel v/p en skipas v.a, ƒ 549.
Concordia Reizen 05213-1333

Op slechts een paar uur rijden van de Nederlandse grens
liggen de glooiende heuvels van het Duitse Eifelgebergte.
Een landschap van een adembenemende schoonheid.
Niet voor niets trekken jaarlijks vele natuurliefhebbers
juist naar dit deel van Duitsland voor een ontspannen,
korte vakantie. Deze rustige omgeving met kleine
boerendorpjes, uitgestrekte landerijen afgewisseld door
uitgestrekte bossen, leent zich met name uitstekend voor
het maken van boeiende wandeltochten, waarbij u geniet
van de rust die deze omgeving uitstraalt en bent u
volledig een met de natuur. Tijdens zo'n wandeling kruist
dan ook regelmatig een hert, een ree of ander wild uw
pad.
De bekende touringcarreisorganisatie De Harde's Tours
organiseert speciaal naar dit gebied haar meest
populaire 5-daagse wandelvakantie. Reden voor uw
krant om eens met de heer Nico van Dijk, hoofd van de
afdeling inkoop van De Harde's Tours, over deze vorm
van vakantievieren te gaan praten.
Wat meteen opvalt is het enthousiasme waarmee Nico
van Dijk over deze wandelvakanties spreekt. „Geen
wonder", vindt hij zelf. „Zolang ik mij herinner kom ik zelf
al minstens een keer per jaar in de Eifel. Ik ken dit gebied
dan ook als mijn broekzak. Hierdoor was ik in staat
precies de juiste hotels, die perfect passen bij de
gemoedelijke sfeer van een wandelvakantie, voor deze

reizen te selecteren. Bovendien kon ik, door mijn eigen
wandelervaringen in de Eifel, de mooiste routes uitzetten
in een gedeelte van het gebied dat hiervoor het meest
geschikt is. Met een glooiend landschap, maar zonder
dat onze gasten allerlei steile hellingen moeten
beklimmen."
Wanneer wij Nico vragen of dat nu wel milieubewust is
om met een touringcar met zo'n 40 personen tegelijk te
gaan wandelen, lacht hij begripvol. „Natuurlijk niet,
daarom doet De Harde's Tours dat ook anders.
Weliswaar gaan wij met een touringcar met inderdaad
zo'n 40 personen naar de Eifel. Ter plaatse verdelen wij
de gasten echter over de vier hotels die de nauwkeurig
uitgezette routes met elkaar verbinden. De ongeveer 10
gasten die beginnen in hotel 1 wandelen dus.hiervandaan
naar hotel 2, 3 en 4.
De wandelaars die in hotel 2 beginnen lopen naar hotel 3,
4 en eindigen tenslotte in hotel 1, enzovoort, enzovoort.
Op deze wijze sparen wij niet alleen het milieu maar
creëren meteen 4 kleinere en daarmee vaak gezelliger
groepjes die naar eigen voorkeur, individueel of in
groepsverband de korte routes van ca. 10 kilometer of
langere routes van ongeveer 18 kilometer per dag, van
hotel naar hotel kunnen lopen.
Tenslotte vragen wij de inkoper van De Harde's Tours
wat hijzelf de meest ideale periode voor een dergelijke

vakantie vindt. Zonder aarzelen antwoord Nico van Dijk:
,,De herfst, zeg maar vanaf september tot en met november. Dan is ook in dit gebied de drukte voorbij, de lokale
bevolking heeft de tijd voor een praatje en bovendien is in
deze tijd de natuur op zijn mooist.
Wie een keer de schitterende kleurschakeringen van de
Eifel in herfsttooi heeft gezien is voor altijd verkocht en
komt hier zeker terug."
Wanneer het enthousiasme van Nico van Dijk ook op u
zo aanstekelijk heeft gewerkt, dan is dit uw kans. Een 5
daagse wandelvakantie naar de Eifel met De Harde's
Tours kost ƒ 398,- inclusief vervoer per luxe touringcar,
overnachtingen met ontbijt en diner in goede hotels en'
met dagelijks uitgebreide routebeschrijvingen.

Voor uitgebreide
inlichtingen en
reserveringen kunt u
terecht bij de informatrices
van De Harde's Tours in
Hoofddorp.
Tel.: 020-6541100.

geeft u meer!
SKILES IN HOLLAND IF^-

DOE JE TOCH ZEKER BINNEN!!

FEESTELIJKE AANBIEDING

Indoorskiën en snowboarden op de langste afdaling in het
hartje van Amsterdam. Skiën en snowboarden zijn de snelst
groeiende sporten in Nederland. De voordelen van indoor-'
skiën en snowboarden zijn:
- nooit last van slecht weer
- persoonlijke begeleiding
- geen vermoeiende klimpartijen of wachten op
de lift
- "eindeloze" val op vriendelijke skimat
In samenwerking met Indoorskischool SKI-INN biedt Weekmedia u de gelegenheid om dit eens met korting te beproeven. l proefles skiën ƒ 10,- p.p. incl. materiaal (normaal
ƒ20,-), l proefles snowboarden ƒ 15,- p.p. incl. materiaal
(normaal ƒ 25,-).
Deze aanbieding geldt voor de periode van 8 t/m 16 oktober
en geldt alleen bij inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon na telefonische reservering bij SKI-Inn, tel.
020-6184946. SKI-INN vindt in het Amsterdams Ondernemers Centrum op het WG-plein in Amsterdam (vlak bij de
Overtoom).

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon en na telefonische reservering bij SKI-INN (tel. 020-6184946) heb ik recht op:
.... een proefles skiën a ƒ 10,- p.p.
.... een proefles snowboarden d ƒ 15,- p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:

INCLUSIEF:
* vervoer per luxe tourbus
» lunches op de heen- en
terugreis
* uitgebreide wandelroutes
voor iedere deelnemer
* halfpension-verzorging, dus
ontbijt en diner inbegrepen
* logies in een twee-persoonskanier niet douche en toilet
* internationale belastingen
« Nederlandse reisbegeleiding
•» gratis Jubileumgeschen k -

j ifel, echt buitenland en

l toch niet al te gek ver van
l huis! Een prachtig natuur-

VERTREKDATA NAAR DE EIFEL

gebied met veel wildstromende

de laatste plaatsen

riviertjes, rotsmassieven, kabbelende watertjes, indrukwekkende bergmeren, de zoge-

Okt.
:
12,19,26 ƒ398,Nov. :02,09,16, 23,30/398,-

naamde Maaren en de bijna
oneindige, pastelgroene wei-

1-persoonskanier met douche
en toilet slechts ƒ 30,- p.p.

den, de uitgestrekte vlaktes
met goudgele graanvelden en
diepgroene bossen... Dat is de

Woonplaats:
Datum proefles:

OPSTAPPEN? ALTIJD EEN OPSTAPPLAATS BIJ U IN DE BUURT!

Eifel, ideaal voor een heerlijke

U heeft de keuze uit vele opstapplaatsen. Er is er altijd wel
een bij u in de buurt. Overlegt u
even met een van onze reisinformatrices, zij zijn u uiteraard
graag van dienst. Ook voor vragen of speciale wensen kunt u
natuurlijk altijd bij onze reisinformatrices terecht. Belt u met
De Harde's Tours:
020-6541100!

gezonde wandelvakantie!

geeft u meer!
geeft u meer!
HERFSTTOCHT
In samenwerking met Rederij Naco organiseert Weekmedia
een sfeervolle tocht met een heerlijk centraal verwarmd
luxe salonschip.
Onder leiding van een gids vaart u over het IJ om via het
drukbevaren Amsterdam Rijnkanaal bij Smal Weesp de
Vecht op te varen. U vervolgt de tocht door het prachtige
Weesp naar Uitermeer. Daarna vaart u door Nigtevecht,
waar u de Vecht verlaat om via het Amsterdam Rijnkanaal.
naar de Steiger achter het Centraal Station te varen.
U vertrekt om 11.00 uur vanaf de Ruyterkade Steiger 7
(achter het Centraal Station in Amsterdam). Bij het vertrek
wordt u een kopje koffie met gebak aangeboden en onderweg wordt een kopje soep, een heerlijke uitgebreide koude
lunchschotel en een nagerecht geserveerd. Omstreeks 16.00
uur meert u weer af achter het Centraal Station.
U kunt aan deze tocht deelnemen op maandag 19, woensdag 21, donderdag 22, maandag 26, dinsdag 27, donderdag
29 en vrijdag 30 oktober en op maandag 2, dinsdag 3 en
donderdag 5 november.
Deze volledig verzorgde dagtocht inclusief vaartocht, een
kopje koffie met gebak en lunch kost normaal ƒ 47,00 per
persoon. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen onze lezers een korting en ƒ 7,50 en
betalen slechts ƒ 39,50 p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, de
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam op de dag van vertrek.
De kosten bedragen ƒ 39,50 p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Naam tocht: _
Keuze datum:

telefoon:
V/oonplaats:
Aantal personen:

geeff u meer!

De Harde's Tours

DE HARDE'S TOURS, AL 60 JAAR
KWALITEITSVAKANTIES

AI sinds 1932 genieten jaarlijks
duizenden cliënten van de kwaliteitsvakanties van De Harde's
Tours! 60 Jaar jong, een betere
ver/.ekering bestaat er niet!

STAY-OVERNIGHT. SERVICE
Voor de gasten die zo centraal mogelijk wensen op te
stappen of om tijd te besparen, is er de Stay-OvernightService. De dag voor vertrek kunt u overnachten in
Motel Maarsbergen. Een
tweepersoonskamer met
do/to kost u slechts ƒ 50,p.p. En van De Harde's
Tours krijgt u een extra opstapkorting van ƒ 10,- p.p.!

VAKANTIE IN DE NA-ZOMER?

Vakanties na bet hoogseizoen
worden steeds populairder.
Geen wonder: u betaalt de laagste prijs en de natuur is op /.'n
mooist! Boek nu uw na-zomervakantie!

4 PRIMA HOTELS ZORGEN VOOR
EEN PERFECTE VERZORGING!
Vier leuk/e hotels, stuk voor
stuk prima kwaliteit. U logeert
tijdens deze wandelvakantie in
de Eifel in vier verschillende
hotels. De vier samenwerkende
hoteliers zorgen ervoor dat u
zich in elk van deze hotels
meer dan thuis zult voelen.
Prima diner, stevige ontbijtjes,
deze zijn uiteraard in de reissom inbegrepen. Alle kamers
voorzien van douche en toilet,
dus van alle gemakken voorzien. Uw bagage? Geen zorgen.
De hoteliers verzorgen iedere
dag uw bagage van het ene naar
het andere hotel!

j

De Harde's itoiirs -

-|

INFORMATIE-COUPON-EIFEL

•

Ja, stuurt u mij de informatie over de Eifel, zonder enige
verplichtingen! Deze bon invullen en opsturen naar De Harde's
Tours, Antwoordnr. 308, 2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:-Adres:
•
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:_'

l
l
•
l
l
l
|

RESERVEREN? NU BELLEN!
Pak nu de telefoon en bel De
Harde's Tours! Belt u vandaag
nog en uw plaatsen worden
direkt vastgelegd!

-O2O65411OO
(Iedere werkdag geopend van
9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur)

WeekMedio

• •
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Pc's zakken
snel in prijs
De personal computer taestaat in feite pas kort (sinds
1980), maar de ontwikkeling en
de populariteit hiervan is meer
dan stormachtig te noemen. De
typeverbeteringen volgden elkaar in sneltreinvaart op en zeker de laatste maanden kan
worden geconstateerd dat het
aanbieden van pc's die steeds
meer mogelijkheden bieden
vrijwel omgekeerd evenredig is
aan de prijsontwikkeling.
Want de prijzen schieten nog
altijd omlaag. Voor bladen die
computers testen of hierover
schrijven, is het daarom bijna
onmogelijk hierover een actueel artikel te brengen.
PC Koop van september deed
een poging. Men ging op zoek
naar de goedkoopste pc in Nederland en kwam bij 17 adressen terecht. Een aardige indicatie, maar ook niet meer dan dat,
want het onderzoek vond deze
zomer plaats en is inmiddels
alweer aardig achterhaald.
In de Consumentengids van
oktober een test van 386- en 486computers. Wie op zoek is naar
een pc van de jongste snelle en
krachtige generatie is het goedkoopst uit met een apparaat
van een minder bekend merk,
luidt de conclusie. De test wees
namelijk uit de de kwaliteit
daarvan niet onderdoet voor
die van de grote namen.
Onderzocht werden 11 pc's
met een 386sx-processor, vier
met een 386dx-processor (sneller dan de sx) en twee met een
486dx-processor. Testen kost
tijd en vier van de IV pc's waren
op het moment van p'ublikatie
alweer opgevolgd door een ander model. De prijzen liepen
uiteen van 2900 tot 6100 gulden,
maar staar u daarop niet blind,
want ze zullen inmiddels alweer sterk zijn achterhaald.
Voor degenen die zich voor het
eerst op de computermarkt
oriënteren een goed leesbaar
artikel zonder dat het te technisch wordt.
Het meest actueel en interessant is ongetwijfeld het artikel
in Computer.' Totaal van oktober. De redactie ging op pad om
voor uiterlijk tweeduizend gulden een systeem aan te schaffen dat als minimumvoorwaarden kende 386sx, 40 Mb harde
schijf, 2 Mb RAM-geheugen,
3,5" diskdrive, toetsenbord,
monochrome
beeldscherm,
VGA-kaart en paralelle en seriële aansluitingen.
Een halfjaar geleden was
men misschien nog van een
koude kermis thuisgekomen,
nu konden maar liefst 13 van
deze koopjes worden getest.
Waaronder zelfs nog.drie met
een 386dx-processor. Daartoe
behoorde de Planhold die als
beste uit de bus kwam. Ook
door de kooptips een heel interessant artikel voor iedereen
die er momenteel over denkt
een pc te kopen.

E TUIN HEEFT in het
naoorlogse
Nederland een
behoorlijke ontwikkeling
doorgemaakt.
Aanvankelijk bestond de
ruimte achter het huis uit
een 'hof met een
appelboom, een bankje en
een pad in het midden met
links en rechts daarvan
wat bloemen en groente.
De huidige tuin is een
verlengstuk van de woning
geworden.

Tuinideeën opdoen
Land van Maas en

door Bram Wolthoorn
Dat verlengstuk van de woning delen we blij met alles wat
van nature aanwezig is te midden van het door ons geplante
groen. Tuincentra haken graag
in op de tuintrends zoals die
worden aangedragen vanuit de
gardens van Engeland, de Amerikaanse estates en het ruige,
aan planten zo rijke Franse
platteland. We geven steeds
meer geld uit aan plantmateriaal en 'harde' materialen voor
de inrichting van onze tuin.
In de jaren tachtig is het aanbod van verhardingsmaterialen
en tuin-accessoires sterk toegenomen. In de meeste tuincentra worden deze 'harde' tuinmaterialen net als het plantmateriaal in onverwerkte vorm
tentoongesteld. Overzicht van
het aanbod aan 'harde' materialen ontbreekt door de grote
hoeveelheid. Inzicht in de vele
toepassingsmogelijkheden ervan is daardoor erg moeilijk geworden.

Voorbeelden
Een hovenier met een groot
voorstellingsvermogen onderkende dit probleem en heeft in
het ruime polderlandschap een
aantal tuinen ingericht met toepassingen-van deze materialen.
Hier kan de tuinier naar hartelust ideeën opdoen voor de ei-

• Geplaatst te midden van een natuurlijke beplanting komen de toegepaste
tuinmaterialen mooi uit

.

gen tuin. Bladeren vallen massaal van de bomen en oceaandepressies stormen met een sneltreinvaart over het Hollandse
landschap: de herfst is begonnen. Tijd om al voorzichtig stil
te staan bij de tuinplannen voor
het volgend jaar. Tijd dus om
bij voorbeeld de voorbeeldtuinen in Appeltern, op de grens
van het Brabantse en Holland-

• De best verkochte cd's

• Binnen 2 dagen gratis bezorgd
• Met je eigen toegangscode
-LIONÉLRICmE
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ik wil een persoonlijke toegangscode
naam

Kattebakkorrels
Konsumenten Kontakt onderzocht 14 kattebakvullingen en
zeven merken huisdierstrooisel. Tot nu toe wordt door de
gemeenten geadviseerd de kattebak te legen in de gewone
huisvuil-emmer en niet in een
gft-afvalbak. Koopkracht komt
echter tot de conclusie dat de
korrels op basis van hout, stro
en papier en alle huisdierstrooisels (houtkrullen) geschikt zijn om te composteren.
De onderzoeksresultaten zijn
opgenomen in het oktobernummer van Koopkracht.

Dakreparaties
Huiseigenaren die binnenkort hun dak moeten laten repareren doen er goed aan eerst
de Consumentengids van oktober te lezen. De Consumentenbond verplaatste zich in de
schoenen van de huiseigenaar
en schrok van de offertes die hij
kreeg voorgeschoteld. Nuttige
Praktijkinformatie.
GERRIT JAN BEL

OEWEL VRIJWEL niemand het zo noemt, is de
Hollandse naam voor
pasta deegwaren. Het is min of
meer te onderscheiden in lintvormige, draadvormige, tauisvormige en gevulde pasta's. Er
kan, zo meldt het Voorlichtingsbureau voor de Voeding,
meer op tafel komen dan de traditionele elleboog] es macaroni.
Tot de lintvormige pasta's
worden onder meer gerekend
tagliatelle, noedels (mie), fettucine en lasagnette. Voorbeelden van draadvormige pasta's
zijn: spaghetti, capellini, fedelini en vermicelli. Als buisvormige pasta's worden aangemerkt
de macaroni, cannelloni, penne
enzovoort. Gevulde deegwaren
zijn onder andere ravioli en tortellini. Daarnaast zijn er nog
vele vormen te koop die niet in
deze indeling passen zoals la-

H

Div. Artiesten f34,95 .

Kamperen

se land, te bezoeken.
De voorbeeldtuinen, die een
totale oppervlakte hebben van
tienduizend vierkante meter,
zijn niet naar een bepaalde
tuincultuur ingericht, maar
naar toepassingsmogelijkheden van 'harde' tuinmaterialen.
In de ingerichte voorbeeldtuinen zijn deze materialen op natuurlijke wijze met bijpassende
planten tot een harmonieus ge-

heel verwerkt.
Zo zijn er diverse voorbeelden van bestratingen in verschillende patronen te zien,
toepassingen van vlonders, vijvers, watertuinen, verlichting
en afscheidingen. Voorbeelden
van een natuurlijk gebruik van
kiezels, keien en klinkers zijn
op verrassende wijze verwerkt.
Kortom: men kan hier met eigen ogen zien hoe allerlei soor-

Praktische informatie over
alles wat er te zien is, zoals de
aanleg van terrassen, rotspartijen, bestratingen, de bouw
van tuinhuisjos en hel aanbrengen van beplantingen, is terug
te vinden in een informatiepakket. In een documentatiecentrum bevinden zich ten behoeve van de bezoekers naslagwerken, boeken en folders over allerlei tuinzakcn.
Ook is er gelegenheid videobanden over tuinaanleg te bekijken. Verkoop van materialen vindt er niet plaats, wél kan
de geïnteresseerde tuinier
kant-cn-klare tuinontwerpen
kopen. En voor koffie en koek
moet de bezoeker in de koffiehoek zijn.
De toegangsprijs, inclusief
het uitgebreide informaticpakket bedraagt./'6,- (kinderen tot
16 jaar onder begeleiding gratis
toegang). De Informatictuinen
Appeltern zijn tot en met 31 oktober dagelijks (ook gedurende
het weekend!) geopend van tien
uur 's morgens tot vijf uur 's
ten 'harde' materialen in de middags.
tuin toegepast kunnen worden.
Do Informatietuinen Appeltern zijn

Inspirerend
Appeltern ligt in het Land van
Maas en Waal, een weids polderlandschap met hier en daar
een schoorsteen van een steenfabriek en groen grazige weiden
naast de door houtwallen omzoomde boomgaarden. In het

gevestigd aan de \Valstraal '.In te Appellern (Gelderland), in liet Land van
Maas en Waal. Komende van Amstordam op de A 2 moet er direct na de
brug hij Zaltbommel afgeslagen worden naar de provïncialeweg Zalthommel-Nijmegen. richting Nijmegen.
Halverwege
/altbonimel-Nijmegen
slaan we ai' richting Appeltern; borden
geven verder de weg aan. Openbaar
vervoer naar Appellern is er niet, op
een onregelmatig rijdende buurtbus
na.

(ADVERTENTIE)

•HOUSE PARTY III

Voor de echte kampeerder is
het seizoen nooit over, want als
hij er nu niet op uit kan, bereidt
hij zich in ieder geval toch voor
op de volgende keer. Een lichtgewicht tent is daarbij een populair artikel.
Op Pad (nr. 7) testte vijf tweepersoonstenten: de Wild Country Quasar van 1299 gulden
('een kwalitatief hoogwaardige,
volwaardige
vier-seizoenentent'), de Phoenix Phalcon van
1095 gulden ('goede 3/4 seizoenentent'), de McKinley Oregon
van 549 gulden ('ongeschikt
voor bergsport en winterkamperen'), de Mentora Kahiltna
Dome van 2295 gulden ('royale
binnentent met unieke, comfortabele luifel') en de Papillen
Het Zwarte Kwadraat van 1395
gulden ('origineel ontworpen
zomertent voor kampeerders
die met beperkingen kunnen leven').
Verder in Op Pad een informatief artikel over spulletjes
voor de buitensportkeuken zoals plastic potjes, mokken met
maatstreep] es,
mini-pannen
met anti-aanbaklaag, greepjes
en spatels en lichtgewicht bestek.

Foto: Ben van Ooijen

noorden achter de eeuwenoude
dijken vlooit de druk tauvaren
Waal: in het zuiden verschuilt
zich tussen de groene ooverwallen de gestaag stromende Maas.
Op dit door de mens op het water bevochten gebied van
vruchtbare rivierklei, zijn de informatietuinen gevost igd.
Tegen de achtergrond van dit
rivierenlandschap is het rondwandelen tussen de waterpartijen, siertaeslratingen, rotstuinen en hecsterborclers van de
idoeëntuincn een bijzonder inspirerendc bezigheid: een ideale manier om ideeën op te doen
voor gebruik in de eigen tuin.

8T35033030

MAKEN VERSCHILLEN gelukkig en zo is
er ook in deze maanden op reisgebied weer
voor elk wat wils voorhanden. Houdt de een het op
wandelen in een flinke
herfststorm, de ander zal
pas gelukkig zijn op een
palmeneiland in de tropische zon. Hierbij een
handje vol tips.

S

dit geen probleem te zijn. Naast
koolhydraten leveren deegwaren ook eiwitten, vitamines van
het B-complex en mineralen.
In de volkoren deegwaren is
het gehalte aan B-vitamines, ijzer en voedingsvezel hoger dan
celli. Het woord vermicelli be- bij de geraffineerde of witte
tekent kleine wormpjes.
soorten.
De groene kleur van sommige pasta's (pasta verde) ont- Recept voor twee personen:
Tortellinisalade. 100 g tortellini. 50 g
staat door spinaziepuree of spi- gekookte
achterham, blikje 'maïs op
naziepoeder toe te voegen aan z'n Mexicaans',
l eetlepel paprikahet deeg en de rode kleur (pasta zoetzuur, 2 eetlepels magere yoghurt.
rossi) door tomatenpuree of to- 2 eetlepels magere slasaus (5"» olie),
azijn, theelepel tomatenketmatenpoeder. Ook kunnen eie- eetlepel
peper, takje peterselie.
ren zijn toegevoegd met als ge- chup,
Breng ruim water aan de kook en
volg dat de pasta wat geler van kook de tortellini volgens de gebruiksaanwijzing gaar. Spoel de tortellini
kleur is.
met koud water af. Snijd de ham in
Er zijn ook volkoren deegwa- reepjes.
Laat de mas in een zeer uitlekren te koop die gemaakt wor- ken. Snijd het paprika-zoetzuur klein.
Maak
een
saus van yoghurt, slasaus,
den van minder geraffineerd
tomatcnketchup en peper. Was
tarwemeel. Deegwaren zijn een azijn
peterselie en knip het takje fijn.
zetmeelbron. Ze kunnen aard- de
Meng de tortellini met de ham, groenappelen vervangen bij de war- te en saus. Strooi de peterselie erover.
me maaltijd. Echter, ze leveren
Voor vragen over voeding kunt u op
geen vitamine C. Om dat men werkdagen
van twaalf tot vier uut de
voldoende vitamine C kan ha- Voedingstelefoon van het Voorlichlen uit groente en fruit, hoeft tiugsbureau voor de Voeding raadple-

Pasta's zijn deegwaren in
uiteenlopende vormen
sagne, een deeglap of -vel.
Van een aantal namen geven
wij hier de betekenis: fettucine
zijn lintjes, farfalle: strikjes,
fussili: spiraaltjes, cannellini:
kleine rietjes, cannelloni: grote
buizen, tortellini: naveltjes,
gnocchi: schelpjes en penne
zijn veren. De naam tagliatelle
komt van tagliare (snijden), het
is een lintvormige pasta.
Onder macaroni verstaan wij
meestal alleen elleboogjes
maar het wordt ook gebruikt
als verzamelnaam voor allerlei
vormen zoals spiraalmacaroni,
pijpmacaroni, geribbelde macaroni Crigati), strikjes (farfefalle) enzovoort.
Bij vermicelli (capelli d'angelo=engelenhaar), lettervermicelli (alfabeto) en figuurvermi-

geri: 070-S51.08K).

Vlammende herfstkleuren in
verstild land van De Gaume

door Lcni Paul
BACH. Wie van Johann Sebastian Bach houdt zou eens
kunnen denken aan een zesdaagse reis, waarin deze Duitse
componist centraal staat. Behalve concertbezoek staat het
bezichtigen van plaatsen waar
Bach ooit vertoefde, zoals Gotha, Eisenach en Leipzig op het
programma. Informatie: Duits
Verkeersbureau,
tel. 020697.8066.
HOTEL. Logeren op een
schip dat filmster Barbara Hutton op haar 18-e verjaardag van
haar vader cadeau kreeg. Dat
kan, want de boot die toen Barbara ziek werd, in de vijftiger
jaren voor één Engelse pond
aan de Britse marine werd verkocht, ligt nu als hotel onder de
naam Malardrottningen (koningin van het Malarmeer) aan
de Riddarholmen midden in
Stockholm afgemeerd.
ZUIDELIJK BELGIË. Het is
niet meer de Ardennen en nog
net geen Frankrijk, het land
van De Gaume, het op korte'

De Poespasbus staat tijdelijk op Duinrell in Wassenaar

afstand van Nederland gelegen
gebied van Belgische Luxemburg. Een mooi, verstild landschap, interessante oude stadjes met eeuwenoude kerkjes en
bossen die juist nu in vlammende herfstkleuren staan. Informatie: Belgisch Verkeersbureau, tel. 020-624.5953.
EVEN IERLAND. Ierland
timmert aan de weg en terecht.
Wie dit groene, nog niet door
toeristen overspoelde, land ooit
bezocht, wil er naar terug. Oktober is dan een goede tijd,
want in Kinsale is deze maand

gewijd aan de Ierse keuken.
Voor de cultuur hebben we dan
op twintig kilometer afstand de
mooie stad Cork bij de hand.
Informatie: Iers Verkeersbureau, tel. 020-622.3101.
BRUGGE. Goede wijn behoeft geen krans en Brugge is
zo'n stad. Auto's zijn hier vrijwel nergens meer toegestaan en
daarom wijzen we hier even op
de stadsexcursies per fiets die
nog tot 31 oktober zijn te maken. Met een gids die u op elk
geveltje en barok poortje wijst.
Informatie: Belgisch Verkeersbureau of rechtstreeks tel. 09 32
50331236.
PADDESTOELENSCHOOL.
Nog een leuke herfsttip. In het
Zweedse Sunne, waar onder anderen Selma Lagerlöf haar boeken schreef, kan men naar
school. Naar de svampskolan,
of wel de paddestoelenschool,
waar in theoretische en praktische één- of meerdaagse cursussen alles over paddestoelen
kan worden geleerd. Men kan
er ook logeren. Wel snel zijn,
want eind oktober sluit de
school tot volgend jaar juli. Informatie: Zweeds Verkeersbureau, tel. 020-671.6055.
HOTEL CHATEAU. Je rijdt
er in een middagje heen en kan
je voor een weekend kasteelvrouwe of ridder wanen. We be-

doelen Chateau Tilques bij het
Noordfranse Saint Omer, één
vande vele hotels-kastelen die
vanwege het dure onderhoud
privé niet meer zijn te onderhouden en daarom voor ons, gewone mensen, hun deuren
openzetten. U ligt er in een eigentijds bed, maar de sfeer is
van vroeger. Informatie: Frans
Verkeersbureau.
tel. 020623.4361 of rechtstreeks het
kasteel: 09 33 21932899.
DIEREN (1). Wie 15 duizend
verschillen huis-tuin- en boerderijdieren van paarden tot
ezels en van leguanen tot reptielen wil zien moet naar de Nationale Dierenshow die op 17 en
18 oktober in de Brabanthallen
in Den Bosch wordt gehouden.
Open van tien tot zes uur, entree ƒ 10,-, kinderen ƒ 7,50.
DIEREN (2). Nog meer dierennieuws. Op Duinrell Wassenaar wordt van 17 tot en met 25
oktober een informatiekmarkt
over de dierenbescherming gehouden. Asielwerk, diervriendelijke cosmetica en nog veel
meer leuke dingen, zoals de
Poespasbus met spelletjes voor
kinderen. Informatie: 070342.323.
BLOEMEN. We eindigen
met bloemen. Nog tot aanstaande zondag kunt u nnar de Floriade, die dan echt na een half
jaar zijn groene deuren sluit.
De binnententoonstelling is gewijd aan orchideeën, groente en
fruit. Tropische schoonheid
dus naast sterappels en spruitjes. Zeker de moeite waard.
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Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trtidy Steenkamp,
posihus2l()4.
1000 CC Amsterdam,
lel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Speciale Tuinactie
Onder het motto 'Even
tijd voor de tuin' houden
tal van hoveniers van fi tot
en met 17 oktober de Tuintiendaagse. Een initiatief
om tuinbezitters te wijzen
op het belang van een goede timing voor aanleg, onderhoud en inrichting van
de tuin. Tijdens de Tuintiendaagse kunnen de consumenten profiteren van
speciale aanbiedingen bij
tuincentra, kwekerijen en
tuinwinkels. Bovendien
wordt er speciale aandacht
besteed aan voorlichting
aan het publiek.

Antieke Citroëns
Citroëns staan centraal
op een speciale expositie in
het Autrotron te Rosmalen. Van 17 tot en met 25
oktober zijn in de Spykerhal veertig buitengewone
wagens van dit Franse automerk te bezichtigen.
Het evenement wordt in
samenwerking met Citroen
Nederland gehouden. De
unieke verzameling is samengesteld uit automobielen van leden van diverse
Nederlandse en buitenlandse clubs. Met onder
meer exemplaren als de B2
Caddy en Traction cabriolet.
Autotron is te vinden op de
Graatscbaan lïï te Rosmalen.
Dagelijks geopend tot en met 25
oktober van tien tot vijf uur. Kinderen van vier tot 12 en (i5-plussers betalen ƒ 11,75. Volwassenen
ƒ14.75. De toegangskaan geeft
ook recht op een bezoek aan het
Automuscum.

Antiekbeurs
In de RAI te Amsterdam
vindt van 17 tot en met 25
oktober een grote antieken kunstbeurs (PAN)
plaats.
Tegelijkertijd met deze
beurs is in de RAI van 20
tot 22 oktober Restoratiori
'92, de internationale vakbeurs voor restauratie- en
conserveringstechnieken.
Openingstijden: maandag tot
en met vrijdag van elf tot aeht
uur. Zaterdag en zondag van elf
tot zes uur. Toegangsprijs: twintig gulden, CIP en Pas55+ vijftien
gulden, kinderen tot zestien jaar
onder begeleiding gratis.

Optreden 'Platters'
tijdens Pasar Malam
De Amerikaanse soulformatie 'The Magie Platters'
treedt tijdens-de Pasar Malam op. Deze traditionele
Aziatische beurs vindt
plaats van donderdag 8 tot
en met zondag 11 oktober
in de Sporthallen Zuid te
Amsterdam. Het publiek
kan tijdens de Pasar Malam naar hartelust snuffelen in de vele stands met
produkten uit verre Aziatische landen. Elke dag treden verschillende muziekgroepen op en zaterdag is
er een moderne en traditonele Indonesische klederdrachtshow. Het demonstratieteam 'Pentjak Silat
Anoman' verzorgt tijdens
de Pasar Malam twee demonstraties van de Indonesische
zelfverdedigingssport. Op zondagmiddag'
brengt de Polynesische
dansgroep Mai'anna twee
shows met dansen uit de
Pacific.
De soulformatie 'The
Magie Platters', bekend
van hits als 'Only you' en
'Great Pretender', treedt
zaterdagavond op. Andere
artiesten tijdens de Pasar
Malam zijn Wieteke van
Dort en Ais Lawalata in de
Late-Tante-Lien
show,
Claudia Streza en Mario
Verano. Met de bon op deze
pagina kan men niet korting een bezoek brengen
aan de Pasar Malam.
Ue Pasar Mulam is geopend op
donderdag en vrijdag van twee lot
elf uur. Zaterdag van twaalf tot
twaalf uur 's nachts en zondag
van twaalf tol tien uur. De Sporthallen Zuid zijn te vinden aan het
l.lshaaniiad l!) te Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van Sporthallen Zuid in Amsterdam betaalt u
slechts ƒ 6,- per persoon in plaats van ƒ 8,50 voor de
Pasar Malam.
telefoon:
Woonplaats:

geeff u meer!

\

BAUKNECHT 800 TOEREN WASAUTOMAAT
Type WA6900; Voorlader wasautomaat, inhoud 4,5kg. Droog
wasgoed, varo-schakeling voor traploze temperatuurkeuze,
centrifugegang 800 toeren per minuut, vele basis programma's
(o.a. 2 snel programma's) en zeer zuinig. Adviesprijs*!339.-

SONY CAMCORDER
F450;Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var, sluitertijd. '2550.-

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

GRAX7; De kleinste VHS camera!
6x motorzoom, variabele sluitertijd, Digitale Superimpose,
datum-opname, dubbele insert en audio-dubbing, Fader,
eenvoudige bediening. Zéér goed getest! Inklusief accessoires.
Adviesprijs'2529.-

1679.-

Flat en Square Black TrinitSONY CAMCORDER
ron beeldbuis, euroscart, steF375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,
reo, teletekst en afstandbeautolocus. Adviesprijs.*2220.diening. Adviesprijs'2000.-

1399.-

1299.-

MAGNETRON OVEN

JVC VIDEOCAMERA VHS-C ULTRA-KOMPAKT

Snel ontdooien en verwarmen.

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs *2199.-

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

209.229.239.-

SAMSUNGRE570
KOEL/VRIES KOMBI

Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter MOULINEXFM1115
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs'979.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-1

349.-

SIEMENS WM3380
1000 toeren. Adviesprij's'1878.- ZANUSSI K/V (OJ)

1295,

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

1899.-

77
j i&

TOPMERKCAMCORDER

WAS0ROOGKOMBINATIE PHILIPS / WHIRLPOOL
PHILC0104RVS1000T

E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. '2799.-

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1579.-

1395

JVC CAMCORDER

DEKLEINSTE
VHS CA M ER A
TER WERELD

SONY55CMKVM2131 VHS, Super kompakt! AutoSUPER TELETEKST
focus, inkl. accessoires. "2099.-

MIELE KOEL/VRIES

PHILIPS HI-FI VIDEO

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

PHILIPS /WHIRLPOOL

SHARP 3 IN 1 KOMBI

869.-

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

795.-

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

•^ extra scherp

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

BLAUPUNKT HI-FI

n

CM TELETEKST
* 70
Nederlandse Philips garantie.

"
*

n

1149

1295.-

1349.

SONY HI-FI VIDEO

*
*K

Nederlandse Philips garantie.

*
a
n

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST.

*
*n
R

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

1195

1095."

nógte9 er '

1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *1 1 99.- ZANUSSI 2-DEURS

HOLL 1000 TOEREN

STUNT! 550 TOEREN

BCCPRLE»

BOSCH 2-DEURS

INDESIT PROMOTIE

~~

Type 2596; Adviesprijs. *799.

699.-

INDESIT
FORNUIS

499.

Type KN5402WO; Adv. '849.-

548.648.-

549.-

ARISTONA VHS VIDEO
PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

2SB01; HQ, afstbed. Adv.*1095.-

JVC VHS-HQ VIDEO

Van de uitvinders! "1099.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404;Gas-elektro.*1049.-1

130 LTR. KOELKAST!

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
Oerdegelijke tablétop. Zeer
PHILIPS CC1000, echter met
fraaie uitvoering met formica
REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- bovenblad. Officiële garantie.
stuurdLeco-knop. Adv.*1495.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

899.-

AEGTURNETTE

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

SONY VHS-HQ VIDEO
ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

1498.-

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

1398.1098.-

999.-

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv.*1220.-

1000 TOEREN RVS BL

849.

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

1099.

SONY VHS-HQ VIDEO
V210; afstandbediend. *1110.-

649.

5.JAAR'

HITACHI VHS VIDEO
*
M720: LCD-afstandbed. '999.* GRUNDIG 63 CM TEKST
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

BCCPRIJSJK

669.

VCA10; Afstandbediend. *799.-

PANASONIC VIDEO
BLAUPUNKT55CMSTUNT J30;VHS-HQ,3koppen.'1157.
SUPER TELETEKST

afstandbed.+leespen. *1445.-

{•!<*& TT?@
E35y f l O."
ARISTONA 51 CM

BLAUPUNKT PM3741

SA-go (in 20.- HBASFE-IBOSHG 24.-

TDK

D-60(l)

12.50 11VHS E-240(4 uur)24.-

VSF15; VHS-HQ, perfektbeeld,
afstandbediening. Adv.*988.-

1398.-

PHILIPS 160 LITER

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

198.PELGRIM WASEMKAP

108.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50;Adviesprijs*649.-

399.499.-

649.
589.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

VSF200; Afstandbediend. '768

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. *595.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

649.-

CONDENSDROGER

899.1299.-

PHILIPS WINKEL

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

BAUKNECHT LUXE

SIEMENS CONDENS

MATCHLINE KLEUREN-TV
70 CM
Adviesprijs
*2795.-

MIELE DROGER

1199.-

55 CM

Adviesprijs
*1995.-

MERKCENTRIFUGE"

169.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
• • - . . • • • • •
.
•
.- . •
•.
.
. •
l BEVERWIJK
'
l AMSTERDAM AMSTELVEEN
l Winkelcentrum De Beverhof
l BADHOEVEDORP
Beverhof 16(alleen witgoed)
l HILVERSUM

1098.-!

WA15; Adviesprijs*245.-

BAUKN./BOSCH/AEG

.' : ' . " " . '
i
'
'"'•
HAARLEM
;
:
:
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37

958.-

RVS REVERSEREND

MOULINEX
OVEN

AKAI3 KOPPEN VIDEO

Geeft uw budget meer ruimte:''.',••'• ï '•>. v '•••vf^
Uw aanvraag-Tolder ligt klaar in onze winkels:

395.455.555.575.:HT160LTR

ZANUSS1140 LITER

J j VHS E-180(3 uur)20.-

TDK

41OIV; Gas-elektro fornuis. Inkl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs*1425.-

Type AFB075; Tafelmodel, ATAG INFRA TURBO
krasvast bovenblad, vriesvak. KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

645.-

LUUIUUUUUH

l

365.-

PHILIPS 140 LITER

BAUKNECHT 160 LTR

BLAUPUNKT VIDEO
ARISTONA TELETEKST RTV570; VHS-HQ, 3 koppen

698.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS l

160 liter, 2-sterren vriesvak. ATAG ELEKTRISCH
FEO52A/EFF225/234.*1445.-1

Adviesprijs*869.369.-

*wwffCWSinM»

SONY UX-90 (II) 17.50

GRUNDIG 51 CM TEKST

265.-

160 LTR. KOELKAST

BOSCH KTF1540

SHARP VHS-HQ VIDEO

549.-

K"
LN

ETNA FORNUIS 14.00

569.-

*

C7C
Of O."

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs* 11 99.-

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. *1295.-

37 CM KLEUREN-TV

gSè, darmen nog tijd voor

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304

VS702; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST + PDC
(nw.prog.systeem!). '1599.-

Ft PHILIPS 14GR1021
fi 37CM PORTABLE KTV
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
ft
VR200; Afstandbediend. '825.-

n
li
K

PHILIPS / WHIRLPOOL

IjftK? 799." rw^
IJ'Jfry

GRUNDIG VHS VIDEO

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

rteursVeren ons graagi

INDESIT 1200TOEREN

1399.-

749.-

RISICO

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, INDESIT2-DEURS
zeer zuinig. Adviesprijs*1 299.- Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.*899.-

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. *1990.-

63 CM TELETEKST

899,KOOP ZONDER

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs "848.-

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- PANASONIC HI-FI
standbediening. Adv.*2075.- F65; 4koppen, VHS-HQ. *1894.-

1395.-

549.-

OUü."

BAUKNECHT WA6500

949.-

*

KOMBI MAGNETRON

R8180; 750 Watt+draaiplateau.

JVC HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

449.-

De grote AEG kollektie bij BCC BAUKNECHT K/V
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs*1549.-

t'J;lt&

1149.-

29 liter, digitale bediening l
en draai plateau. Adv. *899.-

AEG LAVAMAT RVS

nrgjfr QCC

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

399.-

BROTHER ER7341

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

•
. •
•l DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM
l MAARSENBROEK

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12couverts
en geruisarm: Adv. "1099.-

699.-

BAUKNECHT VW3PR
BOSCH VRIESKAST

799

Type GSD1311; Adv. *848.- BOSCH VWPS2100

STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

849.-

MIELE VW G521

1479.-

•i
zaterdag
9 tot 5 uur;KOOPAVOND:
l 'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
l zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag .......i... 7 tot 9 uur
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Gemeente wordt totaal in
ZANDVOORT - De badplaats loopt grote risico's
als zij met de Structuurschets Zandvoort investeerders probeert aan te
trekken. „Je hebt kans dat
de gemeente totaal in
mootjes wordt gehakt."
Dat zei stedebouwkundige
Geurtsen maandagavond tijdens een symposium in Circus
Zandvoort. De schets toont
volgens hem een groot aantal

gebreken en 'doorgeprikte
luchtballonnen'.
Daardoor
worden illusies gewekt die mogelijk niet te verwezenlijken
zijn.
„Dat een plan ambitieus is,
wil nog niet zeggen dat het goede ambities zijn," aldus Geurtsen. De stedebouwkundige
heeft onlangs zelf voor de gemeente Maastricht een structuurschets opgesteld. Daarmee wordt voor de komende
jaren onder andere bepaald

wat er wel of niet gebouwd
mag worden in een gemeente
en hoe de wegenstructuur eruit moet komen te zien. De uitvoering daarvan loopt meestal
in de miljoenen, zo niet meer.
„Een kosten/baten-analyse is
dan ook noodzakelijk om een
serieuze discussie te kunnen
voeren."
In het Zandvoortse plan was
Geurtsen die niet tegengekomen. „Het is een vergissing om
detailstudies naar achteren te

schuiven." En dat geldt volgens hem niet alleen voor het
financiële gedeelte, zo onttareekt bijvoorbeeld ook een visie op het gewenste aantal hoteltaedden. „Met een structuurschets kun je een heel stuk versnelling bereiken (in het ruimtelijke-ordeningbeleid, red.),
dus het is de moeite waard om
dat tot in details te onderzoeken."
Met nauwkeurig uitgewerkte studies, vooral rond de stra-

^Bukken

tegische punten, moet in deze eist bepaalde vrijheden op,
fase duidelijk worden wat er want hij wil zijn eigen risico zo
haalbaar is. De kosten van de klein mogelijk houden. Daarverschillende planonderdelen door ontstaat het gevaar dat
moeten volgens hem op een het dorp wordt opgedeeld in
half miljoen gulden nauwkeu- onbeheersbare plan-onderderig geschat kunnen worden. len."
Omdat dat niet gebeurd is, valt
er ook niet goed te onderhanGeurtsen verbaasde zich erdelen met projectontwikke- over dat het stedetaouwkundig
bureau Van Hezik en Partners
laars.
geen woord besteed had aan
Onbeheersbaar
een oud rapport van dit bu„Een projectontwikkelaar reau, uit 1980. Daardoor moest
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Afsluiting Zeestraat
is grote fout geweest'

ZANDVOORT - Als je Zandvoort aantrekkelijker wilt maken, is het beter om je eerst op
een paar strategische punten
te richten. De rest komt dan
vanzelf wel. Aandachtspunten
moeten vooral het Stationsplein en de Zeestraat zijn. Daar
zijn de afgelopen decennia grote fouten gemaakt. De bebouwing van de Boulevard de Favauge kan ook gezien worden
als 'monument'.

Een aanzet tot veranderingen
móet worden gegeven bij het Statio'nsplein. Dat zeggen de drie architecten die maandagavond voor het
symposium over de Structuurschets Zandvoort in het Circus waren uitgenodigd. „Op die plek hoefje
het minst af te breken," verklaart
stedebouwkundige Geurtsen uit
Maastricht. Dat neemt niet weg dat
er vraagtekens worden gezet bij de
nieuwbouw op dit plein, van de afgelopen jaren. Die steekt schril af bij
het historische stationsgebouw.

Gerade aus
De verbinding van dit plein met
het strand moet verbeterd worden.
„De moderne treinreiziger wil met
de rode loper onthaald worden," aldus landschapsarchitect A. Hosper.
'Immer gerade aus' dus, luidt zijn
conclusie. „Je moet de toerist als het
ware met trein en al het strand oprijden."
De drie zijn het er over eens dat er
in dit gebied afgelopen decennia grote fouten zijn gemaakt. Vooral met
het afsluiten van de Zeestraat met
een passage en flats, waardoor de
doorloop is verdwenen. „Als je ergens wat moet afbreken, dan is het
daar wel," aldus Geurtsen. „De Zeestraat zou doorgetrokken moeten
worden. Daar ligt het hoofdproblëem. Als dat goed gebeurt, komt
de rest vanzelf wel."
Zo'n afsluiting wordt ook gevreesd op het Badhuisplein, voor de
Rotonde, waar een hoge hoteltoren
is gepland. „Je hebt nu de kans nog
om het heel goed te doen, maar die
wordt gemist," zegt T. Asselbergs,
stadsarchitect van Haarlem. „Een
toren blokkeert het uitzicht als je
via de Kerkstraat uit het centrum
komt."

ZANDVOORT - Het vuurwerk zondagavond op het circuit is bij een aantal Zandvoorters in het verkeerde keelgat
geschoten. Het vond plaats een
paar uur na de herdenking van
de vliegrampslachtoffers uit
de Bijlmermeer.

De architecten twijfelen aan de opzet van een winkelpassage op het
erachter gelegen plein. 'Geen uitzicht op zee en bovendien werkt zoiets alleen als het constant zeer druk
is', aldus landschapsarchitect A.
Hosper. Zijn collega Asselbergs stelde wel voor een soort tussenniveau
tussen de boulevard en het strand te
maken, waarop gewandeld kan worden. „Daardoor komen de strandpaviljoens beter tot hun recht."

Op het politiebureau aan de Hogeweg stond de telefoon 'roodgloeiend'
aldus de wachtcommandant. Tientallen mensen belden op om opheldering te vragen. Zij hadden zich danig geërgerd aan het vuurwerk, omdat zij het ongepast vonden op een
dag dat de Bijlmermeer slachtoffers
herdacht werden.
Het vuurwerk was oorspronkelijk
bedoeld om het raceseizoen 1992
feestelijk af te sluiten. Het wordt
bovendien getoond in een televisie-uitzending in december, met een samenvatting van het raceseizoen op
het Zandvoortse circuit."

Haven
Hij wees op het totaal ontbreken
van horeca op de boulevard. Dit in
tegenstelling tot Scheveningen en
andere - vooral Belgische - badplaatsen. „Je hebt in Zandvoort vijf kilometer boulevard, waar veel mensen
kunnen lopen, maar waar heel weinig gebeurt."

Compromis
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De kandidaten voor de functie van
schipper zijn Dick Draaijer, Harry
Geurtsen is verontrust over de Faase, Barend van Oosterom en
eventuele afbraak van de Boulevard Guus van de Mije. Van dit viertal
de Pavauge. „Ik vraag me af of we worden er uiteindelijk twee gekodaar iets mee opschieten." Voor de zen, die de huidige schipper, Jan van
doorstroming in de Zandvoortse wo- de Ploeg, zullen opvolgen. De selecnihgmarkt heeft het in ieder geval tie vond plaats tijdens oefeningen
geen zin, zegt hij. De flats zijn alleen mét snelle, lichte rubberboten in en
te betalen voor mensen met veel voor de havens van IJmuiden en
geld, en'die laten alleen dure wonin- Marken.
Veertien bemanningsleden kregen
hiermee een voorproefje van het varen met de toekomstige redding(ADVERTENTIE)
boot. Het varen in beide types is
enigszins te vergelijken. Het nieuwe
type reddingboot vergt veel van de
conditie van de opvarenden, met
name door de hoge snelheden. Daarom is de maximum leeftijd van de
bemanningsleden omlaag gebracht
tot iets boven de vijftig. De topsnelheid van de nieuwe boten ligt rond
de 60 a 70 km per uur. Als er enigszins golven zijn, kan het schip forse
'sprongen' maken en met een harde
ivoor al uvv V
klap op het water terugvallen.
borrelhapjes, salades,
Alle deelnemers hebben de training goed doorstaan. Maar daarmee
koude buffetten,
zijn zij er nog niet. Er volgt nog een
feesten én partijen.

Favauge

; Vragen over bezorging?
ïvrijdag 9-12 uur
"Advertenties:
"Redactie:

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

beslist niet achteloos aan voorbij gegaan. We hebben er voor gezorgd dat
het'vuurwerk soberder en zo ver mogelijk van de huizen plaatsvond." De
circuitdirectie heeft het raceprogramma tevoren aangepast om zo
eer te bewijzen aan de slachtoffers.
Zij zijn herdacht in een toespraak en
met een minuut stilte voor aanvang
van de races. Op dat moment stonden de coureurs naast de auto met
de helm in de hand. „We hebben
letterlijk en figuurlijk laten zien dat
we bij de slachtoffers stilstaan."

Doorgaan
De organisatie van het vuurwerk
werd verzorgd door de Stichting
Zandvoort Promotie, op verzoek van
het circuit en autosportvereniging
NAF. „Vrijdags wilde ik de circuitdirecteur wel adviseren het vuurwerk
af te gelasten, maar Hans Ernst was
toen niet te bereiken," aldus Paagman. Hij vraagt, zich wel af, hoelang
er gerouwd zou moeten worden bij
een dergelijk ongeval. „Het leven
gaat op een gegeven moment toch
door."

In verband met de vliegramp is
wel overwogen om het af te gelasten,
zegt circuit-directeur Hans Ernst. Zie ook de rubriek 'Meningen'.
„We hebben er wel degelijk over nagedacht of het wel of niet door moest
gaan. Maar we hadden een aantal
verplichtingen naar derden, waardoor we een compromis moesten
zoeken. Dan kun je alles wel afzegZANDVOORT - Een 21-jarige
gen, maar dan loop je het risico dat Zandvoorter is zondagochtend vroeg
ze je daar later op aanspreken. Dat in de Stationsstraat aangehouden.
was het dilemma. Het is een kwestie Getuigen hadden gezien dat hij kort
van compromissen. Als het een 'dag tevoren met een autoband de achtervan nationale rouw' was geweest, ruit van een auto had ingegooid.
dan had je wel alles zonder risico Deze stond geparkeerd in de Prinvan claims kunnen afgelasten."
senhofstraat. De man bekende de
„Ik heb absoluut respect voor vernieling als 'baldadigheid'. Hij vermensen die het niet mee eens zijn keerde onder invloed van alcohol.
met deze beslissing. Maar we zijn er

Ruit ingegooid

• Ongeveer drie maanden geduld. Dat vergen de werkzaamheden op de Zandvoortselaan in Bentveld van automobilist, fietser en omwonenden. De reconstructie die enige weken geleden is begonnen, moet eind december zijn
afgerond.
Dat geldt ook voor de werkzaamheden van het waterlei-

ding- en van het gasbedrijf, die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Daarna is de Bentveldweg aan de beurt. Hoe de
groenvoorziening eruit gaat zien, wordt maandag in het
raadhuis verteld. Daar wordt onder voorzitterschap van
wethouder Van Caspel een informatie-avond gehouden die
om 20.00 uur begint.
Foto Bram stijnen

KNRM bereidt zich voor op nieuwe reddingboot
ZANDVOORT - De bemanning van de.dr.ir. S.L. Louwes
is al druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe,
snelle reddingboot. Wanneer
die precies komt, is nog niet
duidelijk, de KNRM station
Zandvoort hoopt dat het eind
1993 zover is. Uit een strenge
selectie zijn inmiddels vier
kandidaat-schippers gekozen.

Wanprodukt
i- De Structuurschets Zand~9
H voort is volgens de afdelingsf
••' vergadering van D66 een 'wanprojidukt'.

Vuurwerk leidt tot
regen van klachten

gen achter. Hij pleit er voor, eerst de
bestaande bouw in het dorp en aan
de boulevard te bekijken op haar
cultuur-historische waarde. Cultuur
moet beschermd worden. „De flats
aan de Boulevard de Favauge is wederopbouw-architectuur. Dat beschouw ik als een monument."

Geurtsen trok de vergelijking met
deze badplaatsen verder door. „Ze
hebben vrijwel allemaal park en een
haven." Langs de zuidgrens van het
dorp zag hij mogelijkheden voor een
parkachtige zone. Voor een haven
wordt het wat lastiger, al zou een
nieuwe haven in Umuiderslag een
rol kunnen spelen. Eigenlijk móeten
spelen. „Want," aldus Geurtsen,
„zeebadplaatsen zonder haven hebben geen toekomst."

il Bukken is in veel gevallen Ie
«}
: voorkomen. Voor sommige
O
:
" ouderen kan dat een voordeel zijn.

op bepaalde punten 'opnieuw
het wiel uitgevonden worden'.
„En dat is puur slecht".
Burgemeester en wethouder
Van Caspel, ruimtelijke ordening, toonden zich na afloop
niet onder de indruk van de
kritiek. „Het woord structuurschets duidt al op glotaaliteit,"
aldus Van Caspel. „In een latere fase komt een ontwikkelingsplan, en daar moet je wel
een financiële onderbouwing
aan geven."

oefeningsweek op Terschelling, de nieuwe boot in het bestuur nog pein: omdat de KNRM (een fusie
waar meegevaren wordt met de 15 een beslissing nemen," aldus hoofd- van de maatschappijen uit Noordmeter lange 'Jan van Engelenburg'. bestuurslid Dudok van Heel. Samen en Zuid-Holland) nog maar zo kort
In februari gaan de meeste beman- met KNRM-directeur Wiebenga bestaat, moet de medaille nog verningsleden nog een week naar nam hij vrijdag in Zandvoort af- vaardigd worden.
Schotland waar zij allerlei zware oe- scheid van scheidend vicevoorzitter
Attema, die 'de moeilijkste dag
feningen voorgeschoteld krijgen. Attema en dokter Mol.
van zijn leven' had, haalde herinneDie vinden onder andere plaats in en
ringen op aan spraakmakende figuop het ijskoude zeewater (omslaan
ren uit de Zandvoortse reddingshismet de boot) en in een soort golven- Medaille
Dudok van Heel stelde Attema, torie. „Mannen zonder bloed in de
bad, waar een nachtelijke noodsituatie met zwaar weer wordt nage- 'een man die met het goeie sop over- aderen: zij waren geïnjecteerd met
bootst.
goten is', de zilveren medaille van de zeewater." Met een 'behouden vaart'
Wanneer die nieuwe boot voor sta- KNRM in het vooruitzicht. Hij kreeg nam hij bewogen afscheid van zijn
tion Zandvoort beschikbaar komt, is alvast een exemplaar van marse- mannen.
nog onduidelijk. De plaatselijke
commissie hoopt eind volgend jaar,
maar wordt daarover nog door het • Bemanningsleden van de Zandvoortse reddingboot waren afgelopen
bestuur van de Koninklijke Neder- weken te gast in Marken en IJmuiden (foto) om te oefenen met lichte, snelle
landse Redding Maatschappij in het rubberboten. Zij bereiden zich momenteel voor op de komst van een nieuwe
onzekere gelaten. „We moeten over reddingboot.
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BROODJE

(ADVERTENTIE)

„Daar ben ik dan echt blij mee!"
„Ik lees die stukjes over Dirk van
den Broek wel eens in het krantje
en ben het bijna altijd eens met de
inhoud. Ook ik ben een tevreden
klant en kom hier vaak. Je leest
er regelmatig over, de ruimte
('lekker breed'), de bediening
('hulpvaardig'), de hygiëne ('ik zie
ze regelmatig vegen'), het
overzicht ('hoef niet lang te
zoeken'), de service ('niet goed,
geld terug'). Wat de klanten in die
artikeltjes zeggen over de
prijzen, is waar. En er zijn op het
moment nog meer aanbiedingen
omdat Dirk van den Broek 50
jaar bestaat. Regelmatig tref ik
dingen aan die ik goed kan
gebruiken en daar ben ik dan
echt blij mee!"

Mevrouw Oorbeek:
„Ook ik ben een tevreden klant!"
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CATRING

Broodje Burger
Schoolstraat 4
Zandvoort
02507-18789

1^21't*! 1111*111K c''c' k rant moel ik hebben.
HcllUU.1. UJ.Iu.9 Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar ƒ 12,00

\ , ,

(ADVERTENTIE)

i
l
i

Naam: (m/v) L
Adres»

Waterstanden
Datum
15 okt
16 okt
17 okt
18 okt
19 okt
20 okt
21 okt
22 okt
23 okt

HW
05.17
05.55
06.31
07.15
08.15
09.40
10.59

Maanstand:
LK maand. 19 okt. 04.13 u.
Doodtij 16 okt. 10.59 u. NAP+65cm

1

1

l'ostcode/l'hiats:
Telefoon: i

1

Giro/Uanknr: l

LW HW LW
01.04 17.33 13.26
01.25 18.05 13.55
02.00 18.46 14.36
02.34 19.35 15.15

03.25 20.39 16.16
04.35 22.26 17.20
06.30 23.40 18.44
08.15 12.16 20.15
00.45 09.14 13.16 21.04

1

Porsche gestolen

(ADVERTENTIE)

• .;•; GEOPEND
KEUKENARCHITEKTUUR
HILVERSUM, 2e LOSWAL 12,
1216 BC, TEL. 035-211575
AMSTERDAM, PARNASSUSWEG
213, 1077 DG, TEL. 020-6754835

v

zondag 18 oktober van 10.00-17.00 uur

SANDERS MEUBELSTAD AMSTERDAM
Overtoom 557. Telefoon 020-6184733

ZANDVOORT - Op het parkeerterrein van een restaurant aan de Boulevard Barnaart is zondagavond een
rode Porsche 911 Carrera gestolen.n
De wagen is ongeveer twee t°
waard. Een man uit Amersfoort
heeft aangifte gedaan van de diefstal.
De wagen is eigendom van een autobedrijf uit Leusden.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29,00 D jaar ƒ 02,00
' Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt u\v abonnement ook telefonisch :ian ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen posuegel te plakken.

8"710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

DIT WEEKEND
Wil Cordcs

Chrisfoffeltaartje
9,50

50 jaar
Gefeliciteerd
Piot, Elly en Marzit

Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen 7ij voor
ons heett betekend, geven wij u kennis dat toch
nog onverwacht is overleden on/e zorgzame
moeder, schoonmoeder en lieve oma
Vilma Jolan Fuzy
'
weduwe van Jan Alblas
Budapest, 6 juni 1916
jj- Haarlem, 13 oktober 1992
Zandvoort.
i r
Hans Alblai)
Carol Alblas-Voros
Monique
,j
Yvonne en Riek
ii
Diemen:
Joke Gobel-Alblas
i<
Adne Gobel
,
Sebastiaan
Alkmaar
Vilma Strating-Alblas
Geert Stratmg
Sandra, Albert-Jan
Haarlem.
"'
Jan Alblas
Anne-Manjke Alblas-Koning
Correspondentieadres:
,J Alblas
"Wilhelmmaweg 40
,2042 NR Zandvoort
; Moeder is overgebracht naar een der rouwkai /mers van het uitvaartcentrum Onderling HulpBetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar op
donderdag 15 oktober van 19.30 uur tot 20.00
uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.
"De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
16 oktober om 14.00 uur in het crematorium
„Velsen" te Dnehms-Westerveld.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum, Poststraat 7
te Zandvoort, omstreeks 13.15 uur

j^Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ft ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat op 10
, oktober 1992, geheel onverwacht van ons is
1
,heengegaan onze lieve, zorgzame broer, zwager,
J'bom en oudoom
^ ,
Dick Volkert Koper
op de leeftijd van 52 jaar.
,
Haarlem:
1
N. Wiedijk-Koper
J
A. J. Wiedijk
Haarlem:
C. Koper
G Koper-van den Nieuwenhof
Neven en nichten
Achterneven en -nichten
™v Zandvoort, 15 oktober 1992
' Prinsesseweg 21
,"!, Correspondentieadres: C. Koper,
~ï"arnassiakade 28,
"
KL Haarlem
-De begrafenis heeft heden plaatsgevonden in het
(i familiegraf op de Algemene Begraafplaats aan de
ir/Tollensstraat te Zandvoort.

HOGEWEG 28. TEL. 12989

uw drukker voor:
geboorfekacrrf/es
nuwe/i/'kskaarfen
en uw handelsdrukwerk
drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

Nicolaasschool
was een groot feest voor jong en oud.
Aan allen, die hieraan hun beste krachten
gaven zeggen wij:

1 x per week 3 a 4 uur
Tijd en dag n.o.t.k.

CHRIS HARDENDOOD

Tel. 15370

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

na 19.00 uur.

Klaar voor
gebruik

Bestel nu
02550-22107

Garage
te koop gevr.
omg.
Lijsterstraat
Tel. 13694

WINTERKLAAR
NEFKENS HAARLEM
nodigt alle Peugeot-njders m Zandvoort
uit voor
* Een gratis wintercontrolebeurt. Uw Peugeot zal u niet snel in de kou laten staan.
Zeker niet als u 25 meest wintergevoelige onderdelen nu even door ons laat
kontroleren
* Huurauto gratis bij elke onderhoudsbeurt of reparatie
Bel snel voor een afspraak

betuigen wij u onze oprechte dank.
Namens ons allen:
T. Terol-v.d. Bor
Zandvoort, oktober 1992

DOKTERSBERICHTEN

J. Anderson, huisarts

o -^

afwezig van 19 tot 28 oktober
Waarneming:

F. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70a, tel. 12499

NEFKENS

C. Jagtenberg, huisarts
r

;'"„Thorbeckestraat 44, tel. 13355

* slechts 300 mtr van station
Heemstede/Aerdenhout

ADVERTENTIES

MUNTERSLAAN 2
HAARLEM
TEL. 023-249201

Drogisterij „BOUWMAN"
B Hammmga/G Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort Tel 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Openbare commissievergaderingen

Huish. Hulp;

Directie Nicolaasschool

Jan Terol

telefoon 023-385478

v

mstfirijvingën;
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Caribbean dans- en muziekshowi
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§ iyraag rustig vrijbljjv^nd
fiile^iifi^

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

tot 3.00 uur in de nacht.
Entree ƒ 25,00
Saté specialiteit en cocktails inbegrepen

Info of reserveren: 16023

De stukken voor deze commissievergadenngen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie m de hal van het Raadhuis BIJ het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar Het
publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren

Verleende bouwvergunningen

Handbalvereniging
Holland/Casino
Zandvoortmeeuwen

Boulevard Paulus Loot 49
Kerkstraat 28
Kostverlorenstraat 46

084B92
086B92
088B92

Koninginneweg 8
Vinkenstraat 38
Lijsterstraat 15

een spelletjesmiddag voor
jongens en meisjes in de leeftijd
van 8 t/m 12 jaar. Aanvang
14.00 uur tot 16.00 uur. Heb je
zin om te komen, dan zien we
jullie graag op onze velden in
het „Binnencircuit".
De J.C.

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

Rabobank Q
Hogeweg 56 flat 9, Tweekam.app. op
leuke lokatie m centrum. Vrij uitzicht op
dorp. Ind. entree, haj, gangkast, slaapk.,
badk. met Iigbad en toilet, woonk. met open
keuken (mbouwapp.), balkon. Serv.k.
ƒ 365,-p.m.
Vr.pr. ƒ135.000,-k.k.
Tjerk Hiddesstraat 145. Dnekam.app.
(thans 2) op 9e et., uitzicht over zee en duinen. Ind. entree, hal, toilet, grote L-vormige
woonk. met kunststof schuifpui, balkon
zuid/oost, open keuken met eetbar, badk.
met hgbad en wastafel, slaapk. Serv.k.
ƒ 467,- p m.
Vr.pr. ƒ 159.000,- k.k.
De Ruyterstraat 6/7. Vierkam.app. op 4e
et., uitzicht over zee. Ind. entree, ruime hal,
woonk., eetkamer met ruim balkon zuid/
west, gr. slaapk. met balkon, kl slaapk.,
keuken, badk. met ligbad en wastafel, toilet Serv.k. ƒ 200,- p.m.
Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 1A4.
Driekam, app. op 1e et. van Palace hotel. Ind.
entree, hal, woonk., keuken, 2 slaapk,
badk. met ligbad, wastafel en toilet. Serv.k.
ƒ 374,- p.m.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.
Max Planckstraat 31. Kantoorruimte op 1e
etage van representatief bedrijfsgebouw.
Opp. ca 100 m2. Huurprijs ƒ1 250,- p.m.
excl. b t.w.
WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

VAN

SCHAIK
MAKELAAR QG.

aanleggen van een zwembad
wijzigen entree winkelruimte
vergroten kapconstructie en plaatsen dakkapel
wijzigen voorgevel
uitbreiden bijgebouw
uitbreiden woning en bijgebouw
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uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRk

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1 e klasse materiaal
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

WERKEN IN EEN NIEUWE SUPERMARKT
Binnenkort vindt de opening plaats van ons splinternieuwe
filiaal te Zandvoort.
Om dit filiaal een sukses te laten worden, zijn wij op zoek
naar een aantal nieuwe full-time en part-time collega's (m/v)
op de afdelingen
* BAKE OFF
* KASSA
Tevens hebben wij nog plaats voor
* Winkelmedewerkers/sters
zowel full-time als part-time
* Weekendhulpen
voor de zaterdag en/of koopavond
Winkelervaring is mooi meegenomen maar niet strikt noodzakelijk omdat we prima interne opleidingen voor alle funkties hebben.
Wat heeft DekaMarkt te bieden?
DekaMarkt biedt volop doorgroeimogelijkheden en prima
arbeidsvoorwaarden (o.a. reis- en studiekostenregeling en
10% korting op aankopen in onze filialen).
Interesse? Neem dan kontakt op met de afdeling Personeel & Organisatie, Leeg h waterweg 7, 1951 NA VelsenNoord. Telefoon 02510-76660.

DEKAMARKT

OOK VOOR WERK
Stichting
Gezinszorg Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1,
2111 HT Aerdenhout
Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgen
de taken aan thuiswonende mensen die van hulp afhan
kelijk zijn.
De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (oude
ren) als kortdurend (jonge gezinnen) zijn.

Soc. De Manege Zandvoort

?

Op de agenda staat de behandeling van de begroting 1993.

007B91
077B92
081B92

CARIBBEAN NIGHT
presenteert
zaterdag 17 okt. een groots
Zuidamerikaans feest voor ongebonden
mensen.
Programma: 20.00-22.00 uur Tropische
welkomstcocktail (onbeperkt).
Vanaf 22.00 uur een grandioze

De volgende commissies vergaderen volgende week m het Raadhuis:
dinsdag
20 oktober 1992 - 20 00 uur commissie Maatschappelijk
Welzijn
woensdag 21 oktober 1992 - 20 00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
donderdag 22 oktober 1992 - 20 00 uur commissie Ruimtelijke Ordening

Op dinsdag 20 oktober organiseert

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

iligt;^

Het bleek helaas niet mogelijk om het bericht huis-aan-huis te verspreiden.
Wel is het Begrotmgsbencht af te halen bij de receptie van het Raadhuis en
bij de Openbare Bibliotheek tijdens de gebruikelijke openingsuren Diverse
instellingen en instanties zullen het bericht toegestuurd krijgen.
Voor nadere informatie bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492

Zijlwèg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

Heel hartelijk dank!
De navolgende sponsors zijn wij zeer
erkentelijk voor hun steun: Auto Strijder
BV, Automobielbedrijf Jongsma, Café Neuf,
Cleano Schoonmaakbedrijf, Dirk v.d Broek
Supermarkt, Fort Unitbouw, Fotostudio
Kees v.d. Laan BV, Ijzerhandel Zantvoort,
Luiten BV, P. Eggink & Zn., Spar
Supermarkt, Spolders BV, Koks-Gesto, S.
Vernooy BV, Uitgeverij De Evenaar,
Uitzendbureau Effekt 2000, Verenigde
Spaarbank NV, Versteege's Ijzerhandel,
Vishandel P. de Reus, Fa. Rijnen
Reclamestudio.

een krant, het Begrotingsbericht 1993.

Gevr.

Droog
openhaard-hout

Het jubileum van de

V-oor uw medeleven en belangstelling, in welke vorm
ook betoond, na het overlijden van mijn man, onze vadej, schoonvader en opa

...

023-315 «55
\% ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

UTO
"',

Begrotingsbericht gepubliceerd
Burgemeester en wethouders hebben onlangs de concept-begroting voor
1993 aan de gemeenteraad aangeboden
De begroting zal in oktober en begin november door de raadscommissies en
de raad worden behandeld
De begroting zelf bestaat uit enkele boekwerken en is voor personen die niet
met de systematiek vertrouwd zijn niet altijd even toegankelijk. De pubhkatie
van de begroting gaat daarom meestal gepaard met een persbericht, waarin
de belangrijkste items samenvattend worden beschreven
Dit jaar heeft het persbericht een iets andere vormgeving gekregen, nl. die van

Voor het rayon Zandvoort vragen wij

MEDEWERKENDEN
voor 2 of meer dagdelen per week.

Communiceren
zonder
misverstanden
ons faxnummer is

020-5626283

Wij bieden u o.a.:
- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent;
- zinvol werk met en voor mensen;
- gunstige werktijden;
- (bij)scholingsmogelijkheden;
- 7 weken vakantie per jaar (mkl. ADV-dagen),
- arbeidsvoorwaarden volgens de
CAO-Gezms verzorging;
- een bruto-uurloon van ƒ14,39 voor 27-jarigen en
ouder.
Heeft u belangstelling? Neem dan telefonisch kontakt op met onzt
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatieafspraak
Tel. 023-213421 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt oo/
schriftelijk reageren aan ons adres.
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'Paraplu onder brievenbus
om bukken tevoorkomen'
ZANDVOORT - Als je niet
dagelijks wilt bukken om je
post op te rapen, kun je een
paraplu onder je brievenbus
hangen. Het is maar een voorbeeld. Maar zo zijn er tientallen eenvoudige oplossingen
voor ouderen om het dagelijks
leven makkelijker te maken.
Aan de eigen gezondheid en
veiligheid valt veel te doen. Dat
zal duidelijk worden tijdens de
tweede informatiemiddag deze
maand voor 55-plussers, vol-

j Kerkdiensten
Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donderdag m Zandvoort Bentveld en Aerdenhout Uitgave Weekmedia BV Hoofdred
J M Pekelharing Hoofd commercie J F
Sas

koelkast bewaren, maar andere
weer niet," geeft hij als voorbeeld
Deze middag, aangeboden door Maar ook de werking van de pillen
het Eerste Lyns Samenwerkings komt ter sprake Bi)voorbeeld de
Overleg (ELSO) Zandvoort, begint vraag Hoe schadelijk is het als je
om twee uur. Ook deze keer is het een keertje een pilletje vergeef Of
thema 'Ouderen en veiligheid' Op welke medicijnen kun je wel of niet
het programma staan, tarandpreven- combineren? Moet er dan een aantal
tie, veiligheid m en om het huis, en uren tussen zitten? Daarnaast zal
veilig gebruik van medicijnen
Mulder ook vragen vanuit het puOver dat laatste onderwerp komt bhek beantwoorden
apotheker Mulder jr een lezing met
dia's houden Hij vertelt wat je wel

Hulpmiddeltjes

023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur Schriftelijk.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen Zanclvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tussen 11.00 en 17 00 uur De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19 00-20 00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel.
023-329393 op werkdagen 12 00-14.00
uur en ma avond 19.00 21 00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders- Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21 00 uur: 19783 Schriftehjk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging

EMM:

Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20 00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreekuur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeenschapshuis, L Davidsstraat 17. Inl.
023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf- tel 61500.
Taxi: tel 12600.

Openbare bibliotheek. Prmsesseweg
34,
tel. 14131.
Open
ma.
14-17.30/18 30-20 30 uur, dl 14-17 30,
woe.
10-17.30,
vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u , zat.
10-14 uur

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres
postbus 26 2040 AA Zandvoort Faxnummer 02507-30497 Kantoor geopend maandag 13-16 u, dinsdag 10-13 14-16 u,
woensdag 9-11 u donderdag 10-12 en 1317 u .vrijdag 9-12 u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen
tel 020-6475393, Postadres Postbus 51
1180 AB Amstelveen Faxnummer 0206475449 Micro-advertenties tel 020 562 6271
Verkoopmanager M Chnstiaanse

Zaterdag 19 00 uur. woord/commumeviering
Zondag 10.30 uur. woord/commumeviering, mevr Beijnes/dhr. v.d.
Smaal

1941

MENINGEN

Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

Dit weekend geen dienst
Roomskatholieke Kerk:

Nieuw Unicum:

Zaterdag 10.45 uur- ds J.A van Leeuwen
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:

Gem Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem Zat 17 00 - 19.00 uur en
maandag 19 00 - 21.00 uur Inl. R.
van Rongen, L Meeszstraat 14,
Haarlem, tel 023-244553.

De tarieven gaan m 1993 al fors
omhoog Die van rioolafvoerrechten
met 10 procent, de afvalstoffenheffing woidt 28,2 procent duurder
Deze heffing komt daardoor op ongeveei 258 gulden per huishouden
In 1994 zet die stijging zich door,
omdat de taneven kostendekkend
moeten blijven Ingwersen sluit met
int dat er dat jaar nog eens 28 procent bijkomt „Maar het kan ook
• Een kleedje voor de voordeur kan misschien best, als het maar met makkelijk wegschuift. De veiligheid van meer of minder zijn "
ouderen is volgende week donderdag onderwerp van een informatiemiddag in het Gemeenschapshuis.
De kosten ?aan voor een belang(ArrhelloU ) rijk deel omhoog door het gescheiclen ophalen van afval Voor zover
andere oplossingen om bukken te
Aan het voorkomen van brand of ding geeft minder risico dan ruim dat m Zandvoort gebeurt, is het een
voorkomen Al is het maar een stof- koolmonoxyde m huis valt eveneens vallende) Verder is natuurlijk regel succes „De burger betaalt voor zijn
fer-en-blik met een lange steel Buk- veel te doen En niet alleen door matig onderhoud van de verwai eigen goede gedrag," geeft Ingwerken veroorzaakt nogal eens klach- voorzichtig met het gasfornuis om mingstoestellen zoals kachels en sen toe
ten, waaronder duizeligheid Als je te gaan of niet meer te roken in bed geisers erg belangrijk Net als het
daar last van hebt, is het bijvoorregelmatig vegen van de schoor
;
steen en de zorg voor een goede ven Rolemmers
beeld ook handig om hier en daar
een beugel m huis te hebben Of om Risico
tilatie Daarnaast is het ook goed om
De kosten stijgen komende jaren
boodschappen te gaan doen met een Te denken valt bijvoorbeeld ook aan eens de vluchtwegen in huis te bekij flink, vooi namelijk omdat het gestevige boodschappenwagentje Die de afstand van de meubelen ten op- ken Tijdens de informatiemiddag scheiden ophalen van groente , fruitgeeft steun, desnoods ook om even zichte van de kachel Of aan de keu- komt een aantal aspecten van en tuinafval (GFT) wordt ingevoeld
ze van kleding (nauw sluitende kle- brandpreventie aan bod
uit te rusten
De verwerking wordt daardoor oen
stuk duurder Daarvoor zullen op
De rubriek meningen staat open voor uw Zandvoort Te lange brieven kunnen gevestigd aan het Gasthuisplein 12 m den duur pei huishouden twee rolemmers worden uitgedeeld, behalve
reacties Stuur uw brief naar de redactie worden ingekort U kunt uw brief ook Zandvoort De redactie is telefonisch be- bij
bovenwomngen Wat de bewo!
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA afgeven bij het redactiekantoor dat is reikbaar via nummer 02507-18648
ners daarvan krijgen, is nog onduidelijk Degenen die meer afval kwijt
willen, kunnen extra emmers bestellen, maar gaan dan ook meer belasting betalen
;

'Vuurwerk afsteken schande voor Zandvoort'
Twee lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad reageren op het vuurwerk waarmee zondag op het circuit
het raceseizoen werd afgesloten. Zij
hebben zich hieraan geërgerd omdat
het op dezelfde dag plaatsvond,
waarop ook de slachtoffers van het
vliegtuigongeluk in de Bijlmermeer
werden herdacht.

na vijven een rouwdienst op de TV,
vanuit de E A I
Daarna op deze zelfde zondag een
paar harde klappen m Zandvoort
Schrik Wat gebeurt er nu weer'
VUURWERK

Niet te geloven Een dag van rouw,
Zaterdag 4 oktober, een dreun, een de regering vraagt om halfstok te
Jumbo stort neer in de Bijlmer Een vlaggen van tenminste de overheidsweek van onbeschrijfelijk leed en gebouwen. Wat doet de overheid van
onzekerheid voor velen volgt. Een Zandvoort' Die geeft aan de organigroot deel van ons land leeft mee satie van de laatste racedag van het
met de mensen daar. Zondag 11 ok- seizoen ter afsluiting toestemming
tober een dag van rouw om de voor het afsteken van vuurwerk De
slachtoffers van de week ervoor. Tot vergunning hiervoor kon toch heus

Kritiek op dorpsuiterlijk
De familie Drijver uit de Poststraat reageert op het interview, vorige week in deze krant, met de oud-voorzitter van Ondernemers Vereniging Zandvoort, Van der Laan.

Burgerlijke stand B

Gereformeerde Kerk:

Redactie. Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-18648 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 0206451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Marianne Timmer
Vormgeving/Opmaakredactie- Jan Boskeljbn (chef), Paul Busse, Pieter Hendal

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

Handige hulpmiddeltjes nemen
een belangrijke plaats in, m het verhaal van Suzan Koeman, medewerkster van de Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD) in Haarlem. Met haar onderwerp 'Veiligheid in en om het huis' wijst zij op
tal van eenvoudige middelen om on
gelukken thuis (bijvoorbeeld uitglijden over het beruchte vloerkleedje)
te voorkomen Maar ook om dagelijkse handelingen eenvoudiger te
maken Zo is bijvoorbeeld een klerenhanger voor iemand met wat
stramme spieren een handige hulpmiddeltje om de jas aan en uit te
trekken
Behalve de eerder genoemde paraplu valt er ook te denken aan allerlei

De heer Van der Laan heeft kritiek
op het uiterlijk van het centrum Hij
pleit voor bloembakken, siertegels,
betere parkeerplaatsen etcetera en
noemt het centrum een puinhoop
Wij zouden hier graag een paar opWeekend 17/18 oktober 1992
merkingen bij willen plaatsen
De heer Van der Laan bezit een
mooi pand m Zandvoort, het voormalige Hotel Paber in de Poststraat
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Dit is hartje centrum, één van de
Zondag 10.00 uur dr. P.J. Mulders laatste fraaie oude Zandvoortse
uit Haarlem, m.m.v Hervormd straatjes, waar fraai opgeknapte
Kerkkoor
Kinderdienst in het Jeugdhuis
B
Zondag 10.00 uur. ds. C van de Vate

Abonnementsprijzen ƒ 16 - per kwartaal
ƒ 29,- per half jaar, ƒ 52 - per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 75
Opgave abonnementen, verhuizingen,etcma t/m vr 08 30-17 uur tel (020)-6 68 13 00
Ëezorgklachten- vrijdag 9-12 u tel 02507 17166

ZANDVOORT - Wethouder
van financiën Ingwersen sluit
niet uit dat de kosten voor rioolafvoerrechten en afvalstoftenheffing m 1994 nogmaals
met hetzelfde percentage worden verhoogd als komend jaar.
De tarieven moeten kostendekkend blijven.

gende week donderdag 22 okto- of niet kunt doen met medicijnen
ber in het Gemeenschapshuis. „Sommige medicijnen kun je in de

j Weekenddiensten
Weekend:
17/18 oktober 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEERAlarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Amtaulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming) 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C Jagtenberg, G Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P.
Weenink Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16 30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12 00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Fliermga worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H,B.A. Mulder, tel. 13185. Opemngstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden: mformatie over de regeling via tel nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter;sinformatiedienst: tel 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de jBoer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
:i5847.
ÏHeren: (Overige diensten) Vereni"ging v.h welzijn der dieren (02507)
'14561,
>-^ -Vermissingsdienst
Ü23-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem

Huisvuil afvoer in,
1994 weer omhoog:

Periode:
6 - 12 oktober 1992
Ondertrouwd:

Collin, Eduard en Switser, Cornelia
Petronella Carolma
Gehuwd:
Langbroek, Dennis en Mungersdorf,
Brigitte Barbara
Dersigm, Petrus Franciscus Cornehs en Luiten, Sylvia Monique
Geboren:
Mark, zoon van- De Neut Brossois,
Eugène Jean Jacques Henn en Niesing, Yvonne Irmgard
Roy Angé, zoon van Lazara, Maurice Angé en Kaïzer, Judith Antomette
Sanne, dochter van: Bonset, Kaspar
Hendricus Franciscus en Duivenvoorden, Cornelia Johanna Maria
Glenn, zoon van Onstein, Johan en
Van Essen, Petra
Overleden:
Theumssen, Johan Eduard, oud 85
jaar
Koper, Vokert, oud 52 jaar
Rijpma, Gerben, oud 85 jaar

pandjes staan Een straatje dat sfeer
heeft De heer Van der Laan laat
echter zijn pand volledig verkrotten!
Het is een akelig gezicht
De heer Van der Laan praat over
bloembakken, waarom haalt hij die
oude tapkast dan niet uit zijn voortuin, die ligt daar al maanden te
roesten! Wij vinden bloembakken
ook leuker' Hij spreekt over parkeerplaatsen, dat is precies wat de
heer Van der Laan van plan is met
de achtertuin van zijn pand DePoststraat zou dan een aanvoerstraat
voor de heer Van der Laan zijn parkeerplaats moeten worden'
Nee meneer Van der Laan, u wilt
alleen meedenken met Zandvoort
als het in uw straatje van pas komt
en beslist met in het belang van
Zandvoort Het is toch ook vreemd
dat u zich zo druk maakt over
brandverordemngen, terwijl uw eigen pand beslist brandonveilig is'
Wij zien met vrees de toekomst van
het voormalig 'Hotel Faber' tegemoet en kunnen alleen maar hopen
dat de gemeente zo verstandig is dit
laatste stukje oud Zandvoort zo te
laten
Fam. Drijver
Poststraat

Van der Laan geeft toe dat meedenken m zijn straatje te pas moet komen ,Daar schaam ik me niet voor
Ik ben ondernemer Maar ik probeer
wel dingen aardiger te maken 'Verkrotten' bestrijd ik Ik ben dne jaar
eigenaar, heb het laten schilderen, en
wacht nog op een bouwvergunning
Wat brandveiligheid betreft het pand
voldoet aan de bestaande verordemng Er sim wel nieuwe normen,
waar een aantal panden met aan voldoet, maar de gemeente heeft daar
nog met* mee gedaan Maar ik heb na een aantal maatregelen - zelfs kortmg gekregen op de premie voor mijn
brandverzekering

4

wel worden ingetrokken, daar was
'Toen ik afgelopen zondag rond
tijd genoeg voor Het circuitpark IJ 00 uur naar de TV beelden keek
had op z'n minst dit vuurwerk ach- vanuit de Bijlmer, vloog er heel laag
terwege kunnen laten, nee, moeten een vliegtuig over mijn huis Ik woon
laten Een schande voor Zandvoort m de aanvliegroute van Schiphol
en maar een woord hiervoor BAH' Het leven gaat door, dacht ik toen
ZANDVOORT - De ZandEen hele week lang hebben wij allen voortse Omroep Organisatie
Rie Ewoldt stil gestaan bi] dit vreselijke ongeval staat een boete te wachten van
Zandvoort Ook zondag op het circuit werd voor het Commissariaat voor de
de aanvang een minuut stilte in acht Media. Het bestuur moest in
genomen Ruim 5500 mensen zoch
ten na zo 'n zware week wat ontspan september bij het commissariZou iemand in Nederland de nmg Dat u de stichting aanspreekt, aat op het matje komen omdat
Stichting Zandvoort Promotie ken- dat mag best, ofschoon wij met de er reclameboodschappen wanen Ik mag oprecht wensen van organisatie van het circuit en de al ren uitgezonden.
niet De stichting bestaat uit mensen leen verantwoordelijkheid van het
die geen enkel respect behoeven De vuurwerk hadden Toch wil ik best de
Dat is volgens de Mediawet verbostichting bestaat uit lieden die geen gevoelens van de bnefschnj/sters de- den En dat gold ook voor de acties
greintje innerlijke beschaving heb- len en hen zeggen als zij het zo voe- met kadobonnen, zo kreeg het ZOO;
ben
len, is dat zeker niet de bedoeling bestuur te horen Bedrijven deelden
Nederland rouwt om vele doden geweest van al die mensen die ook via de omroep aan luisteraars kadoen vermisten Mede-burgers die een week lang, misschien bewust ter bonnen uit Het zendstation van de
doqr een plotselinge, alles verzen- nagedachtenis op hun eigen manier Zandvoortse
omroeporganisatie,
gende vuurzee van deze aarde zijn eerbetoon aan de slachtoffers hebben ZFM, is na het gesprek met het comweggevaagd De Stichting Zand- gebracht En dat mevrouw de Wid missariaat gestopt met het uitzenvoort Promotie sluit op die dag het over de stichting zo n hard, ietwat den van reclameboodschappen',
race seizoen af met vuurwerk
onterecht oordeel velt, neem ik haar Daarmee kon echter met voorkoE. de Wid m dit geval ook met kwalijk On men worden dat er toch een boete
Zandvoort danks alle goede bedoelingen van wordt opgelegd Het commissariaat
mensen blijkt dat men m dit geval doet hierover binnenkort uitspraak.
Het Zandvoorts Nieuwsblad heeft toch wel eens inschattingsfouten kan „We hebben onmiddellijk toegegedirecteur Paagman van de Stichting maken
ven dat we fout zaten," zegt' beZandvoort Promotie om een reactie
Simon Paagman stuurshd Lennaert Groot „We wegevraagd Deze volgt hierachter
Stichting Zandvoort Promotie ten wat we wel en met kunngn
doen " Volgens hem is de omroep
'totaal afhankelijk van sponsoTs'
Dat zou de verklaring zijn waarom
toch tot het uitzenden de reclameboodschappen was overgegaan „Je
kunt de Zandvoorters toch ook met
nog eens een rijksdaalder extra kijken luistergeld laten
betalen voor de
lokale omroep9"

Omroep op het '• '\
matje geroepen

Vuurwerk (2)

'Laatste landgoed
verkwanseld'

Hoe vertellen we het onze kinderen1 Of hoe de gemeente Zandvoort
haar laatste landgoed verkwanseld
Zoals bekend heeft de gemeente
Zandvoort een vergunning verleend
voor het bouwen van zes villa's
naast de oprijlaan van het landgoed
Groot Bentveld Het laatste stukje
bos van een van de oudste landgoe
deren in Nederland, rijk aan flora en
fauna Dit alles gebaseerd op een bestemmmgsplan uit 1950 dat bebouwing van het resterende stukje oer-bos wl en van het braakliggende
kassengebied niet toestaat Wettelijk moet een bestemmingsplan ledere 10 jaar herzien worden Maar
als dit niet gebeurt - zoals bij Groot
Bentveld blijft het oude bestemmingsplan van kracht
De politieke laksheid c q apathie
van de gemeente Zandvoort resulteert m onherstelbare aantasting
van een uniek gebied, gebaseerd op
politieke besluitvorming uit de vijftiger jaren toen 'milieu' een andere
betekenis had en landgoederen m
overvloed aanwezig waren Het alge
meen belang wijkt voor het fman

cieel gewin van een projectontwik
kelaar Geen enkele reactie werd
ooit vernomen van de gemeenteraad
van Zandvoort op alle ingediende be
zwaren Sterker de buurt is nooit
gehoord
Wordt het niet eens tijd voordat
het echt te laat is (de bouw zal zeer
binnenkort aanvangen) dat wij ons
bezinnen op het behoud - en onze
verantwoordelijkheid ten
aanzien
van ons culturele erfgoed9 Is er me
mand m de gemeenteraad die het
initiatief neemt een voorbereidmgs
besluit te treffen voor de mstand
houding van het landgoed Groot
Bentveld, de enige manier om het tij
nog te keren En zou een grotere
controle op een ongecontroleerde en
tomeloze bouwdrift door bijvoorbeeld de provincie hier met op zijn
plaats zijn'
Reacties via de media of aan het
comité van-actie (p/a postbus 33,
2110 AA Aerdenhout) worden zeer
op prijs gesteld
Mr. J.E.M. Goldben;
Aerdenhout

Chemicaliën in ~
beslag genomen
ZANDVOORT - Een 53-jarige
Zandvoorter is begin deze
maand in Amsterdam opgepakt, op verdenking van verboden wapenbezit. In zijn garage
werd tweeduizend liter chemicahen m beslag genomen.
De chemicaliën, te gebruiken als
schoonmaakmiddel maar volgens
sommigen ook als racebrandstof,
waren opgeslagen in tien vaten van
200 liter Zij werden aangetroffen
toen de Zandvoortse politie de gara
ge in de Kochstraat onderzocht op
wapens Die werden met gevondenDe chemicaliën zijn op last van
milieu officier Boon m beslag genomen Zij zijn m de remise aan de
Kamerlmgh Onnessti aat opgeslagen tot de officier van justitie heeft
beslist wat ermee moet gebeuren

(ADVERTENTIE)

De e nïgé b an kin irw 'ontée ving
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Even voorstellen:
Mijn naam is Mark Scheefhals.
Na vijfjaar op het hoofdkantoor van
de Rabobank Heemstede-Zandvoort
te hebben gewerkt, ben ik nu alweer
tweeënhalf jaar op ons kantoor aan de
Grote Krocht werkzaam.
Als relatiebeheerder particulieren
houd ik mij voornamelijk bezig met
financieringen, verzekeringen,
spaaradviezen en beleggingen.
De meeste financieringen betreffen
hypotheken. Wist u trouwens dat
l op de 3 woningen door de
Rabobank is gefinancierd?

•
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Mijns Inziens;
"Er komt heel wat op je af als je een huis gaat kopen!
Eén van de moeilijkste zaken is het nemen van de beslissing over de
hypotheekvorm. Een belangrijke beslissing, die je meestal ook nog
eens onder hoogspanning moet nemen.
Door de vele mogelijkheden op dit gebied zien aspirant-huizenkopers
soms door de bomen het bos niet meer. Ik adviseer dan altijd
om eerst eens goed op een rijtje te zetten wat je maandelijks zou
willen betalen en - minstens even belangrijk - zou kunnen betalen.
Aan de hand daarvan kan in een gesprek met de bank worden
bekeken wat in dat specifieke geval de beste hypotheekvorm is.
Een hypotheek is immeis maatwerk.
Voor mensen die de beslissing over het rentetype (vast of variabel)
bij aankoop van een woning, liever nog even willen uitstellen,
heeft de Rabobank een Starthypotheek in haar pakket.
Gedurende een jaar betaalt men 1% mindei dan het geldende
rentepercentage. Ook kan men ervooi kiezen om voor een periode van
twee jaar 0,5% (per jaar) mindei rente te betalen. Na die sturtperiode
beslist men dan over het rentetype. Dat scheelt de eerste tijd

aanmeikelijk m de vaste lasten en ei is tevens iniin de tijd om het
icntetype van uw keuze te bepalen. Een huis kopen is vaak heel
veistandig. Ik veiwacht dat kopen de komende tijd aantiekkehjker
wordt dan huien. Als u een huis huurt en wcleens wilt weten wat u voor hetzelfde geld - zou kunnen kopen, dan kunt u gerust eens bij mij
langskomen. Ik reken dan geheel vnjblijvend vooi u uit m welke
prijsklasse u eventueel kunt gaan zoeken. Ook liggen er op het kantoor
aan de Grote Kiocht enkele foldeis vooi u klaai. met daaiin veel
mfoimalie ovei de aankoop van een huis "

Rabobank G3

Rabobank. Aangenaam.
Grote Kiocht 30-36, Zandvoort
Telefoon 02507 - 16941
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PEUGEOT NEFKENS HAARLEM
Alle Peugeot-rijders(sters) van harte welkom voor
SERVICE - REPARATIE - GARANTIE
GRATIS HUURAUTO!

Munterslaan 2 - 023-249201
slechts 500 meter van station H'stede-A'hout bij hoek
Randweg-Léidsevaart

Wij zijn in de

OPHEFFINGS
ITVERKOO

HERFSTVAKANTIE
van 19 okt. t/m 24 okt.

gesloten.

ALLES MOET WEG
Gn.le Krochl 28 - 2042 LX Zindvoorl • Tel: 02507-19345

^ 'V^fV.; U*

J. Keur-Komlössy

!

Jan Steenstraat 10
Zandvoort

Mini Club Kindermode
Buuneweg l- 3
2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580.

Prachtige
herfstboeketten
bij

, DIER-PLEZIER"
""

van 17 okt. t/m 24 okt.

Tijdens mijn ziekte en verblijf in het
ziekenhuis wil ik bij deze iedereen
héél hartelijk bedanken voor alle
kaarten, bloemen en bezoekjes.
Dit heeft mij héél erg goed gedaan.

mini
club

2 HALEN 1 BETALEN

Wegens VAKANTIE GESLOTEN

Lieve mensen,

LOOSEN YOUR LEGS. GRATIS CD
BIJ EUROSTYLE VAN ABN AMRO.

Hairwave
Zeestraat 56, tel. 30838
Zandvoort

„erica"

Kwekerij

P. van KLEEFF

grote krocht 24
zandvoort, 025O7-12301

Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 17093

BETAAITU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÖDUKT

BLOEMBOLLEN
Dinsdag gesloten

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

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
^

ara

^

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

GROTE UITVERKOOP
10 stuks stofferen voor v.a

(bij Palace Hotel) "f;

Z9ur-

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

KARAOKE
AVOND

Sf'

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

:...

9r9ö

ALLES GRATIS GEMAAKT

'De Qutte, *Toine,

meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

You don't have to be a pro
to steal the show
Aanvang 20.00 uur

ISERVICESWKW

BANKSTELKUSSENS

presenteert
vrijdag 16 oktober

su

1,89
1,73
1,04

EUROSTYLE is de rekening van je 15de tot en met je 24ste van
ABN AMRO. Betalen en sparen ineen, een pas met PIN-code en nu tijdelijk
de CD 'Loosen your legs'. Kortom, strek je benen en kom even langs.

vanaf 9,95

div. vis- en vléesspecialiteiten
ook van de grill!

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

fflffl

Boul. Barnaart 14

AMPÈRESTRAAT 10

Kerkplein 7 Gr. Krocht 12-14 Zandvoort

of tel. afspraak

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

02507-19347

ledere woensdag gesloten

EJTUTI
3SINGER
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

thomsonstraat 1
postbus 505
telefoon 02507-17741'
2040 ea zandvoort

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
:
1. Flemingstraat 84, huur ƒ699,57 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
:
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezirvnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning
:
mag max. ƒ4.395,- zijn.
'

NAAIMACHINES ZANDVOORT

<
GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

'S 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

t

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
'j
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.
o
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM. :

WANDEN!

Zandvoorts Nieuwsbiad
LOSS^VERKOnPADnESSEN
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

lafonds

7

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Weekmedia

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Sig.mag. De Krocht

Wit

Verhuizingen

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

KASTENWAND-SYSTEMEN

Verhuizen is vakwerk!
Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

VERHUIZEN?

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

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

HERKENDE:
VRHUIZB&
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Verrassende racekampioenen
bij afsluiting van seizoen
ZANDVOORT - Het autosportseizoen 1992 is op passende wijze afgesloten. De 5500
toeschouwers, die het Circuit
Park bezochten, zagen diverse
eneverende races en vele cou• reurs werden gehuldigd als
-kampioen van Nederland. Verrassend was het kampioen.:schap van John de Vos in de
: Citroen AX en even flitsend
won Bianca van der Sloot de
AX Ladies Cup.
De meest prominente titelkandidaat bij de grote toerv igens, Torn
Langeberg had het voo.. de race toch
wel benauwd. "Als het na de start in
de Tarzanbocht maar goed gaat",
mompelde hij. Het zou echter flink
fout gaan. Maar Langeberg had er
geen last van. Wel werd zijn naaste
concurrent Arthur van Dedem
slachtoffer van de crash. Langeberg
had de titel na een bocht al op zak en
kon vrijuit rijden. Marcel van Vliet
nam in deze race wel de kop en won,
maar de nationale titel was voor
Torn Langeberg.
In de strijd om de Citroen AX Cup
zou Phil Bastiaans en Chantal van
der Sluis de titels wel even pakken.
In de eerste de beste ronde ging het
echter al mis. Trainingssnelste Pieter van der Berkt ging dwars in de
Gerlachbocht. Chantal van der Sluis
en Phil Bastiaans waren daar de
dupe van, want beide doken haaks
tegen de vangrail. Einde race, en weg
titelkansen. Pieter van Berkt ging
lekker verder en vocht een verbeten
strijd uit met John de Vos. Vos
moest deze race winnen om kampioen te worden. Op het laatste rechte stuk besliste De Vos de race in
zijn voordeel. Bij de Ladies Cup wal'-ïen Prancoise Loogman en Chantal
,yan der Sluis de gedoodverfde favox «gieten, maar Sandra van der Sloot
ïpakte tegen alle verwachtingen in de
HitëL
'.'.' BijMe-Koni Produktiewagens tot
, ;-twee liter ging het gevecht om de

v.

perstel van
x|ZVM-zaterdag
£; ZANDVOORT - Het zaterdagteam
£yan
Zandvoortmeeuwen heeft zich,
fj
na de nederlaag van vorige week,
.goed hersteld. Het bezoekende CasI-tricum werd met een 2-1 nederlaag
huiswaarts gezonden.
v Beide teams waren in de eerste
•helft aan elkaar gewaagd. De Zand.yoorters waren in aanvallend opïjsicht scherper en schiepen zich da'nook de beste mogelijkheden. Voor;.;.al .Ronald.Halderman bracht con;/&tant gevaar teweeg in de Castricum'' "se defensie. Na ruim een kwartier
spelen zorgde de uitblinkende Halderman voor een Zandvoortse voor. ,sprong, 1-0.
' " De Zandvoorters gingen goed
l•'.~. door. Snelle aanvallen over de vleugels en de spelers wilden meer dan
het ene doelpunt verschil. Aanvallend probeerde Castricum onrust in
de Zandvoortse defensie te stoken.
Onder leiding van Chris Kuin hielden de badgasten de nul vast. Na een
half uur voetballen zorgde Ferry van
Ehee, na een vlot lopende aanval,
voor 2-0.
Zandvoortmeeuwen was er op bedacht dat Castricum nu wel een offensief zou ontwikkelen. Doch dat
bleek geenszins waar te zijn. Zandvoortmeeuwen bleef de aanval zoeken en had pech met een schot van
Rob van de Bergh op de doelpaal. De
op counters loerende Castricummers verrasten na een half uur voetballen de Zandvoortse defensie en
de goed keepende Michel de Winter,
2-1. In de slotfase kwam de in het
••---verschiet liggend Zandvoortse over~ ~ winning echter niet meer in gevaar.

ZVM pas laat
naar winst
ZANDVOORT - Door een 2-0
overwinning op DSC'74 blijft
Zandvoortmeeuwen de koplopers goed volgen. De overwinning had veel groter kunnen
zijn, maar het manco bij de
Zandvoorters is het afmaken
van de kansen. Zodoende werd
de strijd pas ver in de tweede
helft beslist.
t De coaching bij de Zandvoorters
lag deze zondag in handen van Cees
Lagendijk omdat trainer Pieter
Keur zelf met Haarlem aan de bak
moest. Dat weerhield Zandvoortmeeuwen niet om van meet af aan
een groot veldoverwicht op te bouwen. De strijd had in de eerste drie
..kwartier beslist moeten zijn, doch
net als voorgaande weken, wist de
..Voorhoede geen raad met de gigan''iïsch vele kansen.
Bovendien had Zandvoortmeeuwen de pech dat de snelle spits
Preek van der Mije, na een kwartier
spelen, met een zware blessure vervangen moest worden. Simon Molenaar verving hem. Ook Sander Hittinger raakte geblesseerd maar
maakte de eerste helft nog vol.
In die tweede helft waren de eerste
probeersels van DSC'74, doch veel
had het niet om het lijf. Zandvoortmeeuwen bleef de sterkere ploeg. In
de twintigste minuut werd het overwicht eindelijk uitgedrukï in een
doelpunt. Rechterspits Ruud van
Laere speelde zich prima vrij en deponeerde de bal op een presenteerblaadjc, voor de voeten van Simon
Molenaar. Die kan niet meer miss'en, 1-0. De Meeuwen bleven aandringen. DSC'74 kon totaal geen gevaar stichten. Een schot van Charles
Das ging rakelings naast, maar vijf
minuten voor het einde was het toch
naak. Jos van der Meij speelde zich
Knap vrij en gaf een voorzet op maat.
Ruud van Laere kopte de bal onhoudbaar in en bepaalde de eindstand op 2-0.

tweede en derde plek. Het kampioenschap was in de vorige race reeds
naar Tommy Coronel gegaan. Cor
Euser won de race met overmacht.
In zijn spiegels zag hij Allard Kalf f
en Raymond Coronel met elkaar
bakkeleien. In die volgorde kwamen
de twee ook over de finish. Kalff
werd daardoor verrassend tweede in
de titelstrijd, ondanks enkele gemiste races.
Egbert Top sloot zijn succesvolle
seizoen bij de kleine toerwagens tot
1400 cc. af met een overwinning. Hij
eindigde voor Berend Oeberius Kapteijn en Kees Kreijne.
De Ferrari's domineerden de Ferrari/Porsche Challenge. Rinie van
der Velde won, voor Frits Kroymans. De Duitser Wolfgang Schrey
zorgde voor veel commotie. Hij
startte veel te vroeg en ging als een
dolle door het veld heen. Van der
Velde drukte hij met zijn voorbumper letterlijk opzij. Schrey zag al die
capriolen bestraft worden met een
uitsluiting.
Bij de Opel Ascona Cup ging de
titel naar Wilco van Vegten. Hij had
voldoende aan zijn derde plaats.
Eerste werd Peter Furth en Tweede
Evert Bolderheij. Ook bij de Squadra Bianca viel de beslissing pas in
deze laatste kampioensrace. En wel
in het voordeel van Loek Termeijtelen. Hij won de race en het kampioenschap. Bij de Formule Renault
eindigden nogal wat wagens krakend langs de baan. Er kwamen
slechts negen wagens aan de finish.
Zoals zo vaak, dit seizoen, eindigde
Alex Veenman als eerst.

ZANDVOORT - Voor de rust
zag het er geenszins naar huis
dat TZB met een overwinning
zou gaan strijken. Spaarnevogels had een 0-1 voorsprong genomen en leek, gezien het door
TZB vertoonde spel, de zege te
gaan pakken. In de tweede
helft kwam TZB echter pas
goed los. Mede door drie doelpunten van Fred Zwemmer behaalde TZB de eerste competitie overwinning van dit seizoen, 5-1.
In de eerste helft wilde het niet erg
vlotten met de Zandvoorters.
Slechts laatste man Fred Zwemmer,
die in de tweede helft naar voren
trok, maakte een gedreven indruk.
Het team van trainer Willem Koning, kwam telkens een stap te laat
waardoor het zeker niet grootse
Spaarnevogels de beste kansen
kreeg. Uitblinker Fred Zwemmer

Herfstrit is
j
voor menigeen ;
te moeilijk
ZANDVOORT - De herfstrit
van ASV Sandevoerde was
voor de meeste deelnemers
een behoorlijk pittige opgkve.
Alhoewel de uitzetters Joke en
Maurice van Megen hadden geprobeerd de rit simpel te houden bleek dit in de praktijk
niet helemaal het geval te zijn.

Veel enerverende en spannende momenten kenmerkten de afsluiting van het autosportseizoen.

TZB komt in tweede helft los
ruimde echter steeds bijtijds op.
Door een misser in de Spaarnevogels defensie kwam Jos van Houten
in kansrijke positie, maar hij stifte
de bal over het doel.
Het liep niet in de Zandvoortse
gelederen, waardoor Spaarnevogels
gevaarlijk kwam opzetten. Het liep
nog goed af toen er een misverstand
ontstond tussen doelman Henk Bos
en Edwin Miezenbeek, maar na een
half uur spelen was het raak. TZB
leed balverlies op het middenveld,
de Haarlemse spits werd aangespeeld, waarna doelman Bos kansloos was, 0-1.

doelrijpe kansen meer. Tot in blessure tijd van de eerste helft toen Jos
van Houten doorbraak. In het strafschopgebied werd de TZB'er neergelegd, hetgeen een strafschop opleverde. Van Houten ging zelf achter
de bal, doch hij schoot te zacht in,
waardoor de Spaarnevogels doelman kon redden.

nuten bezweken de gasten echter
onder de Zandvoortse druk. Ron
Nooij brak door en scoorde beheerst
de gelijkmaker, 1-1.
TZB ging prima door. De badgasten roken aan de overwinning, die er
ook zou komen. Opnieuw kregen de
Zandvoorters een strafschop van de
goed leidende scheidsrechter toegewezen, toen Fred Zwemmer onderuit werd gehaald. Zwemmer ging
zelf achter de bal en liet de doelman
kansloos, 2-1. Spaarnevogels probeerde terug te komen. TZB gaf echter geen krimp.

Trainer Willem Koning had de
pauze aangenomen om zijn team om
te zetten en vroeg om meer inzet.
Fred Zwemmer, begonnen als laatste man, werd in de spits geposteerd
en dat bleek een gouden zet te zijn.
De Zandvoorters speelden een paar
klassen beter dan in de eerste helft.
Strafschop
Met meer overtuiging werd voor Tien man
Ondanks dat TZB wat meer de elke meter geknokt. Spaarnevogels
Spaarnevogels ging er soms te
aanval ging zoeken waren er geen hield toch lang stand. Na twintig mi- hard tegen aan. Daardoor kon een

Met name op de reglementair
voorgeschreven wijze van het .vermelden van teksten in de routq-opdrachten werden veel fouten > gemaakt. De C-klasserijders kregen
een iets eenvoudiger rit voorgeschoteld, doch ook hier werden, vaak onnodige, fouten gemaakt. Descmdanks kwam iedereen heelhuidsjaan
de finish zij het dat het merendeel
van de equipes meer tijd nodig ,had
dan toegestaan. Na het berekenen
van de strafpunten volgde een korte
uitleg door de uitzetters, waarna de
prijzen werden uitgereikt aan' de
winnaars in de diverse klassen.
In de C-klasse ging de sterke equipe Hans Putter/Nel Achterberg met
de eer strijken, vlak voor de dit seizoen goed opkomende equipe Louis
en Liz Rienstra. De winnaars in de
B-klasse werden Richard Kreuger/Hans Sebregts. Zij bleven de concurrentie ver voor en zouden met
hun score zelfs in de A-klasse in de
bovenste regionen geëindigd zijn.
De A-klasse werd een prooi voor
de alleen rijdende Ruud de Beer,
zonder meer een uiterst knappe
prestatie. In de stand voor het.fllubkampioenschap gaan in de A-klasse
Jan Vink en Jef Bluijs nog steeds
aan de leiding, alhoewel hun voorsprong op de concurrentie minimaal is. Met nog één rit, belooft de
strijd om de eerste plaats een uiterst
spannende aangelegenheid te worden.
j
Ook in de C-klasse is de strijd- nog
niet beslist en dient men zich'nog
flink in te spannen voor het behoud
van de posities. Alleen in de B-klasse
zijn de kampioenen al bekend. Elise
Laurier en Ivonne Niemeijer Szijn
niet meer in te halen. Op zaterdig 14
november zullen ook de andere
kampioenen bekend worden als de
laatste rit van het seizoen wordt gereden.

Foto Bram Slijnen.

speler vertrekken en moesten zij
verder met tien man. TZB buitte het
overwicht goed uit. Fred Zwemmer
nam de derde treffer voor zijn rekening en Willem de Vries gaf Spaarnevogels definitief de genade klap.
In de slotfase kreeg TZB de derde
strafschop van deze middag toegewezen. Fred Zwemmer had geen
moeite om van elf meter raak te
schieten, 5-1.
Met deze eerste en tevens zeer ruime overwinning was Willem Koning
uiteraard best te spreken. „De eerste
helft was huilen met de pet op,"
meende Koning. „Door de omzetting in de tweede helft ging het uitstekend en is Spaarnevogels er niet
meer aan te pas gekomen. De zege,
:
was gezien de tweede helft, dik verdiend en komt zeer goed van pas.
Geeft weer vertrouwen. De laatste
weken gaat het toch wat beter. De
ZANDVOORT - De Holland :Casitrainingen worden beter bezocht en no-ZVM handbalteams waren afgekomende zondag tegen Overbos lopen zondag weinig succesvol. De
moet het ook kunnen."
heren leverden Lacom knap tegenspel maar gingen met 16-19 ten onder. De Zandvoortse dames speelden een matige partij en verloren
met 6-11 van Break Out.
J
In de eerste helft waren de teams
geheel aan elkaar gewaagd. Over en
lings langs de verkeerde kant van de weer werd een voorsprong genomen.
paal. Na acht minuten nam RKAVIC De Zandvoorters bepaalden de r,usteen 2-1 voorsprong. Een snelle uitval stand op een 8-7 voorsprong. In de
werd gevolgd door een voorzet, tweede helft, van deze goede partij
waarna de vrijgelaten spits de bal handbal, bleek Lacom net iets boeter
inkopte. Jan Willem Luiten moest te zijn. De geringe achterstand TJ/erd
toen geblesseerd plaatsmaken voor weggewerkt en Holland CasinoIvar Steen.
ZVM keek tegen een achterstand
aan. Op beslissende momenten^weiDe Zandvoorters trokken verwoed gerde de Zandvoorters de kansen te
ten aanval. Paul Longayroux zag een benutten waardoor Lacom met 16-19
vrije trap over de lat scheren en Den- zegevierde.
i
nis Keuning had ook geen succes.
De voor Michel de Roode ingevallen
:
Reinier Kreuger had geen geluk met Dames
een kopbal op de lat. De terugsprinIn de eerste twintig minuten ('leek
gende bal werd door Ab Zwemmer Holland Casino-ZVM op weg naar
keihard ingeschoten. Op de doellijn een ruime overwinning. De Zandredde de RKAVIC doelman.
voortse dames pakten vlot een 4-1

Handbalploegen
met lege handelt

Clubavondschaakclub Ongelukkig verlies Zandvoort'75
werd druk bezocht
ZANDVOORT - Maar liefst
37 leden van de Zandvoortse
Schaak Club waren vorige
week in het Gemeenschapshuis aanwezig om de volgende
ronde van de competitie te spelen. Zoals elke week werden
ook nu weer prachtige partijen
uitgevochten zowel bij de senioren als de jeugd.

gel-Florian van der Moolen en Jan
Koning tegen Bart Timmermans
werden na ruim een half uur spelen
afgebroken. Voor de externe competitie gaan vanavond acht schakers
van het eerste team van de Zandvoortse Schaak Club, de eerste competitie wedstrijd spelen, van de
Noord-Hollandse Schaak Bond. Op
bezoek komt het derde team van
Hoofddorp. Dit beloofd een spannende wedstrijd te worden. ZandHet was passen en meten maar het voort zou in principe moeten winlukte toch om ieder lid achter het nen, omdat vorig seizoen degradatie
schaakbord te krijgen. Bij de senio- plaats vond.
ren kwamen twintig leden naar de
clubavond van de Zandvoortse
Schaak Club. In de interne competitie werden daardoor tien partijen gespeeld, waarbij de vonken eraf
sprongen. Jack van Eijk ging aardig
te keer en door zijn overwinning
steeg hij zes plaatsen. Van Eijk staat
nu op een achtste positie. Ook Van
Elk had er zin in. Door zijn overwinning op Gorter steeg Van Elk naar
een derde plaats.
Uitslagen vijfde ronde: Gorter-Van
Elk 0-1, Van Eijk-El Monhem 1-0,
Paap-Gude 0-1, Jansen-Ayress 0-1,
Twint-Choi 1-0, Mollerus-Franck 0-1,
Berkhout-De Oude 0-1, Klijn-Roele.
0-1. De partijen Lindeman-Geerts en
Kok tegen Den Drijver eindigden in
presenteert
remise. De top-tien ziet er als volgt
uit: 1. Geerts, 2. Dambrink, 3. Van
Elk, 4. Lindeman, 5. Ayress, 6. Gude,
7. Gorter, 8. Van Eijk, 9. Paap, 10.
Kok.

ZANDVOORT
Zandvoort'75 heeft in de uitwedstrijd tegen RKAVIC een ongelukkige 3-2 nederlaag geleden.
Scheidsrechterlijke beslissingen en paal en lat stonden
Zandvoorts succes in de weg.
Er was nog geen twee minuten gevoetbald of Zandvoort'75 ging aan de
leiding. Jan Willem Luiten plaatste
de bal voor de voeten van Ab Zwemmer, die zich geen moment bedacht,
0-1. Het spel golfde op en neer. Ferry
Nanai moest kort na het eerste doelpunt redding brengen, waarmee hij
de gelijkmaker voorkwam. Het snelle en beweeglijke RKAVIC ging met

snelle aanvallen op zoek naar de gelijkmaker. Jan Willem Luiten stond
echter pal. Toch werd het overwicht
van de Amstelveners erg groot en
moest doelman Ferry Nanai en ingekopte bal uit de hoek werken.
Een snelle uitval leek de Zandvoorters op een 0-2 voorsprong te
zetten. Michel de Roode kopte de bal
echter tegen de paal. De uiterst inconsequent leidende arbiter besloot
vlak voor de pauze, om zeer onduidelijke redenen, RKAVIC een vrije
trap in het zestienmetergebied toe te
kennen. Op de hierna volgende inzet
was zelfs Nanai kansloos, 1-1.
Kort in de tweede helft was Michel
de Roode dicht bij een tweede treffer. Zijn inzet verdween echter rake-

Snow and
Beachshop

SPORTAGENDA

wintercollectie
1992-93

VOETBAL

BASKETBAL
Zaterdag: Lions dames - Alkmaar
Guardians 18.00 uur, Pellikaanhal.
Lions heren - HOC 19.15 uur, Péllikaanhal.
:"
ZAALVOETBAL
;I
Vrijdagavond in de Pellikaanïial:
19.00 uur TZB -Zandvoort Noord
dames, 19.45-uur TZB - HB Alarm.
20.40 uur Zandvoortmeeuwen - Telefonia vet., 21.25 uur HB Alarm 2 Vrouwentroost 2, 22.10 uur Nihot
JBS 2 - DVS'85 4.
. ,
Maandagavond in de Pellikaahh'al:
20.45 uur Nihot/Jaap Bloem Sport Martin Centrum, 21.40 uur Zaftdvoort Noord 6 - NAS 4, 22.20 uu
2 - Kalmthout 2.

Zaterdag: Zandvoort'75 - Woudenberg 15.00 uur, voormalig circuitterrein.
RCH - Zandvoortmeeuwen 14.30 uur
te Heemstede.
Zondag: Zandvoortmeeuwen - VVH
14.30 uur, voormalig circuitterrein.
Overbos - TZB 14.30 uur te Hoofddorp.

Alle leden van de jeugdafdeling
waren aanwezig om hun partijen af
te werken. Vanaf kwart over zeven
begonnen de schaakklokken te lopen. De jeugdige leden bogen het
hoofd over het bord met de 64 velden. Men kon geen speld horen vallen. De concentratie van de jeugdige
talenten was enorm groot. Onder leiding van John Ayress speelden de
jeugdige schakers bijzonder leuke
partijen schaak met de volgende resultaten:
Thomas Hesse-Martine Botman 10, Bas Geurts-Niels Filmer 1-0, Mare
Habets-Sandra Beugel 1-0, Dominic
Hoogendijk-Remco de Roode 0-1. De
partijen tussen Henk Willemse-Nanouk Marquenie, Bas van der MeijShanna Paap en Rebecca WillemseHenry Hendrikse eindigden in remise. De partijen tussen Sandra Beu-

HANDBAL

Zondag: Tonido - Holland CasinoZVM dames 12.20 uur.
BSM - Holland Casino-ZVM heren
14.30 uur.
._,

EHBO-herhaling
ZANDVOORT - Het Rode Kruis
afdeling Zandvoort start donderdag
22 oktober met een herhalingscursus voor mensen die in het bezit zijn
van het EHBO-diploma. Die zijn nodig om de geldigheid van het diploma te verlengen, maar ook om deskundig te blijven, aldus de cursusleiding'. De lessen beginnen om 20.00
uur in het Rode Kruisgebouw aan de
Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort.
Belangstellenden kunnen zich op de
eerste lesavond aanmelden. Voor telefonische informatie kan gebeld
worden: tel. 17537 of 17599.

voorsprong. Toen was het echter gedaan en klapte Holland Casino-ZVM
volledig in elkaar. Defensief klbpte
er weinig meer van. Break Out! kon
zodoende de partij een wending geven en had bij de rust al een 4-5
voorsprong. In de tweede helft lukte
er bij Holland Casino-ZVM niets
meer. Break Out won eenvoudig
met 6-11.
'-;.
Doelpunten lieren: Peter Penningsj 4,
Jan van Duijn 4, Gouran Bogojevic 3,
Nik Grijekovic 2, Kees Hoek 2, C3erard Damhoff 1. Dames: Wendy yan
Straaten 2, Mireille Martina 2, Margreet Sterrenburg l, Els Dijkstra 1.

Beide teams kregen nadien kansen op een doelpunt. Ferry Nanai
was op dreef en greep een paar maal
goed in. Na een half uur floot de
scheidsrechter niet voor een overtreding tegen Paul Longayroux. Uit
de daaruit snel opgezette aanval verhoogde RKAVIC de voorsprong
naar 3-1. Zandvoort'75 bleef knokken voor een beter resultaat. Thomas Schulte maakte een goede actie
en bediende Paul Longayroux op
maat. De topscorer van vorig seizoen wist wel raad met deze kans, 32.

(ADVERTENTIE)
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Topscorers

Castien (Zv.75)i
Longayroux (Zv.75):
R. van Laere (Z.V.M)
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:

J. van de Mey (ZVM zon)
Van Houten (TZB):
Fred Zwemmer (TZB);

©©©€?©
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Zandvoort
Thorbeckestraat 1
tel. 02507-14593

Amsterdam
Betaal met pin, snel en gemakkelijk

Hoofddorpweg 5
tel. 020-6159934

OWeckmctlia/JI)

15

Nu de verschillen op de topscorerslijst minimaal zijn kan het voorkomen dat ei
elke week een andere schutter bovenaan de ranglijst staat. Zo ook deze week
Ruud van Laere, de koploper van vorige week, scoorde wel een keer, rhaai
werd toch gepasseerd. Fred Zwemmer was namelijk erg goed op dreef er
scoorde drie treffers, waardoor zijn totaal op vijf kwam. De TZB'er is daardooi
de nieuwe ranglijstaanvoerder.
j.
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Als u'ns \vistwatVanderVlugtin huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

\|LUQT

VAN DER;
Cornwallstraat 6

!

Umuiden 02550-30624

wei*u GLAS
Romein-Deuren
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ANTWOORDCOUPON
O Stuurt u mi] meer informatie over (s v p Invullen)
n Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s v p. Invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
ü WERU AKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÓRMANN GARAGEDEUREN
G HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUS SUPERLITE GLAS
D INBRMKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
O DAKKAPELLEN
D SERRE'S
D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
NAAM
ADRES
POSTKODE+PLAATS: -

TELEFOON:.

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
zenden aan VanderVlugt, Antwoordnummer 314,1970 VB Umuiden

Studio Z. aan Zee is een ontwerpstudie», gevestigd in het centrum
van Zandvoort. In deze studio werken op dit moment vi/f vakmensen
aan een grote stroom van de meest uiteenlopende opdrachten ...
Zelfstandig onderdeel van deze studio is een kleine uitgeven]
waar twee mensen druk doende zi/n met het uitgeven van een aantal
bladen in de muziekbranche...

extra

Op korte termijn is daar plaats voor een

boekhoudkundig
medewerker m/v
Wij vragen:
Een inventief en accuraat iemand met grote kennis van en praktische
ervaring m zowel administratieve als boekhoudkundige werkzaamheden . . .
Zelfstandig kunnen werken op part-time basis, 20/24 uur per week,
werktijden m overleg te bepalen ...
Rapporteren aan zowel direktie als aan het extern advies- en
accountantskantoor..

kr

De werkzaamheden:
Het administreren van alle transakties, de fakturering en de boekhouding
daarvan en het aktief bewaken van de debiteuren met gebruikmaking
van moderne computertechnieken 1 ..

Wij bieden:
Een leuke, afwisselende baan m een uiterst plezierige ambiance ...
Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden ...

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met uitvoerige achtergrondinformatie
sturen ter attentie van de direktie van

Studio Z. aan Zee
Hogeweg 56e / Poatbus 23 / 2040 AA Zandvoort

Als u op zoek bent naar een stof-

stof en ingetrapt vuil, laat deze stofzuiger geenrspöo'r meer achter.

zuiger met échte turbo-zuig-

Zeker niet als u gebruik maakt van de speciale Turboborstel.

kracht, dan hebben wij nu een
dubbel krachtig aanbod voor u: de
Golden Magie ExclusiveTC 836TB,
het topmodel van Philips met 20%

WEEKEND AANBIEDING

w
l* C

meer zuigkracht en tijdelijk een
GRATIS luxe Turboborstel*!

amandelstaaf
ƒ6,50
Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

,. HEREN 0,0
\Jr
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zuigkracht.

Deze geavanceerde zuigmond klopt het tapijt op en verwijdert meteen ingelopen stof en ander moeilijk te

Meer zuigkracht betekent natuurlijk

verwijderen materiaal. Zelfs pluizen en honde/

meer plezier van uw werk. En dat ligt

katteharen haalt u moeiteloos van de vloer.

nu binnen handbereik dankzij de

Bovendien gaatuw tapijterweereen stukfrisser

Golden Magie Exclusive met z'n Turbo

uitzien, omdat de pool van het tapiji omhoog

Compressor Techniek.

komt tijdens het stofzuigen.

•

Deze nieuwe motor vergroot

Om ons aanbod nog meer kracht bij te zetten,

de zuigkracht met 20%, precies daar

krijgt u deze unieke Turboborstel* tijdelijk GRATIS

waar 't nodig is. Want waar u vroeger

bij de TC 836!! En dat is dan nog maar één van de vele

problemen had met hardnekkig

extra's die u met de Philips TC 836TB in huis haalt.

Kom dus snel even bij ons langs voor
een demonstratie. Dan merkt u vanzelf hóe
krachtig ons aanbod is!
* Turboborstel t.w.u.fSO.-I

STEPS, AEROBICS
+ CALLANETICS

Liever n Philips.

Lestijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

* 19.45-20.45
*20.45-21.45
* 9.00-10.00
* 19.45-20.45
*20.45-21.45
* 19.45-20.45
*10.00-11.00
*20.00-21.00
* 10.00-11.00
* 11.00-12.00

Steps
Aerobics
Callanetics
Aerobics
Aerobics
Callanetics
Callanetics
Steps
Aerobics
Steps

Geef je tijdig op!!
FITNESS PARADISE, PARADIJSWEG 1
TEL. 02507-17742 ZANDVOORT

De Philips TC836TB (ïncl. Turboborstel) is voor ƒ 469,- verkrijgbaar bij:
Amstelveen: B£C_by, Bankrashof 2-4. Radio Hassinq B.V., Amsterdamseweg 160. Amsterdam: Asbeek Brusse. Javastraat 77-83. BCC bv. Buikslotermeerplein 168' Biilmerplein 995'
-

,
. .
..,
.
,
Swmdenstraat 10-14. Badhoevedorp: B£C_by, Nieuwe Meerdijk 41 . Oudekerk a/d Amstel: Techn. Bur. Vuurmans, Hoger Einde Zuid 2A. Uithoorn- Badio Hassina B V. f romplaan 67

PHILIPS

Doet u ook mee...?
Eindejaarsprijs
leder kwartaal een miljoen - iedere maand een ton en tienduizenden
andere prijzen - Extra: iedere week meerdere prijzen van 25.000

Hoe het werkt:
1. Tot nu toe had u iedere week kans op
25.000 gulden bij Hitbingo. Dat blijft: als
de thuisbingo valt en u heeft uw bingoblok vol, dan wint u 25.000 gulden.

Caroline Tensen: de nieuwe presentatrice van het programma
Hitbingo. Kijk elke dinsdagavond om 20.30 uur naar RTL4 en
win! Het wordt elke week spannender bij de Nationale
Postcode Loterij.

2. Heeft u uw bingoblok nog niet vol als de
thuisbingo valt? Blijf dan kijken. Want
vanaf 13 oktober is er iedere week een
extra trekking van getallen. Heeft u uw
bingoblok dan vol? Dan wint u in ieder
geval 5 gulden én u maakt kans op een
plaats in de zaal de volgende week.
Als u tot de gelukkigen behoort krijgt u
automatisch bericht. In de zaal speelt u
mee voor de nieuwe zaalbingoprijs van
25.000 gulden.

3. Ook nieuw is het Pingospel. Een spannend spel waarbij u maximaal 25.000
gulden kunt winnen. Heeft u uw bingoblok vol en wilt u kans maken om mee te
doen aan het Pingospel? Bel dan
06 - 300 404. Uit de bellers trekt de
notaris 90 deelnemers.
Zij worden uitgenodigd voor de
volgende uitzending en doen mee aan
de voorronde van het Pingospel: het
Hitbingo-Selectie-Spel. Met de winnaars
speelt Caroline Tensen het Pingospel.
Hoe dat werkt kunt u zien bij Hitbingo,
elke dinsdag op RTL 4
,
om 20.30 uur!
^^l^

indejaarsprijs 1992: twéé miljoen gulden!
De Postcode Loterij sluit 1992 feesteiijk af met een eindejaarsprijs van
twee miljoen gulden. Op oudejaars-

avond zal Henny Huisman de winnaar van deze bijzondere hoofdprijs
verrassen met een bezoek. Wie weet

staat hij wel bij u voor de deur.
Is 31 december 1992 de dag dat u
miljonair wordt...?

Nieuw in Hitbingo: het spannende Pingospel. Wie krijgt de juiste kaart en
wint 25.000 gulden?

Postcode Loterij: de laagste inleg... de grootste prijzen •\•%
Meedoen is heel
makkelijk...

ledere week nóg meer
kansen bij Hitbingo
Hitbingo is een spannende quiz
waarbij u de grote winnaar kunt
zijn. Drie kandidaten beantwoorden vragen, leder goed beantwoorde vraag levert een door

U hoeft alleen de W1N-TWEE-MILJOEN-BON hieronder in te vullen
en op te sturen. Daarmee machtigt u de Postcode Loterij om eens
per drie maanden 30 gulden - dat is dus 10 gulden per maand - van
uw rekening af te schrijven.
Uw postcode plus twee door de computer toegevoegde cijfers dus niet uw huisnummer - wordt uw unieke lotnummer. Dat
nummer staat op uw giro- of bankafschrift en weet ü alleen. Per
postcode kunnen maximaal 99 loten meedoen.

de computer bepaald nummer.
Hebt u dat nummer op uw
bingoblok, dan kunt u dit aankruisen. Kaart vol? Dan heeft
u prijs!

...winnen ook!
* 75 cent per minuut
Is uw bingoblok vol binnen de tijd en vóór de sirene gaat? Dan hebt u thuisbingo ... een prijs van
maar liefst 25.000 gulden. Maar alleen als u deelnemer bent van de Postcode Loterij kunt u de prijs
ook echt in ontvangst nemen. Laat die leuke extra kans op een grote geldprijs niet lopen. Is uw
bingoblok vol aan het eind van de uitzending? Dan heeft u in ieder geval 5 gulden; en u maakt kans
om de volgende week in de zaal te zitten en 25.000 gulden te winnen.

De winnaars van het miljoen
van september kunnen hun
geluk niet op.

Heeft u de bon ingevuld en op de post gedaan? Dan hoeft u verder
niets te doen. De uitslagen van de maandelijkse trekking en van
Hitbingo vindt u op NOS Teletekst pagina 525 en RTL 4 Text,
pagina 525 en 349. Verder vindt u de uitslagen op alle postkantoren in Nederland en in deze krant. Grote prijzen worden ook
bekend gemaakt in Hitbingo. U hoeft uw prijs niet op te vragen.
Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt.

Een extra lot,
een extra kans
U kunt uw kans om te winnen vergroten door
meer loten te nemen. Met twee loten maakt u
ook een dubbele kans. Dat overkwam de
winnaar van het Zomer Miljoen van dit jaar.
Bijna anderhalfjaar had deze geluksvogel met
één lot meegespeeld. Twee maanden nadat hij
zijn tweede lot had genomen, won hij het
miljoen. En: op het andere lot de troostprijs van
3.000 gulden.
Met meer loten maakt u ook meer kans op de
speciale PostcodeStraatprijs. Dat bewees de
deelnemer met 23 loten die in augustus deze
prijs won. De PostcodeStraatprijs van 3.000
gulden per lot kreeg hij 23 maal uitgereikt! Een
totaalbedrag van maar liefst 69.000 gulden.

Bent u nog geen deelnemer? Vul dan snel de bon in en doe mee! U bent dan nog op tijd voor de trekking van de speciale eindejaarsprijs van twéé miljoen gulden. Die kans laat u toch niet liggen!

cvee&

Hitbingo: iedere week een nieuw blok
Deelnemers van de Postcode
Loterij krijgen elk kwartaal autornatisch een nieuwe set bingokaarten thuisgestuurd. Deze
speelkaarten zijn uniek. Er is geen

tweede van in heel Nederland,
ledere week weer speelt u mee
met een nieuw bingoblok.
Met iedere week een nieuwe
cijfercombinatie.

!n zo wint u de weekprijs
Kijk naar Hitbingo, elke week op
dinsdagavond op RTL 4 om 20.30
uur. Kijk hoe de nummers van uw

bingoblok volraken. Is uw bingoblok vol, bel ons dan snel op het
volgende nummer 06-300404.

Heeft u niet kunnen kijken naar Hitbingo?
Bel de uitslagenlijn 06-9799 iBócentper minuut)
s
Met goedkeuring van het Ministerie van Justitie giro
^enrn^s
ciu?tdlanub0apnkuo"
een afschrijving hebt
°ntvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcode Als u het met
"on afschrijving mei eens bent, dan kunt u binnen oen maand opdracht goven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan ieder moment
Hiervoor
kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81. 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere
r
naand en wordt verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trckkmgslijsten en reglement zi|n verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen
Worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is
'Joodgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177 89 d d 20 10 1989

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Winnen met je eigen
postcode
Er is maar één loterij waar u voor één
tientje twéé miljoen kunt winnen en
wekelijks gratis 25.000 gulden. Waarbij u
zelfs kunt winnen doordat uw buurman
wint. Een loterij waarbij u echt rijk kunt
worden met uw postcode. Voor maar één
tientje! Dat kan als u meedoet aan de
Nationale Postcode Loterij.

En: u steunt mens
en natuur!
Door mee te doen in de Nationale
Postcode Loterij geeft u niet alleen uzelf
kans op een mooie prijs! Met de opbrengst steunt de Postcode Loterij vele
goede doelen voor mens en natuur.
In 1991 ging een bedrag van 42 miljoen
gulden naar projecten van Natuurmonumenten, Novib en Vluchtelingenwerk
en vele andere goede doelen.

Q llot (ƒ 10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Q dhr. Q mevr.

Naam:
Adres:
Postcode: i

i

i

i

i-i

i

i

Plaats:
150.92.13

Postbanknummer:

Banknummer:

• NATIONALE i
Datum:

Handtekening:

•l L O T E R IJ l
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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PHILIPS SOUNDMACHINE
MINI-SET INKL. CD-SPELER + BOXEN

ft
ft

Versterker 2x10 Watt, equalizer, Surround Sound,
tuner, dubbel cassettedeck, autoreverse, CD-speler
programmeerbaar, Shuffle Play. Turbo Bass Generator
voor extra Bass-weergave, luidsprekerboxen 2-weg
systeem. Adviesprijs'910.-.
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«

SONY CAMCORDER

F450; Topper13 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend.var. sluitertijd. "2550.-

*

*
*

*^
fl

ft
^
^
in
&
*
N

fin

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

|R
in
in
M
M
n
A
?.
i\

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geèmailleerd. Adviesprijs *2199.-

1399.-

1299
JVC 63 CM STUNT

1449.- TOPMERKCAMCORDER
SONY 70 CM KVC27TD

1899

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. '2799.-

1579.-

JVC CAMCORDER

VHS, Super kompakt1 Autofocus, mkl. accessoires. *2099.-

1099,

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1399

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

PHILIPS 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type 25GR9760; 63cm Flat Square beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met
geheugen, stereo, scart-aansluitmg en infrarood afstandbediening. Adviespnjs*1995.-

VR502; VHS 'High Quality'.
8 timers, Hi-Fi stereo. "1599.-

PHILIPS 63 CM KTV

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatief
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs *848.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, INDESIT2-DEÜRS
zeer zuinig. Adviesprijs*1 299.- Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.*899.-

1349.-

1000 TOEREN LUXE

8 uur, shuttle, ab. *1990.-

Nederlands topmerk. "1 1 99.- ZANUSSI 2-DEURS

1399.-!

Vakkundig person

HOLL 1000 TOEREN

799.699.STUNT! 550 TOEREN

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, ingebouwde TELETEKST + PDC
(nw.prog.systeem!). *1599.-

«fótaÏBCCPRiJS

749

INDESIT PROMOTIE

302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. *1295.-

Type 2596; Adviesprijs. "799.

699.-

499.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

Type KN5402WO; Adv. '849.- j

548.648.-I

549
529,

ETNA FORNUIS 14.00

ARISTONA VHS VIDEO

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

JVC VHS-HQ VIDEO
de uitvinders! '1099.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

__

Type AWG089; Opvolger van
130 LTR. KOELKASTj PELGRIM SUPERLUXE
de nu reeds legendarische
Oerdegelijke tabletop. Zeer GAS-ELEKTRO FORNUIS
PHILIPS CC1 000, echter met fraaie uitvoering met formica 41 Ol V; Gas-elektro fornuis. InREGELBARE centrifugegang
bovenblad. Officiële garantie. kl.grill, draaispit en mixed [
tot 850 t.p.min. Thermisch gegrill-set. Adviesprijs*1425.stuurd, eco-knop. Adv.M 495.-

STUNTlVHSHQ-VIDEO

~~

Inkl. afstandbediening

~
265.899.160 LTR. KOELKAST

AEG TURNETTE

999.1099.-

3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv.*1220.-

1000 TOEREN RVS BL

849.-

SONY VHS-HQ VIDEO

V210;afstandbediend. '1110.-

649

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

EMy

948."

ARISTONA TELETEKST
GRUNDIG 51 CM TEKST

395.455.495.-

ZANUSS1 140 LITER

669.-

BOSCH KTF1 540

SHARP VHS-HQ VIDEO

1098.-

1398,SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

VCA10; Afstandbediend. "799.-

BAUKNECHT160LTR
Adviesprijs*869.-

J30; VHS-HQ, 3 koppen. *1 1 57.

VIDEOCASSETTES

699.-

SONY UX-90 (II) 17.50 l v H S E-180(3 uur)20.TDK SA-90 (II) 20.- IJBASFE-180SHG 24.-

BLAUPUNKT VIDEO

TDK p-60(i) 12.50 JJVHS E-240(4uur)24.-

RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed.+leespen. "1445.-

699

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

RVS REVERSEREND

AKAl 3 KOPPEN VIDEO

OPZETVRIESKASTJE

649.-

BAUKN./BOSCH/AEG

va599.'

AKAl VHS-IHQ VIDEO

BLAUPUNKT PM3741

VSF200; Afstandbediend. "768.

498.

549.-

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vindenis. Adviesprijs. "595.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

PHILIPS VRIEbKAST
Type AFB095; Adv."665.-

CONDENSDROGER

ARTfSTIEK!
PANASONIC NVJ40 VHS

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. *1099.-

BAUKNECHTLUXE
SIEMENS CONDENS

1299.-

VIDEORECORDER

LCD-afstandbediening. «1104.SONY DAT-RECORDER
Digitale opname en weergave,
prof. kwaliteit! *1440.-

MIELE DROGER

pWi CQQ
taak? OSfO."
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848.-

pTgafr 11QQ _

b:jfr? | |«J9.STUNTÜ VRIESKIST!!
MERKCENTRIFUGE

169.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
STAD
•

Bij BCC kunt u electronlsch betalen met
dePIN-codevanuwbink-ofgirop»
(zonder extri kosten). BCC gtmak!

108.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

VSF15; VHS-HQ, perfekt beeld,
afstandbediening. Adv."988.-

ARISTONA 51 CM

FEO52A/EFF225/234.*1445.-1

Type AFB075; Tafelmodel, ATAG INFRA TURBO
krasvast bovenblad, vriesvak. KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

M720; LCD-afstandbed. *999.-

549.998 -" PANASONIC VIDEO

BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST

365.-

PHILIPS 140 LITER

958.-

ATAG ELEKTRISCH

PHILIPS 160 LITER

HITACHI VHS VIDEO
GRUNDIG 63 CM TEKST

1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

SONY VHS-HQ VIDEO

70KV971 7; Adviesprijs*2275.

R BLAUPUNKT 70 CM
Irl STEREO TELETEKST

.»-. N

INDESIT
FORNUIS

VR200; Afstandbediend. *825.-

: '$*
', &
' *
k ARISTONA 70 CM
' k STEREO TELETEKST

.>.-;&
,"-' 5R
^
ij
:- ^
'-' ^1

j 45»"
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1 1 99.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

'&*
&
&
k
k

*
• ift

PHILIPS / WHIRLPOOL

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304

2SB01;HQ,afst.bed.Adv."1095.-

'W
' fï

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

899,-

Nederlandse Philips garantie.

!S
PHILIPS 14GR1021
. ft 37CM
PORTABLE KTV
ft

r
: ^

699.-

KOMBl MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

795.-

1099.-

H
ft 55 CM TELETEKST
ft

:

R8180;750Watt+draaiplateau.

830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. "1899.-

1095.
PHILIPS 21GR2550

' 'F
D
ij
ft
- ^

SHARP 3 IN 1 KOMBl

BAUKNECHT WA6500

949.-

ft
*! PHILIPS 55 CM KTV
fl STEREO TELETEKST
fl

^
*
*
• *
J
$

549.-

1245."

JVC HI-FI VIDEO

' ®
ft l'Jtifa 12.90.63 CM TELETEKST

: '&
K
. f)
fï
fï
f?
ft
K
:
f'
' "l
?;

STUNTM3in1 M Magnetron |
+ hete-lucht oven + grill.

PHILIPS HI-FI VIDEO

LÖKy 1395.-

:

449.-

KOMBl MAGNETRON

PHILIPS /WHIRLPOOL

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. "2095.-

f)
f)

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening |
en draai plateau. Adv. "899.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs*1549.-

1149

:

MOULINEX KOMBl
800 WATT + GRILL

AEG LAVAMAT RVS

't STEREO TELETEKST
* Type 25GR5760; 63cm flat
in-hne,quikstartbeeldft square,
buis, stereo, teletekst en af- PANASONIC HI-FI
ft' standbediemng. Adv."2075.- F65; 4 koppen, VHS-HQ. *1894.ft
1
ft
SONY HI-FI VIDEO
CM TELETEKST
• ft 70
Nederlandse Philips garantie. SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,

•
•
,
'•

PHILIPS /WHIRLPOOL

349.

WASOROOGKOMBINATIE PHILIPS / WHIRLPOOL
PHILC0104RVS1000T

1399.-

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

999

MOULINEX FM1115

1000 toeren. Adviesprijs" 1 878.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

*
*

M

KOEL/VRIES KOMBl
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs*979.-

SIEMENS WM3380

1349,

STEREO TELETEKST

209."

SAMSUNG RE570

AVM610; 20 liter. Adv. '769.- 1

BLAUPUNKT HI-FI

: ft'
^

E3fér

STEREO TELETEKST

*
*

*
i II

Sne.l ontdooien en verwarmen.

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Flat en Square Black TrinitSONY CAMCORDER
ron beeldbuis, euroscart, steF375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,
reo, teletekst en afstandbeautofocus. Adviesprijs.'2220.dienmg Adviesprijs'2000.-

®

^
a

1679.

MAGNETRON OVEN

•

HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37

•

-

•

•

'

•

•

(BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16 (alléén witgoed)

•

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDÓRP
HILVERSUM

'

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAWI
MAARSENBROEK

•

,. «Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

BAUKNECHT VW 3PR

799.-

BOSCH VW PS2100
MIELE VW G521

378.=.ê'.aa-i-f

zaterdag ...;..:. .....9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
Badhoevedórp vrijdag ..... ..... .... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag _. .......... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

WEEKMEDIA22

.

' 9-

DONDERDAG 15 OKTOBER 1992

Caf é-schaak slaat aan

Tekenfilm
Festival
' Alles draait om tekenfilms, aanstaande woensdagmiddag 21 oktober in Aktiviteitencentrum 't Stek•kie, Celsiusstraat 190, Zandvoort- -noord. Daar wordt een echt Teken, ,film Festival gehouden voor de
''jeugd tot en met 12 jaar, dat maar
/Vliefst vijf uur duurt: van 12 uur tot 5
..uur. De toegang kost 2,50 gulden in-clusief een bekertje limonade. (Elk
extra bekertje kost 35 cent).
.• De tekenfilms die je er kunt zien,
zijn onder andere: De kleine Zee• meermin, Merlijn de tovenaar, De
«.'graaf van Monte Cristo, Bugs Bun'°'.ny, Asterix en Obelix, Woody WoodXpecker, Daffy Duck, Casper, én
, Scruffy. Het Tekenfilm Festival is
een 'instuif-vakantie-aktiviteit'.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Haarlem 'Lichtstadswandeling'

Vormgeving in
^Stationsstraat
-/

•-•;' Albert Verburg is de eerste expo. ;sant in zijn gloednieuwe galerie
'•'Verburg' aan de Stationsstraat
•"•nummer 15, die hij samen met zijn
•,-vrouw Tina heeft opgezet. Zij wer••ken al elf jaar samen op het gebied
'•Van vormgeving. Tina heeft als spe.;."cialisatie ruimtelijke vormgeving,
*"Albert beeldende kunst en grafische
' vormgeving. Daarmee exposeert hij
ook komende weken. Rode draad
door zijn werk is het onderzoek naar
' definities: wat zijn bijvoorbeeld de
•-'grenzen van een beeld, of: hoeveel
jwoorden kan een beeld zeggen? Er is
^.ook materiaal te zien van projecten
•'.•die beide echtelieden vanaf 1985
.'•hebben uitgevoerd.
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• Ook het Haarlemse stadhuis zal zaterdagavond in de schijnwerpers
staan.

Aanstaande zaterdag wordt in het met 'floodlight' verlichte centrum van
Spaarnestad Haarlem de Haarlem-Lichtstadswandeling herhaald. Deelname daaraan is gratis. Th.A. Delleman en zijn stadsgidsen voeren de deelne'-> De evenementencommissie van mers langs tal van verlichte monumenten en historische gevels.
De wandeling begint daarom pas om 21.00 uur voor het bordes van het
Xüe Agathakerk begint aanstaande
.'^vrijdag, 16 oktober, met de eerste stadhuis aan de Grote Markt. Deze wordt een half uur later op een bijzonde' klaverjasavond van het nieuwe win- re lokatie afgesloten, met een drankje bij 'candle-light'. De wandeling wordt
terseizoen. Deze wordt traditiege- herhaald vanwege het grote succes en vele enthousiaste reacties op de
trouw gehouden in de ontmoetings- tochten die tijdens de Open Monumentendagen in september werden geruimte van de kerk. De avond begint houden.
om 8 uur. De entree is gratis en ie.vdereen is welkom.

Klaverjassen

Talentenjacht
". ZANDVOORT - Caf La Bastille,
Haltestraat 58, houdt vanavond de
derde voorronde van zijn Grote Talentenjacht. Deze begint om 21.00
• uur begint. Hieraan doen - per avond
-'••':- ongeveer tien artiesten mee, vanuit
" "allerlei genres. De entree is gratis.
' De organisatie is in handen van
Luuk Hasselman Produktie. De eerste voorronde, vorige week donderdag, werd een 'gigantische happe'-.'ning' aldus een van de medewerkers.
:%:Dat wordt ook weer voor vanavond
'*iverwacht.

ZANDVOORT - Vorige week
dinsdag organiseerde Café
Neuf/Chess Society Zandvoort
in nauwe samenwerking met
haar nieuwe sponsor een fantastisch schaakevenement in
het etablissement in de Haltestraat. Maar liefst tien koppels
bonden met elkaar de strijd
aan in deze eerste editie van
het cafe-schaak.
Het enthousiaste bestuur van de
Zandvoortse schaakclub vindt een
uitstekend klankbord bij de sponsor. Daardoor kon vorige week een
zeer geslaagd koppel-toernooi gehouden worden. De opzet was vrij
eenvoudig. Tien leden van Chess Society vormden koppels met tien spelers die niet in clubverband uitkomen. Met een bedenktijd van tien
minuten per persoon per partij werd
op deze wijze een halve competitie
over negen ronde afgewerkt.
Na zo'n drie uur schaken, waarin
totaal negentig partijen werden afgewerkt, eindigden twee koppels precies gelijk op de eerste plaats. Zowel
Olaf Cliteur, die samen met Ronald
Bossink speelde, als Ben de Vries,
die in het goede gezelschap van Andries Filmer verkeerde, scoorden,
maar liefst dertien punten. Daar ook
het onderlinge duel in een 1-1 gelijkspel eindigde, werd de hoofdprijs gedeeld.
Het duo Dennis van der Meijden/Ronald Brakel eindigde op een
punt achterstand op een zeer fraaie
derde plaats. Voorzitter van Café
Neuf/Chess Society Hans Drost
overhandigde de prijswinnaars een
prima fles wijn. De wedstrijdleiding
was in goede handen van Hans van
Brakel, die ondanks deze taak met
zijn medespeler Hugo op een verdienstelijke vijfde plaats eindigde.
Andries Filmer was zeer te spre-

ken over het schaakgebeuren. „De
sfeer was perfekt. Er werd onder
zeer gemoedelijke omstandigheden
heftig strijd geleverd. Het is zeker
voor herhaling vatbaar." Ook de spelers van Chess Society waren zeer
enthousiast over de prestaties van
hun teamgenoten. Zo merkte Chess
speler Peter van de Beek op, best het
nodige talent om hem heen gezien te
hebben.

Kogel in het oog
ZANDVOORT - Een 32-jarige
Zandvoorter kreeg zondagnacht
door een 23-jarige vriend een kogeltje in het oog geschoten. Hij is opgenomen in het Academisch Medisch
Centrum m Amsterdam. Of hij er
blijvend letsel aan overhoudt, is niet
bekend.
De twee waren die nacht in het
dumgetaied rond het circuit met
windbuksen aan het schieten. Het
ongeluk gebeurde toen zij terugliepen naar de auto. De 23-jarige man
struikelde waardoor de buks afging
en zijn vriend werd geraakt. De kogel
belandde tussen het ooglid en de
wenkbrauw.

108 bekeuringen
ZANDVOORT - De politie heeft
maandag 108 bekeuringen uitgedeeld wegens te snel rijden. Er werden die dag twee radarsnelheidscontroles gehouden: 's morgens tussen
half tien en half twaalf op de Zandvoortselaan, 's middags tussen 13.45
en 14.15 uur op de Van Lennepweg.
Bij de eerste controle werden 73 automobilisten bekeurd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg daar 86 km
per uur. Bij de tweede controle reden 35 automobilisten te hard. Hier
bedroeg de hoogst gemeten snelheid
90 km. Op beide plaatsen is 50 km
toegestaan.

Afdelingsvergadering D66:

'Structuurschets eenzijdig
gevaarlijk wanproduct'
College wil voetbalclubs en
ZANDVOORT - De Algemene

meer onder druk zetten

ZANDVOORT - Het college
van burgemeester en wethouders wil de voetbalclubs Zandvoortmeeuwen en Zandvoort
'75 meer onder druk zetten om
te praten over een fusie. Als er
gefuseerd zou worden, scheelt
dat uitgaven voor terreinonderhoud.

geven aan onderhoud van sportvelden, zegt wethouder Ingwersen, financiën. „Daarom hebben we al jaren lang aangedrongen op een samengaan van beide voetbalverenigingen. Als ze dat niet willen doen,
dan moeten we meer druk op de ketel zetten." Die 'druk' ontstaat door
komend jaar geen voetbalvelden te
renoveren. Eigenlijk moet er bij
De gemeente moet veel te veel uit- Zandvoort '75 in 1993 én in 1995 een
veld worden gerenoveerd. Maar
eventueel kan het nog eenjaar uitgesteld worden.
(ADVERTENTIE)
• Volgens het college kan er efficiën-"
ter gebruik worden gemaakt van de
voetbalvelden als er gefuseerd
wordt. Of als er 'een regeling' wordt
getroffen waarbij de verenigingen
van dezelfde faciliteiten gebruik
kunnen maken. Dat betekent dat een
investering van 70.000 gulden achterwege kan blijven. Een of meer velden van Zandvoort '75 zouden dan
voor andere doeleinden gebruikt
kunnen worden. Beide clubs hebben
al laten weten een gesprek niet uit de
weg te gaan. Maar het is niet aannemelijk dat zij op korte termijn akkoord gaan met een fusie. De oprichters van Zandvoort '75 zijn destijds
juist vertrokken bij Zandvoortmeeuwen om meer gewicht te kunnen geven aan het zaterdagvoetbal.

ten niet waarop: ook of het een collegestuk was of niet was onduidelijk."
Het standpunt van de afdelingsvergadering is ook vermeld in de allereerste 'Nieuwsbrief' die de afdeling Zandvoort van D66 met ingang
van deze maand uitgeeft. De redactie
daarvan wordt gevormd door Patricia Boeré, Hennie Oosterbaan en
Een speciaal hiervoor in het leven raadslid Paul Brugman.
geroepen werkgroep van de afdeling
heeft zich over de structuurschets
gebogen en onlangs haar rapport gepresenteerd. De conclusie daaruit
luidt, dat de structuurschets een
ZANDVOORT - Het lied 'Daar in
'eenzijdig, gevaarlijk wanprodukt'
is. De Algemene Afdelingsvergade- dat kleine café aan de haven' heeft
ring heeft deze mening onderschre- bij omwonenden van de kermis veel
vén. Zij acht de schets 'inhoudelijk ergernis gewekt. Dat-bleek vorige
onaanvaardbaar'. Volgens de werk- week bij een evaluatie met burgegroep is het een onderwerp voor een meester Van der Heijden en kermireferendum, met een duidelijk om- sexploitant Drent. Het lied werd bijschreven vraagstelling en een tevo- na continu gedraaid. Verder hadden
omwonenden gemerkt dat bepaalde
ren vastgelegd procedureverloop.
„Als de structuurschets behan- afspraken niet nagekomen waren: «r
deld wordt, zullen wij in de commis- was niet voldoende parkeergelegensie daar zeker inhoudelijk kritiek op heid, sanitaire voorzieningen ontlaten horen," zegt Klaas Annema, braken en de woningen waren soms
voorzitter van de D66 gemeente- bijna niet te bereiken. Daarnaast
raadsfractie. Volgens hem is ook de bleek ook dat er bier was verkocht.
procedure 'allerbelabberst' geweest.
De kermis komt volgend jaar
„Officieel weten de raadsleden nog hoogstwaarschijnlijk weer terug op
van niets. Het is alleen achter geslo- de Prinsesseweg en het Zwarte Veldten deuren behandeld. Verder waren je. Niet iedereen is daar blij mee. In
er wel twee informatieavonden voor ieder geval zullen er dan wel strengehet publiek, maar wie er presenteer- re voorwaarden gesteld worden, zo
de was niet duidelijk. De mensen beloofde burgemeester Van der Heijkonden wel reageren, maar zij wis- den.

Afdelingsvergadering van D66
heeft de Structuurschets Zandvoort verworpen. Daardoor is
het zeker dat de gemeenteraadsfractie binnenkort kritische kanttekeningen zal maken bij de schets.

Ergernis om liedje

Negenduizend gulden voor dieren
Bioscoopprogrammering van 15 t/m 21 okt. 1992
Dfeeocmet dte staart is de baas.
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Dertien honden en ruim twintig katten in het dierenasiel op de Keesomstraat wachten nog op een nieuwe baas.

Za/Zo/Wo
13.30 - 15.30

A.L

12 jaar

Do/Vr/Ma/Di
13.30
Dagelijks
19.00

Do/Vr/Ma/Di
15.30
Dagelijks
21.30

LET OP 12 OKT. GEEN AVOND VOORSTELLINGEN
Mei z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Donalds, minimaal 6 personen,
voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij
Cinema Circus tel:18686 of bij Mc Donalds tel:160CU.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Foto Bram Slijnen

ZANDVOORT - De opbrengst van de vorige week gehouden
inzamelingsactie van de Dierenbescherming afdeling Zandvoort
heeft alle verwachtingen overtroffen. Met de straat- en huis-aan-huis collecte werd maar liefst 9.000 gulden opgehaald.
De voorzitter van de Zandvoortse
dierenbescherming, Take Huberts,
is erg blij met de opbrengst: „Je kunt
merken dat de meeste Zandvoorters
het dier in het algemeen en het huisdier in het bijzonder nog steeds een
warm hart toedragen". De speelgoedbeer die verloot werd op de
kraam op het Raadhuisplein, was
voor de eigenaar van lotnummer
119. Dat is de familie Steggerda.

op 3 oktober werd gehouden. Ook
toen was de belangstelling groot. Er
kwamen ruim 250 bezoekers naar de
'open-dag' in het dierenasiel in de
Keesomstraat. Vooral de jeugd toonde veel interesse.

Hoewel het de bedoeling was, om
zoveel mogelijk zwerfdieren een
nieuw tehuis te bezorgen, bleven de
meeste dieren echter in hun hokken.
Slechts een poes en een hond kregen
De grote belangstelling voor het een ander tehuis. De overige dertien
dier bleek al tijdens de jaarlijkse die- honden en ruim twintig katten
rendag, die dit jaar in de badplaats wachten nog op een nieuwe baas.

Volgens Huberts zal de opbrengst
van de collecte besteed worden voor
het dierenasiel. Daarbij denkt hij
met name aan de inrichting van een
dokterskamer en andere noodzakelijke voorzieningen. Het asiel, tegenwoordig eigendom van de Dierenbescherming afdeling Haarlem, heeft
onlangs een nieuwe beheerder gekregen. De 39-jarige Ben van Vueren
uit Haarlem zwaait er nu de scepter.
Hij heeft op dit moment ook andere plannen. Samen met de Stichting
Beheer Dierentehuizen Kennemerland en de Dierenbescherming afdeling Haarlem wil hij binnenkort de
hokken en de speelweiden opknappen. „Er is op dit moment veel achterstallig onderhoud. Die moet eerst
worden weggewerkt."

Met oog en oor
de badplaats door

*"•

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in hét'j
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of-; ',
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.'
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

'Een profeet wordt in zijn eigen hoe oud Zandvoort is, tasten wij
gemeente niet geloofd.' Ondanks met z'n allen nog altijd m het duis,
deze wetenschap wil ik toch nog ter. Via de archieven uit de keldeï
even terugkomen op mijn 'Oog en van het raadhuis, weet ik dai
Oor' van enkele weken geleden. Ik Zandvoort al bewoond was in de
voorspelde u toen, dat het plan vijftiende eeuw na Christus. De'op
van ons gemeentebestuur, om schrift gestelde documenten uit
Zandvoort via de nu al zo verguis- 1450 zijn daar een bewijs van. In
de 'structuurschets' een facelift te het boek 'Gort met stroop' wordt
geven, naar mijn idee niet haal- verhaald dat Zandvoort in die tijd
baar is. 'Deze structuurschets kan bestond uit zo'n vijf straten.'.Of
onverweild naar de prullebak', zo beter gezegd: uit vijl zandpaden'.
suggereerde ik. Ik blijk gelijk te Deze waren gelegen in de omgëkrijgen. Onze dorpsgenoot Leo ving van wat nu de Kerkstraat;!^.
Heino organiseerde afgelopen Dat ons dorp evenwel al in een
maandagavond in zijn Circus een eerder stadium was bewoond,
symposium over de structuur- hadden u en ik natuurlijk al lang
schets. Een stedebouwkundige, begrepen. Onlangs kon ik een
een landschapsarchitect en een stukje van de sluier oplichten, het
stadsarchitect mochten komen nu volgende verhaal is te mooi om
,'.V
vertellen hoe zij over deze plan- u te onthouden.
nen dachten. Vanaf de zijlijn heb
ik deze zaak gevolgd. Ik moet zegZoals velen van u zich wellicht
gen, hun conclusies logen er niet nog weten te herinneren, werd
om.
vijftien jaar geleden in de KosterInhoudelijk hoef ik op deze straat een nieuwe riolering aangezaak niet meer in te gaan. Elders legd. Eerst nu is bekend gewen;
in dit blad leest u het verslag van den, wat zich daar tijdens deze
mijn collega. Naar mijn idee zegt werkzaamheden heeft afgespeeld.
een en ander genoeg. Voor de zo- Welnu, gaat u er maar eens goecl
veelste maal: ons gemeentebe- voor zitten. Onze dorpsgenoot," dé
stuur hinkt nog altijd op twee ge- toen 22-jarige Fred Vleeshouwers,
dachten. De keuze: toeristen- vertelde mij het navolgende verplaats of woonplaats moet einde- haal: „Destijds was ik werkzaam
lijk maar eens gemaakt worden. bij het Haarlemse aannemersbèCDA-minister E. Brinkman wist drijf Nelis. (Deze firma was belast
het onlangs nog zo mooi te vertel- met de aanleg van het nieuwe,4'ilen. De politiek en met name de ool). Wij waren bezig met een'zpgemeentepolitiek geniet bij de genaamde 'dieplepel' een sleuf ie
burgers nog maar weinig vertrou- graven. Plotseling stootte het
wen. Niet zo verwonderlijk, als je graafwerktuig op iets hards. De
uitvoerder
ziet hoe weinig
onze raadsleden
kwam erbij
(op een enkele
en we ohtuitzondering na)
dekten 'dat
begaan zijn met
wij gestuit
het wel en wee
waren op;envan onze burkele grafkélgers. De afstand
ders."
tussen hen en
Om een
lang verhaal
hun dorpsgenoten is te groot.
kort te maMet
andere
ken: de ijitvoerder 'f'"*,
woorden: het interesseert
ze
bleek niet
blijkbaar geen
blij met", de
vondst. Het
klap hoe 'Jan
met de pet' hiergat
werd
over denkt.
schielijk ;',>
dichtge- :v;
Eén ding wil ik
over dit ondergooid. >T)e
werp nog wel
baas vanrket
even kwijt. Naar
spul
was
bang dat 'één
mijn informatie
heeft dit plan
eventueel/*
onderzoek',
ons al 4,1 ton gekost.
Binnenhet werk-stil
kort
moeten
zou leggen.
onze raadsleden
De afgèjogaan beslissen of
pen weleen
daar nog eens
ben ik eens
dertigduizend
gaan spitten
in deze integulden
aan
ressante rriawordt
toegevoegd. Ik vrees
tene. Ik onthet
ergste.
dekte via ahStraks zijn we
dere Zahdvoortse ;,inweer het zoveelgezeteneriy
ste plan rijker en
weer 440 duidat
deze
zend gulden argrafkelders"
mer.
niet de enige
Gelukkig be- • Arend van Duijn kreeg een vlieg- attributen"staan er in ons tocht cadeau.
waren die in
dorp ook nog
de
grond
wat vrolijker zaken die aan de verstopt zaten. Zo werden er enkV
orde gesteld kunnen worden. Wat le paalresten, van wat vermoedete denken over de vliegreis van lijk eens een nederzetting moet
onze overbekende dorpsgenoot zijn geweest, plus de restanten
Arend van Duijn. U kent hem vast van een schelpenpad gevonden.
wel. Immer goedgemutst trekt hij
dagelijks langs Zandvoorts dreven. Arend blijkt een dieren- Archeologische vondst.
vriend. Om zijn tijd te verdoen
U begrijpt, hier moest ik het.fijlaat hij dagelijks het hondje uit ne van weten. Ik heb mij dan óók
van onze dorpsgenote Dikkie de in verbinding gesteld met het InVreng van de Zandvoortselaan. stituut voor Pré- en ProtohistoriHet beestje behoort tot het ge- sche Archeologie in Amsterdam
slacht van de Cain Terriërs (dit en de Rijksdienst voor Oudheideven terzijde).
kundig Bodemonderzoek /„in
Arend had tot voor kort nog Amersfoort. Mijn vermoeden
nooit in een vliegtuig gezeten. Af- werd bewaarheid. Hoewel de 'g'egelopen zaterdag kwam daar ver- leerde heren elkaar op sommige
andering in. De familie de Vreng punten tegenspraken, leerde-.ik,
vond het wel een aardige gedachte dat Zandvoort nog ouder was dan
deze sympathieke Zandvoorter wij al dachten. Vanuit Amsterdam
eens te verrassen. Zij kochten een werd me verteld dat er sprake was
ticket voor hem en Arend mocht van een archeologische vondst,
mee voor een rondvlucht boven uit de tijd van de Romeinen (100
Nederland.
tot 250 n. Chr.). In die tijd woqnIk heb het verhaal na afloop ge- den in deze contreien de Bataven
hoord. Arend genoot met volle (met te verwarren met de Batavieteugen. Hij werd zelfs uitgenodigd ren) en de Kanninefaten. ,In
om een kijkje te komen nemen in Amersfoort het men mij echte:
de cockpit. De bemanningsleden weten, dat het ging om een nederwaren alleraardigst voor hem. Na zetüns, uit de vroeg Middeleeuwse
afloop kreeg onze dorpsgenoot tijd (ongeveer 1000 n. Chr.).
zelfs een op naam gestelde oorkonde.
Hoe het ook zij, de oorsprong
Waarom vertel ik u dit verhaal. van onze badplaats kan bmnenWelnu, via deze rubriek wil ik de kort herschreven worden. -'De
familie de Vreng een symbolische Rijksdienst voor Oudheidkundig
bos bloemen schenken. Ik weet 't, Bodemonderzoek heeft mij laten
voor de publiciteit hebben ze het weten, dat zij op dit moment bezig
niet gedaan. Arend mocht mee is met een nader onderzoek. De
omdat ze hem - evenals ook wij - uitslag hiervan kan enige tijd duzo aardig vinden.
ren. Ik beloof u, ik houd u op de
hoogte. Zo gauw ik meer weet, vertel ik u de rest van het verhaq.1Grafkelders
Dit was het weer voor deze week.
Onze geschiedenisboekjes laten Blijf gezond, tot de volgende week.
ons behoorlijk in de steek. Over
BRAM STIJNEN

Politie surveilleert in Overveen
ZANDVOORT - De politie in
Zandvoort zal vanaf l januari 's
nachts ook in Bloemendaal
surveilleren, samen met het
korps uit Heemstede/Bennebroek. Het politiebureau in
Bloemendaal is 's nachts tussen 23.00 en 7 uur gesloten.

Dit is het gevolg van de regionalisatie van de politie waardoor korpsen uit deze regio worden samengevoegd tot een regionale korps Kennemerland. Het korps in Bloemen-

daal wordt ingekrompen van 40*naar
24,5 plaatsen. Die teruggangvkan
worden opgevangen door samomverking met de korpsen Zandvo'oït en
Heemstede. Die zorgen respectievelijk voor de surveillance in Overveen/Bloemendaal en Vogelenzang/Aerdenhout. Daarvoor worden ook
meer wagens ingezet. Voor de aanwezigheid van agenten zou cle mgreep nauwelijks tot geen gevolgen
hebben. Hooguit dat de politie; iets
later in Overveen en Bloemendaal
ter plekke is.
'->'•*
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WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

Reizen

WeekMedia
Noord-Brabant

Oostenrijk

HERFST IN HOTEL BOSSCHENHOOFD
Uniek rustpunt m West-Brabant, in de bosrijke omgeving
tussen Etten-Leur en Roosendaal
In de maanden oktober en november 1992 bieden wij het hele
ge7in ot aan u individueel ons herfst-arrangement aan
Fietsen m het Brabantse land, uitstapjes naar Breda, Zeeland
of Antwerpen, gratis entree in het recreatiepark "Bosbad
Hoeven" (overdekt zwembad) en gratis entree "sauna Ruud
Bakker" (gelegen in het hotel, niet op zo en ma geop )
Dit arrangement is mcl een culinair verzorgd diner, uitgebreid
ontbijt buffet en overnachting op luxe kamer
Aankomst iedere dag van de week Prijs a ƒ 106,50,- p p p n
op basis van een 2-pers kamer Spec voor de kinderen
hetzelfde arrangement voor slechts ƒ56,50 p p p n OOK op
aparte kamer'
VOOR MEER INFORMATIE OF RESERVERINGEN
TEL 0165214900

HERFSTVAKANTIE in het
Kleinwalsertal t h div app. in
schilt
app compl.,
vele
voorz , o a zwemb , iennisb ,
disco 08385-17266.
SKIËN'?? Studenten- en jongerenreizen BEL G2-reizen
van de Stichting Sportieve
Aktiviteiten Sinds 1977
specialist van skireizen
Tel 03417-51225
Wmtersp , 7 en 9 dgn Tirol,
mcl bus/H P v a ƒ 599. Vertr.
6, 22, 27 febr, 6 mrt AUSTRIATOURS Tel 04163-74898
ZELL AM SEE, wintercaravans t h op camp Woferlgut
te Bruck, compl mger Inl. Caravan Interland 02158-25533

Limburg

HOTEL DE OUDE HOEVE ARCEN NRD L
Portugal
Een;bourgondische ervaring in huiselijke sfeer Geniet van
ons.gastvrije hotel met luxe kamers voorzien van k tv , radio,
teletoon Nabij Thermaalbad/Kasteeltuinen
OVERWINTEREN in de Algar, •,
Bosrijke omg met wandel/fielsroutes
ve9 Bel Betervakanties voor
.Diverse Arrangementen (Ook in Herfst en Winter)
uitv. kleurdoc 04405-1480.
, Bel even voor de kleurenfolder 04703-2098
Skien-snowboarden te
Alpbach-Axams-Soll, 3-5 of
Hotel DE LINDENHOF, ValWandelvakantie
kenburg Herfstvakantie-aan6 hele dagen in de sneeuw
staan' Dec t/m april va.
bieding 3 overnachtingen +
onttpijt ƒ 100 Combinatie met
ƒ 220,= mcl. reis per luxe bus,
WANDEL- veblijf H/P Korte reistijd.
bezoek aan Thermae 2000 BIJZONDERE
mogelijk Lmdenlaan 27, Val- WEEKENDS met landloper.
Euronoord wmteractiviteften
Salland 23/24 oktober
kenburg Tel 04406-16291.
Groningen
Zuid-ümburg (3-dgs) 23, 24 Tel 050-127512/05905-94306
VALKENBURG
Pension en 25 okt. Info 033-808421 Fax 05905-95854
„Oranje", voll verzorgd v a
ƒ 48,50 p p p d 04406-13094

Wintersport

DE HARDE'S TOURS KLAVERJAS-VAKANTIE-AANBIEDING

5 DAGEN HEERLIJK
GENIETEN IN OSTERSPAI
AM RHEIN, HALFPENSION
INCLUSIEF EXCURSIES
EN ELKE AVOND KLAVERJASSEN!
NU SLECHTS ƒ298,-

Spanje

,,;-, . Indonesië

Voor de beste en goedkoopste skivakanties m ANDORRA
Ver Smaragd Reizen 30 dgn belt u Andorski, 03440-17699,
JAVA/BALI v a. ƒ 3950
lid SGR
Tel. 02280 12231

NOORD AMERIKA

Qsterspai aan de Rijn, is troef voor een
midweekvakantie met volop klaverjasplezier!

HERFSTVAKANTIE
Costa Brava/Spanje 16/23
okt 10 dgn V.P htl Rosa
Nautica, Malgrat
Intra Travel Spanje. Tel.:
020-6189966 09-22 uur.

Alle troeven in één hand! Speciaal voor liefhebbers van
sportief klaverjasplezier organiseert De Harde's Tours
deze unieke klaverjasreizen. Osterspai aan de Rijn is
hiervoor de perfekte bestemming. Ga maar na: Overdag
maakt u de mooiste excursies in dit prachtige Rijngebied
en iedere avond worden er grandioze klaverjaswedstrijden
georganiseerd. Gezelligheid staat hierbij natuurlijk voorop. Er zijn leuke prijzen aan
verbonden met als fantastische hoofdprijs een luxe 2-daags arrangement naar Brussel
voor 2 personen. Boek dus meteen!

• Rubrieksadvertentie op'
CAMPERREIZEN 1993 - USA/CANADA
geven7 Zie voor adres en/of
Or/dit moment boeken voor uw campervakantie 1993
telefoonnummer de colofon
bespaart u duizend(en) guldens Elke week later kost geld. m deze krant
Info CADUSA, tel. 02949-1635/3544

'•

Canada

Verenigde Staten

FLORIDA, p.p. ƒ950;
vhegr./auto/chalet v.a
ƒ1150 1 wk; ƒ13002 wkn
New York, ƒ810 Tel.
01828-309767 dgn p w.

FLORIDA, pp. ƒ950;
vliegr /auto/chalet v.a
ƒ1150 1 wk; ƒ1300 2 wkn.
New York, ƒ810. Tel.
01828-30976 7 dgn p.w.

.
*

geeft u meer!

November:
2,9,16,23,30 ƒ 298,l-persoonskamer met douche en
toilet, toeslag slechts ƒ 75,-

RESERVEREN, NU BELLEN!
Deze slag is voor u, want bij
De Harde's Tours boekt u de vakantie
rechtstreeks bij de vakantiemaker!

BEL

020-6541100

\0

SKIËN IN DE
HERFSTVAKANTIE

\0

1

De beginner of gevorderde kan in de herfstvakantie van
maandag 19 t/m zondag 25 oktober kennis maken met skiën
of snowboarden op de SKIPISTE HOOFDDORP. De skisport shop WARD ROSIER heeft een fraaie aanbieding en u
kunt eens heerlijk uit eten gaan in Restaurant DE NIEUWE
MEERBERG met uitzicht op de piste.
uitgevoerde^
dus1
reis

WAT IS DE AANBIEDING?
Skiën
: proefles ƒ 10,- i.p.v. ƒ 21,- (incl. materiaal)
Snowboarden: proefles ƒ 17-,50 i.p.v. ƒ 27,50 .
(incl. materiaal)
Sportshop
: onderhoudsbeurt ƒ 30,- i.p.v. f 37,50
Restaurant
: 20% korting op de totale rekening
Bovenstaande korting ontvangt u alleen na het inleveren
van onderstaande volledig ingevulde bon.

„VERTRCKDATfl
H
KLAVERJASREIZEN
jf,
Vertrek op maandagochtend,
thuiskomst vrijdagavond

(Iedere werkdag geopend van
09.00 tot 18.00 uur.
^T
Op zaterdag van
•
10.00 tot 16.00 uur.)
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RESERVEREN
Voor de ski- en/of snowboardlessen dient u van te voren te
reserveren. U kunt dit doen door de Skipiste Hoofddorp te
bellen, tel. 02503-34746 van maandag t/m vrijdag 17.00 21.00 uur en op zaterdag en zonderdag van 12.00 tot 17.00
uur.
Voor Restaurant de Nieuwe Meerberg geldt eveneens, dat u
van te voren dient te reserveren op tel. 02503-34747.

iSïS-sSH
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„««route met R«des ken Moezel ^

Bon voor onze lezers
• SKIPISTE HOOFDDORP
Nrranv

RESTAURANT
DE NIEUWE MEERBERG
NTTTTV
AHms-

AHmsPostende-

Dus 'Verzaak niet" en bock meteen voor deze g
speciale Klaverjas-aanbieding. Bel 020-6541100. ï
U bent dan verzekerd van uw plaats!

Plrrnts•. Tplpfnnn-

Plrtnts-

Aantrtl pprR •

Aantal pers.:
SnnwhnorHl(=R H H •

geeft u meer!

WeekMedia

GROEP

heet u welkom met een speciaal 4-gangen oktober-menu in
restaurants / partycentra

restaurant

't
v
$£
,<
s
\

t/m

1 regel

10,05

t/m

2 regels

20,10

aan de Amstel

t/m

3 regels

30,15

Schans 32
1421 BB Uithoorn
tel 02975-61380

t/m

4 regels

40,20

tel. 020 - 6445814

Amsteldijk 223
1079 LK Amsterdam
tel. 020 - 6445768

t/m

5 regels . 50,25

t/m

6 regels

MenuBOSRAND f 37,50 p.p.

Menu MIRANDA f 49,50 p.p.

Menu HET RECHTHUIS f 37,50 p.p.

t/m

7 regels

70,35

Vispaté van gnetbot en zalm
*
Bouillon mei
komkommerparels
*
Varkenshaasje met roomsaus
Vanille-i/s met* bosvruchten

Mosselsalade met whiskysaus
*
Bouillon met reepjes prei
en Mensjes
* metpepersaus
Runder-entrecôte

Grapefruit-cocktatl met sherry
*
Heldere kervelsoep
*
Jachtschmtzel van kalkoen
*
Warm korstbak/e met appel
en rozijnen vulling

t/m

8 regels

80,40

t/m

9 regels

90,45

t/m 10 regels

100,50

Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam

*
Kaneeli/s met
vanillesaus

*

60,30

Prijzen zijn exclusief 6% btw.

Naam
Onzp zaalaccommodatie in alle vestigingen is uitermate geschikt voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrijfs) party
Tot de KEY GROEP behoort ook de unieke varende party-lokatie RADERSALONBOOT KAPITEIN KOK in Amsterdam,
tel 020 - 6234971 voor gezelschappen vanaf minimaal 80 en maximaal 375 gasten.
KEY GROEP, Oostelijke Handelskade 9, 1019 BL Amsterdam

Reizen

Weekmedia Reizen verschijnt elke week in alle edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse
Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 503.840 exemplaren.

Adres
Telefoon
Plaats

Postcode
'.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag
lussen 8.30 en 20.00 uur,
tel. 020-5626271 fax: 020-6656321
Schriftelijk: vul de bon in en zend deze
aan. Weekmedia Reizen,
Antwoordnummer l 249
1000 PA Amsterdam
Voor meer informatie of advies bel.
020-5622441

Voorkom verloren uren Begin rit) wei kdag produktief
mot PCT Want PCT rijdt s nachts en levert voor de
ochtend Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0

PCT
I X P R E S O I S T I I I B U I I E

MIT

IN

N I C HI

S I R V I C f

Vrije tij( $ '•
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Goede hoofdtelefoon
hoeft niet duur te zijn
U hoeft niet enige guldens uit
te geven aan een hoofdtelefoon,
want voor honderd gulden
heeft u al een goede. Dat is de
conclusie van de Consumentenbond die 25 hoofdtelefoons
testte (Consumentengids, oktober). Daarbij ontdekte men dat
de draadloze exemplaren atasoluut niet voldoen aan de verwachtingen. Bovendien is dit
systeem peperduur. Vandaar
de tip om een paar gulden aan
een verlengsnoer uit te geven
en het met een gewone hoofdtelefoon te doen.
Vier van de vijf geteste draadloze exemplaren konden niet
meer dan de kwalificatie 'matig' krijgen en slechts één werd
beoordeeld met 'redelijk'. Maar
zo'n ding kost dan wel maar
liefst zeshonderd gulden. Een
schril contrast met de gewone
typen waarbij er drie zaten die
de beoordeling 'zeer goed' in de
wacht sleepten: de HD 520 II en
HD Ref II van Sennheiser
(f200 en ƒ290) en de Sony
MDR CD750 (ƒ250). Als Beste
Koop (goede kwaliteit voor een
redelijke prijs) kwamen vijf
stuks naar voren: Pioneer SEA4 (ƒ90), JVC HA-D515, Sennheiser HD 450 II, Sony MDR
CD250 en Sony MDR-64 (alle
ƒ100).

F

Floaten: gewichtloos dobberen

LOATEN. U NEEMT plaats in een lichtblauwe
futuristische space-cabine waarin 600 kilogram
magnesiumzout vermengd met 1800 liter water op
u ligt te wachten. U sluit de deur en gaat lekker een
uurtje gewichtloos dobberen in het duister onder het
genot van rustgevende muziek.
door Evcrhard Hcbly

Floaten zuivert het lichaam
en geeft een gevoel van diepe
ontspanning. Dank zij de omzwervingen en nieuwsgierigheid van Michiel Bruintjes kan
het ook in Nederland en wel bij
Koan Float te Amsterdam. Een
jaar of acht geleden reisde hij
'om meditatieve redenen' naar
de Amerikaanse uitvinder, de
heer Lilly. Deze man had een
grote tank vervaardigd waarin
mensen, voorzien van masker,
gedurende acht uur in verticale
stand plaatsnamen.
Uit onderzoek bleek dat de
proefkonijnen (gevangenen) er
als nieuwe mensen uitkwamen.
„Fijner en rustiger," volgens
Bruintjes, die zelf een halfjaar
proefkonijn was. „Als je bij de
uitvinder bent, stel je geen vragen, maar doe je wat je wordt
opgedragen." Peter Shephard
bracht uiteindelijk het gedachtengoed en de cabine van Lilly
tot volwassenheid.

Rolls Royce

• Sennheiser HD 450

Fotografie
Na de succesvolle Olympus
IS-1000, de Europese zoomcamera van het jaar '91-'92, is er
nu een tweede model: de IS2000. Ook hier weer de aparte
vormgeving die eerder aan een
videocamera doet denken,
maar dat komt omdat het geheel als het ware om een 35-135
mm zoomobjectief is gebouwd.
Focus (oktober) testte het apparaat dat 1249 gulden kost en
was uitermate tevreden. Vandaar dat het predikaat 'super'
werd uitgereikt.
Grote tevredenheid ook bij
Foto (oktober) waar de nieuwe
Nikon P90 en drie zoomobjectieven (20-70 mm, 35-70 mm en
80-200 mm) werden getest. Als
zwak punt kon men alleen het
taalgebruik van de Nederlandse gebruiksaanwijzing ontdekken. Verder scoorde het toestel
op alle te beoordelen punten
een 9, met uitzondering van het
onderdeel 'zoekerbeeld' (een
10). Dergelijke resultaten worden slechts zelden gehaald,
vandaar dat de Foto-redactie de
nieuwe Nikon iedere cent
waard vond. Dat is toch nog
2195 gulden voor de body alleen, maar zulke bedragen zijn
voor de echte liefhebbers op
amateurgebied vandaag de dag
ook geen groot beletsel meer.

Computers
Personal Computer Magazine
van deze maand draagt het getal 100. En het verschijnen van
zo'n jubileum-nummer moet
natuurlijk worden gevierd.
Vandaar een extra dik blad (400
pagina's) met daarin honderd
hardware- en negentig software-tests: tien netwerkservers, tien netwerkstations, tien
DOS-computers, tien niet-DOScomputers, tien harde schijven,
tien grafische kaarten, tien monitoren, tien printers, tien modems, vijf handscanners, vijf
upgrades, tien netwerkprogramma's, tien zware software,
tien Windows-software, tien
communicatieprogramma's,
tien schijfbeheerders,
tien
menu- en schilprogramma's,
tien hulpprogramma's, tien
persoonlijke informatiemanagers en tien educatieve PD-programma's. Kortom: een zeer gevarieerd nummer dat voor iedere computerliefhebber het lezen waard is.

groter drijvend vermogen dan
zout water in de natuur, zoals
in Salt Lake City of de Dode
Zee. Ten eerste blijf je daar niet
zo lang drijven en ten tweede
kun je daar niet een hele dag in
blijven want dan verbrand je."
„Veel mensen weten niet
meer wat een diepe ontspanning is of gunnen zich er geen
tijd voor. Natuurlijk kun je ook
thuis op de bank gaan liggen,
maar dan blijven er toch nog tal
van omgevingsfactoren die je
afleiden. In de cabine ben je afgesloten van zintuigelijke waarnemingen en ben je, heel belangrijk, gewichtloos. En het is
niet zo dat je er claustrofobie
van krijgt, want als je wilt, kun
je de deur openen. Degene die
gaat floaten bepaalt zelf wanneer hij eruit stapt. Wij leren de
mensen hier om tijd voor zich-

D
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DAGEN lengen,
spinnen weven hun
herfstweb tussen de
bomen, zomers
vakantieplezier maakt
plaats voor activiteiten in
huis. John de Rijke bericht
in deze 'woonmaand' over
nieuwtjes op het gebied
van het interieur.

Bruintjes besloot het floaten
in Nederland te introduceren
en mag zich nu hoofdimporteur noemen. De floatcabine
van Shephard is de Rolls Royce
onder de cabines. Het is een
groot ligbad waarin licht en geluid niet kunnen binnendringen. Het water is op lichaamsOmdat het na gedane arbeid
temperatuur en voorzien van goed rusten is, werd oktober
600 kilogram magnesiumzout. uitgeroepen tot 'woonmaand'.
Bruintjes: „Dit heeft een veel Iedereen is weer gewend aan de
(ADVERTENTIES)

enz is géén auto...
De kritische en goed geinformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel
beter Toch heeft deze
Rolf Benz de kwaliteiten
van het vermaarde voertuig
Informeert u maar eens bij
Van Reeuwijk ze weten er
alles van

In Diemen vertellen u ij u er graag meer over

Voor informatie: 020-6254970.

Stripdagen
In het Turfschip te Breda worden op 16, 17 en 18
oktober de jaarlijkse Strip-""
dagen gehouden. De organisator 'Het Stripschap'
zal deze keer speciale aan- '
dacht besteden aan de begin dit jaar overleden Hans
Kresse. Er is een expositie
samengesteld met onder
meer onbekend werk van"
Kresse.
De publicksdaRfii zijn zaterdag (
17 en zondag 18 oktober. De opo-'r
ning-stijden op beide dagen is viih '
tien tot vijf uur. De toegangsprijs''
bedraagt ƒ X,50. Personen kle-inerj
dan 150 centimer moeten ƒ 5,- entree betalen. Het Turfschip is te
vinden op Cliasseveld 15 te lireda.

Michiel Bruintjes: 'Je gaat gewoon liggen en drijven'

Folo Bram de Hollander

Wonen op tapijt van gemalen flessen
dagelijkse gang van zaken en de
vakantiegeneugten
hebben
plaats gemaakt voor andere gezellige dingen. De donkere dagen voor Kerstmis bij voorbeeld, als de ijskoude regen tegen de ruiten klettert en een
felle oostenwind om het huis
giert. Heerlijk als dan bovendien het interieur warmte uitstaraalt. Als u niet te lang wacht
met 'opkikkeren', is er nog van
alles aan te doen.
Op de kortgeleden gehouden
woonbeurzen is namelijk getoond dat voor elk interieur een
passend concept bestaat. Met
andere woorden: het aanbod in
meubelen, woning- en huishoudtextiel is zo veelomvattend, dat iedereen zijn huis
naar eigen goeddunken de sfeer
kan meegeven waarin men zich
prettig voelt.

modellen laten zien, vooral bepalen hoeveel stof nodig is en
wat het precies gaat kosten.
Holland Haag is van mening
dat bij het draperen van gordijnstoffen een deel van het uitgekozen dessin door de plooivorming verloren gaat. Om die
reden zijn 'tweelingstoffen' ontwikkeld, waarbij het dessin van
de stof die voor de draperie gebruikt gaat worden, teruggebracht is tot op de halve grootte
van de stof die nodig is voor het

gordijn. Het zijn met name de
Angelo-kwaliteiten 'Othello' en
'Orly' die in zo'n geval goed te
combineren zijn.

Schoner milieu
Hetzelfde
groothandelsbedrijf in Gouda claimt de primeur als het gaat om het op de
Nederlandse markt brengen
van het permanent anti-statische 'Madura Fame' tapijt. Van
dit slijtvaste tapijt met een

(ADVERTENTIE)

SLAAPLEKKER

Deja biedt met het zogenoemde 'Decoration programma' de
mogelijkheid tot het op maat
laten confectioneren van fijndradig geweven glasgordijnen
en (kamerhoog) gordijnstoffen
in een groot aantal fraaie dessins. Men kan een keus maken
uit maar liefst 13 verschillende
draperieën voor toepassing in
klassieke en moderne interieurs.
Daarnaast zijn diverse bijpassende spreien mogelijk, alsmede dekbedovertrekken
met
kussenslopen. In de winkels
zijn ook uni-dekbedsets in 16
kleuren te koop, zodat er volop
gevarieerd kan worden. De woninginrichter kent het programma en kan alle confectie-

m.
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het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

Bikterdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

hoge weerstand tegen vuil en
vlekken zou het milieu alleen
maar beter worden. Wat is het
geval? De industrie is er in geslaagd van de miljarden gebruikte PET-flessen een veerkrachtige, sterke en uiterst
kleurechte tapijtvezel te maken.
Het voor honderd procent uit
PET-flessen herwonnen garen
heet Wearlon Plus; de recycling
gebeurt als volgt: nadat de flessen zijn gewassen, worden ze in
repen gesneden en vervolgens
vermalen tot een bepaalde mix
ontstaat. Het papier (van de labels) wordt eruit geblazen en
nadat de lijmresten verwijderd
zijn, gaan de PET-chips naar de
tapijtfabriek om tot een stroperige massa te worden gesmolten. Het dan verkregen produkt
wordt door gaten geperst die
vezels geven met de dikte van
een mensenhaar.
Voor een schoner milieu kunnen 36 tweeliter Colaflessen opnieuw worden benut, maar dan
om er één vierkante meter tapijt van te maken. Tapijt van
flessenglas, waarop men desgewenst - dank zij de moderne
technologie - lange tijd behaaglijk kan wonen.
Het uit Amerika geïmporteerde tapijt is 395 centimeter
breed, wordt geleverd in negen
eigentijdse uni-tinten en kost
199 gulden per meter.

PIT-symbolen
Het kopen van tapijt is best
een moeilijke klus. Het aanbod
is enorm en er zijn heel veel
soorten waaruit u een keuze
moet zien te maken. Het ligt

•De best verkochte cd's

•Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode

LIONEL RICHIE

.

v :.

, Back to Front ƒ36,95
'ELTON JOHN'
•
'The One {36,95: - . x - ;
•MARIAH GAREY
. Unplugged ƒ29,95 v

;

' !:

•HOUSE PARTY JM

- Div. Artiesten ƒ34,95
•ROXETTE

;

r
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.Töurysm ƒ36,95.
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•ÉRICCLAPTON

v

'. •Unplugged f36,:95 ••'•:.: ; ; ; Vy.
•PETER GABRIËL.

ys ƒ36,95
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OOM IS allang niet
meer voorbehouden
aan koffie, toetjes en
gebak, maar wordt steeds
vaker gebruikt in hartige
gerechten. Inmiddels zijn
er vele soorten room op de
markt. De ene soort kan
wel worden verwarmd, de
andere niet. De ene soort
bevat meer vet dan de andere. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding zet
de soorten room op een rij-

R

. . . .,

:V

j// S/des to.Ëvery Story ƒ36,95

Audio en video
In Hifi Video Test (oktober)
treft u een cd-speler met een
houten kast aan. Excentrieker
kan haast niet. Het is de Roksan, die de echte liefhebber heel
wat heeft te bieden. Andere cdspelers die in het blad aan bod
komen, zijn de Marantz CD-72
en de Pioneer PD-S901. In Audio & Video Totaal van deze
maand een eerste test van de
tijdens de Firato geïntroduceerde mini-Disc van Sony. Het
schijfje lijkt een kleinere uitvoering van een 3,5 inch pc-diskette en bevat 74 minuten voorbespeelde muziek. Ook deblanco schijfjes moeten op den
duur een dergelijke speelduur
hebben, zegt A&VT. Met nadruk op 'op den duur', want
men vindt dat de MD nog een
lange heeft weg te gaan.
Aandacht voor twee nieuwe videorecorders in Audio & Video
Totaal: de Philips VR 522 en de
Aiwa HG-MV300. De eerste valt
op door zijn goede loopwerk, de
tweede vooral omdat hij verschillende tv-systemen (Pal, Secam, NTSC) aankan. Verder
aandacht voor de JVC-combinatie GR-AX50 (camcorder) en
HR-D980 (camcorder) en twee
mini-camcorders, de Hitachi
VM-H37 en Sony CCD-TR805.

„Ik heb een klant die regelmatig met haar spastische
zoontje gaat floaten en die jongen verliest in het water zijn
spasmen. Op dit moment zijn
ze in Amerika met vergaand onderzoek bezig in hoeverre het
baat heeft voor de ziekte van
Parkinson. Als je rugklachten
hebt, ben je na één keer floaten
pijnvrij. Ik durf er een tank onder te verwedden (kosten: van
18 duizend tot 40 duizend gulden) dat floaten een besparing
van tien procent zou opleveren
in hartklinieken. Maar afgezien
van dit alles is het nemen van
een 'float' gewoon lekker."

The Best pf:j36,95:. ':,.•;; v .

tje.

Room is de verzamelnaam
van een aantal produkten die
minimaal tien procent vet bevatten. Bovendien mag het vet
alléén melkvet zijn. Vroeger
werd room verkregen door rauwe melk ongeveer twaalf uur
rustig te laten staan waardoor
er een roomlaag bovenop de
melk ontstond. Deze werd ervan af geschept en gebruikt als
slagroom of verwerkt tot boter.

•SÏNEAD O^.CONNER

:Am:l No t Yóur G/r/? ƒ.16,95 •

ik wil een persoonlijke toegangscode

adres
-S

PC + plaats

WRIKT
tt > telefoon

Stijf kloppen
Tegenwoordig vindt het ontromen van de melk plaats in de
zuivelfabriek. Room wordt gepasteuriseerd of gesteriliseerd.
Verreweg de meeste geproduceerde room wordt verwerkt
tot roomboter. Van de rest
maakt men produkten zoals

dtVJ
Actuele informatie over' 1 N ',
Toerisme en Vrije Tijd ;'
Coördinatie: Trudy Steenkamp,'
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)
. ,,

Glasgordijn

van eeuwiik
Sniep? Tel 020-6994111
Meubelboulevard Diemen

zelf te nemen. Je gaat gewoon
liggen en drijven."
In Amerika en Japan is floaten net zo normaal als het wekelijkse uurtje trimmen in Nederland. In Amerika wordt het
zelfs vergoed door de ziektekostenverzekeraars
en hij
spreekt ook van Duitse en Belgische ziekenhuizen die over
een floatcabine beschikken.
Nederland loopt nog wat achter. „En dat terwijl het echt niet
alleen nut heeft voor gezonde
mensen die eens ontspanning
nodig hebben," aldus Bruintjes.

WEEK-42

toe te voegen. Hij bevat evenveel vet als slagroom.
De keuze tussen zure room
en crème fraïche wordt vooral
door het soort gerecht bepaald.
Wanneer het gerecht moet worden doorgekookt, of later weer
worden opgewarmd, is zure
room niet geschikt. Voor de
koffieroom, zure room en slag- Ook deze room wordt niet over- rest zijn beide soorten onderling verwisselbaar, met dit verroom. Het vetgehalte verschilt al verkocht.
schil dat zure room minder vet
nogal per roomsoort. Het is bebevat dan crème fraiche.
langrijk om het vetgehalte te
weten want afhankelijk van het Koffieroom
vetgehalte kan room worden
Koffieroom moet minimaal
stijf geklopt en worden meege- twintig procent vet (maximaal Perziken met room
Recept voor twee personen:
kookt. Vuistregel is: room met 35 procent) bevatten. Stijf klop35 procent vet of meer kan men pen wil enigszins lukken wan- Perziken met room; 2 perziken,
stijf kloppen en meekoken neer citroensap wordt toege- l sinaasappel, 2 eetlepels zure
(schift niet). Zoals wel vaker is voegd. Koffieroom kan wel room, 10 g geschaafde amandeook hier een uitzondering op de luchtig worden geklopt. Koffie- len. Schil 2 perziken, halveer ze
regel. Er is een minder vette room wordt ook wel verkocht en verwijder de pitten. Verdeel
slagroom (garderoom) die men onder de merknaam 'schen- de helften over 2 schaaltjes.
Rasp een deel van de schil van
wel kan stijf kloppen omdat be- kroom'.
paalde hulpstoffen zijn toegeSour cream (zure room) be- een schoongeboende sinaasapvoegd. Deze room kan niét wor- reidt men door aan koffieroom pel af. Pers de sinaasappel uit.
den meegekookt.
melkzuurbacterien toe te voe- Roer de zure room los met wat
Roomsoorten die minstens gen, waardoor het produkt geraspte sinaasappelschil en
35 procent vet bevatten zijn lichtzuur en dik wordt. Net als het sinaasappelsap. Verdeel de
slagroom en crème fraïche koffieroom moet zure room mi- room over de perziken en
(zure slagroom). Minder vette nimaal twintig en maximaal 35 strooi er geroosterde geschaafde amandelen over.
soorten zijn halfroom, garde- procent vet bevatten.
Per portie: 370 kJ (90 kcal), 3
room, zure room en koffieSlagroom moet tenminste 35
room. Deze soorten kan men procent vet bevatten. Er is ook g eiwit, 5 g vet, 10 g koolhydraniet meekoken in gerechten. Ze gezoete slagroom - zogenaam- ten.
moeten van het vuur af al roe- de geslagen room- en spuitbusMenusuggestie tartaartje met
rend aan het gerecht worden sen te koop. Door de aanwezigtoegevoegd en meegewarmd.
heid van een onschadelijk gas gebakken tomaat, gestoofde auHalfroom moet minimaal is deze slagroom luchtiger dan bergines met oregano, aardaptien procent (maximaal twintig zelfgeklopte, maar zakt eerder pelen, perziken met room.
Voor vragen o\rr lopdlnu kunt u op1
procent) vet bevatten. Deze in.
van t\\aalt' tot vier uur di
roomsoort is slecht verkrijgCrème fraiche (zure slag- werkdagen
VoediiiKNtrlefoon \an hot Voorllrhbaar. Er is ook een zure half- room) maakt men door aan Unqsbiircaii voor dr Voeding raadploroom, gemaakt van halfroom. slagroom melkzuurbacterien HIMI: 1)70-351 08 10.

Vetgehalte room
verschilt sterk

voor de hand tapijt voornamelijk te kiezen op smaak. Maai;
let vooral ook op de PIT-symbolen (Produkt Informatie Tapijt); deze laten zien of het tapijt al dan niet geschikt isA<oov
woon- of slaapkamer, trappen'
en hal, keuken of badkamer J
Aangezien de vraag naa£,na.tuurlijke produkten nog steeds
actueel is, heeft Dersimo decollectie vloerbedekking uitgebreid met een voor jonge gezinnen bedoelde vrij zware sisaHn
vier naturelkleuren (adviesprijs 249 gulden). Verder zijn
twee mooie Axminsters ie.bfjwonderen, waarvan in het bijzonder de 'Majestic' alle eigentijdse modekleuren in zich
heeft.
De 'Scotchgard'-beschermlaag biedt de beste zekerheid ep
het gebied van vuil- en vlekwerendheid (adviesprijs 498 gulden per meter.) Als ondervloer
tippen wij de acht millimeter
dikke 'Dejaflor', waarop vijf
jaar garantie wordt gegeven.
Zoals bekend, beschermt een
goede ondervloer het kostbare
tapijt. Het natuurlijk materiaal
is bovendien geluiddempend,
warmte-isolerend en veerkrachtig.
'

Jaloezieën
Dat functioneel ook uiterst
decoratief kan zijn, is de stelling die Luxafles poneert ten
opzichte van het toepassen van
hoogwaardige raambekleding
voor het hele huis. In een speciale uitvoering nu ook voor
serres, erkers en hoekramen.
Hoewel de jaloezieën (maximaal drie) aan elkaar gekoppeld zijn zodat de lamellen altijd gelijk tuimelen, blijft het
optrekken individueel mogelijk, wat wel zo plezierig is als
de zon gedraaid is. Een praktische noviteit is de 'Tilt-only',
waarmee de jaloezie - door de
druk op de knop - op afstand
ingesteld kan worden op de
steeds wijzigende lichtinval.
Voor de kinderkamer is er
een uitgebreide collectie verduisteringsgordijnen. Verder
kan men kiezen uit een, scala
van dessins, van vrolijk tot chique, in harmonieuze kleuren
die afgestemd zijn op de kleurgroepen van de andere Luxaflex-produkten.
En om nog even in de kinderkamer te blijven: Jade, fabrikant van de uitgebalanceerde
'Silvana' hoofdkussens met mgetaouwde nekrol, heeft voor
het eerste grote bed van kleuters een kussen en een dekbed
in de handel gebracht. 'Mijn
eerste kussen' en 'Mijn eerste
dekbed' zijn (met het oog op St
Nicolaas in leuke cadeauverpakking) te koop in alle wo
nmgtextiel- en beddenspeciaal
zaken die het kwaliteitsmerk
Wmdsor in huis hebben. '
(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
De Arola brengt u

overal heen.

Door weer en wind binnen en
buiten de bebouwde kom Op
volle (ank 120 knV Max
snelheid 40 km/uur Ook leverbaar als rolstoel-mri) wagen
Vraag documentatie over
deze fantastische twee-zitler
(Uitsluitend voor gehandicapten i

UIMIJENBERG bv
Kt'ienlierq 18 1101 GC Amsterdim / O
lol 0?Q M105I8
Seruepunien in heel Neiledand
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Verpleeghuis Vreugdehof

Hoveniersbednjf TONI Tuinaanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën. 023-338823.

gelegen terzijde van de Boelelaan vlakbij de Europaboulevard in Amsterdam Buitenveldert, is een gekombmeerd verpleeghuis dat behandeling, verpleging en verzorging biedt
aan 250 personen met somatische- en 35 personen met een
psychogeriatrische verpleeghuisindikatie. In verpleeghuis
Vreugdehof werken momenteel ± 400 mensen.

Mirro-adu'ilriilirs \ooi Aikrnnun en parlu ulier kunnen
worden pvcl ou-r l of '2 kolommen hicrdlc in durrsr

1'iirln ulirirti vciuij/cn VMJ n.uir dr sprtiit
[Mgm.i .,MI( UO'S".
l'l.utsiiitf 's mogelijk in di1 volgende editie
/ANDVOrmiS NII-,U\\SHL\I) / O.^ |>.T imllunrtri
Sluitingstijd din^d.ig l S. 00 uut.
H kunt uu icksi telefonische np^rxcn: 02507-17160 of
.»lj;i'\«'ii//('ndi'ii .i.tn:
* /.indvonrls Nicuu^hl.id, (Jasilimsplrm 12.
201-2 JM /.induiort:
l'LiiilsiiiK is ocik mogelijk in dr lullende < ornhinatic;
/ /.iiuKumts Niemvslil.id. \iiislrlvrrns Weekblad, Uitlinnriisc ('oiii.inl.ne lïonde Vrurr. Aalsuu-erdcr Cour.inl, alle editie-, \.ui hel Amslrnl.inis Stadsblad, De
Nieime \Vei"-piT. / 6,67 pei millinieler.
Sluitingstijd. maandag 15.00 uur.
* Informatie over on/e u\enge aantrekkelijke adu'rtenIKM nmbiiMtics in <le Micro's /IJM op .t.uura.ig op on/e
kantoren verkrijgbaar,
* Voor blieven ondet nuininer \\ordl l tegel extra in
rekening gebracht, atsmedt' j 6.00 adtn. kosten
in MIJ plaatsing ui de Mieto's vvorden gt'en beuijsnunitners
vcrstuuid. Op \er/uek \\nrtit aan a(l\erleer<lcrs buiten
bet \eispreiduigsgelned <-<>n krant \ersluurd. Hier\our
wur<ll J 't-,00 in tekening gebt.ulit
U kunt dr tekst \an im Micro-adviTlrnlicrombinalie '/.
telefonisch upgeven:

G-R O B N £ S T £ / N by
•'•"•'." j fïr T E C H N l S C H

B U R E-A U
Ford Taunus, 2 Itr, GL 1980
apk 4/93, t.e.a.b. 14840.

In verband met het gebruik maken van de O B.U. van de
huidige funktionans ontstaat er per 1 januari a.s. een vakature
voor de funktie van

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

secretaresse
(16 uur per week)

Micro's Weoknu'diu
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden. gelden voor plaatsing tn de/elfde week.
Voor de betaling unUangl u een ac;ee|)tgiruk.iart.

Foto - Film

Woningruil

Foto Boomgaard

Aang. flat huis in de duinen,
gevr. 1 a 2 kam. won in centr.
tel. 19233

Oproepen
Mededelingen
BROODJES BESTELLEN'
Broodje Burger Bellen

DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN ONDER ANDERE UIT
- notuleren en vastleggen van verslagen van verschillende
18789
vergaderingen en besprekingen,
ƒ2,50 bezorgkosten
- agendabeheer,
boven ƒ 25 gratis bezorgd
- sekretanele werkzaamheden ten behoeve van het hoofd
Dico van Putten voor
Interne Zaken en het hoofd Economische Administratieve
PIANOLES, pop-jazz-klassiek
Dienst;
Tel 14551
- sekretanele en administratieve werkzaamheden ten
behoeve van de Pastorale Dienst;
GROTE VLOOIENMARKT
- sekretanele werkzaamheden ten behoeve van serviceflats 17/10 en 18/10 Callantsoog
De Klencke
/
evenementenc. Kolfweid (zo
alleen oud) 9-16.00 uur ToeVOOR DEZE FUNKTIE ZIJN VEREIST
gang ƒ2,50. 24/10 Uithoorn,
- een goede algemone ontwikkeling;
Sporthal De Scheg. 8 nov.
- ervaring met het tekstverwerkingsprogramma WP 5.1
Landsmeer sporth en theater
- ervaring met notuleren en uitwerken van verslagen;
het dorpshuis (alleen oud). 14
- flexibiliteit, takt, gevoel voor ordelijkheid en represennov Blancum spolh. de
tativiteit.
Grenspaal. Inl. 020-6140616.
* Help de Polen. Stuur eens
ARBEIDSVOORWAARDEN.
voedselpakketi Geen
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuis- een
adres' Dat hebben wij voor ui
wezen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en
ervaring, minimaal ƒ2494,- en maximaal ƒ3.527,- bruto per Inl.: tel. 02907-5235.
*OUDEREN & VEILIGHEID
maand, bij een full-time dienstverband (FWG 30).
22 oktober in het GemeenInformatie over deze funktie wordt gaarne verstrekt door schapshuis om 14 uur. Gebruik uw verstand, voorkom
mevrouw M. Kieft, directiesecretaresse,
brand. Toegang gratis
telefoon 020-541 61 11, toestel 210.

(<ht iiuinnier is met voor be/orgklaeliK-n) of /enden aan:

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

Samen met een kollega, die bij afwezigheid vervangen moet
worden, vormt deze funktie het direktiesekretanaat. De werktijden zijn van maandag tot en met donderdag van 1300 tot
1700 uur

020-5626271

Auto's en
auto-accessoires

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
Hobby's en
verzamelingen
* T k 80 l.p 's en 500 singles,
één koop ƒ 250. Tel.: 19880.
Muziekinstrumenten

Dirk Witte

Te koop
aangeboden
diversen
* T.k. Opoefiets, Saturnus,
28 inch 17794, prijs ƒ 125.
*Atan spelcomp. 2600 +
adap., 7 spelcass. + superjoysticks ƒ 75. Tel: 17027.
* Campingkoelkast electrolux, 12 V.+220+gas, in prima
staat, ƒ100. Tel. 17027.
* T.k. gashaard ƒ 100.
2 gevelkachels ƒ 75 p.st.
Tel 14833 na 18 uur.
T.k. oud traporgel, t e.a.b.,
een strijkmach. gen. electr
ƒ50, buro ƒ25: 02507-12098.
T.k. wit bureau, ƒ 45; 2 burostoelen, ƒ 25 p.stuk; sjoelbak,
ƒ25; tafeltennistafel, ƒ45
Tel.: 02507-18341 na 18.00 u

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Diverse clubs
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44. 75c pm.
Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
06-320.322.88. 75c pm.
SchoolMeisjes (18 jr) 75 cpm
LesbiTiener.. .06-320 323.37
2 Peertjes . . . .06-320.323.78
Straatmeid .. .06-320326.17
Onschuldig ... .06-320327.47
Sexles 18+35 j.06-320 328.27
Schoolmeisjes van 18 willen
ervaring opdoen. Daling.
06-320.330.43. 75c pm.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden/jongens
(18) en huisvrouwtjes.
06-320.330.46 75c pm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje van 18. Vraag naar
haar tel.nr. 06-9502. 75c pm.
Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt
06-320320.36. 75c pm.
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 1300 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130.
i
WILDE MEIDEN 75cpm
06-320.326.77 .. . .Ruige Sex
06-320.326.63
Sexkast
06-320.326.19
Effe Vlug
06-320.325.54 ... .Volle Bolle
06-320.327.06.Grieks Standje
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
*****ZAPPSEX**"*
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, 't lekkerste
kun je blijven herhalen 75cpm
Schooljuf
06.95.09
Sexclub
06.96.91
Effe vlug
06.96.92
Rijpe vrouw
06.96.94
Meisjes (18 jr)
06.96.40
Frans standje
06.96.46
Vrouwtjes
06.97.11
S&M Club
06.97.91
TOPSEX 25+
06.97.92
Hardcore
06.97.94
Zoek jij tel.nrs. van echte hete
meiden? Gewoon voor 'n op
windende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c pm.
Zoek jij wulpse meisjes van
18? Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44. 75c pm.

ADRESSEN
Ze geven hun adres en telefoonnumer, vertellen wat over
zichzelf en wachten dat jij
belt' 069-789. (100 cpm).
Allemaal leuke meiden
zoeken z s.m. een vriend.
06-320 330.77. 75c pm.
Als het klikt willen deze
meiden vaker sexkontakt!
06-320.320.55. 75c pm.
BETTY'S ESCORT
Rrst Class. Na 19.00 uur
020 - 6340507 - 6328686.
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen van 18.
06-320.330 87. 75c pm.
Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 75c pm.
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX.
Bel 06-9501. 75c pm.
DEBBIE's Sexdating maak 'n
afspraak met haar vnendinnen. 06-320.222.41. 75c pm.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen van 18,
voor een live heet sexgesprek. 06-320.330.81.75c pm.
Direkt een leuk meisje van 18
aan de lijn. Vraag naar haar
tel nr. voor 'n avondje uit.
Direkt apart 06-9510. 75c pm.
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 18. Bel snel
06-320.330.21. 75c pm.
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje van 18 06-9757 en
1maak
1 iacm 'n
1 1 CL
i O^-M acar\jc SOcpV^m
vjvoj-i /^ 1 1 1
afspraakje
Direkt kontakt met een meisje
van 18 Druk op de nul voor
meer meisjes. 06-320.322.05.
75c pm.
Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.320.32. 100c pm.
DUIK in bed met 'n lekkere
meid! Vraag haar el.nummer.
Bel 06-9511. 75c pm.
Eerst wilde EVELIEN niet,
maar toen ze haar rokje liet
zakken...! 06-9530. 75c pm.
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed m willen.
Luister op 06-9603. 75c pm.
ERVAREN Vrouwen 75cpm
06-32032363
Rijp Ordi
06-324.324.54 .. .Rijp Chique
06-320.327.70 . .Negerin 35+
06-320.328.99.Rijpe Dikke Vr.
06-320.329.30 . .Verpleegster
GAY PRIVÉ: Ben j'e op zoek
naar 'n afspraakje met en lekkere jongen van 18? Of voor
een opwindend gesprek met
'n hete knul: 06-9613.75c pm.
Genoeg ondeugende meisjes
van 18 Ben jij ook op zoek?
Bel 06-9602. 75c pm.
Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes zoeken jou.
06-320.330.45. 75c pm.
***HARDCORE*** 75 cpm
06-320 322.76 .Rijp en Ruig
06-320323.13 .. .Hardlesbi.
06-320.324.04 . .Onderdanig
06-320.324.34 . .. Top S&M
06-320.326.18 .. .Meesteres
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.
Bel nu 06-9663. 75c pm.
Hete meisjes van 18 willen
echt snel Sexkontakt Nu met
tel.nr. 06-320.330.66. 75c pm.
Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c pm.
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c pm.
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. 75c pm.
Homojongens van 18 onder
elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.330.88. 75c pm.
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy? Bel
nu 06-320.330.95. 75c pm.
ünda en nog veel meer meisjesvan 18 zoeken sexkontakt.
Bel 06-9664. 75c pm.
LIVESEX PRIVÉ! 75cpm
De madam verbindt je door
voor een privé gesprek1
Grieks standje
06.95.05
Erox live
06.95.06
Rijpe vrouw
06.96.09
S&M live
06.9626
Tieners (18) live . . . .06.96.36
Topsexbox 25+
0697.22
Frans standje
06.97.33

Videotheek

DOMBO

Corn. Slegersstraat 2tv
Zandvoort • '^>i«i
tel. 02507-12070 ^

de nieuwste
dagfilms :

/7f50|ll

THE LAST
BOYSCOUT

CAPE FEAR

50% KORTING op de THE
HERITAGE jazzgitaren en 20
% korting op PASTE bekkens.
Zolang de voorraad strekt.
Totale Opheffings Uitverkoop
Alle bekende merken, keyNu Bruidstoiletten
boards, dig piano's, versterkers, gitaren. Hoofddealer
van1 Roland, Technics, GEM,
Te koop
Yamaha, Hammond, Kawai,
gevraagd
Voor
trouwfoto's
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen, richten
Alesis, Fostex, Marshall, VOX,
aan Verpleeghuis Vreugdehof,
diversen
Rickenbecker, Gibson, FenMODEHUIS DESIREE
Foto
Boomgaard
t.a v de heer P. Hogema, personeelsfunktionans,
der en Fernandez. Diverse
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558
De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam.
Grote Krocht 26 demo-modellen en occa- * T.k. gevr. Kinderstoel. Tel.
sions. Bel 020-6264655.
17794.
Tel. 13529
Bezoek onze nieuwe afdeling
Schoonheid en verzorging
Huishoudelijk
Woninginrichting
piano's en keyboards. Vijzel• Wij behouden ons het
personeel
Onroerende
recht voor zonder opgave van straat 45-53 Amsterdam.
gevraagd
goederen te koop
Lijsten op maat redenen teksten te wijzigen
PIANOLES
schoonheidssalon
door gedip'l. lerares.
of niet op te nemen.
gevraagd
bij
MOERENBURG
Tel.. 02507-18486.
Uevr. Hulp in de huishouding
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
Foto
Boomgaard
m Noord, 1 x per week.
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Radio/tv/video
GARAGE
Tel.: 02507-17673.
Grote Krocht 26
Dieren en
Tel. 02507-16123
TE KOOP GEVRAAGD
Gevr in Artsenpraktijk te
Tel. 02507-14534
Tel. 13529
dierenFoto Boomgaard
Z'voort zelfst huishoud, hulp
benodigdheden
Schoonmaakpersoneel gevraagd
voor ± 2 uur p.w op woens- *T.k. Fauteuil, blauwgrijs m.
Grote Krocht 26.
Onroerend goed
draaipoot, ƒ75 Tel.: 16820.
dagochtend. Tel.: 12499.
Telefoon- 13529.
UW
FILM
OP
VIDEO
en woonruimte
Ik
Rody
kon
niet
zwemmen,
T.k.
gehele
inboedel
i.v.m.
saGevr zelfst. erv. huish hulp
HEIERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF
ƒ1,75 per minuut met
samen met Ninja ben ik eraan
voor '/2 dag p w. Tel. 's a- menwonen blijft deze hele inte huur
- vraagt voor een sleutelpand in Zandvoort een
boedel over, in totaal of apart gratis achtergrondmuziek. gaan wennen Vervolgens
vonds na 19 uur 15370.
SCHOONMAKER M/V
aangeboden
gingen
wij
weer
samen
rent.k. Voor inf. 020-6112297
* T.k. Sony radiocass recorvoor 2Vi uur/avond. Werkdagen: maandag t/m vrijdag Een
nen en lieten daarna onze
fiscaal nummer is een vereiste. Heeft u interesse, belt u ons
T.k. prima gebruikte gashaar- der. Spatwaterdicht, z.g.a.n., vacht
verwennen.
T h. 2 kamers incl. D., K.T. en
Divers personeel
dan even. Antwoordapparaat? Spreek dan duidelijk uw naam
den en ronde kachels, alle wegens overcompleet, ƒ 125. Rody en
Nmja komen bij
C.V. Br. o. nr. 762-77933 blad.
Tel.:
12856.
en telefoonnummer in Tel.nr 02507-19292.
kleuren. 1 jr. voll. garantie.
gevraagd
HONDENKAPSALON ELLEN
Van Woustr. 224, Tel.
van 14-16 uur 30068 bellen.
6623260. Ink., mr., rep.
Onderhoud,
Onroerend goed
GRATIS
Wij zoeken gemotiveerde
reparatie,
en woonruimte
Lessen en clubs
studenten en scholieren voor
Woninggids van Zandvoort
doe-het-zelf
Kunst en antiek
te huur gevraagd
in de herfstvakantie of daarbuiten. Hoge beloning (ƒ70Dico van Putten voor
OEfl/E makelaars o.g.
ƒ130 p.d.) en eigen indeling Veilinggebouw Amstelveen
PIANOLES, pop-jazz-klassiek Kamer te huur gevraagd.
SINGER
dagen Min. leeft 17 jr. Info heden inbreng voor veiling
Tel: 02507-14941.
Tel.' 14551
NAAIMACHINES
Tel. 02507-12614
NVM uitsluit, tussen 16-17 uur: 26/10 en 27/10. Frans Halsreparatie alle merken
Piloot in opl. zoekt tot 1/5'93
*
EHBO
herhalmgslessen
03469-2065.
laan 33 Tel: 020-6473004.
P.E.M. STOKMAN
starten op 22 okt om 22 uur in woonr. tot max. ƒ 800 p.mnd.
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort het Rode Kruisgebouw, Nic Tel.: 03418-56455.
Tel. 02507-20072.
Beetslaan 14, Zandvoort. InFinancien en
Voor al uw verbouwingen, schnjving eerste avond
Meer dan 240 vrije meiden
stucadoorswerk en tegelhandelszaken
zoeken jongens van 18 voor
werk, vakk afw. 020-6166307
Zalenverhuur
sex. info: 06-9766. 75c pm.
Autoverzekering Meer dan 400 meisjes van 18
Computerapparatuur
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
willen een afspraakje met jou.
VERENIGINGSGEBOUW
en software
blijft toch goedkoper'
06-320.322.11. 75c pm.
Bel nu: 02507-14534.
De Krocht
MEISJES VOOR JOU vertel
T.k. Sega Megadnve 16-bit, Grote Krocht 41, Zandvoort,
DE G E L D W O L F
len iets over d'r zelf, geven
weinig mee gespeeld, incl, tel. 02507-15705 b.g.g 19932, voor het verzilveren van al uw hun adres en telefoonnr. vrasonic + shinmg m the darkwaardepapieren. Want het is gen of je langs komt of bij jou
voor
ness, alles in org doos ƒ 350 BRUILOFTEN - RECEPTIES niet alles goud dat er blinkti mag
komen.
06-96.80.
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
Tel
02507-30472, b g.g,
Info? Zie de GULDEN GIDS. 100c/m.
KOFFIETAFELS
19555
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw
NATASJA doet het met
navolgende voorwaarden:
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
hete buurjongens van 18.
• inzenden uitsluitend via
06-320.324.11. 75c pm.
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
Onderdanige jongens van 18
Gratis Micro's kunnen niet
bellen met strenge meesters.
zijn opgegeven • verloren/ge\onden •
telefonisch worden opgegeven.
S.M. voor 2 (direkt apart).
\\eg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
06-320.329.99. 75c pm.
regels « alleen voor particulier gebruik
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
ONDEUGENDE
huisvrouwbrief) met vermelding van uw postcode, naar ons
• het aangebodene mag niet boven ƒ300
tjes en schoolmeisjes van 18
uitkomen
kantoor:
zoeken voor straks sexkon
takt, vraag naar hun tel.nr.
Gebruik bij het invullen van u\v tekst de coupon
Micro's Weekmedia,
Bel nu 06-9661. 75c pm.
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en \oor iedere letter, p u n t , komma of cijfer e'e'n
PARTNERRUIL privelijn,
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
\akje. Laat na ieder woord, punt of komma een
direkt apart met vrouwen en
Of afgeven bij:
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
mannen voor sexruil.
\akje \ r i j . Schrijf per regel hele woorden of
Diversen
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
06-320.330.91. 75c pm.
lettergrepen.
Gasthuisplein 12,
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
PRIVE-KONTAKT
B.V. verhuizingen en
2041 J M Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is k u n t
brievenbuslichting naar de
Je krijgt direkt 'n meisje van X.Y.Z.
kamerverhuizingen. Voll. verz.
18
aan
de
lijn
06-9570
100com
u bij u\\ tekst een gegarandeerde
Dag-nachtserv. 020-6424800.
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
POSTBUS 156
ons een acceptgirokaart.
1000 AD AMSTERDAM
Kleding

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

voor de particulier

5 regels
Gratis !

Z O E K DE M I S L U K T E

MiCRO

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht \oor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt; die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Prijswinnaars vorige week:

Zandvoorts Nieuwsblad

•

ed. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
/ 10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

mw. J. Kreike - Amsterdam
M. B. Jasperse - Amstelveen
Jip Mellema - Amstelveen
Carola v.d. Linden - Aalsmeer

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

Zonder vermelding vraagprijs, (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
nrii-/i>n incl.
inrl ö"»
(i"„ BTW
RTW
prijzen

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

HASSING B.V.
STOK B.V.

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

COMPAIW
BÜSIIMESI5
NOPlACÈfl
- HIDE

v

TOTHE DËT
SURVIVAL

THE ADDAM'S
FAMILY
'

'

''

tHTbinER
THE UAGRANT

•:- Videöthëèpll

PQMBG»!

. . . • • • '• ._• '.'••• :;•?'?*£•$!
'•-'•••' •:•-. ••' . -.••''-'.VvïSS!
••-• •

' : • ' • • • " '':-y~?'

Weekvoordeéi;^;
,'.• ••.•S,filrns':ï'j-i;i|t
•':'.'voor ;/.25^:|ii§
een hele weelcll
Videotheek K

oöMBexi
BETAMAX films!
huren is houden

DOMBÖ

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG
PALMPJE
ƒ :v4p,-'.p.

adverteer in de krant

ƒ 100,- p.•

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

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

Videotheek <^|
1

]

DOMBd
'•'..:•::'••'•'

<

>-:$i

Verhuur van l'
Nintendo spelletjes

GEOPEND 2i
DAGELIJKS VAN
13.00-Z 1.00 UUR

.

Slegersstraat 2bH
' . ; • . ^Zandvoort.';;||
Tel. 02507-120701

VÊEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bo«endien in Onze Krant Waterland (uitgave
,
-Noordhollands Dogbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Wille Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Hel Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658086. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kon ook: Hel Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediokronten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
•'
-';

3 regels .
'
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

26,11,50
5,91
6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Alfa Romeo
Alfa 33 1,5, bj.l '85, i.pr.st,
ƒ5950, kl. rood. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

BMW
3MW 316, bj. '82, Lpg., i.pr.st.,
euwe Apk
ƒ2450,
el 02990-37825.
iMW 320 m. '85, verlaagd,
;portvelgen, metallic
grijs
9950. Tel. 020-6195047
3MW 518, m. '83, nwe APK.
z.gst. 'Een plaatje' ƒ2750.el.: 020-6105478.

Honda
Honda Civic, 1987,1.3 de Luxe,
wit metal., radio, APK okt '93
±50 000 km, ƒ 8.950. Na 18 uur
Uithoorn. 02975-60866.

Kadett car. 16 GLS aut. m. '85,
wijnroodmet., 2e auto, APK
vr.pr. ƒ 10.500. 02975-67373.
Opel Ascona 1.6 S., m. '84,
LPG, perf. staat, nwe Apk.
ƒ 3450.- Tel: 02990-37825.
Opel Ascona 20 S Automaat
bj '81. Vraagprijs ƒ 2250 Tel.: 075-163008.
Opel Corsa Deluxe, mot. uitst.,
wat roest, APK 4-'93, weg.
vertr. buitenl. 020-6914392

Opel Omega 1.8, GLS, Lpg, m.
'88, i.z.g.st. ƒ11.950- Inruil
mogelijk. Tel. 02990-37825.
Rekord 1,9N bestel, b.j '80,
gas/benz., grijs kent., opknapper, ƒ 1000. Tel. 020-6903740.
T.k. OPEL ASO. '78, carr. niet
mooi, motor goed, APK 3-'93,
ƒ 850. 020-6474889.

Opel Corsa Van, bj '86, grijs
kent, ƒ5950 Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:

Jaguar/Daimler

205 XE ACCENT, wit . .
. 34.500 km.
205 XE ACCENT, rood
. 85.000 km.
205 XS 1.4i, grijs met
.
65.000 km
T.k JAGUAR XJ6 4 2 aut m„ 205 XR 1 4, wit .
.
52.000 km.
bj. '83, airc, nw. banden, 309 XE 1.4, rood .
.
56.600 km.
i z.g.st, ƒ 13.900. 020-6474889 309 XE 1 4i,rood
26 500 km
309 PROFIL 1.4i, rood .
. 6 6 000 km
405 GL 1.6, blauw
57.000 km.
405 GLi 1 6, beige met.
. . 32.500 km.
Prisma
1.6 i.e
Symbol 405 Ml 1.6, rood
86.000 km.
zw./met. LPG '88 ƒ9.200.
Overige
gebruikt:
VOLVO - NIEROP
Volvo 340 DL. Aut groen
. 73.000 km.
020-6183951.
Fiat Panda, groen
26.000 km

Lancia

Mazda

Tel.. 02940-16661
BIEDT AAN.
AX 1.0 RE
82000 87
AX 11 TG Diesel . 36.000 91
BX Diesel
30.000 90
BX Break Diesel 250.000 87
BX 1.6 TGI LPG .20.000 92
BX 1.4 LPG . . . . 160.000 87
+ diverse demo's in verkoop:
ZX 1.4 Reflex
92
XM 2.0
92
Seat Marbella GL 47.000 88
Mitsubishi Lancer 100.000 87
DIVERSE
LOW BUDGET OCCASIONS
v a. ƒ 4.500
Te koop CITROEN GSA 1982,
130.000 km. Prijs ƒ 1750. Bel na
18-20 uur 020-6410300.
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
prijz. Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

' MAZDA
VAN VLOTEN CAR
Tel. 020-6320202
323 HB GLX 1 3 LPG .. .1990
323 HB Sport 1.3
1987
323 HB LX 1 3 5D
1989
323 HB GLX 1.5 AUT .. .1986
323 SED GLX 1.5 AUT . .1986
323 SED Ensign 1.5 .. .1989
323 SED Cosmo 13 ... .1988
323 F Coupe GLX 1.6 . 1990
626 HB GLX 18
. . .1989
626 CPE GLX 2.0 . . . .1984
Slijperweg 18 Amsterdam-N '
Te koop Mazda 323 1 3, APK
gekeurd, 1983, autom., blauw
met., km 89.000. Pr. ƒ4750
Tel. 020-6797120.

Mercedes-Benz

IMPORT USA CARS

- .Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.

Citroen
Citroen Dyane, bj. '84,
ƒ1.500.Tel.: 075-163008.
lel.: 075-163008.
Citroen LNA, 11 RE, ongin. '84,
3 x Citroen C 15 E, 1 x 87,
2 x 90. Prijs v.a.
.ƒ5500,- kleine zuinige auto, nwe Apk
ƒ 2750.-020-6105478
Tel.:.075-163008.
Citroên BX, 16, RS
T.k., 1e eig., CITROEN BX 14i,
85
, ƒ5500.-- bouwjaar 11-'89, 46300 km.
rel.-:075-163008.
Prijs ƒ 12.900. Tel. 020-6993332.
2 x BX TRD Turbo '88,

ƒ 18.000.- heel jr. APK

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen

Tel.: 020 - 6455451
Halte Sneltram: „Zonnestein"

: PEUGEOT-PEALER:
AMSTERbAM-2UID

T.k. van 1e eig. Mercedes 300
NIET DE DUURSTE
Diesel Automaat, 4-drs., wit
WEL DE BESTE
4/86. BEREBEIT, Amsteldijk25
KIJK en VERGELIJK Hu
Amsterdam. Tel. 020-6627777 div. types 205 v.a. ..ƒ 6950
205 GTI, 1.6, wit, 7/85,
NIEROP-DAIHATSU b.a.
67.000 km
ƒ14500Demo Charade Sedan aut.,
div. types 309 v.a. . .ƒ 11.950
km 3.000, 6/92.
Galant 2.0 GLX, b.j. mrt. '91, 405 GLX 9/91, d.blauw/ 27 500
Charade 1.3i TX, wit, km i.z.g st., stuurb., elektr. ramen, 605 SR 3.0 1/92,
30.000, 10/90. Vancouverstr. 61.000 km. Tel. 020-6317835. blmet
ƒ57000
2-12, A'dam-W. 020-6183951.
WAT U ZOEKT
GOLDCAR AMSTELVEEN
HEBBEN OF KRIJGEN WIJ»
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
BEL ONS NU...
occasions. Tel.' 020-6433733.
OF KOM LANGS»
Rat 126 Bambino '79, als nw , HH. h., tegen inruilpnjs MitsuMinervalaan 'ee. 020-6629517.
bishi Galant 1800 GLi HB, LPG,
APK 6/93, n w. mot., rood,
4/90,
wit,
stuurbekr.,
ƒ16750.ƒ3750,-: 020-6367090/6178192.
Peugeot 205 XR, 8-'88,
Autobednjf BEREBEIT,
APK 8-'93 69.000 km. Inkl. Sony
Rat Panda 750 L, m. '90, zwart Amsteldijk 25, 020-6627777.
radio/cass.rec. met slede en
In nieuwstaat, ƒ8950- Inruil
speakers, ƒ11.500,mogelijk. Tel. 020-6105478.
Tel: 02526-89229.
Rat Ritmo 60 L, ongin. '82,
Apk., i.z.g.st. Rijdt perfect Nissan Bluebird 2.0 Dies. ongin. Peugeot 205 XS, rood, bj. '87,
ƒ 1250.-. Tel. 020-6105478.
'85, Apk., rijdt 100%. I.z.g.st. sportmodel, zeer mooi. Vr.pr.
ƒ 14.500. Tel. 02979-72049.
ƒ
Rat Uno Diesel, 6/85, fel rood, 4750.-Tel.: 020-6105478.
T.k. perf. Peugeot 505 Select
5-bak, siervelgen. ƒ 4.750.
mod. '86, el schuifd, LPG,
Expocar Trading 020-5153933.
weg. ziekte, ƒ5.750. Tel.
FIAT VERMEY B.V.
020-6474813 of 02507-30751 na
Keuze uit ruim 35 occasions. HH. hand., tegen inruilpnjs: 17.30 uur.
Vectra
1.8
GL,
5-drs.,
rood,
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
LPG, 12-'89, ƒ 16.500. Kadett T.k. Peugeot 205 GL 1.1, wit,
Tel. 02975-62020.
1.6 D Van, 10-'86, ƒ6250
jubilee uitv., b.j. sept. '90,
GOUDSMIT FIAT Amstelveen Kadett 1.8 LS 4-drs. c.v., ƒ 17 500. Tel.. 02503-27797.
Keuze uit 50 gouden Ratschuifdak, LPG, 2-'89, ƒ 13.950.
occasións. Tel.' 020-6470909 Kadett 1.6 D, 5-drs Station, 8COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
T.k. Rat 127, b.j. '85, blauw, '87, ƒ 9750. Kadett 1.2 LS 3-drs.
vr.pr. ƒ2750. Tel 02982-3818. Station, LPG-o.b., 1-'83, ƒ 3950. heeft voor u rijklaar staan:
Omega 1.8 LS, 6-'87, ƒ9750. 205 GRD '90, rood . ƒ20.250.
Omega 1 8 LSi Autom., LPG, 205 GLD '89, rood . ƒ 16.750.
met besch., 5-'90, ƒ11250.
205 XLD'87, wit ..ƒ11.250.
Prijzen incl. BTW. Autobedrijf
verder nog:
Escort 3 drs CL 1 4 ... .1989 BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am- 205 XS '90, zwart .. ƒ 19.300.
Resta 3 drs CL 1.1 ....1987 sterdam, 020-6627777.
205 Look '92, rood . ƒ 18 900.
Sierra 4 drs CL 2.3 D .. .1988
OPEL KADETT 14i Europa 309 XL 1 4i'90 .... ƒ 17 600.
Tel.: 020-6320202
100% Garantie Inruil mogelijk
79.000 km bj. '90/20.500
Escort Clipper 1.6. Bj.'91 + OPEL ASTRA 1 6i GLS 5 drs.
COBUSSEN
zeer veel ace. Vr.pr. ƒ 29 500. 16.000 km LPG '91 ƒ30.950.
Tel.: 02503-35470
PEUGEOT-DEALER
OPEL CORSA 1.5 diesel 4 drs
Baarsjesweg 249-253, direkt
Ford-Escort 1.6, b.j. 1982, APK 61.000 km bj. '91. ƒ19.950
bereikbaar v.a. Postjesweg
RIVA A'DAM-NOORD
5-'93 ƒ3000, in goede staat.
Amsterdam. Tel.. 020-6121824.
020-6361153
Tel.: 02979-86468.

Opel

Ford

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt), 020 6799100
Showroom/werkpl /magz Minervalaan 85,020-6793249/6713581
Voor een goede SUZUKI-occasion naar

Booij Zaanstad Suzuki Dealer
Zuidemde 44, Koog a d Zaan 075-164692
Correcte service, inruil en financiering

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
T k. Suzuki Alto E, b j '85, APK
5-'93, i z g st, ƒ 5 000
Tel 02977-21199

Toyota

26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

Aantal regels

3
4
5
6
7
8
9
10

27.56
39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100.70
1 12,89

Talbot
Talbot Horizon, m '83, inz.g.st
Rijdt als nieuw, nwe Apk
ƒ 1250-Tel- 020-6105478
• „SHOWROOM"De autorubnek voor
Amsterdam en omgeving

Handtekening:

,"V->

Aïato's in SHOWROOMwlïè^eji de detir tut!
O|>suiren in eèri gefraakeerde envelop
aan: SHOWROOM, Post- Ji
Bus ;i56, 1000 A3L^;;j^J^S^TCRDAM:!o£'afgeven bij Het Parool,
-Wïbautstraat 131, *'Amsterdam. Afgeyeïi,; kan ook bij de, volgende
WeekmediakantorenV"jè^steiv,ee:cl>! fGtèbbtiw Aemstelstyn, Laan
(Y)r\ ££&&&$/\•• ^''~
der Helendex Meeste1rs\^lBf Weesp, Nieuwstraafe33; \Zandvoort,
yZ,U-Oü^pO;OD U;
x
x
Gasthuisplein 12.
--Vy^'-X-* ^
*
\rfexnr. 020-Ó$x6321
- *$ ^,

-

'

v

.

-

i-

'

5 300 km ƒ 25 950
4 900 km ƒ31950
3 500 km ƒ 33 950

Volkswagen

VW JETTA 1600 1986 72000
km ƒ 11.950
RIVA A-DAM NOORD
020-6361153
VW Jetta, '82 voor knutselaar
ƒ 950 - Expocar Trading
Tel 0206153933
VW Jetta CL Pacific 4-drs
grijs met LPG, Cv zonw glas
2/90, ƒ 16 950-075-287733
VW TRANSPORTER 1987,
i z.gst, ƒ9000, 150000 km
Tel 02975 30435, na 18 u

49 000 km
83000 km
56 000 km
46000 km
63000 km
120000 km
68000 km
66000 km
98 000 km
72 000 km
38 000 km
11000 km

ƒ 29 950
ƒ 6950
ƒ 11 950 •
ƒ 8950
ƒ17950
ƒ 13 950
ƒ 25 950
ƒ 26 950
ƒ 28 950 •
ƒ17950ƒ 52 950
ƒ43950

SPRING IN T VELD
HONDA: 02977-44146 ALFA: 02977-24696™
Vrijdagavond koopavond
+ 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij moten
020-6844079 Tevens INKOOP
VW Golf 1,6, motor prima
Panda Opel Taunus onderdelen Tel 02990-37825

LET OP, STUNTPRIJZEN
Door plaatsgebrek ± 100
auto's va ƒ300- tot ƒ 10000'-"
Wagenpark Johan Boom,
Zuider Akerweg 83, Oranje
hek, A'dam Osdorp
Let op juiste naam en adres
Garantie al v a ƒ 1 000
+ omruil garantie.
Door heel Nederland bekend
Tel 020-6105478
Dagelijks geop van 9 tot 21
uur. Zaterdag tot 17 uur

Auto Service
Wetter
Subaru-Lada dealer
APK-keunng ƒ 75 - mcl
Klaar terwijl u wacht.
LADA Samara 1.1.
'90
LADA Samara 1.3, 5-drs '89
LADA Samara 1 3,
. '88
LADA Samara 1 3,
. '87
LADA 1200 S
'86
LADA 2105 1.2
'90
LADA 2105 1 5
'90
LADA 2104 15 Stat
'89
SUBARU Sportcoupe 1 6 '86
SUBARU Mini Jumbo
'87
SUBARU Mini Jumbo 5-drs'91
VOLVO 345 Autom Van '85
MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D
..
'85
MITSUBISHI Lanc 1200 GL'85
OPEL Kadett 1 3 S
. '80
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg,

Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
944 S, rood, 115.000 km '87.
oa
Pracht auto. Cruise contr.
MERCEDES 200 D, '86 i
Volvo 740 GL blacklme, 33000 km
. 1990 ƒ36750,airco, Nippon 02503-16679.
ƒ 24 750 - NISSAN
BLUE
Volvo 740 GL automaat, LPG .
.
. 1987 ƒ 18.950,BIRD
2.0,
Sail-uih—'
Volvo 245 DL stationcar, diesel
1989 ƒ29950,'90
ƒ16950Volvo 240 GL, groen met, LPG, 70000 km 1988 ƒ19950,PEUGEOT 205 XS, '89,
1985 ƒ 11 950,R11 STX, 1-7-'85 (motor '88), Volvo 244 DL, LPG, 140000 km . .
ƒ15950- OPEL CORSA TR
1991 ƒ44750,APK 5/93, zilvergr. met., 3 d., Volvo 480 Turbo, leer, schuifd., 33000 km
'89, ƒ12950- BMW 316, div"'-2
Volvo 460 GL Sedan, 35000 km .
1991 ƒ28750,extra's '83, ƒ 7.950 ƒ6250. Tel. 020-6933039.
12 x Volvo 440 1989 t/m 1992 va . .
.
ƒ 18950,SAAB 99 GL, Lpg, '84, ƒ 6 750 -'°~'
Renault 5 TL, bj. '84, puntgaaf, 9 x Volvo 340 1985 t/m 1989 va.
. . . . ƒ 6950,PEUGEOT 305 S '85, ƒ5950'—;
nw. APK, ƒ 2950.
VAN OSTADE GARAGE
•
Tel. 02990-37825.
Van Ostadestraat 182
J
Renault 9 GTL, '84, Lpg , blauw
Amsterdam, 020-6625428
!
Uw
Volvo-dealer
met i.z.g.st ƒ3750.Maandag t/m vrijdag
Tel 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
Expocar Trading 020-6153933.
uit de Utunnel 2x rechtsaf
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
VOLVO 240 DL Van, Diesel, T.k. VOLVO 245 GL bj. '79,
garantie
02907 6572
grijs kent, '86 . . ƒ 7950 -, APK tot 3-'93, gasonderbouw,
Diverse speedboten compleet1'"1
Wibautstraat 224
trekhaak,
aut, schuifdak,
Inruil mog. Tel. 02995-2450
met b b motor v a ƒ 1950.- tof'GO
techn. 100%, uiterlijk iets mm- + 50 auto's, APK gek Den ƒ10950- Tel 0206105478 J no
020 - 561 96 11
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Renault Express 1.6 Diesel Volvo 265 GLE automaat, bj. der, daarom de prijs ook Haarlemmerweg,- bij molen. STALLING VOOR AUTO'S ~"~,
combi, ong. '87, nwe Apk '79, veel accessoires, ƒ2500. ƒ1500 Na 17 u. 020-6112297 020-6844079. Tevens INKOOP. Bel 02977-26629.
l
_
VOLVO NIEROP ba.- 480 ES,
puntgaaf / 6750.- 020-6105478 Tel 020-6471015.
rood
'87,
460
GLE
(demo)
09Volvo
340,
t>.],.
'82,
heel
jaar
Tik. Renault 11 GTX, b.j. 1986,
ƒ 1.350,- '92; 240 GL Stationcar LPG o.b.
km.st. 110.000, 3 deurs, beige. APK
'87, 740 GL Estate LPG o.b.
Pr. ƒ5.750. Tel.:02977-23502. Tel.' 075-163008.
5>
'88; 2 x 440 DL, km 20 000, '91, * 5 * STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
VOLVO 340 DL diesel, '86, 440 GLT rood km 60000. '90 * *
'
*
Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek
antr., trekh., perf. staat, ƒ 6500. Div. VOLVO's 340/360 v.a '83
t/m '86 (ook met automaat)
Tel 02975-60254.
SUPER STUNT
Vancouverstraat 2-12, A 'dam •
Minor Motorcars
voor nieuwe leerlingen
"~VOLVO
340
DL
LPG,
bj
'88,
m
West.
020
6183951
Op
=
op
Rover Dealer
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze
prima staat ƒ 7950 Tel 02995- Alle occasions v/a ƒ8000Sloterkade 40-44, Amsterdam 2450.
* 5 * Hotels in Nederland, België, Frankrijk,
nu met GRATIS stadsfiets
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg,
*
voor 2 personen, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van
Rover 216 SE LPG,
b.j. '86, Vraagprijs ƒ 5250.20 Autorijlessen + examen voor ƒ 895 00
• Onderdelen voor: Austin-RoverTel.. 075-163008.
of
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
20 Motornjlessen + examen voor ƒ 1000,00
Rover uw dealer. Alle mod.
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
KIMMAN
HAARLEM
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 020-6138473
IN 24 UUR GELEVERD

Renault

Van Vloten Amsterdam

Diversen

Rijscholen

Rover

020-6177975

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk
Royal Class Saab's
Diverse occasions!

Accessoires en Onderdelen

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134
Tel 020-6240748

• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis m heel
Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex
Tel. 020-6658686

BLOKSMA RADIATEURENwarmtewisselaars Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Autobedr. Leeweg. Zwanen- merken, alle bouwjaren
burg. Ind.terr. 'De Weeren' GEBR. OPDAM B.V
APK + grote beurt v.a ƒ 299 Leeweg 11. Seat-dealer voor Tel. 02502-45435
DIESELSERVICE,
H'meer-N Tel • 02907-3372.
brandstofpompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
SEAT AUTOCENTRUM APC
motorenrevisie FEENSTRA,
2e Schinkelstraat 18-28
Industneweg 27, Duivendrecht
A'dam, tel: 020-6763335
Tel 020-6980639
Seat Ibiza 1 2 XL, 7/89, 35.000
APK keuringen klaar terwijl u
km. Mazda 626 2.0 GLX AUT.
wacht. Garagage West-Center
hatchb., 5/88, 105.000 km, beiniet duur!!!
020-6122476 (zonder afspraak)
de APK en i.z.g.st., p.n.ot.k.
Studenten 10 % korting
2e Helmersstraat 15, A'dam
na 18 uur: 02977-45137.
- koelwagen & opnjauto
A P K KEURINGSSTATION
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT - 9-pers bussen en pick-up's
• Nu ook Chrysler Voyager
Keuren zonder afspraak
v.d. Madeweg 23,
Feenstra & Jimmmk
A'dam - 020-6686146.
Avond- en nachttar- Asterweg
24A A'dam 6364702
AUTOBOULEVARD
bestelwagen afhalen na 1630
7
uur en de volgende morgen Uw auto afgekeurd Wij
lassen en repareren alles,
om 9 00 uur retour
GOED en GOEDKOOP
tegen 4 uur-tarief
SKODA 120, m. '85, nwe Apk,
Klaprozenweg 65 A, na 17 uur
020-6794842, 020 6908683.
mooie gave auto, rijdt als nieuw
tel 020-6234189
ƒ 1250.- 020-6105478.
Hef brug, spuitcabine
of sleutelruimte nodigt
De scherpste prijzen voor
HEINING HOBBYHAL
TOERCARAVANS
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
Actiemodel
01721-8913., 10 mm Adam

Service en
Reparatie

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790,- Tel.
020-6853683, b g g 6181775,

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen
Tel. A'dam 020-6942145

036-5321238 en 02990-34768

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 020-6932074

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
SPOEDCURSUS
ƒ895,- mcl. examen
* ƒ45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs
Info 020-6464778.

GEZAKT' Slaag nu op Saba'
Antillen, week hotel/zwembad
Rijtest/theoneles/njles, A'dam
Rijschool Mobiel 06 52835270

Autoverhuur

Amsterdams .
StadsbSad
Amsterdams <é
f
StadsbSad

BIJ

Ouke Baas

Subaru

Subaru

BIJ DE GROOTSTE DEALER
VAN NEDERLAND

De Mini Jumbo
Super White

SUBARU-HEERE
Ceintuurbaan 225, A'dam

020-6719154
MOOY;EN ZOON
v: h Museum .autobedrijven
In PRIJS gelijk
In SERVICE beter".
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
• Info: 020-6623167;6732853

Auto's te koop
gevraagd

Nieuwe 6-persoonscamper te huur.
Ook geschikt voor wintersport
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697.

Autosloperijen
Autosloperij A de üede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B.V
Tel.' 02502-45435
Het HOOGSTE BOD1" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring. Tel 0206754193

De hoogste * prijs voor elke
merk auto a contant met
vrijwar bew , tel 02990-37825
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel. 0206105^78
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750000 ex
• „SHOWROOM"
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving
Oplage 750.000 ex
Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel. 020-6658686
• Bewijsnummers van een ge1
plaalste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ3,-

Amsterdams
Stadsblad..

Amsterdams
StadsbGad

Amsterdams
StadsbCad. .
Buitenveldertse
Courant m=_, Diemer
S Courant =-

Skoda

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ

-

03/92
06/92
06/92

Chevrolet Ber, 3 1 GT, aut, rood01/90
Ford Fiesta 1 1, grijs
11/85
Peugeot 205 1 1 Ace , rood 01/89
Renault 19 TL, blauw
08/88
VW Golf 1 3 Manh , zwart
06/89
Alfa 33 1 7 QV, rood
07/87
VW Golf Diesel, b j '79, beige, Alfa 33 1 7 IE, (Nw mod ) groen08/90
Alfa 75 1 8 IE, Lpg, rood
03/90
tweede eigenaar, ƒ 1 000
Alfa 75 2 O Twm Spark , rood
05/90
Tel. 020-6108591
Alfa 33, 1 3 Sportswag , rood 08/88
VW Golf Diesel, bj. '82, punt- Alfa 164 Turbo Dsl, groen
. 03/91
gaaf, nw APK, ƒ3950 Inruil
Alfa 164 Twm Spark , zwart 04/91
mog Tel 02990-37825

Volvo

Porsche

Extra's: Sunroof
radio/cassette op slede,
spatlappen, striping, matten
wieldoppen, en stootstnppen
t.w.v. ƒ 2.000,- GRATIS
of ƒ1.000.- kontantkortmg

Telefoonnummer:.

Naani:.
Adres: _
Postcode + Plaats:.

"1^>V1

COMPAGNY CARS:
CIVIC 1 3 DX, rood
.
CIVIC 1 5 DXI, autom , rood
CIVIC Sedan, 1 5 DXI, blauw

Campers

1
2

"~"'

CIVIC 1 3 Luxo, wit
05/85 105000 km ƒ 6950
CIVIC 1 3 Luxe, rood
04/88 102 000 km ƒ 1 3 950
CIVIC 1 4 G L , wit
01/88 42000 km / 14 950
CIVIC 1 5 l GL, rood
11/89 41 000 km / 18950
CIVIC 1 5 l GL, wit
08/90 24 000 km ƒ 21 950
CIVIC 1 5 l GL, blauw
05/90 41 000 km ƒ 21 950
CIVIC 1 3 Luxe, zilver
08/91 12 000 km ƒ22950
CRX 16 l, 16V, rood
10/87 46000 km ƒ19950
INTEGRA 1 5 EX, wit,
08/87 76000 km ƒ13950
INTEGRA 1 5, zilver
03/87 83000 km ƒ13950
PRELUDE 1800 EX autom , gnjs03/85 103000 km ƒ 1 1 950
ACCORD 20 Ex, autom , beige 11/86 110000 km ƒ 12950
ACCORD, Sed , 20 EX Lpg, grijs 11 /90 64 000 km ƒ 29 950
ACCORD, Sed , 20 EX aut , wit 05/89 45000 km ƒ24 950

ANDERE MERKEN:

Seat

Ja, ikwil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst |
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
l'njs cxcl. I'riji mcl.
advertentie in.
n.
6% B.T.W. ó%UT.W.

INRUIL - AUTO'S - SPRING IN T VELD HONDA:

OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O Z ) Tel 6626842

Hoofddorp, 02503-14097

L nu zelf een* sfiowroom heeft\of'uw -a.mp blinkend voor de "de&t -zet, met een
,
SHQWROOM zet;u uw auto pas^ecfcfc .mt.,4e schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale - ?; >
autorubriek van-Het-,Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladeft^a^Wëekiriedia in het,gebied*
Groofc-Atnsterdarrt, Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage ^van^ca:^ 750,000 exèrópkr^rl'
van'Weesp tot Zandvobrtv- '•
''*vvV' '^
'
,:\ "\^

*

GRD 1 9, grijs kent, 4-'92,
LOOO km, div. opties, interessante prijs Tel: 02902-61697

ZUIDWIJKH

Algemeen

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

07/87 ƒ 14 250.12/88 ƒ 9250.- Toyota Canna 2, b j 1990,
kmst. 50000, t z g s t . , pr
ƒ16500. Tel 020-6837373/6005563.
TOYOTA Landcruiser FRP top,
heel mooi, 1986, grijs kent.,
vrpr./18000 Tel 02987-4178

Koudijs Autobedrijf B.V.

Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd/kw bet 020-6416607

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor AVeen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 • 62055
(gratis halen en brengen)

Triumph

DezeBn

,

ƒ11.950,ƒ 12.950,ƒ20250,ƒ 17 650.ƒ13250,ƒ16250,ƒ18950,ƒ19250,ƒ25950,ƒ32750,-

Autofinanciering en verzekering :;:;

Amstelstein - Suzuki

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. Acclaim, '82, groen met
4-drs, 5-bak, ƒ2250-,
Expocar Trading 020-6153933
Dus Leeuwekeur: zeker en beter

-. •=.?,\

Schrijf hier in bloklcttcrs
uw tcUt, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

08/87
10/88
05/90
09/89
02/88
10/89
05/90
03/89
07/90
04/89

Suzuki

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Nissan

Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Pick-Ups, Vans,
'Blazers en luxe wagens, kunnen wij u diverse door inruil
verkregen occasions_aanbieden:
Chevrolet Astro 4.3, bjr. 1989, grijs kenteken, 55.000 KM
Chrysler Voyager LE 3.0, bjr. 1990, alle opties
:
ord:,Mercury Sable LE stationwagon, bjr. 1990, alle opties
tover Sterling 825, bjr. 1988, veel extra's, LP.G
"oyót'a Hi-Luxe 2.2 benz., bjr.'89, 4WD, polydeck, sunr.,gr.kent.
oyota Dyna 100 Diesel Pick-Up, bjr. 1988, grijs kenteken
Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

T.k.' Opel Kadett b.j.'SO, APK
'93, ip.s., ƒ 1.350.
Tel 02975-40053/45468

Peugeot

Fiat

Chevrolet

-.-.

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP

Fiesta 1.3 Cheers
1/92
Fiesta 1.3 Couner
5/92
Escort 1.6CLX
4/91
Onon 1.3 nche
1/92
ALBERS Autobedrijf,
Achterdijk 37, Ouderkerk aan
de Amstel. Tel.: 02963-1767.
HH. h , tegen inruilpnjzen: Ford
Sierra 2.0i CLX 4-drs„ zilver
metall., zonw. glas, 9-'90,
35.000 km, ƒ22.500. Scorpio
2.4i CL 4-drs, 1-'91, ƒ25000
Fiesta 1 1 C, 11-'88, ƒ8500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Amsterdam, 020 6627777

Mitsubishi

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

.

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC
AX 11 RE 04/89 ...ƒ12.440.AX 11 TE 12/90. ..ƒ13.700.AX11TE,5-dr. 03/91/14.900.AX 11 TGE 10/89 . ƒ12.900.AX 11 TGE 07/90 ..ƒ14.900A X 1 1 TGE 06/90 ..ƒ 13.600.AX 11 TRE 07/87 . ƒ 8.900.AX 14 TRS 03/87 . .ƒ 9.800.AX 14 TRS 10/88 ..ƒ11.900.AX Image 08/90 .. ƒ 14.900.AX MISTRAL 04/90 . ƒ 13.200BX 14 TE 08/89. ..ƒ15.200BX 14 TE 10/89 . . .ƒ 14.900.BX 16 RE 08/89 . ƒ 16.900.BX 16 RS 04/86 . .ƒ 8.750.BX 16 TGI 02/92 ..ƒ26.900
BX 19 D 06/89 .. . .ƒ 15.400
Bx 19 TRD 06/89 . .ƒ 16.900.BX 19 TRD 02/89 ..ƒ 18.400.BX 19 TRI 08/89 .. .ƒ 19.200.BX Deauville 03/92 .ƒ24.400.BX Turbo 02/89 ....ƒ22.400BX Reflex 02/92 ..ƒ22.900.BX Reflex 02/92 ...ƒ22.400.Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken
Verkoop nieuw en gebruikt
Citroen en Peugeot
BOVAG-garanties
100% financiering mogelijk
DE WEER 29.ZAANDAM,
Tel.: 075-350985

Daihatsu

k. BMW 316, 1988, 110.000
<m, cirrus blauw, APK, i.z.g.st.
[Tel overdag: 02503-62161.
r k. BMW 324D, bj 5-86, km.st.
190.000, zien
is
kopen,
11.000. 020-6738462 na 18 u.

1-17".
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Zandvoorts
• Nieuwsblad

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

/l/s het aan de kat ligt...
WHISKAS

SELECT MENU
in de luxe smaken:
forel/zalm of rund/lamsvlees

STYLING

HAARGEL

STEVIGE WITTE

HANDIGE PLATTE

WASMAND

ZAKLANTAARN

hoog model met deksel,
goed voor ca. 60 liter
wasgoed. Per stuk

inclusief batterij.
Gaat langer mee, in diverse
kleuren. Per stuk

tevens te gebruiken als
pot- en flesopener. Per stuk

ELDERS 153$ BIJ ONS

ELDERS^r^BIJONS

ELDERS^r^BIJONS

diverse soorten
REUZEPOT500ML

KUIP 250 GRAM

ELDERS^SS'BIJONS

ELDERS J2J& BI J ONS

.
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MULTI-FUNKTIONELE
ROESTVRIJ STALEN GROTE

ij

u

V

PHILIPS ALKALINE
SCHITTERENDE

l

BATTERIJEN

KERSTKAARTEN \

gaan dubbellang mee!
PENLIGHT MODEL

in mapje van 8 kaarten zonder J
envelop, of 3 a 4 kaarten \
met envelop. Per pakje
\

PAK 4 STUKS

ELDERS

BIJ ONS

ELDERS^49"BIJ ONS

HUISHOUD-

TAFELKAARSEN
extra lange brandduur

DOOS 20

STUKS

ELDERS^SS^BIJ ONS

r^.«

; >;
-\-- ,-Ji !i--\v-'-"
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TAARTVAN
DEWEEK!

l&

KOELEMAN

' DELMONTE
HALVE PERZIKEN

DILL CHIPS

AVIKO

CALVE

VLEES& VISSAUZEN

ideaal voor pizza's, soep of sauzen

heerlijk zoetzure augurkenschijfjes, ook ideaal als
garnering

of DELMONTE ANANAS

AARDAPPELSCHIJFJES

mooie dikke schijven

mooi dun gesneden

diverse verrukkelijke smaken

BLIK 400 GRAM

GROTE POT 720 ML

LITERBLIK

BAAL 450 GRAM

FLES 250 ML
ELDERS 3£tf BIJ ONS

ITALIAANSE GEPELDE

TOMATEN
ELDERS jtité BIJ ONS

op lichte siroop

ELDERS Mté BIJ ONS

ELDERS &té BI J ONS

MARS REPEN

BAVARIA

gevulde melkchocolade
met caramel,
voor nog meer energie

MALT BIER

PAK S REPEN

KRAT 24 PIJPJES

ELDERS $A$ BI J ONS

ELDERS ^3^ BIJ ONS

alcoholvrij

KONINGSBERGER
een nieuwe vriesverstaart
met verse appelparten, rozijnen
en banketbakkersroom.
Afgewerkt met geschaafde
amandelen.
VRIESVERS: dus verser
bestaat niet!

VOORDELIG!
löfpONO

ZOEK UIT: ELSTAR, GOLDEN
ÖELICIOUSi GOUDRElNEnEN,n
SoXÏORANGE OF JONAGOLD

lELDER

240 GRAM
ELDERS
&2T BIJONS
:s:W«SSSSJJS$:^

BIEFSTUK
250 GRAW
:^SJJS^SiS

ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!

500.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 21 oktober 1992

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 43

Oplage: 5.150

EMM wil optreden als
projectontwikkelaar

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht is bereid als projectontwikkelaar op te treden bij de
planontwikkeling voor de voormalige voetbalvelden bij het
NS-statiqn. Dat zegt EMM in haar Werkplan 1991. Komend jaar
blijven die velden echter nog braak liggen. De enige nieuwbouw
die EMM op het programma heeft staan, zijn de bejaardenwoningen op de locatie Bennoheim. De bouw daarvan begint donderdag 29 oktober.
EMM wil zowel voor het hele project op de voetbalvelden, als voor
een deel ervan als projectontwikkelaar optreden. „Maar hoe meer je
bouwt, hoe gunstiger de algemene
kosten uitvallen," zegt ad interim
directeur Peter Kramer. Volgens
Kramer zou deze rol van de woningbouwvereniging een paar grote voordelen hebben. Bijvoorbeeld het ontbrekeri van een externe projectontwikkelaar, waardoor er maar twee
partijen overblijven: de aannemer
en
de woningbouwvereniging.
,,Daardoor mis je een tussenpersoon, of - populair gezegd - een opeter". Daardoor blijft er meer geld
over dat - als tweede voordeel - ten
goede komt van de Zandvoortse
huurders.

'Geen baksteen'
Of EMM de kans krijgt als projectontwikkelaar op te treden, is nog
niet bekend. De voorbereidingen
van de gemeente zijn nog lang niet
zover dat daar duidelijkheid over gegeven kan worden. Een ding staat
echter wel vast: volgend jaar kan er

In verband daarmee toont EMM
ook interesse voor het terrein van
garage Versteege, de Peugeotdealer
die in het centrum gevestigd is, tussen Pakveldstraat en Prinsenhofnog niet gebouwd worden. Dat blijkt straat. Dit garagebedrijf gaat dicht.
onder andere uit een voorspelling Of de woningbouwvereniging als sedie wethouder Ingwersen, financiën, rieuze koop-kandidaat kan worden
deed tijdens een persconferentie gezien, moet worden afgewacht. Zij
eerder deze maand. „In 1993 wordt zal het waarschijnlijk moeten opneer op de voormalige Zandvoort- men tegen - andere - projectontwikmeeuwenvelden nog geen baksteen keiaars.
geplaatst," aldus Ingwersen. EMM
zal de planontwikkeling voor de
De nadruk valt volgend jaar dan
voetbalvelden in ieder geval 'zeer ook op 'beheer'. Aan 'veranderende
kritisch volgen'.
wensen' moet in principe binnen de
bestaande woningvoorraad tegeDat laatste zegt de woningbouw- moet gekomen worden. Vrij ververeniging in haar Werkplan 1993. taald zou dat kunnen betekenen, dat
Daaruit blijkt ook dat zij komend bepaalde toewijzingscriteria (bijjaar maar één nieuwbouwproject voorbeeld de verhouding van het
kan uitvoeren: de veertien senioren- aantal personen tegenover het aanwoningen op de plaats van voorma- tal kamers) minder strak gehan- • Het zand wordt eerst afgegraven en vervolgens op een grote zeef gedeponeerd. Zo worden de granaten
FOIO Bram siijnen
lig Bennoheim. Voor de bouw daar- teerd worden. In 1993 wordt de toe- uitgefilderd en later onschadelijk gemaakt door de Marine.
van geeft wethouder Termes don- wij zingssystematiek bekeken op
derdag 29 oktober het startsein. 'On- haar effectiviteit. In dat jaar wil
danks de woningbehoefte op onze EMM ook overeenstemming bereiwoningmarkt zullen wij in 1993 ver- ken met de gemeente Zandvoort
der geen nieuwbouw kunnen ple- over een nieuw systeem van woongen.'
ruimteverdeling. Er zijn voorstellen
Dat heeft uiteraard ook te maken gedaan voor verandering. Het doel
met het feit dat er nauwelijks tot daarvan is onder andere een 'eenduigeen bouwlocaties meer zijn in deze dig, inzichtelijk, eerlijk en doelmagemeente. 'Nieuwbouw is voor ons tig verdelen van de woonruimte in
niet belangrijk, maar zal op termijn Zandvoort.'
ZANDVOORT - Aannemingsbedrijf Leemans uit Vriezenveen langs natuurlijke weg weer opgeis deze week gestart met het opgraven van explosieven uit de hoogd, waardoor de put met een laag
Tweede Wereldoorlog. De Koninklijke Marine zal de granaten van twee meter afgedekt werd.

Pottekijkers niet welkom
bij opruimen explosieven

ZANDVOORT - "De exploitant van het circuit heeft niet voldpende middelen om milieumaatregelen, nodig voor de uitbreiding van het circuit, te kunnen treffen." Dat denken de stichting
Duinbehoud en de heer P. Boeré. Zij maakten dinsdagmiddag in
een hoorzitting hun bezwaren tegen de uitbreiding van het
circuit kenbaar aan de provincie.

Henk Wijkhuisen van de stichting
Duinbehoud maakte ook bezwaar
tegen de plannen. Hij vond dat het
circuit 'de catastrofe die komt als
het milieu niet verbeterd wordt', in
de hand zal werken. Daarnaast is de
Kennemerduinen aangewezen als
Stiltegebied, waar met een circuit
'naast de deur', weinig van terecht
komt.
Ook vreeste hij dat de plannen van
het circuit om maatregelen te nemen om de geluidhinder te beperken, de grond te saneren en compensatiemaatregelen te treffen voor de
afname van het natuurgebied, op de
lange baan geschoven worden.
"De geschiedenis heeft geleerd dat
de gemeente niet voldoende in de
gaten houdt of milieumaatregelen
wel genomen worden. Diverse convenanten uit het verleden zijn niet
nagekomen en kritiekpunten van de

Waterstanden
Datum
22 okt
23 okt
24 okt
25 okt
26 okt
27 okt
28 okt
29 okt
30 okt

HW
LW
-.- U8.15
00.45 09.14
01.40 09.57
02.26 10.14
03.07 10.55
03.51 11.34
04.36 00.20
05.15 01.15
05.59 02.00

HW LW
12.16 20.15
13.1621.04
14.05 21.54
14.4822.34
15.29 23.15
16.07 --.-16.52 12.35
17.31 13.20
18.15 14.10

Maanstand:
NM zond. 25 okt. 21.34 u.
Springtij 27 okt. 16.07 u. NAP+125cm

Vandalisme

Vcrsteege

'Circuit heeft niet genoeg
geld voor milieumaatregelen'

Catastrofe

3

in Zandvoort nauwelijks nog mogelijk zijn.'

'Exploitant moet begroting op tafel leggen'

Het circuit wil uitbreiden om de
A-status te krijgen. Daartoe zou de
racepiste van 2519 meter naar 4500
meter moeten worden uitgebreid.
Het bestemmingsplan is op 28 april
dit jaar door de gemeente vastgesteld. Vervolgens is het in diverse
commissies behandeld en is de inspraakprocedure gestart. Uiterlijk
17 december moeten Gedeputeerde
Staten aan de gemeente kenbaar
maken, of zij akkoord gaan met de
wijziging van het bestemmingsplan.
De heer Boeré twijfelde vooral aan
de economische haalbaarheid van
het plan. "Er is geen enkele f inanciële onderbouwing. Het bestemmingsplan gaat er van uit dat het circuit
fondsen zoekt en subsidie bij VROM
aanvraagt voor de sanering van het
terrein. De gemeente betaalt er niets
aan mee. De subsidie van VROM is
ongetwijfeld niet voldoende kostendekkend en ik heb er twijfels bij of
de exploitant van het circuit die
fondsen vindt." Ook zette hij vraagtekens bij het toezicht van de gemeente: "De toegezegde geluidswal
tussen de recreatiebungalows en het
interimcircuit is er nooit gekomen.
Ik vind dat het circuit eerst met een
begroting moet komen, voor het bestemmingsplan gewijzigd wordt."

Ali Effern
Zelf is ze ooit keurturnster
geweest. Nu geeft ze met
veel plezier les aan tweehonderd
leerlingen. Ali Effern in de rubriek
Achter de Schermen.

commissie Milieu Effect Rapportage (MER) worden terzijde gelegd.
Van de geluidbeperkende maatregelen die het circuit eind 1990 zou treffen is bijvoorbeeld niets terechtgekomen. Ook de belofte volgens het
zonebesluit, dat er maar gedurende
vijf dagen Grand Prix gereden
wordt, is geschonden, want inmiddels zijn het er dertien" aldus Wijkhuisen.
Daarnaast baarde het hem zorgen
dat de geluidswallen niet op de plankaart staan ingetekend en dat de publieksvrije zone in het noordoostelijk deel van het circuitgetaied niet is
opgenomen in het bestemmingsplan.

maatschappelijke activiteit is, die geld kost." Maar dat zo'n
opvatting geen toetsingsgrond is.
"De overheid wil autosport. Bovendien hebben de staten uitgesproken
het eens te zijn met het circuit in
Zandvoort." Dat het circuit er blijft
staat volgens De Boer vast. "We
moeten ons nu alleen afvragen of de
A-status van het circuit mogelijk is.
Je kan immers ook een circuit zonder A-status hebben."

afvoeren of tot ontploffing brengen. Met het opruimen van het
Nu de najaarsstormen voor de
oorlogsafval is een bedrag van een kleine vijf ton gemoeid, deur
staan, is er een risico dat de
waarvan de gemeente 2500 gulden voor haar rekening neemt. De explosieven
weer bloot komen te ligrest betaalt het Ministerie van Financieën.
gen. Vandaar dat er deze week geAannemingsbedrijf
Leemans
heeft maandag een graaf- en zeefinstallatie overgebracht naar het
strand, ter hoogte van Grand Café
Riche, om explosieven die daar in de
Tweede Wereldoorlog terecht zijn
gekomen, uit te zeven.

zich een zogenaamde 'springput' bevo'nd. Een springput is een kuil
waarin de verzamelde explosieven
(in 1945) door middel van een explosie onschadelijk zijn gemaakt. Sommige granaten bleven echter intact
en leveren nu een gevaar op voor
wandelaars. Door de cikalving van
het strand zijn de resten van de put
in het voorjaar naar boven gekomen.

In de maanden april tot en met
juni van dit jaar zijn er op die plek
een groot aantal explosieven gevonden. Het gaat vooral om diverse granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Camping
Met het opruimen van de springDit oorlogsafval is inmiddels onschadelijk gemaakt door de Konink- put is niet eerder gestart, omdat de
lijke Marine.
put zich in de buurt van de kampeervereniging bevond en er al veel reUit onderzoek van de politie en de creanten aanwezig waren. Bovenmarine, is gebleken dat op deze plek dien heeft het strand zich in juni

Verwacht wordt dat de werkzaamheden vijf weken zullen duren. De
kosten bedragen 489.975 gulden. Op
grond van het 'Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede
Wereldoorlog', kan de gemeente die
kosten declareren bij het Ministerie
van Financieën. De gemeente moet
echter een drempelbedrag van 2500
gulden voor haar rekening nemen.

Genieten van
'Odiezee'
ZANDVOORT - Ongeveer honderd Zandvoortse kinderen genoten
van de voorstelling Odiezee, die Circustheater Van de Camp en The Flying Meatballs opvoerde in het kader
van de kinderboekenweek. De voorstelling paste in het thema van de
week: 'Land in zicht'. "De kinderen
waren buitengewoon enthousiast.
Er was prachtige muziek te horen
en er zat veel acrobatiek in de voorstelling verwerkt," aldus bïbliotheekmedewerkster Marianne Mondeel. Het aantal plaatsen dat de bibliotheek beschikbaar had voor de
kijkers, was precies voldoende.

Milieuplan
Volgens gemeenteambtenaar Sanbergen is de exploitant van het circuit wel degelijk van plan om milieumaatregelen te treffen. "Er zijn al
wat maatregelen genomen en de
MER is vrijwillig uitgevoerd. Bovendien is het circuit een van de weinige
bedrijven met een milieubeheerplan. Er is geen enkele reden om aan
te nemen dat de beloften niet nagekomen worden." Daarnaast was het
volgens hem de provincie die toezicht moet houden op het nakomen
van beloften en voorwaarden en niet
de gemeente. Ook wees hij erop dat
het huidige bestemmingsplan het
circuit al, qua ruimte, de mogelijkheid biedt om de verlengde baan te
realiseren.
Gedeputeerde De Boer, die milieu
in zijn portefeuille heeft, stelde dat
hij zich wel kon vinden in de redeiiering van Boeré dat een race "een

Chess
Op het zesde Raadsheer Raj~
pid-toernooi in Amsterdam is
<3
het eerste viertal van Chess Society
verrassend sterk voor de dag gekomen. De Zandvoorters eindigden
op een fraaie vijfde plaats in de zeer
sterke B-groep.

Zeeschuimers
Afgelopen zaterdag hebben
(de kunstzwemster van de
O
vereniging "De Zeeschuimers" in
Purmerend vele limieten behaald
voor de Nederlandse kampioenschappen.

Georgïërs
Maria de Graaf is er in geQ
slaagd een Zandvoortse
*?
dochter van een Georgiër op te
sporen. Er moeten nog een stuk of
acht andere kinderen van Georgiërs
rondlopen in Nederland.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

de afdeling Plantsoenen. De bomen
worden begin volgend jaar geplant.
De iepen die nog aanwezig zijn in de
Zandvoortselaan, blijven daar staan,
tot ze vanzelf geveld worden door de
iepziekte. Daarna worden ze vermoedelijk vervangen door platanen.
De iepen leverden even een discussie op in het gemeentehuis. "Is het
niet beter ze nu meteen te vervangen
door platanen," suggereerde een
Bentvelder.
Wethouder Van Caspel antwoordde dat de gemeente eerder had voorgesteld de iepen te kappen, maar dat
de Bentvelders juist de iepen wilde
behouden. Indien de omwonenden
alsnog de iepen kwijt zouden willen,
dan zou dat geregeld kunnen worden, mits de wethouder met spoed
de wens op schrift, ondertekend met
handtekeningen van de omwonenden, zou krijgen.

In het Groenbeleidsplan staat dat
in Bentveld het laan- en boskarakter
gehandhaafd en versterkt moet worden. De gemeente wil daarom zogenaamde bosbermen, zoals in de Teunisbloemlaan, ontwikkelen. De trottoirs worden niet voorzien van tegels, maar blijven onbestraat. Om
het lanenkarakter te verstevigen,
worden er in de Zandvoortselaan
volwassen platanen geplant. "Een
boom die behoorlijk groot wordt,
In het plan van de wethouder zoueen groot blad heeft en snel groeit," den de iepen echter niet vervangen
aldus de heer Boekelman, hoofd van worden door andere bomen, maar

wordt het fietspad wat opgeschoven
en de groenstrook vergroot.

Aerdenhout
Aerdenhout zal voortborduren op
het beleid van de gemeente Zandvoort en eveneens het laan- en boskarakter handhaven, zodat het
groen in de gemeenten op elkaar afgestemd is.
Kostenbeheersing en minder spuiten met chemische middelen. Dat
zijn de andere speerpunten in het
groentaeleidsplan. De gazons zullen
minder worden gemaaid en er worden plantensoorten in de perken gezet, die weinig onderhoud vergen.
Niet alle aanwezigen waardeerden
dat. "Dan komen er allemaal lelijke
paardenbloemen en madelieven in
het gazon," aldus mevrouw Abspoel.
Dat was precies de bedoeling. De gemeente wil juist bloemen in gras en
bermen zaaien, zoals dat in Haarlem
al gebeurt.
Aan de zuidzijde naast het fietspad, komt een dubbele haag van vel-

desdoorns, (zoals nu al in de Bramenlaan staat) met een dikte van
ongeveer 2.75 meter en een hoogte
van 1.25 meter. Het voetpad zal verdwijnen, zodat voetgangers op weg
naar de bushalte moeten omlopen.
De Bentvelders maakten zich zorgen over de veiligheid van de jonge
fietsers. "De kinderen zullen zich
proberen door de haag te wurmen,
om de Zandvoortselaan over te steken," vreesde een vrouw. Volgens
Boekelman was die kans klein, omdat de haag heel breed en dicht beplant zou worden.
Het groenperkje in de buurt van
het PEN-huisje wordt voorzien van
siergroen, aangepast aan de omgeving. Getracht wordt tevens het lelijke bouwwerk te camoufleren. In de
middengeleiders in de Zandvoortselaan worden bloembakken gezet,
met wisselteelt. In het voorjaar komen er bollen in, daarna volgen de
viooltjes, zomerbloemen en winterbeplanting. Ook in het groenstrookje bij de verkeerslichten komt wisselteelt.

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

Brand in
bovenwoning
ZANDVOORT - Zondagmorgen
rond negen uur kreeg de brandweer
een melding van brand in een bovenwoning aan de Pakveldstraat. De
rook kwam onder het dak vandaan.
De politie, die eerder ter plaatse was
dan de brandweer, forceerde twee
deuren, zodat de spuitgasten het
pand snel in konden. Door de dikke,
zwarte rook lukte dat de politie niet.
De brandweer trof in de bovenwoning een 51-jarige Zandvoorter buiten kennis aan op zijn bed. Hij werd
uit het pand gehaald en hem werd
eerste hulp gegeven. Vervolgens is
hij per ambulance overgebracht
naar een ziekenhuis in Haarlem.
Daar werd hij met vergiftigingsverschijnselen opgenomen. De brandweer heeft de brand geblust. Nader
onderzoek wees uit dat de brand ontstaan was in een stapel kranten in de
toiletruimte in de bovenwoning. De
toiletruimte brandde geheel uit. De
rest van de bovenwoning, en een
daaronder gevestigde winkel liepen
rook- en waterschade op. De politie
stelt een onderzoek in naar mogelijke brandstichting.
(ADVERTENTIE)

Zie onze
adv. in dit
blad

« De bibliotheek trakteerde de jeugdige lezers op theater. Foto Bram stijnen

Boskarakter Bentveld wordt ondersteund
BENTVELD - De Zandvoortselaan in Bentveld zal worden
voorzien van een aantal volwassen platanen met een stamdoorsnee van 25 a 30 millimeter. Daarnaast komt er een dikke haag en worden er wat
bloembakken met wisselteelt
neergezet. De bewoners van
Bentveld konden zich vinden
in de plannen die de gemeente
hen maandagavond voorlegde.

start is met de werkzaamheden, ondanks dat het nu herfstvakantie is.
Om de 'pottekijkers' te weren, heeft
de Marine het terrein met bouwhekken afgeschermd en de twee aangrenzenden toegangspaden tot het
strand afgesloten, 's Nachts wordt
het terrein bewaakt door een particulier bureau.

Binnenkort zullen er opvalO
lend veel scholieren met een
O
fototoestel door het dorp heen lopen. In het kader van het HALT-project vormen zij zich letterlijk en figuurlijk een beeld van het vandalisme. Door middel van excursies en
het maken van foto's.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29,00 D jaar ƒ52,00
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' Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
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Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Vandaag in ondertrouw
26 oktober a.s. zijn wij
60 jaar getrouwd
Onze vrienden en bekenden zijn
van harte welkom op de receptie,
die wij ter gelegenheid hiervan
geven in Rest. Queenie, Kerkplein 8 te Zandvoort, van 16.00
tot 18.30 uur.

•GEMEENTE

Wim en Liana
Gefeliciteerd
Ouders en schoonouders

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het
Raadhuis:
maandag 26 oktober 1992 19.00 uur Cie Financiën
N.B. Let op de gewijzigde aanvangstijd.

Lo en Puck Cohen
Zr. D. Brondersstraat 2
2042 EE Zandvoort

Op de agenda staat o.a. de behandeling van de begroting
1993.

Desirée en Michel

„Ook al weet je dat het leven een einde
neemt,
het afscheid komt altijd onverwacht - de
pijn is f e l .
Toch nog te vroeg moesten wij afscheid nemen

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren terinzage bij de receptie in de hal
van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht
voor nadere informatie over de punten die op de agenda
staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht
om over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren.

bedanken hierbij
iedereen voor onze
gigantische en
overweldigende trouwdag

Robbert Croese
13-4-1900

17-10-1992

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Weduwnaar van Maria M. C. Croese-Bakker
Zijn leven was voor anderen. Hij was niet alleen
een fijne vader, maar vooral een goede vriend
waar je op kon bouwen.
Lida en collega's van „Het Huis in de Duinen",
bedankt voor jullie zorg en liefde.
Rob Croese
Arthur Copeland
John Carson
Ruud en Henny Ooms
Mariette, Renate en Irene
Marijke en Danny ter Haar
Wytske - Kirsten
Herman Heijermansweg 73/B204
2042 XR Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.

'De Quttte, Loine,
'div. vis- en vleesspecialiteiten
ook van de grill!

Op 22 sept. is weggelopen van zijn
vak.adres/Friedhoffpl. 5
mijn poes ± 4 jr
gr. gestreept (cypers) m. witte
neus, bef en voetjes, rood
vlooienbandje m. adreskoker.
Laat u a.u.b. weten waar ik haar
kan vinden?
Ik mis haar vreselijk!
Kerkdwarspad 5
Tel. 15235 of 16391

Boul. Barnaart 14

Kwekerij

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

P. van KLEEFF

ledere woensdag gesloten

Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 17093

Correspondentieadres:
\Vilhelminaweg 31
2042 NN Zandvoort

BLOEMBOLLEN

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

The Impossible Dream
Petrus Jacobus Cornelis Halsema
10 januari 1935

18 oktober 1992

Anneke Halsema-van der Horst
Cecile en Karin
Els en Wiet
Job en Sasja
Sebastiaan
Malou
Peter en Ester

Bas

Dinsdag gesloten

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Te huur
etage
ƒ 950,- p.mnd.

Piet is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen
bezoek
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 23 oktober om 14.00 uur in het crematorium
Velsen te Driehuis (Westerveld).
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in een der ontvangkamers van het
crematorium.

En div. kamers van

ƒ 450,- p.mnd.
incl.
Tel. 18766

EJTLm

thomsonstraat 1
postbus 505
telefoon 02507-17741 •
2040 ea zandvoort

Co

Jacobus Gerardus Giesberts
De vele blijken van medeleven hebben ons zeer gesteund.
Het is een troost voor ons te beseffen hoezeer hij bij
velen geliefd was en hoe hij door velen gewaardeerd
werd.
V/ij danken u hiervoor hartelijk.
M. J. Giesberts-Bakkenhoven
Annemarie
Johan
Zandvoort, oktober 1992
Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling, in welke vorm ook betoond, na het onverwacht overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader
en fijne opa

Hendrik Albertus van Zeijl
betuigen wij U onze oprechte dank.
A. van Zeijl-Mulder

Ton
Ellen
Martijn, Marleen
2041 PM Zandvoort, oktober 1992
Burg. Beeckmanstraat 35
Dankbetuiging
Wij danken u allen hartelijk voor de vele blijken van
medeleven en belangstelling bij het overlijden en de crematie van onze

Paul
Het is voor ons een troost te weten dat hij zo geliefd

was.
Mede namens Irene
Fam. J. E. Teuwen

Klaar voor
gebruik

Bestel nu
02550-22107

Te huur aangeb.

LOODS
± 200 m2
gas- licht en water
aanwezig
Zeer goede
bereikbaarheid
02507-14212

Uitnodiging
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt
Ivlacht" te Zandvoort voorde algemene vergadering op dinsdag 10 november 1992, aanvang 20.00 uur in Gran Dorado, De Ruyterzaal, Trompstraat 2
te Zandvoort.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bestuursverkiezingen
In verband met het aftreden van de heer A. Koper zijn bestuursverkiezingen aan de orde.
Volgens de statuten (artikel 10:2) moet een voordracht van het bestuur
bij de oproeping van de vergadering worden meegedeeld. Hierbij draagt
het bestuur de algemene ledenvergadering voor de heer R. Segerink.
Vermeld dient te worden dat deze voordracht een bindend karakter heeft.
Het doen van een bindende voordracht kan ook geschieden door 20 leden. Deze voordracht moet tenminste 7 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Hierbij dient een lijst
gevoegd te worden met de handtekeningen en de namen van de leden die
de voordracht steunen en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen
aanvaarden.
4. Aantrekken geldlening
Aantrekken geldlening groot-onderhoud complex 6 en gedeelte van complex 7.
Voorstel tot het aantrekken van een geldlening met het oog op het verrichten van groot-onderhoud in de complexen 6 en in een gedeelte van 7.
In verband met uitvoering van groot-onderhouds projecten is het aantrekken van geldleningen noodzakelijk.
5. Rondvraag
6. Sluiting
Zandvoort, 20 oktober 1992
J. R. Berkenbosch, secretaris

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

ADVERTENTIES

inbaar1 ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
?
•••';"; Daarnaastv' kunt ü bij ons
Uitvaartverzekering
eeir Natara- ; .-:; '<..-. v>; .:;..VV
, • • . ; . uitvaartovèreënkomst

Vrijdag 23 oktober 1992

Mathieu Michel
„l jaar La Bastille"
Gefeliciteerd
en wensen jullie nog
veel succes en
gezelligheid
De Moeders

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen; bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Gedurende voormelde termijn dat het plan ter visie ligt,
kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij voormeld
college, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
096B92
097B92
098B92
099B92

Kostverlorenstraat 96
Haltestraat 25
Haltestraat 25
Zandvoortselaan,
ing. waterleidingduinen
100B92 Haltestraat 27
101B92 Van Ostadestraat 4

wijzigen zij-en achtergevel
interne verbouwing
uitbreiding met serre
bouw luifelconstructie
restaurant 'De Duinrand'
wijzigen winkelpui
oprichten bergruimte

U kunt deze aanvragen inzien bij afdeling Bouwtoezicht en
Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur gedurende
een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling
betrokken. In sommige gevallendient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er
een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning

Met ingang van 1 september is de wijze van inzamelen van
Klein Chemisch Afval veranderd. Tot dan toe werd elke
tweede zaterdag van de maand het KCA huis-aan-huis
opgehaald.

(art. 18AWRO)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met
toepassing van artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening een bouwvergunning te verlenen voor:
- uitbreiden woning Langelaan 14.

Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aanhuis opgehaald!

Dit bouwplan ligt met ingang van 23 oktober 1992 gedurende
veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de Sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur. Gedurende de termijn dat het
plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk bezwaren worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Het KCA wordt ingezameld
op bepaalde punten in het
dorp. De zogeheten Ecocar
rijdt een route met enkele
halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze
plaatsen worden toegebracht.

Verleende bouwvergunning

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Com. Slegersstraat
08.15-09.00 uur
Schuitengat
09.15-10.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45-13.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalsstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45-16.30 uur

Meldingen,zoalsbedoeld in de herziene Woningwet, worden
niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register
op te vragen. Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht & Milieu, Raadhuisplein 4.

Vervanging deel riolering en
herinrichting Koninginneweg
Vanaf eind oktober zal in de Koninginneweg een gedeelte
van de riolering vervangen worden. Het betreft ongeveer het
gedeelte tussen de Koninginneweg nr. 39 en de Prinsesseweg.
De werkzaamheden zullen in twee fasen worden uitgevoerd.
Allereerst zal het riool tussen nr. 39 en de Wilhelminaweg
worden vervangen. Daarna zal het gedeelte tussen de
Wilhelminaweg en de Prinsesseweg worden aangepakt.
Zowel het rijgedeelte als de trottoirs zullen worden opengebroken en opnieuw worden ingericht. Dit speelt zich voornamelijk af in het gedeelte tussen de Van Ostadestraat en de
Prinsesseweg. Bewoners zullen hierdoor tijdelijk hun auto
ergens anders moeten parkeren.
Het huisvuil kan op de volgende dagen en plaatsen worden
aangeboden:
dinsdag
: Kostvertorenstraat, Van Ostadestraat, Koningstraat, Prinsesseweg;
donderdag : Emmaweg, Wilhelminaweg.
Nadere informatie: 02507-61556

Uitwerking bestemmingsplan
(art. 11 WRO)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het
voornemen om ten behoeve van de uitbreiding van de
kantoorruimten op het perceel Vondellaan 60 (Gran Dorado)
het bestemmingsplan 'Recreatieproject Van LennepwegVondellaan' nader uit te werken, zulks overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.

WEEKMEDIA.
MEDEDELING

Met ingang van l november a.s. zal het dealerschap van Peugeot in het
rayon Zandvoort worden overgenomen door de dealer uit Heemstede:

Deze overname door „van Schagen van 1890 BV" mag voor de berijders
van Peugeot in het rayon Zandvoort beslist geen nadelige gevolgen
hebben. Bij deze nodigen wij dus alle klanten van „Versteegh bv" uit
voor eventuele vervanging van de auto, onderhoud, reparatie, A.P.K.
keuring enx. kennis te komen maken met:

Wegens omstandigheden te koop
compleet
Fleischmann
treinstel

089B92 Diaconiehuisstraat7 uitbreidenwoningenplaatsen
dakkapel
Belanghebbenden, die dooreen vergunning rechtstreeks in
hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de
wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

De Ecocar zal per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

van Schagen
van 1890 bv

Johannes Hendricus Kunkeler

Uit aller naam:
S. Kunkeler-Molenaar

Inleverdag Klein Chemisch Afval

CHRIS HARDENDOOD

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven en condoleances waren voor
ons een grote troost.
lu het bijzonder gaat onze dank uit naar Dr. B. van Bergen, voor zijn steun in deze afgelopen moeilijke periode.

De teksten van de genoemde dienstvoorschriften liggen
tijdens werkdagen terinzage bij het bureau Voorlichting van
de gemeente, Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Telefoon 02507-61492.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

AGENDA*
Droog
openhaard-hout

De burgemeester van Zandvoort heeft in zijn functie als
korpsbeheerder van de politie Zandvoort, de volgende
dienstvoorschriften uitgevaardigd:
1 voorschrift met betrekking tot het onderzoek aan de
kleding van in te sluiten arrestanten
2 voorschrift met betrekking tot het aanleggen van de handboeien tijdens vervoer van de arrestant naar het politiebureau.

De eerstvolgende inleverdag is woensdag 28 oktober!

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens

Favaugeplein 611
2042 TS Zandvoort

Leeg is de plaats, maar in gedachten bij ons, onze lieve

Dienstvoorschriften politie

ONTROOSTBAAR

van

Het ontwerp-besluit, het bouwplan alsmede het uitwerkingsplan liggen met ingang van 23 oktober 1992 gedurende 14
dagen ter visie bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Raadhuisplein 4, alhier (geopend ma. t/m vrij 9.00-12.30
uur).

Verleende hinderwetvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder
voorwaarden om gevaar, schadeof hinder voor de omgeving
te ondervangen, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:
- een verkooppunt voor patates frites en snacks, gelegen
aan de Haltestraat 23A te Zandvoort.
De beschikking en andere stukken die op de aanvraag
betrekking hebben liggen met ingang van 23 oktober 1992 tot
23 november 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt
daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De
stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 23 november 1992 kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus 20019,2500 EAte Den Haag door:
a de aanvrager
b de betrokken adviseurs
c degenen die conform de artikelen 20,21,22,2" lid of 28,
1" lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht
d elke belanghebbende die aantoonbaar redelijkerwijs niet
in staat is geweest conform bovenstaande artikelen bezwaar in te brengen.
De beschikking is na 23 november van kracht, tenzij beroep
is ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de
Raad van State bij de Voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuurvande Raad van State een schriftelijk
verzoek is gedaan tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening.
22 oktober 1992

BETMIIÜ
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

(nog in doos). Nw.pr.
ƒ 998,- voor ƒ 600,-.
Tel. 13615.

TE KOOP

Leren
bankstel
2+3-zits
iets beschadigd

200,-

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

1,89
1,73
1,04

Lul SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Tel. 16987

Automobielbedrijf van Schagen van 1890 bv.
Achterweg 38/hoek Wilhelminaplein
2103 SX Heemstede, tel.: 023-293450, fax: 023-289368
Wij x.ullen zorg dragen voor een korrekte afwikkeling en wij staan voor
service.
Ter kennismaking hebben wij voor de klanten van autobedrijf Versteeg
bv de volgende aanbiedingen:

- gratis wintercontrole
- bij A.P.K. keuring en/of grote beurt gratis leenauto

Graag tot ziens.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Al'een gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.
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Scholieren zetten vandalisme op de foto
ZANDVOORT - In het kader
van het HALT-project gaan de
scholieren van de groepen zeven en acht van de Oranje Nassauschool, de Hannie Schaftschool en de Mariaschool het
vandalisme in eigen buurt fotograferen. Daarnaast brengen
zij een bezoek aan het politiebureau, de brandweer en de afdeling openbare werken van de
gemeente.
Ruitjes van scholen en bushokjes,
die ingegooid worden. Graffiti, het
vernielen van brievenbussen en verkeersborden; allemaal vormen van
vandalisme die vooral gepleegd worden door jongeren. Bureau HALT
(HALT staat voor Het ALTernatief,
red.) hoopt de jongeren bewust te
maken van de gevolgen van hun daden en heeft een anti-vandalisme-project opgezet, ter preventie van
vandalisme. Het project is in de eerste helft van oktober is op de Oranje
Nassau-, Hannie Schaft- en de Mariaschool ingegaan.
De scholieren van de groepen zeven en acht hebben een lespakket
ontvangen, waarmee zij bewust gemaakt moeten worden van de gevolgen en overlast van vandalisme. De
leerlingen gaan daarnaast eind van
deze maand op excursie. Aan de
hand van voorbeelden uit de praktijk zal hen duidelijk gemaakt worden hoeveel overlast vandalisme
veroorzaakt. De scholieren brengen
een bezoek aan het politiebureau,
brandweer en de afdeling openbare
werken van de gemeente.
Ook zullen de jongeren zelf, gewapend met een camera, de straat op-

gaan om vandalisme in hun eigen flats. Ook worden er weieens auto's
buurt te fotograferen. De foto's wor- bekrast."
den in november tentoongesteld.
Konijn vindt de actie van HALT
nuttig. "ledere vorm die er op gericht is jongeren bewust te maken
Enorme hoeveelheid
van de gevolgen van vandalisme,
"Door de excursie en de grote sta- heeft nut. Of het wat uithaalt is een
pels foto's, worden de jongeren ge- andere vraag. Maar door middel van
confronteerd met een enorme hoe- het maken van foto's, worden de jonveelheid vernielingen," vertelt Mar- geren duidelijk geconfronteerd met
ko Kleijn, van het HALT-project. het vandalisme. Ze moeten zich er
Juist doordat ze geconfronteerd dus op concentreren."
worden met die hoeveelheid en bij
openbare werken bijvoorbeeld al die
vernielde borden zien, krijgen ze een Samenwerking
De politie heeft al enkele keren
indruk van de omvang van het vandalisme en van de schade. Dat heeft jongeren overgedragen aan bureau
effect," weet hij.
HALT. Bureau HALT is opgezet
door de gemeenten Zandvoort, BloeEen jaar geleden werd hetzelfde mendaal, Heemstede en Benneproject gevolgd. Het is niet te zeggen broek, in samenwerking met politie
of er sindsdien minder vandalisme en justitie. Het bureau bemiddelt
gepleegd wordt in Zandvoort: "De tussen jeugdige daders van vandaliscijfers hangen ook af met het aantal me en benadeelden. Jongeren in de
jongeren in een bepaalde leeftijdsca- leeftijd van twaalf tot achttien jaar,
tegorie.
die vanwege vandalisme met de poliAls je toevallig een periode hebt tie in aanraking komen, kunnen
met minder jongeren met een leef- naar HALT verwezen worden, als de
tijd van zo'n veertien jaar, dan lijkt ouders daar toestemming voor gehet alsof het vandalisme is afgeno- ven. Gebeurt het niet, dan volgen ze
men, maar dat komt dan gewoon de gebruikelijke weg via justitie. Het
doordat er minder jongeren zijn," HALT-bureau laat de jongeren alteraldus Kleijn. Vorig jaar wisten de natieve ^werkzaamheden, zoals het
scholieren heel wat vernielingen te schoonmaken van bushokjes, of
fotograferen.
brandweerwagens, uitvoeren.
Volgens woordvoerder Hans Konijn van de gemeentepolitie Zandvoort, valt het jeugdvandalisme-gehalte in Zandvoort wel mee. Maar
het dorp is er niet van verschoond.
"Het door jongeren toegebrachte
vandalisme betreft vooral graffiti in
de buurt van scholen en pleinen, vernielde ruiten van bushokjes en kapot gemaakte brievenbussen in

ZANDVOORT - Het gecombineerde autobedrijf Rinko/Jongsma aan de Curiestraat 8
in Zandvoort-Noord, Renaulten Forddealer, krijgt een rechtstreekse
satellietverbinding
met de Renault-hoofdkantoren in Parijs en Amsterdam.
Het bedrijf is afgelopen twee
jaar voorbereid op allerlei
nieuwe ontwikkelingen.

Voet gebroken in
donker Bentveld
ZANDVOORT - De opbrekingen in Bentveld hebben een
57-jarige Zandvoortse zaterdagavond een gebroken voet
opgeleverd. Toen zij een stukje
langs de Zandvoortselaan
moest lopen, gleed zij in een
greppel.

Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden af te stemmen op het • HALT-medewerker Marko Kleijn denkt dat jongeren de gevolgen van vandalisme pas goed inzien als ze een idee
delict. "Jongeren die bijvoorbeeld krijgen van de grootte van de aangerichte schade. De foto's geven hen daar een goed beeld van.
een ruitje van een school ingooien,
Archieffoio Weekmedia
moeten de schade van het ruitje vergoeden en daarnaast bijvoorbeeld
een dag meelopen met de conciërge,
omdat hij degene was die de scherven heeft opgeveegd," legt Marko
Kleijn uit.
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie

MENINGEN

Garage Rinko/Jongsma krijgt
satellietverbinding met Parijs

Zandvoorts
Nieuwsblad

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Eindelijk circus in Circus
De heer of mevrouw Terborgh
vond het symposium over de structuurschets Zandvoort nog het meest
lijken op een circusvoorstelling. Volgens hem of haar slaagden de
'clowns' er echter niet in het publiek
te vermaken.

ook probeerde, er kon geen lachje af.
Aan het slot van de voorstelling
bleef een stormachtige reactie van
de genodigden, hele en halve notabelen en andere ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf, achterwege. Nu kan je van de structuurschets
zeggen wat je wil, maar dit sloeg

„Ik was op weg naar een restaurant aan de Zandvoortselaan om
mijn verjaardag te vieren. In plaats
daarvan heb ik de avond in het ziekenhuis doorgebracht." Voordat zij
het restaurant had kunnen bereiken,
gleed zij met haar voet in een greppel.
De vrouw wijt haar ongeluk aan
het feit dat het trottoir totaal was
opgebroken en er geen voorziening
was aangebracht om op te lopen.
„Het was één grote zand- en blubbertroep. Bovendien was het pikdonker. De verlichting deed het
met." Over het wegdek van de Zandvoortselaan lopen was volgens haar
levensgevaarlijk, omdat de auto's
dan vlak langs scheren. „Ik heb contact opgenomen met de politie, maar
verklaart dat de schuld bij de wegenbouwer ligt."
De werkzaamheden hebben al tot
meer klachten geleid: de coördinatie
is ver te zoeken waardoor de overlast
erger is dan nodig was. Begin deze
week waren de woningen wel met
plankiers te bereiken. „Maar het is 's
avonds niet verlicht, dus je moet wel
heel goed uitkijken," bevestigt een
van de betrokkenen. De overlast zal,
zoals vorige week al in deze krant
gemeld, nog tot het eind van dit jaar
voortduren.

Niet geschoten

ZANDVOORT - De 22-jarige Zandvoorter die vorige week een kogeltje
werkelijk alles. Wanneer je die drie tussen zijn ooglid en zijn wenklolbroken hun gang liet gaan! Doods- tarauw kreeg, heeft zelf niet meegetil bleef het en je kon de autochto- daan aan het schieten. Dat blijkt achnen bijna hardop horen denken: hier teraf. Hij liep met zijn vriendin en
trappen we niet m. We mijden de twee vrienden door de duinen. Deze
speelautomaten - waar het allemaal laatste twee waren in het bezit van
om begonnen was - en gaan stilletjes een windbuks. Toen een van deze
ons weegs. Er viel zelfs geen bedank- mannen struikelde ging het luchtje richting 'opperstalmeester' te be- drukgeweer af. Het slachtoffer is
luisteren. Die had zijn snor reeds overgebracht naar het AMC in Amsterdam. De kogel kon daar echter
gedrukt. Nu de bolus nog.
niet verwijderd worden omdat dit te.1.1'. Terborgh.
Kostverlorenstraat !I2.
veel risico's met zich meebracht.

Het wil maar niet lukken met de
pretbolus aan het Gasthuisplein.
Maar voor de eerste keer in zijn bestaan deed het circus zijn naam toch
eer aan op maandag 12 oktober j.l.
Het programma onder de veelbelovende titel 'Symposium' werd geopend door de eigenaar/opperstalmeester. Zonder Dorussnor, maar
net zo onverstaanbaar en struikelend over ieder woord als in het dagelijks leven. Vervolgens betraden
drie als clowns vermomde bouwkundigen het Madurodampodium
ZANDVOORT - AH Effern
en gaven een staaltje onbeheerst
neersabelen van de jongste struc- (51) is geboren en getogen
tuurschets van Zandvoort ten beste. Zandvoortse en - zoals ze zelf
• Autobedrijf Rinko/Jongsma is voorbereid op nieuwe tijden en ontwikkezegt - 'nog altijd een ouderwetlingen.
Foto Bram Stijnen
Maar ze hadden ook alternatieven se gymjuf'. Sinds 1967 is ze als
zijn de beelden ook buiten de ope- laag. De opslagruimte heeft zelfs een meegebracht. Enkele uren eerder leidster bijna fulltime in sportningstijden van buiten af te bekij- vloer van 50 centimeter. De riolering uit de dikke duim gezogen. Die met hallen te vinden. De laatste
ken.
is voorzien van een vetafzuiger en die grote rode neus (echt of vals?) tien jaar is ze vooral actief beDe showroom is opnieuw geschil- ook de uitlaatgassen worden met bood aan een drempel halverwege trokken bij het Meer Bewegen
derd en voorzien van een Renault- nieuwe apparatuur opgevangen. de zeereep te maken, zodat je de voor Ouderen.
-boutique. Die bevat onder andere Nieuwe apparatuur is er ook voor strandpachters zomers in de gedraagbare telefoons en kleine (3 het testen en afstellen van benzine- bruinde nek kan kijken. Een tweede
inch) kleuren TV's voor in de auto of en dieselmotoren. Bij de entree van wilde de dagjesmensen uit Amster- door Everhard Hebly
thuis. Het pand is pas beveiligd met de werkplaats herinnert een marme- dam onder het Stationsplein door
ren plaat nog aan vroeger tijden. Aan als balen stro naar het strand schuieen alarmsysteem.
Vanwege de nieuwe, aangekondig- het moment dat de ouders van de ven. Een derde vertoonde een dia
de milieu-eisen beschikt het bedrijf ondernemer, het echtpaar Jongsma- van Miami Beach om de aanwezigen
Van haar 51 jaar bracht ze er nu over een 30 centimeter dikke ga- -Schuiten, hun autobedrijf begon- te amuseren. Maar wat het drietal samen met haar echtgenoot - vier
door in Heemskerk. „Ik ben toen
ragevloer met een vloeistofdichte nen: l maart 1926.
echt op mijn knieën teruggekeerd
naar Zandvoort en ik wil hier van
mijn leven niet meer weg." Verspreid door de regio geeft ze naar
schatting aan tweehonderd mensen
gymnastiekles en conditietraining.
Voornamelijk aan 55-plussers, want
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Ali Effern is leidster bij Meer BeweWeekend:
Zandvoort
(tevens
pension) gen voor Ouderen (MBvO) in ZandKontaktdag NPB-afdelingen uit de 24/25 oktober 1992
Weekend 24/25 oktober 1992
regio. Aanvang 11.30 uur, eind plm. POLITIE: Alarmnummer 06-11. In an- 02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443. voort, Schalkwijk, Hoofddorp en IJdere gevallen: tel. 13043.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverle- muiden.
15.30 uur.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
ning: Voor informatie, advies en hulp
Daarnaast geeft ze, voor eigen reZondag 10.00 uur: ds. J.A. van LeeuBRANDWEER: Alarmnummer 06-11. tel. 17373, op alle werkdagen van kening, al vijftien jaar trim- en conwen, Viering Heilig Avondmaal
Indien géén spoed 023-159500 of - voor 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus ditietraining in 't Stekkie. „Dat beRoomskatholieke Kerk:
Kinderdienst in het Jeugdhuis
100, 2040 AC Zandvoort.
gon toen in Hummeloord, een peuinfo overdag - (02507) 61584.
Zaterdag 19.00 uur:
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: terspeelzaal die nu met meer bewoord/communieviering
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mr. J.P. Bommel, Zondag 10.30 uur: woord/commu- AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. (voorheen Dienstencentrum) Konin- staat. Het gros van de deelnemers is
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), ginneweg l, tel. (02507) 19393. Spreek- tussen de dertig en veertig jaar en er
nieviering, pastor Cl. v. Polvliet
Overveen
Centrale Post
Ambulancevervoer uur op dinsdag- en donderdagmiddag is een afwisselend programma, van
van 13.30 tot 15.00 uur.
aerobic tot het werken met toestelKerk v.d. Nazarener:
(CPA) Kennemerland.
Vrijzinnige
Belbus: Om van de belbus (voor bewo- len. Afgezien van de lessen tennis ik
Zijlweg 218, Haarlem.
Geloofsgemeenschap NPB:
DIERENAMBULANCE
(Dicrenbe- ners van 55 jaar en ouder) gebruik te drie keer in de week en trimmen we
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
kunnen maken, dient men zich 24 uur met een klein ploegje wekelijks een
scherming): 023-246899.
van te voren op te geven bij Huis in de half uurtje, want je moet zelf ook wel o Ali Effern: „Ik ben echt op mijn knieën naar Zandvoort teruggekeerd."
Zondag 19.00 uur avonddienst
HUISARTSEN: De volgende huisart- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 wat doen."
sters, de absolute turntop van Ne- een nieuweling te kennen geeft het
sen hebben een gezamenlijke waarne- uur. De kosten per persoon bedragen
Zandvoorts
derland. Dat bleef ze zeven jaar. moeilijk te vinden om aansluiting te
mingsregeling: J. Anderson, B. van vanaf l juli 1991: ƒ1,50 voor een enkele
Jehova's Getuigen:
Inleveren
Daarna werd ze verenigingsleider bij krijgen, help ik zo iemand de eerste
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paar- rit, ƒ2,- voor een retour.
Nieuwsblad
„Ik moet eerlijkheidshalve beken- OSS en ging ze keepfit-lessen geven. keren. Dan zeg je 'jongens, dit is een
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en dekooper, H. Scipio-Blüme, F. Wee- Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort:
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donl, tel. 13459 bgg nen dat ik het trimmen tegenwoor- „Dat werd op gegeven moment veel nieuwe die mee wil doen, kan dat?'
nink. Informatie daarover tijdens Noorderstraat
maandag 19.00 - 21.00 uur.
derdag m Zandvoort, Bentveld en AerdenInl.: E. van Rongen, L. Meesz- weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur, 023-320899 of 320464. Spreekuur op dig weieens oversla, mijn leeftijd te zwaar. Die meiden die je moest Het geeft nooit problemen. Waar ik
hout. Uitgave Weekmedia BV Hoofdred.
J M. Pekelharmg Hoofd commercie. J F
straat 14, Haarlem, tel. 023-244553. én tijdens feestdagen via telefoonnum- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- gaat, zo langzamerhand meespelen. helpen op de toestellen, werden ou- enorm van kan genieten is wanneer
Sas.
mer 30500. De spreekuren van de dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder Ik kan niet meer zoals vroeger vier der en zwaarder, het was niet meer je deelnemers ook lichamelijk voordienstdoende arts zijn zowel op zater- volgens afspraak. Deze hulpverlening, uur achter elkaar aerobicles geven. te doen. Ik ben nu een echte uit ziet gaan. Ik ken een voorbeeld
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel
van een man die een verkeersongedag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur beschikbaar voor iedere inwoner van Ik sta nu elke dag in de sporthal en MBvO-er geworden."
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
j
Burgerlijke
stand
B
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor 020Tien jaar geleden begon ze niet het luk had gehad en vrijwel niets meer
eigenlijk moet ik gaan afbouwen
en van 17.00 tot 17.30 uur. Een af- Zandvoort, is gratis.
6451515 tijdens kantooruren.
spraak is niet nodig. Inlichtingen om- Telet'. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. omdat het weieens teveel wordt, Meer Bewegen voor Ouderen, het kon toen hij bij ons kwam. Als je
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek. Maritrent de diensten van dokter Plieringa 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 maar tegelijk wil ik niets inleveren sporthalgebeuren. „Het zijn sport- hem nu ziet... Hij doet overal aan
Periode:
anne Timmer.
Vomngeving/Opmaakredactie: Jan Boskelomdat ik het zo hartstikke leuk en en spelinstuiven voor 55-plussers. mee. Daar geniet ik dus van."
worden verstrekt via nummer 12181. uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
13 - 19 oktober 1992
jon (chef). Paul Busse, Pieter Hendal
De muziek vormt een belangrijk
Het is behoorlijk pittig, maar tegeTandarts: Hiervoor de eigen tandarts Zandvoortse Vereniging van Huurders: gezellig vind. Ik leef in de zaal."
Gratis advies voor leden. Telefonisch
Ze rolde als vanzelf de gymnas- lijk moet iedereen mee kunnen ingrediënt tijdens de lessen, want
bellen.
Ondertrouwd:
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Führhop, Erik en Koning, Brigitta Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - tiekwereld in. Als 16-jarig meisje be- doen, ook de echte oudjes. De mees- zonder muziek werkt het niet, aldus
Zandvoort, tel. 02507 - 17166 Postadres
postbus 26. 2040 AA Zandvoort. FaxnumJongkind, Gerrit Marinus en Hiele, Neutel, tel. 13073. Openingstijden (al- 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus hoorde Ali Effern tot de keurturn- ten van hen zijn vrij mobiel en kun- Ali Effern. „Als de muziek klinkt,
mer: 02507-30497. Kantoor geopend- maannen nog veel. Het leuke is dat je moet je iets doen door het ritme.
léén
voor
recepten):
zaterdag 287, 2040 AG Zandvoort.
Geertruida Maria
dag 13-16 u., dinsdag 10-13, 14-16 u.,
weliswaar les geeft, maar ook zelf Zodra ik muziek hoor denk ik altijd
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag Woningbouwvereniging EMM: Klachwoensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13actief mee kunt doen. Soms ben je 'wat kan ik hiermee'. Het gaat er in
17 u.; vrijdag 9-12 u.
technische
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten tentelefoonnummer
Gehuwd:
Regiokantoor' Gebouw Aemstelstyn, Laan
geen leidster, maar deelneemster. dit vak om datje deelnemers zoveel
de
openingstijden
telefonische
infordienst:
17577.
Bestuurlijk
spreekuur:
Velletri,
Marcello
en
De
Groot,
Liliavan de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
Dan wil ik dus ook per se winnen. mogelijk stimuleert meer te beweiedere eerste dinsdag van de maand
matie over de regeling via tel. 13073.
ne Jolanda
tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51,
In de rubriek Achter de
Dat mag eigenlijk wel niet als leid- gen en muziek is daarbij een hulpKonings, Michel Pierre Jeroen pn Wijkverpleging:: Voor spoedgevallen is van 19.30 tot 20.00 uur.
1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020Schermen gaat het Zandvoorts
6475449. Micro-advertenties tel 020 ster, maar bij het MBvO wel. Ze zijn middel."
het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's Sociale Verzekeringsbank: spreekuur
Dcvilet;, Désirée Frédérique
Nieuwsblad op zoek naar de
582.6271.
soms zo fanatiek dat ik moeite heb
Post, Edwin en Van lersel, Cathari- avonds, 's nachts en in het weekend te tijdens de 'even' weken op woensdag
'mens' achter bekende
Verkoopmanager: M. Christiaanse
„Bij de ouderen draai ik net zo
om te winnen als we gaan badmmbereiken via de doktersinformatie- 10-12 uur, in Gemeenschapshuis, L.
na Johanna
personen uit deze gemeente.
gemakkelijk Michael Jackson als
tonnen."
Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
Van Hattum, Alexander Henrik en dienst: tel. 023-313233.
Deze
week
gaat
de
rubriek
weer
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
Strauss. Waarom ook niet, als je het
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Knottnerus, Ellen Beatrijs
van start met een interview met
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
maar leuk presenteert. Ik wil daarBoer-Burgh en/of mevr. A.C. Gombert, Taxi: tel. 12600.
Ali Effern.
nummers ƒ 1,75.
Vrolijk
om eerst de muziek kennen, want
Overleden:
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
Zij geeft gymnastiek en
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68.13 00
„Het is heel gezellig en de omstan- dan kun je er meer expressie in leg34,
tel. 14131.
Open
ma.
Borsch
geb.
Voogt,
Gerarda
Charlot02507-14437.
conditietraining;
aan
bijna
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 •
digheden zijn optimaal. De mensen gen. Maar desondanks blijf ik toch
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 14-17.30/18.30-20.30 uur, dl. 14-17.30,
ta, oud 95 jaar
tweehonderd mensen.
17166
zijn altijd vrolijk. Ze komen voor jou een beetje een ouderwetse gymjuf
10-17.30,
vrij.
Alblas geb. Füzi, Vilma, oud 76 jaar beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847. woe.
en voor de sport. Hot sociale contact die de deelnemers vooraf rondjes
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
Cohen, Bertha Wilhelmina, oud 91 Dieren: (Overige diensten) Vereniging 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. 10-14
1941.
is bij het MBvO heel belangrijk. Als laat lopen."
jaar
v.h. welzijn der dieren (02507) 14561, uur.

A c h t e r de s c h e r m e n

Ondernemer Jan Jongsma heeft
een drukke periode achter de rug
met investeringen. Die zijn gericht
op nieuwe ontwikkelingen in de autobranche. Scherpere milieu-eisen
maar ook nieuwe technische snufjes. De werkzaamheden zijn net afgerond vóór de introductie van de
nieuwe Renault Safrane, de opvolger van de Renault 25, die Jongsma
ook in de showroom heeft staan.
Een van die snufjes is een rechtstreekse satellietverbinding met Parijs en Amsterdam. Daarmee kunnen eigen TV-opnames van Renault
over nieuwe ontwikkelingen en dergelijke ontvangen worden. Daarnaast is er een rechtstreekse computerverbinding met de hoofdkantoren voor informatie over voorraden
van auto's en onderdelen.
De computer versnelt een aantal
werkzaamheden. En niet alleen de
voorraadadministratie. Zo kan een
klant in de speciale verkoopruimte
binnen een minuut een offerte op
papier krijgen, van een auto inclusief alle gewenste extra's. Voor koop
of leasing. In een aparte presentatieruimte wordt met videobeelden veel
informatie gegeven over alle Renaults. Door een 24-uurs presentatie

Kerkdiensten

AU

Effern

'Ik blijf een ouderwetse gym juf

i Weekenddiensten
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GRATISCDOFICBIJ'TOPENENVAN'NYOUROP-IIEKENING
Onder

de naam

'YOUROP'

ABN AMRO een heleboel

presenteert
zaken die

het

omgaan met je eigen geld gemakkelijk

DOE

Alles speciaal gericht op jonge
mensen van 7 tot 15 jaar. Maar
bepaald niet kinderachtig: 'n extra
hoge rente, overschrijvingsformulieren en 'n handige
opbergmap. En met een PIN-code kun je ook geld
opnemen bij de geldautomaten. Als je nu een YOUROPrekening komt openen bij ons kantoor kun je kiezen uit
de muziek-cassette 'Pump Up Your Ears' of CD
'A Shock For Your Shoes'. Met Europese hits van
wereldformaat.

YOUROP ;VOOI! IEDEREEN VAN I I0l 15 JAAR,
ABN AMRO
Grote Krocht 12-14
Kerkplein 7
Zandvoort.

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel.

SCHILDERWERK

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

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

14764-14090

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

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

Café Sam Sam
Dorpsplein 2
presenteert

TINEKE FRANKEN
(Live music)

zaterdag 10 oktober
aanvang 9 uur
Tot ziens

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SINGER

NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

>

vraagt met spoed in
Zandvoort

>

'S 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
HSINGERU FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

Dagblad „De Telegraaf"

t
*

Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van lederen meubelen.
Een soort investering in de toekomst want uiteindelijk heeft u veel langer plezier van de
door u met veel zorg gekozen meubelen.
Door ons kwaliteitsbeheer wordt het Sanders-leer.
Tijdens onze leer-aktie kunt u zelf zien. zitten en voelen waarom Sanders-leer zo populair is.
Bovendien zult u versteld staara van de interessante aanbiedingen.
Onze leer-aktie duurt van zondag;18 oktober t/m zaterdag 15 november.
•, :
Zolang devoorraad strekt!

BEZORGER M/V

VOORDELEN VAN LEDEREN SANDERS-BEKLEDING:

Verdienste tussen ƒ 75,- en
ƒ 80,- p. week.
Uitbet. wekelijks + 4x p.
jaar bonus van ƒ70,-.
Bel voor meer
info tel. 023-328073.

• SANDERS LEER IS STERK
• SANDERS LEER IS MAKKELIJK IN ONDERHOUD
«SANDERS LEER IS TIJDLOOS
• SANDERS LEER IS VOORDELIGER DAN U DENKT
(LANGERE LEVENSDUUR)

Laatje vandaag nog door je intuïtie
naar Rinko sturen.

Prijzen vanaf slechts F. 2.499,= 3+2 zits

Sandrs
OVERTOOM 557 (HOEK AMSTELVEENSEWEG), AMSTERDAM.
BEREIKBAAR MET BUS 15,171,172 OF TRAM 1, 6,17. TELEFOON 020-6184733.
DONDERDAG KOOPAVOND. GRATIS PARKEREN IN ONZE PARKEERGARAGE.

.? v.

Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep
van Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft
wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage
van meer dan 500.000 exemplaren.

Ten behoeve van ons kantoor in Amsterdam zoeken wij op korte termijn een

TELEFONISCH
ADVERTENTIEVERKOPER
(M/V)

RenaySf introduceert de nieuwe Safrane.
Eindelijk is hij er. De Renault Safrane. Het kost ons
enige moeite om u niet uitgebreid te vertellen over de

g HW« ••-•

. Safrane
een proefrit

(± 18 uur per week)

waanzinnige elektronische snufjes, de interessante
milieu-aspecten en het bijna overdreven comfort.
Want ons enthousiasme kent geen grenzen.
We weten echter uit ervaring dat zelfs het meest
boeiende verhaal in het niet valt bij een proefrit.
Als u in bent vooreen werkelijke topklasseren u
weet waar onze ontwerpers toe in staat zijn, dan hoeft
u slechts uw intuïtie te volgen. Die gaat dan immers
lijnrecht naar onze showroom.

Autobedrijven Rinko
Cuiïesiraai 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN K L E U R

Het takenpakket omvat telefonische acquisitie ten behoeve vari de
Weekmediabladen: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, met als primair aandachtsveld de Personeelsmarkt en
Speciale objecten.
Van de juiste kandida(a)t(e) verwachten wij een opleiding op HAVO/
MEAO-niveau. Hij/zij heeft een commerciële achtergrond en beschikt
tevens over goede contactuele eigenschappen en een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid.
Een goede telefoonstem is een vereiste.
Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling, doch is geen
vereiste.
Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal
ƒ 2.876,- en maximaal ƒ 3.593,- bruto per maand (full-time).
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u vanaf heden inwinnen bij
de verkoopmanager, de heer Bas Berger, te bereiken onder telefoonnummer 020-5622618.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met vrijdag 30 oktober 1992
richten aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie N.V.,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer A.
Schermer, onder vermelding van AS/92.06.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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ZANDVOORT - Op het zesde
Raadsheer Rapid-toernooi in
Amsterdam is het eerste viertal van Café Neuf/Chess Society verrassend sterk voor de dag
gekomen. De Zandvoorters
eindigden op een fraaie vijfde
plaats in de zeer sterke
B-groep. Absolute hoogtepunt
was de 3-1 zege op het in de
landelijke tweede/derde klasse
uitkomende Sissa uit Groningen.
Na de tweede plaats van vorig jaar in
de 2e/3e klasse werd Café Neuf/Chess Society dit jaar zeer hoog ingedeeld. De oorzaak hiervan was dat
er werd gekeken naar de gemiddelde
KNSB-ratings van de teams. Daar
zowel Pred van de Klashorst, als
Olaf Cliteur over een hoge rating taeschikken, werd het eerste vietal van
de Zandvoortse club ingedeeld in de

Sterk optreden Chess
zeer sterke B-groep, die bestond uit
top eerste klasse teams, promotieklassers en zelfs de derde klasse van
de landelijke schaakbond. '
De hoge indeling bracht echter
ook nog en voordeeltje met zich mee
en wel dat het Zandvoortse team,
dat behalve Fred van de Klashorst
en Olaf Cliteur, ook Hans van Brakel en Dennis van der Meijden in de
gelederen had, de eerste ronde tot de
geplaatste teams behoorden en derhalve aan een zwakke vierde klasser, Raadsheer 7 uit Amsterdam,
werd gekoppeld. Dit leverde Café
Neuf/Chess Society dan ook een
snelle 3-1 overwinning op. Deze overwinning had echter wel tot gevolg

dat Chess in de tweede ronde hoofdklasser Philidor Leeuwarden als tegenstander kreeg. Dit team behoort
tot de sterkste twintig van Nederland. De Zandvoorters verloren danook kansloos met 4-0 ondanks ijzersterk spel van Cliteur en Van
Brakel.

Sensationeel
De derde ronde zou sensationeel
verlopen tegen het zeer sterke Sissa
uit Groningen. De Groningers, die in
de eerste ronde het tweede team van
Chess, dat bestond uit Peter van der
Beek, Mare Kok, Nico Handgraaf en
Ton Marquenie met 4-0 hadden ver-

slagen, dachten ook het eerste team
wel even op te knappen. Een klinkende 3-1 overwinning voor de Zandvoorters was echter het gevolg van
deze onderschatting. De dag kon
voor de schakers uit Zandvoort niet
meer stuk.
Door met 2-2 gelijk te spelen tegen
Raadsheer 2 leek een goede eindklassering mogelijk. De vijfde ronde
leverde een 3-1 nederlaag op tegen de
reserves van Purmerend, maar de
zesde ronde werd met dezelfde cijfers in winst omgezet. In de laatste
ronde was het in de promotieklasse
uitkomende Dos/Nieuw West uit
Amsterdam de tegenstander. Dennis
van der Meijden won fraai maar de

goed in vorm zijnde Hans van Brakel maakte zijn enige foutje en verloor. Olaf Cliteur lanceerde een tactische remiseaanbod waardoor Van
de Klashorst het karwei kon afmaken. Dit lukte hem echter niet en hij
moest met een remise genoegen nemen. Eindstand 2-2. Met acht
matchpunten en veertien bordpunten eindigde Café Neuf/Chess Society op een zeer fraaie vijfde plaats in
de B-groep, die in totaal uit twaalf
teams bestond.

Vermaak
Het tweede viertal slaagde er niet
in tot een winstpartij te komen,
maar vermaakte zich uitstekend.
Dit team heeft zich overigens met de
komst van Alexander Enthoven behoorlijk versterkt. De sinds kort in
Zandvoort woonachtige Enthoven
heeft in zijn studententijd in Delft de
nodige schaakervaring opgedaan.

Marathonlopers zetten hun beste beentje voor

ZANDVOORT - De Holland Casino-ZVM handbaltcams kwamen afgelopen zondag voor het laatst dit
jaar in het veld voor het spelen van
tauitenhandbal. Aanstaande zondag
wordt een aanvang gemaakt met de
zaalhandbal competities.
Het besluit van de mannen van
coach Joost Berkhout was best rodelijk te noemen. In de lastige uilwedstrijd tegen BSM hield Holland Casino-ZVM goed stand. Na een 8-8
ruststand werd het uiteindelijk
19-19. Bij de stand 18-19 in Zantlvoorts voordeel werd een strafworp
gemist. De daarop volgende break
out van BSM leverde de gelijkmaker
op.
De Zandvoortse dames besloten
de competitie met een nederlaag.
Tonido bleek met 10-6 te sterk. Aanstaande zondagmiddag speelt zowel
het dames- als herenteam in du Pellikaanhal de eerste zaalhandbalwedstrijd. De dames komen om hall'
twee tegen ZAP in het veld en de
heren treden om vijf over half drie
tegen Concordia in het strijdperk.

In uitwedstrijden zijn de resultaten van het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen nog niet groots geweest. Ook tegen RCH
kwam Zandvoortmeeuwen niet tot winst (3-1), al was het betere
voetbal van de Zandvoorters.

Foto Bram Stijnen

Zandvoort'75 verliest
ook van Woudenberg
doel te komen. Ondanks de straffe
mandekking kwam Castien een paar
maal goed los, maar hij kreeg te weinig steun. De Zandvoorters kwamen
in de eerste helft tot een gevaarlijk
moment. Een vrije trap, genomen
door Jan Willem Luiten, werd pas in
tweede instantie door de Woudenberg doelman gepakt.
Aanvallend kwam Woudenberg
ook niet tot grootse daden.Slechts
eenmaal lukte het de gasten een kleine kans te scheppen. De lob ging
echter over het Zandvoortse doel. In
de tweede helft keek Zandvoort'75 al

Tennisweek
HAARLEM - Deelnemers kunnen
zich vanaf komend weekeinde inschrijven voor de Haarlemse Tennisweek. De wedstrijden worden van
zaterdag 19 tot en met woensdag 30
december gespeeld, op Tennisclub
De Nieuwe Brug, 023-355599. Er
wordt in alle speelsterkten die de
KNLTB kent gespeeld. Er is ook
een categorie voor 'lopers en rollers', waarin rolstoelers met valide
tennissers in de slag kunnen gaan.

Groenewoud en Smit
hebben goede avond
ZANDVOORT - Voor de leden
van de Zandvoortse Bridgeclub is er nog een wedstrijd te
gaan in de eerste competitie.
De spanning zal daarin behoorlijk groot zijn.

burg konden hen aardig bijhouden
en werden tweede. Het koppel
Hooij/De Vries gaat ongenaakbaar
aan kop, terwijl mevrouw Vis en de
heer Gageldonk de tweede plaats behouden.
Inlichtingen over de bridgeclub
In de A-lijn hadden de heren Groene- kan men verkrijgen bij de wedstrijdwoud en Smit een goede avond, met leider de heer H.Emmen, telefoon
een score van 62,50 procent. Met dit 18570, alleen in de avonduren.
resultaat belandden zij op een veiliger plek in de middenmoot. Tweede
werd mevrouw De Leeuw met de
heer Braun. Na vijf wedstrijden is de
koppositie in deze A-lijn ongewijzigd
in handen gebleven van mevrouw
Spiers en de heer Emmen, terwijl de
nieuwe combinatie van de heren Polak en Vergeest tweede staan.
ZANDVOORT - In de interne
In de B-lijn werd het juist van va- competitie bij de Zandvoortse
kantie teruggekeerde echtpaar Pot- Schaak Club werd bij zowel de
harst eerste. Goede tweede werd het jeugd als de senioren enige
echtpaar Gellekom. Onveranderd fraaie partijen gespeeld. Edaan kop blijven de dames Paap en ward Geerts en Rebbecca WilVerburg. Mevrouw De Kruijff en de
heer Kleijn handhaafden hun twee- lemse werden herfstkampioen. De eerste wedstrijd in de
de positie.

snel tegen een achterstand aan. Nonchalant uitverdedigen gaf Woudenberg de gelegenheid de aanval over
te nemen. Doelman Ferry Nanai
werd omspeeld en na vier minuten
was het 0-1.

Ten aanval
Nu moest Zandvoort'75 meer ten
aanval trekken. Daardoor kon Woudenberg nog meer de snelle counter
toepassen. Die werden vooralsnog
slecht uitgespeeld. De fraaiste gelegenheid op de gelijkmaker kreeg
Reinier Kreuger. Rpbin Castien
speelde zich prima vrij en zette voor
op de vrij staande Kreuger, die de
bal net naast het doel tikte.
Ook Ren Paap was dichtbij de gelijkmaker. Zijn harde schot werd
ternauwernood door de Woudenberg doelman tot hoekschop gewerkt. Dat waren de enige wapenfeiten van Zandvoort'75. Er zat niets
meer in. Zo'n tien minuten voor het
einde viel de genadeklap. Een snel
uitgevoerde aanval werd besloten
met een rake kopbal, eindstand 0-2.
"Zorg eerst dat je achter de nul
vasthoudt", was de opdracht van
trainer Gerard Nijkamp voor deze
wedstrijd. Het kwam er echter niet
van. "We speelden te lauw, te mat.
Het tempo in deze klasse licht hoger
en daarin moeten we mee. De komende wedstrijden worden erg belangrijk. Dan krijgen we de teams,
die eveneens onderin staan. We richten ons erop om van de onderste
drie plaatsen af te komen. De mogelijkheden zijn er om hoger op te komen, maar dan moeten ze er zelf
meer aan doen. In deze klasse moet
je meer dan n keer trainen, zoals de
meesten van ons doen. Ik sta klaar
voor ze, maar dan moeten we wel
minimaal tweemaal komen trainen,
zoals de andere teams wel doen anders kom je te kort. We kunnen ons
er doorheen slaan, maar dan moeten
de jongens er niet te makkelijk over
denken".

ZANDVOORT
- Afgelopen zaterdag hebben
de kunstzwemster van de vereniging "De Zeeschuimers"
in
Purmerend een
uitstekende
prestatie geleverd. Vele limieten werden behaald
voor de Nederlandse kampioenschappen. Bij deze techniekwedstrijd stonden kring Noord-Holland
em kring Friesland tegenover elkaar. Na afloop van de techniek werden er ook nog enkele uitvoeringen
gezwommen, maar deze telden niet
mee voor de eindscore. Op categorie
I deed van de Zeeschuimers Wendy
van den Broek mee. Zij behaalde
met haar 7e plaats net niet haar CI-diploma, maar volgende keer zal zij
dit zeker halen. Op categorie II werd
er goed gepresteerd door de jonge
Zandvoortse zwemsters.
Natascha Bakker zwom heel netjes en behaalde een mooie bronzen
medaille en tevens haar limiet voor
de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. Vlak daar achter kwam
Minke Kortekaas, die een goede 5e
plaats behaalde en ook haar limiet
voor de NJK. Monique van der Werff
werd 9e en behaalde eveneens de
felbegeerde limiet voor de NJK.
Bij de viertallen werden de gouden
en zilveren medaille in beslag genomen door de Zeeschuimers. Saskia
Wester werd Ie en behaalde haar 2e
limiet voor de Nederlandse kampioenschappen senioren. Ditte Valk
behaalde heel fraai een 2e plaats en

externe competitie ging voor
de Zandvoortse Schaak Club
niet door omdat het derde
team van Hoofddorp niet
kwam opdagen.

donderdag 22 oktober op het programma staat.
Doordat acht spelers niet beschikbaar waren in verband met die niet
gespeelde wedstrijd tegen Hoofddorp, werden slechts vijf partijen in
de interne competitie afgewerkt.
Daar waren enige goede partijen bij.
Edward Geerts bleef aan kop, ondanks dat hij niet in actie kwam en
mag zich herfstkampioen noemen.
Uitslagen: Klijn-Berkhout 0-1, Mollerus-El Monhem 0-1, Den Drijver-Schiltmeijer 0-1, Kok-Gorter 1-0,
Dambrink-Van Elk 1-0. De ranglijst
ziet er als volgt uit: 1. Edward
Geerts, 2. Louis Dambrink, 3. Joh
Ayress, 4. Lindeman, 5. Van Elk, 6.
Oude, 7. Mare Kok, 8. Jack van Eijk,
9. Pepijn Paap, 10. Walter Franck.

Door nog steeds onbegrijpelijke redenen, dus zonder enig bericht, bleef
het derde team van Hoofddorp weg.
Het was nog nooit eerder voorgekomen dat een bezoekende club verstek liet gaan. Vermoedelijk, afhankelijk van de reden, zal Hoofddorp Jeugd
Bij de Zandvoortse schaakjêugd
twee verliespunten krijgen. De competitieleider heeft de Zandvoorters werden tien partijen in de interne
laten weten dat de wedstrijd nu voor competitie gespeeld. Rebecca Wil-

Ondanks het gemis van drie vaste
krachten door schorsingen, toog
Zandvoortmeeuwen van meet af aan
ten aanval. RCH werd met de rug
tegen de muur gezet en kon daar
weinig tegenover stellen. Na ruim
een kwartier werd het Zandvoortse
overwicht uitgedrukt in een treffer
van uitblinker Fred Ipentaurg, 0-1.
De badgasten zaten goed in de wedstrijd en het wachten was op een

tweede doelpunt. De mogelijkheden
daartoe waren aanwezig, maar bleven onbenut.
RCH moest het hoofdzakelijk hebben van snelle uitvallen. Een paar
hoekschoppen mochten de Heemstedenaren nemen. Uit een daarvan
ontstond de gelijkmaker. Pieter
Brune kreeg de bal ongelukkig op de
voet, waarna doelman Michel Winter het nakijken had, 1-1.

heel Nederland
mee. De Zandvoortse zwemsters scoorden
netjes en drie
meisjes behaalden zelfs hun CII-diploma. Silvia
van der Donk
werd 33e en Sandra Beugel volgde op een 35e plaats.
Natascha Bakker werd keurig 39e
em Monique van der Werff behaalde
een 66e plaats. Minke Kortekaas behaalde ook haar CH-diploma en
werd 70e. Wendy van de Broek werd
128e en kwam helaas net niet in het
bezit van haar diploma. Marjolein
van der Meer, die buiten mededinging mee deed, behaalde ook haar
C2-diploma.

In de tweede helft een zelfde spelbeeld. Zandvoortmeeuwen een technisch overwicht en veel balbezit.
Ook nu kansen, maar Ferry van
Rhee werd node gemist. Schoten
van Ronald Halderman, Fred Ipenburg en Rob van der Bergh misten
net de juiste richting. Succes kwam
er aan de andere kant voor RCH.
Een RCH aanvaller werd in het
strafschopgebied tegen de grond gelopen. De toegekende strafschop
werd onberispelijk verzilverd, 2-1. In
de slotfase volgde een alles of niets
offensief van Zandvoortmeeuwen.
Zoals reeds vermeld zat het in de
afwerking niet mee. Vlak voor het
einde counterde RCH snel via de
vleugels en werd het team van trainer Teun Vastenhouw op een 3-1
achterstand gezet. Dat was tevens de
einduitslag.

NK-limieten voor
deZeeschuimers
verdiende tevens met haar puntentotaal een prestatiemedaille voor junioren en de 2e limiet voor de NKS.
Ingrid Kraaijenoord, die qua punten
niet ver achter Ditte Valk zat, eindig,de als 5e en behaalde tevens de 2e
limiet voor de NKS.
Vorige week werd er ook een Interkringen toernooi voor age-group
II in Katwijk gezwommen. Er deden
maar liefst 162 deelneemsters uit

Scoutingloop
IJMUIDEN - Scoutinggroep De IJmondtrekkers houdt zondag 25 oktober haar eerste Scoutingtrimloop.
Gestart wordt vanaf de clubhuizen
achter tennispark De Heerenduinen
aan de Heerenduinweg in IJmuiden.
De rij route is gemarkeerd met
bordjes 'Trimloop'. Inschrijven kan
vanaf de startplaats vanaf 9.30 uur,
waarbij gekozen kan worden voor de
afftanden: 2,5-5-10-20 kilometer. De
start is voor alle afstanden elf uur.
Het parcours voert via de Heerenduinweg naar het strand, Zuidpier,
Badweg, camping, duin naar de
startplaats.

Voorsprong Lions
weg in tweede deel
ZANDVOORT - De basketbalmannen van The Lions leden
tegen HOC een ruime 60-80 nederlaag. Na n speelhelft leek
het zeker niet op een nederlaag
uit te lopen, omdat de Zandvoorters toen nog een 38-32
voorsprong hadden.
The Lions speelde in de eerste helft

een lekkere partij basketbal. Met
snel en goed opgezette aanvallen
werd de basket van HOC onder vuur
genomen. Verdedigend zat het eveneens puik in elkaar zodat de 38-32
voorsprong bij de rust niet verwonderlijk was.
Meteen in het begin van de tweede
helft ging het echter geheel mis met
Lions. Vijf minuten lang werd er niet
gescoord en daar zette HOC elf punten op rij tegenover. De Zandvoorters kwamen deze klap niet meer te
boven. Het verschil liep op naar tien
punten. Lions kreeg best kansen om
het nadelige verschil weg te werken,
maar de vrije worpen werden te veel
gemist en ook de diverse lay-ups
lemse werd herfstkampioen door werden niet afgemaakt.
een zege op Martine Botman. Rebecca Willemse staat met 6,5 uit 7 wedHOC kon zodoende gemakkelijk
strijden omgeslagen aan de top van de voorsprong uit bouwen naar uitde ranglijst. De uitslagen waren: Bas eindelijk 60 tegen 80. Bij de Zandvan der Meij-Niels Filmer 1-0, Henk voorters kwamen Ton van der Veldt,
Willmse-Marc Habets 1-p, Bart Tim- met 13 punten, en Vincent Telling
mermans-Henry Hendriks 1-0, Bas met 12 punten, in de dubbele cijfers.
Geurts-Florian van der Moolen 0-1,
Rebecca Willemse-Martine Botman
1-0, Remco de Roode-Nanouk Mar- Meer verwacht
quenie 0-1, Florian van der MoolenDe voor het eerst dit jaar aan het
-Thomas Hesse 0-1, Jan Koning-Tho- bewind zijnde coach Edwin Borger
mas Hesse 0-1.
had van deze wedstrijd meer verwacht. "Ik had verwacht deze wedDe partij tussen Sandra Beugel en strijd te kunnen winnen", aldus BorShanna Paap werd afgebroken. Uit ger. "Er is hard gewerkt, maar het
de vierde ronde werd de afgebroken team is jong en onervaren. Het is
partij uitgespeeld tussen Jan Ko- bovendien een nieuw team, waar
ningen Bart Timmermans. De partij wat andere spelers ingepast moeten
eindigde in remise door herhaling- worden. Het vergt nog wat tijd om er
van zetten.
een team van te maken, maar de
In verband met de herfstvakantie jongens zijn erg enthousiast en dat
wordt er vanavond niet geschaakt is een goede basis om verder te gaan.
door de leden van de Zandvoortse We baalden er wel flink van dat het
Schaak Club.
vooral in de tweede helft mis ging".

Fraaie partij bij Schaakclub

Mevrouw Verhaaf en de heer Van
der Meer vormen een nieuwe combinatie in de C-lijn. Met eem regelmatige scorelijst werden zij nu eerste
met 55,36 procent. De tweede en derde plaats werden gedeeld door de
dames Van Leeuwen en Slegers en
de dames Briejer en Rooijmans. De
dames Hagen en De Vries blijven
riant aan kop staan, met als goede
tweede de dames Van Leeuwen en
Slegers.
In de D-lijn zijn mevrouw Hooij en
de heer De Vries niet meer bij te
benen, ook in deze wedstrijd werden
zij eerste. De heren Stomps en Ver-

Van de veertig jaar lidmaatschap diende Hans Jongbloed
Zandvoortmeeuwen dertig jaar
waarvan de laatste zeventien
jaar als penningmeester. Het bestuur heeft daarom besloten
Jongbloed een receptie aan te
bieden, die op vrijdagavond 20
november aanstaande gehoudcn zal worden. Als penningmeester wordt hij opgevolgd
door Nanfred Bakels.

Zaalhandbalstrijd
zondag van start

ZVM mist afwerker

e Honderden marathonlopers trok! ken zondag door het dorp.

In het Zandvoortse team had trainer
Gerard Nijkamp Paul Longayroux
en Dennis Keuning aan de kant gelaten. Ondanks de goede bedoelingen
van deze zet kwam het er niet uit.
Zowel Zandvoort'75 als Woudenberg waren niet van plan alles op de
aanval te gooien. De Zandvoorters,
die de vorige week een ongelukkige
nederlaag leden, probeerden van uit
die gesloten verdediging de nul vast
te houden. In de eerste helft lukte
dat prima. Zonder tot echt goed
voetbal te komen, poogde Zandvoort'75 middels de handige spits
Robin Castien voor het Woudenberg

ZANDVOORT - Tijdens de algemene ledenvergadering van
Zand voortmeeu wen moesten
een paar nieuwe bestuursleden
gekozen worden, omdat een
aantal er mee stopt. Hans Jongbloed was n van de bestuurslcden die het voorgezien hield.

Door drukke werkzaamheden
was secretaris Otto van den
Heuvel genoodzaakt zijn functie neer te leggen. Daarvoor
treedt Henk Kinneging in het
bestuur. Het bestuur kreeg tevens versterking van Ype Brune. Voor het eerst in de geschiedenis van Zandvoortmeeuwen
neemt een vrouw zitting in het
bestuur. Liesbeth Willemsen
werd zonder tegenstemmen gekozen door de algemene ledenvergadering.

ZANDVOORT - Honderden lopers
deden zondag Zandvoort aan tijdens
de TROS-loop. Ook enkele bekende
Nederlanders hadden de trimschoenen aangetrokken, zoals bijvoorbeeld prins Willem Alexander. Hij
liep de trimtocht in l uur, 47 minuten en enkele seconden. De TROS•loop wordt door veel atleten benut
als oefenronde voor de wereldberoemde marathon van New York. Er
deden dan ook deelnemers vanuit allerlei landen mee, zoals uit het GOS,
Kenya, Zimbabwe, Polen, Marokko
en Schotland. Eerste werd de Schot
IMike Caroll met een tijd van l uur,
drie minuten en 48 seconden. Caroll
had een ^Voorsprong' op de andere
deelnemers, omdat het weer zondag
slecht was en hij dat wel gewend was
in de Schotse hooglanden. Tot aan de
Zandvoortse duinen werd de Schot
vergezeld door een tiental andere
topatleten, maar vier van hen slaagden er niet in de felle wind te trotseren.

ZANDVOORT - Ook in de zevende competitie wedstrijd is
Zandvoort'75 er niet ingeslaagd tot winst te komen. Het
slim van uit de defensie spelende Woudenberg hield de Zandvoorters met 0-2 onder de
duim. Zandvoort'75 neemt zodoende de laatste positie in, in
de tweede klasse KNVB. Komende zaterdag wordt er niet
gevoetbald, doch in de daarop
volgende weken moeten de
broodnodige punten worden
behaald.

Jongbloed houdt
het voor gezien

De laatste race van het seizoen.

SPORTAGENDA

Uitsmijter
raceseizoen
ZANDVOORT - Als uitsmijter voor de raceliefhebber is op
zaterdag 31 oktober een Interland Nederland-België georganiseerd.
Voor tien gulden worden autosportliefhebbers deelgenoot van de
laatste wedstrijd van het raceseizoen. Ze moeten dan wel genoegen
nemen met een plaats in het duingebied of de hoofdtribune. Wie in het
rennerskwartier de wagens van heel
dichtbij wil bekijken, moet nog vijftien gulden extra bijleggen. Kinderen tot twaalf jaar krijgen vijftig procent korting op de kaarten jn totaal
worden veertig ronden gereden. Nog
nooit vertoond is de endurance-race
(uithoudingsrace, red.) over dertig
ronden, die de Formule racewagens
zullen rijden. Om negen uur 's morgens komen de Nederlanders op de
baan voor de eerste training. Daarna
komen de Belgen en vervolgens de
Formule-wagens. Om twaalf uur begint het racegeweld.

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen - THB
14.30 uur, complex voormalige circuitterrein.
Overbos - TZB 14.30 uur, te Hoofddorp.
ZAALHANDBAL
Zondag: Holland Casino ZVM dames - ZAP 13.30 uur in de Pellikaanhal.
Holland Casino ZVM heren - Concordia 14.35 uur in de Pellikaanhal.
HOCKEY
Zondag: ZHC dames - Reigers 12.45
uur, Duintjesveld.
ZHC heren - Weesp 14.30 uur, Duintjesveld.
ZAALVOETBAL
VrijdagEiVond in de Pellikaanhal:
19.00 uur Zandvoort'75 2 - TT Ajewe
C jun., 19.45 uur Zandvoort Noord 2 Sektira 2. 20.30 uur TZB - Kennemerland vet. 21.15 uur TZB 3 - Concordia 3, 22.00 uur Zandvoort Noord
- Hillegom vet.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Zandvoortmeeuwen - Goliath, 21.40 uur Nihot/Jaap Bloem
Sport dames - Schoten, 22.20 uur
Zandvoortmeeuwen 5 - N AS 1.

Toj) scorers

(O Weckmi'ilu'JH

Castien (Zv.75)
Longayroux (Zv.75)
R. vanLaere JZ-V.M)
J. van de IVtey (ZVM zon)
Van Houten (TZB)
Fred Zwemmer (TZB)

10

15

Doordat zondag het voetbal werd afgelast kwamen alleen Zandvoort'75 en het
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen in het veld. Alleen Fred Ipenburg, die nog
niet op de lijst voorkwam scoorde, zodat de top geen wijziging onderging.
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IN ALLE FILIALEN VAN

HOPJES
VIA

Grieken

DIRK VAN OEN BROEK

i$

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof
NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,
VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,
ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.

LITERPAK
BIJONS: ; .

GEEF DE KOU GEEN KANS!!

In de showroom van

DIT WEEKEND

CHIPOLATA SCHNITT

9,75

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF
200 gram

Autobedrijven Rinko

Een Eskimo bouwt
zijn iglo vóór dat de
winter valt.

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoorc, Tel. 02507-13360 (showr.)

6,50
*^Balk

HOGEWEG 28. TEL. 12989

l JAAR
l KAARSJE
l FEESTJE
+

3 DAGEN
23 OKTOBER 1992

LA BASTILLE
VIERT VERJAARDAG
vrijdagavond
zaterdagavond

23 oktober
24 oktober

live-muziek
? Feest

zondagavond

25 oktober

? Nazit

kunt u naast de nieuwe Renault SAFRANE
ook alle andere nieuwe Renaults
bewonderen.
Verder hebben wij
* Autotelefoons (off. P.T.T. Telecomdealer)
* Handheld telefoon
* Philips radio's/cass.recorders, CD's
* Pioneer radio's/cass.recorders, CD's
Er is een aparte luisterruimte om dit alles zelf
te ervaren.
* CASIO AUTO KT.V., volledig ingebouwd
en meeneembaar v.a. ƒ699,- incl. BTW
* SPECIALE videoruimte om de nieuwe
Renaults nog beter te kunnen observeren.
Een bezoek aan onze showroom is zeker de
moeite waard.

Deynique alöe ver a
winter vitamines zijn
de bouwstenen voor
de veeleisende huid!!

Beauty Instituut

Joke Drayer
Kosterstraat 13,
tel. 14975

LEEGVERKOOP bij

RENAULT

G E E F T
JE L E V E N
K L E U R_

SPORT
in zijn
oude zaak

KORTOM FEEST IN LA BASTILLE
haltestraat 58, zandvoort
02507 - 15111

IKZIEJEINLABASTILLE

Deze onderneming behoort tot de Samenwerkende Dirk van don Broek
Bedrijven en exploiteert een 21 -tal supermarkten in de regio Amsterdam.
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp, Nieuw Vennep, Oostzaan, Voiendam,
Zandvoort en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen.

DIRK VAN DEN BROEK

alle schoenen Vz prijs
alleen zaterdag en zondag

Voor ons filiaal in Zandvoort vragen wij:

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekeden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

KERKSTRAAT

SCHOLIEREN m/v
(vanaf 16 jaar)
die van 16.00 tot 19.00 uur winkelwerkzaamheden willen verrichten.

E mm

ZATERDAG HULPEN m/v
(leeftijd vanaf 15 jaar)
voor kassa- en winkelwerkzaamheden van 8.30 tot 17.00 uur.
Wij werken met scanningskassa's en
voor een interne opleiding wordt gezorgd.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lijsterstraat 2-26, (Kerkmanflat), huur ƒ 501,74 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerseniorenwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 55 jaar en
ouder.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.835,- zijn.
2. Lorentzstraat 246, .huur ƒ712,06 per maand (excl. stookkosten)
4-karnerflatwoning met c.v..
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.455,- zijn.
3. Brederodestraat 15-27, huur ƒ686,23 per maand.
4-karnerwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.340,- zijn.

Belangstelling?
Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.
Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Haltestraat 58 Zandvoort

r™*| X"""\ K l Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
I—<|
J j\| Antwoordnummer 15570
\-J \*S 1 \! 1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. W.E. Kool
Ik ben geïnteresseerd in de funktie van
O (middag)hulpkracht 0 zaterdag hulp

Voor Jong en Oud
Telefonische Informatie en Opgave: 020-6390932

NaamAdres'
Plaats/Code'
Telefoon:
Geb datum'

22 oktober 1992 21.00 uur
29 oktober 1992 21.00 uur

M/V
.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

..

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Zandvoort

5 november 1992 21.00 uur
de Ronde
C Vener

Dicmer
!» Courant =•-«

de Nieuwe
Bijlmer :•,

" .

Aalsmeerder
«, Courant

Amsterdams <A,
Starisbüad _...„._•"

Nieuwsblad
Gaasperdam tAmsterdams
Stadsbbad

de Nieuwe
UUecsper..
Amstelveens
:: Weekblad
Uithoornse
># Courant

A mstcr
SlaüsüL

Amstelveens
.: Weekblad

v./

„,,
„,,

Stat

deNIcuuuc
Bijlmer
::,-.

Zandvaorts
• Nieuwsblad

Buitenveldertse • ,

Amstcr'

St.-msb-

Amsterdams '.
StarisbSart
.-

Nieuwsblad
Gaasperdam »•.»••

Amsterdams
Stadsblad.

de Nieuwe
UUecsper.-.
Amstcrd
StadsbPa

Courant w..3-

Am:

,,• \ Dicmer
'. . ; Courant c

.rnstelveens
:: Weekblad
Uithoornse
ffl Courant

Amstelveens
:: Weekblad

6

Buiten".
Courant'

WEEKMEDIA. ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS. WEEKME

WEEKMEDIA 22

Geniet van onze
her/stunten
ook voor buiten

J. BLUYS

Herintredenden m/v opgelet

MTS'er elektronica m/v
Met ruime werkervaring in het onderhouden van
elektronische zendsystemen. De werkzaamheden vinden
plaats in het buitenland, met name Hong Kong en Singapore.
Na een korte inwerkperiode wordt u geacht zelfstandig deze
systemen bij een zendstation te installeren en te
onderhouden. Dit project gaat zo spoedig mogelijk van start
en zal 6 maanden duren.

Bejaarden-/
ziekenverzorgenden m/v
Ter ondersteuning van verzorgings-, en/of verpleging
behoevende oudere religieuzen.Een voltooide opleiding als
bejaarden- of ziekenverzorgende is vereist. De baan is voor 20
uur per week en is voor lange tijd.
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

in het gemeenschapshuis

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Weekmediapicrofiche,
NIEUW IN ZANDVOORT

In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld.
NAIL-STUDIO

Ik vond

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Heeft u al eens gehoord van kunstnagels
(hars, gel, gel + zijde)? Wilt u gratis
kennismaken? Dat kan!
Tot eind november kunt u langskomen
voor een demonstratie op wo., vr., zat.
U zult versteld staan van het resultaat,
vooral de echte nagelbijter.
Tot ziens in Daphne's nail-studio.
Gevestigd in Beauty Instituut

Joke Drayer
Kosterstraat 11-13 tel. 02507-14975
of na 18.00 uur 02507-18489

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

per meter v.a

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

van 39,- voor

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Spaarbank

vanaf 9,95

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

Stationsplein 15/1: In luxe appartementencomplex gelegen driekam.app. op 1e et. Inp. garageplaats en berging. Bouwj. 89.
Ind.: entree, hal,
gang, toilet, 2 slaapk. (21
m2 en 9 m2), woonk.
2
met open keuken (60 m ), badk. met ligbad, douche en wastafel. Terras op het westen (16 m2),
balkon oost, videofoonbeveiliging.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPtOPERS IN HET BHORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

of tel. afspraak

02507-19347

KOPLOPERS

Zandvoortselaan 44: In goede staat van onderhoud verkerende 2vrijst. villa met dubb. garage.
Grondopp. 804 m . Ind.: beg.gr. entree, vestibule, hal, garderobekast, L-vormige woonk./eetk.
met open haard, luxe keuken met inbouwapp.,
praktijkkamer. 1e et. ruime hal, drie slaapk.,
badk. met dubb. wastafel bad en douche, 2 balkons, c.v.
Vr.pr. ƒ 745.000,- k.k.

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

VAN

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

SGHAIK

de Volkskrant en Trouw. Voor lijdelijk of voor
vast. Minimum leeftijd 15 jaar.
Je kunt nu aan de slag.
Je verdient tenminste:

MAKELAAR O.G.

ƒ 90,- per week.

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

MEURELSTOFFEN

AMPÈRESTRAAT 10

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

meer dan 1000 verschillende

Dr. C. A. Gerkestraat 149: uitstekend onderhouden, riante twee onder een kapwoning met garage. Grondopp. 243 m2. Ind.: beg.gr. entree, hal,
vestibule, garderobekast, L-vormige woonk.
met open haard, luxe keuken met inbouwapp.
Souterrain: hal, wasruimte, grote ruimte eventueel geschikt voor praktijkruimte. 1e et.: overloop, 2 slaapk. met balkon, badk. met wastafel,
bad, douche en toilet. 2e et.: slaapk. met wastafel.
Vr.pr. ƒ 389.000,- k.k.

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

5,9,95

VELOURS GORDIJNEN

Dr. Kuyperstraat 4: In Zandvoort-zuid gelegen
twee onder een kapwoning met garage. Grondopp. 300 m2. Ind.: beg.gr. entree, hal, woonk.,
keuken, toilet. 1e et.: 3 slaapk. met inbouwkasten badk met douche, toilet en wastafel, zolder.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Maraned

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

De

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Zandvoorts Nieuwsblad

-ir randstad uitzendbureau

Gevuld
speculaastaartje
10 minibollefjes

Aanvang 20.15 uur
inl. 02507-14085 of 19652

enz.

De uitzend-CAO

WEEKEND AANBIEDING

ALLE SOORTEN VITRAGE

(klaverjassen)

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

295,-

10 stuks stofferen voor v.a.

KRAKEN

De specialist in al uw bloemwerken
Voor een cateringbedrijf in Zandvoort zoeken wij een
gemotiveerde medewerker die op oproepbasis wil helpen bij
het klaarmaken van eenvoudige maaltijden. Tevens bent een
verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keuken. Per
maand zult u voor ca. 32 uur opgeroepen worden.
Werktijden: 16.00-00.30 uur.

BANKSTELKUSSENS

elke vrijdagavond

BLOEMENHUIS

Hij/zij zocht

GROTE UITVERKOOP

Het begint weer

Bel: 02507-16821
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

*

|DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN!

Nationale Postcode Loterij start nieuw seizoen Hitbingo

Kansen bij Hitbingo
ver groot"

eens mee aan de trekking van
de honderdduizend gulden en
duizenden andere prijzen. En
dan hebben we het nog niet
eens over die geweldige Ëindejaarsprijs 1992 van liefst twee
miljoen gulden!
Bent u nog geen deelnemer?
Laat uw kansen dan niet voorbijaaan. Vul de WIN-TWEEMILJOEN-BON in en stuur 'm
op tijd in voor de trekking van
de Eindejaarsprijs. Doen! •

U heeft het de afgelopen week al op de buis kunnen
zien: in het nieuwe seizoen worden u\v kansen op
een extra prijs van 25.000 gulden nóg groter!

Links: ingespannen telt de piccolo de biljetten van f 1000 uit voor
de eerste Pingowinnaar van dit
seizoen. Boven en rechts: de eerstc ronde: wat is het goede antwoord; hoedje op, hoedje af...

kunnen zich meteen na de uitzending aanmelden voor het
nieuwe Pingospel. Bel direct
06-300404 want uit de snelste
bellers worden er 90 gekozen
om exclusief aan het Pingospel mee te doen. Daarnaast
doet u elke maand ook nosz

Omdat

5 jaar bestaanl

Bij de Verenigde Spaarbank levert sparen echt wat op. Voor iedereen, omdat wij
alle spaarvormen hebben. Ik geef u graag een spaaradvies, goed afgestemd op uw
privé-omstandigheden. Zodat sparen nog aantrekkelijker wordt. Dat is nu
makkelijker dan ooit: ik mag namens de Verenigde Spaarbank trakteren. Omdat
we 175 jaar bestaanl Koop daarom nu een VSB
Jubileumceitificaat. Over een jaar krijgt u er van de
Verenigde Spaarbank 8% méérvoortemg! Is dat geen
aardige traktatie? (l certificaat per persoon)

Elke week heeft u kans op een t h u i s . Zit u in de studio, dan
Thuisbingo van 25.000 gul- k u n t u de Zaalbingo van
den, bovenop al die andere 25.000 gulden winnen.
prijzen van de N a t i o n a l e
Postcode Lotefij. Maar uw Nieuw: het Pingospel
Meer weten over de prijzen ' Kijk op
RTL 4 Texl, pag. 349 of bel de uitslakansen worden nu nóg groter. Deelnemers met volle kaarten
genlijn: 06-9799 (50 cent per minuut)
Want is uw b i n g o b l o k
nog niet vol als de
Spelregels Zodra u op uw rekcnmgalscnritt van bank ol giro een afschrijving Hebt ontvangen bcnl u deelnemer aan de loterij Deelname impliceer! aanvaarding van hel regieThuisbingo gevallen is'?
ment Maximaal 99 loten per postcode Als u net met een alschriiving met eens bent. dan kunt u binnen een maand opdracht geven tiet bedrag terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment Hiervoor kunt u zich per briel wenden tol het secretariaat van de Nationale Postcode Loleni, Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand
Dan moet u vooral blijen wordt verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgshisten en reglement zt|n verkrijgbaar bij het secretariaat Pnizen worden automatisch op uw bank- ot
girorekening gestort Priizen boven de 1000 gulden worden belas! met 25% kansspelbelasting De loteni is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LD
ven kijken. Voortaan is
890/098/177 89 d d 20-101989
Zettoulen voorbehouden
er elke week een extra
t r e k k i n g van getallen.
^''i - ' ^•'V'MÉ' • •• '-"''*• "-'•' '-'- •'•'' ^^•^/'•'''''^•^••^'••*'^-•'•^^^'•••ÉfcT N-ji^^\'.^'»''i''ff M''-'
rW • JB
• V'H ^L "* •'''• '•'^
y|jryl^iK--|fe%'
v?j-K^M'^
K r i j g t u dan toch uw
blok vol, dan heeft u in
ieder geval vijf gulden
gewonnen én u m a a k t
kans op een uitnodiging
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
voor de opname van HitIk machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
bingo in de week daarop.
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
Daai hoeft u niets voor te
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.
doen, want de gelukkige
winnaars ontvangen de
U 1 lot (ƒ10,-) per maand i J
loten (a ƒ 10,-) per maand
Dt' lolrn wurdi'1 voor lint' nl.I.inilün tt'(!t>ll|k q,'intl
u i t n o d i g i n g per post
De winnende

Naam:

nummers van
13 oktober:

Adres:

2
4
6
7
11

Mevrouw I. Unal, Baliemedewerker
Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507) 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.
Ook in sparen.

12
13
14
15
16

17
18
19
21
24

26 37
27 42
29
30
32

Heelt u op uw bingokaart van 13 okto
ber 15 van de bovenstaande getallen
én bent u deelnemer van de Postcode
Loteri|. dan heelt u de Thuisbingo van
ƒ 25 000,- gewonnen1
verenigde
spaarbank

l

T

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Hitbingo-

.,karitp'ofev^n;:-j3iè^gg|
de voorraadfstfcelstï

;:

1

Postcode: l l l l

LJ dhr. J mevr.

_LJ

Plaats: _
150.92.10

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

3 NATIONALE
•l L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501ZVDen Haag

>

SINT NICOLAAS
1NPAKPAPIER

pluche of parachutestof

ELEKTRONISCHE
GAS-AANSTEKER

in diverse fraaie decors,
per rol liefst 2% meter
ELDERS #T BIJ ONS

KWARTETSPEL
diverse soorten, per stuk
^ BIJ ONS

VRACHTAUTO
diverse modellen, per stuk

met ophangsysteem

SCHETS- OF
PLAKBOEK

daar zijn ze uren zoet mee!
ELDERS

ELDERSjB^BIJONS

AARDEWERKFIGUREN ALS

KUNSTSTOF

BEELDIGE
SCHILDERIJTJES

GEBLOEMDE
SIERKUSSENS

met houten lijst, diverse
afbeeldingen, ca. 12 x 17 cm

DOSEERPOMPJE

in diverse modieuze tinten voor
elk interieur, ca. 35 x 35 cm

HUISHOUDMANDJE

voor zeep, mayonaise of
ketchup, leuk voor op tafel

in diverse uni-kleuren, handig
voor allerlei kleine spulletjes

PER STUK

PER STUK

PER STUK

PER STUK

ELDERS 3^ BIJ ONS

ELDERS jSrfÖ' BIJ ONS

ELDERSjBïTS' BIJ ONS

ELDERS^TS' BIJ ONS

K1MGPUZZLES
igOOSTUKjES

diverse soorten, ca. 50x70 cm

ELDERS R^ BIJ ONS

ELDERS

PEPSI
COLA

FLES
UCHTGEWICHT
STATIEGELD FI.V

r/2

Gehakte Sp

LITER
NUTROMA
HALFVOLLE
KOFFIEMELK
ELDERS
-2r2ST BIJ ONS

OUD HOLLANDSE
WIJNZUURKOOL
bereid met echte witte wijn,
voorverpakt

HEEL POND

BLUE BAND
MARGARINE

GALA KOFFIE

voor veel lekkere kopjes koffie

ze zijn er groot mee geworden

roodmerk, snelfiltermaling
GROOT PAK

PAK 500 GRAM

PAKJE 250 GRAM

500 GRAM

ELDERS JMBIJ ONS \ ELDERSJÏ^BIJ ONS

ELDERS &ft BIJ ONS J

,^^^^ii:^ ^^^^s^^^^^^^^^!f:rri-.

ELDERS £2$ BIJ ONS

HECO

IGLO GEHAKTE
SPINAZIE

MERCI
GROBE VIELFALT

SOEPBALLETJES

vriesvers,
dus verser bestaat niet

luxe gesorteerde chocolaatjes
in 8 verschillende smaken

POT 37 CL

PAK 450 GRAM
ELD
BI J ONS

DOOS 200 GRAM

PER STUK

ELDERSjkTïT BIJ ONS

in bouillon

BIJ ONS

v
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>Tips<

)ansf estijn in
^ieuw-Unicum
ANDVOORT - In Nieuw-Unicum
indt op vrijdag 30 oktober weer een
ansfestijn plaats. Koepelzaal De
3rinck wordt dan omgevormd tot
isco. Motto van de avond is: 'Let's
ance!'. De organisatie duikt terug
i de 'goeie ouwe tijd' en belooft veel
ock & roll en soulmuziek te draaiOok zijn er optredens van de
angeres Shannah en zanger Gerard
3orst. De toegang tot het evenement
gratis. Aanvang acht uur, sluiting
1.00 uur.

TF
l lam keur &
iX
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Zo gauw Harin
Zandvoort
rie zijn neus in
ook nog een Bohet dorp laat
deslop. Op de
plattegrond van
zien, weet ik
weer hoe laat
Zandvoort zult
u
tevergeefs
het is. Met Harrie bedoel ik ditnaar dit kleinste
maal,
Harrie
straatje van ons
Paasen. Beter
dorp zoeken.
bekend als onze
Hij staat er naplaatselijke
melijk niet op.
oliebollenboer.
Ik
ben
beIeder jaar, rond
nieuwd hoeveel
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
deze tijd, zoekt
Zandvoorters
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
hij weer zijn
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12. mij kunnen verstek op aan het
tellen waar dit
Raadhuisplein.
straatje zich beMen kan ook bellen: 12066 of 17166.
Zijn aanwezigvindt en hoe het
heid is voor mij
aan die naam
het sein, dat de winter weer in aan- van een 'receppie'. Deze week gekomen is. Uw oplossing wacht ik
tocht is. Voor veel van mijn dorps- kwam de hutspot ter sprake. Deze met veel belangstelling af. Gooi
genoten betekent dit een periode oer-Hollands kost was natuurlijk hem maar in de brievenbus van de
van veel huiselijke gezelligheid. Ik ook in het Zandvoort van vroeger redaktie van hot Zandvoorts
weet het, ook de zomer heeft zo al bekend. Het recept van hutspot Nieuwsblad, Gasthuisplein numzijn charmes. De zee en het strand op z'n 'Sant'ers' wil ik u dan ook mer 12. Volgende week maak ik
zijn onlosmakelijk met Zandvoort niet onthouden. Hier komt opoe: dan bekend wie van u het bij het
verbonden. Waarschijnlijk zijn
rechte eind heeft. En onder de goedc inzenders verloot ik een aardig
deze attributen een van de redenen
Sanfcrsc
hutscpot
waarom mij dit dorp zo dierbaar is.
boekje over het Zandvoort van
Deze week was het precies 25 jaar
In dese barre taije mot jeloi goed 'toen'.
geleden dat ik mij voorgoed in deze voor 't mansvolk sorrege, opdat 't
plaats vestigde, 't was eigenlijk toe- gien hinnetasters of gortetelders
val. Destijds kwam ik hier op va- worre. En opdat jeloi daer in slaege 'Up-grading'
Soms reik ik wel eens een symkantie. Als zuiderling trok ook mij sal opoe weeres ien best oud recepde wijdse blik van de zee en de pie an juloi verklappe. Jeloi hebt bolisch bosje bloemen uit naar
ongereptheid van het omliggende van node knainvleijsch, waeter, deze of gene die dit in mijn ogen
duingebied. Opgegroeid in het cleijn 'ehakte en in beste butter verdiend heeft. Vorige week was
'brons-groen eikenhout' raakte ik eroeste agnun (uiten, red.), die ju- dit voor de familie de Vreng aan de
ogenblikkelijk gecharmeerd van loi niet mag laete verbrande, se Zandvoortselaan. Dit voor de rondwat nu mijn mede-dorpsgenoten motte goudbroin 'esmorre worre. vlucht boven Nederland aan onze
zijn geworden. Nu, na een kwart winterpeene, groove look (prei) no- bekende dorpsgenoot Arie van
eeuw moet ik bekennen, dat ik van tepoer
(nootmuskaatpoeder), Duijn. Nu zijn de bloemen bestemd
deze 'uitgelopen' vakantie nog greijnpoer (kardemonpoeder), lau- voor onze gemeentelijke dienst Publieke Werken. Deze zomer heb ik
steeds geen spijt heb.
werblad en soiker en sout.
In de afgelopen periode heb ik de Juloi stelt de pot met waeter op 't mij mateloos geërgerd aan de
mensen in deze plaats aardig leren vuur en 't knainevleijsch veursie- slechte staat van onderhoud, waarkennen. Ze zijn mij dierbaar ge- de, met lauwerblad en teerlincxe- in de trappen van de Rotonde verworden. Vooral opoe. Door haar waise esneje speek. As 't sooi mor- keerden. Zoals ook u hebt kunnen
ben ik veel over deze plaats te we- ru is (gaar is) hael je 't vleijsch constateren brak je zowat je nek
ten gekomen. Haar anecdotes zijn deroit. De eroeste agnun, de ehakte over de losliggende traptreden. Op
een lust om naar te luisteren. Voor- look, de clain esneje peene en ien sommige plaatsen bleken die zelfs
al als zij verhaalt over de tijd van kwak beste doinaerpels in de pot in zijn geheel verdwenen. Als je bevroeger luister ik met veel belang- en laetet verwarremme. Nae denkt dat er gemiddeld over een
stelling. Opoe is van niet te schat- 'nklain hallef uurtje de sooi afgiete heel seizoen vele honderd-duizenten leeftijd. Ze leeft alleen. Haar en doormekander hussele, de note den strandbezoekers van deze
humor houdt haar nog steeds op en grainpoer derbai asook de soi- trappen gebruik maken, kun je in
ker ende sout, 'n klodder reuzel dit geval rustig spreken over een
de been.
derbai en effies laete smorre, 't anti-reclame voor ons dorp. Het
Deze week sprak ik met haar en knainvleijsch klain snaije. De hut- valt mij nog mee, dat er daar ter
zoals gewoonlijk ging het gesprek sepot op ien skael kwakke 't knain plaatse, afgelopen zomer nog nieweer over vroeger. Ondanks haar derop en neemt maer van opoe an, mand zijn nek gebroken heeft.
hoge leeftijd herinnert zij zich deze asdat jeloi 'n beste knuffel kraige. Vorige week ging ik er weer eens
een kijkje nemen. Wie schetste
tijd nog goed. Het was arrnoe troef
mijn verbazing, toen ik zag, dat de
destijds. Met het eten was het naveTevergeefs
traptreden weer gerepareerd wanant. Om de provisiekast gevuld te
houden, teelde ook zij in de duinen
Straatnamen zeggen soms veel ren. Professorisch weliswaar. We
haar aardappels én ook het strik- over het oude Zandvoort. Menig- geven in deze badplaats tonnen uit
ken van een konijn werd door haar een weet waarschijnlijk wel het aan allerlei plannen om Zandvoort
niet geschuwd. Nu het buiten weer Wagemakerspad te vinden. Het te 'Up-graden'. De meest simpele
wat kouder wordt gaan onze ge- loopt vanaf de achterkant van het oplossingen, zoals een fatsoenlijke
sprekken vaak over de maaltijden Dorpsplein naar de Burgemeester entree naar het strand blijft echter
die destijds werden genuttigd. Het Engelbertstraat. Langs restaurant achterwege. Maar goed: De trapwas daarbij duidelijk dat men Esplanade om precies te zijn. Ook pen zien er weer enigszins toonmoest roeien met de riemen die de Strandweg, het Ezelspad, het baar uit. Dit dankzij onze gemeenmen had. Even naar de super- Kerkdwarspad, het Schelpenplein telijke dienst. Beter laat dan nooit
markt lopen was er in die tijd na- en de Tolweg weet u natuurlijk te zullen we maar zeggen.
tuurlijk niet bij. Als je het over eten vinden. De Bodeweg loopt vanaf de Dit was het weer voor deze week.
hebt, kom je al snel tot de manier Kerkstraat naar het Dorpsplein. Blijf gezond, tot de volgende week.
waarop je het moet bereiden. Opoe Ook dat weet u waarschijnlijk.
voorziet mij dan ook regelmatig
Naast deze Bodeweg, bestaat er BRAM STIJNEN

• Gallcry Art Images - Zaterdag 17
oktober opent Gallery Art Images,
Kleine Houtweg 13, 2012 CA Haarlem. Er zijn werken van prominente
kunstenaars, zoals: Appel, Corneille,
Rooskens, Brands, Heerup, Alechinsky, Lucebert, Arman, Ben, Spoerri,
Ting, Bogart, Brood, Niemeijer, Kriki, Mesnager en Van Es te bekijken.
De werken kunnen gekocht en gehuurd
worden.
Informatie
023-328408.

Met oog en oor
4e badplaats door

• Liefdesbrieven - In de Stadsschouwburg Velsen is op 27 oktober
de toneelvoorstelling 'Liefdestarieven' te zien, met in de hoofdrollen
Petra Laseur en Andriaan van Dis.
Entreeprijs 22,50 gulden. PashouZANDVOORT - Restaurant Queenie aan het Kerkplein start ders krijgen tien gulden korting.

Expositie van
LA. Jong Visser

Uit eten op zijn Scandinavisch

ANDVOORT - Van 20 oktober tot
n met 29 november exposeert de
laarlemmer J.A. Jongh Visser in de
penbare bibliotheek in Zandvoort.
ie tentoonstelling toont aquarellen
net als onderwerp landschappen en
tillevens.
werken zijn te bezichtigen tijens de openingsuren van de bibliotieek aan de Prinsesseweg 34.

vrijdag met het Scandinavisch Buffet. "De Scandinavische keuken onderscheidt zich van andere keukens, doordat er heel veel
met vis en vlees door elkaar gewerkt wordt. Iets wat mensen
soms vreemd vinden, maar goed samen gaat," weet Dorothé van
Houten, cuisinière bij restaurant Queenie. Het restaurant serveert ook een wild-menu, waarbij zij niet schroomt om het wild
met paling te vullen.

• .lazzex - Het Nederlandse dansgezelschap Dzjazzes heeft een eigen
stijl. Woensdag 28 oktober brengt de
groep 'Light's Shadow', een uit vier
dansstukken bestaande voorstelling, in de schouwburg in Velsen.
Prijs 22,50 gulden; pashouders tien
De Scandinaviërs kruiden het eten met dille en citroen. Enkele gerechten gulden korting.
die geserveerd worden op het Scandinavisch buffet zijn: gemarineerde
soorten haring, diverse paté's, crudité's (dat zijn salades, red.), roasttaeef, • Bluesbrothers - 'A Tribute To The
gepocheerde vis in brood, een groot assortiment Scandinavische kazen en Blues Brothers' trok volle zalen in
verschillende desserts.
Londen. 29 oktober zal de schouw"Als restaurant moet je continu iets nieuws brengen, anders blijven de burg in Velsen dus wel uitverkocht
klanten weg," vertelt de heer Van Houten, eigenaar van Queenie en vader zijn. Dan vertolken Engelse acteursZANDVOORT - Louise Lensen van de kokkin. Hij is er trots op dat zijn zaak al tientallen jaren bestaat. Het /zangers de Blues Brothers, samen
naakt schilderijen en tekeningen, restaurant organiseert naast het Scandinavisch buffet verschillende andere met musici en achtergrondzangeilippa de Boer maakt bronzen. attracties voor de gasten, zoals wijnproefavonden en Weense avonden. Het ressen. Voor veertig gulden wordt
Verken van de kunstenaressen zijn Scandinavisch buffet wordt vanaf aanstaande vrijdag elke vrijdag geser- men deelgenoot. Informatie via
e zien in het Cultureel Centrum aan veerd, tot en met 11 december. Kosten 37,50 per persoon. De wijnproefavon- 02250-15789.
et Gasthuisplein. De expositie den zijn op dinsdag 3 november en woensdag 9 december. Badische wijnen • Boekenrups - Voor mensen vanaf
uurt tot en met zondag 25 oktober staan klaar om geproeft te worden, evenals een Bourgondische Table d' zes jaar is de voorstelling Boekenn is dagelijks te bezichtigen tussen Hôte. De prijs is 32,50 per persoon. Zaterdag 28 en zondag 29 november is er rups, door theaterdansgroep Weeralf twee en vijf uur. Een klein deel de Weense avond. Gekozen kan worden uit een Oostenrijks menu van vier werk. Rita de Rups knaagt aan de
an de tentoonstelling is te zien in gangen, begeleid door het Operette ensemble Nelly Byrma, met Tonny boeken van de professor. Als de proet kantoor van de Verenigde Spaar- Engel aan de vleugel. Diverse liederen van Robert Stolz worden gebracht. fessor ingrijpt komen de boeken in
ank aan de Grote Krocht 38.
Prijs 57,50 gulden.
opstand en proberen hem in een anCuisinière Dorothé van Houten heeft diverse internationale stages gelo- dere wereld te voeren. Wie wil weten
pen, bij fameuze restaurants, zoals Tantris in München, Sonnenalp in of dat lukt en hoe het met de volgeSonthoven, Het Bosch in Amsterdam, Bocuse in Lyon, Le Petit Columbier vreten Rita afloopt, moet op 25 oktober naar de Toneelschuur in de
ZANDVOORT - In La Bastille in Parijs en 'diverse etablissementen in Amerika.
Smedestraat in Haarlem.
indt vanavond, 22 oktober, de halve
o Herman Brood - De band Herman
nale plaats van de talentenjacht,
Brood & His Wild Romance komt
anvang negen uur. Het belooft een
op 23 oktober naar het Patronaat in
ubbel interessante avond te worHaarlem. Entreeprijs 17,50 gulden,
en, want het etablissement aan de
cjp-ers betalen 15 gulden. Aanvang
ialtestraat 58 bestaat inmiddels
21.45.
Voorverkoop
bij
de
recies een jaar. Entree gratis.
VVV-Haarlem en de Toneelschuur
in Haarlem.
• Folkpunk - De Engelse folkpunHAARLEM - Komend weekeinde,
kers Cropdusters treden zaterdag 24
p 24 en 25 oktober, vindt in de
oktober op in het Patronaat in Haarchoter Scholengemeenschap aan
lem. Entree tien gulden, cjp-ers en
e Sportweg 9 in Haarlem (tegenPatronaters betalen 7,50 gulden.
ver het Haarlemstadion) weer de
Aanvang kwart voor tien. Cropdus[obbybeurs plaats. Aanvang elf uur,
ters maakt muziek vergelijkbaar
luiting vijf uur. Alle mogelijke hobmet the Pogues. Folkpunk dus.
yisten laten zien waar zij mee bezig
• Architect Röling - Tot en met 25
ijn. Een van de aanwezigen maakt
oktober is werk van de Haarlemse
liegers en is bezig een speciale vliestadsarchitect Röling te bekijken in
er voor de beurs te vervaardigen.
het Architectuur en Bouwhistorisch
ie vlieger wordt tijdens de opening,
Centrum Haarlem. Dinsdag 27 oktoaterdag om elf uur, opgelaten. Hij
ber geeft architect Thijs Asselbergs
rordt 2,5 meter breed. De Cycling
een lezing over Moderne Japanse Ar3and HHK zal al fietsend de beurs
chitectuur en Stedebouw. Om vijf
Dorothé van Houten in Queenie
net muziek omlijsten.
uur. De tentoonstelling is open op
dinsdag tot en met zaterdag van
twaalf tot vijf uur en zondag van een
(ADVERTENTIE)
tot vijf uur.

Tekeningen en
)ronzen beelden

Talentenjacht

Hobbybeurs

Verkeerde boom op
verkeerde plaats

BENTVELD - Het beleid van de
gemeente is het om 'de juiste boom
op de juiste plaats' te planten. Soms
mislukt dat wel eens. In de Parnassialaan in Bentveld zijn bijna alle bomen dood gegaan. Dat komt omdat
hier de Oriëntaalse Japoniums geplant zijn. Een Oosterse boom, die
het volgens de boekjes zou moeten
doen in deze regio, maar het toch
vertikt. Als het experiment geen succes is, zal de gemeente ze na verloop
van tijd vervangen door een ander
boomtype, waar meer succes mee
valt te behalen.

Bentvelders willen
bord 'tot weerziens'
niet meer terug
Jioscoopprogrammering van 22 t/m 28 okt. 1992

1

De meest maffe filmkomedie
sinds 1895!

Eerste Georgische dochter gevonden
ZANDVOORT - Maria de
Graaf van het Georgië Kontakt
heeft naar aanleiding van de
tips van Zandvoorters een
dochter van in Zandvoort gedetacheerde Georgiërs opgespoord. Volgens informatie
zijn er in de Tweede Wereldoorlog minstens acht kinderen
door Georgiërs in Zandvoort
verwekt. Maria de Graaf
brengt ze graag weer in contact
met hun vaders in Georgië.

een Zandvoortse, die anoniem wil
blijven, contact gezocht met Maria
de Graaf.
Volgens de Zandvoortse waren er
in de Tweede Wereldoorlog een stuk
of acht meisjes zwanger geworden
van Georgiërs. "Zo gek was dat niet.
Immers onze Zandvoortse jongens
waren weg. Ze moesten of voor de
Duitsers werken, of waren ondergedoken. Bovendien waren het gezellige mannen. En ze namen nog eens
wat te eten mee. Heel wat mensen
hadden ze over de vloer," aldus de
tipgeefster.
Via het door de KRO uitgezonden
De zoon van Nikolaj Khaindrava,
programma 'Adres Onbekend' heeft waarover
eerder in het Zandvoorts
Nieuwsblad is bericht, is nog steeds
niet opgespoord. Mogelijk woont hij
in Den Haag. Zeker is wel dat de
dochter van Ivane Kakiasjwili in
Zandvoort woont. Ivane had een relatie met een getrouwde vrouw die al
een zestienjarige dochter had. Ivane
is in 1951 gestaft voor zijn 'oorlogstijd' en werd verbannen naar Kachastan. Toen Stalin overleed kwam
hij vrij. In 1984 overleed Kakiasjwili.

BENTVELD - De Bentvelders willen dat het bord 'Tot Weerziens', dat
nu verwijderd is in verband met de
reconstructie van de Zandvoortselaan, niet meer terugkomt. "Het is
een lelijk bord en bovendien willen
we die motorrijders die zo hard over
de Zandvoortselaan scheuren en zoveel lawaai maken, niet meer terug,"
liet een Bentveldse wethouder van
Caspel maandagavond weten. Een
andere aanwezige op de informatieavond over het groen in Bentveld ergerde zich aan het reklamebord op
de Zandvoortselaan. "Zo'n bord past
niet in het bomenbeleid van de gemeente, bovendien zie je daardoor
het aankomend verkeer vanaf Zandvoort niet," aldus de Bentvelder.
Ook al poogde de wethouder vragen
over het verkeer
telkens de kop in te
drukken: TWe zouden ons tot het
groen beperken', toch waagden de
Bentvelders af en toe een poging de
verkeersperikelen aan te kaarten.
De heer Van Vilsteren vroeg zich af • Ivane Kakiasjwili heeft een dochof het niet mogelijk was dat er vijftig ter die in Zandvoort moet wonen, of
kilomteer over de Zandvoortselaan gewoond heeft.
gereden werd, in plaats van zeventig.
"In Aerdenhout is dat ook de maximumsnelheid." In het verleden was
het de provincie, die tegen een snelheidsbeperkende maatregel was geweest, maar wethouder Van Caspel
sloot niet uit dat de vijftigkilometerbeperking nu weer bespreekbaar
zou zijn.

Holland, die in 1983 gestuurd is 'constant in haar gedachte is'. Volgens
de anonieme Zandvoortse tipgeefster moet de geliefde van Ivane zich
op grond van deze informatie herkennen. Indien zij, of haar dochter
dat wenst, kunnen zij in contact treden met het coördinatieteam van

het KRO-programma 'Adres Onbekend', Postbus 9000,1201 DH Hilversum, 035-713313. Ook voor andere
tips kan men daar terecht. Maria de
Graaf van het Georgië Kontakt is
momenteel niet bereikbaar, omdat
zij zich in Georgië bevindt om humanitaire hulp te verstrekken.

Geen resultaat
Zijn familie heeft tijdens zijn ziekte geprobeerd contact te leggen met
Holland, maar dat heeft niet tot resultaat geleid, omdat de familie
bang was voor de KGB. Ook had een
brief uit Nederland de Rus bereikt,
maar om dezelfde reden heeft de familie daar niets mee gedaan. Ivane
Kakiasjwili heeft onder andere een
dochter Mary. Zij heeft Maria de
Graaf een brief meegegeven, waarin
zij schrijft dat ze dolgraag haar
Zandvoortse halfzusje wil ontmoeten. Ook staat er in dat de brief uit
• Nicolaj Khaindrava in het ziekenhuis tussen zijn Georgische vrienden.

60-jaar samen
Za/Zo/Wo
3.30 en 15.30

A.L

12 jaar

Do/Vr/Ma/Di
13.30
Dagelijks
19.00

Do/Vr/Ma/Di
15.30
Dagelijks
21.30

ZANDVOORT - Het echtpaar Cohen-Van der Pijl uit de Zr. D. Bronderstraat in Zandvoort, hoopt maandag 26 oktober zijn 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Burgemeester
Van der Heijden en zijn echtgenote
zullen het echtpaar 's morgens geluk komen wensen.

Huurverhoging

ZANDVOORT - De huurders van
woningen krijgen volgend jaar te
maken met de 'huursombenadeMet z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
ring'. Dat is een nieuwe systematiek
Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Do n al ds, minimaal 6 personen:
voor huurverhogingen. Deze biedt
voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie b'.j
de verhuurders de mogelijkheid om
een meer 'marktgericht huurbeleid'
Cinema Circus tel:18686 of bij Mc Donalds tel:16001.
te voeren. Dit kan door verschillende percentages huurverhoging te
hanteren. Dat moet binnen de grendie door staatssecretaris Heerriisthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-L8686 zen
ma zijn bepaald.

Nicolaj Khaindrava en zijn vriendin.

• Khaindrava en twee vrienden met een hond. Vermoedelijk is/was de
rechter man Zandvoorter.
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Reizen

Wintersport

Kampeerauto's

KERST/NIEUWJAAR Vorarlberg, Schwarzenberg, Tirol,
Fugen, Pains, Ischl. Kappl. app. 2 l/m 10 p. 05910-22293.

Grootse Najaars
Camper Show

EXCURSIEPROGRAMMA
l e DAG: Vertrek in de middag.
Door de comfortabele nachtrit
komt u in de morgen uitgerust in
Tsjechoslowakije aan.
2e DAG: Na aankomst inchccken en opfrissen in het hotel,
hierna een kennismakingsrondrit door Praag.
3e DAG: De gids laat u de mooiste plekjes in Praag zien. De
Praagse Burcht, wisseling van de
wacht, de boeiende Joodse wijk
en de Karlov-Brug.
4e DAG: Dagtocht Bohemen en
de stad Kutna Horna, van oudsher bekend door de zilverwinning. In de avond kunt u het
nachtleven leren kennen.
5e DAG: Gehele dag ter vrije
besteding. Praag biedt u nog
volop bezienswaardigheden die
zeker de moeite waard zijn om
vandaag een bezoek te brengen.
Na het diner aanvang van de^
terugreis.
6e DAG: Als afsluiting van deze
vakantie een prima ontbijt.

DE H A R D E ' S TOURS Stedenreizen

CHATEL-skireizen:
chalets Bij Winterberg 2-6 pers. luxe van 2 t/m 7 november bij Amei hotel-service al va. / 329. appartementen op helling. POINT, Amsterdam-Zuidoost.
Bijv. in Fiss, Chatel (Fr.) en Info. Rekrea: 05780-13992
Tel.: 020-6964964.
Sankt-Anton. 030-340358.

Limburg

Skien-snowboarden Ie
Alpbach-Axams-Soll, 3-5 of
6 hele dagen in de sneeuw
staan! Dec t/m april v.a.
ƒ 220, = incl. reis per luxe bus.
veblijf H/P. Korte reislijd.
Euronoord winteractiviteiten
Groningen
Tel. 050-127512/05905-94306
Fax 05905-95854.

DA6EN NAAR

Indonesië

Hotel DE LINDENHOF,
Valkenburg. Herfst-aanbieding: 3 overnachtingen + ont- 19 dgn. reizen naar Bali
bijl / 100. Combinatie rnet bev.a. ƒ2.560,zoek aan Thermae 2000 mo- - incl. KLM-retourvlucht
gelijk. Lindenlaan 27, Valken- - incl. luxe hotels met ontbijt
burg. Tel.: 04406-16291.
- incl. transfers
RAMA TOURS HOLLAND
Wandel- en fietsarrangem.
020-6734773
aangeb. in mooie grensstr.
De leukste Pluto
Geleenstraat 3, Amsterdam
België-Z.LJmb.
Lid Stichting Garantie Fonds
jeugdskikampen
04409-1475,
Bel voor de gratis folder
020-6140418 (SGR).
•"VALKENBURG""
Portugal
SKIËN?? Studenten- en jon- 3-5-8 dgs. Thermae arr.
gerenreizen. BEL G2-reizen na 27 okt. v.a. ƒ 130,- p.p.
van de Stichting Sportieve all in. Incl. 3'/2 uur Thermae
2000 + toegang casino +
Aktiviteilen. Sinds 1977
Najaar, winter, voorjaar.
vele extra's. Gratis parking.
specialist van skireizen.
Hotel Hermens A.N.W.B.*" ALGARVE: 4 weken naar de
Tel.: 03417-51225.
zon al v.a. ƒ 695; 8 weken al
Bel nu!!! Tel.: 04406-13020.
v.a. ƒ975. V.a. 23 okt. wekelijks vertrek. Incl. vliegreis,
appartement en reisleiding.
Waddeneilanden
PRIMAVERA REIZEN
(lid SGR). Tel.: 079-426350.
TEXEL is genieten van bos,
zee en duinen, 3-daags arr.
• Uw rubrieksadvertentie
ƒ144, 4-dgs. ƒ216, 5-dgs.
kunt u zowel schriftelijk als
ƒ 288, midweek ƒ 280 op batelefonisch opgeven. Zie voor
sis van HP, kamers douche/het adres en/of telefoonnumtoilet, incl. fietsen. Hotel de
mer de colofon op de adverWeal. Tel.: 02220-13282.
tentiepagina van deze krant.

VERTREKDATA NAAR PRAAG

Een dagje met de boot
rtiaar de Zwarte Markt
l in Beverwijk...

Nov.
Dec.
Jan.
Feb.
Maart

...met Rederij Naco vanuit Amsterdam elke
l zondag om 10.00 uur naar dit gigantische festijn.
l Vertrek vanaf de De Ruyterkade steiger 7, achter het
. Centraal Station te Amsterdam. Kosten inclusief entree

I

kinderen4t/m *"*jET
11 jaar ƒ 10,-. l W
-

„ ?*~*\,
Rederij Naco

ƒ398,ƒ398,ƒ398,ƒ 398,ƒ 398,-

• Royal Class Reiscomfort, extra
beenruimte en sterk verstelbare stoel met beensteunen ƒ 55,e Halfpension verzorging in
Praag (4 diners ) ƒ 65,• l persoonskamer met douche
en toilet, toeslag ƒ 100,-

De Ruyterkade, Steiger? (achter Centraal
Station). Amsterdam. Tel 020-6262466

RESERVEREN? NU BELLEN!
Het reserveren van deze reis is
eenvoudig, gewoon even bellen:

geeff u meer!

020-6541100

HERFSTTOCHT
In samenwerking met Rederij Naco organiseert Weekmedia
een sfeervolle tocht met een heerlijk centraal verwarmd
luxe salonschip.
Onder leiding van een gids vaart u over het IJ om via het
drukbevaren Amsterdam Rijnkanaal bij Smal Weesp de
Vecht op te varen. U vervolgt de tocht door het prachtige
Weesp naar Uitermeer. Daarna vaart u door Nigtevecht,
waar u de Vecht verlaat om via het Amsterdam Rijnkanaal.
naar de Steiger achter het Centraal Station te varen.
U vertrekt om 11.00 uur vanaf de Ruyterkade Steiger 7
(achter het Centraal Station in Amsterdam). Bij het vertrek
wordt u een kopje koffie met gebak aangeboden en onderweg wordt een kopje soep, een heerlijke uitgebreide koude
lunchschotel en een nagerecht geserveerd. Omstreeks 16.00
uur meert u weer af achter het Centraal Station.
U kunt aan deze tocht deelnemen maandag 26, dinsdag 27,
donderdag 29 en vrijdag 30 oktober en op maandag 2, dinsdag 3 en donderdag 5 november.
Deze volledig verzorgde dagtocht inclusief vaartocht, een
kopje koffie met gebak en lunch kost normaal ƒ 47,00 per
persoon. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen onze lezers een korting van ƒ 7,50 en
betalen slechts ƒ 39,50 p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, de
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam op de dag van vertrek.
De kosten bedragen ƒ 39,50 p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Naam tocht: _
Keuze datum:

: 02,09,16, 23,30
:07,14
: 04,11,18, 25
: 01, 08,15, 22
: 01, 08,15, 22, 29

telefoon:

(Iedere werkdag van 09.00 -18.00 uur,
zaterdag van 10.00 -16.00 uur)

raag, de Gouden Stad aan de
Moldau, is een bezoek, juist in
de wintermaanden, meer dan
waard. Decennia lang was deze
schitterende metropool verborgen achter het ijzeren gordijn en
nu het doek definitief is opgetrokken zullen de komende
jaren vele toeristen deze schatkamer van cultuur, sprookjesachtige architektuur, folklore en
oosteuropese hartelijkheid,
gaan ontdekken. De Harde's
Tours biedt u nu een unieke
gelegenheid om deze parel van
cultuur te beleven, te proeven
en letterlijk te ondergaan. Voor
een onwaarschijnlijk lage prijs,
ïo'n kans krijgt u nooit meer.

HOTEL KARL-INN IN PRAAG!

Hotel Karl-Inn, een sfeervol 3sterren hotel is een prima uitgangspunt om Praag te leren kennen. Het nieuwe Hotel biedt u
veel comfort, terras, restaurant,
lift, souveniershop en een wisselkantoor. Uw kamer is ruim en
voorzien van douche, toilet, balkon en radio. Vanuit het hotel zijn
de verbindingen naar het centrum van Praag prima te noemen.
Dus wanneer u ook in de avonduren Praag wilt bezoeken, is dit
geen probleem!

INCLUSIEF
• Het vervoer per luxe touringcar met toilet
• Mogelijkheid om voor Royal
Class Reiscomfort te kiezen
• Twee ervaren chauffeurs verzorgen de heen- en terugreis
• Verblijf op basis van logies en
ontbijt in prima hotel Karl-Inn
• Ruime 2 persoonskamers met
douche en toilet
• Mogelijkheid van Halfpensionverzorging (4 diners)
• Goed verzorgd ontbijtpakket
op heenreis
• Prima ontbijt bij terugkeer in
Nederland
• Subliem excursieprogramma
• Gidsbegeleiding tijdens excursie in Praag
• Alle internationale wegen- en
toeristenbelas tingen

De Harde's Tours
PRAAG
C O U P O N
Ja, ik ontvang graag de Praagfolder.
Opsturen in een open envelop naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp
Naam:-

Adres:.
Postcode:.
Woonplaats:.
Telefoon:.

Woonplaats:

RESERVEREN? NU BELLEN 0 2 0 - 6 5 4 1 1 0 0

Aantal personen:

geeff u meer!

Reizen
Weekmedia Reizen verschijnt elke week in alle edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse
Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 503.840 exemplaren.
t/m

1 regel

10,05

t/m

2 regels

20,10

t/m

3 regels

30,15

t/m

4 regels

40,20

l/m

5 regels

50,25

t/m

6 regels

60,30

t/m

7 regels

70,35

t/m

8 regels

80,40

t/m

9 regels

90,45

l/m 10 regels

100,50

'Je moet zelf
ook wat doen.1

Prijzen zijn exclusief 6% btw.

Naam
Adres
Telefoon
Plaats

'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht.1

Postcode

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag
lussen 8.30 en 20.00 uur,
tel. 020-5626271 fax: 020-6656321
Schriftelijk: vul de bon in en zend deze
aan: Weekmedia Reizen,
Antwoordnummer l 249
1000 PA Amsterdam
Voor meer informatie of advies bel.
020-5622441

'Zegdat
dan meteen!
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

Vrije tijd
21/22

Z
Honing is geen
geneesmiddel
Honingzoet: het is een begrip.
En dat wij mensen, zoetekauwen als we in het algemeen zijn,
honing zo lekker vinden, is dan
ook niet zo verwonderlijk. Het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding meldt in deze bijdrage
dat bijna alle honing die in ons
land op de markt komt slingerhong is.
Dat honing zo aangenaam
zoet is, komt doordat het voor
tachtig procent uit suiker bestaat en wel uit de zogenaamde
invertsuiker, een mengsel van
glucose (druivesuiker) en fructose (vruchtensuiker). Sommigen beweren dat deze invertsuiIcer andere eigenschappen bezit
dan 'gewone' suiker. Het zou
onder andere minder schadelijk zijn voor het gebit en wat
lichter verteerbaar.
Dit valt niet te bewijzen, immers gewone suiker of sacharose valt in het lichaam al snel
uiteen in dezelfde glucose en
fructose die honing bevat. Ook
de opname door het lichaam
van deze suikers is gelijk. Voor
het gebit is invertsuiker (lees:
honing) even slecht als suiker.
Honing bestaat verder voor negentien procent uit water, terwijl één procent wordt gevormd door vitamines, mineralen en eiwitten. Bij dit ene procent gaat het om stoffen die in
veel grotere hoeveelheden
voorkomen in groente, fruit en
melk. Daarvoor hoef je dus
geen honing te gebruiken.

Enzymen
Bovendien bevat honing een
kleine hoeveelheid enzymen.
Hierdoor zou honing een geneeskrachtige werking hebben.
Vooral het enzym inhibine (glucose-oxydase), dat sommige
bacteriën remt in hun groei,
zou een gunstige werking hebben. De hoeveelheid inhibine in
honing is echter zo gering dat
deze anti-bacteriële werking
verwaarloosbaar klein is. Die
heeft het lichaam niet nodig om
goed te functioneren.
Honing heeft wel een enigszins slijmoplossende werking
doordat ze vocht aantrekt en
dat is gunstig bij verkoudheid.
Een geneesmiddel kan men honing echter niet noemen. Volgens het Honingbesluit in de
Warenwet mag honing uitsluitend een produkt zijn dat door
bijen wordt gemaakt. Er mag
niets aan worden toegevoegd.
In het Besluit staan als verplichte aanduidingen omschreven: honing, raathoning en
brokhoning.
Staat er honing op de verpakking, dan is dat honing die gewonnen is uit raten. De raat zelf
komt niet meer voor in het produkt dat de consument koopt.
Raathoning is afkomstig uit de
raten die bijen geheel zelf maken. Deze wordt met raat en al
verkocht. Brokhoning is vloeibare honing waarin brokken
raathoning voorkomen.
Het is toegestaan op de verpakking te zetten op welke wijze de honing is gewonnen. Het
gaat daarbij om de volgende
aanduidingen: lekhoning: honing die verkregen is door het
laten uitlekken van de raten;
slingerhoning: honing die is verkregen door het centrifugeren
van de raten; pershoning: honing die is verkregen door het
samenpersen van de raten,
eventueel bij matige verwarming.
Bijna alle honing die in Nederland te koop is, is slingerhoning. Is honing zodanig verhit
dat daardoor de enzymen grotendeels zijn vernietigd, dan
moet de aanduiding bakkershoning op de verpakking staan.
De termen honingdauw, bloemen of nectar mogen gebruikt
worden als de honing hoofdzakelijk van deze produkten afkomstig is. Als de bloemensoort met name wordt genoemd, betekent dit niet dat de
honing uitsluitend van die
soort afkomstig is, maar wel
dat hij hieruit voor het grootste
deel bestaat.
De meeste honing is van verschillende bloemen afkomstig.
Alleen als bijen nectar verzamelen op uitgestrekte velden van
één en dezelfde bloem kan men
spreken van een min of meer
zuivere soort bloemenhoning.
De bloemensoort bepaalt de
smaak, de kleur en de consistentie van de honing. Bekende
honingsoorten zijn fruit- en
koolzaadhoning, acaciahoning,
klaverhoning en heidehoning.
Recept (voor twee personen):
3 walnoten, l eetlepel olie, 2 eetlepels azijn, 'h eetlepel honing,
zout, peper, tijm, 50 g gedroogcle vijgen, slabladen, 100 g kalkoenfilet, 10 g margarine of boter.
,jHak of wrijf de noten fijn.
Maar een dressing van de walnbten met de olie, de azijn,
zout, peter en tijm. Snijd de vijgen in reepjes. Was de slabladen en dep ze droog. Bestrooi
de kalkoenfilet met peper en
zout en snijd ze in dunne repen.
Bak de kalkoen in de hete margarine in vijf minuten bruin en
gaar. Leg op de twee borden slabladen en verdeel er de nog
warme kalkoen, de vijgen en de
dressing over. Per portie: 470 kJ
(110 kcal), 6 g eiwit, 6 g vet, 9 g
koolhydraten.
iMenusuggestie: Kalkoensaladfe; met notendressing, minestrone met stokbrood.
Voor vragen over voeding kunt u op
Werkdagen van twaalf tot vier uur de
Vocdlngstclefoon van liet Voorllchtingsbureau voor de Voeding raadplcKen: 070-351 08 lü.

ON EN WIND zijn
onuitputtelijke
energiebronnen waar
nog maar sporadisch,
veelal experimenteel,
gebruik van wordt
gemaakt. Ze zijn gratis en
liggen voor het oprapen.
Pioniers gezocht.
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Leven van wind en zon

door Evcrhard Hcbly
Op een dag, ergens ver weg in
de 21ste eeuw, draait een van
uw nazaten de douchekraan
open. Slechts het rode stipje op
de knop herinnert nog aan de
tijd dat de mens onderscheid
maakte tussen warm en koud
water. Uw nazaat heeft er in de
geschiedenisboeken van gelezen hoe in de 20ste eeuw het
water met behulp van gas verwarmd werd. Het gas was
rechtstreeks afkomstig uit de
bodem van de Noordzee en met
behulp van allerlei technieken
en via een ingenieus buizenstelsel stroomde het gas naar de
woningen van die tijd.
Maar de mens van die eeuw
had er onvoldoende bij stilgestaan dat het gas wel eens op
zou kunnen raken zoals ook de
steenkool op goede dag opgestookt was. En zo gebeurde het
dat men in een toekomst hier
ver vandaan dagelijks een koude douche over zich heen kreeg
en de aardappelen ongekookt
en koud consumeerde. Men bestudeerde de zon en wind en
hekelde de voorvaderen die te
weinig aandacht hadden gehad
voor deze twee onuitputtelijke
energiebronnen.

Subsidies
„Er komt beslist een dag dat
de energiebronnen die we nu
gebruiken, uitgeput zijn of dat
we ze niet meer kunnen aanwenden omdat ze te vervuilend
en schadelijk zijn. Dan moeten
we de zon en wind wel gebruiken. Een modelwoning in Castricum levert het bewijs dat we
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Een zonnepaneel is een geheel ander verhaal, want dat levert elektriciteit. Een paneel
van een halve vierkante meter
levert net genoeg stroom voor
een paar lampon. Wie gedeeltelijk of zelfs helemaal van de zon
of wind hoopt te kunnen leven,
moet er rekening mee houden
dat hij ook speciale energie-zulnige apparaten aanschaft. Een
normale koelkast gebruikt teveel stroom voor panelen. Maar
Actuele informatie over
energie-zuinige apparaten worToerisme en Vrije Tijd
den weinig gefabriceerd en zijn Coördinatie: Trudy Steenkamp,
dus prijzig'. Voorlopig vraagt
postbus 2104,
zonne-energie, zeker elektra uit
1000 CC Amsterdam,
zonlicht, een offer van de piotel. 020-5622840
niers.
(niet op vrijdag)
Wiezer: „Wij streven er naar
dat zonnepanelen op grote
schaal op daken komen te
staan. De energiemaatschappijen krijgen dan in eerste instantie bijvoorbeeld de aldus opgeMilieuvriendelijk
wekte energie legen een spctuin bemesten
ciaal teruglevertariet' van de
Onder het motto 'Geparticulier. Voor de installatie
zond milieu... begint in eivan een zonnepaneel kun je
gen tuin!' geeft het Algeecht zeer forse subsidie krijgen.
meen Verbond van VolksZe worden nu voornamelijk getuinders in Nederland
taruikt bij tuinhuisjes, stacara(AVVN) tuinbemestingsvans, woonboten en in de agraadviezen geven aan amarische sector."
teurtuinders. Zaterdag 24
oktober komt het AVVN in
Windenergie
Amsterdam. Van kwart
over één tot kwart over
Voor windturbines is slechts
twee staat de vereniging saeen kleine particuliere markt,
men met de Vereniging van
die zich grotendeels beperkt tot
Amateurtuinders te Amafgelegen boerderijen. ,,Of je
sterdam op het parkeertereen zonnepaneel oi' windturbirein aan de Amsterdamse
ne installeert, hangt natuurlijk
Sloterweg 1267.
ook van de plaatselijke situatie
Bij de volledig ingerichte
af," zegt Wiezer. „In de Sahara
AWN-wagen kunnen amabijvoorbeeld ligt een windturbiteurtuinders voor dertig
ne minder snel voor de hand,
gulden een persoonlijk
maar hier aan de Noordzeekust
evenwichtsbemestingsadweer wel. Ze worden, veelal uit
vies voor hun tuin krijgen.
idealisme, door een windmoDe actie van het AVVN
lencoöperatie gebouwd. Nederwordt gesteund door het
telt er daar 28 van. Denekomt beslist een dag dat de energiebronnen die we nu gebruiken, uitgeput zijn.'
Foto Bram de Hollander land
ministerie van Landbouw,
marken loopt in dit opzicht ver
Natuurbeheer en Visserij.
voorop, gevolgd door respectiesterk voor de ontwikkeling en bieden. De overstap op zonne- moet je ervan uitgaan dat de velijk en Amerika."
toepassing van zon en wind als of windenergie vraagt een flin- zon jaarlijks voor vijftig proKattenshow
energiebron. Ze stimuleert, on- ke investering die pas na ver- cent van het warme water
De verenigingen luisteren
In de Oosthal van het
dersteunt en adviseert met loop van soms vele jaren wordt zorgt. Dat bespaar je dus op je naar betekenisvolle namen als
RAI-gebouw is zondag 25
name particulieren.
gasrekening. In Nederland be- Frisse Wind, Meerwind of Kenterugverdiend.
oktober de jaarlijkse FeliZon en wind bieden voldoenWiezer: „Er zijn verschillen- schikken naar schatting zes- nemerwind en leven letterlijk
de mogelijkheden die echter de elektriciteitsmaatschappij- duizend huishoudens en een van de wind, want de opgewekkat kattententoonstelling.
Ruim 650 katten uit binnog maar nauwelijks benut en en provincies die subsidies aantal zwembaden over een te energie komt tegen teruglenen- en buitenland laten er
worden. Misschien ook wel lo- beschikbaar stellen, naast de dergelijk systeem, dat dus geen vertarief terecht bij de plaatsezich bewonderen. Dit jaar
gisch, want het ongemak dat subsidie die het ministerie al elektra levert. In het jaar 2010 lijke energiebedrijven.
staat de Britse korthaar exduurzame energiebronnen nu geeft. Als je alleen spreekt over moeten 300 duizend huishouDe Vereniging ODE is voor informatra in de aandacht. Verder
nog hebben, weegt niet op tegen een zonnecollector in comtaina- dens -voorzien zijn van een zontic over duurzame energie bereikbaar
vinden er keuringen plaats
het gemak dat gas en elektra tie met zonnetaoiler-installatie necollector."
via telefoonnummer OHO-7(i!l224.
van onder andere de Siamees en de lang- en korthaar.

> Windmolenpark bij Het Zand 'Er

met uitsluitend zonne-energie
hetzelfde levenscomfort kunnen realiseren," aldus Frank
Wiezer van de Vereniging Organisatie voor Duurzame Energie
(ODE). De ODE maakt zich

(ADVERTENTIE)

•De best verkochte cd's
•Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode
:
•LIONELRICHIE
•'••.••Back tp':Frón.tJ36^95:

•ELTON JOHN

;

• -The One. f36,95 " ':;.
•MARIAH CAREY
•Unplugged ƒ29,95 •\ :'••

Strictly Ballroom is start
van Filmdansen in Tuschinski
K

OMT DAT ZIEN!
Sterker nog: komt
het meemaken! Iets
volstrekt nieuws:
Filmdansen in Tuschinski.
Voor het eerst te beleven
op zondagmorgen l
november.

In tal van films speelt de dans
een grote rol. Ouderen kunnen
zich ongetwijfeld de onnavolg•HOUSE PARTY III
bare Fred Astaire voor de geest
••:Div., Artiesten ƒ34,95:
halen, jongeren denken eerder
aan Dirty Dancing van Patrick
•ROXETTE : U •'"'',''.". ;
Swayze. Kijken naar een dans:Toürysm f 36,95:^ '•"'•;
film is aardig, nog aantrekkelijker is het om aansluitend aan
;
ERIC CLAPTÖN '
:
de voorstelling zelf aan het
zwieren te slaan. Dat kan dus.
: Unplugged ƒ 36, 95 : v
In Nederlands top-bioscoop
Tuschinski.
•PETER GABRIËL ' :.
De Australische film Strictly
Ballroom die aan een succesvolle 'toernee' over de wereld is
•EXTREME /: ' . : :: ; \
begonnen en recentelijk in AmlltSjdés tb Every 'Story f36,95
sterdam zijn première beleefde,
draait zondagmorgen l november in Tuschinski op deze eer•FOREIGNER ::
C
:
^The- Best Of. ƒ 36,95 -Y^:. ; -...;. ste aflevering van Filmdansen.
De film krijgt lovende kritieken, ook in de internationale
•SINEAP'O: CONNEE
-v ;
pers.
Am l Not :Yoiir Girl? f36,95 .-./••
:

Tocht van motoren

• Scott

op het winnen van de Pan Pacific Grand Prix de bodem in. Tot
Scott Hastings is een 21-jarig overmaat van ramp keert zijn
veelbelovend danstalent, maar danspartner Liz hem de rug
een conflict met de machtige toe.
dansfederatie slaat zijn hoop
Scott ziet beginnelinge Fran,

Talent
ik wil een persoonlijke toegangscode
naam

De tentoonstelling duurt van
tien tot zes uur. De entreeprijzen
zijn zes gulden voor volwassenen
en ƒ 3,50 voor kinderen tot 13 jaar
en houders van 65+ Pas.

(ADVERTENTIE)

0uping is géén chinese munt...
De kritische en goed geïnformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter.
Toch is Auping een waardevolle investering. En dat Auping
gezond slapen betekent behoeft geen betoog. Informeert
u maar eens bij Van Reeuwijk.
ze weten er alles van.

van eeuwijk
Sniep7,Tel.: 020-6994111.
Meubelboulevard Diemen.

In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

Op zondag l november
start om 's morgens negen
uur de Motortocht 'Amsterdam vanuit het zadel'.
Deze tocht wordt dit jaar
voor de vierde keer gehouden in samenwerking met
het Koninklijke Nederlands Motor Verbond, het
weekblad Motor en de Gemeentepolitie Amsterdam.
Het voorterrein van het
RAI-complex is het vertrek
en het eindpunt van de ongeveer anderhalf uur durende tocht. De route gaat
onder meer langs het Museumplein, de Dam en via
de
Oosterburgergracht
weer terug naar de RAI.
Vanaf half negen kunnen
alle motorrijders zich bij
de RAI verzamelen. Deelname is gratis.

9 Fran

die zich als nieuwe partner aandient, aanvankelijk niet zitten.
De samenwerking verloopt in
het begin dan ook tamelijk
stroef. Daarin komt verandering wanneer Fran haar partner Scott inwijdt in de warmbloedige Latijns-Amerikaanse
dansen. De zakelijke samenwerking groeit uit tot een persoonlijke relatie. De aanvankelijk onhandige Fran ontwikkelt
zich tot een sensuele danseres.
Zoals dat in de film, en in het
harde leven van alledag, toegaat, doemen er evenwel nieuwe problemen op. Zo is er
Scotts moeder die weinig gecharmeerd is van zijn samenwerking met Fran. Ook van andere kanten komt Scott onder
druk te staan om Fran aan de
kant te zotten.
Het duo zet echter door en
ontwikkelt uit de Latijns-Amerikaanse traditie nieuwe danspassen voor de Pan Pacific
Grand Prix. Op de avond van de
Grand Prix zorgen Scott en
Fran voor een spetterende finale, waarin een heel nieuw hartstochtelijk ritme het publiek tot
groot enthousiasme voert.
De film duurt anderhalf uur.
Baz Luhrmann die voor de directievoering tekent, zegt dat
Strictly Ballroom wat doet denken aan David en Goliath. Ballroomdanser Scott die het als
David opneemt tegen Goliath,
de machtige dansfederatie.
De hoofdrollen worden vertolkt door Paul Mercurio als
Scott en Tara Morice als Fran.
Paul Mercurio is als het ware in
de theaterwereld opgegroeid.
Hij is momenteel een van de
beste dansers en choreografen
van Australië. Tara Morice
speelde de rol van Fran op het
toneel en heeft zo het karakter
van Fran twee jaar kunnen vormen, voordat de filmopnamen
begonnen. Ze heeft in haar op-

treden iets van het lelijke eendje dat zich uiteindelijk ontplooit tot een kampioensdanseres.
Wie zich zondagmorgen l november in het Filmdansen
stort, hoeft niet per se de danspassen van het illustere filmduo te zetten, want er wordt na
de film een heel scala aan dansmuziek gespeeld. In de foyer
van Tuschinski wordt voor de
danslustigen een plankier neergelegd. Tot één uur is er vrij
dansen.
Wie het evenement mee wil
maken, kan met bijgaande bon
een kaartje kopen voor zeven
gulden (de normale entreeprijs
bedraagt een tientje). Per bon
kunnen zich hoogstens vier bezoekers aanmelden.
Het idee van Filmdansen is
ontstaan uit een samenwerking
tussen Weekmedia en Cannon
Cinema (Tuschinski). Om met
de spreekstalmeester van het
vroegere circus te spreken:
„Hooggeëerd publiek, komt dat
zien."

Artistieke Handen
In de Expohal van Hilversum wordt op zondag l
november de amateurkunstmanifestatie 'Artistieke Handen' gehouden.
Van aquarels tot sieraden,
van keramiek tot Fries aardewerk is te zien tijdens
deze beurs. De openingstijden zijn van elf tot half zes.
De toegangsprijzen bedragen voor volwassenen zes
gulden. Kinderen tot en
met 15 jaar mogen (onder
begeleiding) gratis naar
binnen. Een kaartje voor
6ü+ers kost vier gulden.

Voor meer Informatie, tel.
U41K5-1790.

geeff u meer!
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de automatische reserveringslijn van
Tuschinski, tel. 020-626.2633 betaalt u in plaats van ƒ 10,- slechts
/ 7',- per persoon voor het Filmdansen in Tuschinski op zondagochtend 1 november om 10.30 uur. Na de film kan er onder andere op de
originele filmmuziek in de foyer (met speciale houten vloer) worden
gedanst.
Naam:.
Adres:
Postcode:

Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):

3on voor onze lezers
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Woninggids van Zandvoort

Te koop
gevraagd
diversen

makelaars o.g.

Tel. 02507-12614
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* T k gevr Kinderstoel Tel
17794
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MAILSTRIPPER
biedt zich aan voor feest en
partijen Tel 02507 15200
* Al namen jullie do wekker
mee ondanks dat werd hot
toch nog half twee De gang
makers
* Chin Ind rest Fong Lie
bedankt voor de grandioze
avond
Zeovisverenigmg Zandvooit
* CONCERT Zandvoorts
Mannenkoor 21 Nov Herv
Kerk 20 00 uur
Fam Minkman bedankt voor
lullie hulp ,De Trosloop uit
Zandvoort1

/llllKnnll

%l. IIU-I.I lil

l .Illl Illl Dl

lll'

l .Illl. ,

Illll,UU'

V l M M i l l . i II-

H.lll.l.

v lll l u l

V. III l

\\.tklil.lll.

l'lt-

\ . l U l l l r , uil l ( l,l|-

Vlll-lllllltll-

MhMll.nl.

lll

NIIMU. V V . i - p . i / li h7 |>il inliliin. t. l
Mll
_'-h|(! Ml l nul l/ l 'l 00 Illll
*

Illl.Illll Illl

.Hl l

.111/1

.IUIIJJ.

l.llllll Ik. I l l l l

.llKllll'11-

li. i .iniliin,lll. > 111 .1' Vti, i.i - /i|n op i,uut 1,1^ np .in/c
k.lliliil i n \ i 11- M|r'l' t u
A

Vlllll

l l t l l M I I

l, k
*

l l l

.' :•< ln.ulil

Illllllllll l

ilsnii .1.

U.'l.ll

l

l l ^ l l

Hl| pi.l l l - ' l l l ^ III l l l M l l ' 1 1 - U l l l l i . I I p l M l l l \ \ I | - I I I I I ] I M I I

klllll

/
il.

t 1)1)
Il t -l

lll

II k.

VIII

.'

|s

lus huil, n

I l l l V . l s p l l l l i l l l ^ - ^ l l l l i i i , l | l 1 | ml v . l s l l l l l l l j
VV.ll.ll

lll

/ II 00 .i.lin kuM. n

v i l-.Huil.l (lp v, i/n, k u,u ill .uu .i.K.-i

t

f\ll.l

IhlIMI.ll

^1 lll I. lll

UW Mll l l l - l . l v . lll I l l l . l llllllllll.llll

/

i< I. loni-i li <i|im v. n

Grote vlooienmarkt

020- 562 62 71

24'10 Uithoorn, Sporthal De
Scheg van 9-1600 uur toe
MicniV Vt«'i*knnMlia
gang ƒ2,50 8 nov Lands
IN.silxi- ir>(> - 1000 \1> \iusi«T(iain
meer sporth en theater het
I)c -lintin^tiid. n. „i M< ii vHdi pl.i.itMn^ in tli f t - l i t i t u.-< k
dorpshuis (alleen oud) 14
\oui ili lii l.ilni|j nnH^n^l u « t n n i « plniruLi.nt
nov Blancum sporthal de
Grenspaal Inl 0206140616
HAPPY HOUR op zaterdag
24 okt van 17 00 tot 18 00 uur
Kunst en antiek
Tgv Abraham-Henk leder
een welkom
P Leffertsstraat 34
* Veilingebouw Amstelveen *
* Help de Polen Stuur eens
Veilt weer
een voedselpakket' Geen
veel echte inboedels o a antieke meubelen, klokken,
adres7 Dat hebben wij voor u'
schilderijen, klemgoed tapijten juko box enz enz
Op maandag 26 en dinsdag 27 oktober aanvang 19 30 uur Inl tel 029075235
Kijkdagen zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 00 16 00 * Henk, hartelijk gefelici
uur Frans Halslaan 33 Amstelveen 020 6 47 30 04
teerd met je veertigste ver
jaardag
Groetjes van meisjes A
Kleding
* Henk Holsteijn wordt 50 jr
Van harte gefeliciteerd na
Totale Opheffings Uitverkoop
mens de gehele familie
Nu Bruidstoiletten
* Rob en Meta bedankt voor
de culinaire avond ZVZ
* Schaken doet iedereen op
donderdagavond bij de Zand
voortse schaakclub m het gemeenschapshuis Voor info
MODEHUIS DESIREE
02507-13781 of 14120
Postjesweg 106 Amsterdam Tel 0206125558
(i!i! iiiiniMM i !<> UK 1 V.IMII in /i.iuk! K lili n) ot /t niii tl .t.in

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

VLIEGENDE SCHOIFLAARS
wodeiopnchtinn /.id-rdag 24
okt van 10 tol 1 1 uur F 9 v
Abrahan Hen!P Leffertsbtrddt 3-1
Voor on/e MOOI OPGE
MAAKTE SCHALEN hoeft u
geen boodschappjn moer in
huis te hdion
BROODJE BURGFR
Sc h ouisttaat 4
Tel 0250/ 18789

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naarde
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
Mw. A. W. Fontijne - Amsterdam

Verloren en
gevonden

fPtfple
i CgJCld

MATIS MICRO'S worden
gi-plaalst onder de

^T^Q if"! O f
navolgende voorvvaarden:
vJldtlib ,
9 nuenden uitsluitend via
de bon ( n i e t t e l e f o n i s c h ) ® aan balie kantoor
/i]n opneuevi-n © v e r l o t e n / b e v o n d e n •
ue.u, ,i,tn k i n n e n l o p e n / v liei>en 9 m a x i m a a l ö
reuels © illeen \om particulier gebruik
® het aangebodene ma« niei boven / :]!)(J
UltkollH'll

( i e b r u i k br| het i n v u l l e n v a n u u t e k s t d e coupon
en voor iedere l e t t e r , p u n t . komma ol ei|ler een
v a k j e Laat na ieder w om d. p u n t ot k o m m a een
v a k j e MIJ s , i h i l | l pei ie»el hele woorden of
lel t e r m epen
I n d i e n u u a d v e r t e n t i e e e n betaalde M i c i o is k u n t
u In| uvv l e k s i een n e u a i a m l e e r d e
( m i o ) b o i a a l r l i e ( | u e b i | s l u i t e n ol u o n t v a n g t \ a n

Brieven onder nummer kosten / ().:)(> e \ t t a (_u
dient er rekening mee te houden dat b i j uw
opgave de regel Br. o. nr .. bur. v d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend \\ouli)
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch «orden opgegeven.
Coupon uitknippen en opstuien ( l i a n k e i e n als
b r i e f ) mei v e r m e l d i n g van uw posiiode. naai ons
kantoor:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
01 a f » e v e n bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
(iasthuisplein l'l.
2041 .I.M Z a n d v o o i t

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler .
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

HASSING B.V.
STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Gevr hulp in de huishouding
n Moord 1 x per week Br o
nr 71077937 v d blad
Divers personeel
gevraagd
Fotomodellen gevraagd (m/v)
voor Fashion en Glamour
bladen Bravoure Modellenbureau 013425402
Wij zoeken gemotiveerde
studenten en scholieren voor
in de herfstvakantie of daar
buiten Hoge beloning (ƒ70ƒ 130 p d ) en eigen indeling
dagen Min leeft 17 jr Info
uitsluit tussen 1617 uur
03469 2065

;>*'ï'ftuT''3!'>*>ƒ«»'•"«',-" i'^.'^'1 Jir-r'

DOMBO

U i l /.i|n n i e t a a n s p r a k e l i j k v o o r l o u i e n o n i s t a a n door o n d u i d e l i | k h a n d s c h n l t
\ \ i | behouden mis het r e i lll v o o r /.onder opgave van redenen t e k s t e n te v\i]/.ii>en of mei <,p ie nemen
Gratis .Micro's en betaalde Micro's moeten «orden ingele\erd bij een aanleu-radres u i t e r l i j h
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten «orden ingeleverd aan de balie van oiis kantoor
uiterlijk tot dinsdag 1-1.00 uur.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

premièrefilms, tevens
keuze in Zandvoort.

Geopend .':dagélijlcs''
13.00-21.00 uur:

1
1

1

——
.

1
1

1

j

J

1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

7 regels ƒ 9,35
8 regels ƒ10,68
JOjegels ƒ13,36
Zonder v e r m e l d i n g v i . t . m p n j s ( a r t i k e l e n t e z a m e n niet boven ƒ:!()()) k u n l u niet gratis adv ei lei en \ l l e
pri|/.en n u l (i'„ BT\\

\dies: .
I'osteode:

Plaats:

Telefoon

S v p. in r u b r i e k :

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534
Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* TekoopherenfietsSversn
met verlichting ƒ 150,Tel 02507-13391
* T k Opoefiets, Saturnus,
28 inch 17794, prijs ƒ 125.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
Muziekinstrumenten

Dirk Witte
50% KORTING op de THE
HERITAGE jazzgitaren en
20% korting op PASTE bekkens Zolang de voorraad
strekt Alle bekende merken
keyboards, dig piano's, versterkers, gitaren Hoofddealer van Roland, Techmcs,
GEM, Yamaha, Hammond,
Kawai, Alesis, Fostex, Marshall, VOX, Rickenbecker, Gibson, Fenderen Fernandez Diverse demo-modellen en occasions Bel 020-6264655
Bezoek onze nieuwe afdeling
piano's en keyboards Vijzelstraat 45-53 Amsterdam

Cörn.vSleg'ersstraat 2b

Auto's en
auto-accessoires
FIAT Panda 1000 Clie zwart
z g a n , '89, veel ass
P r n o t k Tel. 02507-1.4166
na 1800 uur.
Renault 5 Paris 1 4i, 1990, zw.
sunroof, zeer zuinig, nw.st
ƒ11950 Tel 02507-30147.
Te koop MINI 1978,
opknapper, geen APK, extra
motor en veel onderdelen
Tel 02507-12029
Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361
Diverse clubs

Gevraagd oude ansichtkaar- Allemaal leuke meiden
ten, wil kopen of ruilen voor zoeken z s m een vriend
06-320 330 77 75c pm
Zandvoortse 02507-12354
Lijsten op maat
Als het klikt willen deze 1
meiden vaker sexkontakt
bij
Bloemen, planten
06-320 320 55 75c pm
Foto Boomgaard
en tuinartikelen
BETTY'S ESCORT
Grote Krocht 26
First Class Na 1900 uur
Hoveniersbednjf TONI Tuin020 - 6340507 - 6328686
Tel. 13529
aanleg en Onderhoud met
* Salon Manou 100 x 100 Nieuwe Ideeën 023338823 BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
ƒ 175,- Teltafel/lamp manou
een lekkere jongen van 18
ƒ 75,- Tel 02507 19536
06-320 330 87. 75c pm
Lessen en clubs
* Te koop kmderledikantje
Dames die zich overdag vermet hemel, matras, dekbed
velen, zoeken SEXKONTAKT
met overtrekken, hoofdbeDansles alleenstaanden
06-320 326 66 75c pm.
schermers, lampje en kapCHEZ ANDRE
stokje, ƒ275 02507-19827
Info 0251050092
PARTNERRUIL privelijn,
Te koop moderne witte wand- • * • E H B O herhalmgslessen direkt apart met vrouwen en
kast mol glazenkast met ver- start op 22 okt om 22 00 uur mannen voor sexruil.
licht, 500,- Tel 19225
in het Rode Kruis gebouw, 0632033091 75c pm
* T k nieuwe Dru gashaard, NIC Beetslaan 14, Zandvoort
Inschrijving eerste avond
ƒ300,- Tel 02507-19606
T k prima gebruikte gashaar- Lessen in tekenen en aqinden en ronde kachels, alle relleren in kleine groepen
kleuren 1 jr voll garantie Tel 02507-15416
Van Woustr
224, Tel
| 6623260 Ink , mr, rep
Zalenverhuur
* T k a eethoek, kl zwart,
l afm 90 x 160 cm, 6-12 pers
VERENIGINGSGEBOUW
Prijs / 200,- 02507-20021
Woninginrichting

De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX
Bel 06-9501. 75c pm
DEBBIE's Sexdatmg maak 'n
Diversen
afspraak met haar vnendmnen 06-320 222 41 75c pm
DIREKT apart met een meisje X Y Z B V verhuizingen en
of een lekkere jongen van 18, kamerverhuizingen Voll verz
voor een live heet sexge- Dag-nachtserv 020-6424800
sprek 06-32033081 75cpm
deMieuuue
UUecspcr..
Direkt een leuk meisje van 18
aan de lijn Vraag naar haar istelveens
tel nr voor 'n avondje uit
Weekblad
Amstelw
.: \A/eekh'
Direkt apart 06-9510 75c pm ornse
DIREKT KLETSEN, met een rant
de Ronc
leuk meisje van 18 Bel snel
$ Vener
06-320.330.21 75c pm
smeerder
ourant:
Direkt kletsen met 'n leuk
Zandvoorts
meisje van 18 06-9757 en
Nieuwsblad
maak 'n afspraakje SOcpVim
Direkt kontakt met een meisje
van 18 Druk op de nul voor
meer meisjes 06-320 322 05.
75c pm
Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.32032 100c pm
WEI
DUIK1 in bed met 'n lekkere
ELKE WEEK HET
meid Vraag haar el nummer
Bel 06-9511 75c pm
DAGELIJKS NIEUWS.

LEER EN SUÉOE IGOLLEGTI

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

SINGER
• Rubrieksadvertentie opNAAIMACHINES
geven? Zie voor adres en/of
reparatie alle merken
telefoonnummer de colofon
P E M STOKMAN
in deze krant
Prmsenhofstr 7, Zandvoort
Tel
02507-20072
Te koop CommodorecompuTe koop
tor A 2000 met kleurenmoni- Voor wie de spijker niet op de
tor en muis bndgeboard (Ms kop slaat de gereedschapsaangeboden
Dos) Incl software w o verbandkist Alles-in-1 Nu t k
diversen
tukst Tokcn-Dbasc, pro- bij elke iizerwarenapotheek
qramma s on veel spelletjes
Nieuw pr ƒ3995, Vr pr
Te koop naaimachine,in goeƒ1250 Tel 0250714119
de staat (geen zigzag)/ 65
Bijna iedereen in
Tel 30543
Zandvport huurt
* T k 3 ivoren biljart(pot)balRadio/tv/video
:
len, ± 100 jaar oud, ƒ285,zijn yidëpf ilms ; \
Tel 02507-13781
> bij yidéotheeik
Foto Boomgaard
* T k nieuw waadpak mt
Grote Krocht 26
44 + nw garnalonnet kleine
Telefoon 13529
kroo ± 2 mtr ƒ 250, ook apart'
UW FILM OP VIDEO
Voorstoeltjo fiets ƒ 15 kinderƒ 1,75 per minuut met
fietsmandje ƒ 25, 17421
gratis achtcrgrondmuziek
Weg verh n bej huis te k
..
.
* T k Sony radiocass recorz g a n Bosch ijskast m
Slegersstraiat 20
cier Spatwaterdicht 7 g a n
dicpvr vak, Miclc wasrnach ,
tel. 02507-1 2070
2 zitsbank kl huish art Tol
/.eqerib ovorcompleet / 125
14553 Lijsterstraat 2'10
f i-i 12856
Computerapparatuur
en software

ÖÖMBÖI

\aain.

T h gevr woonruimte met ei
gen opgang + keuken
Tel 02507 19313

vNjritëhdpispellétjes

Hobby's en
verzamelingen

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

1

PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje van
18 aan de lijn 06-9570 100cpm
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje
06 320 321 44 75c pm
Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart
06-320 322 88 75c pm
SchoolMeisjes (18 jr) 75 cpm
LesbiTiener
06-320 323 37
2 Peertjes
06-320 323 78
Straatmeid
06-32032617
Onschuldig
06-320327.47
Sexles 18+35 j 06-320.328 27
Schoolmeisjes van 18 willen
ervaring opdoen Datmg
06-320.330 43 75c pm
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden/jongens
(18) en huisvrouwtjes
06-320 330 46 75c pm
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje van 18 Vraag naar
haar tel nr 06 9502 75c pm
Slippertjeslyn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt
06-320 320 36 75c pm
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 13 00 en
2200 uur 02507-16141 of
023-400130
WILDE MEIDEN 75cpm
06-320.326 77
Ruige Sex
06-320 326 63
Sexkast
06-320.326 19
.Effe Vlug
06-320.325 54
Volle Bolle
06-320 327 06 Grieks Standje
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 03.00 uur
Telefoon
02507-16141
*""ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, 't lekkerste
kun je blijven herhalen 75cpm
Schooljuf
06 95 09
Sexclub
06 96.91
Effe vlug
06 96.92
Rijpe vrouw
06 96 94
Meisjes (18 jr)
06 96 40
Frans standje
06 96.46
Vrouwtjes
06.97.11
S&M Club .
06 97 91
TOPSEX 25+
06 97.92
Hardcore
06 97 94
Zoek jij tel.nrs van echte hete
meiden? Gewoon voor 'n opwmdende sexafspraak'
06-320.330.42 75c pm
Zoek jij wulpse meisjes van
18' Bel Supersexkontakt
06-320.320.44 75c pm
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

800
RUILADRESSEN in
A'dam GRATIS informatie bij
Hot Oosten, 020 5882255

Mw. C. D. Steenman-Piël - Amsterdam

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

f\
U

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Woningruil

Mw G. v. Vliet-De Hoef

* Beloning voor degene die
mijn zwarte portemonnaie
met inhoud terugbrengt Tel
Correspondentie- en contactclubs
02507-16456 (na 1800 uur)
* Verloren d d 16 10 school
tas (rose rugtas) omg v Len UITGAAN?..MAAR DAN NIET ALLEEN !
nepweg Mobilstation S v p Een probleem'' Weinee, wordt lid van Twogether Daling
terugbezorgen 02507 18388 Agency en ontvang het blad Twogether met daarin o a de
7
Verloren d d 1610 huissleu rubrieken Theater, Dineren Uitgaan Iets voor jou
tel met sleutelhanger merk Stuur een kaartje met je naam en adres voor informatie naar
Opel omg Gr Krocht Terug Twogether Datmg Agency, postbus 2344, 1180 EH A'veen
bezorgen bij Zandvoorts
Nieuwsblad Tel 17166
Schoonheid en verzorging
* Wie heeft dinsdag 13 10
per abuis mijn groene Levis
trui meegenomen uit het
schoonheidssalon
zwembad van GranDoRado
MOERENBURG
tel 02507-16202
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Weggelopen of
Tel 02507-16123
gevonden dieren
Pedicure voor uw complete
voetverzorging en voetmasVermist sinds 22 sep ± 4 jr sage Behandeling bij u aan
oude cyperse poos witte huis is mogelijk
neus bef en voetjes Rood Tel 02507-12698
vlooienb m aareskokertje Vanaf 24 oktober is kapsalon
Inl s v p tel 15235 16391
TOOTJE weer op zaterdag
geopend Op dinsdag en
woensdag zijn we dan gesloten Belt u even voor een afspraak,
Amstelveenseweg
157 Adam 020-6640793
' Corn. Slegersstraat 2b

voor de particulier

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

D Terwijn - Diemen

Grote Krocht 26
Tel. 13529
Weet u dat u oikc vrijdag
avond lekker Kunt krcikeu (kia
verjassen) in hot aemcen
schapshuiE. Tol 14085
Weet U waai 1 Abraham de
mosterd haalt' Op /-atnrrlag
24 okt a s de helt dag b1,
Henk Ho'stoijn
P Leifertsstraat 34
* Wio wil er zijn btuivcro K.vijt
of ruilen tegen dubbeltjes
Tel 02507-2042
* WIM en LIANE gcfclici
teerd met jullie ondertrouw
Kees, Annemanc on Davo
« Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te v»i]/"gen
of niet op te nemen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

GAY PRIVÉ Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met en lek
kere jongen van 18' Of voor
een opwindend gesprek met
'n hete knul 06-9613 75c pm
Genoeg ondeugende meisjes
van 18 Ben jij ook op zoek'
Bel 06-9602 75c pm
Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes zoeken jou
06-320 330 45 75c pm
""HARDCORE*" 75 cpm
06-320 322 76 Rijp en Ruig
06-32032313
Hardlesbi
06-320 324 04 .Onderdanig
06 320 324 34
Top S&M
06-320 326 18
Meesteres
Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje
Bel nu 06 9663 75c pm
Hete meisjes van 18 willen
echt snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06-320 330.66 75c pm
Hete MEISJES van 18 willen
sexkontakt Nu met nummer
Bel nu 06-9665 75c pm
HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320 327 01 75c pm
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje? '
06-32033018 75c pm
Homojongens van 18 onder
elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320 330 88 75c pm
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy"' Bel
nu 06-320 330 95 75c pm
IK WACHT DAT JIJ ME BELT
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.
069-789 (100 cpm)
KOM LEKKER MET ME ( . )
mijn adres, mijn telefoonnum
mer en hoe ik eruit zie, vertel
ik je als je belt. 06-9680
100c/m
Linda en nog veel meer metsjesvan 18 zoeken sexkontakt
Bel 06-9664 75c pm
LIVESEX PRIVÉ' 75cpm
De madam verbindt je door
voor een privé gesprek!
Grieks standje .. 06 95.05
Erox live
.. . 06.95 06
Rijpe vrouw
06 96 09
S&M live
06.96.26
Tieners (18) live
06.96.36
Topsexbox 25+ . 06.97.22
Frans standje .
06 97 33
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens van 18 voor
sex. info 06-9766 75c pm.
Vieer dan 400 meisjes van 18
willen een afspraakje met jou
06-320.32211 75c pm
MATASJA doet het met
iele buurjongens van 18
06-320.32411 75c pm
Onderdanige jongens van 18
Dellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)
06-320 329 99 75c pm
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkon
takt, vraag naar hun tel.nr.
Bel nu 06-9661 75c pm.
Eerst wilde EVELIEN niet
maar toen ze haar rokje liet
zakken i 06-9530 75c pm
Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen
Luister op 06 9603. 75c pm
ERVAREN Vrouwen 75cpm
06-320 323 63
. Rijp Ordi
06-324 324.54
Rijp Chique
06-320 327 70 Negerin 3506-320.328.99 Rijpe Dikke Vr
06-320.329 30 Verpleegster

10.000 STUKS
LEDEREN KLEDING

BU/VAMKOOP BOVEN 599,
_ _ _ ---- --- —

W#*^ *

IEDERE KOPER ONTVANGT
GRATIS EEN LEUKE ATTENTIE

MOTORJACK, va

ZONDAGS OPEN

||EDfPARI(A'$,d/ttva
'LB^ÉN'PARKA'siherertva
Inruil leder/bont mogelijk Gespreide bttalmg
mogelijk Reiskosten

IITALIA
v/h Dankers
LKATHF.R WEAR BV

worden bij aankoop
vergoed Niet geldig bi|
speciale aanbiedingen.

ZANDVOORT-SLUIS
HULST-PUTTE
NOORDWIJK AAN ZEE
VALKENSWAARO/LOMMEL
BAARLE NASSAU >•
KÖOPAVOND GEOPEND;:
HELMOND KOOPZONDAG

. ALMERE-HAVEN, HOUTSTRAAT 8, (BIJ QUICKINETTE)
„ .„-,„..,,„ ... ,or«.Ton, NOORDWIJK AAN ZEE,DAMPASSAGE/HOOFDSTRAAT 8B
'JNFO; HELMOND, HURKSESTR.21, BAARLE-NASSAU, WEVESTRAAT4.
.

TEL: 04920-22923
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XM Turbo Diesel 90 ƒ 37 500
HH tegen mruilprijs.
CX 2.5 GTI, aut., zwart, 7/86, XM 20i Amb. . . . 9 0 ƒ29900
ƒ 10.500.- CX TRD Turbo II, zil- BX Turbo Break D90 ƒ27.500
vergnjs met, 8/87, ƒ 12 500.- BX Turbo Diesel 89 ƒ17500 Mitsubishi, Tredia GLS, bj '85,
"X 2200 TRS, zwart, LPG, 3/87, BX 19 RD Break 89 ƒ15000 4-drs., LPG, ƒ4750.7950.- BX 16 RE, LPG, wit, BX 19TZD . . . . 90 ƒ16500 Sapporo '81, Lpg, ƒ2500Expocar Trading
89 ƒ 13.500
1/89, ƒ 12.500 BX 14 RE LPG, 4x BX 19 TRD
Tel. 020-6153933
1/86, ƒ6750- BX 16 RE, LPG, BX 19 TRD . . . 87 ƒ 9.950
wit, 1/89, ƒ11750. BX 14 T, BX 19 TRD . . 84 ƒ 5.500 Mitsubishi Galant, m '88,
BX 19 TD .. . .89 ƒ12900 i.zgst., ƒ7.950. Inruil gar. fine.
rood, 5 versn., LPG, 6/89,
ƒ10.250. BX 14, LPG, 4/87,BX 19 GTI, LPG 90 ƒ19900 Tel 02990-37825.
ƒ7250. BX 1.9 D, 4/86, ƒ7250. BX 19 TRS, LPG 89 ƒ14500
• „SHOWROOM":
BX 14 TGE, LPG, lichte scha- BX 19TZI, LPG .90 ƒ15.500
De autorubnek voor
BX 16 TRI, LPG .89 ƒ14500
de, 1/90, ƒ 13.950.
Amsterdam en omgeving
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am- BX 16 RE, LPG 90 ƒ15500
BX 16 RE, LPG .89 ƒ13.500
sterdam, 020-6627777.
BX 16 TRI, LPG, 89 ƒ15500
OTO/ICI Citroen
BX 16 Montreux.89 ƒ14500
Hogeweyselaan 21
BX 14 TE, rd, LPG90 ƒ 14.500
1380 AG WEESP
BX 14 Palm. LPG89 ƒ12500 CHERRY1.5GL, autom, 1985,
Tel: 02940-16661
ƒ7500, BLUEBIRD 2.0 L, 1988,
BX 14, wit, LPG 89 ƒ11500
BIEDT AANBX 14 TE
. . . 8 9 ƒ11.900 97 500 km, / 12.500
AX 1.0 RE
87 ƒ 7.700
Tel 02977-20044.
AX 11 TRE, 5drs88 ƒ 8.950
AX 14 TG Diesel .91 ƒ19900
Visa Club
Nissan Lawel 2400, dec '84,
BX Diesel
90 ƒ 26.900
40 000 km . . . . 87 ƒ 3 950 brmet., inst., LPG, ƒ4450
BX Break Diesel .87 ƒ 13.950
VISA GARAGE,
Tel.: 020-6105478
BX 14 TE
90 ƒ 15 900
voor reparatie & onderhoud
BX 1.6TGI LPG .92 ƒ29900
Houtmankade 37, Amsterdam,
BX 1.4 LPG .
.87 ƒ7250
Tel: 0206278410
Seat Marbella GL .88 ƒ6.950

Mitsubishi

Aulorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Builenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dog ook geplaatst in Het Parool.

Suzuki

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions Tel • 020-6433733

MG
MG B Cabno 1977, wit, uit USA,
geheel in nieuwstaat o a nwe
kap en stoelen/16500- Tel.
020-6278410 of 6596264

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraot 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Nissan Micro 1.0 DX.88 ƒ 9 950
Ford Resta 1.4 CL
5 drs
89 ƒ 15.950
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Voor een occasion
of nieuwe CITROEN:

XM, BX, ZX, AX of
GSA.
AUTOBEDRIJF

Wim van Aalst,
uw Citroen-specialist
MIJDRECHT-

020-665 86 86

02979-84866

Daihatsu
Charade Sedan autom , 3000
km, 3 mnd. oud. Charade 1 3 i
TX, wit, 30.000 km, 10-90
Cuore TS, rood, 50.000 km, 1088. NIEROP-Daihatsu, Vancouverstr. 2-12, A'dam-West, 0206183951.

Hyundai
Over garantie gesproken i
HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij.
AUTOKROOY
T.T Vasumweg 32
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel. 020-6310615

Fiat

Alfa Romeo

Rat Uno 605, b j '87, l.m. vel- Fiat Uno 45, b.j. 1984, APK 11- T.k. Opel rekord 1.8S, b.j '83, Opel Corsa LS 1.2. S, 11/85,
gen, l.bl met., in perf. st., pr. '93. ƒ2250. Tel. 02975-63530. gas, station, 100%. Vrpr. 4 drs, Sedan i.zgst ƒ6250.
ƒ 8 250. Tel. 02975-66530.
02946-3446.
ƒ3500. Tel.: 020-6941540.
Rat Uno 45, orgin. '86, blauw,
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. nw. s t , rijdt perfect, ƒ4750
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel.: 020-6105478.
BMW
Tel. 02975-62020.
205 XL VAN, 1987, 78.000 km,
Te koop: BMW 316i, 1988, GOUDSMIT FIAT Amstelveen Rat Uno 55 S, b.j '85, APK, COBUSSEN AMSTERDAM
ƒ7.750. Tel.'02977-20044.
Sinds
1930
110.000 km, circus blauw, APK,
i.pr.st., ƒ3.950. Inruil mog.
Keuze uit 50 gouden Fiatheeft voor u rijklaar staan.
i.z.g.st. Tel. overdag: 02503- occasions. Tel.: 020-6470909 Tel. 02990-37825.
62161.
205 GRD '90, rood . ƒ 20.250.
205 GLD '89, rood . ƒ 16.750.
• De autorubriek
205 XLD '87, wit ...ƒ11250. R11 GTX, 1.7, '85 (motor '88),
„SHOWROOM" heeft
APK 5/93, zilvergr. met., 3-d.,
verder nog1
een oplage van 750.000 ex. Escort 1.6CL, diesel, '87, APK
205 XS '90, zwart .. ƒ 19.300. ƒ 6250. Tel. 020-6933039.
HH. h , tegen mruilprijzen
3/93, 95000 km, zwart, ƒ9.500. Ford Sierra 2.0i CLX 4-drs, zil- 205 Look '92, rood . ƒ 18.900.
• „SHOWROOM":
Tel.: 020-6170578 (Antwapp.). ver metall., zonw. glas, 9-'90, 309 XL 1.4i '90 ....ƒ17.600. RENAULT 4F6 bestel nov '85
De autorubriek voor
APK 5-93, LPG/benzine oké
Amsterdam en omgeving.
Ford Escort 1.6 bj. '83, blauw 35.000 km, ƒ22.500. Scorpio 100% Garantie Inruil mogelijk. ƒ4500. 020-6204528/6220514.
Oplage 750.000 ex.
met., striping, i.zg st. ƒ4.500.- 2.0 CL d.rood met., 5-drs.,
COBUSSEN
Renault 5 GT turbo, wit, bj.
Elke week in Het Parool en
Expocar Trading
LPG, 3/89 ƒ15.950.- Scorpio
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
2.4i CL 4-drs, 1-'91, ƒ25000. PEUGEOT-DEALER dec '87, 71.500 km + extra velTel.. 020-6153933.
gen i z.g.st. ƒ 15.000.
Tel. 020-6658686
ASMOGO B.V. 'e Ringdij-kstraat 39
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Baarsjesweg 249-253, direkt
Ford Escort 1.6 Diesel, 67.000
Tel. 02503-29178.
Amsterdam,
020-6627777.
~>™*
bereikbaar v.a. Postjesweg
• „SHOWROOM",
km, b.j. '88, ƒ 16.750. RIVA
RENAULT AMSTERDAM
de autorubnek in
A'DAM NOORD, 020-6361153. Te koop: Ford Sierra, 5-deurs, Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
Top occasions met 1 jaar
Het Parool en Weekmedia.
Ford Resta Cheers 1.1, zwart, automaat, bj okt '84, metallic
garantie
Huis aan huis m heel
blauw, APK t/m nov 1993, vr.pr.
03/91, 22.000 km, ƒ 16.500.
Wibautstraat 224
Amsterdam en omgeving.
Tel. 02990-48009.
ƒ5750. 02990-28748.
020-561 96 11
Oplage 750.000 ex.
PEUGEOT-DEALER'
Tel. 020-6658686.
Ford Sierra 2.0 CR, okt. '87,T.k. Ford Taunus 1.6 bj '81,
AMSTERDAM-ZUID
grijs met., 90.000 km. Pr. APK iz.g.st., ƒ1250 Tel.
02990-25740 na 18 uur.
ƒ7800. Tel: 02979-72423.
NIET DE DUURSTE
Minor Motorcars
WEL DE BESTE
KIJK en VERGELIJK l"!
Rover Dealer
div. types 205 v.a. ..ƒ 6950 Sloterkade 40-44, Amsterdam
Honda Civic 1.3, luxe S 6, orgin. Innocenti 1000, wit, m.'80, zeer 205 XSi 1 4, zwart, 2/90
Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Pick-Ups,
'87, wit, nw. APK, i.n.st, rijdt nette auto, n.w. APK, i.z.g.st., 59.000 km
020-6177975
ƒ18.950
Full Size en S10, Vans, Blazers en luxe wagens,
perfect. Tel.: 020-6105478.
ƒ 1650, tel. 020-6105478.
205 GTI, 1.6, wit, 7/85,
kunnen wij u diverse door inruil verkregen occasions aanbieden:
67.000 km
ƒ 14.500
Chevrolet Astro 4.3,
grijs kenteken
bjr. 1989,
div. types 309 v.a. .. ƒ 11 950
Chrysler Voyager LE 3.0,
alle opties, 7 zitpl . . . bjr. 1990.
405 GLX 9/91, d.blauw/27.500
Oldsmobill Cutlass Supreme,
alle opties
bjr. 1989.
T.k. MAZDA 1,5 GLX '89, 605 SR 3.0 1/92,
Ford Mercury Sable LE stationwagon,
alle opties bjr. 1990. Mazda 626 Diesel Sed , ongin.
ƒ57.000 Metro 1.3 Surf Summer 07-'86
17.000 km. Z.g onderh., aut + blmet
Rover Sterling 825, V6
veel extra's, LPG
bjr. 1988. '84, nw. APK, iz.gst, ƒ3950.
WAT U ZOEKT
Maestro 1.6 Mayfair .. .01-'87
stuurb. Pr. n.o.t.k. 020-6629876.
Toyota Dyna 100 Dsl Pick-Up,
dubb.cab., gr. kent.bjr. 1988. Tel • 020-6105478.
HEBBEN OF KRIJGEN WIJ!! Demo Rover 111 L ... .nieuw
Alle zeer mooie schadevrije wagens
BEL ONS NU ..
\
Rover 820 SI
2x nieuw
Garantie en inruil mogelijk
OF KOM LANGS!!
Rover 827 SI
nieuw
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.
Minervalaan 86, 020-66295.17
Adverteren in
Mercedes 190, m. '84, Autom.,
nw. APK, ƒ12950. Inruil mog.
„SHOWROOM"
• De autorubriek
Chevrolet Corsica LT, '90,
Peugeot 305 GL, orgin '84, beiTel. 02990-37825
FAX 020 - 665.63.21
„SHOWROOM" heeft
4 drs., blauwmet, zeer mooi,
ge, n.w. APK, als nieuw, rijdt Rover uw dealer. Alle mod.
een oplage van 750.000 ex. Mercedes 200 Diesel, uitv. 300, Mercedes 200 T, station, perfect, ƒ 2750, 020-6105478.
/19 750, 020-6313427.
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
m. '89, i.pr.st., ƒ29950 Inruil 93.000 km, '88, rood, sportvlg. T.k. Peugeot C5 diesel, b.j.'88,
verl. Nippon: 02503-16679.
mog. Tel. 02990-37825.
APK gek. Vr.pr. ƒ 13.000.
Alfa 75 1.6 IE kat., b.j. 7/'90,
rood, ƒ17.950. Auto Bakker.
Tel.: 075-177864

Peugeot

Renault

Ford

Rover

Honda

IMPORT USA CARS

Innocenti

Record voor
Rover

Mazda

Mercedes-Benz

020-6949266

Citroen

Saab

Div. Citroen's BX 1.4 RE, uit '83, T.k. van med. Citroen, BX16TGI
'84 en '85, v.a. ƒ2450 tot Break, 6/91, 30.000 km, grijs
met. + garantie. Prijs ƒ 27.500,
ƒ4950, n.w APK, 020-6105478.
Tel.: 020-6439290.

«SHOWROOM", de autorubnek
in Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex. Tel 020-6658686

Tel.. 020-6136990.
T.k. Peugeot GL, Break, '84,
LPG, 155.000 km, uitst. st., vaste pr ƒ 1500. 020-6158829.
X

Deze bon biiög|(felpèp int^"showropnl"
'0f,u nu zelf een snowroom heeft *-df^b.'y?; aüto; blinkend voor de dtöu>z;et, met een advertentie yn
SHQWRÖOM zet u uw auto pW;e*chr-itt-\de'schijnwerpers. SHÖWïtpÖM is de speciale * >/\\ autorubriek van-Het Parool en alle nieuws-'en huis-aan-ljuisbladeii\va^,Wêekmedia in het^ge!>ied\
Groot-Amseerdartti Uw -advertentie verschynt in een enorme oplage;*,^si^ca;;: 750,000 exemplaren
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Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnjs cxcl. l'njs mcl.
advertentie in.
n.
6%B.T.W. 6%13.T.W.
Schnjf hier in btoklcttcrs
uw tekst, l letter per
luikje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van cie daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

26,00
37,50
49,00
60.50
72,00
83.50
95.00
106,50

3
4
5

2 6
c
< 7
8
9
10

27,56
39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100,70
1 12,89

Telefoonnummer:.

Naam:.
Adres: _

L_

Postcode + Plaats:.

_____

_
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SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335

C

."«.

••..••

••

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in een van onze
* 5 * Hotels m Nederland, België, Frankrijk.
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxombuig,
*
voor 2 personen, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + examen voor ƒ 895,00
of
20 Motornjlessen + examen voor ƒ 1000,00

VW Golf Diesel ongin '81, nw. Golf 13, b j. '85, nw. model,
APK, i z.g.st, ƒ 2450
APK 5-'93, 82.000 km, ƒ 7950
Tel 020-6105478
Tel 0206381755
VW Golf Diesel, m '88,4deurs,
5 versn., ƒ9950 Inr. gar fine T.k. GOLF 1.6CL diesel, dec
'88, perf st., APK 9/93, onderTel. 02990-37825
h boekjes aanw., wit Vr.pr.
VW. Jetta CL Pacific 4-drs, ƒ 17.900 Tel 02990-43555
grijs met. LPG, C v. zonw glas
2/90, ƒ16950- 075-287733
T.k PASSAAT, '85, aut, 4-drs

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
SPOEDCURSUS:
ƒ895,- incl examen
' ƒ45,- per 60 minuten
" binnen 8 weken je rijbewijs
Info 020-6464778

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengon
Tel A'dam: 020 6942145

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas

niet duur!!!
Autorijschool MICHEL
Studenten 10% korting
1e 5 lessen a ƒ25,- koelwagen & opnjauto
Motorrijschool MICHEL
VW JETTA Diesel, bj. 1987. d blauw, open dak, ƒ10000
- 9-pers bussen en piek up s
pakketpnjs ƒ 790,- Tel
Prijs ƒ11250,-.
020-6752605
- Nu ook Chrysler Voyager
0206853683, b g g 6181775,
Tel. 02977-41180
036-5321238 en 02990-34768 Avond- en nachttar.:
VW Polo C D blauw, 49000 km, Volkswagen Kever 1300, '68,
bestelwagen afhalen na 1630
1986, 1e eigenaar, met radio kl rood, schuifd, geh. desk GEZAKT' Slaag nu op Saba' uur en de volgende morgen
gerev./5800
043-642022
Antillen, week hotel/zwembad
Vr.pr. ƒ 7800 075-289585
om 900 uur retour
Rijtest/theoneles/njles, A'dam
tegen 4 uur-tarief
Rijschool Mobiel 06-52835270.
020-6794842, 020 6908683

Volvo

Autosloperijen

VOLVO 240 GL, mei '88, LPG,
d.bl metallic, radio-cass,
APK
9-'93,
ƒ18000.
02979-88057, na 17 uur

VOLVO-NIEROP ba 240 GL
Stationcar, LPG, '87. 480 ES,
rood, '87 240 GL Sedan auAutosloperij A de Liede
tom '86 2x440 DL, 20 000 km,
Neem geen risico' ong
'91 2x440 18, 30.000 km,'90
PTT-vnjwaring RDW
440 GLT, rood 60.000 km, '90.
(s)loopauto's
340 DL, b.j. '83, ƒ 1500 340 DL, 5 drs , Autom , 14 000
HOOGSTE PRIJS
Expocar Trading
km, '89. Div Volvo's 340, ook
Tel. 020-6198691
Tel 020-6153933.
met autom, v a '83 t/m '86
Vancouverstr. 2-12, A'dam-Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
West, tel. 020-6183951
merken, alle bouwjaren
(achter J. v Galenstraat)
GEBR OPDAM B V.
• „SHOWROOM":
Zastava 45L '86, m/apk, 30 000
Tel. 02502-45435.
De autorubriek voor
<m. In nw st Prijs n o.t k. Tel
Amsterdam en omgeving.
020-6454486

Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop, sloop en
m. vrijwaring Tel

BOD" Bel
prijsopgaaf
schadeauto's
0206754193

Auto's te koop
gevraagd

Zastava

Inkoop auto's tegen ANWB/
Bovag-koerslijst, bel voor info
tel. 020-6313427

Campers

Algemeen
INRUIL - AUTO'S - SPRING IN T VELD HONDA:
CIVIC 1.3 Luxe, wit
05/85 105000 km
CIVIC 1.3 Luxe, rood . . . .
04/88 102000 km
CIVIC 1.4 G.L, wit
01/88 42 000 km
CIVIC 1 5 l GL, wit
08/90 24000 km
CIVIC 1.5 l GL, blauw . . . . 05/90 41000 km
CIVIC 1.3 Luxe, zilver . .
. 08/91 12.000 km
C R.X. 16 l, 16V, rood . . . . 10/87 46 000 km
INTEGRA 1 5 EX, wit, . . . 08/87 76.000 km
INTEGRA 1.5, zilver
03/87 83000 km
PRELUDE 20 EX.ALB, zilver
03/90 12000 km
PRELUDE 1800 EX autom., grijs 03/85 103000 km
ACCORD 20 Ex, autom , beige 11/86 110000 km
ACCORD, Sed., 20 EX Lpg, grijs! 1/90 64000 km

COMPANY CARS:
CIVIC 1.5 DXI, autom , rood . 06/92
CIVIC Sedan, 1 5 DXI, blauw
06/92

2 p. Reis-Camper, Ford Tr80,
bj. '83, 1e eig. 80d km. z.g.st.
ƒ 15.500 compl. 020-6360461

Nieuwe 6-persoons

camper te huur.
Ook geschikt voor wintersport

De scherpste prijzen voor

Autobedrijf

TOERCARAVANS

ƒ 6.950. 60 occas. met Bovaggarantie
JAN WALS
ƒ13.950.
ook grote kampeerart shop
ƒ14.950.
HULSKER LEIMUIDEN
ƒ21.950.
01721-8913 , 10 mm. A.dam
ƒ21.950.
ƒ22.950.
ƒ19.950
ƒ 13.950.
T h. gevr. garage voor auto m
ƒ13.950.
A'dam Tel.. 03405-68268 (dhr.
ƒ29.950.
Bolland)
ƒ 11.950.
ƒ 12.950.
SHOWROOM' De autorubnek voor Amsterdam en omgeving.
ƒ29.950.
Oplage 750 000 ex
Elke week in Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA
4900 km ƒ31.950.
Tel. 020-6658686.
3500 km ƒ33.950

02902-61697.

Diversen

ANDERE MERKEN:
Chevrolet Ber., 3.1 GT, aut, rood01/90 49000 km
Ford Transit Dsl, 9-p., blauw
11/85 156000 km
Ford Resta 1.1, grijs ..
11/85 83 000 km
Peugeot 205 1 1 Ace., rood
01/89 56.000 km
Nissan Silvia Turbo, grijs . . 08/89 58 000 km
Opel Corsa 13 S Imscher, grijs 01/86 96000 km
Lancia HPE Volumex, rood
. 04/86 64 000 km
VW Golf 1.3 Manh , zwart
. 06/89 63.000 km
Alfa 33 1 7 QV, rood . . . 07/87 120000 km
Alfa 33 1.7 IE, (Nw. mod ) groen08/90 68000 km
Alfa 75 1 8 IE, Lpg, rood .
03/90 66000 km
Alfa 75 20 Twin Spark , rood
05/90 98000 km
Alfa 33, 1.3 Sportswag., rood
08/88 72000 km
Alfa 164 Turbo Dsl., groen . . 03/91 38.000 km
Alfa 164 Twin Spark , zwart . 04/91 11.000 km
Alfa 2 O Spider, zwart
.
05/92
3.800 km

ƒ29.950.
ƒ11950
ƒ 6.950
ƒ11950
ƒ21.950.
ƒ 9.950.
ƒ 14.950
ƒ17.950
ƒ13950.
ƒ25.950
ƒ26950.
ƒ28950.
ƒ17950
ƒ52.950
ƒ43950
ƒ51.950.

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m2 incl. btw.

ABRES

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Vrijdagavond koopavond
Adverteren m
„SHOWROOM"
l el 020 - 665 86.86

Auto Service

Wetter
Subaru-Lada dealer
APK-keurmg ƒ 75.- mcl
Klaar terwijl u wacht

± 50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP
+ 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079. Tevens INKOOP

Subaru

Subaru

Amsterdams \
Stadsblad
Amsterdams
SlartsbSad

:f,
'
Amsterdams
StadsKad..

Amsterdams
StadsbGad
Amsterdams
StadsbGad...
Buitenveldertse
Courant »»... Diemer
- Courant
dcNicuuuc
Bijlmer .Nieuwsblad
Gaaspcrdaim-..dcNicuuuc
UUccspCf ..
Amstel vee ns
..' Weekblad

LJithooi-nse
$ Courant

de Ronde
C Vener
Aalsmeerder
'•- Courant

Zandvoorts
Nieuwsblad

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134.
Tel 020-6240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B V
Tel 02502-45435

Service en Reparatie

APK keuringen klaar terwijl u BLOKSMA
RADIATEURENwacht Garagage West-Center warmtewisselaars, KapoeasRuysdaelkode 75 A'dam-O.Z.
020-6122476 (zonder afspraak) weg 17, A'dam, 020-6148385
Info: 020-6623167/6732853
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Uw auto afgekeurd' Wij
A.P.K KEURINGSSTATION
lassen en repareren alles,
Adverteren in „Showroom"
Keuren zonder afspraak
GOED en GOEDKOOP
Tel. 020 - 665.86.86
Feenstra & Jimmmk
Klaprozenweg 65 A, na 17 uur
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam Asterweg 24A A'dam 6364702 tel 0206234189

• tó<
W
sa

Arnstelvecns

:. Weekblad

Accessoires en Onderdelen

In PRIJS gelijk
In SERVICE beterli

020-

Amsterdam Almere Amersfoort-Zaanstreek

Autorijschool Ferry

Seat Ibiza L, eind '88, 5 drs.
SUZUKI VITARA VAN JLX '91,
rood, zeer mooi, ƒ 8250, APK
ƒ26500,- MERCEDES 200 D
tel. 020-6313427.
LADA Samara 13,
. . '88
'86 ƒ24750,-. NISSAN BLUE
'87
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT LADA Samara 13, ..
BIRD 20, Lpg, Sail-uitv '90,
LADA 1200 S
'86
v.d. Madeweg 23,
ƒ16950,-. PEUGEOT 205 XS.
LADA 2105 1.2 ..
..
'90
A'dam - 020-6686146.
'89, ƒ15950,-. BMW 316, div
LADA 2105 1 5 .
. . '90
AUTOBOULEVARD
extra's '83, ƒ 7 950,LADA 2104 1 5 Stat
'89
SAAB99GL,Lpg, '84, ƒ 6.750.SUBARU Sportcoupe 1.6 . '86
VAN OSTADE GARAGE
SUBARU Mini Jumbo ... '87
Van Ostadestraat 182
SUBARU Mini Jumbo 5-drs'91
Amsterdam, 020-6625428
VOLVO 345 Autom Van . '85
Maandag t/m vrijdag
MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D
'85
Actiemodel
MITSUBISHI Lanc 1200 GL'85
BIJ DE GROOTSTE DEALER Peugeot 205 XL 1 1 .
'84
VAN NEDERLAND
OPEL Kadett 1.3 S .
'80
Zwanenburgerdijk 503
De Mini Jumbo
KEVER 1200, 6 volt, bouwjaar
Zwanenburg,
1969, i g s t , ƒ 5000
Super White
02907-6572
Tel 02977-20044.
Extra's: Sunroof
radio/cassette op slede,
spatlappen, striping, matten
wieldoppen, en stootstnppen
Onderdelen voor: Austin-Rovert w.v. ƒ 2 000,- GRATIS
of ƒ1.000.- kontantkortmg
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
KIMMAN
HAARLEM
SUBARU-HEERE
IN 24 UUR GELEVERD
Ceintuurbaan 225, A'dam

v h Museum autobedrijven

;;|xnr. 020-6^56321

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

** *

1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 0206932074

Oosteinderweg 340, AALSMEER
HONDA: 02977-44146 ALFA: 02977-24696

Autobedr Leeweg Zwanen
burg. Ind.terr. 'De Weeren
Leeweg 11. Seat-dealer vooi
H'meer-N. Tel.. 02907-3372

* 5 *

Volkswagen

Hoofddorp, 02503-14097

Seat

• Auto te koop' Plaats oen
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat

Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 0206138473

Toyota Tercel, m '83, nw APK,
rijdt nw., i.z g s t , ƒ 1950
Tel: 020 6105478

SPRING IN T VELD

'MÖOY-EN ZOON

de volgende
stelstyn, Laan
der
Helende\
Meesteirl|!4^1B;
\Weespf' Nieuwstraat 33; 'Zandvoort,
,-.
l
•
i • «*..,•,
^t?*--*.!:^-. .. \~\-"
•
••

Toyota

Royal Class Saab's
Diverse occasions1

020-6719154

Handtekening:

in SHOWROOM J l & è d e <
uit! , .'
\öj>s£ureri in eert.„gefradö^de
ëKtv^|ô|)
aan:
SHOWROOM,
Post_ ._™_ _ . . - , > „ , . . „
... _.

Gasthuisplem 12.

• De autorubnek
„SHOWROOM" heett
een oplage van 750 000 ex

Klassiekers
en Oldtimers

\
2

tb
w

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh , rep , apk

Autoverzekering 10 torjfn 1
Celie de goedkoopste ooi'
mnd/kw bel 0206416007

Rijscholen

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O Z ) Tel 6626842

Opel Corsa Van, grys kent, b.j. Flitsende Opel Ascona 16,
'86, i pr.st., ƒ5.950
APK 23/1/93, ƒ850,- Tel.
Tel 02990-37825.
020-6750658 of 6634535.
Opel Kadett 1.4 i, Sedan, LPG,
54.000 km, b.j.'90, ƒ20.750. HH. hand., tegen mruilpnjsOpel Astra 16 i, GLS, 5 drs., Omega 1.8 LS, 6-'87, ƒ9750.
17 000 km, LPG, ƒ 30.950. Opel Omega 1.8 LSi Autom., LPG,
Kadett 1.8 S, GT, 3 drs., 85.000 met lichte besch, 5-'90,
km, b.j. '88, ƒ 17.500. RIVA
ƒ11.500 Vectra 1.8 GL, 5-drs.,
A'DAM NOORD, 020-6361153. rood, LPG, 12-'89, ƒ 16.500. KaOpel Kadett, b j. '83, punt gaaf, dett 1.6 D Van, 10-'86, ƒ 5950.
Kadett 1.8 LS 4-drs cv.,
nw APK, ƒ2450
schuifdak, LPG, 2-'89, ƒ 13 950.
Tel. 02990-37825
Kadett 1.6 D, 5-drs Station, 8Opel Omega 1.8 GLS, LPG, m. '87,/9750.Kadett1.2LS3-drs.
'88, i.pr.st, ƒ 10.950. Inr. gar. Station, LPG-o.b , 1-'83, ƒ 3950.
fine. Tel. 02990-37825.
Prijzen mcl. BTW Autobedrijf
Opel Rekord diesel, 5/82, Tra- BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777
veller-uitv. APK. '93, ƒ 1950 Expocar Trading 0206153933.
OPEL ASCONA E/80, ig.st.,
T k Opel Ascona bj. '78, APK
apk,
okt. '93, ƒ1500.
4/93, nwe banden, rijdt goed.
02503-14692
Vrpr. ƒ950 020-6831031.

Chevrolet

Zuidemde 44, Koog a d Zaan 075-164692
Correcte service, inruil en financiering

Te koop wegens omstandigheden NISSAN SUNNY 14 SLX
24000 km grijs/wit ƒ 14 000,
in prima staat Half jaar garantie Tel 020-6412995.

Autofinanciering
en verzekering

Hefbrug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig'
HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam Sloterdijk

Voor een goede SUZUKI-occasion naar

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer

Samurai sep '91 17.000 km
Peugeot 205, XAD, sept. '91, ƒ18500 Mitsubishi-dealer
45.000 km, rood, ƒ 13.900 - Jorntsma 02990-23741
VISA Garage, tel. 020-6278410

Opel

Alle opdrachten (zowel telefonische als schrifteli|kel die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
ihowroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt), 020-6799100
;howroom/werkpl /magz Minervalaan 85,020 6793249/6713581

voor A'dam Noord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908 4343

Nissan

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer

APK -f grote beurt v a ƒ 299 •
DIESELSERVICE,
Drandstofpompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
ndustnewog 27, Duivendrecht
Tel 020-6980639

ELKE
HET DAGELIJ
NIEUWS.

SONY MIDI SYSTEEM
INKL CD-SPELER EN BOXEN

fl
*
A
'K
SONY CAMCORDER
F450, Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var, sluitertijd. *2550.-

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

TOPMERK KONDENSDROGER

NEWSD105, 2x40Watt + regelbare Surround-Sound, digitale
timer met 30 voorkeuze zenders, dubbel cassettedeck met
Dolby-B, CD-speler 1 Bit-Pulse, Shuffle Play, Sony luidspreker
boxen 2-weg systeem I n f r a r o o d a f s t a n d b e d i e n i n g
Adviesprijs'1000.-

Super kondensdroger voor een unieke prijs 1 Kapaciteit 5-kg
droog w a s g o e d , speciale toets v o o r t e r e w e e f s e l s ,
signaallampje als aanduiding dat f i l t e r moet worden
schoongemaakt, ventilatie programma, reverserende trommel,
simpele bediening en formica bovenblad Adviespnjs'1199 MAGNETRON OVEN
Sne] ontdooien en verwarmen.

1679.

m

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buiten
mantel tweezijdig geémailleerd. Adviesprijs *2199.-

1299.

1299.-

k
63 CM STUNT
ft JVC
STEREO TELETEKST

SIEMENS WM3380

~~ 1345.E10, 8mm systeem, 4 lux, 6x

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1579.-

1395.

JVC CAMCORDER

799.

*
8
A

F*t
K

549.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180; 750 Watt+draaiplaleau.

699.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. "1599.-

BAUKNECHT WA6500

899.-

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

795.-

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. "1899.-

1099.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

1395.-

70 CM TELETEKST

1149.

INDESIT1200TOEREN

1299.

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel, INDESIT2-DEURS
zeer zuinig. Adviesprijs*! 299.- Type 2023; iweedeurs 4'
sterren kombikast. Adv.*899.

nó9laaet

'
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Nederlandse Philips garantie. SLV615; VHS-HQ, 4 koppen
8 uur, shuttle, ab. *1990.-

1195.

1095.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *1199.- ZANUSSI 2-DEURS

1399.

899.-

HOLL 1000 TOEREN

ZANUSSI WASAUTOM. BAUKNECHT 2304

VS702; HQ Super Vision, mgebouwde TELETEKST + PDC
(nw.prog.systeemi). *1599.-

699.-

749

STUNT! 550 TOEREN

599.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. *1 295.-

699.

37 CM KLEUREN-TV

549.-

745.-

BOSCH 2-DEURS

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs* 1 1 99.-

INDESIT PROMOTIE.

Type 2596; Adviesprijs.*799.-

~~ 499.-

nre-% ysoc
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
urn? 403 . "VR200;
Afstandbediend. *825.-

365.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

799.-

GRUNDIG VHS VIDEO

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

onc

«3ÏIO."

949.

SONY HI-FI VIDEO

1295.-

SIEMENS KS2648

95.-

ARISTONA VHS VIDEO

2SB01 ; HQ, afetbed. Adv.*1 095.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

de uitvinders! '1099.-

~~

Inkl. afstandbedienmgi

265.-

AEGTURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

SONY VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1298.-

GRUNDIG 63 CM TEKST

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

958.

365.-

1098.-

m 395.-

849.

SONY VHS-HQ VIDEO

ZANUSS1140 LITER

V210; afstandbediend. *1110.-

m 455.m 495.-

649

1398.-

PHILIPS 160 LITER

HITACHI VHS VIDEO
M720;LCD-afstandbed.*999.-

669.-

BOSCH KTF1540

SHARP VHS-HQ VIDEO

UI 575.-

VCA10; Afstandbediend. '799.

549.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

BAUKNECHT160LTR
iièUt»^frr^m VJ£ rOt P»""1'1"

Adviesprijs*869.-

, "nmt ïV fU

PANASONIC VIDEO
BLAUPUNKT55CMSTUNT J30; VHS-HQ, 3 koppen *1157.SUPER TELETEKST

tRCCPKuzföjËggnfir'-r- pf^iflifflflfcfl-gn
AUDIO- & VIDEO
VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

PELGRIM WASEMKAP

BLAUPUNKT VIDEO
ARISTONATELETEKST RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

voor .....35..TDKSA90 10 voor.....35.ISONY E180V 4 voor...
voor ... 25.-

WA15; Adviesprijs*245.-

afstandbed.+leespen. '1445.-

IV'^M'BHHrM-MMHBWMMMt^BHB'MMHLV^^^H^MMi^MMMMH.-.-.-.r^.M-iMHB
V^^^H^MMi^MMMMH.-.-.-.r^.M-iMHB

ijffifo
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*

BLAUPUNKT PM3741

TypeTD50;Adviesprijs*649.-

RVS REVERSEREND

499.-

VSF15, VHS-HQ, perfekt beeld,
afstandbediening. Adv.*988.-

££OC$
*"BSüOSJl

649.

BAUKN./BOSCH/AEG

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend *768.

649.CONDENSDROGER
799.-

FHiLiPS WINKEL

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.*595.-

348.-

PHILIPS VRIESKAST

Type AFB095; Adv.*665.-

498.-

BAUKNECHT LUXE*

SIEMENS CONDENS

MATCHLINE KLEUREN-TV
70 CM

1399
{^^«•*i^ifldflHIi^i^lBllli^i^i^i^Hi^l Ift^^HiiBtffllllli^lli^i^i^i^i^Hi^^i^li^l i^i^^^M^i^M^^II^^I^I^^^I^^I

_ij BCC kunt u electronisch betalen met
dePIN-codevanuwbink-ofgirop» "..
(zonder extra kosten). BCC gemikl

OPZETVRIESKASTJE

PHILIPS/WHIRLPOOL

549.-

DAtlS

108.-

ZANUSSI WASDROGER

349.-

699.-

GRUNDIG51CMTEKST

ARISTONA 51 CM

fc
/-;
f;
ft
n
Ü
ft

41OIV; Gas-elektro fornuis. In<l.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs* 1425.-

Type AFB075; Tafelmodel, ATAG INFRA TURBO
trasvast bovenblad, vriesvak. <FF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
jrill, kookwekker en gratis
(ookboek. Adviesprijs'1735.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO

M

698.-

PELGRIM SUPERLUXEl
GAS-ELEKTRO FORNUIS

160 liter, 2-sterren vriesvak. ATAG ELEKTRISCH
FEO52A/EFF225/234.*1445.-1

PHILIPS 140 LITER

3 KOPPEN' Perfekt beeld, LCDafstandbediening. Adv.*1220.-

699,

r.

548.648.-

INDESIT G/E FORNUIS

160 LTR. KOELKAST

1398.-

Type KN5402WO; Adv. *849.-

KN5404; Gas-elektro. *1049.-1

Type AWG089; Opvolger van
1C
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter met Oerdegelijke tabletop. Zeer
raaie uitvoering met formica
REGELBARE centrifugegang
bovenblad. Officiële garantie.
tot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. Adv.* 1495.-

STUNTIVHSHQ-VIDEO

70KV9717; Adviesprijs*2275.-

INDESIT
FORNUIS

ETNA FORNUIS 14.00

529.jvc VHS-HQ VIDEO"

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

RISICO

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Kwalitatiel
uitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs '848.-

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-lme, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en af- PANASONIC HI-FI
standbedienmg. Adv.*2075.- F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

m
mk'

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron]
+ hete-lucht oven + grill.

1245

JVC HI-FI VIDEO

n

m

449

KOMBI MAGNETRON

PHILIPS /WHIRLPOOL

* 63 CM TELETEKST
* Nederlandse Philips garantie.
*

ri

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening |
en draaiplateau. Adv. *899.-

869.-

BLAUPUNKT HI-FI

fi

8l9«

MIELE KOEL/VRIES

De grote AEG kollektie bij BCC BAUKNECHT K/V
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaan
bieding? Adviesprijs*1549.-

1399.-

iR
*
U

KaEr

AEG LAVAMAT RVS

SONY55CMKVM2131 VHS, Super kompakt' AutoSUPER TELETEKST
focus, mkl. accessoires. '2099.-

^&
&
h
fc

800 WATT + GRILL

WAS/DROOG KOMBINATIE PHILIPS / WHIRLPOOL
PHILC0104RVS1000T

SONY 70 CM KVC27TD zoom, HiFi stereo. '2799.STEREO TELETEKST

999.

lMOULINEX
AM 349.H
KOMBI

1 000 toeren. Adviesprijs'1 878.-ZANUSSI K/V (OJ)

TOPMERKCAMCORDER

a
fc
b SONY48CMKVM19
h LUXE TELETEKST
b
r. JVC 55 CMA KTV
KTV
M AFSTANDBEDIENING
BEDIENING

LrtM Z39--J
PHILIPS/WHIRLPOOL

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

m

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkas
maar een echte 280 litei MOUÜNEX FM1115
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs*979.-

AVM610; 20 liter. Adv. *769.-1

1249.-

8
Ifi
K

lüSKy
209.-|
SAMSUNG RE570

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

>* Flat en Square Black Trimtt^ ron beeldbuis, euroscart.sle- SONY CAMCORDER
reo, teletekst en afstandbe- F375, Luxe, 8x zoom, hi-fi
autofocus Adviespnjs.*2220.dienmg Adviespnjs'2000.-

1299.1199.169.-

I

BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
M AARSENBROEK

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm; Adv. *1099.-

699.799.-

BAUKNECHT VW 3PR

MIELE DROGER

Type GSD1311; Adv. *848.- BOSCH VW PS2100

MERKCENTRIFUGE

STUNT!! VRIESKIST!!

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef 37
'

548.-

BOSCH VRIESKAST

NDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER

598.348.-

I

I

849.-

MIELE VW G521

1479.-

OPENINGSTIJDEN:
niaandagmiddag .'.....
.1 tot 5130 uur
. 9 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .
zaterdag ............:.9 tot 5 üur.KOOPAVOND:
Gadhoevedorp vrijdag ...........A.. 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
:.. 7 tot .9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
Los nummer ƒ 1,75
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Oplage: 5.150

52e jaargang nummer 44

Wellicht opheffing van
drie openbare scholen
ZANDVOORT - Drie Zandvoortse basisscholen, dreigen
onder de opheffingsnorm van
77 leerlingen te komen. Daarom moeten de scholen op korte termijn fuseren. Een ander
alternatief is de scholen op te
heffen en een nieuwe te bouwen. "Als er lang gewacht
wordt met het nemen van een
besluit, is er vanuit het Ministerie geen geld meer beschikbaar," vrezen de raadsleden
Kuijken en Flieringa. Ook de
Gertenbachmavp wordt met
opheffing bedreigd.
"Er moeten snel spijkers met koppen geslagen worden," is de mening
van GBZ-politicus Flieringa met betrekking tot fusieplannen van de
Zandvoortse basisscholen. Om te
mogen blijven voortbestaan moet

een school 77 leerlingen hebben. In
het vorig schooljaar hadden de Van
Heuven Goedhartschool, Plesmanschool en Hannie Schaftschool respectievelijk 94, 69 en 85 leerlingen.
De cijfers voor het nieuwe schooljaar zouden nog ongunstiger zijn.
"Dat de scholen niet met elkaar
willen samengaan is duidelijk," stelde Flieringa. "Die komen er toch
nooit uit. Daarom moet de raad keihard zijn. Gewoon een heel nieuwe
school neer zetten op een andere
plek en die drie scholen opheffen.
De scholen moeten weg omdat de
ene school te klein is, de andere gebruik moet maken van noodlokalen
en de derde zich in het centrum bevindt, waar al een school is," aldus
Flieringa. Hij ziet de nieuwe basisschool gebouwd in een ander deel
van het centrum, samen met een
multifunctioneel centrum.
Wethouder Ingwersen vindt ook

(ADVERTENTIE)

Spectaculair...
Dat winkelen in een supermarkt een aangename bezigheid kan zijn, bewijst mevrouw Heideman. Enkele keren per week is ze dan ook bij Dirk van den
Broek te vinden. „Ik kom hier toch zeker 3 a 4 keer
per week. Nu woon ik op een steenworp-afstand, dat
wel, maar als ik het niet naar m'n zin zou hebben,
zouden ze me hier echt niet zien. Er zijn mensen die
eens per week alles halen. Ik vind het leuker om
beetje bij beetje te halen. Dan ben je er ook altijd op
tijd bij als iets in de aanbieding is," legt mevrouw
Mevrouw Heideman: „ . . . waarom zou ik
Heideman uit.
meer uitgeven als dat met nodig is"
Prijsbewust, vragen we? „Ja, prijsbewust ben ik.
Ik Iet ook altijd goed op de koopjes, want die zijn hier altijd spectaculair. Een ander woord
kan ik er niet voor bedenken. Gewoon spectaculair. Dat je soms geneigd bent een artikel
mee te nemen, niet omdat je het nodig hebt, maar omdat het zo goedkoop is! Dan moet
een winkel toch echt ver gaan, vindt u niet? Neem nou de Spa-Orange. Die kost hier
f 1,49. Ik weet zeker dat je bij andere supermarkten gauw enkele dubbeltjes duurder uit
bent. Zo neem ik ook altijd het vloeibaar schuurmiddel van het merk Dit's. Kost hier maar
f 0,79 é n . . . even goed als de bekendere schuurmiddelen. Die kun je hier trouwens ook
krijgen, maar waarom zou ik meer uitgeven als dat niet nodig is? Mensen die zeggen dat
goedkoop duurkoop is, moeten maar eens boodschappen komen doen bij Dirk van den
Broek...!"

Boete ZFM
1250 gulden
ZANDVOORT - De boete
voor de lokale omroep ZFM
valt mee. Het Commissariaat
voor de Media heeft 2500 gulden boete opgelegd, waarvan
de helft voorwaardelijk.
ZPM moet het Commissariaat
voor de Media een boete van 1250
gulden betalen. Daarnaast is er nog
1250 gulden voorwaardelijke boete
opgelegd voor een jaar. Indien de
lokale omroep in dat jaar opnieuw
reclame maakt, moet de resterende
1250 gulden overgemaakt worden.
Een lokaal radiostation mag wel
aan het eind van de uitzending vermelden welke bedrijven een programma sponsoren, of prijzen beschikbaar stellen. Maar een station
mag niet per prijs vermelden wie
hem beschikbaar heeft gesteld. "In
het laatste geval is er sprake van
reclame, in het eerste geval wordt er
slechts vermeld wie er een programma betaald heeft," legt Joke Molendijk van het Commissariaat voor de
Media uit. ZFM maakte sluikreclame, onder andere door reclame te
maken voor ondernemers die cadeaubonnen beschikbaar stelde.
De lokale omroep is gestopt met
het uitzenden van reclameboodschappen en heeft de fout toegegeven.
ZFM start volgende maand met
een nieuw programma, speciaal
voor ouderen, op vrijdagmiddag tussen een en twee. Er zijn ook plannen
om een politiek café uit te zenden,
met forumdiscussies.
Zie ook pagina 3.

Waterstanden
riatum

29 okt

30 okt
31 okt
1 nov
2 nov
3 nov
4 nov
5 nov
6 nov

LW
01.15
02.00
02.45
03.25
03.45
04.40
05.35
07.15
00.35 08.24
HW
05.15
05.59
06.46
07.25
08.15
09.05
10.35

HW
17.31
18.15
18.56
19.45
20.50
22.04
23.50
12.15
12.54

LW
13.20
14.10
14.45
15.26
15.55
16.45
17.55
19.04
20.25

Vaanstand:
EK maand. 2 nov. 09.10 u.
Doodtij 4 nov. 10.25 u. NAP+45cm

Lokale omroep
De lokale omroep ZFM wil
f\
haar programmering meer
%5
op de doelgroep richten en heeft
serieuze plannen "We maken fouten, daar leren we van We worden
steeds beter," meent Lennaard
Groot.

Twee scholen
Eerder was er een plan om de Plesmanschool en de Hannie Schaftschool te laten fuseren. Dan zouden
er in het dorp twee openbare basisscholen zijn, namelijk een in Noord
en een in het centrum. Volgens de
nieuwe prognose waarin het leerlingenaantal nog meer daalt, zou er
zelfs geen ruimte zijn voor twee
openbare basisscholen. De gemeente onderzoekt nu de nieuwe mogelijkheid om drie scholen te fuseren
en/of een nieuwe school te bouwen
en de prognosecijfers.

Bodeslop
Wie heeft de prijsvraag over
Q
Bodeslop gewonnen'' De op*J
lossing staat vermeld in de rubriek
Met Oog en Oor de Badplaats Door
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
Advertenties:
Redactie:

Behalve de openbare basisschool,
moet ook de Gertenbachmavo knokken om te kunnen voortbestaan.

samen te werken met andere de uitvoerders slechts enkele handorganisaties op het gebied van grepen aan. Het daadwerkelijke beleid wordt uitgevoerd naar aanleiwelzijn en educatie.

't Stekkie heeft voor het eerst een
beleidsnota uitgegeven, waarin de
beleidsuitgangspunten en een meerjarenplanning staan. Het plan reikt

3

dat er snel een besluit genomen
moet worden over de fusie, zodat
ouders en leerlingen weten waar ze
aan toe zijn.

't Stekkie streeft naar tarief
van cursus naar draagkracht
ZANDVOORT - Activiteitencentrum 't Stekkie wil graag de
tarieven van de cursussen heffen naar draagkracht. In dat
geval zouden de tarieven ingedeeld worden in drie categorieën, voor hoge, gemiddelde
en lage inkomens. Een ander
streven van 't Stekkie is meer

André Dekker
HIJ maakte van gewone auto's politiewagens Na zeventien jaar chef Technische Dienst
geweest te zijn, neemt hij afscheid
van het korps
André Dekker in de rubriek Achter
de Schermen

ding van het werkplan, dat jaarlijks
uitgegeven wordt.
Een van de aandachtspunten is
het heffen van cursusprijzen naar
draagkracht, zoals dat bijvoorbeeld
ook in de gemeente Heemstede gebeurt. Daar kennen de buurthuizen
de A-, B-, en C-categorie, voor hoge,
gemiddelde en lage inkomens.
Momenteel zijn de activiteiten
voor volwassenen kostendekkend
en wordt er geld toegelegd op het
jeugd- en jongerenwerk. De 25 procent van het jeugd- en jongerenwerk
wordt betaald uit subsidies en winst
afkomstig van de volwassenenactiviteiten. Het heffen van cursustarieven naar draagkracht is nog slechts
een streven van 't Stekkie dat, in
overleg met bijvoorbeeld de gemeente, nog uitgewerkt moet worden.
Een ander plan dat het activiteitencentrum heeft is 'extra aandacht besteden aan activiteiten voor echte
minima'.

Geen subsidie
Zandvoortpromotie
Kampeerterrein 'De Duinrand' moet wijken voor het circuit.

Folo Bram Stijnen

Verplaatsen camping kan
leiden tot f aillisement
ZANDVOORT - Om het circuit te kunnen laten groeien,
zodat het met grotere racebanen de A-status kan behalen,
moet camping 'De Duinrand'
verplaatst worden. De exploitante mevrouw G.H. Pomper-Gebben vreest dat de camping
na de verplaatsing niet meer
rendabel is.

Volgens de exploitante kan het
verplaatsen van het kampeerterrein
de doodsteek betekenen voor Eet de
camping. Het gaat nu al minder
goed met de camping, omdat er caravans leeg blijven staan. "De mensen
weten niet waar ze aan toe zijn. Voor
Samenwerken
ze een caravan kopen, gaan ze infor't Stekkie hoopt in de toekomst meren bij de gemeente. Daar verneook meer samen te gaan werken met men ze dat het circuit moet uitbreiandere organisaties op het gebied den en het kampeerterrein vervan jongeren-, ouderen- of educatief plaatst moet worden. Omdat ze niet
werk.
weten waar ze aan toe zijn, wachten
ze liever af en kopen ze dus geen
Lees verder op pagina 3.
caravan," aldus mevrouw Pomper.

'We kunnen niet slapen vanwege
de herrie van vechtende ratten'
ZANDVOORT - Twee
bewoonster uit de Willem Draaierstraat doen
's nachts geen oog meer
dicht. "Op de vliering
stikt het van de ratten.
Ze rennen, vechten, ritselen en knagen," vertelt mevrouw Van de
Velde. Er zijn al diverse
maatregelen genomen
om de ratten te bestrijden, maar tot nu toe
heeft niets geholpen.

tel. 17166
tel. 17166
tel. 18648

vliering te open was en dat
het voor de beesten mogelijk
was via het dak naar binnen
te komen. In afwachting van
het dichten van de vliering,
heeft het bedrijf in de
schoorsteen, wc-ruimte, op
de vliering en andere strategische plaatsen zakken gif
neergelegd. EMM stuurde
een timmerman die de vliering zo dicht gaat timmeren.
De bewoonsters betwijfelen
echter of de maatregel helpt.
"Eerder is er ook al hout
aangebracht. Maar ze vreten
zich er dwars doorheen. En
ze persen zich door de kleinste gaatjes."

Mevrouw van de Velde
woont zes jaar in de Willem
Draaierstraat. "En al die zes
jaar zitten de ratten hier.
In de afvoer
Mijn buurvrouw woont hier
dertien jaar en die zegt dat
Mevrouw Van de Velde is
de knaagdieren nog langer
niet de enige bewoonster van
hier vertoeven," aldus een
de Draaierstraat die klaagt
gespannen bewoonster. Mevan overlast van ratten. "Een
vrouw van de Velde hseft
paar huizen verderop hoorgeprobeerd de bewoners
de iemand een plof. Die
van de straat te bewegen
dacht dat er een kat vanuit
een lijst met handtekeninde dakgoot op de serre was
gen te verzamelen, om die
gevallen. Later zagen we een
de gemeente te overhandibloedende rat wegrennen."
gen. "Maar niemand wilde
Een andere buurvrouw vond
tekenen. Ze willen gewoon
een rat in de afvoer van de
niet weten dat die beesten
wasmachine.
Mevrouw Van de Velde toont een vers gevaner zijn. Omdat ze bang zijn
Foto Bram Slijnen
dat ze dan voor viezerik gen rat.
Rentokill vermoedt dat er
worden aangezien."
een ergens rattenesten moeBehalve dat de ratten lawaai gezet. Regelmatig zit er een in. Ech- ten zitten in de wijk. Daarnaast
maken, brengen ze stank in het ter in het voorjaar bleef de val leeg. moet het voor de dieren prettig
huis. Op de vliering barst het van De controleur kwam daarom niet toeven zijn in de omgeving. Blijkde rattekeutels en er hangt een meer langs. Van de zomer hadden baar is er genoeg te eten. "De vospenetrante geur van urine en ka- we enorme last van stank. We heb- sen zie je hier over de straat lopen.
davers. Mevrouw Van de Velde ben alles laten doorlopen, want we Er zijn mensen die dat leuk vinvreest dat de gezondheid van de dachten dat het riool verstopt zat. den en de vossen en kraaien voebewoners in de straat in het ge- Maar wat bleek na de zomer, toen de ren. Die staan er niet bij stil dat
ding komt en schreef daarom, sa- tuinstoelen weer naar boven ge- ook de ratten gek zijn op oud
men met een andere bewoonster bracht werden? In de klem lag een brood," weet mevrouw Van de Velop 25 september een brief naar de kale, bleke, in ontbinding verkeren- de. Andere bewoners menen dat
gemeente, EMM, de GMD en de de, rat te rotten. Zijn haren lagen in de ratten afkomstig zijn uit vijvers
huurdersvereniging. Eerder had een kring rondom het lichaam," in de duinen, of uit Bentveld verzij ook al contact gezocht met de gruwt de bewoonster, die 'voor geen jaagd zijn nu de riolering daar aangemeente en de woningbouwver- goud' de vliering meer opgaat.
gepakt wordt.
eniging.
"Het kan mij niet schelen waar
EMM stuurde het bedrijf Rento- ze vandaan komen, als ze maar
Vallen
' i
kill langs, om het huis te inspecte- definitief bestreden worden," is de
"De gemeente heeft vallen neer- ren. Rentokill constateerde dat de opvatting van Van de Velde.

Op camping 'De Duinrand', opgericht in 1948, staan stacaravans, die
recreanten kunnen kopen. In het
verleden stonden er driehonderd caravans en campers. Omdat er volgens de Kampeerwet niet zoveel caravans op de grondoppervlakte van
'De Duinrand' mogen staan, is het
aantal caravans ingekrompen tot
270 caravans.

ZANDVOORT - De meeste leden
van de commissie Financieën voelen er niet veel voor de stichting
Zandvoort Promotie dertigduizend
gulden subsidie te verstrekken. "Dat
geld wordt misschien wel weer terugverdiend, echter niet door de gemeente, maar door de ondernemers," is de mening van CDA-raadslid mevrouw Bosman.

De PvdA, D66 en GBZ sloten zich bij
haar opvatting aan. Wethouder Ingwersen (CDA) stelde 'iets positiever'
te denken over de subsidiering,
betaald worden. Hoge rente leidt er maar beloofde het college op de
toe dat er nog minder winst gemaakt hoogte te brengen van de mening
wordt en het nog moeilijker is "De van de commissie.
Duinrand' te exploiteren.
(ADVERTENTIE)

Daarnaast verwacht mevrouw
Pomper nog andere bijkomende lasten, zoals de stijging van de onroerend goed belasting en investeringen die gedaan moeten worden voor
de verhuizing en het installeren van
Volgens de gemeente mogen er het kampeerterrein.
slechts 250 caravans staan op het
terrein. Daarom krijgt de huurster
De gemeente stelt dat de exploivan het terrein, mevrouw G.H. Pom- tante ook nu zou moeten investeren,
per-Getaben, slechts toestemming omdat de camping in zijn huidige
om op het nieuwe terrein, achter de vorm niet aan de norm voldoet. De
hoofdtribune van het circuit, 250 huurster zou over een tegemoetkostacaravans neer te mogen zetten. mende schadevergoeding, of uitkoop kunnen onderhandelen met de
exploitant van het circuit.

Kijk in de
toekomst
zie pag. 2

Hoge rente
Omdat dit een nadelig effect heeft
op de exploitatie van de camping
zullen de banken mogelijk moeilijk
doen bij het verstrekken van een lening, of moet er een hogere rente

NEEM NU EEN ABONNEMENT!

Vuil ophalen
goedkoper voor
alleenstaande
ZANDVOORT - De gemeente
onderzoekt op het ogenblik of
het mogelijk is om alleenstaanden een lager tarief te laten betalen dan gezinnen en kamerverhuurders.
Raadslid Annema (D66) zou nog
een stap verder willen gaan en een
gedifferentieerd tarief willen invoeren. Het tarief zou dan afhankelijk
moeten zijn van de productie van de
hoeveelheid afval. Ook de PvdA
voelde wel voor een verandering in
de wijze van heffen van kosten voor
het ophalen van het afval. "Mensen
die in flats wonen betalen nu hetzelfde als degenen die in gewone huizen
wonen. Dat is vreemd, want de flatbewoners hebben geen rolemmer en
moeten bovendien hun afval zelf deponeren in een container. Terwijl ze
ooit betaald hebben voor de verwerking van het afval via een stortkoker. Die kokers worden niet meer
gebruikt, maar deze voorziening zit
wel verwerkt in de huur en die is niet
omlaag gegaan," aldus de politicus.
Volgens hem is dat des te onredelijker, omdat de vuilnisman minder
moeite zou hebben met het ophalen
van het verzamelde afval van de
flats, dan met het legen van individuele rolemmers.
De gemeente voorziet een kostenstijging van het ophalen van het afval, onder andere doordat de verwerking van het afval duurder wordt.
Daarnaast brengt ook het gescheiden ophalen van het huisvuil extra
kosten met zich mee. Het ophalen
van vuil gaat volgend jaar 256 gulden
kosten, dat is een verhoging van 28,2
procent. Met het gescheiden ophalen van het afval, wordt de rolemmer
verplicht gesteld. Nu mogen de
Zandvoorters nog zakken buiten
zetten. Flatbewoners moeten het gescheiden afval in speciale containers deponeren.
Zie ook commentaar, pagina 3.
l ZANDVOORT - Als vervolg op de
actie 'Zuinig Stoken' introduceert
het energiebedrijf een nieuwe jaarmeterkaart. Op de kaart kunnen
elke week de standen van de gas-,
electriciteits- en watermeter worden
ingevuld, zodat de bewoner een goed
inzicht krijgt van het energie- en waterverbruik door het jaar heen.

HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
TOT 1 JANUARI 1994 VOOR MAAR ƒ 54,00
Het Zandvoorts Nieuwsblad houdt u iedere week uitgebreid op de hoogte van
de dagelijkse gebeurtenissen in uw omgeving. U leest er in wat zich in uw
woonplaats afspeelt, de voornemens en politieke beslissingen van uw
gemeentebestuur en achtergrondinformatie. Bovendien bevat het Zandvoorts
Nieuwsblad veel nieuws over de lokale sport en winkeliers.
Allemaal zaken die u niet mag missen!
Een abonnement is nu extra aantrekkelijk.
Als u nu een abonnement neemt ontvangt u het Zandvoorts Nieuwsblad tot
eind 1993 voor maar ƒ54,00.
Het Zandvoorts Nieuwsblad:
Wie hem leest weet meer!

Natuurlijk,

die krant moet ik Hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt, maak ik gebruik van deze actie en ontvang het
Zandvoorts Nieuwsblad
tot l januari 1994 voor maar ƒ 54,00
\
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Postcode/Plaats: l L
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FAMILIEBERICHTEN

JONS DOMMECK en ERNA MEIJER

Op nuiandng ) no\cmber 1992
/i|ii on/c ouders

De heer Roei van Dijk, lid van de gemeenteraad van Vctilo, zal bef huwelijk
om 16.00 uur sluiten ten stadbuize van Vcnlo, Markt 2.
Ook daarna bent u van 17.00 uur tot 18.30 uur welkom m hotel-rcstanrant
Wilhclmina, Kaldcnkerkerwcg l, 5913 AB Vcnlo (t.o. NS-station)
ow bet glas met om te heffen.

Ria en Jan Molenaar
25 |aar gelrouud
.lohan en Arjun nodigen vrienden, kennissen en hekenden uit om hen vanaf
10.30 uur te feliciteren onder het genot
van een drankje.
I leniumstraat 250
2041 VP Zandvoort

^

Lorcntzstraai 222
2041 SK ZANDVOORT

25 /aar bij elkaar
Van harte gefeliciteerd

Tonny - Esther
Sylvia - Marcel

van 1,70 voor

Identificatie honden niet van gemeentewege

9,I9

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten:
- tot het creëren van een laad- en loshaven aan de westzijde van de Bm.
Engelbertsstraat, ter hoogte van de percelen 12 t/m 16, door middel van het
plaatsen van het bord E7 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990
- en de werkingssfeer van bovengenoemd bord te beperken tot de uren
tussen 08.00 en 18.00 uur, doormiddel van het plaatsen van een onderbord,
waarop deze uren worden aangegeven.

HOGEWEG 28. TEL. 12989

Wilhelmina Seijsener-Meeuwenoord
weduwe van Jacobus Cornelis Seijsener

Vrienden en vriendinnen

op de leeftijd van 86 jaar.

bedankt voor de onvergetelijke
avond die jullie mij bezorgd hebben
voor mijn vertrek naar de West.
Tot over 71/2 maand.
Ron

Alan Michael
congratulations
with
„One for a while"

t
Voor ons is toch nog onverwacht overleden mijn
man, onze vader en schoonvader

Te huur:

GEM. KAMER

Tel. 12063.

Café Sam Sam

WOONRUIMTE
GEZOCHT
Omg. Zandvoort
Huur niet hoger dan
500,- incl.
Tel. 020-6274994
of
055-223285

ledereen
héél hartelijk
bedankt

26 oktober 1992
Lorentzstraat 288
2041 SM Zandvoort
De Uitvaartdienst en de crematie hebben heden
plaatsgevonden in de parochiekerk van de H.
Agatha te Zandvoort en in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Te huur
gem. studio

Te huur
gevr.
per 15 nov. a.s.

•é • Twestaurant

Ons bereikte het bericht dat de heer
Wout Bosch Evers
op 21 oktober jl. is overleden.
De heer Bosch Evers, die de leeftijd van 89 jaar
bereikte, is vele jaren een zeer verdienstelijk bestuurslid geweest van de ANBO afdeling Zandvoort.
Gedurende lange tijd is hij betrokken geweest bij
onze zwemafdeling en de verspreiding van het
blad Samen op Weg.
Wij zijn hem daarvoor dan ook zeer erkentelijk.
Zandvoort, oktober 1992.
ANBO afdeling Zandvoort
De crematie heeft reeds plaatsgehad.
Enige en algemene dankbetuiging
Wij zijn diep onder de indruk van de overweldigende belangstelling die wij kregen na het overlijden van mijn
man en onze lieve papa

Piet d'Hont
Heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de begrafenis, uw lieve kaarten en brieven, maar vooral voor de
schat van bloemen.
Uw waardering en medeleven is voor ons een grote
steun.
Ellen d'Hont-Groot
Martijn
Marleen
oktober 1992
Secr. Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort

ADVERTENTIES
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekeden
Uw adres voor.
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

You don't have to be a pro
to steal the show

liefst gestoff. kl. flat
m. bad.

Boul. of centr.

Tel. 03406-22005.

o.a. \vildzwijn, hazerug, eend

De wijziging treedt conform de procedure in werking op de eerste dag van de
maand volgend op de goedkeuring.
De datum van inwerkingtreding is 1 november 1992.
De verordening ligt vanaf heden gedurende 3 maanden ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuisplein 4.
De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Afkondiging

brandbeveiligingsverordening

De Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 26 mei 1992, zal met ingang van 30 oktober in werking treden.
Op deze datum vervalt de Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld bij
raadsbesluit van 28 augustus 1973, met inbegrip van latere besluiten tot
wijziging van deze verordening
De nieuwe verordening ligt vanaf heden voor eenieder gedurende 3 maanden
ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuisplein 4.
De afdeling is geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
29 oktober 1992

Huppedepup Hoera!!
Conny is l november
in Zandvoort 7 jaar
Van Harte Gefeliciteerd
Je (oud)leerling Karim

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-Z5Z280

DIVERSE
WILDGERECHTEN

De wijziging van de Tarieventabel van de Legesverordening 1992, zoals door
de raad vastgesteld in zijn vergadering van 26 mei 1992, is bij koninklijk besluit
goedgekeurd.
Dit is gebeurd op 1 oktober 1992 onder nummer 92.009194.

Connie Lodewijk

(Rossi)

Wout Bosch Evers

„KARAOKE"

Wijziging legesverordening koninklijk
goedgekeurd

Aan Balletstudio 118

Adriaan Paap

weduwnaar van Christina Geertruida Busman
Mevrouw J. Bird
vrienden en kennissen
Zandvoort, 21 oktober 1992
Mevrouw J. Bird
P.O-Box 17758
Sunward Park
1470 Transvaal - Zuid-Afrika
Correspondentieadres:
J. de Vries
Koningstraat 77
2042 VH Zandvoort
De crematie heeft maandag 26 oktober plaatsgevonden in het crematorium Velsen te Driehuis
(Westerveld).

organiseert
vrijdag 30 oktober

tot 1-4-'93
k.d.t. ƒ 675,- p.m.
incl. g.l.w.
Tel. 18280.

Bedroefd geven wij U kennis dat op 89-jarige
leeftijd na een kortstondige ziekte van ons is
heengegaan mijn vader en onze vriend

Dorpsplein 2

Aanvang 21.00 uur

Ton
22 oktober 1992
Tet Versteege-van Huffelen
Bart en Marjan
Mare en Nina

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuurvan de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het
besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

m. bad, toilet +
keuken, aparte
opgang, v. 1 pers.
ƒ 600,- incl. + borg.

THE BEST

Antonius Maria Versteege
14 oktober 1916

In verband met de raadsvergadering over de begroting is de reguliere
commissievergadering Financiën verplaatst van maandag 9 november
1992 naar maandag 16 november 1992.

In het kader van de campagne 'Bent u er vandaag alweer ingetrapt? Vies hél'
tegende overlast van hondepoep, is een gelijknamige folder verschenen. In
deze folder worden de regels zoals deze in de Algemene Plaatselijke
Verordening staan, verkort weergegeven.
Eén van deze regels is dat binnen de bebouwde kom honden niet zonder
identificatie op de openbare weg mogen zijn.
Er zijn nogal wat misverstanden hieromtrent gerezen.
Veel mensen denken dat van gemeentewege een dergelijk identificatiemerk
wordt verstrekt. Dit is niet juist!
Eigenaren van honden dienen zelf voor identificatie te zorgen; hetzij door
middel van een penning, een naamrolletje of iets anders.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, delen wij U met droefheid
mede, dat na een zeer liefdevolle verzorging in
het „Huis m het Kostverloren" te Zandvoort,
toch nog onverwacht, op 23 oktober 1992, van
ons is heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Zandvoort:
Jan en Mia
Zandvoort:
Fok en Hetty
Jack
Mirella
Zandvoort, 28 oktober 1992
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan l
Correspondentieadres: J. Seijsener
Quarles van Uffordlaan 27, 2042 PP Zandvoort.
De Eucharistieviering en de crematie hebben
heden plaatsgevonden in de parochiekerk van de
H. Agatha te Zandvoort en in het crematorium
„Velsen" te Dnehuis-Westerveld.

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
dinsdag 3 november 1992
20.00 uur Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 4 november 1992
20.00 uur Cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 5 november 1992 20.00 uur Cie Ruimtelijke Ordening

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij de bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda
beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

BOSBESSENTAARTJE
GEVULDE
SPECULAASKOEK

zi|n 3 november

v.

gespecialiseerd om
uw bezittingen in de
kuststreken vakkundig te beschermen.
Vraag vrijblijvendons advies.
.
Tel. 02503-13515.

DIT WEEKEND

Jan en Gerda

/'

\

II Geeststraai 25
5911 JA VENLO

Hiep Hiep Hoera

(

HEYST
SCHILDERWERKEN

gaan op vrijdag 6 november 7992 trouwen

c

Ontdek de wereld
van de toekomst

Tevens presenteren wij u:
2 keuze menu's van 3-gangen
voor

uitvaartverzorging
kennemerlanabv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT MET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

250,- BELONING

Huisvrouw
gevraagd
voor

verstelwerk en
wolwas

ƒ29,50 en ƒ39,50

voor bejaarde
staarblmde dame.
Tel. 02507-30141.

Daarnaast kunt u een keuze maken uit
onze uitgebreide menukaart met vele
vlees- en visgerechten.

Tara, grote poes ± 4 jaar, grijs gestreept
(Cypers) witte neus, borst, buik en voetjes. Draagt (droeg) rood bandje met
adreskoker.
Ik mis haar vreselijk!
Heeft u haar opgenomen of gezien in uw
buurt wilt u mij dan a.u.b. opbellen.
An Kramer, Kerkdwarspad 5
tel. 15235 - 16291

Wij zijn iedere dag geopend en beschikken
over een ruime eigen parkeergelegenheid.

JUPITER-SPORT

i
^
llpiïcï^^

KINDER-

Daar ligt onze belangrijkste
vtaak :en dienstverlening.
?

inschrijvingen
• Uitvaartverzekering

NiYö-ppLis

•v

TRAININGSPAKKEN
halve prijs

Daarnaast kunt' u bij ons '

92 t/m 176

v/v:

• een Natura.'.
uityaartpvéreenkomst

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

met de ALOE VERA VITAMINE van Deynique
voor de man en de vrouw die in de toekomst geloven.

Beauty Instituut

Joke Drayer
bestaat al 121/é jaar zowel voor huid als haar.
Zat. 7 nov. open huis
Kosterstraat 13, tel. 14975

KINDERTENNISRACKETS

Rucanor
nu
Raadhuisplein 15 Zandvoort
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ZFM gaat zich meer op doelgroep
ZANDVOORT - De Zandvqortse lokale omroep, de ZFM, gaat zich meer
op de doelgroep richten. Daartoe worden onderzoeken gehouden die moeten uitwijzen welke leeftijdsgroep op
welk tijdstip de radio aanzet. Omdat
Zandvoort veel oudere inwoners
heeft, wordt binnenkort gestart met
een programma voor senioren. Ook
liggen er plannen voor een 'politiek
café', waarin forumdiscussies worden gehouden.

Groot vinden dat geen belemmering. "Het
toont aan hoe graag mensen bi) ZFM werken. Bovendien kan je goed mcaiws naren,
zonder dat je hier woont. We hebben een
redactie die berichten int de lokale pers
knipt en naar aanleiding daarvan het nieuws
brengt en interviews afneemt Daarnaast
gaat de redactie soms ook zeil meuwsgaren."
Het ontwikkelen van een lokaal radiostation gaat dus gepaard met vallen on opstaan.
Naar aanleiding van het conflict met de medewerkors van Zandvoortse Zaken, namen
veel leden van de programmaraad een afwachtende houding aan. Op de laatste vergudering was er slechts één lid aanwezig, namehjk Alwin Baas, afgevaardigde van jongerenstichting ZAPP. "Maar we zijn alle leden
afgegaan en hebben gevraagd of ze 11014 ach
ter ons stonden. Als dat het geval was, moesten ze tekenen. Op drie na hebben ze dat
gedaan." De achterban die niet tekende, bestond uit. afgevaardigden van het Cultureel
Centrum (dat heeft niets met de dood van de
beheerster te maken), de lokale Raad van
Kerken en ZFM-handbal.
De omroep moest de lijst, op verzoek van
het Commissariaat van de Media opnieuw
indienen.

door Marianne Timmer
"We hebben slappe tijden gekend en we
hebben fouten gemaakt," constateert Lennard Groot, bestuurslid van de Zandvoortse
Omroep Organisatie. "Maar we hebben ook
een goed team met enthousiaste programmamakers, die uit het hele land komen om
hier een programma in elkaar te zetten,"
vervolgt hij.
De lokale radio zender is bijna twee jaar in
de lucht. Het Zandvoortse station dreef over
woelige baren. De programmamakers van
Zandvoortse Zaken maakten vorig jaar bekend dat zij het niet eens meer waren met de
programmering. Ze vonden dat de omroep
te veel muziek bracht en te weinig lokale
informatie.
"Er knapte iets bij mij, toen ik die zaterdagmorgen naar de radio luisterde en hun
kritiek hoorde. Ik vond die actie nogal onsportief. We zijn een heel open team. Er was
genoeg gelegenheid om de grieven te bespreken. Zoiets slinger je niet zomaar de ether
m," vertelt een verbolgen Groot. De medewerkers van Zandvoortse Zaken hadden het
met die actie voorgoed verpest bij het bestuur. "Eerlijk gezegd waren we toch niet zo
tevreden over die club. Naar mijn idee waren ze niet objectief. Politici van steeds dezelfde partij kwamen aan het woord. De redactie hield te weinig afstand. Ik vind dat dit
niet kan. Een lokale omroep moet absoluut
objectief zijn. Daarnaast liep de groep wat
naast de schoenen. Omdat deze programmamakers actualiteiten brachten en geen
muziek, verbeeldden ze zich meer te zijn
dan de anderen. Dat is natuurlijk onzin. Bij ons is
iedereen gelijk. We hebben ook de opvatting dat
degene die iets verkeerd
doet, zichzelf corrigeert
en dat hij of zij niet Van ••"•••••
bovenaf terechtgewezen
wordt."

Sponsoring

• Programmamakers van ZFM komen uit het hele land. "Omdat de omroep garant staat voor een goede sfeer. We kennen geen hiërarchie,
iedereen is gelijk," aldus bestuurslid Groot, links op de foto. In het midden Michael Reijenga.
Foto Bram Slijnen

is. Toch viel er na het vertrek van de pro- mensen. "Dat klopt, maar dat doen we begrammamakers een leegte. De eerste paar wust. We zijn van mening dat juist jongeren
weken waren er geen actualiteitenprogram- veel naar de radio luisteren," aldus Groot.
ma's te beluisteren. Toen er een nieuw team "Maar dat houdt niet in dat we de andere
geformeerd was, moest dat groeien. Groot groepen vergeten. Binnenkort gaan we een
enquête houden, die
moet uitwijzen welke
leeftijdsgroep wanneer de radioknop
omdraait. We gaan
ook zeker van start
•"•^"^"^ met een programma "••••••••
voor ouderen. Dat gegeeft toe dat de lokale omroep momenten beurt eind van deze maand, op vrijdagmidheeft gekend, dat ze niet zo interessant was dag tussen een en twee uur. De Haarlemse
Hettie Sandbergen, die ervaring heeft met
voor de luisteraars.
Leegte
De omroep wil steeds beter worden en zo'n programma, zal het samen met onze
Volgens bestuurslid Groot en promotie- zich meer richten op de luisteraars. Zand- voorzitter Bas de Baar gaan presenteren."
Daarnaast heeft de omroep plannen voor
medewerker Michael Reijenga, is de sfeer er voorters zijn weieens van mening dat de
op vooruit gegaan nu deze groep verdwenen omroep teveel muziek draait voor jonge een 'politiek café'. "We willen dat het een

'Een lokale omroep moet
absoluut objectief zijn'

spraakmakend programma wordt. Met bijvoorbeeld een forumdiscussie. En we zullen
erop letten dat alle politici evenveel aan het
woord komen," verzekert het bestuurslid.
Plannen genoeg, maar of ze gestalte krij-

gen hangt ook af van het animo van de medewerkers. "Het is moeilijk om een groot,
deskundig redactieteam te formeren, dat
voor niets wil werken," aldus promotiemedewerker Michael Reijenga. Veel medewerkers komen van buiten het dorp. Een doorn
m het oog van de Zandvoorters. Reijenga en

HEMA-eigenaar Van der Laan
heeft bijna al zijn bouwaanvragen
teruggekregen van de gemeente. De

voldoet. Hoort de indiener niets van
het college, dan is er automatisch
toestemming verleend. <
Voor bouwplannen met een behoorlijke omvang, zoals de plannen
van Van der Laan die onder andere
zijn winkel en zijn hotel in de PostProces
straat wil uitbreiden en een apparteHet college kan de toestemming wei- mentencomplex aan de Oranjegeren, als de plannen bijvoorbeeld straat wil neerzetten, is wel een
niet overeenstemmen met het be- bouwvergunning nodig. Het college
stemmingsplan. De gemeente moet moet binnen drie maanden laten wehet binnen een maand laten weten ten of het al dan niet akkoord gaat.
als het plan niet aan de voorwaarden Als Van der Laan geen toestemming
krijgt zijn winkel te verbouwen en
hij de motivatie van de gemeente
niet steekhoudend vindt, spant hij
de gemeente een proces aan.
ZANDVOORT - De muziekschool wordt te duur voor de gemeente Zandvoort. Daarom wordt er een voorstel voorbereid om het samenwerkingsverDe ondernemer diende de aanvraband te breken met de gemeente. Het uittreden zal geld kosten, omdat er gen jaren geleden al in, maar kreeg
contracten zijn met docenten, huur van gebouwen etcetera. Volgens Mu- geen toestemming of afwijzing van
ziekcentrum Zuid-Kennemerland gaat de 'uitkoop' wel een miljoen kosten. de gemeente. Volgens Van der Laan
De gemeente denkt dat deze rekensom niet klopt. "Maar zelfs als dat wel het 'mankeerde er niets aan de aanvrageval is, zijn we goedkoper uit dan dat we lid blijven", aldus wethouder gen' en voelde hij zich aan het lijntje
Ingwersen. Dat de lessen niet meer betaalbaar zijn, komt omdat er te weinig gehouden. De nieuwe wet maakt
daar een einde aan.
cursisten muziekonderwijs willen volgen.

ambtenaren zijn momenteel nog een
tekening aan het zoeken, maar verwacht wordt, dat deze week: alle tekemngen en papieren binnen zijn.
Daarna gaan ze, vergezeld met de
nieuwe aanvraagformulieren, ongewijzigd op de bus.
Per l oktober is de Woningwet
veranderd. Er is een aantal zaken
veranderd. Voor kleine bouwplannen is geen bouwvergunning meer
nodig, zoals voor de bouw van schuttingen, pergola's of het aanbiengen
van een dakraam. Voor het bouwen

"~| j Weekenddiensten

Weekend 31-10/1-11 1992

seum in Amsterdam.

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen
Kinderdienst in het Jeugdhuis

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.J.
Kaandorp,
Zondag 10.30 uur: pastor H.J. Kaandorp met jeugdkoor.
Nieuw-Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: past. Th. W. Duy-

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. C. van de Vate,
viering H.A.

ves

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
vfyzinnige
Geloofsgemeenschap Haarlem.
N.ÏJB:
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Z0]adag 10.30 uur: Dr. S.L. Verheus, Zondag 19.00 uur avonddienst
Haarlem.
Jehova's Getuigen:
12.30 naar Joods Historisch Mu- Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.
Zandvoorts
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Burgerlijke stand H
Periode:
20 • 26 oktober 1992
Ondertrouwd:
Willem van der Veen en Liane Strijder.
Gehuwd:
Martinus Johannes Faber en Patricia Lucia Maria van Dam.
Geboren:
Remy Alexander, zoon van Cornelis
Petrus Wilhelmus Vink en Peggy
Ann Drommel.
Overleden:
Robbert Croese, oud 92 jaar,
Jacob Hendriks, oud 62 jaar,
Petrus Jacobus Cornelis Halsema,
oud 57 jaar,
Prancisca
Gertruda
Catharina
Smitskamp geb. Wullems, oud 91
jaar,
Wouter Engelinus Rudolph Alexander Bosch Evers, oud 89 jaar,
Antonius Maria Versteege, oud 76
jaar,
Johan Willem Grote, oud 81 jaar,
Wilhelmina Seijsener geb. Meeuwenoord, oud 86 jaar.

Vuil
„Het is heel eenvoudig om clanciestiene pensions op te sporen, die geer i
toenstenbelasting betalen We WPgen gewoon het afval van bewon' is
zomers en 's winters Daar waai de
zakken 's winters aanzienlijk lichte!
zijn dan 's zomers, wordt illegaal
verhuurd," schertste 'politieke clown'
Fheringa (GBZ) m de commissie Financieen
Over het wegen van het vuil voerdo
ook D66-er Annema het woord >n
deze vergadering. Hij toonde zich
voorstander van het hanteren van
een gedifferentieerd tarief en puneerde de stelling dat 'niet alleen de
vervuiler betaalt, maar ook de gebruiker zou moeten betalen'. De ctndere commissieleden, noch de wéthouder haakten m op zijn suggestie,
terwijl op de publieke tribune 'hoe
wil je dat realiseren' werd gemornpeld.
Toch is zijn suggestie zo gek nog niet.
In de gemeente Haarlemmermeer,
bijna een buurgemeente, wordt in
sommige wijken het huisvuil per gebruiker geregistreerd via een op de
rolemmer aangebracht chip. Het kan
dus wel; waar een wil is, is een weg.
En zo zou zelfs de suggestie van Fhennga gestalte kunnen krijgen, hoewel dat wellicht meer een idee is dat
rijp is voor de prullenbak.

11
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Vervolg van voorpagina
Te denken valt bijvoorbeeld aan een
samenwerking met bureau Halt, het
algemeen maatschappelijk werk, de
stichting welzijn ouderen, het educatief centrum Haarlem en vrouwenwerk-groepen "Daarnaast is het
ook van belang dat we elkaar met
overlappen. Dat we bijvoorbeeld
met ouderengymnastiek orgamse
ren, op een uur dat een andere stichtmg dat ook al doet," licht coordmator Mia van Westrop toe.
Nog een belangrijk punt uit de beleidsnota is het streven naar de uitbreidmg van vrijwilligers.

A c h t e r de s c h e r m e n

van een garage, dakkapel of een uitbouw is ook geen vergunning meer
nodig, maar,de plannen moeten nog
wel gemeld worden bij het college
van Burgemeester en Wethouders.

Gemeente breekt met Muziekcentrum

Kerkdiensten

Ook nu is er nog roering m de tent van de
omroep, want ZFM is beboet door het Commissanaat van de Media.
Groot: "Ook daar leer je van. Sponsoring
mag wel, reklame niet, maar waar ligt de
grens? We hebben inderdaad fouten gemaakt. Dat heb ik ook ruiterlijk bekend bij
het Commissariaat. Het zal echter niet meer
voorkomen."
De omroep is volledig afhankelijk van de
sponsors. "Zonder de ondernemers hadden
wij niet bestaan," stelt Groot "We willen
geen subsidie van de gemeente Wij zijn van
mening dat een omroep de burger geen geld
mag kosten. Als er een omroepbijdrage
wordt geheven, moet iemand die niet luistert betalen voor degene die dat wel doet.
Daar zijn we het met mee eens." Een redactie- en een programmastatuut moeten de
onafhankelijkheid van de lokale omroep
waarborgen.
ZFM hoopt, als de Mediawet het toelaat,
een goed lopend com— mercieel station te
worden. "Veronica is
ons
voorbeeld,"
schertst Groot. Een
van de eerste stappen
™» daartoe moet de aansluiting op de kabel
zijn. "Maar dat kost enorm veel geld. Er
moet immers 4,5 kilometer kabel aangelegd
worden, dat kost 3500 gulden. En daarnaast
moeten we 1900 gulden per maand ophoesten." Desalniettemin is ZFM druk aan het
onderhandelen met kabelexploitant Casema.

'Sponsoring mag, reklame niet,
maar waar ligt de grens?'

Van der Laan heeft bouwaanvragen terug
ZANDVOORT - Van der
Laan, eigenaar van de HEMA,
heeft zijn bouwaanvragen teruggekregen van de gemeente.
Hij hoopt ze nog deze week opnieuw in te sturen. De gemeente moet dan binnen drie maanderi reageren op de aanvragen.
De ondernemer diende de aanvragen jaren geleden al in bij
de gemeente, maar kreeg toestemming, noch afwijzing om
te mogen bouwen. 'Ik word gewpon aan het lijntje gehouden',
zei hij eerder in het Zandvoorts
Nieuwsblad. Nu per l oktober
de. Woningwet veranderd is,
moet de gemeente binnen drie
maanden reageren op de nieuw
ingediende aanvragen.

Commentaar

Weekend:
023-244443.
31/10 - 1/11/1992
Centrum Voor Vrijwillige HulpverPOLITIE: Alarmnummer 06-11. In lening: Voor informatie, advies en
andere gevallen: tel. 13043.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
BRANDWEER:
Alarmnummer van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
06-11. In andere gevallen 023-159500 Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
of - voor info overdag - (02507) 61584. Stichting Welzijn Ouderen ZanclAMBULANCE: Alarmnummer 06-11. voort: (voorheen Dienstencentrum)
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
len), Centrale Post Ambulancever- Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart- bruik te kunnen maken, dient men
sen hebben een gezamenlijke waar- zich 24 uur van te voren op te geven
nemingsregeling: J. Anderson, B. bij Huis m de Duinen, tel. 13141, tusvan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. persoon bedragen vanaf l juli 1991:
Weenink. Informatie daarover tij- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
dens weekend, avond/nacht vanaf een retour.
16.30 uur, én tijdens feestdagen via Alg. Maatschappelijk Werk Zandtelefoonnummer 30500. De spreeku- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
ren van de dienstdoende arts zijn 023-320899 of 320464. Spreekuur op
zowel op zaterdag als zondag van werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver17.30 uur. Een afspraak is niet no- der volgens afspraak. Deze hulpverdig. Inlichtingen omtrent de dien- lening, beschikbaar voor iedere insten van dokter Flieringa worden woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
arts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, Zandvoortse Vereniging van HuurH.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- ders: Gratis advies voor leden. Teletijden (alléén voor recepten): zater- fonisch spreekuur elke dinsdagadag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrifzondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. tehjk: Postbus 287, 2040 AG ZandBuiten de openingstijden: informa- voort.
tie over de regeling via tel.nr.: 13185. Woningbouwvereniging EMM:
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen Klachtentelefoonnummer techniis het Kruiswerk Zuid-Kennemer- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
land 's avonds, 's nachts en in het spreekuur: iedere eerste dinsdag
weekend te bereiken via de dokter- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreeksinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth uur tijdens de 'even' weken op
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. woensdag 10-12 uur, in GemeenGombert, Kochstraat 6A, Zand- schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.
023-152152
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
15847.
tel. 14131. Open
ma.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- 34,
ging v.h. welzijn der dieren (02507) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,
10-17.30,
vrij.
14561,
Vermissingsdienst woe.
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 10-14 uur.
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Af scheid met g

ZANDVOORT - Eigenlijk
ziet hij het niet zitten, zo'n blik
achter de schermen. Hij is namelijk een man die het juist
achter die schermen naar zijn
zin heeft en er daarom geen
behoefte aan heeft dat iedereen er een blik achter werpt.
Maar hij kan zo moeilijk 'nee'
zeggen.
De heer A. Dekker (63) neemt
morgen afscheid van de politie te
Zandvoort waar hij de afgelopen zeventien jaar zorg droeg voor alle
technische zaken. Een Manus van
Alles die nooit 'nee' kon verkopen,
zelfs als het zijn werk niet was, en
daarom zijn werkzaamheden als
Chef Technische Dienst steeds verder zag uitbreiden. Het liefst vertrekt hij met stille trom, maar de
laatste dagen merkt hij dat er "hier
op het bureau iets rommelt. Ik weet
niet wat ze plan zijn," zegt hij als zijn
collega's de koffiekamer verlaten
hebben. "Liever was ik gewoon wéggegaan. Ik ga ook geen speech geven, 9 Andre Dekker was degene die de auto's zodanig 'aankleedde' dat het
Foto Bra-n s, n ,
laat een ander maar vertellen hoe ik politiewagens werden.
het gedaan heb."
"Ik neem met een gebroken hart
afscheid", vertelt Dekker, "omdat ik
altijd met enorm veel plezier gewerkt heb. Het is een deel van mijn
leven en ik voel me nog gezond. Ik
had al eerder mogen stoppen, maar
ieder jaar liet ik me toch weer overhalen. Maar er gaat door de regionahsering zoveel veranderen dat het
nu een goed moment is weg te gaan."

Primitief
Dekker woont en werkt al sinds
1952 in Zandvoort en begon hier ooit
als 'klusjesman met een gammel
loon'. .Op 16 mei 1975 trad hij in
dienst'als technisch ambtenaar en
was toen voornamelijk verantwoordehjk voor het wagenpark. Het was
nog de tijd van het oude politiebureau en wat hij zich er vooral van
kan herinneren is dat het behelpen
was. "Het wagenpark was niet al te
best. We zeiden wel: een dag surveilleren, twee dagen repareren. De behuizing waarin we werkten was
ronduit primitief." Door chronisch
geldgebrek kon er slechts langzaam
opgebouwd worden, maar Dekker
kan met tevredenheid terugkijken.
Zijn functie groeide uit tot Chef
Technische Dienst en hij was als zodanig bij zo'n beetje alles betrokken.
"Ik was verantwoordelijk voor het
onderhoud, dirigeren, inkopen, ja,
noem eigenlijk maar op. Als het
maar met techniek te maken had.

Maar ook het deponeren van m beslag genomen goederen bij de Dienst
der Domeinen hoorde erbi) Dat tae
trof niet alleen voertuigen, ook wa
pens bijvoorbeeld."
"De laatste jaren kreeg ik heel wat
opgevoerde brom- en snorfietsen onder handen. Ik kan het me ergens
wel voorstellen dat jongelui een
bromfiets opvoeren, maar frame en
remmen zijn er meestal niet op taere
kend Tegenwoordig hebben we go
lukkig een veimogenstestbank. dat
scheelt veel tijd. Vroeger moest je
een brommer vaak eerst uit elkaar
halen. Ik heb in de werkplaats nog
een apparaat gebouwd, waar je een
brommer aan kunt ophangen als je
'm uit elkaar moet halen Soms gaat
het toch wel aan je hart, dat je zo'n
ding moet laten vernietigen als de
eigenaar er afstand van doet. Alles
wat ik er zelf van afhaalde voordat

In deze rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter bekende personen uit deze gemeente. Deze week André
Dekker, die afscheid neemt
van het politiekorps. Als
chef Technische Dienst was
hij een Manusje Van Alles.

de eigenaai zijn biomfictb teiug
kreeg werd ook vernietigd "
Dekkei was ook de veiantwooulo
lijke man voor het 'aankleden' van
auto's Dit wil zegeen het aanbien
gen van de btriping, hot inbouwen
van telecommunicatie aaparatuui
en het ontvveipen en bouwen van
zogenaamde shjpauto's, onopvallen
de surveillance auto's "Je kunt /AJ
veel geld besparen dooi al die zaken
zelf in de hand te houden Het i opa
i ei en van auto's is er nu niet meei
bij, we doen hier eigenlijk alleon
maar klem onderhoud aan de eiucn
wagens en verder veel onder/ook
Groot onderhoud is niet meei nodig,
want de wagens «aan ei na een jsuu
uit Dan lijd je altijd met muuw ma
tericel en onder gaiantie "
De meest technische man van h"l
hele korps Zandvoort gaat vooi lopi<;
eerst maar eens uitrusten. Hoc de
vele kleine on grote technische pi o
blemen in de toekomst wolden op
gelost, is de giote vraag Door de op
handen aijnde legionalisormg woi
den de honneurs voorlopig waaiuc
nomen door de korpsen Bloemendaal en Heemstede "Ze zullen me
nog missen," ii> dan ook een consta
tering die door zijn collega's ondei
bchreven wordt En met in het muist
door de bureaupoes die vrijwel altijd
in de werkplaats van Dekker te Mn
den was en op maandagmorgen zijn
'baas' al stond op te wachten
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Tjerk Hiddesstraat 145
Modern tweekam.app. (v.h. 3) op 9e etage.
Schitterend uitzicht. Ind. entree, hal, toilet,
grote L-vormige woonk , balkon zuid/oost,
open keuken met eetbar, badk. met ligbad
en wastafel, slaapk. Serv k. ƒ467,-- p.m.
Vr.pr. ƒ159000,-- k.k
Hogeweg 22/1
Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (v h. 3)
op 1e etage Ruim balkon op het westen.
Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open keuken met mbouwapp.,
slaapk. met spiegel/kastenwand, badk. met
bad, douche en dubb wastafel. Serv.k.
ƒ137,--p.m Vrpr ƒ 198.000,--k k.
Dr. Kuyperstraat 4
In Zandvoort-Zuid gelegen twee onder een
kapwonmg met garage. Opp 300 m2. Ind.
entree, hal, woonk., keuken, toilet. 1e et. 3
slaapk , badk. met douche, toilet en wastafel, zolder Vrpr. ƒ325.000,-- k.k.
Max Planckstraat 31
Kantoorruimte op eerste verdieping van representatief bedrijfsgebouw m Zandvoort
Noord. Opp. ca. 100 m^ Huurprijs ƒ 1.250,- p m. excl BTW.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

TE KOOP

CHRIS HARDENDOOD

Wegens renovatie terras te koop:

± 50 terrasschotten

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

1-, 2- en 3-raams.
Tevens

telefoon 023-385478

60 aluminium terrasstoelen

* of uitgestelde betaling
(max. 10.000) tot 1-5-93
* of lage rente-financiering
* of Accent II

Deze week voor u geselekteerd uit onze collectie gebruikte' wagens...

Peugeot 205 GT 1.4 inj.
antraciet met. , ...» -.r-A
5-1991
ƒ 19.750

met rode zitting.

Alles ƒ 5,- p. stuk of ƒ 400,- in één koop.

l JsBElAAlT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE

Tel.: 023-252280.

BAWKSTELKUSSENS
Z9öf"

10 stuks stofferen voor v. a

Peugeot 405 Br. GL. 1.6
ƒ 24.900
Peugeot 205 XS 1.4
7-1987

205 Accent: vanaf ƒ21.740,tijdelijk met metaallak, getint glas en L.M. velgen met
aanbiedingskorting ƒ 1750,-

zwart 7-1990 ƒ 15.500

per meter v. a

VELOURS GORDIJNEN

Peugeot 205 Accent 1.1

van 39,- voor

Superbenzine 1,89
Euroloodvrij
1,73
Diesel
1,04

meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN

vanaf 9,95

De Vries
02507-19347

MAKELAAR O.G. m

l \..r,l l..|l

dc Nieuw
Bijlmer

LTIIIllllir-lllli

l

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG'

Nieuwsblad
Gaaspcrdam i----de Nieuwe
Wecsper „_
istelveens
Weekblad

Amstelv
« Weekb

wit
11-1989

.. BïKBiDi
VKHUIZERS

Klasse, service en kwaliteit onder één dak
Wilhelminaplein/ 2103 SX Heemstede
Achterweg 38, 2100 AE Heemstede
Postbus 227
1890 TeW?M«»3«50 Teiafax 023-289368

AUTOBEDRIJF
VAN

SCHAGEN VAN

deRonc
5 Vener

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Fa. Gansner & Co.

Wist u dat MATA-HARI

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

SNACKS ook uw catering
kan verzorgen?
o.a. Rijsttafels, div
gerechten en snacks voor
feesten, partijen of
verjaardagen voor
min. 15 pers.

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

E mm

Bel voor meer info.

Mafa-Hari
Snacks

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
RECTIFICATIE

10.000 STUKS

LEEUWEKEUR;;;
; GEBRUIKTE; AUTO'S
f*'.niet'uitgebreide'vff,l/:..;.:, : .•..').•,,
~;; CGararitievôórwaardeii: T
* Altijd keus' uit 25 gebri auto's'

smeerder
aurant

U© Wlf Verhuizingen

presenteert a.s. za.

ƒ 16.750

arnse
'ant

Zandvoorts
, Nieuwsblad

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

Peugeot 205 XR 1.4 inj.
i»fhtS £&t

* uitsluitend op 205 Accent, mits uit voorraad leverb.
* registratie uiterlijk 30 nov. '92
* zie voorwaarden in showroom

(bij Palace Hotel)

of tel. afspraak

Soc. DE MANEGE
ZANDVOORT

inj. graphite met.
3 -1991
ƒ 18.900

^5èa~Ë

SERVICESTATION

AMPÈRESTRAAT 10

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Böheer
Proiekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

ƒ 13.750

Peugeot 105 Accent 1.1
inj.

ALLE SOORTEN VITRAGE

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

tot 3 uur m de nacht.
Met o.a. de Nashville Country
Band en live entertaiment in
3 zalen.
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr.
Corr. gekleed.
Entree ƒ15,Info of reserveren 16023.

Peugeot 205: div. aanbiedingen

.. J,.

„

"^

Haltestraat 24
tel. ,13201 Zandv.oort

TWV

1. Lijsterstraat 2-26, (Kerkmanflat), huur ƒ 576,65 per maand (excl.
stookkosten)
21/£-kamerseniorenwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 55 jaar
en ouder.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3.320,- zijn.

LEDEREN KLEDINC

Alle inschrijvingen op de advertentie van vorige week op deze
woning vervallen. Iedereen gelieve opnieuw in te schrijven.

Hij/zij zocht

IEDERE KOPER ONTVANGT
GRATIS EEN LEUKE ATTENTIE!

2. Lijsterstraat 2-27, (Kerkmanflat) huur ƒ 588,27 per maand (excl.
stookkosten)
3-kamerseniorenwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 55 jaar
en ouder.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.395,- zijn.

1000-banenweek
Maandag 9 tot en met vrijdag 13 november a s Met veel
informatie over tijdelijk werk en opleidingen
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,
vakantie en sociale verzekeringen geregeld

ITALIAI
randstad uitzendbureau

Inruil leder/bont mogelijk Gespreide betaling
mogelijk Reiskosten
worden bij aankoop
vergoed Niet geldig bij
speciale aanbiedingen

ZSHDVÖORÏ-SLUIS
HULST-PUTTE
NOORDWIJK AAN ZEE
VALKENSWAAfiD/lDIVIIflEL
BAARLE NASSAU
KOQPAVOND GEOPEND ,
HELMOND KOOPZONOAG

v/h Dankers
LEATHERWEAR BV ^IMERE-HAVEUÜOUTSTRAAT Bi (BIJ QUICKINETTE)
.

.

3. Brederodestraat 15-11, huur ƒ565,25 per maand.
2-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.665,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.

Voorkom verloren uren Begin de wei kdag produktief
met PCT Want PCT rijdt s nachts ei1 levert voor de
ochtend Bel voor informatie- 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

PCT
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
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Stadhouderskade 93 AMSTERDAI^NOOT^
^ Noord 190 ARNHEM:
AMSTELT Spaklerweg 44b AMSTERDAM/WEST ^1^.^a|£L 99 CAPELLE A/D USSEL Lijlantsebaan 2
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J.A/l. Co/ffeurs
heeft plaats voor een all-round

Kwekenj

P. van KLEEFF

l ste KAPSTER

Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 17093

3 dagen p.w.

BLOEMBOLLEN

tel. 02507-14040

Dinsdag gesloten

Laat je vandaag nog
naar Rinko

E. DE JONG TUINARCHITECT
(Gespecialiseerd in tuinen voor het
kustgebied en heidetuinen)
Een tuinontwerp voor

DOE HET ZElF-tuinaanleg
in samenwerking met de hovenier.
Tevens projectlevering tuinmaterialen met
volledige garantie.

Bel 02526-87485
voor een vrijblijvende afspraak.

Te koop of te huur gevraagd:

GARAGE OF OPSLAGRUIMTE
liefst omg. Buureweg
Manneke Voit. Tel. 15736

SPORTCENTER

"WIM BUCHEL"
Uw eigen squash-uurtje.
Per 1 november komen de volgende
AVONDUREN VRIJ!
Maandag
20.30 uur
Maandag
21.30 uur
Woensdag
21.00 uur
22.00 uur
Woensdag
20.00 uur
Donderdag
Tel. 15829 of 13965

Het begint weer
•^

SINGER

NAAIMACHINES ZANDVOORT

3
\

PRINSENHOFSTRAAT 7
'S 02507-20072
t/o garage Versteege
Maandags gesloten
,_ RITSEN
GARENS
NAALDEN
O
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
P E M Stokman
KNOPEN
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

elke vrijdagavond

KRAKEN
(klaverjassen)
in het gemeenschapshuis
Aanvang 20.15 uur
inl. 02507-14085 of 19652

Renault introduceert de nieuwe Safrane.
Eindelijk is hij er. De Renault Safrane. Het kost ons
enige moeite om u niet uitgebreid te vertellen over de

waanzinnige elektronische snufjes, de interessante
milieu-aspecten en het bijna overdreven comfort.
Want ons enthousiasme kent geen grenzen.
We weten echter uit ervaring dat zelfs het meest
boeiende verhaal in het niet va/t bij een proefrit.
Als u in bent voor een werkelijke topklasser en u
weet waar onze ontwerpers toe in staat zijn, dan hoeft
u slechts uw intuïtie te volgen. Die gaat dan immers
lijnrecht naar onze showroom.

Autobedrijven Rinko

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Vrijdag en Zaterdag
op ons ronde rek

Voor nieuw te openen
GROOTHANDEL in textiel zoeken
wij een enthousiaste

MONSTERCOLLECTIE
JUMPERS EN VESTEN

medewerker m/v
die van aanpakken weet.

Voor info. tel. 14721

RIJS
W^ W yr&m vK&de *net 'K

Grote Krocht 19, Zandvoort

Prachtige
herfstboeketten
bij

Foto BOOMGAARD
Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort. Tel. 02507-13529

), „erica"

V

grote krocht 24
zandvoort, 02507-123O1

Week/Vledia

Reizen

Gelderland

Limburg

GRATIS LOGIES
Na uw feest of diner, ook voor clubs en personeelsverenigingen tot 100 pers., reünies, partijen enz.
Hotel Bosoord Loenen, Veluwe. Info. Tel. 05765-1264.

Hotel DE LINDENHOF,
Valkenburg.
Herfst-aanbieding: 3 overnachtingen + ontbijt ƒ 100. Combinatie met bezoek aan Thermae 2000 mogelijk. Lindenlaan 27, Valkenburg. Tel.: 04406-16291. •
Wandel- en fietsarrangem.
aangeb. in mooie grensstr.

Kampeerauto's

Grootse Najaars Camper Show

'div. vis- en vleesspecialiteiten
ook van de grill!

van 2 t/m 7 november bij A-POINT, Amsterdam-Zuidoost.
Tel.: 020-6964964.

Boul. Barnaart 14

België-Z.ümb.
04409-1475.

Oostenrijk

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Wintersport

HET
APPARTEMENT

ledere woensdag gesloten
De leukste Pluto

2361 appartementen in-.
Oostenrijk voor
winter(sport)vakanties. Bel:
02977-45508 voor info.,'

jeugdskikampen
Bel voor de gratis folder
020-6140418 (SGR).

8PECIALISTEN PRESENTEREN
( UITSLUITEND VERKRIJGBAAR IN ONZE FILIALEN MET EEN VERS-SHOP)

N y

SNIJDER

KIP T.V. STICKS
óók gekruid

gratis gesneden

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
' afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

±800 GRAM

EVEAÏSPUNTIES OF BOLLETJES
ovenvers

STUKS
HEERLIJKE

KEUZE IN

JONGE NOORDHOLLANDSE

KAAS

vers van het mes

WANDEN!

i

HEEL KILO

KERNHEM

ROOMBROODJES

ROMIGE
DESSERTKAAS

PER STUK

100 GRAM

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

deGrsaciffrlafonds

/

'

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Nationale Postcode Loterij helpt het Texelse landschap

Duinonderhoud door
jonger en op Texel
We mogen best trots zijn op het eiland Texel, met zijn unieke landschap
en natuurschoon. Maar zelfs de natuur moet soms een handje geholpen
worden. Dat gebeurt ook. In internationaal verband!

RUNDER-BIEFLAPJES
HEEL

MOOIE

SPERCIEBONEN

ROOMSCHNITZELS
PER STUK ±100 GRAM

HALEN...
3 BETALEN
RVELAAT

HAGELWITTE

CHAMPIGNONS
250 GRAM

•.''

Het duinlandschap van Texel
is uniek, in Nederland en zelfs
Europa. Daarom bezoeken
duizenden natuurliefhebbers
het eiland elk jaar. Dat is fijn,
vooral voor kinderen.
Maar het is onvermijdelijk dat
zoveel bezoek zijn sporen achterlaat. Daarom geeft de stichting VIA (Vrijwillige Internationale Aktie) Texel jaarlijks een grote opknapbeurt.
Vrijwilligers uit allerlei landen
gaan aan de slag met het 'achterstallige' onderhoud van de
beroemde duinen van Texel.
Ze snoeien en maaien het taaie
helmgras, ze werken de vele
kilometers duinpaden bij en
werpen zich enthousiast op het
herstellen van de unieke Texelse duinwallen. Niet alleen de
mooie natuur van Texel wordt
zo een handje geholpen, maar
ook leren jonge mensen el-

De winnende
Hitbïngonummers van
2O oktober:

Thuisbihgp:
1
11
20
29
40

Zaalbingo +
e:*tra: Retellen
l

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein
• HOOFDDORP: Marktlaan 55 (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • VOLENDAM: Hyacintenstraat 14
• ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof

Heeft u met de gelallen van dB Thuisbingo, de Zaalbingo en de extra getallen op het eind van de uitzending een
volle kaart, dan heelt u ƒ 5.- gewonnen.

Meer weien over de prijzen? Kijk op
RTL Texl, pag. 349 of bel de uitslagenlijn: 06-9799 (50 cent per minuut).

Vrijwilligers van de Stichting VIA planten nieuwe pollen helmgras om de authcnlieke Texelse duinwallen (e behouden.

WN^WEE^MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Ij 1 lot (/ 10,-) per maand Q

_ loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voof drie müonden iegelijk rjemtl

A.u.b, uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: i i i i J-i

l l

Plaats:
150.92.10

Postbanknummer:

Banknummer:

!

3 5 7 12 18
21 22 27 33 37
41 43 44 45

snel de bon in en
doemeè!

Spelregels: Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij. Deelname impliceert aanvaarding van het regiement. Maximaal 99 loten per postcode. Als u het met een afschrijving niet eens bent. dan kunt u binnen een maand opdracht geven hel Dedrag terug Ie boeken Opzeggen kan
ieder moment. Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot Het secretariaat van de Nationale Poslcode Loterij. Van Eeghenstraat 81.1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand
en wordt verricht door Notaris mr. P.J.N. van Os te Amsterdam. Trekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar Di| het secretariaat. Prijzen worden automatisch op uw bank- of
girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door öe staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177.89 d.d. 20-10-1989.
_ „
Zetfouten voorbehouden.

2 4 9 10
13 14 16 17
23 24 25 26
31 35 36 39
42

Heelt u op uw bingokaar! van 20 oktober 15 van de bovenstaande getallen
én bent u deelnemer van de Poslcode
Loterij, dan heelt u de Thuisbingo
van ƒ 25.000.- gewonnen!

Doe dan mee en maak ook nog
kans op grote prijzen: vele duizenden prijzen per maand,
waaronder de ton en in december de Eindejaarsprijs van'twee
miljoen! Als u de bon nu invult
bent u nog op tijd. •

kaar kennen, en beseffen hoe
waardevol het behoud van
onze natuur is.
De Stichting VIA organiseert
elk jaar vrijwilligersprojecten
in Nederland en daarbuiten.
De vrijwilligers komen uit
a l l e r l e i l a n d e n : Engeland,
F r a n k r i j k , D u i t s l a n d , en
n a t u u r l i j k ook Nederland.
Alle projecten hebben als thema het milieu of solidariteit
met de mensen in de derde
wereld. En dat zijn juist ook
de thema's waar de Postcode
Loterij zich voor inzet: de
mens en de natuur.
De N a t i o n a l e Postcode
Loterij kan deze waardevolle
projecten blijven helpen door
de steun van de bijna anderhalf miljoen deelnemers.
Vindt u dit ook een waardevolle gedachte en bent u nog
geen deelnemer?

• NATIONALE
Datum:

Handtekening:

Uil L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Moeizame start
landbalteams
ZANDVOORT - De opening driemaal een vrije worp had gemist.
van het zaalhandbalseizoen In de tweede helft kwam de opvan de aanvallen niet uit de
.Verliep voor de teams van Hol- bouw
Bovendien werd er vanuit de
ïland Casino-ZVM niet naar verf.
matig verdedigd, zodat ZAP
Kvens. De Zandvoortse dames hoeken
strijd geheel onder controle had
moesten het afleggen tegen de
en niet in de problemen geraakte.
,ZAP (9-17) en de heren werden ZAP liep weg naar een ruime voorfaoor het Haarlemse Concordia sprong. De Zandvoortsen probeerniet 15-20 geklopt.
den de schade beperkt te houden,
Dóór keihard te werken kon Holland Casino-ZVM het bezoekende
ZAP'aardig tegenspel bieden. Vooral
in de eerste helft bleven de ZandvQQf.tse dames in de buurt van ZAP.
Mede door goed verdedigen bleef de
achterstand beperkt tot 4-8 bij de
rust. Die achterstand had veel kleiner kunnen zijn. De strijd had dan
ijnvendien een ander gezicht gekre2011 als Holland Casino-ZVM niet

ZVM-zaterdag op
conditie geklopt
|:ZANDVOORT - In de bekerwedstrijd tegen zondag vierdëklasser Hillegom heeft het
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen lang stand gehouden. In het laatste half uur
kwamen de Zandyoorters echter conditioneel in de problemen en werd de 2-2 gelijke
stand door Hillegom omgezet
in een 5-2 zege.
Vanaf de eerste minuut ontstond
er één gelijkopgaande partij voetbal.
Zandvoortmeeuwen was iets gevaarlijkér en had daarbij pech dat een
kopbal van Ronald Halderman, die
de doelman reeds gepasseerd was,
dóór een verdediger van de lijn werd
weggewerkt. De straffe wind tegen
werkte geenszins in het nadeel van
Zandvoortmeeuwen. Goed lopende
combinaties waren er te zien. Zo
sneed Ferry van Rhee door de Hillegomse defensie. In het strafschopgebied werd hij neergelegd. De toegekende strafschop werd door Ferry
van Rhee genomen, maar gestopt. In
de rebound was Fred Ipenberg de
snelste en scoorde 0-1.
Het betere spel bleef van Zandvoortmeeuwen komen. Hillegom
kon weinig uitrichten tegen de goed
georganiseerde defensie. Er waren
dan ook twee onnodige fouten voor
nodig om Hillegom aan de leiding te
helpen, 2-1.
In de tweede helft probeerde
Zandvoortmeeuwen het ritme te
| hervinden. Het lukte ook en de aan| val werd opgezocht. Nu werd Ronald
j Halderman in het zestien metergeibied neergelegd. Fred Ipenburg wist
| wel raad vanaf de elf meterstip, 2-2.
l Hillegom begon steviger te spelen en
| wel zo stevig dat een speler wegens
grof spel de kleedkamer mocht opzoeken. Tegen tien man leek het
voor Zandvoortmeeuwen mogelijk
voor een bekerstunt te zorgen. Het
tij keerde echter totaal. De Hillegommers overklasten de Zandvoorters geheel. Zandvoortmeeuwen was
uitgespeeld en kon conditioneel de
wedstrijd niet meer in de hand houden. Daardoor won Hillegom nog
ruim met 5-2.

ZVM ojrganiseert
koppelklaverjas
ZANDVOORT - Komende vrijdagavond organiseert Zandvoortmeeuwen de eerste klaverjaswedstrijd, in
een reeks van zes, om het koppelkampioenschap van Zandvoort. De
opbrengst van deze avonden komt
ten goede van de jeugd. Van de zes
wedstrijden tellen de beste vier mee
voor het eindresultaat. Elke speelavond zijn er prijzen te verdienen en
wordt er een verloting gehouden.
Het inschrijfgeld voor dit klaverjasgebeuren bedraagt zeven gulden per
koppel. Het kaartfestival wordt gehouden in de kantine van Zandvoortmeeuwen en begint om acht
uur precies.

Slechte start
fataal voor Lions

maar er werd te weinig geschoten en
werd er wel geschoten, dan ontbrak
de zuiverheid. Eindstand 9-17.
„Conditioneel konden we het goed
bijbenen," meende Geert Dijkstra.
„Er is hard gewerkt, maar we hadden gebrek aan schotkracht. Het zal
toch wel een zwaar seizoen worden.
We zullen er hard voor moeten
knokken om in de derde divisie te
blijven."
Doelpunten: Margreet Sterrenburg 4, Mireille Martina 4, Linda Koper 1.

ZANDVOORT - Ook in en
tegen Heiloo kwamen de basketballers van The Lions iets
te kort. De Zandvoorters verloren namelijk met 65-60, na bij
de rust nog met 40-27 te hebben
achtergestaan.

Mannen
In het Zandvoortse team wordt
duidelijk de geblesseerde Guido
Weidema gemist. In de beginfase
leek het daar nog niet op, maar allengs ontbeerde de Zandvoorters
een schutter. Slechts Jan van Duijn
haalde zijn normale niveau en scoorde vijf fraaie doelpunten. Zoals vermeld ging het in de beginfase nog
wel met de Zandvoorters. Vlot werd
een 4-2 voorsprong genomen, maar
allengs werd het spel te onnauwkeurig. Door balverlies en het niet voldoende uitspelen van aanvallen,
werd Concordia in staat gesteld het
nadelige verschil weg te werken en
zelfs een voorsprong te nemen. Doelman Johan Molenaar hield Holland
Casino-ZVM bij een 6-8 achterstand
in de race door een paar knappe reddingen.
In de tweede helft heeft Holland
Casino-ZVM tevergeefs gezocht
naar de vorm. Zelfs diverse man
meer situaties konden de Zandvoorters niet benutten. Holland CasinoZVM werkte wel hard, maar het spel
was te rommelig. Even leek het
team van coach Joost Berkhout de
aansluiting te krijgen. Door een paar
fraaie treffers van Erwin Spruit en
Peter Pennings werd Concordia tot
op een punt benaderd, 10-11. De
Haarlemmers speelden echter rustiger en bouwden de voorsprong uit
naar een 15-20 overwinning.
Doelpunten Holland Casino-ZVM:
Jan van Duijn 5, Kees Hoek 3, Peter
Pennings 2, Nik Grijekovic 2, Erwin
Spruit l, Gerard Damhoff l, Wim
Brugman 1.

Holland Casino-ZVM kwam niet goed uit de verf in de laatste wedstrijd.

Beslissingen zijn gevallenbij Bridgeclub
ZANDVOORT - Voor de de B-lijn zijn de dames Van Os en
bridgers van de Zandvoortse Saueressig, het echtpaar Heidoorn
Bridgeclub zit de eerste com- en de dames Klinkhouwers en Peepetitie, bestaande uit zes wed- man.
Met een score van 62,86 procent
strijdavonden, erop. Voor de werd
echtpaar Van Gellekom
gepromoveerden werd het een eerste het
in de B-lijn, terwijl de heren
feestelijke avond doch er wa- Overzier en Van der Staak tweede
ren ook teleurgestelden omdat werden met 54,29 procent. Naar de
die moesten degraderen naar A-lijn promoveerden de dames Paap
en Verburg, mevrouw De Kruijff en
een lagere lijn.
In de A-lijn had het echtpaar Van
der Meulen een goede avond. Met
een score van 61,61 procent werd de
eerste plaats veroverd. Goede tweede werden mevrouw Molenaar en de
heer Koning. De koppositie bleef
met tien procent voorsprong in handen van de clubkampioenen, mevrouw Spiers en de heer Emmen.
Enigszins verrassend eindigden als
tweede mevrouw Molenaar en de
heer Koning. De heren Polak en Versteeg moesten genoegen nemen met
een derde plaats Gedegradeerd naar

Knappe overwinningvoor
reserves Chess Society
ZANDVOORT - Het vorige
week met trots aangekondigde
tweede schaakteam van Café
Neuf/Chess Society heeft haar
eerste competitiewedstrijd, in
de vierde klasse G van de
Noord-Hollandse schaakbond,
winnend afgesloten. In Aalsmeer zegevierden de Zandvoorters met de cijfers 3,5 tegën 4,5 over het derde team van
Aalsmeer.
Het tweede team van Café Neuf/Chess Society maakte vorige week
een uitstekend debuut in de vierde
klasse. De wedstrijd werd serieus
opgenomen. Reeds in de openingsfase wisten de Zandvoorters op diverse borden in het voordeel te komen.
Met name de eerste drie bordspelers
zetten hun tegenstanders flink onder druk. Aalsmeer nam echter na
anderhalf uur schaken een 1-0 voorsprong. Voor nieuwkomer Alexander Enthoven is het nieuwe speeltempo even wennen. Hij maakte,
door te snel te willen spelen, enkele
beoordelingsfouten waardoor zijn
tegenstander het eerste punt voor
Aalsmeer kon scoren.
De stand werd onmiddellijk gelijkgetrokken door een overwinning

Foto Bram Stijnen

aan het tweede bord door Hans van
Brakel. In 28 zetten zette Van Brakel
zijn tegenstander mat. Op het zesde
bord verspeelde Mare Kok vlak voor
het bereiken van de tijdcontrole
twee belangrijke pionnen wat uiteindelijk verlies tot gevolg had. Voorzitter Hans Drost speelde niet nauwkeurig genoeg en kon zich niet verdedigen hetgeen een nederlaag inhield. De stand was toen 3-1 voor
Aalsmeer.
Vijfde bordspeler Peter van de
Beek trok als vanouds met zijn witte
stukken ten aanval en lanceerde enkele schijnoffers. Met een fraaie
combinatie verkreeg Van de Beek
stukwinst en dat betekende een vol
punt. Derde bordspeler Dennis van
der Meijden veroverde in de opening
een kostbare pion en zou dat voordeel niet meer weggeven. Door de
overwinning van Van der Meijden
was de stand 3-3 geworden.
Non-playing captain Olaf Cliteur
zag dat eerste bordspeler Kees Koper zeer goed stond en liet Nico
Handgraaf op het zevende bord, na
een remise aanbod, remise overeenkomen. De inschatting van Cliteur
was correct, want na ruim twee en
half uur spelen incasseerde Kees
Koper een uitstekende zege, hetgeen
Café Neuf/Chess Society een 3,5-4,5
overwinning opleverde.

de heer Kleijn en de heren Overzier
en Van der Staak. Degradatie was er
voor de dames Van Beek en Stocker,
mevrouw Jurriaans en de heer Saueressig en de dames Rudenko en Rudolphus.
De dames Hogendijk en Windt
werden weliswaar eerste in de C-lijn
met 55,71 procent, maar dat was net

niet voldoende voor promotie.
Tweede werden de dames Hagen en
De Vries. Met een gemiddelde van 57
procent promoveerden de dames
Hagen en de Vries naar de B-lijn. Dit
is een zeer goede prestatie omdat dit
paar nog maar kort met elkaar
speelt. Promotie was er eveneens
voor de dames Van Leeuwen en Slegers, mevrouw Verhaaff en de heer
Van der Meer en de dames Beets en
Koning. Degradatie naar de D-lijn
was er voor de dames Briejer en
Rooijmans, mevrouw Dekker en de
dames Jansen en Vqolstra.
In de D-lijn werden eerste de dames Beijer en Rauwerda. De tweede
en derde plaats werd gedeeld door
de dames Klinkhamer en Havinga/Trautwein. Gepromoveerd naar de

Derde gelijkspelBC Lotus
ZANDVOORT - Het eerste
team van badmintonvereniging BC Lotus behaalde voor
de derde maal een 4-4 gelijkspel. Tegen het laaggeplaatste
derde team van Merenwiek
hadden de Zandvoorters op
meer gerekend.
Net zoals in de eerste competitie
wedstrijden bleek dat de dames voor
de punten moesten zorgen.,'D^ heren
hadden het ook nu erg moeilijk.
René van Roode speelde de eerste
single en verloor de eerste set in de
verlenging. In de tweede set moest
Van Roode het op conditie afleggen.
De tweede single, van Tom Geusebroek, leverde eveneens geen punt
op. Geusebroek werd snel op achterstand gezet, maar kwam te laat in
zijn spel om de dreigende nederlaag
te ontlopen.
Zowel Francien Ojevaar als Ellen
Crabbendam hadden totaal geen
moeite met hun tegenstandsters in
de singles. Door twee eenvoudige
overwinningen werd de tussenstand
2-2. Het samenspel van de herendubbel, Peter Smit en Tom Geusebroek,
functioneerde niet optimaal waardoor Merenwiek opnieuw een voorsprong nam. De gelijkmaker kwam
van de dames Ellen Crabbendam en
Francien Ojevaar, die het damesdubbelspel snel in Zandvoorts voordeel beslisten.
Bij de gemengde dubbels ontstond
enige onenigheid omdat Merenwiek
de samenstelling van de tweede dubbel wilde wijzigen. Er werd uiteindelijk wel gespeeld onder een vijandige
sfeer. Peter Smit en Ellen Crabbendam speelden een prima partij en

zorgden voor een Lotus voorsprong.
De dubbel van Francien Ojevaar en
René van Roode liep niet. Door een
nederlaag werd het uiteindelijk 4-4.
Aanstaande zondag speelt BC Lotus om twaalf uur thuis, in de Pellikaanhalaan de A: J. van der Moolenstraatv/tegen :hekkesluiter Kennemerland.

C-lijn zijn mevrouw Hooij en de heer
De Vries, mevrouw Vis en de heer
Van Gageldonk en de dames Havinga en Trautwein.
Inlichtingen over de bridgeclub
zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avond.

Zandvoort'75 met
bus naar Nijkerk Uitslagen
ZANDVOORT - Aanstaande zater-

dag staat voor Zandvoort'75 de uiterst belangrijke uitwedstrijd in Nijkerk tegen NSC op het programma.
Deze zogenaamde vierpunten wedstrijd mag niet verloren gaan wil
Zandvoort'75 niet in grote zorgen geraken. Daarom hoopt het bestuur
vele supporters, ter ondersteuning,
mee te krijgen naar Nijkerk, waarvoor een bus is ingehuurd. Supporters die graag meewillen kunnen
zich opgeven bij Piet Ruigrok, telefoon 15825 of zij melden zich zaterdagmiddag op het tijdstip van vertrek. De bus vertrekt om twaalf uur
vanaf het clubhuis van Zandvoort'75. De kosten bedragen slechts
vijf gulden.

ZANDVOORT - Het tennisseizoen, bij de handbalvereniging Holland Casino-ZVM, is
nauwelijks achter de rug, of
het programma voor seizoen
1993 ligt alweer klaar. Vorige
week vrijdagavond werd het
fraaie informatiebulletin tijdens een gezellige bij eenkomst
in de kantine van de club gepresenteerd. Het wordt het
vijfde tennisseizoen bij handbalvereniging.

Bovendien stelde tenniscoördinator Jaap Methorst, met het over halen van een handle een prachtige
lichtinstallatie in gebruik. Het
sportcomplex is nu dermate goed
verlicht dat tennis- of handbalwedstrijden gespeeld kunnen worden.
Bovendien vertelde voorzitter Geert
Dijkstra dat het voor de club financieel zeer voordelig is. „Op een zaal-

•**

ZANDVOORT - Onder wer- dip, dus hadden we een goed resulkelijk bijzonder slechte weers- taat nodig, mede om in de middenmoot mee te kunnen draaien. Het
omstandigheden speelden de was
terechte uitslag waarmee ik
ZHC teams toch een redelijke niet een
ontevreden ben."
partij hockey. Het kunstgras
van de Zandvoortsche Hockey
Club was in perfekte staat en Dames
weerstond de plensbuien. On- De ZHC dames lieten in de eerste
danks dat behaalden de dames helft de mogelijkheid liggen op een
een zwaar bevochten 1-0 over- ruime overwinning. Met goed hocwinning en sleepten de heren key werd Reigers op eigen helft vastgezet. ZHC kreeg vele kansen, maar
een minstens zo waar bevoch- wist
slechts een te benutten. Een
ten 0-0 gelijkspel uit het vuur. vrije er
slag vanaf de zijlijn werd in het
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Gelijkspel voor de heren ZHC. Met deze uitslag was de coach tevreden

Foto Bram Stijnen

Na wat onfortuinlijke nederlagen
had het ZHC herenteam een goed
resultaat nodig om het moreel weer
enigszins op te krikken. Tegen
Weesp gingen de Zandvoorters er
danook vol overtuiging en met veel
inzet tegenaan. Omdat ook Weesp
zich van de beste zijde wilde laten
zien ontstond er een aardig kijkspel.
Beide teams speelden aanvallend.
Zowel Weesp als ZHC kregen mogelijkheden op een doelpunt doch de
voorwaartsen hadden moeite met de
afwerking.
Ook in de tweede helft probeerden
de teams de winst naar zich toe te
trekken. De strijd bleef tot aan het
laatste fluitsignaal bijzonder spannend, maar gescoord werd er niet, 00.
„Ondanks de hevige regenval was
het best een redelijke wedstrijd,"
vond coach Gijs Sterrenburg. „We
zaten een paar wedstrijden in een

badminton
Merenwiek-Lotus l 4-4, Ko Flyers 2-Lotus 2
1-7, Nieuw Vennep 8-Lotus 3 0-8, Nieuw Vennep 5-Lotus 4 2-6, Nieuw Vennep 10-Lotus 5
3-5, Nieuw Vennep 12- Lotus 6 6-2.
BADMINTON PROGRAMMA

Zondag a.s. Sporthal Pellikaan
10.30 u. Lotus 5-De Kwakel 3, Lotus
6-Nijhoff 3, Lotus Al-Bennebroek
Al, Lotus Bl-Duinwijck B2.
12.00 u. Lotus 1-Kennemerland 1.
13.00 u. Lotus 2-De Bun, Lotus
3-Kennemerland 6, Lotus 4-Insulinde.

Tennisprogramma seizoen 1993
reeds gereed bij Casino-ZVM
huur van zeventienduizend gulden
besparen we nu tweeëneenhalf duizend gulden door langer buiten te
trainen. Dat is voor onze club de
moeite waard. Bovendien hebben
we meer kantine opbrengsten en
kunnen we toernooien of wedstrijden organiseren."
Tijdens de geanimeerde bijeenkomst heette Dijkstra iedereen van
harte welkom. Hij memoreerde dat
het tennisgebeuren een enorme
groei heeft doorgemaakt. Door aan
de handbalvereniging een afdeling
tennis toe te voegen wordt er behoudens de maanden novenber tot en
met februari gebruik gemaakt van
het sportcomplex.
Bestuurscoördinator Gerard Seders, die de taak van Rini Cappel
heeft overgenomen, meldde daarna
dat het vrij veel werk is geweest het
programma in elkaar te zetten. Ondanks dat vele werk gaat Seders vol
goede moed het tennisgebeuren beseleiden.

Ondanks plensbuien toch redelijk hockeyZHC-teains

8iflBU

De nederlaag was eigenlijk te wijten aan een slechte eerste drie minuten van de partij. De 1-3-1 zone werkte niet en Heiloo nam vlot een 12-2
voorsprong. Die eerste klap is Lions
niet te boven gekomen, alhoewel
vooral in de tweede helft geweldig
partij werd gegeven.
Na die begin periode slaagde
Lions erin tot doelgerichter basketbal te komen. Coach Edwin Borger
gaf opdracht over te gaan op man to
man wat de Zandvoorters beter afging. Bij de rust keek Lions nog tegen een 40-27 achterstand aan.
De tweede helft gaf een uitstekend
Lions te zien. De man to man werkte
perfect en de achterstand werd bijna
geheel weggewerkt, 59-58. Het
slechts met zes man aan de wedstrijd gestarte Lions voelde echter
de krachten wegvloeien. De inhaalrace had te veel kracht gekost en
bovendien waren er te weinig wissels om door te kunnen drukken.
Tweemaal balverlies werd door Heiloo in de slotfase afgestraft en de
eindstand werd bepaald op 65-60.
Vincent Telling was topscorer met
17 punten, gevolgd door Arno Weidema met 16. Vanaf de vrije worplijn
deed Lions het goed. Tachtig procent van die vrije worpen werd benut.

deelgebied gebracht. Monique van
der Staak stond op de juiste plaats
om de bal in het doel te werken, 1-0.
Meerdere treffers bleven achterwege om het reeds vermelde feit.

De eerste tien minuten van de
tweede helft gaf eenzelfde beeld te
zien. Dus een aanvallend ZHC dat
geen kans zag de score te verhogen.
Daardoor bleef Reigers in de wedstrijd. Reigers kreeg danook steeds
meer vat op de strijd en zette aan
voor een enorm offensief. Daarbij
kwam ZHC goed weg met een bal op
de doelpaal. Bovendien was doelvrouwe Nicoline Welling uitstekend
op dreef en voorkwam met gave reddingen de gelijkmaker.
„Ik vond het een verdiende overwinning," aldus coach Andre van
Marie. „Het begint goed te lopen,
alleen het afmaken van de kansen
moet nog beter gaan. Daarom werd
het nu nog moeilijk. Door deze overwinning draaien we aardig mee."

Willem van Esveld wint viswedstrijd
ZANDVOORT - Willem van Esveld was de winnaar van de zesde
strandwedstrijd. Hij ving, met vijf
vissen, het meeste. Tweede was
Chiel Halderman en Cees Blom pakte de derde plaats. De vissers hoopten kabeljauw te vangen, doch vingen slechts bot, wijting en schar. In

Tenniscoördinator Jaap Methorst
gaf in zijn betoog weer, wat het programma inhield. Daarbij gaat veel
aandacht besteed worden aan de opleiding van jeugd tussen zeven en
twaalf jaar. Ook wordt er een laddercompetitie opgezet voor zowel vrouwen als mannen. Eveneens krijgt de
zeer geslaagde tennisjeugdweek een
vervolg en blijft onder leiding staan
van Rini Cappel. De tennisafdeling
heeft bovendien racket-specialist
Bob Dietrich bereid gevonden technisch adviezen betreffende het materiaal te geven.
Methorst deelde verder mede, nu
al met de organisatie rond te zijn
omdat er veel vraag naar was in verband met de te plannen zomervakanties. Tevens bedankte hij het bestuur van Holland Casino-ZVM hartelijk voor de geweldige steun. Tot
slot stelde hij voor om nog een groot
aantal jaren door te gaan. En gezien
de prima sfeer en samenwerking zal
dat geen punt zijn.

SPORTAGENDA
VOETBAL

Zaterdag: NSC - Zandvoort'75 14.30
uur te Nijkerk.
Zandvoortmeeuwen - Kennemerland 14.30 uur, terrein voormalig circuitgebied.
Zondag: Nieuw Vennep - Zandvoort meeuwen 14.30 uur.
ZAALHANDBAL

Zondag: Quick dames - Holland Casino-ZVM.
Dirkshorn heren - Holland CasinoZVM.
HOCKEY

Zondag: Kikkers dames - ZHC.
VVV heren - ZHC.
BASKETBAL

Zaterdag: Hillegom'85 dames - Lions
19.30 uur.
Lions heren - Racing Beverwijk 3
20.45 uur, Pellikaansporthal Zandvoort.

het totaal klassement staat Willem
van Esveld ook bovenaan, met 28 ZAALVOETBAL
punten. Tweede is Cas Al met dertig Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
punten en Rob Dröse staat op de 19.00 uur TZB dames - Heemskerk,
19.45 uur Bad Zuid/ZN • De Gier,
derde plaats met 31 punten.
20.40 uur Zandvoort Noord dames De Zeevisvereniging heeft nog twee TYBB, 21.25 uur TZB 6 - BSM 6,
wedstrijden te gaan.
22.10 uur TZB 5 - Zandvoortmeeuwen 3.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Nihot/Jaap Bloem Sport Kras Boys, 21.30 uur HB/Alarm 2 ZANDVOORT - De Nederlandse ge gespeeld in restaurant Treslong, Zandvoort Noord 4,22.15 uur TZB 4 Vereniging van Huisvrouwen gaat in de Regionale Bridgedrive. Infor- TZB 3.
zondag 8 november om 13.20 wande- niatie over de activiteiten via
len in Duin en Kruidberg. Dinsdag 10 023-247645.
november wordt er om tien uur brid-

Wandeltocht
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TRANSPARANTE
MAATBEKER
met duidelijke
maatindeling,
goed voor 1LITEH
ELDERS 2*98"
BIJONS

BESLAGKOM
met
INHOUD 3 LITER
PER STUK

EDET
TOILETPAPIER
fluweel zachte tissue
kwaliteit
VOORDEELPAK

25

8 ROLLEN

UCHTNIETALENSPRINGVORM

ELDERS,42& BIJ ONS

CRICKET
"PANORAMA"

AANSTEKERS
met gepatenteerd

LUXE ASSORTI

KERSTKAARTEN

SOUPLINE
WASVERZACHTER

HANDIGE KUNSTSTOF

veiligheidsventiel voor
automatische vlamregeling

MET ENVELOPPEN
fraai bedrukte kaarten met
feestelijke gouden letters

in heerlijk frisse lavendelgeur
VOORDEELPAK

met lange steel, hiermee
houdt u alle hoeken in
het huis stofvrij

KAART 2 STUKS

MAP 8 KAARTEN

2 LITER

PER STUK

BIJ ONS

BIJ ONS

ELDERS^kTïf BIJ ONS

LUXE
BEWAARDOZEN
VOOR VIDEOBANDEN
met goudkleurig rug-etiket,
diverse kleuren

PLUMEAU

PER STUK
ELDERS>Sïf BIJ ONS

BIJ ONS

PACLANÖVENBAKPAPIER
ROL 8 METER

"~M

i -i

Ir1"

t

KEMPENAAR
LUXE

APPELSIENTJE of
GOUDAPPELTJE
het beste onder de zon en...
handig om mee te nemen
SET a 3 MINIPAKJES
ELDERS-4^ BIJ ONS

HAK
GROENTE of
WINTERKOST

BRAZILIAANSE
CORNED BEEF

HARDE
BROODJES
HONIG MIE

zoek uit: bruine bonen,
witte bonen, kapucijners
of sperziebonen

PUUR RUNDVLEES
lekker op de boterham,
maar ook in dikke plakken
om te bakken

NESTJES
de basis voor heerlijke
oosterse gerechten

POT 37 CL

BLIK 340 GRAM

PONDSPAK

BIJ ONS

BIJ ONS

ELDERS J<95^BIJ ONS

BAUKJE
CAKEMIX
voor een lekkere
vanille- of boerencake
PAK 400 GRAM
BIJ ONS

vacuumvers
verpakt dus
altijd ovenvers
op tafel
PAK 4 STUKS
BIJ ONS

ROOMBOTER
°
BANKETLETTER i
met100%roomboter
en lekker banketspijs

!
<

PER STUK 400 GRAM i
VASTE LAGE PRIJS

CROKY SUPER
FRITESSTICKS
lekker knabbelen,
paprika of naturel
BAAL 110 GRAM
ELDERS M BI J ONS

E L K E DAG F E E S T MET E X T R A L A G E P R I J Z E N !
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Peppermint
gaaf exposeren
ZANDVOORT - Restaurant Peppermint uit de Haltestraat start met
exposities. De eerste tentoonstelling
is van Lisa Lever. Er hangen grote
panelen met abstract werk, met veel
vlakvulling, in pastelachtige kleuren. De werken zijn gedurende de
openingstijden van het restaurant,
van een tot zeven uur te bekijken.
Ook kunstliefhebbers, wier honger
door het kijken naar kunst alleen al
gestild wordt, zijn welkom.

Bazar
ZANDVOORT - De NPB Vrijzinnige .Geloofsgemeenschap afdeling
Zandvoort houdt zaterdag 7 november in het eigen gebouw aan de Brugstraat 15 de jaarlijkse verkoopmidda'g tussen twee en vier uur. Er zijn
onder andere handwerken en cadeauartikelen te verkrijgen, maar
ook 'rommel'. Een gedeelte van de
opbrengst is bestemd voor het Dr.
Albert Schweitzerfonds.

Diverse uitstapjes
met 'VANNU'
ZANDVOORT - 'VANNU' organiseert diverse activiteiten en uitstapjes voor vrouwen. Zo is er dinsdag
om twee uur een contactmiddag in
het Gemeenschapshuis, waarbij ingeschreven kan worden voor een bezoek aan de kaarsenmakerij, het
bowlen, de Jordaanwandeling, de excursie naar Den Haag en het maken
van kerstversieringen. Naar de kaarsenmaker in Haarlem gaan de vrouwen op 6 vrijdag november, gecombineerd met een bezoek aan een
bruin café. Vertrek kwart over twee
in de Louis Davidsstraat, kosten een
gulden per persoon.

T C kust O
l C keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

La Bastille bomvol
tijdens talentenjacht

ZANDVOORT - Vanavond
vindt in café La Bastille de
tweede halve finale van de talentenjacht plaats. Op 5 november om negen uur vechten
acht artiesten uit wie de hoofdprijs van 250 gulden in ontvangst mag nemen.

Maar het gaat meer om slechts
een geldprijs. Volgens organisator
Luuk Hasselman is de talentenjacht
een springplank naar het grote succes. "Zomers organiseren wij producties door het hele land, met podia-wagens, waar door ons geselecteerde artiesten optreden. En ik ben bijvoorbeeld benaderd door Superchannel om talenten te leveren voor
het programma Supertalent. Daarnaast komen sommige van onze talenten terecht bij Hennie Huisman,
zoals bijvoorbeeld Frank Wilfert,

die ook meedeed aan een van onze
talentenjachten. Hij imiteert Joe
Cocker." Frank Wilfert zat vorige
week in de jury in La Bastille.
Vanavond om negen uur treden
Nathaly van Duyn uit Alpen aan de
Rijn, Humphrey uit Groningen, Jos
Zwart uit Haarlem, Imkay Sikora
uit Volendam, Jan van Dijk uit Lisse
en Mandy Gunther uit Koog aan de
Zaan op. De artiesten brengen een
gevarieerd repertoire. "Het is niet de
bedoeling om iemand na te doen,
maar ze moeten zelf een ster-uitstraling hebben," aldus Hasselman. Jan
van Dijk trad eerder op in Zandvoort, tijdens de talentenjacht in
Circus Zandvoort.
In de finale staan inmiddels het
Duo Amsterdam uit Amsterdam,
Robert Daniels uit Alphen, Rudy
Seal uit Utrecht en Sander Jonker
uit Haarlem.

Expositie van
Willy de Houck
ZANDVOORT - Werk van Willy de
Houck wordt vanaf zaterdagmiddag
7 november tentoongesteld in galerie Verburg. De galerie is open in het
weekeinde van één tot zes uur en op
afspraak. Verburg is gevestigd aan
de Stationsstraat 15 in Zandvoort.
De Houcks werk is duidelijk omlijnd en niet verspeend van humor.
Volgens de Gentse schrijver Herman Brusselmans is dat typisch
Zeeuws. Tot en met 13 december
kunnen de kijkers er zelf over oordelen.

Kunstenaars
in harmonie
ZANDVOORT - De aquarellen van
Minke Lipsch-De Vries en sculpturen van Ed Sleijpen passen goed bij
elkaar, vindt Galerie Aeckerstijn.
Sleijpen maakt objecten gesmeed
uit staal en ijzer. Lipsch-De Vries
ontdoet de mens in haar aquarellen
van franje en ballast. De expositie is
te bewonderen tot en met 29 november. Zaterdag 31 oktober om drie
uur, tijdens de opening, zijn beide
kunstenaars aanwezig in de galerie
aan de Grote Krocht 29. De galerie is
open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van twee tot vijf en
op vrijdag van twee tot negen.

• Sander Jonker doet zijn best, maar het publiek heeft even meer oog voor
het bier. Hij behaalde desondanks dat de finale.
Foto Bram sti nen

Collecte
ZANDVOORT - De Nationale Kollecte Verstandelijke Gehandicapten
heeft in Zandvoort een bedrag
3.727,35 gulden opgeleverd. In deze
gemeente heeft een dertigtal vrijwilligers meegewerkt aan de huis-aan-huis collecte. Volgens de organisatoren krijgt het werk ten behoeve
van verstandelijk gehandicapten, zoals noodopvang en praktische thuishulp, daarmee een nieuwe impuls.

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 29 okt. t/m 4 nov. 1992
De gevaarlijkste weg
om 'n moord op te lossen:
word zelf het slachtoffer...
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Alien 3

A.L.
Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30

12 jaar
Do/Vr/Ma/Di
13.30
Dagelijks 19.00

16 jaar
Do/Vr/Ma/Di
15.30
Dagelijks
21.30

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc DonaJds, minimaal 6 personen.
voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij
Cinema Circus tel:18686 of bij Mc Donalds tel:1600l.

fpasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

• Korte tips •
• Ontmoetingsdag - Woensdag 4 november vindt de Ontmoetingsdag
plaats in het restaurant van Gran
Dorado aan de Boulevard Barnaard.
De dag is bestemd voor Zandvoorters, bij wie door lichamelijke gesteldheid of gevorderde leeftijd sociale contacten beperkter zijn geworden. De dag begint om tien uur en
eindigt rond vier uur. De ingang van
het restaurant is aan de Trompstraat. De dag is bedoeld om oude
bekenden te ontmoeten en met anderen te spreken.
• Eten, drinken, dansen - Restaurant
Queenie organiseert elke vrijdagavond een Scandinavisch buffet.
Kosten 37,50 per persoon. Op dinsdag 3 november en woensdag 9 december zijn er wijnproefavonden.
Badische wijnen staan klaar om geproeft te worden, evenals een Bourgondische Table d' Hôte. De prijs is
32,50 per persoon. Zaterdag 28 en
zondag 29 november is er de Weense
avond. Gekozen kan worden uit een
Oostenrijks menu van vier gangen,
begeleid door het Operette ensemble Nelly Byrma, met Tonny Engel
aan de vleugel. Diverse liederen van
Robert Stolz worden gebracht. Prijs
57,50 gulden.
• Dansfcstijn - In Nieuw-Unicum
vindt op vrijdag 30 oktober weer een
dansfestijn plaats. De organisatie
draait veel rock & roll en soulmuziek. Ook zijn er optredens van de
zangeres Shannah en zanger Gerard
Borst. De toegang is gratis. Aanvang
acht uur.
• Expositie .long; Visser - Van 20 oktober tot en met 29 november exposeert de Haarlemmer J.A. Jongh Visser in de openbare bibliotheek in
Zandvoort. De tentoonstelling toont
aquarellen met als onderwerp landschappen en stillevens. De werken
zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek aan de
Prinsesseweg 34.
• Tekeningen en bronzen - Louise
Lensen maakt schilderijen en tekeningen, Filippa de Boer maakt bronzen. Werken van de kunstenaressen
zijn te zien in het Cultureel Centrum
aan het Gasthuisplein. De expositie
duurt tot en met zondag 25 oktober
en is dagelijks te bezichtigen tussen
half twee en vijf uur.
• Marinierskapel - De Marinierskapel geeft vrijdag 6 november haar
traditionele concert in het Concertgebouw in Haarlem. Op het programma staan: Fanfare van Malcolm Arnold, ouverture Oberon van
Von Weber, Holocaust van Morton
Gould, introductie en variaties voor
klarinet en orkest van Johann Kalliwoda en Armageddon van Hardy
Mertens. Plaatsen kosten vijftien
gulden, twaalf gulden voor Pas 65 en
cjp.

Het is bij de
inventarisatie
Zandvoortse bevan uit Kennewoners slecht
merland afkomgesteld met de
stige archeologigeografische
ca, trof ik in het
kennis van ons
Rijksmuseum
dorp.
Vorige
van Oudheden te
week vroeg ik u,
Leiden ook enige
f
of u wist waar de
nog niet gepubliBodeslop zich
ceerde vondsten
bevindt. Onder
uit Zandvoort
de vele inzendinaan. Zij werden
De
rubriek
'Met
oog
en
oor
de
badplaats
door'
verschijnt
wekelijks
in
het
gen bleek maar
verkregen uit de
Zandvoorts
Nieuwsblad
en
wordt
verzorgd
door
Bram
Stijnen.
Tips
of
één goed antverzameling van
andere
suggesties
van
lezers
zijn
welkom.
Het
adres
is:
Gasthuisplein
12.
woord. De inde heer R. Opmiddels 93-jarige
penheim. De taeMen
kan
ook
bellen:
12066
of
17166.
mevrouw Sterlangrijkste vondrenburg uit het
sten werden onhuis in de Duinen had het bij het kant van haar huis van de Kerk- geveer ter hoogte van strandpaal 69
rechte eind. Niet zo verwonderlijk, straat naar het Dorpsplein liep, gedaan, en wel in 'de grote stuifkuü',
gezien haar verleden.
werd daarom hot Bodcslop ge- kennelijk een fantasienaam, daar
„Als meisje van acht jaar kwam ik noemd. Later veranderde men deze een duinpan van die naam in Zandvanuit Den Haag in Zandvoort wo- naam in Bodeweg. Vermoedelijk voort niet bekend bleek te zijn. Aannen," zo vertelde zij mij. Haar ou- werd het oude bordje naar de over- getroffen werden enige (Romeinse)
ders betrokken de boven woning van kant verplaatst."
scherven terra sigillata, (resp. type
de toenmalige ijssalon aan de KerkDragenclort'f 27 en 33), alsmede een
straat nummer 18, het latere café De
munt (een zogenaamde 'sceatta' en
Kennemerbar (tegenwoordig Ni- Wijsheid
een bewerkt stuk vuursteen van onveau). Ouderen onder u weten zich
Hiermee is er dus een einde geko- bekende ouderdom, vermoedelijk
misschien nog te herinneren, dat het men aan het geheim van dit kleinste uit de Ijstijd (100 jaar voor Chr.
Zandvoortse raadhuis vroeger in de straatje van onze badplaats. Mis- red.).
Kerkstraat stond (tegenwoordig het schien vraagt u zich af hoe ik aan al
„Bij paal 71 kwamen, eveneens uit
Chinese restaurant 'De Lange deze wijsheid gekomen ben. Welnu, een duinpan, een aantal ijzerfragMuur'). Ook het vroegere politiebu- vroeger (zo'n twintig jaar geleden) menten voor de dag, mogelijk lansreau bevond zich in deze straat. Wel- woonde ook ik in de Kerkstraat. Op of speerpunten. Zeven jaar later, in
nu, tussen de panden van kleding- nummer 16 om precies te zijn. Ik 1964 dus, verscheen er een volgende
zaak De Boer en Niveau ziet u een heb de afbraak van het oude pand en publikatie over een historische
klein poortje. Achter dit poortje ligt de opbouw van de nieuwe kledin- vondst in de waterleidingduinen. Er
een klein slopje. De Bodeslop, zoals zaak De Boer van nabij meegemaakt is destijds meer licht gekomen in de
dat steegje vroeger werd genoemd. en ik herinner mij nog dat het straat- kwestie van de strandwallen en de
Het liep naar het Schelpenplein. naambordje daar aan de gevel hing. daarop rustende oude binnenduiDoor de bodes werd dit slopje veelal Dit weekend breng ik het beloofde nen en ook wat er na de Romeinse
gebruikt als doorloop. Vandaar die boekje over 'oud Zandvoort' naar tijd, vooral in de Middeleeuwen is
naam.
het Huis in de Duinen. Mevrouw gebeurd. Ook hier, in de nabijheid
Mevrouw Sterrenburg geeft ech- Sterrenburg heeft deze prijs eerlijk van Zandvoort is aardewerk gevonter ook een andere locatie aan en wel verdiend.
den van bewoners uit de eerder gede huidige Bodeweg. Deze loopt vannoemde Ijzertijd. Een woordvoeraf de Kerkstraat naar het Dorpsder van het Rijksinstituut voor OudIjstijd
plein. U kunt het geloven of niet. In
heidkundig Bodemonderzoek, heeft
beide gevallen heeft zij gelijk. Ra, ra
Voor iedereen die nog steeds gein- mij beloofd binnenkort met meer gehoe kan dat, vraagt u zich wellicht teresserd is in de geschiedenis van gevens over de historie van Zandaf. Welnu, Slechts één man in Zand- ons dorp, heb ik misschien nog een voort over de brug te komen. Naast
voort is deskundig genoeg om op aardig berichtje. Een dezer dagen deze nog te verwachten gegevens
deze vraag een bevredigend ant- ontving ik naar aanleiding van mijn groeit mijn informatie over de gewoord te kunnen geven. Namelijk J. eerdere publikaties over een histori- schiedenis van deze plaats met de
Voorderhaak, gemeenteambtenaar sche vondst in de Poststraat van de dag. Binnenkort dus meer over de
op de afdeling Interne Zaken. Hij heer Hans Krol, directeur van de Bataven, de Kanninefaten en de Rodook in de gemeentelijke archieven gemeentelijke openbare bibliotheek meinen, die naar mijn stellige overen weet het juiste antwoord.
in Heemstede enkele kopiën van pu- tuiging, ooit in deze contreien hebHij vertelt: „Grietje van Duivenbo- blikaties over Zandvoort uit 1957 en ben gewoond.
den, in de wandeling Grietje De 1964. Een gedeeltelijke inhoud van
Bode genoemd, dreef omstreeks deze epistels wil ik u niet onthou- Dit was het weer voor deze week.
1880 een water- vuur en kruideniers- den. De schrijver B.J. Wieland-Los Blijf gezond, tot de volgende week.
winkel. Het slopje, dat langs de zij- vertelt daarin het volgende: Bij de
BRAM STIJNEN

Met oog en oor
de
door
?•/ * '^, badplaats
•**•

Mare Kok maakt
sprong op ranglijst
bij Schaakclub
ZANDVOORT - De spelers
van de Zandyoortse Schaak
Club konden zich weer werpen
op de interne competitie. Het
opvallendste resultaat was van
Mare Kok, die door een overwinning naar de vijfde plaats
steeg.

partijen tussen Ter Bruggen-Berkhout, Paap-Van Eijk, Ayress-Lindeman en Geerts-Dambrink eindigden
allen in remise. De toptien ziet er als
volgt uit: 1. Geerts, 2. Dambrink, 3.
Ayress, 4. Lindeman, 5. Kok, 6. Gude, • De 'Parascender' stijgt op vanaf de boot en komt - met behulp van de electrische lier - daar ook weer op terug.
7. Van Eijk, 8. Van Elk, 9. Gorter, 10.
Paap.

Voor de externe competitie kwam
de Zandvoortse Schaak Club niet
achter de borden. Na eerst al niet te
zijn op komen dagen en een verzoek
tot uitstel te hebben gekregen, heeft
het derde team van Hoofddorp, zonder een wedstrijd gespeeld te hebben, zich teruggetrokken uit de competitie.
Voor de interene competitie waren
achttien schakers naar het Gemeenschapshuis gekomen. Mare Kok
heeft goed geprofiteerd van zijn
overwinning. Zijn naaste concurrenten kwamen geen van allen tot winst.
Zij speelden remise. Doordat Kok
won steeg hij naar de vijfde plaats.
Gorter klom eveneens door een zege
en wel naar de negende positie.
Uitslagen uit de 7e ronde: Wiggemansen-Klijn 0-1, De Oude-Twint
0-1, Den Drijver-El Monhem 1-0, Gorter-Jansen 1-0, Kok-Van Elk 1-0. De

Jeugd
Voor de schaakjeugd was er geen
competitie vanwege de herfstvakantie. Vanavond wordt de zesde ronde
gespeeld. Rebecca Willemse, met de
herfsttitel op zak, gaat haar topplaats verdedigen. De opleiding voor
de diverse diploma's start op 14 januari 1993. Er is nog plaats voor
jeugdige schakers om deze gratis lessen te volgen. Voor informatie kam
kontakt opgenomen worden met de
jeugdleider van de Zandvoortse
Schaakclub John Ayress, telefoon
02507-14120.
• Posterveiling - Bijzondere posters
worden op l november om 13.00 uur
geveild in Golden Tulip hotel Lion
d'Or, Kruisweg 34, Haarlem. Kijkdagen 30 oktober van twee tot zes, 31
oktober van tien tot zes en l november van negen tot twaalf uur.

Foute en incomplete gegevens
in computerbestand gemeente
ZANDVOORT - Het gemeentelijke computerbestand over
de kadasters is niet meer compleet. Een aanzienlijk aantal
percelen komt in het geheel
niet meer voor in de administratie. Er komen steeds meer
foute gegevens in het bestand.
Van een aantal percelen bevat het
computerbestand alleen nog verouderde gegevens. Zo staan bijvoorbeeld voormalige eigenaren te boek
als huidige eigenaar. Ook van een
aantal appartementen zijn gegevens
verdwenen. Daardoor is het moeilijk
te achterhalen welke appartementnummers bij welk grondperceel horen en vice-versa.
Door deze situatie kunnen ook
maandelijkse nieuwe gegevens die
afkomstig zijn van het Rijkskadaster niet goed verwerkt worden. Daardoor neemt het aantal foutieve en/of
incomplete gegevens maandelijks
alleen maar toe.
In 1990 ging er voor het eerst iets
mis. Toen bleek dat de bestanden
van de maand mei 1989 niet meer
waren in te lezen. De veranderingen
van die maand zijn toen ook niet
meer opgenomen in het kadaster.
Een storing in 1990 in het gemeentelij ke computersysteem heeft de
schade alleen maar vergroot. Na die

storing is de 'back-up' (de beveiligde
bestanden) teruggeplaatst, behalve op dat moment - een aantal essentiële ondersteuningsbestanden.
Zowel voor intern als voor extern
gebruik is het absoluut noodzakelijk, dat de gemeente beschikt over
een betrouwbare, complete en actuele kadasteradministratie. Intern
worden de gegevens bijvoorbeeld gebruikt voor belastingaanslagen. Het
college van burgemeester en wéthouders ziet maar een mogelijkheid
om het probleem op te lossen: bij het
Rijkskadaster een nieuw, compleet
bestand kopen. De kosten daarvan
worden geraamd op 17000 gulden.

Voortuinen
De vertraging die is ontstaan in de
verkoop van voortuinen, aan de
Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat en Hogeweg, heeft hier niets
mee te maken. Dat zegt gemeentevoorlichter Egon Snelders. „Over
die verkoop was een misverstand
ontstaan: sommige mensen dachten
dat de gemeente de aankoop dwingend wilde opleggen. Maar binnenkort krijgt iedereen nog een keer een
brief. Degenen die ingestemd hebben met de aankoop worden daaraan nog een keer herinnerd, aan degenen die nog niet beslist hebben,
wordt nog een keer gevraagd wat zij
willen."

IJmuidenaar wil parascending
invoeren voor kust Zandvoort
ZANDVOORT - De 46-jarige
Peter Riekwel wil al drie jaar
lang 'Parascending' voor de
Zandyoortse kust invoeren.
Dat wil zeggen: zweven aan een
parachute die voortgetrokken
wordt door een boot. De deelnemer stijgt op en komt neer
op de boot zelf. Omdat een vergunning hem tot nu toe is gewij zigd, is hij uiteindelijk naar
de gemeenteraad gestapt.

deze badplaats een internationale allure willen geven en de badgast meer
willen bieden dan alleen op strand
liggen en zwemmen. En gevaarlijk is
het niet.
De parachute zit met een kunststof
touw vast dat sterker is dan staal.
Dat kan niet breken, hooguit bij
windkracht tien. Maar ik ga niet verder dan windkracht vijf." De lier
heeft een eigen electromotor.

Riekwel, oorspronkelijk geofysicus van beroep, heeft het parascending zelf in Engeland getraind. Hij
verzekert dat dit type boot, waarvan
er momenteel vier varen in Europa,
tot uit den treure getest is.
Hij zit regelmatig met gezelschappen op zee, maar dan met een zeilschip. Hij heeft een charterboot
waarmee hij onder andere naar Engeland vaart.

ZANDVOORT - "De gemeente moet eerst iets afmaken,
voor ze nieuwe plannen
maakt," dat stelde VVD-er
Jaap Methorst in de commissie Financieën, die maandagavond plaatsvond. De meeste
Reddingsvest
commissieleden deelden die
Op die afstand uit zee gaat de ze- opvatting.

schets Zandvoort en het Centrumplan. "Zandvoort op te laten stormen in de vaart der volkeren voor
meer dan een miljoen gulden?."

„Ik krijg geen vergunning omdat
ze het gevaarlijk vinden/'1 aldus
Riekwel. „Maar dat is het niet. Niet
voor de deelnemers en ook niet voor
de mensen op het strand of in het
water. Ik hoef maximaal acht keer
op een dag naar het strand op en
neer te varen om - hooguit tien deelnemers op te halen. Daar ben ik
hooguit zo'n vijf minuten. Daarna
varen we weg tot zo'n anderhalf a
twee kilometer uit de kust." De vergunning is volgens hem eigenlijk alleen voor het heen en weer varen.
„Maar ik wil er niet geheimzinnig
over doen, over wat ik verder van
plan ben."

ven meter lange boot heen en weer
varen met de parachute er achteraan. „We varen niet harder dan zeven knopen," zegt Riekwel. Dat is
ongeveer twaalf a dertien kilometer
per uur. De deelnemers worden
voorzien van een reddingsvest en
stijgen vanaf de boot aan de parachute op. Een waterdicht pak of iets
dergelijks is volgens de organisator
niet nodig: „Je komt niet met het
water in aanraking. Je kunt er zelfs
je schoenen bij aanhouden." In het
buitenland wordt parascending al
op ruime schaal toegepast. Zo zijn
op de Thames al records gevestigd
door onder een aantal bruggen door
te vliegen.

"Er komen nogal wat plannen op
ons af. Het Centrumplan. Hoofdwegenstructuurplan, verbouw van het
raadhuis, de structuurschets etcetera. Aan de andere kant staat er in de
begroting dat diverse werkzaamheden niet zijn afgerond wegens personeelsgebrek. Ik vraag me af of wij als
gemeente ons niet vertillen?" was de
mening van VVD-er Jaap Methorst
over de begroting. Volgens hem zit
er ruimte in de begroting, nu de rente aan het dalen is en kunnen er
taken worden afgemaakt. Ook PvclA-er Kuijken merkte op dat veel ruimtelijke ordening plannen niet betaalbaar zouden zijn.
Commissielid Flieringa van Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ)
vond dat er een uitvoeringsbeleidsGetest
plan zou moeten komen, waarin
Riekwel, die zelf in IJimiiden prioriteiten van uitvoering gesteld
woont, had in Zandvoort meer me- worden. Hij wilde weten wat precies
dewerking verwacht. „Omdat ze de bedoeling is van de Structuur-

Hoop zand
Volgens de politicus is het Centrumplan slechts ontwikkeld ten
gunste van een ondernemer. Wat
hem betreft zouden de plannen systematisch een voor een afgewerkt
moeten worden. "Eerst maak je parkeerbeleid, daarna een wegenstructuurplan, vervolgens een centrumplan," aldus het commissielid. "Het
beleid is nu slechts een loshangende
hoop zand."
De raadsleden maakten zich stuk
voor stuk zorgen over de bezuinigingsplannen van het Rijk, die doorgeschoven worden naar de gemeenten. Wethouder Ingwersen deelde
deze zorg. De wethouder toonde zich
bovendien ongerust over de financiéle positie van de gemeente. "Er
komt een tijd dat ik het zaakje niet
meer sluitend krijgt. Misschien lukt
het volgend jaar nog net, maar daarna niet meer." Hij toonde zich voorstander van het houden van een
Kerntakendiscussie waarin besproken wordt, welke taken het eerst
moeten worden uitgevoerd.
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PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN l

KOPLOPERS

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Oproepen
Mededelingen

CEfLf E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM

(VUtCUAR

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten
Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

ZOEK DE M I S L U K T E

* Concert Zandvoorts
Mannenkoor 21 nov.
Hervormde Kerk 20 uur.
*• Concert Zandvoorts
Mannenkoor 21 nov.
Hervormde Kerk 20 uur.
DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u
huisbezorgd,
BROODJE
BURGER. Tel. 02507-18789.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Homo: Zoek je 'n hete boy
oor 'n sex-afspraakje?
Videotheek
56-320.330.18. 75c pm.
Homojongens van 18 onder
elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.330.88. 75c pm.
HOMOKONTAKT
Zoek |e een lekkere boy? Bel
iu 06-320.330.95. 75c pm.
Linda en nog veel meer meises van 18 zoeken sexkontakt.
Bel 06-9664. 75c pm.
Corn. Slegersstraat 2b
LIVESEX PRIVÉ! 75cpm
. Zandvoort
: i;i
)e madam verbindt je door
tel. 02507-12070 l
'oor een privé gesprek!
Srieks standje
06.95.05
Erox live
06.95.06
Rijpe vrouw
06.96.09
S&M live
06.96.26
leners (18) live . . ..06.96.36
opsexbox 25+ . . . .06.97.22
Frans standje
06.97.33
Vleer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens van 18 voor
sex. info: 06-9766. 75c pm.
vleer dan 400 meisjes van 18
willen een afspraakje met jou.
06-320.322.11. 75c pm.
MATASJA doet het met 2
iele buurjongens van 18.
06-320.324.11. 75c pm.
Onderdanige jongens van 18
jellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 75c pm.
ONDEUGENDE
huisvrouwjes en schoolmeisjes van 1G
zoeken voor straks sexkon:akt, vraag naar hun tel.nr.
Bel nu 06-9661. 75c pm.
OPROEP VOOR ALLE
::'':.:^-::'*: *'11
MANNEN ik hoop dat je voor
mij kiest wanneer ik je m'n
telefoonnr. verteld heb. 069789 (100 cpm).
PARTNERRUIL privelijn,
direkt apart met vrouwen en |
mannen voor sexruil.
06-320.330.91. 75c pm.
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje van
18 aan de lijn 06-9570 100cpm
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44. 75c pm.
Sabrina en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
06-320.322.88. 75c pm.

DOMBO

de nieuwste
dagfilms J

* De Rossi's 25 jaar
extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor
getrouwd. Van harte
MODEHUIS DESIREE
~onny en Esther.
Postjesweg 106 - Amsterdam • Tel. 020-6125558
de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor
* En weet u dat u elke week
vast. Minimum leeftijd 15 jaar.
<unt bridgen, schaken en klaSchoonheid en verzorging
verjassen in het Gemeenschapshuis. 02507-14085.
Je kunt nu aan de slag.
Prijswinnaars vorige week:
schoonheidssalon
* En weet u dat u elke week
Mevr. E. Slingerland - Mijdrecht
Je verdient tenminste:
kunt bridgen, schaken en klaMOERENBURG
verjassen in het GemeenC.
Sluyk-Weesp
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
ƒ 90,- per week.
schapshuis.
Tel. 02507tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Mevr.
D. M. Ch. Oei - Kudelstaart
14085.
Tel. 02507-16123.
Bel: 02507-16821
* Gerda en Jan al 25 jaar
M. Beekman - Landsmeer
Kosmetische Tatoeage v.
• (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN)
een span. Van harte.
't Komt in de Bus
Huishoudelijk
wenkbrouwcorrectie, eyeSylvia en Marcel.
hner, lipcontour Beautypersoneel
* Help de Polen. Stuur eens
Center Corinne. 020-6714312.
Deze week kunt u de volgende prijzen
gevraagd
een voedselpakket! Geen
LET OP NIEUW
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
adres'? Dat hebben wij voor u!
nl.: tel. 02907-5235.
gesteld door onderstaande AMCOOver 1 week brengen wij de Gevr. degelijke hulp in de
huishouding v. 3 a 4 uur p.w * Helpt Unicef helpen. Kerst,
vakzaken.
zon bij U thuis.
in Aerdenhout, vlakbij bushal wenskaarten en kl. kado's.
- een 4 in 1 haarstyler
S.Ch. Keur- v. Zalingen, Burg.
te. Tel. 023-246141.
. een zaak van vertrouwen
- een klokradio
Zie
volgende
week
onze
adWinkelpersoneel gevraagd
v.
Fenemaplein
13/4.
Tel.
vertentie m deze krant.
Gevr. hulp in de huish. !/2 dag
- een Walkman
02507-16049.
per week. Tel. 02507-17030.
- een set van 4 E180 videobanden
RENT
a
SUN
ZANDVOORT
LET
OP
NIEUW
DEKAMARKT ZANDVOORT
Gevr. zelfst. erv. hulp in de
02507-30183
Voor ons binnenkort te openen filiaal te Zandvoort hebben wij
huishouding voor 2 x Vi dag
nog enkele plaatsen voor
Pedicure voor uw complete p.w. Tel. 's avonds na 19 uu. Over 1 week brengen wij de
zon bij U thuis.
voetverzorging en voetmas- 02507-31140.
sage.
Behandeling
bij
u
aan
* weekendhulpen
Huishoud, hulp gevr. in Zie volgende week onze adUithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
HASSING B.V.
huis is mogelijk.
voor de vrijdagavond en zaterdag.
Noord, 1 ocht. p.w. Tel vertentie in deze krant.
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Tel.: 02507-12698.
02507-17673.
Deze medewerkers/sters komen te werken in een leuk team
STOK B.V.
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
met prima arbeidsvoorwaarden.
RENT a SUN ZANDVOORT
Hulp in de huish. gevr. 3 ocht
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Weggelopen of
02507-30183
in de week. Tijd overeen te
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
INTERESSE? Neem dan kontakt op met de afdeling
komen. Tel. 02507-18693.
gevonden dieren
* Noteren! Zaterdag 7 nov.
Personeel & Organisatie, Leeghwaterweg 7,
Amsterdam, Olympiaplein 125
BUSHOFF
14-16
uur
verkoopmiddag
Hulp in de huish. gevr. vrijdac
1951 NA Velsen-Noord. Telefoon 02510-76660.
NPB in gebouw Brugstr. 15.
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
FRANSE
van
13.00-17.00
uur.
Tel
-• Vermist sinds 22 sep + 4
Houdt deze middag vrij!!!
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
VAN
LEEK
02507-14721.
MAISON DE BONNETERIE
jr. oude Cyperse poes, witte
Hoofddorp, Kruisweg 1061
SINT EN PIET
ELSENGA ELECTRO
neus, bef en voetjes. Rood
AMSTERDAM
op bezoek. Bel. na 18.00 uur
vlooienb. m. adreskokertje.
Divers personeel
vraagt voor haar filiaal ROKIN
SchoolMeisjes (18 jr) 75 cpm
02507-17669.
Inl. s.v.p. tel. 15235/16391.
LesbiTiener .. .06-320.323.371
gevraagd
OPROEPKRACHTEN V/M
* Voor milieu én portemon2
Peertjes . . . .06-320.323.78
voor alle afdelingen. Uw schriftelijke sollicitatie
nee. Wie laat mij op werkdaStraatmeid .. .06-320.326.17
Lessen en clubs
kunt u tot 4 november a.s. richten aan:
J.M.COIFFEURS heeft plaats gen meerijden van Zandvoort Computerapparatuur
Diverse clubs
Te koop
Onschuldig . . . .06-320327.47!
voor een all-round 1ste kap naar Hoofddorp en terug? Bel
Sexles 18+35 j.06-320.328.27
en
software
aangeboden
Maison de Bonnetene
ster 3 dagen p. week. Tel 02503-29494 Henk Koot.
Allemaal leuke meiden
PIANOLES
diversen
Schoolmeisjes van 18 willen
t.a.v. de heer A. Hilt
02507-14040.
zoeken z.s.m. een vriend.
door gedipl. lerares.
rvaring opdoen. Daling.
Postbus 106
Voor trouwfoto's Te koop computer met mono06-320.330.77.
75c
pm.
Tel.:
02507-18486.
06-320.330.43. 75c pm.
1000 AC Amsterdam
iram M.B. 40 ƒ500. Tel. * Te koop aang. goedgeOppas gevraagd/
Foto Boomgaard 12507-15449.
keurde kinder-autostoel, 1 x Als het klikt willen deze
SEX VOOR 2, direkt kontakt
aangeboden
met jonge meiden/jongens
Te koop Nintendo, z.g.a.n. gebr., nieuw ƒ350, nu ƒ275. meiden vaker sexkontakt!
Grote Krocht 26 *spelcomputer
06-320.320.55. 75c pm.
(18) en huisvrouwtjes.
met acht ver- Tel. 02507-17353.
06-320.330.46. 75c pm.
schillende spelen, vaste prijs * T.k. Nintendo z.g.a.n. spelBETTY'S ESCORT
Tel. 13529
Welke lieve vrouw wil ca.
ƒ300. Tel. 02507-19652 of computer met 8 verschillende
Rrst Class. Na 19.00 uur
dagen p.m. op Bpdine (2
SEXAFSPRAAKJE met 'n
Weet
u
dat
er
nog
zalen
vrij
020 - 6340507 - 6328686.
14085.
passen. Wij wonen in Buiten
spelen, vaste prijs ƒ 300. Tel.:
meisje van 18. Vraag naar
zijn voor vergadering, feestveldert, betaling n.o.t.k.
BI-SEX voor TWEE, direkt haar tel.nr. 06-9502. 75c pm.
T.k. Commodore 64 + diskdri- 02507-19652 of 14085.
club
of
party
in
het
GemeenTel. 020-6420767 (12-14 uur.
schapshuis in Z'voort. Inl.tel. ve -t- datarec. + joysticks en * T.k. tafelbiljart, 137x73 cm, apart met een heet meisje of Slippertjeslijn, meisjes van
veel
spel,
ƒ500. Tel. nieuw in doos, compl. met een lekkere jongen van 18 18 zoeken sexkontakt.
02507-14085-19652.
iwn.7-17030.
keu's en ballen. Prijs ƒ250. 06-320.330.87. 75c pm..
06-320.320.36. 75c pm.
Weet
u
dat
er
nog
zalen
vrij
Zalenverhuur
Tel. 02507-17862.
Dames die zich overdag ver- Wegens enorme drukte, met
zijn voor vergadering, feest,
Onderhoud,
* T.k.a. donkerblauwe com- velen, zoeken SEXKONTAKT spoed DAMES/MEISJES geclub of party in het Gemeenbi-kinderwagen met toebeho- 06-320.326.66. 75c pm.
reparatie,
schapshuis in Z'voort. Inl. tel
vraagd voor escort en/of club
'T- É C H N l S C H B U R - E ^ / A ' . U .
VERENIGINGSGEBOUW
ren, merk Teutonia i.g.s., prijs De allerleukste meiden bellen Haarlem. Bel tussen 13.00 en
02507-14085/19652.
doe-het-zelf
De Krocht
ƒ300. Tel. 02507-19011.
22.00 uur 02507-16141 of
met de FLIRTBOX.
* Weet u dat u elke dinsdag023-400130.
Grote Krocht 41, Zandvoort avond lekker kunt zingen bi
* T.k.a. wit met rose kleuter- Bel 06-9501. 75c pm.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932 het Zandvoorts mannenkoor
SINGER
tafel +• 2 rose stoeltjes a ƒ 30 DEBBIE's Sexdating maak 'n WIL JE ECHT MET ME (...) bel
HAARLEM Q23-422224
voor
samen, handig om aan te afspraak met haar vriendin- me dan op als ik je m'n telein het Gemeenschapshuis
NAAIMACHINES
BRUILOFTEN - RECEPTIES Tel. 02507-14085.
knutselen. Tel. 02507-15913. nen. 06-320.222.41. 75c pm. foonnr. heb gegeven ik wacht
reparatie alle merken
ZANDVOORT 02507-18484
KOFFIETAFELS
op je. 06-96.80. 100c/m.
P.E.M. STOKMAN
* Weet u dat u elke maanDIREKT apart met een meisje
dagavond lekker kunt zingen- Prinsenhofstr. 7, Zandvoort
WILDE MEIDEN 75cpm
Te
koop
of
een
lekkere
jongen
van
18
Tel.: 02507-20072.
bij ZAMOK in het Gemeenvoor een live heet sexge- 06-320.326.77 ... .Ruige Sex l
gevraagd
Videotheek
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KLM wil met blokkensysteem
Europese markt leegzuigen'
FGELOPEN zondag is de KLM
winterdienstregeling
ingegaan.
Dat gebeurt ieder jaar, maar ditmaal is het voor de KLM een ingrijpender gebeurtenis dan anders.
De maatschappij heeft hiermee
namelijk de invoering afgerond
van het 'blokkensysteem', ofwel
een grondige herstructurering
van het lijnennet.
De oude dienstregeling omvatte een
ochtendpiek van aankomend intercontinentaal verkeer en uitgaand Europees
verkeer. De zeer drukke middagspits bestond uit in- en uitgaand Europees verkeer, gevolgd door het vertrek van langeafstandsvluchten. Aan het eind van de
middag en in de avond leefde het luchtverkeer nog wat op.
Het nieuwe blokkensysteem voorziet
in drie gelijkwaardige spitsperioden verdeeld over de dag (8-11, 12-15 en 16-19
uur). Alle spitsen beginnen met de aankomst van een reeks Europese én intercontinentale vluchten, waarna de vliegtuigen weer naar nabije én verre bestemmingen uitzwermen.
Omdat zo'n verandering een grondige

aanpassing van de organisatie vraagt,
heeft de KLM het systeem in twee stappen ingevoerd. Eind maart werd het Europese net aangepakt en afgelopen zondag werd het blokkensysteem van
kracht voor het intercontinentale verkeer.
Waarom die veranderingen? „De
dienstregeling van de KLM is structureel gericht op het vervoer van zoveel
mogelijk passagiers vi'a Schiphol," zegt
Edzard van Hasselt, assistent hoofd
commerciële planning van de KLM.
„Onze Nederlandse thuismarkt is maar
klein, daardoor zijn wij als het ware een
kind met een waterhoofd. We zuigen
Europa als het ware leeg en laten de
passagiers op Schiphol overstappen op
onze intercontinentale lijnen."
„In de oude dienstregeling was het
verkeer sterk geconcentreerd op de middagspits. Maar we kunnen nieuwe diensten niet op die ene middagpiek blijven
stapelen. Vroeg of laat gaat dat fout.
Bovendien: als de capaciteit van een organisatie is afgestemd op zo'n zware
piek, dan heb je daarbuiten veel leegloop. Door het verkeer te spreiden kun
je je organisatie beter benutten."
Primair wil de KLM natuurlijk meer
passagiers aantrekken. Want zij wil

VVV verbaasd
over inkrimpen
van subsidie

haar aandeel en dat van haar partners
op de Europese markt de komende jaren aanzienlijk opvoeren. „Dat kan alleen als je de consument een goed produkt aanbiedt," zegt Van Hasselt. „In
plaats van één keer per dag in de middagspits, kunnen we de passagier nu
drie keer per dag een vlotte verbinding
aanbieden via Schiphol. Om passagiers
uit Europese steden al in de ochtendspits op Schiphol te kunnen laten overstappen, maken KLM-toestellen op 25
bestemmingen een nachtstop, zodat ze
daar 's ochtends al vroeg weg kunnen.
Op veel luchthavens vertrekken wij 's
ochtends als eerste en komen we 's
avonds als laatste aan. Voor veel reizigers is dat gunstig."
Wie in de luchtvaart de beste aansluitingen realiseert, verovert de gunstigste
posities in de computerreserveringssystemen die in de reiswereld een cruciale
rol spelen bij de verkoop van tickets.
„Als je bij een reisagent niet als een van
de eerste op het beeldscherm verschijnt,
dan kun je het vergeten," zegt Van Hasselt. „Want men kijkt toch het eerst
naar de snelste verbindingen."
Een oogmerk van het blokkensysteem
is een intensiever gebruik van de vloot,
vooral de Europavloot. Dat gebeurt

Het KLM blokkensysteem beoogt onder meer een betere benutting van de vloot

door een snellere afhandeling op luchthavens en sterke uitbreiding van het
aantal vluchten zónder de inzet van
meer vliegtuigen. Tot dusver werkt het;
want ondanks een aanzienlijke toename
van het aantal Europese vluchten sinds
het'doorvoeren van de eerste fase van
het blokkensysteem, slaagt de KLM erin
de bezettingsgraad van haar vliegtuigen
te handhaven. En dat in voor de luchtvaart moeilijke tijden.
Het blokkensysteem geeft de KLM
daarom het vertrouwen de concurrentie
met de hele groten, zoals de Amerikaanse megacarriers wel aan te kunnen. „Volgend jaar komt United Airlines erbij op
Schiphol," zegt Van Hasselt. „Delta Airlines is er al en American Airlines zal
ook zeker een keer komen. Sommigen
zeggen: bij de KLM zijn ze gek; jullie

worden compleet weggeblazen. Ik ben
daar niet zo benauwd voor. De komst
van zulke maatschappijen versterkt ook
Schiphol. Hun keuze betekent dat
Schiphol belangrijk voor hen is en dat
trekt weer andere maatschappijen aan.
Je moet de deur niet dichthouden, want
al die maatschappijen zetten veel passagiers op Schiphol neer, van wie een deel
doorreist met de KLM."
Hieruit blijkt de nauwe verbondenheid van KLM en Schiphol. De uitbreiding van de luchthaven is dan ook voor
de KLM van groot belang. Nu nog een
doorbraak rond de verbrokkelde luchtverkeersleiding in Europa, waarop de
KLM aandringt, want die verbrokkeling
is een bron van vertragingen. Bij vlot
overstappen hoort immers op tijd vliegen.

Japanse bedrijven in de meerderheid op Schiphol
E REGIO Schiphol is aantrekkelijk voor Japanse bedrijyen. Van
alle internationale bedrijven komen de meeste uit het Land van de
Rijzende Zon. De goede bereikbaarheid, de vergeleken bij andere
landen goedkope locaties en het
arbeidsethos van de Nederlander
zijn daar onder andere de reden
van.

nens was." Een opening van een Japans
bedrijf geschiedt bijna altijd volgens de
'Kagamiwari'-traditie. Kagamiwari betekent: 'het breken van de spiegel'. Marketingmanager Toru Fukunaga van Nippon Cargo Airlines: „Gekleed in een kimono breken we met alle genodigden
een deksel van een ton met een houten
hamer en drinken dan sake (Japanse
rijstwijn, red.)." Volgens de traditie
wordt iedereen die deelneemt aan de
ceremonie succesvol.

door Marianne Timmer

Het succes van Nippon Cargo Airlines
is de laatste tijd iets minder. De wereld
verkeert in een economische crisis en
vooral de elektronicaproducten, zoals
computers, videorecorders en compact
discs vinden een lagere afname. Maar
Kitaura wanhoopt niet: „Ik heb het idee
dat er een heel klein beetje een stijgende
lijn in zit."

„Een buitengewoon moeilijke groep
om mee te onderhandelen," zo ervaart
de Haarlemmermeerse wethouder Lex
Auer van Economische Zaken het zakendoen met Japanners. „In het begin
zijn we als gemeentebestuur er weieens
ingetrapt. Toen waren we in het Engels
aan het onderhandelen met een aantal
Japanners dat geen Nederlands sprak,
althans dat dachten we. Af en toe hielden we in het Nederlands ruggespraak
en lieten we bijvoorbeeld vallen wie er
bezwaren zouden hebben tegen een
bouwplan. Toen hoorden we later dat
die bezwaarmaker opgebeld was door
een Aziaat. Bleek er een Japanse zakenman als 'spion' tussen te zitten, die wel
degelijk Nederlands sprak. Naderhand
hoorden we van meer ervaren onderhandelaars, dat dit een beruchte tactiek van
Japanse zakenlieden is."
In Haarlemmermeer (vooral op
Schiphol-Oost) zijn momenteel 36 Japanse bedrijven gevestigd. Dat is van
alle internationale bedrijven veruit het
grootste aantal. Nippon Cargo Airlines
is er een van. Het heeft zijn hoofdkantoor op Schiphol-Centrum en vier bijkantoren in Zürich, Frankfurt, Parijs,
en Milaan. Het bedrijf heeft doelbewust
voor Schiphol als plek voor zijn hoofdkantoor gekozen. „Omdat een vestiging
op Schiphol goedkoop is, de infrastructuur goed en de afhandelingen van de
goederen degelijk en snel gebeurt," aldus general manager Takuji Kitaura.
„Schiphol ligt bovendien niet zo ver van
de haven in Rotterdam, zodat goederen
ook verscheept kunnen worden. Daarnaast spreken Nederlanders goed En_ gels en zijn ze, vergeleken bij andere
Europeanen, goede werkers."

Visser exposeert
in Groningen
ZANDVOORT - De - van oorsprong
• Zandvoortse schilder Dan Visser
dringt op nationaal niveau verder
door met zijn werk.' Na een expositie
in de Zandvoortse bibliotheek opent
hij deze maand een tentoonstelling
in het Holland Casino Groningen.
Zijn werk blijft daar twee maanden
te zien.
Dan Visser is geboren en getogen
in Zandvoort maar woont sinds enige tijd in Blaricum.Jn maart van dit
jaar keerde hij met zijn werk terug in
de badplaats voor een expositie in de
openbare bibliotheek. Nu is het te
zien op / een. overzichtstentoonstelUng in het Holland Casino Groningen. „Het bijzondere is, dat ik oud
werk tevoorschijn heb gehaald,
waarmee ik voorheen eigenlijk niet
dorst te exposeren. Het was surrealistisch, moeilijk te begrijpen werk.
Tenminste, dat vond men destijds.
Nu wordt er enthousiast op gereageerd."

•

Een van de Japanse tradities is het openbreken van een vat met rijstwijn.

kimono's

Aan luiheid hebben de Japanners een
hekel. Volgens Kitaura ligt een deel van
het succes van de Japanse bedrijven ook
ten grondslag aan de ijver van de Japanse werknemer. „Bij ons in Japan geldt:
beloofd is beloofd. Wij komen een belofte altijd na, ook al moeten we daar veel
uren extra voor maken. Japanners noemen ook altijd een tijd en een datum
waarop iets klaar moet zijn en houden
geen slag om de arm in de trant van 'het
is ongeveer volgende week klaar'."
De bedrijfsvoering bij Japanse bedrijven is ook meestal anders. „In Nederland heb je een piramide-structuur,

waarbij de top de plannen maakt, die
door de lagen daaronder uitgevoerd
worden. In Japan is het middenkader
groter. De middelste laag van het management lanceert de ideeën en maakt de
plannen. Het is wel zo, dat het topkader
daar goedkeuring aan moet geven, maar
het middenkader bereidt veel meer voor
dan het Europese midden-kader doet,"
weet Kitaura.
Het grondig en strikt plannen herkent
wethouder Auer. „Tot in de puntjes zoeken de Japanners alles uit over een bedrijfslocatie en als ze hun research ach-

Volgens hem zijn de Japanners erg
consument-gericht. „Japanse bedrijven
maken datgene waar vraag naar is. Momenteel worden er bijvoorbeeld veel karaoke-installaties geëxporteerd door Japan (een karaoke is een geluidsinstallatie die muziek zonder stem weergeeft,
zodat de gebruiker zelf kan inzingen,
red.). Ook fytong wordt veel geëxporteerd. Dat is een sport stromat, waar je
op kunt uitrusten!"
Fukunaga merkt dat de Westerse culturen steeds meer Aziatische gebruiken
overnemen en andersom. „In Nederland
wordt steeds meer Japans gegeten, maar
Japanse jongeren ontdekken daarentegen Europa. Ze halen Europese meuDe genodigden dragen daarbij speciale bels in huis, drinken Europese wijn en
Foto Japan Airlines eten Europese kaas. Dat is echt een
trend."
ter de rug hebben, willen ze ook direct
starten met de bouw. Dan vinden ze het
Wethouder Auer heeft juist het omgevervelend dat er eerst zoveel procedures keerde ervaren: „De Japanners beschermen hun eigen markt. De bedrijfsleiding
doorlopen moeten worden."
Auer vindt het onderhandelen met Ja- is in handen van Japanners; bedrijfspanpanse zakenlieden moeilijk, omdat er den worden aangekocht door een Japan'geen spoor van emotie op de gezichten se makelaar, zelfs de catering bij de opete zien is'. „Via de tolk krijgen we dan te ning van een gebouw wordt door Japanhoren dat de zakenman boos is, maar se cateringbedrijven verzorgd."
het is nergens uit op te maken. Geen
Volgens Kitaura en Fukunaga geldt
kwaad gezicht, geen stemverheffing dat vooral voor de elektronicabedrijven.
niets. Je weet nooit of de boosheid echt „Maar ik heb het idee dat het ook daar
is, of toneel. Pas als je geen uitnodiging minder wordt. Ook die bedrijven stellen
krijgt om aanwezig te zijn bij het slaan tegenwoordig zoveel mogelijk lokale
van de eerste paal, weet je dat het me- managers aan."

Bentvelders kunnen wellicht
zelf groen onderhouden
BENTVELD - "Over de overdracht van het groenonderhoud aan particulieren, valt te
praten," zei wethouder Van
Caspel vorige week tegen de
aanwezigen die een informatieavond over groenvoorziening
bijwoonden. Ook heeft Van
Caspel de Bentvelders een
nieuw voorstel gedaan, om de
iepen langs de Zandvoortse
laan te vellen.
Enkele Bentvelders vroegen zich
af of het niet mogelijk was dat zij het
onderhoud van de stukjes grond,
grenzend aan hun voortuintjes, in de
Parnassialaan en Bramenlaan voor

hun rekening namen. Zij vreesden
dat het onderhoud in het nieuwe beleid van de gemeente, waarin gestreefd wordt het groen op een ecologischer manier te onderhouden,
erop achteruit zou gaan. De gemeente wil minder spuiten met chemisch
materiaal en de plantsoenen voorzien van een andere, minder onderhoudsintensieve, manier van planten. Van Caspel stelde wel dat, indien het groen inderdaad verzorgd
zou worden door omwonenden, het
openbare karakter van de stroken
gehandhaafd zou moeten blijven. De
Bentvelders zagen daar niet zo'n bezwaar in: het is en blijft groen. Anderen voorzagen op langere termijn
soortgelijke problemen als de bewo-

DEZE WEEK VAN
Men ken van Grieken

ners van de Zandvoortselaan, die nu
'hun' voortuintjes moeten kopen.

Iepen
Mevrouw Grothuis van de vereniging Bentveld-Zuid Belangen heeft
inmiddels een schrijven van Van
Caspel ontvangen. In zijn brief verzoekt hij de vereniging het standpunt met betrekking tot het handhaven te herzien, omdat de Bentvelders tijdens de informatieavond te
kennen gaven de iepen toch kwijt te
willen. Van Caspel wil het fietspad
dichter langs de Zandvoortselaan
aanbrengen en ten zuiden van het
fietspad platanen planten. Mevrouw
Grothuis is echter van mening dat de
iepen moeten blijven staan.

BIOCULTURA
LITERPAK
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Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - "Dat juist deze gemeente, die toch veel toeristen ontvangt en waar wij ons enorm voor
inspannen, de subsidie terugdraait,
kan ik niet begrijpen," aldus een verbaasde penningmeester Koekoek
van de VVV. De gemeente is van plan
om de subsidie van 193.570 gulden
met twintigduizend gulden terug te
draaien tot 173.570 gulden. Koekoek
zegt zich enorm ingespannen te hebben om het dagelijks bestuur van de
vereniging ervan te overtuigen om
het kantoor in stand te houden, omdat de VVV in Zandvoort een grotere
functie heeft, dan alleen een baliefunctie. "En dan komt het wel erg
vreemd over dat juist deze gemeente
in de subsidie wil snijden, terwijl andere gemeenten dat niet doen," aldus Koekoek.
De VVV stuurde de gemeenteraad
een brief over de inkrimping van de
subsidie. De raadsleden vonden echter dat zij deze veel te laat ontvangen
hadden. Koekoek stelt echter dat de
gemeente tijdig op de hoogte was
van de opvatting van de VVV, omdat
er gesprekken met de burgemeester
waren geweest.

Boze telefoontjes
na vuurwerk
ZANDVOORT - De politie heeft
enige tientallen boze telefoontjes
ontvangen naar aanleiding van het
vuurwerk dat in de nacht van zaterdag op zondag afgestoken werd. Omdat de meeste Zandvoorters niet wisten dat het vuurwerk werd afgevuurd, schrokken ze van de knallen,
die na twaalven te horen waren. Veel
mensen lagen op dat tijdstip al te
slapen.
Het vuurwerk, dat ongeveer twintig minuten duurde, werd op Gran
Dorado afgestoken door een bedrijf
dat daar een jubileum vierde. Het
bedrijf was in het bezit van een vergunning. Ook eerder kwamen er
boze reacties van de dorpelingen na
het afsteken van vuurwerk. Dat gebeurde op het circuit, vlak na de
vliegtuigcrash in de Bijlmermeer.
De mensen vonden dit 'ongepast'.
Volgens voorlichter Ernst van het
circuit was het echter niet mogelijk
het vuurwerk te annuleren, omdat
de Veronica het op televisie zou uitzenden en er afspraken met de omroep waren gemaakt.

Seniorenwoningen
ZANDVOORT - Vanmiddag om
vier uur wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van veertien seniorenwoningen op de hoek Kostverlorenstraat/Koninginneweg. Wethouder Termes van Welzijn en Sociale
Zaken, verricht de openingshandeling. De huizen worden gebouwd in
opdracht van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht.

Jantje Beton
ZANDVOORT - Van l tot 7 november wordt er weer opgehaald voor
Jantje Beton. De actie wordt dit jaar
geheel verzorgd door de Zandvoortse Scoutinggroepen Stella Maris-St.
Willibrordus en de Buffalo's. De
helft van de opbrengst van de collecte is bestemd voor het jeugdwerk
van de deelnemende verenigingen,
terwijl de andere helft wordt besteed
voor de realisering van zinvolle
jeugdprojecten in het hele land.
De Scoutinggroepen willen de opbrengst besteden aan spelmateriaal.
Eerder kreeg 'De Buffalo's' geld via
Jantje Beton voor het neerzetten van
een nieuw clubhuis, nadat het oude
door brand verwoest was.

Politie vordert rijbewijs

Toneelcursus
in 't Stekkie
ZANDVOORT - Joke de Jong
wil in november een cursus toneel geven in 't Stekkie. Zij is nu
derdejaars student theater en
drama aan de hoge school voor
de kunsten in Utrecht. In de
cursus komen: lichaamsgebruik, stem, rolopbouw, tekstbehandeling en samenspel aan
de orde. Daarnaast worden er
improvisatieoefeningen gedaan,
waarbij scènes verzonnen en gespeeld worden. Inschrijven bij 't
Stekkie, Celsiusstraat 190,
17113. Wie twijfelt kan eerst
meedoen aan een proefles voor
7,50 gulden. De cursus wordt op
dinsdagavond van acht tot tien
uur gehouden en kost negentig
gulden. Dinsdag 10 november is
de eerste les.

ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week drie dronken
ViActmirrlprc
oancrphoiiripn
bestuurders
aangehouden.
Een van hen moest zijn rijbewijs inleveren.

kreeg een rijverbod van acht uur
(ondanks de vordering van het rijbewijs).
Een 52-jarige inwoner uit Krommenie had vorige week zoveel drank
genuttigd, dat hij dat weer kwijt
Dat deed hij echter niet op de
Het meest bont maakte een 34-jari- moest.
aangewezen plaats, maar hij
ge man uit Diemen het, die maan- daartoe
in het openbaar. Surveilledagmorgen rond drie uur op de Bou- urineerde
agenten zagen dat en bekeurlevard Barnaart werd aangehouden, rende
de man om dit feit. Toen merkten
nadat hij met zijn auto aan de linker- de
echter dat de bestuurder alcoholien de rechterzijde van de weg anti- zij
drank had genuttigd. Op het
-parkeerpaaltjes had omgereden. De sche
dat de automobilist zijn waman bleek zwaar onder invloed van moment
weer wilde besturen, waaralcohol te verkeren. Hij kreeg een gen
de agenten dat hij dit, gerijverbod van maar liefst zestien uur schuwden
zijn alcoholgebruik, be-;er niet
opgelegd. Zijn auto werd zwaar be- zien
kon doen.
schadigd afgevoerd.
een kwartier zagen zij hem echBij een 29-jarige Amsterdammer terNa
toch met zijn auto over de Burgewerd het rijbewijs ingevorderd. Deze meester
Engelbersstraat rijden. Tijman werd zondagmorgen om drie
een onderzoek bleek er uit de
uur aangehouden in de Jac. van dens
dat hij ongeveer 0.8 promilHeemskerckstraat. De rijstijl van de ademtest
alcohol in zijn bloed had. De man
man gaf de politie aanleiding tot con- le
een rijverbod van drie uur optrole. De man bleek inderdaad onder kreeg
invloed van alcohol te verkeren. Hij gelegd en een proces-verbaal.

IN ALLE FILIALEN VAN
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof
NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,
VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,
ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.

28/29 OKTOBER 1992

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

1-17

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
AUTOBEDRIJVEN RINKO,
AX 11 RE 04/89 ...ƒ12.400, APK klaarmaken tegen gered, Lancia A 112 Elegant, origin.
MÓOY EN ZOON
AX 11 TE 12/90 . . . . ƒ 13.700,- prijz. Verk. van losse onderd. '82, nwe APK, grijs met. Rijdtsinds 1926, off. Renault
v h Muséum autobedrijven
AX 11 TE, 5-dr. 03/91 ƒ 14.900,- Tel 020-6680820 en 075-702625 perf. ƒ 1750.- Tel.020-6105478. Dealer, Curiestraat 8-10,
Actiemodel
Zandvoort, Nieuw Noord,
AX 11 TGE 10/89 ..ƒ12.900,'
Prisma 1.61, Symbol, antr. met
Tel.: 02507-12424/13360 biedt BIJ DE GROOTSTE DEALER
AX 11 TGE 07/90 ..ƒ14.900,'
In PRIJS gelijk
LPG, div. extra's ƒ9.200.VAN NEDERLAND
inruilauto's aan:
AX 11 TGE 06/90 ..ƒ13.600,
In SERVICE beter!!
NIEROP- DAIHATSU
Citroen BX TRi '87 .ƒ 9.950.AX 11 TRE 07/87 . .ƒ 8.900,' Cuore 850 rood, 50.000 km.
De Mini Jumbo
Tel.:020-6183951.
Opel Ascona 1.6 S '85 ƒ 5.950.AX 14 TRS 03/87 . .ƒ 9.800, 10-'88; Charade 1.31 16V, TX
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Super White
Seat 1.7GLDsl. '88 ƒ 8.950.Info: 020-6623167/6732853 .
AX 14 TRS 10/88 ..ƒ11.900, wit, 30.000 km, 10-'90,
Extra's:
RENAULT: Clio 3-drs., 1.9 Van
AX Image 03/90 .. .ƒ 14.900, Demo Charade sedan autom.,
radio/cassette pp slede,
Diesel '91 ƒ 16.950.- Clio 5-drs
BX 14 TE 10/89 ....f 14.900,- 3000 km, ƒ 3.000.- korting
MICRA b.j. '87, rood, 68.000 1.9 Diesel '91
; ƒ 22.950.- spatlappen, striping, matten
BX 14 TE, LPG 09/89/ 15.500,NIEROP-Daihatsu,
km.
APK
6-'93.
Vr.pr.
ƒ8750.
Clio RN '92 Demo ..ƒ20.950.- wieldoppen, en stootstrippen
BX 16 RE 03/89 .. .ƒ 16.900,Vancouverstr. 2-12,
Tel,: 020-6311619.
t.w.v. ƒ 2.000,- GRATIS
18 GTL Stationcar. .ƒ 4.950.BX 16 RS 04/86 .. .ƒ 8.750,- A'dam-West. 020-6183951.
Talbot Samba GL, m. '84, rood,
of ƒ1.000.- kontantkorting
BX 16 TRI 10/92 .. .ƒ 18.900,Nissan BLUEBIRD 1.6 LX, 19 GTR, 4-drs. '91 . .ƒ20.950.nw. APK, als nieuw, ƒ 1950.
21 GTS 4-drs '88 .. .ƒ 13.950.BX 19 D 06/89
ƒ15.400,i.z.g.st., 1986, wit, ƒ 7500.
Bovendien nog 2 jaar lang
Tevens Renault Safrane Show! gratis onderhoud tot maximaal Tel.: 020-6105478.
BX 19 GTI 07/87 .. .ƒ 13.900,Tel. 02990-60053.
BX 19TRD 02/89 ..ƒ18.400,15.000 km per jaar
• „SHOWROOM":
Over garantie gesproken !
Nissan Prairie, origin. '83, nw. HH. h. tegen inruilprijs:
BX Turbo D 06/89 . .ƒ20.700,De autorubriek voor
HYUNDAI OCCASIONS
APK, i.z.g.st., rijdt nw., ƒ3950. Renault 19 GTX, 3-drs., rood, ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
BX Turbo D 08/89 . .ƒ21.500,Amsterdam en omgeving.
2 jaar garantie alleen bij:
LPG, 5/90, ƒ 14.500,Tel.: 020-6105478.
SUBARU-HEERE
BX Turbo D 02/89 . .ƒ22.400,Oplage 750.000 ex.
AUTOKROOY
Renault 19 TXE, 3-drs., LPG,
Nissan Sunny Florida SLX
Ceintuurbaan 225, A'dam
ZX Reflex 02/92 ...ƒ22.900,Elke week in Het Parool en
TT. Vasumweg 32
5/90 ƒ 15.500,2-'89, 28.000 km, radio
ZX Reflex 02/92 ...ƒ22.400,- (a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
BEREBEIT
vr.pr. ƒ 14.000. 020-6713327. Amsteldijk 25, 020-6627777.
Tel. 020-6658686.
Tel. 020-6310615.
Schade/taxatie. APK
SUNNY Coupé 1.6 SLX, bj. '87,
Reparatie van alle merken.
RENAULT AMSTERDAM
rood met zw. onderkant, APK
Verkoop nieuw en gebruikt
Top occasions met 1 jaar
juni '93. Wegens verkrijgen
Citroen en Peugeot.
garantie
Civic 15i, 16vGLXaut„ '90, st. leaseauto. Vr.pr. ƒ 8950.
BOVAG-garanties
Wibautstraat 224
VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
bekr., sp.vlg. rood spoilerp., Tel. na 18 u. 020-6634522.
100% financiering mogelijk
020-561 96 11
Bsm 42000 km, stereo 4 box,
DE WEER 29.ZAANDAM,
NAAR:
Renault Fuego GTX, okt. '82,
vr.pr. 22.000. Tel.: 020-6457076.
Tel.: 075-350985
Autostad
Amstelstad
020-6799100
rood, nw. APK, rijdt perf.,
Hemonylaan 25A Amsterdam
ƒ
1950/Tel:
020-6105478.
KADETT 1.2 N, 11 '81, APK 5
Auto Amstelstad
020-6711888
'93, trekhaak, radio, 1e eig. rek.
Minervalaan 85 Amsterdam
t. inzage ƒ 1950: 02990-25740.
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Jarmuiden 29, Australiëhaven
Omega STATION 2.0i juni '87 in
Rover 827 SI, nieuwste model
Sloterdijk
III
Amsterdam
zeer mooie
staat. Vr.pr.
alle opties
4/92
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
ƒ11.900. Te!.: 020-6946399.
Rover 820 SI, nieuwste model
18x Panda L, CL, CLX, 4x4
v.a. ƒ 6950
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
4/92
18x Una 45, 45S, 60S, 70 I.E Turbo
v.a. / 9950 Opel Corsa 1.2, TRS, m. '87, sch.dak + ABS
Luykx B.V.
020-6594330
Rover 827 Vitesse manual 8/90
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
12x Tipo I.E, AGTS, DGT, Diesels
v.a. ƒ14.950 i.pr.st., ƒ6950. Inruil, gar.,
Rover 414 SI, LPG, + stuur2x Tempra I.E, SX
v.a. ƒ24.750 financ. Tel. 02990-37825.
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-4343
10/91
Dorpsstraat 74 Landsmeer
2x Tempra S.W. Diesel en Turbodiesel
v.a. ƒ36.500 Opel Corsa 12S sedan 77.000 bekrachtiging
Rover 416 GSI
4/91
4x Croma I.E, SX, Turbodiesel
v.a. ƒ11.750 km, b.j. '86, ƒ9950,-.
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
BMW 525 automaat '84, anthraciet
ƒ 9.750 Opel Kadett 1.3i 3 drs'. 5 bak e/i div. andere gebr. Rovers
Opel Corsa 14i GL '89, anthraciet
ƒ 16.950 44.000 km b.j. '89, ƒ 18.750,-.
Minor Motorcars
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Ford Orion 1.4 Bravo '88, wit
ƒ 12.950 Opel Omega 2.0I 4 drs. Pearl
Rover Dealer Amsterdam
CORRECTE
SERVICE,
^SUZUKI
57.000 km, b.j. '90, ƒ 29.950,-.
Sloterkade 40-44
INRUIL EN FINANCIERING
Off. Fiat/Lancia Dealer Gebr. Haaker b.v. RIVA NOORD, 020-6361153.
Kamerlingh Onneslaan 10 Badhoevedorp
Adverteren in
SUZUKI Alto aut., bj. '84, APK Suzuki Afto, m. '83, grijs kent.,
„SHOWROOM"
Rover uw dealer. Alle mod. juni '93, pr. ƒ6500. Na 18 u:
nw. APK, een plaatje, ƒ2450.
FAX: 020 - 665.63.21
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
tel. 020-6363739.
Tel.: 020-6105478
VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

Lancia

Subaru

Renault

Subaru

Aulorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edilies van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad), De Zoanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658680. Fax 020-665632].
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstroat 33; Zandvoorl,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranlen en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en hel Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Nissan

Talbot

Hyundai

020-6719154

Honda

Suzuki

Opel

Fiat

Rover

Rij Nu Betaal later

020-659 48 59

BMW 316, b.j. '82, nw. APK,
LPG, i.pr.st. ƒ 2450.
Tel.: 02990-37825.

Fiat Panda 34, b.j. '84, APK okt. Fiat Panda 750 L, wit, 50.000
km. 07/87 ƒ 6.800,-.
'93, in pr. staat, ƒ 3500.
VOLVO NIEROP: 020-6183951.
Tel.: 02503-12155.

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Peugeot

Toyota

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:

Fiat RITMO 1984, vraagprijs
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. ƒ3000,-. Tel.:075-169796.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Tel. 02975-62020.
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Te!.: 020-6470909

«De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

205 XE ACCENT, wit
.....
37.600 km. 04/90 ƒ 17.250,205 XE ACCENT, rood . . . . 85.000 km. 10/88 ƒ 12.950,
205 XS 1.4i, grijs met
......
65.000 km. 05/90 ƒ20.250,
205 XR 1.4, wit
.........
52.000 km. 09/89 ƒ17.650.BMW 518, m. '83, APK '93, in
309 XE 1.4, rood
.......
. 56.600 km. 02/88 ƒ13.250,
nw.st., rijdt nw., ƒ2750.
Te koop FIAT UNO, bouwjaar 309 GL Profil, rood met . . . . 67.000 km. 03/87
ƒ11.750Tel.: 020-6105478.
'85, rood, APK tot '93, ƒ3750. 309 Profil 1.4i, rood
......
66.000 km. 05/90 ƒ18.950Escort
1.1.,
3-drs,
10-'83
Tel.:
02975-63890.
«Bewijsnummers van een ge405 GL 1.6, blauw
.......
57.000 km. 03/89 ƒ19.250,ƒ3.250.- VOLVO NIEROP
plaatste "SHOWROOM"
T.k. Fiat Panda, 750 cl, 1989, 405 GLi 1.6, beige met. .' . . . 32.500 km. 07/90 ƒ25.950,Tel.:
020-6183951.
advertentie krijgt u alleen toe405 Ml 1.6, rood
........
86.000 km. 04/89 ƒ32.750,16.750 km, i.pr.st., incl. radio
gezonden als u dat bij de opEscort 1.3, '86, 37.000 km!, 5 cass.rec., tel. 075-165172.
Overige gebruikt:
gave van de advertentie kendrs., bleu met., perf. onderh.,
Volvo 340 DL. Aut. groen . . . 73.000 km. 07/87 ƒ 14.250.
baar maakt. De kosten daarƒ7900. Tel. 075-164224.
Fiat Panda, groen
.......
26.000 km. 12/88 ƒ 9.250.voor bedragen ƒ 3,Rësta 1.3 Cheers
1/92
Isuzu Pick-up Crewcab '89, 2.5 Toyota Carolla D. bl. met . . 148.000 km. 02/88 ƒ 14.750.Fiesta 1.3 Courier
5/92 D, 4 WD, 50.000 km, d.blauw,
Escort 1.6 CLX
4/91 nwe. bnd., perf. staat, ANWBOrion 1.3 riche
1/92 BOVAG getest, ƒ27.000 incl.
ALBERS Autobedrijf,
Chrysler - Amstelveen
BTW. Inl. 02940-16001.
Achterdijk 37, Ouderkerk aan
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
de
Amstel.
Tel.:
02963-1767.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Ford Escort 1.3 L, m. '82, punt(gratis halen en brengen).
gaaf, nw. APK, rood, ƒ 2950.
Mercedes 200 T, station, • 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Tel. 02990-37825.
93.000
km, '88, rood, sportvlg. eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
Voyager SE 3.0 aut. bj. '90 air• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulverl.
Nippon:
02503-16679.
Ford
Escort
Diesel,
m.
'86,
co., 23.000 miles, 1e eig., perf
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
puntgaaf,
nw.
APK,
ƒ
6950.
Inst., ƒ35.000. Tel. 02972-65082.
T.k.a. weg. omst. Mercedes
ruil mog. Tel. 02990-37825.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
260 SE, autom., b.j. 9-'86, diam.
Ford Rësta 1.1, m. '87, punt- zwart 160.000 km, nieuwste
LPG-inst, veel extra's o.a.
gaaf, nw. APK, ƒ6950.
Citroen AX 11, origin. '85, rood, • Auto te koop? Plaats een Inruil, gar., financ.
elektr. sch.dak,
alarmsyst.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
nw. APK, i.z.g.st., rijdt nw., SHOWROOM advertentie. U Tel. 02990-37825.
trekh., centr. vergrend. enz.
1183 JG Amstelveen
zult verbaasd staan over het
ƒ2450. Tel.:020-6105478.
Regelmatig onderh. in MerceTel.: 020 - 6455451
HH. h., tegen inruilprijzen:
resultaat.
des-garage. Auto verkeert in
OTO/ICI Citroen
Halte Sneltram: „Zonnestein"
Ford Sierra 2.0i CLX 5-drs.,
perfecte staat. 05202-20390.
Hogeweyselaan 21
Citroen Visa, 11 RE, b.j. '86, Station, Autom., stuurbekr.,
1380 AG WEESP
COBUSSEN AMSTERDAM
APK okt.'93, ƒ4500, in zeer 17.000 km. 2/91, ...ƒ26.500.
Tel.: 02940-16661
Sinds 1930
goede staat. Tel.: 020-6913153. Sierra 2.0i CLX, 4-drs„ 35.000
BIEDT AAN:
heeft voor u rijklaar staan:
km, 9/90
ƒ 20.500.
PEUGEOT-DEALER:
AX 1.0 RE
87 ƒ 7.700 HH. tegen inruilprijs:
de mooste Diesels:
Scorpio 2.0 CL, 5-drs, LPG, Colt 1,5 GLX AUTOMAAT 1984
AMSTERDAM-ZUID.
AX 14 TG Diesel .91 ƒ 19.900 BX 1.4 TGE, schuifd., LPG, 3/89
1e eigenaar, 78.000 km.
ƒ 15.500.
205 GRD '90, rood . ƒ 20.250.
BX Diesel
90 ƒ26.900 1/90
APKtot 3/'93 ƒ5.000,-.
ƒ 13.500. Scorpio 2.4i CL, 4-drs,
205 GLD '89, rood . ƒ 16.750. KIJK EN VERGELIJK op onze
BX 14 TE
90 ƒ 15.900 BX 1.6TGi, LPG, 5/90, ƒ 15.500. 1/91
NET-NIET-NIEUW-SHOW
ƒ 24.500. Tel.: 02946-3883/03462-61465. 205 XLD '87, wit ...ƒ11.250.
BX 1.6TGI LPG .92 ƒ29.900 BX 1.6 RE, LPG, 1/89 ƒ 11.500. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
106 XR, 8/92, rood, 6.000 km.
GOLDCAR
AMSTELVEEN
100%
Garantie
Inruil
mogelijk.
2 x Reflex 1.4 . ..92 ƒ24 900 BX 14 T, LPG, 6/89 ƒ 10.500. Amsterdam, 020-6627777.
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi COBUSSEN PEUGEOT-Dealer van ƒ 24.500 . . . .voor ƒ 20.950
Seat Marbella GL .88 ƒ 6.950 BX14 RE, LPG, 1/86, ƒ6.250.
205 Accent, 10/91, rood,
Sierra 2000 Laser, 5 deurs, veel occasions. Tel.: 020-6433733.
Baarsjesweg 249-253, direkt
Nissan Micra 1.0 DX.88 ƒ 9.950 BX14, LPG, 4/87 ƒ7.250.
26.000 km, van ƒ22.500 .voor
bereikbaar v.a. Postjesweg
acces. + vialle, LPG, nov '86, Mitsubishi Colt EL, orig. '81,
Ford Fiesta 1.4 CL
BX 19 Diesel, 4/86 ƒ7.250.
Amsterdam. Tel.: 020-6121824. ƒ 16.950
kleur Delphin Blue, vr.pr.
APK, rijdt nw., ƒ 1450.
5 drs
89 ƒ 15.950 CX 2.5 TR Diesel Turbo 2,
205 Accent, 10/91, anthr. met.,
Tel.: 020-6105478.
8/87
ƒ 12.500. ƒ 10.500, tel. 075-218896.
Adverteren in „Showroom"
3-12 maanden garantie
14.000
km,
van
Tel. 020 - 665.86.86
CX2.5GTi, aut., 5/86 ƒ 10.500. TAUNUS 1.6 l, 2 deurs, APK Mitsubishi Lancer Wagon LPG
Inruil mogelijk
ƒ23.250
.ƒ17.950
FAX 020 - 665.63.21
7'93, trekhaak, radio, ƒ750. 1986, ƒ 11.950,-.
Nu kopen volgend jaar betalen BEREBEIT, Amsteldijk 25,
205 Look, 3/92, wit, 20.000 km,
Tel.: 02990-25740.
Postbus 156, 1000 AD A'dam van ƒ 22.000 . . . .voor ƒ 18.500
Amsterdam, 020-6627777.
(vraag informatie)
RIVA NOORD, 020-6361153.
205 Look, 3/92, rood, 13.000
km, van ƒ 22.000.voor ƒ 18.750
405 GLX 1.6, 9/91, d.blauw,
25.000 km, van ƒ35.000 .voor
ƒ27.950
605 SR 3.0, 1/92, d.bl.met.,
16.000 km, van ƒ78.000 .voor
ƒ58.000.

Ford

Isuzu

Chrysler

Mercedes-Benz

Citroen

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.

Mitsubishi

brengt de loop in uw "showrootti.

Of u nu zelf een showroom heefc of uw auto,blinkend voor de deur zet, met een advertentie 4ix
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale /
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia m het- gebied
Groot-Amstenlam, Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van c£ 750,000 exemplaren.'
van Weesp tot Zandvoort.
,
';
1

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de \
l'rijs cxcl. Prijs incl.
n.
advertentie in.
6% B.T.W. 6% U.T.W.
Schrijf hier in hloklettcrs
u\v tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leesteken*
en tussenruimten tellen
r l letter. Minstens
gels beschrijven.

1

r*

A.i

st gepl.utste tarieven
t u zelt uitrekenen
\v.it uw .klvertentie kost.

<

T

—-"

3

26,00

27,56

4

37,50
49,00
60,50
72,00
83.50

39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100,70
1 12,89

5

f,
7
8
9

95,00
106,50

10

\

* 5*

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

*+ *

Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek
Alle autorijlessen ƒ34,00 per les.

Daihatsu

020-6177975

BMW

Rijscholen

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats:.
„_

Telefoonnummer:.

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een. gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven.,bij Het Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aernstélstyn, Laan
der Helende Meesters > 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Saab
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

V.W.- en AUDI-SPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.

02902-61697.

Volvo
Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
o.a.:
Volvo 245 DL stationcar, diesel
1989
Volvo 244 GLT, grijs met., 72700 km . . . 1989
Volvo 240 GL, groen met., LPG, 70000 km 1988
Volvo 244 DL, LPG, 140000 km
1985
Volvo 244 GL, automaat, groen met. . . . .1984
Volvo 480 Turbo, leer, schuifd., 33000 km
1991
12 x Volvo 440 1989 t/m 1992 v.a
9 x Volvo 340 1985 t/m 1989 v.a
7 x Volvo 740 1987 t/m 1990 v.a

ƒ29.950,ƒ28.950,ƒ 19.950,ƒ11.950,ƒ 8.950.ƒ44.750,ƒ18.950,ƒ 6.950,ƒ 18.750,-

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

Kawasaki KZ 700, b.j. '84i.k'l.
zwart,
i.p.st.,
ƒ6000.
020-6413569. na 18 uur. . .

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's .
HOOGSTE PRIJS •
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
'.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
GEZAKT? Slaag nu op Saba! voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Antillen, week hotel/zwembad. Loop, sloop en schadeauto's
Rijtest/theorieles/rijles, A'dam. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Rijschool Mobiel: 06-52835270.

Autoverhuur

Heeft u nog geen rijbew.
binnen 1 wk. geregeld op
Saba. (Ned. Ant.) Ook motor
rijbew. Tel. 020-6643814.
of 06-52840547.

Bij

Ouke Baas
niet duur!!!

Service en
Reparatie

Studenten 10% korting.
- koelwagen & oprijauto:
- 9-pers. bussen en pick-u.p's
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- - Nu ook Chrysler Voyager
DIESELSERVICE;
Avond- en nachttar.:
brandstofpompen; verstuivers; bestelwagen afhalen na 16.30
cil.koppen vlakken. Garage/
uur en de volgende morgen
motorenrevisie FEENSTRA,
om 9.00 uur retour
Industrieweg 27, Duivendrecht.
tegen 4 uur-tarief.
Tel.: 020-6980639.
020-6794842, 020-6908683.
APK keuringen klaar terwijl u BLOKSMA
RADIATEURENwacht. Garagage West-Center: warmtewisselaars, Kapoeas020-6122476 (zonder afspraak) weg 17, A'dam, 020-6148385.
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd./kw. bet. 020-6416607.
Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd./kw. bet. 020-6416607.
• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Tel. 020-6658686.

• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-

Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
.
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913., 10 min. A.dam
Nieuwe 6-persoons
camper te huur.
Ook geschikt voor wintersport.
Autobedrijf
JAN WALS
02902-61697.
RESERVEER SNEL
Voor I993 kunt u onze USACAMPERS nu al boeken
ADVENTURE CARS
•
Tel.: 02990-30613
RESERVEER SNEL
Voor I993 kunt u onze USACAMPERS nu al boeken
ADVENTURE CARS
Tel.: 02990-30613
T.k.: Toyota DOLPHIN, 4-pers.
USA-CAMPER '89, nieuwprijs
ƒ105.000.-. Nu ƒ63.500..
Adventure Cars - 02990-30613.

T.k. VOLVO 240 GL autom.,
eind '85, gas. In zéér goede
staat. Blauw met. Alle keur.
toegest. ƒ 9.450,-.
Tel. 02207-44516.

T.k. Volvo 360GLT i, 5 drs., 9Volvo 345 L autom., b.j. '82, '87, Ipg, antraciet, sportv.,
APK 3/93, rijdt zeer goed. stoelv., c.v., trekh., APK,
f 2400. 020-6934194 na 18 u. ƒ6950. Tel.:020-6182996.

Accessoires en Onderdelen

IN 24 UUR GELEVERD

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Algemeen

Seat Fura L, sept. '85, rood, nw.
APK, i.z.g.st., rijdt 100%, ±50 auto's, APK gek. Den
ƒ 1950. Tel.: 020-6105478.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
SEAT MALAGA 1.5 01/89, 1e Haarlemmerweg, bij molen.
eig., sch.vrij, wit, 52.000 km. 020-6844079. Tevens INKOOP.
Inr.pr. ƒ 9500. Tel. 075-352577. ±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
Haarlemmerweg, bij molen.
v.d. Madeweg 23,
020-6844079. Tevens INKOOP.
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
Auto Service Wetter
Subaru-Lada dealer
APK-keuring ƒ 75.- incl.
Klaar terwijl u wacht.
Voor een goede occasion
LADA Samara 1.3,
'88
Garage Koppenol LADA Samara 1.3
'87
Jac. van Lennepstraat 16-22, LADA 1200 S
'86
'90
De SKODA-Dealer LADA 2105 1.2

• „SHOWROOM",
de autorubriek in .
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Tel. 020-6658686.

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,-. Tel.: •
020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.

Motoren/Scooters

HH. h. tegen inruilprijs:
Volvo 360, 2.0 GL, 4-drs., LPG,
3/89
ƒ 14.000.Volvo 340 GL 1.7, 4-drs., LPG.,
4/89
ƒ 10.500,BEREBEIT
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-6763335

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool
SPOEDCURSUS:
ƒ895,- incl. examen
* ƒ45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs
Info: 020-6464778.

VW Golf, m. '79, nw. APK, zien
Autobedrijf Crijnssen,
is kopen, f950. 020-6105478.
Crijnssenstraat 10-14,
VW, Jetta CL Pacific 4-drs„ Amsterdam. Tel. 020-6184402.
grijs met. LPG, C.v. zonw. glas Rep. alle merk., APK-keuring
2/90, ƒ 16.950.-. 075-287733
Uw auto afgekeurd? Wij
VW Golf GL mod. '85, 70.000 VW Jetta, m. '84, puntgaaf, lassen en repareren alles,
km, goud met., 5 bak, sch.dak, Diesel, ƒ 4950. Inruil, gar.,
GOED en GOEDKOOP.
ƒ8950. Tel. 02990-45238.
financ. Tel. 02990-37825.
Klaprozenweg 65 A, na 17 uur
VW PASSAT CL Stationwagon, tel.: 020-6234189.
VW Golf m. '81, sprint, puntbjauw met., 6-'91, 26000-km.,
Hefbrug, spuitcabine
gaaf, nw. APK, ƒ 1950.
div. opties, interessante prijs.
of sleutelruimte nodig?
Tel. 02990-37825.
HEINING HOBBYHAL
AUTOBEDRIJF
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.
VW Golf, m. '88, Diesel,
JAN
WALS
5-deurs, ƒ 9950. Inruil, gar.,
financ. Tel. 02990-37825.

Seat

020-6180967
fcxnr. 020-6656321

Volkswagen

Hoofddorp, 02503-14097

Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H'meer-N. Tel.: 02907-3372.

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Royal Class Saab's
Diverse occasions!

voor Amsterdam

020-6658686

Toyota Carina 2, b.j. 1990,
kmst. 50.000, i.z.g.st., pr.
ƒ16.500. Tel.: 020-6837373/
6005563.

460 GLE 2200 km. 9-'92;
240 GL Stat.car, LPG, o.b. '87;
240 DL 2.3 LPG, st.bekr. '90;
440 DL rood, 20.000 km. 7-'91;
440, rood, sunroof, 30.000 km,
7-'90; 440, grijs 20.000 km.
10-'90; 340 DL 5-drs. aut.
14.000 km. '89; 480 ES, rood,
'87. Div. 340/360, ook met aut.,
v.a. '83 t/m '87.
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12, A'damMinervalaan 86, 020-6629517. West, tel. 020-6183951
(achter J. v. Galenstraat).

Skoda

Handtekening:.

OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O.Z.) Tel. 6626842

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
. GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze
* 5 * Hotels in Nederland, België, Frankrijk,
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg,
*
voor 2 personen, als u gebruik maakt van
onze
toch al goedkope aanbieding van:
20 Autorijlessen + examen voor ƒ 895,00
!
of
i
20 Motorrijlessen + examen voor ƒ 1000,00
.!.
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie -f praktijk!
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473. !

Let op! ± 100 auto's v.a. ƒ 500
tot ƒ 10.000. Door plaatsgebrek
uitverkoop. Alles moet weg.
Stuntprijzen.
Wagenpark JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83,
Oranje Hek, A'dam-Osdorp.
Let op Oranje Hek en No. en
Naam. Tel. 020-6105478. Dagelijks geop. van 9 tot 20 uur.

SUZUKI VITARA VAN JLX '91,
ƒ26.500,-. MERCEDES 200 D,
'86 ƒ24.750,-. NISSAN BLUE
BIRD 2.0, Lpg, Sail-uitv. '90,
ƒ16.950,-. PEUGEOT 205 XS,
'89, ƒ 15.950,-. BMW 316, div.
extra's '83, ƒ 7.950,-.
SAAB 99 GL, Lpg, '84, ƒ 6.750,Lada2105 1.5
'87
VAN OSTADE GARAGE
LADA 2104 1.5 Stat. ...89/90
Van Ostadestraat 182
SUBARU Sportcoupé 1.6 . '86
Amsterdam, 020-6625428
SUBARU Mini Jumbo . . . . '87
Maandag t/m vrijdag
SUBARU Mini Jumbo . . . . '84
SUBARU Mini Jumbo 5-drs'91 • De advertentie-afdeling be-1
VOLVO 340 Autom. Van . '85 houdt zich het recht voor adPeugeot 205 XL 1.1
'84 vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeZwanenburgerdijk 503
ren. (Art. 16 regelen voor het
Zwanenburg,
advertentiewezen).
02907-6572

Of uit eenzaamheid?
"Er^en.s in de loop der jaren hun ik de balans
kwijtj>er;iakl
de bal.ins lussen m'n werk en lu'n privéleveii
liel werk .slokte me op
en het grotere huis en de tweede .1111 n gebruikte
ik als excuus
weetje hoe liet dan vnelt als je vrouw en kinderen
.je ver.ellen dat =e l.ewr „„ een f l a t j e wonen ..Is =c
mij <l.i.ir weer race tcMi s kr.j B en
op zo'n moment j;.i je eigenlijk p,i

ulo n ke

lic rin v.in liet Icxcii
(il hcU'r... lic zin UMI ie loven"

WVi-li.vi-.i.-.i. ....... |, • ! , • , , „
V.....|.-|.V|M.....- j.....l
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Auto in Miniatuur
Miniatuurauto's verzamelen
heeft als hobby een grote vlucht
genomen. Vrachtauto's, sporten racewagens zijn daarbij vaak
het onderwerp, maar ook miniaturen van bijvoorbeeld bussen
en kranen. Voor die brede categorie liefhebbers is het eerste
nummer verschenen van een
nieuw blad: Auto in Miniatuur.

>

' '

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

De uitgave en samenstelling
van dit tweemaandelijks tijdschrift is in handen van de Nedërlandse Algemene Miniatuur
Auto Club (NAMAC). Deze vereniging is niet alleen de grootsfe op haar gebied in Nederla'nd, maar zelfs in Europa. De
NAMAC bestaat inmiddels 27
jaar en telt ruim 2500 leden.
Auto in Miniatuur fungeert in
de eerste plaats als clubblad,
maar is echter ook in de winkel
voor ƒ 7,95 te koop.

Historisch Museum
blijft toch open
Het Historisch Museum
Haarlemmermeer, aan de
Kruisweg 1403 in Hoofddorp, zal toch in de winter
open blijven. Via allerlei
acties kan het dit jaar geopende museum een verwarmingssysteerm
aanschaffen zodat beiangstellenden ook in de wintermaanden de historie van
de polder kunnen komen
bekijken. In de winter is
het museum elke zondag
geopend van één tot vijf
uur.

CO GI E TYP

" - «

MARCS FERRARI'S

Poster Parents
kalender 1993

Boven de drieduizend meter wordt naar hartelust geskied en is het volop wintersport

Stichting Poster Parents
Plan Nederland heeft voor de
vijfde keer haar kalender uitgebracht, getiteld 'Kinderen van
de Wereld'. De kalender bevat
kleurenfoto's van kinderen in
ontwikkelingslanden. De foto's
ANAF DE KERST
zijn gemaakt in Afrika, Azië,
trekken weer duizenhet Verre Oosten en Midden- en
den
Nederlanders
Zuid-Amerika. Elke foto is
voorzien van een toelichting richting Alpen voor de
skivakantie.
over het betreffende ontwikke- jaarlijkse
lingsland.
Maar als je het hogerop

Het museum is bereikbaar onder telefoonnummer: 0250320437.

Foto: Hebly

Hele jaar skiën op Tuxergletscher

V

De kalender (16x33 cm) kan
zowel worden opgehangen als
neergezet. De bladen van de kalender kunnen los van de foto's
worden omgeslagen. Men kan
dus steeds zijn favoriete foto
kiezen.
De kalender kost ƒ 15,95. De verzendkosten bedragen ƒ 5,95. Bestelling kan
door volledig ingevulde cheque of girobetaalkaart te sturen naar FPPO, Postbus 789, 4870 BP Etten-Lcur o.v.v. kalender 199». Informatie: tel. 0160886595.

zoekt, kun je ook nu al
skiën. Er zijn minder liften en nog minder pistes in
gebruik, maar je hoeft
geen pension of appartement te reserveren en de
sneeuwkettingen kun je
ook wel thuislaten. Wij togen naar Tirol.
door Everhard Hebly

sen, Polen, Zweden en natuurlijk Nederlanders. Vooral de
'cracks' waren naar het minuscule Hintertux in het Tuxertal
toegestroomd om, voordat de
grote drukte weer op gang
komt, te skiën op de Tuxergletscher.
Vooral hier
worden
de
schaarse afdalingen die er
dit jaargetijde,
oktober,
te
maken zijn gebruikt om te
trainen. De
pistes worden
gedomineerd
-^v_^
door nationale ski-teams die met duizelingwekkende vaart bloedstollend
langs de toeristen flitsen. Hier
bereiden ze zich voor op de internationale wedstrijden.

Nationale teams
bereiden zich voor
op internationale
wedstrijden

De folder zei: „U zult in vuur
en vlam zijn voor het witte Tirol. De charmante atmosfeer en
internationale flair zijn bij ons
traditie. Iedereen komt graag
naar dit land toe!" Dat hebben
we dus geweten, want ze waren
„Het is jammer dat er zoveel
er allemaal: Japanners, Cana- toeristen op de piste zijn," laat
dezën, Denen, Duitsers, Fran- een jong Duits aanstormend ta'lent naast mij in de sleeplift weten. De reuzenslalom is zijn
(ADVERTENTIE)
specialiteit, maar hij kan er nu
niet alles uithalen. Er zijn teveel mensen die af en toe per
ongeluk over zijn parcours
skiën. Hij is junior, lid van de
'Deutsche Mannschaft' en verdient min of meer zijn brood
met het maken van snelle afdalingen. Zijn Deense collega kan
hem dat niet navertellen. Hij
zat zeventien uur in de auto
voor een weekje bijscholing.
„Wij hebben geen bergen en
geen profs. Net Nederland. Als
je hier je brood mee wilt verdie•De best verkochte cd's
nen, moet je wel heel erg snel
•Binnen 2 dagen gratis bezorgd
wezen." Van toeristen heeft hij
•Met je eigen toegangscode
geen last, de cursus is perfect
en de sneeuw goed.
LIONEL.RICHIE

fiac^tp Front ƒ36,95:
':

ELTON JOHN

Tbe:0ne ƒ36,95:: ::.. '

. MARIAH CAREY : ;

.Ünpiügged ƒ29,9.5'- •
HpÜSE-PARTY Ml
:piv.. Artiesten f34,95.;

:

ROXETTE : '.-"'
'
Tourysm f36,95 . • • • :
ERICCLAPTÖN ' , ; : "

.Unplugged f36, 95' '• •
•PETER GABRIËL

'

X

•XTREME

:i

:•••:

'lll.Sides tQ'Every. Story' f 36,95:

•SINEAD O'.CONNER

.: Am ï'No't Your G / r / ? ƒ 36;'. 95.:.
ik wil een persoonlijke toegangscode
naam
adres
S.»

pc + plaats
telefoon

De trainer van de Tiroolse
ploeg op de Tuxergletscher
voegde aan dit rijtje nog Flattach, Kaunertal en Pitztal toe.
Maar Hintertux en Solden waren volgens hem toch wel de
meest geschikte plaatsen in dit
jaargetijde. „Toeristen? Ach,
wat geeft het?
Die handicap
hebben in elk
geval alle landen die hier
trainen."
Het op 1500
meter gelegen
Hintertux
heeft
tweehonderd inwoners en telt
ongeveer twintig pensions, drie
sportwinkels en twee skischolen die het gehele jaar geopend
zijn. Waarom het in vrijwel
geen enkele wintersportgids genoemd wordt, is me na twee
jaar nog steeds een raadsel. De
gidsen maken er melding van
dat als je in het Zillërlal bent zó'
prachtig kunt skiën bij de
Tuxergletscher. Je moet dan
echter nog een klein half uur
rijden met sneeuwkettingen.
Althans, dat ligt vanaf januari
wel voor de hand.

nachts in het dal regent.
De pistes zijn rustig en tussen de middag kun je zonder te
zoeken buiten aan <een tafel
neerploffen met je bier en bordje spaghetti. Over de après-ski
moet niemand zich veel illusies
maken en 's avonds is er al hélemaal niets meer te beleven. Het
skiën zelf (skipas en skihuur)
is niet duurder dan in het voorjaar. Wel zeker is dat de pensions in een omgeving als deze
forse prijzen vragen. Voor halfpension moet je rekenen op minimaal een gulden of honderd
per nacht. Maar ja, dan beleef je
wel de charmante atmosfeer en
internationale flair.
Het Oostenrijks Toeristenburo is te
vinden aan de Stadhouderskade 2, Amsterdam, telefoon 020-612.9682.

(ADVERTENTIE)

jaxter is géén butler...

Jukebox beurs

De kritische en goed geïnformeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter.
Toch is de Baxter er voor uw
gemak. Pure degelijkheid op
een presenteerblaadje. Wie
Baxter kiest, kiest kwaliteit.
Informeert u maar eens bij
Van Reeuwijk, ze weten er
alles van.

van eeuwijk
Sniep 7, Tel.:020-6994111,
Meubelboulevard Diemen.

In Diemen vertellen wij u er graag meer over.
In het kader
van Antwerpen '93 komt
langs
de
Schelde volgend jaar een
vloot van zeilschepen
te
liggen
Foto
Stad Antwerpen

Wie in Hintertux of een van
de andere vier dorpjes in het
Tuxertal zijn wintersport wil
doorbrengen, kan het beste bij
het Oostenrijks Toeristenburo
een adressenlijst halen en zelf
boeken. Maar wie nog voor de
Kerst wil skiën, kan zonder
problemen op de bonnefooi afreizen. Er zijn zoveel kamers
beschikbaar dat ze één gast gerust een riante tweepersoonskamer gunnen.

Wat een Bugatti voor de
liefhebber van historische
automobielen betekent, betekent het Wurlitzer model
950 uit 1942 voor de ware
jukebox-fanaat. Jukeboxfanaten blijken er nog altijd in groten getale te zijn,
getuige de enorme belangstelling voor 's wereld
grootste manifestatie op
het terrein van deze muziekmachines. Dit jaar
viert het 'Rock Around the
Jukebox'-evenement op zaterdag 7 en zondag 8 november het eerste lustrum
in Autotron Rosmalen.
Tweehonderd standhouders brengen meer dan
driehonderd jukeboxen in.
In de Pieckzaal wordt een
en ander muzikaal opgeluisterd met optredens van
The Rockin Devils en The
CroCats. Ook worden Rock
& Roll dansdemonstraties
verzorgd en op het Voorplein kan met historische
automobielen
bewonderen.
De beurs is zaterdag 7 en zondag 8 november geopend van tien
tot zes uur. De entreeprijs bedraagt ƒ 12,50 voor volwassenen
en kinderen tot twaalf jaar bètalen ƒ3,50.

Zeven mogelijkheden

Geen pap

De Tuxergletscher, in een zijdal van het bij Nederlanders
alom bekende Zillertal, is een
van de zeven mogelijkheden in
Oostenrijk waar je het gehele
jaar kunt skiën. Dat wordt overigens ook verondersteld van
Kaprun in de EuropaSportRegion, maar dit kunnen we nauwelijks serieus nemen. Op de
Tuxergletscher skieden drie teleur gestelde Frankfurtse jongedames die met ski's en snowboards Kaprun ontvlucht waren. Je kon er slechts driehonderd meter skiën en ze hadden
gehoord dat je beter in Hintertux of Solden terecht kon.

Het aantal ski-mogelijkheden is uiteraard minder dan in
het vroege voorjaar. De Alpenhellingen zijn groen en de koeien staan nog gemoedelijk in de
wei. Maar boven drieduizend
meter wordt naar hartelust geskied en is het volop wintersport. De liften draaien op minimale capaciteit, zodat je af en
toe toch nog een minuut of tien
staat te wachten. Maar de
sneeuw blijf t uitstekend en er is
op deze hoogte geen sprake van
dat je in de pap staat te roeren.
NDERZOEK WEES
Je kunt er zelfs zeker van zijn
uit dat wij vaker en
dat je 's morgens op de piste
korter op vakantie
verse sneeuw treft als het 's gaan. Zowel het platteland

Antwerpen poetst verleden op
als Europa's culturele hoofdstad

O

de beroemde kathedraal en het
Centraal Station gerestaureerd.
Er zullen tentoonstellingen
zijn van onder anderen Jacob
or is een vloot van
als ook de steden zijn daar- Jordaens,
zeilschepen te zien langs de
bij
favoriet,
waarbij
wat
de
In de serie
nummer dat
Schelde, het Rubenshuis toont
Schilderpakket
laatste betreft is gebleken zijn schatten en er wacht ons
'Iedereen kan
corresponschilderen'
deert met de dat Parijs inmiddels Lon- nog meer moois. Informatie:
heeft Ravenstint verf. De den heeft verdrongen als Belgisch Verkeersbureau, tel.
burger
een
schilderijen
meest favoriete metro- 020-624.5953.
reeks van zes
hebben een af- pool. In deze rubriek wat
afbeeldingen
meting
van tips voor stedenminnaars
ACHTERHOEK. Juist in de
uitgebracht
herfst mooier dan ooit: onze
34x25 centi- en wandelaars.
waarin liefde
Achterhoek, een onderschat gemeter en worde hoofdrol
den geleverd door Leni Paul
bied. Neem nu Winterswijk
speelt. Gebainclusief
met zijn interessante binnenseerd op het
zwarte lijst. In
stad, zijn oude synagoge, het
enorme suchet pakket zit
ANTWERPEN. Al vast te no- museum Freriks en het hier teces van zwartverder
een teren: Antwerpen wordt vol- genover gelegen hotel Freriks/wit posters is
penseel, vol- gend jaar Europa's culturele hof waar een men onder het
de uitvoering enkel in zwart- doende verf van alle tinten en hoofdstad en heeft veel moois motto: Cultuur en Natuur, een
/wit en grijstinten. Met behulp een controleveld om bij vergis- in petto. Nu al is men bezig het kuurdagje (of langer) kan meevan een verfijnde techniek zijn sing het nummer te achterha- rijke verleden van de stad let- maken. Plezierige bijkomstigde afbeeldingen ingedeeld in len. De prijs van één pakket uit terlijk en figuurlijk op te poet- heid: tot half januari hebben
kleine vakjes. Daarin staat een deze reeks bedraagt ƒ 35,-.
sen en zo worden onder meer dertig restaurants elk hun ei-

gen wildgerechten op het
menu. In Vorden betekent dat
genieten bij het bekende Hotel
Bakker en in Brinkhorst, het
kleinste stadje van Nederland,
zou u eens aan Hotel De Gouden Leeuw moeten denken, dit
jaar onderscheiden met de
ANWB-beste restaurantprijs.
Informatie: Streek-VVV Achterhoek, tel. 05750-19355.
TURKS IN SINGER. Tot en
met l november kun je je in het
Larense Singer Museum onderdompelen in oosterse sferen op
de tentoonstelling 400 jaar Perzische Tapijtkunst in Nederland. Geopend van elf tot vijf
uur, 's zondags van twaalf tot
vijf uur en maandag gesloten.
GROEN. Een nieuwe, gratis,
brochure is er verschenen van
de Groene Kustweg, die van
Amsterdam tot aan het puntje
van Jutland voert. Wie hem afrijdt, vermijdt de snelweg en
komt door een groen landschap
met karakteristieke dorpjes en
stadjes. Verkrijgbaar bij de
ANWB en bij grotere VVV-kantoren.
WINTER. Bij de folderlijn
van het Zwitsers Verkeerstaureau (tel. 020-622.2036) kan, ook
gratis, het kleurige Wintermagazine 1992/93 worden aangevraagd. Hierin de vele bestemmingen van dit oudste wintersportland en ook voor hen die
niet dol zijn op het vermaak op

de lange latten veel informatie
over evenementen, excursies,
cultuur en lekker eten.
BREAKFAST. Nu het Engelse pond is gedaald verwacht
men veel buitenlanders voor
kerstinkopen. Bij het beroemde Londense warenhuis Harrods is er naast het uitgebreide
assortiment artikelen een extra
attractie. Men kan er deze winter op de vierde verdieping van
het warenhuis ontbijten niet
bekende schrijvers. Dus als u
eens aan de thee met beschuit
wilt met Edna O'Brien, Malcom Bradbury of Lady Antonia
Fraser, die over de zes vrouwen
van Henry de Achtste een spannend boek schreef, kan dat. Je
krijgt ook nog korting op hun
boeken. Wel even van te voren
boeken via tel. 09 44 71 7301234.
ONTBIJT. Een gratis ontbijt
krijg je van onze Nederlandse
Spoorwegen als je in de maand
november in de eerste klas met
de eerste 2 EuroCitytreinen van
Amsterdam naar Keulen reist.
Wel vroeg opstaan, want het
geldt alleen voor ochtendmensen die om 6.06 of 7.06 uit de
hoofdstad vertrekken.
NIET ROKEN. Directeur
Schwarzler van kuurhotel
Rossbach in Krombach wijst
vanaf l februari volgend jaar
rokers de deur. Aanvankelijk
mocht in enkele hoekjes van
zijn hotel nog wel worden gerookt, maar elke rookgerei is
binnenkort taboe. Tabaksklanten mogen dus alleen nog maar
buiten gaan roken. Goed
nieuws dus voor anti-rokers.
Informatie: Oostenrijks Toeristenbureau, tel. 020-612.9682.

GRUNDIG 50CM GROOTBEELD
KLEUREN-TELEVISIESTEREO-TELETEKST

SONY CAMCORDER
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

Type P50-350; 50cm Flat Square beeldbuis, monitorlook,
automatisch zenderzoeksysteem, 49 voorkeuze stations,
elektronisch cijferslot, TELETEKST, STEREO (4 speakers),
euro-AV-aansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs "1469.-

teletekst

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR57GO; 63cm flat
square, m-line, quikstart beeldbuis. stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.'2075.- SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

ARISTONA 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER

1599.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

3SB02; Perfekte High-Quality beeldkwaliteit met Super Slow
motion en Stilstaand beeld, Auto repeat, 6 programma timer tot
1 maand vooruit, Quick-programming, OTR. Automatische
koppenreiniging. Tuner met S-kanalen en 42 voorkeuzezenders. Afstandbediening met LCD-display.

1449.-

11
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Kwalitatief uitstekende koeler/vriezer. Adv '848.-

MINI-CAMCORDER
F60; CCD, 6x motorzoom,
Superimpose, hi-fi. "2299.'ïf^^B^^^Ajt'rA&t.

^^

ÏU^ *A

INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.*899.-

SONY CAMCORDER
F375; 8x molorzoom, hi-fi, fader, afstardbediend. '2220.-

EÜEr

SHARP VHS-C CAMERA
7950; LCD-kleurenzoeker! '1999.-

499.-

MOULINEX FM1115

895.

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adviesprijs'769.- |

JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! *1899.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS MOULINEX KOMBI
trommel EN kuip, centrifugeert 800 WATT + GRILL
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau.Adviesprijs*899.- 1
SIEMENS1000 TOEREN
1000 toeren. Adviesprijs* 1878.-

1099.-

1199.-

0

1299.-

^i' *

^
KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs"979.-

SONY HI-FI VIDEO
SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur. shuttle, ab. '1990.-

1399.

•• f U

1449.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1799.-

SONY 55 CM KVM2Ï31
SUPER TELETEKST

1099.

JVC 55 CM KTV

AFSTANDBEDIENING

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

SIEMENS KS2648

899.-

1249.-

1479.-

SAMSUNG RE570
pTga QQQ
L:ifef <£.£.&

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*11 99.-

S O N Y 5 5 C M K V X 2 1 2 1 BLAUPUNKT VHS HI-FI
750; 4 koppen, 8 uur,'2095.STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinitron beeldbuis, euroscart,
stereo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs'2000.- PANASONIC VHS HI-FI
F65; 4 koppen, VHS-HQ. *1894.-

MIELEVWG521

"

Type 2596; Adv.'799.-

BOSCH 2-DEURS

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. "1599.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

t Jjjj ™

595.1" INDESIT PROMOTIE"

BAUKNECHT 2304

37CMKLEUREN-TV

STEREO TELETEKST

Ij'jrt'y

STUNT! 550 TOEREN
PHILIPS / WHIRLPOOL PWh CQQ
l *j» j j IJr
"• ™flj ^*fl

1299.

799,"

HOLL. 1000 TOEREN

ZANUSSI WASAUTOM.

ZANUSSI 2-DEURS
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

Wim*

BOSCH VWPS2100

^^^ !ï!H

1399.-

1299.JVC 63 CM STUNT

949 •" BAUKNECHT VW 3PR

1000 TOEREN LUXE

Nederlands topmerk. *1199.

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESITD310WF
INDESIT1200TOEREN LUXE VAATWASSER
WASVOLAUTOMAAT
6 programma's, 12couvertsen |
Voorlader, centrifugegang geruisarm: Adviesprijs*1099.1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs* 1299.

""

ZANUSSI K/V (OJ)

779."

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, +
TELETEKST + PDCI'1409.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

749.-

1395

549."

1445.-

AEG LAVAMAT RVS

699.-

BAUKNECHT K/V

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. '825.-

=

539.-

ƒ

/Z

869.-

*f\

CQQ

0*1 tl."

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u KOMBI MAGNETRON
van deze AEG/BCC stuntaan- 3 IN 1 + DRAAISPIT
bieding? Adviesprijs'1549.- 35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

1245.865.795.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienino.'ii45.-

449.

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
WAS/DROOGKOMBINATIE + hete-lucht oven + grill.
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.

899.Rvsieo

BAUKNECHT WA6500

• ®'Q .OiO «S °_y
^^*p^^™*""*^f

J

1 'T l" l

r

lJ

ARISTONA VHS VIDEO
SB01; HQ, afst.bed. Adv.'995.-

499.-

PHILIPS

850

ARISTONA VHS VIDEO
3SB02; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.'1150.-

TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Opvolger van
130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering met formica PHILIPS CC1000, echter met
bovenblad. Officiële garantie. REGELBARE centrifugegang
tot850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. '1495.-

669.

JVC VHS-HQ
^ VIDEO
HRDX20; Afstandbed.'879.
;tandbed.'87

579.-

STUNT! VHS
1SHQ-VIDEO
HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!
bediening!

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717: Adviesprijs'2275.-

1398,

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

449.-

899.-

AEG TURNETTE

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.'1375.-

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvak
SONY3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening.'1220.

999.1099.

1000 TOEREN RVS BL

799.-

SONY VHS-HQ VIDEO
V212; afstandbediend. '1000

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1049.-

BOSCH KTF1540

BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,
4 koppen, afstandbed. '1695.-

575.-

c

849.-

KT^^ iiiimKggpRïïiaa

PELGRIMSUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41OIV; Gas-elektro fornuis. In-1
kl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1425.-

BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:
TDK
SAQA 10
-mu^rt»
^*5_.
TDKSA90
voor
35.
SONYE180V 4 voor ...25.

968.-

v v u t uiiycncnu laycpi ijiCH. uijv..

ARISTONATELETEKST PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. * 1157.

699.

ZANUSSI WASDROGER ATAG ELEKTRISCH
TypeTD50;Adviesprijs*649.- FEO52A/EFF225/234/1445.-

HMBRüWnftHHüBDBBBI HHHM^^incüM^^MT^H

A K A I 3 KOPPEN VIDEO
VSF300;VHS-lntelligentHQ,
perfekt beeld, afst.bed. *988.-

349.-

RVS REVERSEREND

499.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar BAUKN./BOSCH/AEG
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. '595.-

ARISTONA 51 CM

BLAUPUNKT PM3741

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.

vaOSS-"

PHILIPS/WHIRLPOOL

549.-

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

BAUKNECHT LUXE

PHILSPS MATCHUNE
55 CM KLEUREN-TV

C>|Q
ÖH-Ö.

1098.-

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1398.-

649.-

CONDENSDROGER

799.1299.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

SIEMENS CONDENS

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848.- MIELE DROGER

TvpeglSL: Adviesprijs *1845.-

CQQ
UtFÖ.a
STUNT!! VRIESKIST!!

1199.-

MERKCENTRIFUGE

169.-

348.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS INDE RANDSTAD
| Uw aanvraag-ïolder ligt klaar in onze winkels.

558
638.

ETNA FORNUIS 14.00

BLAUPUNKT55CMSTUNT BLAUPUNKT VIDEO
RTV535; 3koopen.Adv'1445.SUPER TELETEKST

GRUNDIG 51 CM TEKST

XXI
INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.- l

. . .
Winkelcentrum Schalkwijk
:ÉRivièradreef 37;:.,;•'-'.';.;• .;•,K..•,j;

BEVERWIJK
l Winkelcentrum Oe Beyerhof
l Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM ,

I

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

PELGRIM WASEMKAP |
WA15; Adviesprijs"245.-

108.-

I

OPENINGSTIJDEN:
.1 tot 5.30 uur
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7 tot 9. uur
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Onderzoek Kamer van Koophandel

Zandvoorters tevreden
over winkelcentrum
ZANDVOORT - De Kamer
van Koophandel onderzoekt
het koopgedrag en de afkomst
van het winkelend publiek in
het dorp. Zandvoorters kunnen deze week gebeld worden
door een medewerkster van de
Kamer van Koophandel. Ook
zijn passanten in het winkelcentrum ondervraagd. De resultaten van het onderzoek
zijn volgend voorjaar bekend.

over het gebrek aan parkeerruimte
en de hinder van het autoverkeer
tijdens het winkelen. Ook werd niet
aanwezig zijn van specialistische
winkels als een gemis ervaren. "Als
je een muziekinstrument bespeelt,
moet je naar Haarlem om muziekstukken te kopen. Ook vonden de
mensen het jammer dat er geen electrazaak is," aldus Biber.
Samen met nog een aantal andere
uitzendkrachten, interviewde zij in
totaal driehonderd consumenten.
De meeste van hen waren Zandvoor"De meeste passanten waren te- ters.
vreden over het winkelcentrum. Alle
dagelijkse boodschappen zijn in
Zandvoort verkrijgbaar en er heerst Telefoon
een gezellige sfeer," is de ervaringBehalve het ondervragen van pasvan Yvon Biber, die als uitzend- santen, worden ook Zandvoorters
kracht voor de Kamer van Koophan- thuis ondervraagd. Dat gebeurt via
del het winkelend publiek in Zand- een telefonische enquête. Komende
voort heeft ondervraagd'. Zij consta- weken kunnen er inwoners van het
teerde wel dat de mensen klaagden dorp opgebeld worden met vragen
over het winkelcentrum. Het gaat
om vragen zoals: 'Waar gaat u naartoe als u een wasmachine koopt?' en
koopt u uw brood?'.
ZANDVOORT • Al slingerend reed 'waar
Het onderzoek wordt verricht,
hij over de Van Lennepweg, midden omdat
het laatste onderzoek in 1980
in de nacht van vrijdag op zaterdag. plaatsvond.
Sinds die tijd is er veel
De politie hield de 27-jarige Zandvoortse bestuurder aan. Ver- veranderd. Meer mensen rijden
zodat de mogelijkheid te kievolgens werd hem een ademanalyse auto,
waar men winkelt groter geworafgenomen. Dat wees uit dat hij on- zen
is. Ook is te koopkracht toegeseveer 1,4 promille alcohol in zijn den
en zijn er meer tweeverdiebloed had. Teveel. Zijn rijbewijs nomen
ners. Dat heeft tot gevolg dat er meer
werd ingevorderd.

Slingerend rijden

Bornen
Ze hebben allemaal gevoel
*3
voor de natuur en ?ijn niet
«3
bikkelhard. Maar de groenmedewerkers /ijn beslist geen doetjes.
het zijn stevige knapen. Dat is de
ervaring van Rob Boekelman, hoofd
Groenvoor/iening. In Achter do
Schermen zei hij een boompje op.

duurzame artikelen worden gekocht, maar er minder tijd is voor
het boodschappen doen. Ook is de
vergrijzing toegenomen.
De bedoeling is dat de Kamer van
Koophandel een beeld krijgt over
het koopgedrag van de Zandvoorters en te weten komt hoeveel toeristen winkelen in het dorp. "Maar het
onderzoek kan ook een stok achter
de deur zijn voor de winkeliers,"
stelt beleidsadviseur Veronique
Scharenborg van de Kamer van
Koophandel. "Als ze bijvoorbeeld
willen aantonen dat er te weinig parkeergelegenheid in het dorp is. Met
het onderzoek kunnen veronderstellingen feiten worden," meent ze. "En
de gemeente kan er haar voordeel
mee opdoen, door het beleid er op af
te stellen."

Afscheid
Jan van der Ploeg maakte
g*
honderden lochten met de
O
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. In verband met zijn
leeftijd maakte hij zaterdag zijn laatste tocht.

Basisscholen
Weer Samen Naar School is
"7
een project om kinderen uit
*
het speciaal onderwijs te houden.
Voor Zandvoorl was het niet nodig,
omdat de leerkrachten er hier al
alles aan doen om de kinderen op
de basisschool te houden.
Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur
..tel. 17166
. tel. 17166
Advertenties:
. tel. 18648
Redactie:

Eindresultaat
De eindresultaten van het rapport
worden volgend voorjaar gepresenteerd. Behalve Zandvoort zijn er ook
straatenquêtes gehouden in Haarlem en Hoofddorp en telefonische
enquêtes in elf winkelcentra in de
regio Zuid-Kennemerland, IJmond
en De Meerlanden. In het onderzoeksgebied van de Kamer wonen
463.000 mensen. Het onderzoek kost
174.000 gulden. Bedrijfsleven en
overheid nemen daarvan ieder de
helft voor hun rekening.

Op zoek naar vandalisme

• Onder grote belangstelling sloeg wethouder Termes de eerste paal voor de veertien senioren de grond in.
Folo Bram Slijnen

Druppel op een gloeiende plaat
ZANDVOORT
"Een druppel op de
gloeiende plaat, waar
we wel enorm blij mee
zijn," noemde mevrouw Carbaat van het
bestuur van de ANBO
de bouw van veertien
seniorenwoningen op
de hoek Kostyerlorenstraat/Koninginneweg. Wethouder Termes sloeg vorige week
donderdag om half
vier de eerste paal de
grond in. De woningen

worden in het voorjaar
opgeleverd de huurprijzen liggen tegen de
700 gulden per maand.
Voorzitter Herben van
woningbouwvereniging
EMM stelde dat de woningen op het terrein Bennoheim wel drie a vier keer
volgeboekt zijn, zoveel belangstelling is er nu al voor
de
seniorenwoningen.
Wethouder Termes bevestigde dat, want ook hij
krijgt dagelijks vragen

over de te bouwen huizen.
De behoefte aan betaalbare huurwoningen voor
senioren in Zandvoort is
groot. Dat bleek ook uit
het woningmarktrapport
van EMM. De voorzitter
hoopt dat ook jongere
mensen profiteren van de
bouw van de seniorenwoningen, omdat de ouderen
immers woningen voor de
jongeren achterlaten. Behalve plan Bennoheim is
er nog een plek waar seniorenwoningen
gebouwd
kunnen worden, namelijk

op de velden van Zandvoortmeeuwen, bij het station.
De ANBO is verheugd
over de bouw van de woningen. "In de regio moeten er zeshonderd plaatsen in de bejaardentehuizen worden ingeleverd. De
ouderen moeten langer
zelfstandig blijven wonen.
Dan moeten er ook goede,
speciaal voor hen gebouwde, woningen zijn, waar
dat mogelijk is," aldus mevrouw Carbaat.

Zandvoort rijp voor theater
9f Ja.

ZANDVOORT - Ondanks het
geringe aantal inwoners van
het dorp, is er ruimte voor een
theater in Zandvoort. Dat
blijkt uit een onderzoek van
het Ondersteuningsinstituut
Noord-Holland. Met een theater wordt de toeristische functie van het dorp ondersteund
en dat past in de Structuurschets. Daarnaast kan het gebouw voor andere, multifunctionele doelen, gebruikt worden.
Het
Ondersteuningsinstituut
Noord-Holland heeft een onderzoek
verricht naar de accommodaties op
het gebied van sociale- en culturele
activiteiten. Uit het onderzoeksrapport 'Zandvoort in première', blijkt
dat er voldoende lokaties zijn waar
verenigingen terecht kunnen. Het
ontbreekt echter aan een kwalitatief
goede ruimte, waar toneel- en muziekoptredens gegeven kunnen wor® Leerlingen van de Van Heuven Goedhartschoo! worden ingewijd in de geheimen van de politie. Foto Bram stijnen den. De Krocht en het Gemeenschapshuis voorzien weliswaar reDe leerlingen van de basisscholen kammen het dorp uit, en de afdeling publieke werken. Vorig jaar werd het delijk in de behoefte van de Zandop zoek naar vandalisme. Als leerproject hebben ze de project, dat in samenwerking met het HALT-bureau voorters zelf, maar toeristen zullen
opdracht gekregen foto's te maken hiervan. Daarnaast wordt uitgevoerd, ook gevolgd en bleek het een enorm er niet zo snel naartoe gaan. Daarbij
komt dat professionele producties
gaan ze op excursie naar het politiebureau, brandweer succes.

einigen zand gaat
ruim drie ton kosten

Zandvoort - Het zand, dat
overgebleven is nadat de voetbalvelden voor de Zandvoortmeeuwen tussen het circuit en
Gran Dorado zijn aangelegd,
kan mooi gebruikt worden
voor het aanleggen van een geluidwal, is de mening van de
gemeente. Daartoe moet het
echter eerst gereinigd worden.
Dat gaat ruim drie ton kosten.

Brokken asfalt, draadgaas, plasUc, metalen golfplaat, metselwerk
en betonpuin. Deze afvalstoffen bevinden zich allemaal tussen het
zand dat overbleef na aanleg van de
velden voor de voetbalvereniging.
De provincie heeft het zand onderzocht, omdat de gemeente het wilde

Waterstanden
Datum

HW

5 nov
6 nov
7
nov
8 nov
9 nov
10 nov
1
1 nov
12 nov
13 nov

00.35
01.26
01.54
02.31
03.08
03.41
04.17
04.57

LW
07.15
08.24
09.36
10.05
10.55
11.24

HW

12.15
12.54
13.46
14.16
14.48
15.21
15.58
00.15 16.33
00.54 17.13

l
°"*'
LW
19.04

20.25
21.14
22.10

22.54
23.34
11.54
12.24
13.11

Vaanstand:
M dinsd. 10 nov. 10.22 u.
Springtij 13 nov. 17.13 u. NAP+145cm

V

gebruiken voor het aanleggen van
een geluidwal achter het circuit.
Daarbij constateerde de provincie
de afvalstoffen.
Daarom moet de gemeente een
vergunning aanvragen ingevolge de
Afvalstoffenwet. Daarnaast is, vanwege de ligging in een grondwaterbeschermingsgebied, een ontheffing
vereist op grond van de provinciale
verordening op de grondwaterbeschermingsgebieden. De aanvraag
om vergunning' is ingediend; de ontheffing is inmiddels al verleend.
De provincie heeft toegezegd dat
het metselwerk en betonpuin, als
het schoon is, op de lokatie mag blijf
en in de geluidwal mag worden verwerkt. Het overige afval zal moeten
worden afgevoerd.
Daartoe moet de 11700 ton zand
worden gezeefd. Verwacht wordt dat
het vijfduizend ton schoon puin oplevert en 960 ton afval dat moet worden afgevoerd naar een stortplaats.
Het schoonmaken is beraamd op
320.000 gulden. In de begroting en de
meerjarenraming is hiermee geen
rekening gehouden.
De gemeente heeft onderzocht of
het puin afkomstig is van bedrijven
die in het gebied werkzaam zijn geweest, zodat die bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
het gestortte puin. Het onderzoek
heeft geen bewijsmateriaal opgeleverd, omdat het vuil ock illegaal gestort kan zijn. Daarom komt het
hele bedrag voor rekening van de
gemeente.

op gebied kunst hier niet opgevoerd aal-culturele leven verbeterd kunkunnen worden. De liefhebber moet nen worden. Het model dat de meesnaar Haarlem of elders.
te kansen lijkt te maken is een moHet gemeentelijke beleid is erop del waarbij in de voormalige Mariagericht de toeristische functie van school allerlei onderdelen op gebied
het dorp te versterken. Ook daarom van beeldende kunst en ciiltuur worzou er een echt theater gecreëerd den ondergebracht, in het Gemeenkunnen worden in het dorp, menen schapshuis alle activiteiten op gede onderzoekers.
bied van het culturele leven en in
Huis in 't Kostverloren alles met betrekking op zorg en hulp.
Gemeenschapshuis
Het Gemeenschapshuis wordt
In 'Zandvoort in première' staan dan omgebouwd tot een volwaardig
een aantal modellen waarop de ac- theater, met balkon en foyer, dat
commodaties op gebied van het soci- ruimte biedt aan een paar honderd
zitplaatsen. De Krocht, Tolweg 10 en
het Cultureel Centrum zou de gemeente dan van de hand kunnen
doen. Het plan kost de gemeente in
ZANDVOORT - Uit de Koning- totaal een kleine 2,5 miljoen. Daar
straat is vorige week woensdag tus- gaat echter weer 1,5 miljoen af, omsen half een 's nachts en een uur de dat de gemeente indien er niets gevolgende dag, een Porsche, type 911, beurd, aan onderhoud voor de huidiklear zwart gestolen. De wagen was ge accommodaties ongeveer acht
35.000 gulden waard.
ton aan onderhoud moet besteden
en de verkoop van De Krocht, Tolweg 10 en het Cultureel Centrum
ongeveer zeven ton opleveren.
ZANDVOORT - Vorige week liep
de kantine van voetbalvereniging
Zie ook pagina 3.
Zandvoort 75 stormschade op. De
dakbedekking bleek niet bestand teaen de storm.

Gemeente schaft
studiebijdrage af
ZANDVOORT - Voor studerende
inwoners van Zandvoort bestaat
sinds 1954 de mogelijkheid om een
bijdrage in studiekosten voor het
voortgezet onderwijs en de avondschool te krijgen.
De regeling geldt niet voor basis-,
hoger beroeps- en universitair onderwijs. Bij de vaststelling van de
begroting is besloten om de studiebijdrageregeling te beëindigen. Dit
omdat de gemeente van mening is
dat mensen met een laag inkomen
die willen studeren, een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand.
Afhankelijk van individuele omstandigheden kan dan bepaald worden
of de aanvrager al dan niet in aanmerking komt voor de bijdrage. Het
voorstel wordt in de eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering (op 17
november) besproken.

Winkeldievegge
ZANDVOORT - Een twintigjarige
Haarlemse werd maandagmiddag
rond kwart voor vijf aangehouden
bij een winkel aan het Raadhuisplein. Ze probeerde kleding te stelen
met een waarde van ruim 65 gulden.
Bij een onderzoek in haar woning
trof de politie een groot aantal tassen aan met nieuwe kleding en gebruiksartikelen, waarvan de herkomst onduidelijk was. Ze is in de
cel gezet voor nader onderzoek.

Auto gestolen

Stormschade

(ADVERTENTIE)

TALENTENJACHT !
GASTKOKS!
MOSSELEN
WEEKEND !
Zie onze
adv. in dit
blad
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Vijftien jaar De Bomsc
ZANDVOORT - Het mooiste cadeau voor het vijftienjarig jubileum is de ruimte
op de zolder van het Cultiireel Centrum die ze voorlopig kunnen gebruiken. De
modelbouwclub De Bomschuit heeft al die jaren om
een vaste expositieruimte gepleit bij de gemeente. En eindelijk is die er, althans voorlopig. Komende maanden
zijn de mini-bouwwerkjes te
bewonderen in het Cultureel
Centrum.
De Bomschuit is voortgevloeid
uit leden van het Genootschap
Oud Zandvoort, die het jammer
vonden dat er historische gebouwen, schepen en andere goederen
verdwenen uit het dorp. Er was
behoefte om die bouwwerken terug te krijgen. Zo kwamen de heren Steen en Wagenaar op het idee
om een modelbouwclub op te
richten om de oude gebouwen
weer opnieuw neer te zetten, maar
dan in het klein. Aldus geschiedde.
Inmiddels zijn er ongeveer dertig modellen gebouwd. De leden
van De Bomschuit speuren naar
oude tekeningen van historische
panden, vinden die vaak bij het
kadaster of in oude archieven en
maken op basis van die tekeningen een minitiatuur bouwwerk.
"Als de tekeningen er niet meer
zijn, dan rekenen we zelf de ver-

komstig van afgeschreven eiken
meubelen. Daarnaast krijgt de
club ook zo af' en toe een donatie
van een bedrijf waar een model
tentoongesteld wordt. Als de manuren echter geteld zouden worden, de gemiddeld twintig leden
tellende club vervaardigd een a
twee modellen per jaar, zou zo'n
minibouwwerkje
onbetaalbaar
zijn en zo'n twintigduizend gulden
moeten kosten.

o De watertoren, een van de modellen.

houdingen uit," aldus secretaris
Bakker. Zowel het tekenen van de
modellen, als het in elkaar zetten
daarvan, is precisiewerk dat niet onderschat moet worden. De leden van
de club vervaardigen soms elk afzonderlijke onderdelen en toch
blijkt altijd dat de delen precies in
elkaar passen.

Restmateriaal
De club probeert zo goedkoop mogelijk te werken. Het hout dat gebruikt wordt is bijvoorbeeld restmateriaal van een meubelfabriek, of af-

Hoewel er echte vakmannen
(vrouwen telt De Bomschuit tot
verdriet van de leden niet) aangesloten zijn bij De Bomschuit (zoals een machine-bankwerker,
electriciën, bouwvakker en zilversmid) is ervaring met bouwen niet
per se noodzakelijk. "We kunnen
alles aanleren," beweert Bakker.
"De wil om iets moois te maken, is
van belang voor het eindresultaat.
We hebben ook wel eens een j ongen van tien als lid gehad en die
heeft een prachtig' scheepje vervaardigt." Wie overweegt lid te
worden kan op een dinsdagavond
komen kijken in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan
14.
De modellen worden geëxposeerd in het Cultureel Centrum,
vanaf vrijdag G november. Te bewonderen zijn een dikke twintig
historische modellen, van bijvoorbeeld de bomschuit, watertoren,
reddingboot en redschuur en het
oude postkantoor. De modellen
zullen zeker enige maanden tentoongesteld blijven.

Het Zandvoorts Nieuwsblad houdt u iedere week uitgebreid op de hoogte
van de dagelijkse gebeurtenissen in uw omgeving. U leest er in wat zich in
uw woonplaats afspeelt, de voornemens er. politieke beslissingen van uw
gemeentebestuur en achtergrondinformatie. Bovendien bevat het
Zandvoorts Nieuwsblad veel nieuws over de lokale sport en winkeliers.
Allemaal zaken die u niet mag missen!
Een abonnement is nu extra aantrekkelijk.
Als u nu een abonnement neemt ontvangt u het Zandvoorts Nieuwsblad
tot eind 1993 voor maar ƒ 5-1.00.*
Het Zandvoorts Nieuwsblad:
Wie het leest weel meer!
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FAMILIEBERICHTEN

Engel Paap

Na een liefdevolle verzorging in het „Anton
Pi cc k hofje", is van ons heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

wordt zaterdag

60 jaar

Bertha P. Zonneveld-Torenbeek
weduwe van Sjouke-Klaas Zonneveld
13 juni 1903
f 28 oktober 1992
Sytze en Anneke
Paul
Inge
Bertus en Adri
Engelberttis
Berlinda en Frits
Haarlem, oktober 1992
„Anton Pieckhofje"
Correspondentieadres:
Mr. Troelstrastraat 9
20-12 BR Zandvoort
De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

Wie hem feliciteren wil, de
bakkerijdeur staat open.

Te huur boven
bedrijfsruimte

RUIME
2-PERS.
WON.

Openbare raadsvergadering
tijdstip : maandag 9 november en dinsdag 10 november a.s., 19.30 uur
(in tegenstelling tot het gebruikelijke tijdstip van 20.00 uur!)
plaats : raadzaal
agenda :o.m.
- begroting 1993
- wijziging diverse belastingverordeningen
- aantrekken geldleningen e.d. in 1993
- krediet t.b.v. ruimen van springput.

ƒ900,- p.m. excl.
Inl. tel. 17619.

Het door de gemeente gepubliceerde 'Begrotingsbericht 1993' is verkrijgbaar
bij de receptie van het Raadhuis.

023^315855
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Pieter Aaij
echtgenoot van G. J. Aaij-Verbeek,
weduwnaar van C. W. Schuts.
28 februari 1913
f 30 oktober 1992
G. J. Aaij-Verbeek
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
De crematie heeft op donderdag 5 november
plaatsgevonden.
Haarlem, oktober 1992
„Boerhaave"
Correspondentieadres:
Hogeweg 22, flat 3
2042 GH Zandvoort

..Geef mij je hand . . . "
Dr. A. A. A. Terruwe
Op 31 oktober 1992 is na een intens ziekbed heel
waardig ingeslapen mijn innig geliefde man

Arie van Duijn
geboren op 9 maart 1913 te Zandvoort.
Tot het einde toe waren wij samen, ik heb hem
alleen verder moeten laten gaan.
Ine van Duijn-Blok
Hij was de zorgzame, altijd aanwezige vader
voor mijn kinderen
Maarten O. Verheijen
Wendy Molenkamp
Zich bewust, zich vol liefde op de achtergrond
houdende en zich altijd inlevend als
Vader van
Ad
Paula
Iris
Schoonvader van
Trees
Opa van
Dido en Floris
Erwin en Bertil
Wij hebben Arie laten cremeren te midden van
hen die hem dierbaar waren.
Zijn as zal worden verstrooid op zee.
Zandvoort, 5 november 1992.

Intens verdrietig geven wij U kennis, dat na een
onvoorstelbaar dapper gedragen lijden van jaren
en de laatste tijd steeds sneller afnemende gezondheid, toch nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en fijne oma

6. Garage Sophiaweg L, huur ƒ 73,31 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Sophiaweg.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn innig geliefde man, vader,
schoonvader en hele fijne opa

Engel van Koningsbruggen

ledereen bedankt voor de telefoontjes, kaarten, bloemen, cadeaus en belangstelling na de
geboorte van
mijn zoon
Maarten.
Ria Paap.

Deze folder is een onderdeel van de wervingscampagne voor vrijwilligers die
de SWOZ en het CVH zijn gestart voor hun projecten zoals 'Tafeltje Dekje'.
De folder is verkrijgbaar bij de receptie van het Raadhuis, de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort, Koninginneweg 1, en telefonisch opvraagbaar bij Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort (op werkdagen tussen
10.30 en 12.30 uur, telefoon 02507-17373).

Aangevraagde bouwvergunningen
102B92 Nassaustraat 1A
103B92 Hogeweg 74

Meldingen zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

TE KOOP
Droog open
haardhout
Kort gezaagd
Klaar voor gebruik
Bestel nu
tel.: 02550-22107

5 november 1992

Wij zoeken voor
onze kantoren

U J l uitvaartverzoraing
kennemerlancT bv

EEN SCHOOAIMAAKHULP
1 ocht. p.w.
Reacties vrijdag
9-12.00 uur,
tel. 17803.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Te koop

ZEILBOOT

RUILRUBRIEK
1. 2-kamerbenedenwoning, Brederodestraat, huur ƒ 562,74 per maand.
Tuin op het zuiden.
Gevraagd: 4-kamereengezinswoning.
2. 3-kamerflatwoning, Dr. J. G. Metzgerstraat, huur ƒ654,59 per maand.
Gevraagd: 3-kamereengezinswoning.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 30 november a.s. bij EMM.

(platbodem)
in uitmuntende staat,
incl. 15 pk buitenboordmotor

vr.pr. 10.500,inruil/ruil motorfiets
mogelijk.
Tel. 02507-16987

Woonruimte te huur gevraagd

Café Sam Sam
Dorpsplein 2
presenteert

LIVE MUSIC
(Andries Overman)
zaterdag 7 november
Aanvang 22.00 uur
Tot ziens
WEEKEND AANBIEDING
met amandelen 5,75
zonder amandelen 4,75

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Tijdelijk naar het buitenland?
Geen oplossing voor uw huis?

isqi[^

Voor perm. met
ingang van 1/12'92
komen vrij:

Tweemaal
1 pers. app. rrjej;,
keukentje
a ƒ 475,- en
/550,-p. mnd.
incl.

NOG ÉÉN MAAND
NU ALLES
HALVE PRIJS

Gedeelde sanitair,
1 mnd. borgsom,

tel. na 18.00 uur
15620.

(Wij) moeder en dochter 16 jr.,
hebben er één!
Wij willen graag voor 1 of 2 jaar op uw huis
passen en dit goed verzorgen.

EEN CLUB
VOOR
THUISSCHAKERS!

Huur ƒ 1200,- Haarlem + omg.
Br. o.nr. 352150

Zeestraat 65: Mooi appartement nabij centrum,
strand en station. Ind. entree, trap, hal, woon/
slaapkamer en suite met open haard en keukenblok, balkon aan noord- en zuidzijde, slaapk.,
badk. met douche en toilet, c.v. gas. prijs
ƒ130.000,-k.k.
Hogeweg 56/9: In centrum gelegen tweekam.app. op 3e et. Ind. entree, hal, slaapk., badk.
met toilet, wastafel en ligbad, woonkamer, open
keuken met inb.app., serv.k. ƒ365,- p.m. Vr.pr.
ƒ135.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 1A4: Driekamerapp. op
1e et. van Palace hotel.: Ind. entree, hal, woonk.,
keuken, 2 slaapk., badk. met ligbad, wastafel en
toilet, serv.k. ƒ 374,- p.m. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.
Jan Snijerplein 6: In centrum gelegen halfvr.
woonh. met tuin en terras. Bouwj. 1978. Ind.
souterrain: werkruimte, 2 kamers, beg. gr. entree, hal, toilet, woonk. met open keuken, bijkeuken, 1 e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel, 3
slaapk., vliering. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

OPEN HUIS

|:|;D^^
taiiïk1«^jÉ

De Favaugeplein 411, zat. 7/11 van 12.0014.00 uur. Uitstekend onderhouden driekam. op
1e et., uitz. op zee en strand. Garage, ruime parkeergelegenheid. Ind. hal, U-vormige woonk.
met mogelijkheid tot extra slaapk., keuken, luxe
badk. met toilet, wastafel en douche, slaapk.,
balkon oost, balkon zuid/west. Serv.k. ƒ400,p.m. Vr.pr. ƒ265.000,- k.k.

Je zou wel wat vaker willen spelen. Op je
eigen niveau. Gun jezelf dat plezier. Zonder
verplichtingen en een maand gratis. Om de
sfeer te proeven. Om schaakvrienden te
maken. Bij de

ZANDVOORTSE
SCHAAKCLUB
Elke donderdag 20.00 uur in het
Gemeenschapshuis.
Kom langs of bel: 13224 of 14120.

Doorbreek de
sleur en koop een
boeket vol fleur
bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS

De specialist in al uw bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN
£fm|vaaj^

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 0250743278

vergroten dakkapel
plaatsen hekwerk op balkon

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na het verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

:è Vraag rustig vrijblij vérid
Talie; inlichtingen -fcïij: •:• ' ;;;. : :;: '
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekeden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar rnaat

'^

„erica"

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

betuigen wij U onze oprechte dank.
S. van Koningsbruggen-Kraaijenoord
Kinderen en
kleinkinderen
Zandvoort, november 1992

ADVERTENTIES

De gemeente heeft een folder gemaakt over vrijwilligerswerk in Zandvoort.
Hierin vindt u informatie zoals telefoonnummers en openingstijden van de
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort (SWOZ) en de Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort (CVH), het project 'Tafeltje Dekje' en
waarom vrijwilligers nog steeds hard nodig zijn.

Prachtige
herfstboeketten
bij

3. Keesomstraat 307, huur ƒ699,70 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4415,- zijn.
4. Smedestraat 1 zwart, huur ƒ418,58 per maand
1-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.770,- zijn.
5. Garage Keesomstraat 61 A, huur ƒ 75,95 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Keesomstraat nr. 149 t/m 271.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

250 gram
Het personeel van afdeling H ziekenhuis Johannes de
Deo te Haarlem,
onze huisarts,
alle vrienden en belangstellenden, die het thuis mogen
sterven van Arie mogelijk hebben gemaakt,
Dank je wel,
Ine en Paula

Zijïweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

1. Flemingstraat 320, huur ƒ 459,35 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persponshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.860,- zijn.
2. Keesomstraat 251, huur ƒ710,14 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.480,- zijn.

Maria Elisabeth Visser-Bogaart
op de leeftijd van 84 jaar.
Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel van Verpleeghuis „Den Weeligenberg", afdeling Treslong, voor de liefdevolle verzorging.
A. Visser
Ton en Marianne
Tiny en Ben
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
2042 PT Zandvoort, l november 1992
Sophiaweg 13
Mijn vrouw is opgebaard in Verpleeghuis „Den
Weeligenberg", Nieuweweg l te Hillegom, waar
gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen
donderdag 5 november van 19.00 uur tot 19.30
uur.
De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 6 november om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Geen bezoek aan huis.

Folder vrijwilligerswerk verkrijgbaar

VASSCKIIATIE UITVAARrVERZORGING

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
Bedroefd delen wij U mede, dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan mijn man, onze
vader, grootvader en overgrootvader

N.BI Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Mini Club Kindermode
Buurewegl-3
2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

INSCHRIJVING
TUINSTAD - SLOTEN
AMSTERDAM
10
10

voor het bouwplan:
royale koopwoningen in combinatie met
(ook koop)
kleinschalige kantoor-, praktijk- of
bedrijfsruimten (casco-plus).

KOOPSOMMEN:
Woningen

(3-k)
(4-k) v.a.

ƒ162.900,00 V.O.N.
ƒ178.000,00 V.O.N.

Kantoor- of bedrijfsruimte per bruto m2 opp. v.a.
ƒ1.400,00 exkl. B.T.W. doch overigens V.O.N.
Op de woningen wordt een premie groot
ƒ 5.000,00 belastingvrij verstrekt, de zgn. éénmalige financiële rijksbijdrage.
De kantoor-/bedrijfsruimten varieren in oppervlakte van 63 tot 86 m2, bruto gemeten en kunnen evt. onderling samengevoegd worden tot
grotere eenheden.
Hoe schrijft u in?
Indien u geïnteresseerd bent in een van deze woningen met/of kantoor-/bedrijfsruimten, verzoeken wij u onderstaande antwoordcoupon ingevuld vóór 14 november a.s. op te sturen naar:
De Boer - Den Hartog - Hooft
Makelaars o.g.
Postbus 7988 - 1008 AD AMSTERDAM.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de brochure
van de woningen met kantoor-/bedrijfsruimten,
a|smede een inschrijfformulier. Aan de hand van
dit inschrijfformulier zal door de Dienst Herhuisvesting van de gem. Amsterdam geselekteerd
worden via welke volgorde gegadigden benaderd moeten worden. Op de woningen en de
kantoor-/bedrijfsruimten kan ook afzonderlijk
worden ingeschreven doch kandidaten die een
combinatie kopen genieten de voorrang.
INSCHRIJFBON
10 koopwoningen in combinatie met
10 kantoor-/bedrijfsruimten (koop)
TUINSTAD - SLOTEN, AMSTERDAM
Zenden aan: De Boer - Den Hartog - Hooft
Makelaars o.g. Pb. 7988,1008 AD Amsterdam

SCHAJK
MAKELAAR O.G.

imm
club

Wisselende menu's met
* vis, grill en vleesspecialiteiten
Ook wildgerechten

Boul. Ba maart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
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Gemeente wil voortuintjes
Zandvoortselaan overnemen
ZANDVOORT - De gemeente
heeft de bewoners van de
Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en de Hogeweg opnieuw een brief geschreven
met betrekking tot de koop
of huur van hun voortuinen.
De gemeente wil de grond
eventueel overnemen van de
bewoners. Dan vervalt het
Recht van Uitzicht. Bewoner
Van den Broek heeft de gemeente gevraagd hem voor
de rechter te slepen, zodat de
kwestie juridisch uitgevochten kan worden.
De bewoners van de Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en Hogeweg kunnen kiezen uit vier mogelijkheden. Ze kunnen de grond
van de gemeente kopen, huren,
een vergoeding betalen voor het
Recht van Uitzicht (zoals nu al het
geval is) of de grond teruggeven
aan de gemeente. Als ze tekenen
voor deze laatste mogelijkheid,
geeft de gemeente een openbare
bestemming aan de grond en

wordt de bewoner verzocht de grond
te ontruimen. Het Recht van Uitzicht vervalt dan. Volgens de gemeente kan dat 'omdat het hebben
van vensters direct grenzend aan
openbare grond is toegestaan'.
Degenen die de grond niet willen
kopen of teruggeven, kunnen kiezen
voor huren, of een vergoeding voor
het Recht van Uitzicht betalen. De
gemeente pleit ervoor dat er gekozen wordt voor een huurovereenkomst, omdat zo'n overeenkomst
meer overeenstemt met de werkelijke juridische situatie en dit de
rechtspositie van de bewoners beter
regelt. Bewoners die echter niet willen huren, kunnen daartoe niet worden gedwongen.

Tuingrond
Het bedrag voor huren is gelijk
aan de vergoeding voor het Recht
van Uitzicht. De vergoeding wordt in
driejaar tijd opgetrokken naar de in
1995 geldende huurprijs van tuingrond. Momenteel betalen de bewoners 0,55 cent per vierkante meter

voor het Recht van Uitzicht. In
1993 moet er voor de huur/vergoeding 1,55 gulden per vierkante meter betalad worden, in 1994 2,55
gulden en in 1995 3,75 gulden. Het
aanbod van de gemeente om de
grond te kopen voor vijfendertig
gulden per vierkante meter en de
daarbij komende notariskosten,
blijft van kracht.
De bewoners hebben veertien
dagen de tijd om de gemeente te
laten weten voor welke mogelijkheid ze kiezen. Bewoner Van den
Broek uit de Zandvoortselaan
heeft de gemeenteraad inmiddels
verzocht hem te dagvaarden. Hij
is niet van plan de grond terug te
geven aan de gemeente en zijn
tuin te ontruimen, evenmin zal hij
de verhoogde vergoeding betalen.

'Gemeenschapshuis moet
omgevormd tot theater'
ZANDVOORT - Als de gemeenteraadsleden uiteindelijk besluiten dat er een theater in het
dorp moet komen, dan is het
waarschijnlijk dat het Gemeenschapshuis moet worden
verbouwd.
Het
Gemeenschapshuis zou dan een multifunctionele uitvoeringsruimte
krijgen voor clubs en verenigingen, gecombineerd met een
mogelijkheid om daar congressen te houden. Het Gemeenschapshuis krijgt dan een bühne, kleedruimten, twee kleine
zalen en één grote, een foyer en
een balkon.

Het
Ondersteuningsinstituut
Noord-Holland heeft het rapport
'Zandvoort in première' opgesteld.
De onderzoekers hebben onderVan kopen of huren wil hij hélezocht of er voldoende accommodamaal niets weten. "Het is treurig,
ties op het gebied van sociaal-cultumaar er zit niets anders op, dan
rele activiteiten zijn en of de kwalidat de rechter een eind aan de
teit daarvan goed is. De conclusie is
kwestie maakt, want overleg met
dat de kwantiteit van de accommohet college levert niets op", is zijn
daties goed is, maar met de kwaliteit
mening.
is het droef gesteld.
Aan onderhoud van de huidige accommodaties zou de gemeente de
komende zeven jaar ongeveer een • Zo zou het Gemeenschapshuis eruit kunnen zien, met een echte bühne
miljoen kwijt zijn. Reden om te over- en een balkon.
wegen om bestaande gelegenheden
te renoveren, of te vervangen door wordt, dan gaat het ruim vier milIn hot vierde model wordt alles bij
nieuwbouw.
joen gulden kosten. Een projcctont- het oude gelaten. Dan zou de gcbesluiten over de wijziging van het
wikkelaar zou (een deel van) de kos- meentc de huidige accommodaties
ten voor zijn rekening moeten ne- moeten opknappen. Dat kost minbestemmingsplan, nodig voor de
Vier
modellen
men. Om het plan uit te voeren moe- stens acht ton. Dat bedrag wordt bebaanverlenging van het circuit, zoIn het rapport staan vier modellen ton er vele procedures gestart wor- spaard, indien voor de andere vadat het circuit de A-status kan taehalen.
beschreven. Het eerste model is het den. Op zijn vroegst in 1998 kan het rianten gekozen moet worden. Daarduurst. Voorgesteld wordt dat het nieuwe multifunctionele centrum naast levert de verkoop van huidige
De gemeente peinst er niet over centrum van het dorp opnieuw klaar zijn.
accommodaties de gemeente ook
het plan te onderzoeken, omdat de wordt gestructureerd en er een nieugeld op. Model l en 2 zouden dan aan
gemeente al een erfpachtcontract we, centrale accommodatie wordt
werkelijke kosten ongeveer 2,5 milMeeste
kans
voor 25 jaar heeft afgesloten met het gebouwd, met daarin een theater, exjoen kosten en model 3 een miljoen.
circuit. Eerder gaf ook gedeputeer- positieruimte en vergader- en activiHet tweede model is een variatie
de De Boer te kennen dat het circuit teitenruimte. De Krocht, het Ge- op het eerste model. Alleen zou dan
nooit opgeheven kon worden, omdat meenschapshuis en het Cultureel het multifunctionele centrum dai.
de gemeenteraad destijds akkoord Centrum moet de gemeente dan van gevestigd moeten worden op de plek
is gegaan met het contract. Als de de hand doen. De Prinsesseweg en van het huidige Gemeenschapshuis,
provincie niet instemt met de wijzi- omgeving moet opnieuw ingedeeld dat gesloopt wordt en het parkeerging van het bestemmingsplan worden en de scholen daar gesloten. terrein. De kosten zijn ongeveer net
houdt dat hooguit de uitbreiding Het busstation moet dan worden zo hoog. Omdat het'plan met zich
ZANDVOORT - Burgemeester
van het circuit tegen.
verplaatst. Als het plan uitgevoerd meebrengt dat de busbaan en Prinsesseweg ook opnieuw gestructu- Van der Heijden en directeur J.D.T.
reerd moet worden, moeten er ook Paarlberg van Mediamax Buitenreclame hebben vanmorgen een overveel procedures gestart worden.
eenkomst ondertekend. Het bedrijf
Het derde model lijkt het meeste zal 36 nieuwe abri's (bushokjes,
kans te maken. In dit model wordt red.) bij de haltes neerzetten en het
het Gemeenschapshuis omgebouwd onderhoud hiervan voor zijn geVoor mensen die make-up en het tot theater, terwijl in de voormalige bruik nemen. Daarnaast worden ze
gepoedel aan het lijf maar onzin vin- Mariaschool allerlei onderdelen op voorzien van reclamevitrines en inden, heeft ze begrip. "Schoonheid zit gebied van beeldende kunst en cul- formatiepanelen. Ook worden er op
in je. Als je je beter voelt zonder tuur worden ondergebracht en in tien plaatsen in de gemeente billmake-up, dan moetje dat zo houden. Huis in 't Kostverloren alles met be- boards (borden met reclame) neerJe moet proberen je zo goed moge- trekking op zorg en hulp. De Krocht, gezet en komen er dertig plattegronlijk te voelen. Dat straal je uit. Ma- Tolweg 10 en het Cultureel Centrum den van de gemeente. De andere
ke-up kan hooguit zorgen voor wat zou de gemeente dan kunnen verko- kant van de plattegronden worden
ook voorzien van reklame.
verfraaiing." Als het aan haar ligt pen. Dit model kost 2.5 milioen
moet er ook meer gelachen worden.
"Het kost niets en het levert zoveel
op." Daarom verspreidt ze dan ook
rozen in het dorp. Ook bij collega-kapsters, want Draaijer houdt niet
van haat en nijd, maar van goede
samenwerking.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Vrouw rijdt door
na twee botsingen
ZANDVOORT • Vorige weck don
derdag hiuld de politie oen 5l-]ange
vrouw uit Bentveld aan. Zij werd verdacht van het doorrijden na twee
aanrijdingen. De vrouw was rond
twaalf uur 's middags» in de Hallo
.straat tegen een geparkeerde auto
gereden. Toen de eigenaar naar zijn
auto kwam, omdat hot alarm af' ging
als gevolg van de aanrijding, zag hi]
dat de vrouw aanstalte maakte om
weg te rijden. Hij ging voor haar auto
staan, maar zij trok zich daar niets
van aan en gaf gas. Om niet te wor
den aangereden, moest hij op/u]
springen.
Op weg naar haar woning reed de
vrouw m de Kostverlorenstraat nog
een keer tegen een voorbiiri]den<le
auto aan. Opnieuw reed ze verder,
zonder zich bekend te maken. By de
politie was inmiddels via getuigen
verklaringen het kenteken 'van haai
auto bekend geworden.
De politie nam haar auto in beslag en
maakte proces-verbaal op.
(ADVERTENTIE)

DEPEfEKTE

Gran Dorado zet oud plan in nieuwe jas
ZANDVOORT - Gran Dorado,
Macobouw Projectontwikkeling en Burggolf hebben opnieuw hun alternatief voor het
circuit uit de kast gehaald. Het
plan is bijgesteld. Volgens
Gran Dorado is het 'plan nog
steeds een goed alternatief
voor het circuit. Het behelst
het bouwen van 225 recreatiewoningen en het aanleggen van
een golfbaan op het circuitterreinen.
Op het circuitterrein zouden 225 recreatiewoningen gebouwd kunnen
worden, gepaard met een internationale golfbaan met achttien holes.

Dat vinden Gran Dorado, Macobouw Projectontwikkeling en Burggolf.
Volgens de initiatiefnemers heeft
dit plan vele voordelen boven het
circuit. Het levert de overheid aanzienlijke bedragen op aan geld voor
de verkoop van de grond en belastingen. De middenstand profiteert van
de nieuwe recreanten; het plan is
milieuvriendelijk, geeft Zandvoort
meer allure, leidt tot seizoenverbreding en appelleert aan een sterk
groeiende marktbehoefte voor de
golfsport, aldus de plannenmakers.
Het plan is uit de kast gehaald op
het moment dat de provincie moet

Reclame moet
onderhoud abri's
gaan betalen

Jubilerende Joke droomt van beautyfarm
ZANDVOORT - "Ik ben altijd
een voorloopster op trends. Ik
doe dat niet expres, maar constateer dat gewoon. Als ik iets
leuk vind en doe, koop of bedenk, dan is het maanden of
jaren later modern. Op zoek
gaan naar nieuwe dingen of
iets pnbekends uitproberen,
dat zit gewoon in me," aldus
huid- en haarverzorgster Joke
Draaijer. \
Joke Draaijer viert haar jubileum.
Ze heeft 12,5 jaar een zaak in Zandvoort. Ze begon als kapster, maar
breidde langzaam maar zeker uit.
Een jaar of acht geleden begon ze
met warmtebaden en algenpakken.
Dat was toen nog bijzonder en veel
mensen vonden het eng of gek. Nu
kijkt niemand er meer van op of om.
Als nieuwe trend voorziet de kapster nu de 'relax-haarwassing'. "We
besteden nu extra aandacht aan het
wassen van het haar. Het gaat er niet
alleen om het haar schoon te krijgen, maar we stimuleren ook de
bloedsomloop en én passant verdwijnt ook stress," aldus de jubilaresse. "Daartoe wordt het hoofd vanuit de nek gemasseerd, naar voren
toe. Op bepaalde punten in het
hoofd wordt zachtjes gedrukt, om de
doorbloeding op gang te brengen. Na

VAINDEKSJLUGT
Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MEER WETEN'
D Maakt u een afspraak voor vri|bli|vende offerte
DStuurtumi|dokumentatie
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A c h t e r de s c h e r m e n
Rob Boekelman

De schoonheidspecialiste hoopt
binnenkort opgenomen te worden
door Cidesco. Dat is een internationaal erkende overkoepelende organisatie op het gebied van schoonheid. Als haar salon goedgekeurd
• Joke Draaijer (links) verwacht dat een relax-wassing een nieuwe trend wordt, komt ze op de internationale
ZANDVOORT
zal WOrden.
Foto Bram Slijnen
lijst, waar slechts de crème de la
crème van de schoonheidsalons op - Rob Boekei(41) is
zo'n massage/wassage voel je je veel farm. Ze heeft daartoe al wat initia- staan. En dan kan zij rekenen op man
hoofd van de Aflekkerder," aldus Draaijer, die het tieven ondernomen en de Domeinen internationale klandizie.
Om haar jubileum te vieren houdt deling Plantsoeook helemaal niet gek vindt als ie- aangeschreven met de vraag of er
mand alleen even naar de salon langs de kust wellicht grond te koop Joke Draaijer volgende week open nen. Hij noemt
komt om lekker te genieten van een of te huur was. Het heeft nog tot huis. Om 14.54 ("expres op zo'n rare zichzelf een vakwassing. Ze is nog op zoek naar lig- niets geleid. Maar Joke is ook ver- tijd, om mensen wakker te schud- bezeten groenstoelen om de massage beter tot bonden aan Gran Dorado. En dit re- den") geeft zij een borrel. Vanaf die man en op een
recht te laten komen.
creatiecentrum wil ook een schoon- dag, tot en met 14 november krijgt goede dag, zo
Een droomwens van haar, is het heidscentrum. Dus wellicht liggen iedere klant die wat koopt of af- heeft hij zich
plechtig voorgeoprichten van een complete beauty- daar mogelijkheden in het verschiet. spreekt tien procent korting.
no.nen, plant hij
een boom aan de
boulevard. Net
als in Frankrijk
en Engeland.
De groenmedeCentrum Voor Vrijwillige Hulpver- werker,
aldus
Weekend 7/11-8/11 1992
Zondag geen dienst.
Weekend:
lening: Voor informatie, advies en Boekelman, is
7/8 november 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In hulp tel. 17373, op alle werkdagen gevoelig, rustig
Roomskatholieke Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate, Zaterdag 19.00 uur: pastor Th. W. andere gevallen: tel. 13043.
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: en heeft een
groen hart. BoBRANDWEER:
Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
samen met Gereformeerde Kerk.
Duijves.
Najaarszendingscollecte
Zondag 10.30 uur: pastor Th. W. 06-11. Indien géén spoed 023-159500 Stichting Welzijn Ouderen Zand- vendien krijg je
Kinderdienst in het Jeugdhuis
of-voor info overdag - (02507) 61584. voort: (voorheen Dienstencentrum) geen ruzie met
Duijves.
Willibrordzondag.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. zo'n man. "Je
Gereformeerde Kerk:
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- Spreekuur op dinsdag- en donder- merkt het al als
Zondag 10.00 uur: Zie Hervormde Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218, len), Centrale Post Ambulancever- dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. ze komen solliciHaarlem.
Belbus: Om van de belbus (voor be- teren, want dan
Kerk.
voer (CPA) Kennemerland.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- woners van 55 jaar en ouder) ge- staatjeantennne
bruik te kunnen maken, dient men uit. Ze hebben alscherming): 023-246899."
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zondag 19.00 uur avonddienst
gevoel
NPB:
HUISARTSEN: De volgende huisart- zich 24 uur van te voren op te geven lemaal
Jehova's Getuigen:
Rob Boekelman koestert een van zijn planten.
Zaterdag van twee tot vier verkoop- Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te sen hebben een gezamenlijke waar- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- voor de natuur
middag.
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en nemingsregeling: J. Anderson, B. sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per en zijn niet bikmaandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. persoon bedragen vanaf l juli 1991. kelhard. Maar begrijp me good: de 37 uurtjes voor de gemeente draait.
van Rongen, L. Meeszstraat 14, Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor groenmedewerkers zijn beslist geen Ik schrijf ook voor enkele groendoetjes, het zijn stevige knapen." blaadjes en ontwerp tuinen voor faWeenink. Informatie daarover tij- een retour.
Haarlem, tel. 023-244553.
dens weekend, avond/nacht vanaf Alg. Maatschappelijk Werk Zand- Overigens: het Zandvoortse groen milie, daar kom je met onderuit. En
Zandvoorts
16.30 uur, én tijdens feestdagen via voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg wordt onderhouden door zestien ik moet ze natuurlijk ook aanleggen,
maar dat is een vorm van ontspanNieuwsblad
30500. De spreeku- 023-320899 of 320464. Spreekuur op mannen en één vrouw.
B Burgerlijke stand B telefoonnummer
iiing.
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanren
van
de
dienstdoende
arts
zijn
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op donzowel op zaterdag als zondag van dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- Rob Boekelman werkte voor zijn
derdag in Zandvoort, Bentveld en AerdenIedereen kan altijd bij mij aan11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot der volgens afspraak. Deze hulpver- Zandvoortse periode vijfjaar in AmPeriode:
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F. 27 - 2 november 1992
17.30 uur. Een afspraak is niet no- lening, beschikbaar voor iedere in- sterdam waar hij betrokken was bij kloppen voor advies, maar mijn eiSas.
de planning van het onderhoud van gen tuin schiet er soms bij in. Aldig. Inlichtingen omtrent de dien- woner van Zandvoort, is gratis.
Ondertrouwd:
sten van dokter Flieringa worden Telel'. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. gemeentelijke sportvelden. Na vijf thans, ik vind zelf dat het beter kan."
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel.
"Ik zie het als mijn drang en op023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 jaar had hij alle grassprieten wel ge02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
Mark Martijn Cobben en Elisabeth verstrekt via nummer 12181.
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020zien en in het bombastische gemeenGerarda Lucia van Meel.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
6451515 tijdens kantooruren.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden Zandvoortse Vereniging: van Huur- telijk apparaat was hij niet meer dan
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mari(alléén voor recepten): zaterdag ders: Gratis advies voor leden. Tele- een nummer. Juist hierom koos hij
Gehuwd:
anne Timmer.
In deze rubriek gaat het ZanclVormgeving/Opmaakredactie: Jan BoskelEduard Collin en Cornelia Petronel- 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag fonisch spreekuur elke dinsdaga- voor de huidige functie in het kleinevoorts Nieuwsblad op zoek naar
jon (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
la Carolina Switser, Johannes Jaco- 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- re Zandvoort. In Anibterdam kon
de 'mens' achter bekende pcrsobus van Batum en Margaretha Hele- de openingstijden telefonische in- telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand- niet 'met boven' gecommuniceerd
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
nen uit deze gemeente. Deze
worden, terwijl Boekelman er juist
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
na Monica van Koersen.
formatie over de regeling via tel. voort.
week Rob Boekelman die uren
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. FaxnumWoningbouwvereniging EMM: behoefte aan had af en toe eens met
13073.
kan bomen over bomen.
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maanGeboren:
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen Klachtentelefoonnummer techni- de verantwoordelijke wethouder te
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
Michiel Christiaan Raimundo, zoon is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- sche dienst: 17577. Bestuurlijk overleggen.
woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 1317 u.; vrijdag 9-12 u.
van Jacobo Benjamin Bernabela en land 's avonds, 's nachts en in het spreekuur: iedere eerste dinsdag
Regiokantoor: Gebouw Aemstelslyn, Laan
dracht om kwalitatief goed groen te
Mariëtte Diewertje Willemse, Terry weekend te bereiken via de dokter- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
maken voor de gemeenschap. NaDaniëlle, dochter van Paul André sinformatiedienst: tel. 023-313233. Sociale Verzekeringsbank: spreek- Geen milieufanaat
tel 020-6475393; Postadres: Postbus
51,
In zijn werkkamer overheerst, na- tuurlijk krijg je weieens klachten.
uur tijdens de 'even' weken op
1180 AB Amstelveen. Faxnummer1 020- van Riemsdijk en Wilhelmina Mar- Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
6475449. Micro-advertenties tel. 020 garetha Valkestijn, Sowy, zoon van de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. woensdag 10-12 uur, in Gemeen- tuurlijk, de kleur groen en zelfs zijn Als het een terechte klacht is, ben ik
562.6271.
Piet Kolijn en Anna Maria Been, Ai- Gombert, Kochstraat GA, Zand- schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. colbert en stropdas zijn groen, al be- niet te trots om dat toe te geven en er
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
rust dit laatste volgens hem op toe- wat aan te doen. En als het niet temêe, dochter van Olaf Hendrik Ger- voort, tel. 02507-14437.
023-152152.
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,
rit van Ekeren en Marjolein Magré, Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. val. Maar het is wel zijn favoriete recht is, proberen we het klantvrionƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
kleur. "Als kind had ik al affiniteit delijk op te lossen. Ik word nooit
Lotte Julie Margaux, dochter van beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Taxi: tel. 12600.
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
met de natuur. Ik was de eerste groe- boos.
Floris Jan van Hasselt en Marly 15847.
nummers ƒ 1,75.
In de eerste twee jaar dat ik hier
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
Joanne Bakker Schut.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- Openbare bibliotheek: Prinsesseweg ne telg van de familie. Zoals een anma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
tel. 14131.
Open
ma. der een krantenwijk nam om geld te werkte, kon ik soms janken als ik
ging v.h. welzijn der dieren (02507) 34,
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 Overleden:
14561,
Vermissingsdienst 14-17.30'18.30-20.30 uur, di. 14-17.30, verdienen, ging ik tomaten plukken zag hoe men met het groen omging.
17166.
10-17.30,
vrij. in het Westland. Ik ben geen milieu- Een net geplante boom vond je dan
Rinschke Francisca Keereweer geb. 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens woe.
Zandvoorts Nieuwsblad is opqencht in
Van der Meer, oud 86 jaar, Margot pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat. fanaat, maar wel een vakbezeten de volgende dag gebroken en uit de
1941.
groenman die niet alleen maar zijn grond gerukt terug. Of bloembak10-14 uur.
Damstra, oud 75 jaar.
023-244443.

Kerkdiensten

Elektrisch schuifdak
Handbediend schuifdak
Schuifpuien/vouwwanden

9

'Bomen horen bij het leven

Weekenddiensten

ken die het moesten ontgelden. Nu,
na dertien jaar, laat
het me nog steeds
niet koud, maar ik
heb geaccepteerd
dat Zandvoort een
toenstenplaats is
Want al die vermelingen gebeuren in
het zomerseizoen
en ik schrijf het toe
aan mensen van
buitenaf."
"Mijn eerste opdracht luidt dat ik
groen moet maken
voor de inwoners
van
Zandvoort.
Daarnaast moet ik
zogenaamd toeristengroen maken,
dat noem ik do
kleurspetters. Blik
vangers en bloembakken met Afrikaantjes. Persoonlijk ben ik liever
structureel bezit;
Mijn doelstelling is
daarom vooral gencht op het planten
Foto Brim Sti,np i en
onderhouden
van bomen. Dat it
tenminste structureel en daar heb je
als inwoner recht op. Bomen zijn
een onderdeel van het leven. Een
boom is vergelijkbaar met een mensenleven. Hij groeit en heelt «eschiedenis. Het doet me pijn als we een
oude iep moeten verwijderen door
de iepziekte. 't Is wat, zo'n grote reus
die geveld wordt door zo'n klein kevertje dat niet groter is dan de nagel
van mijn pink.
In Frankrijk en Engeland hebben
de overheden de strijd opgegeven en
is er geen iep meer te vinden. Ik heb
liever dat ze hier m Zandvoort tien
bloembakken omkeren, dan dat we
één iep moeten omzagen. De iepenspinkever is niet tegen te houden en
dan te bedenken dat we in Zandvoort 4000 iepen hebben op een totaal van 5000 bomen. In de loop der
jaren moet daar meer balans in komen. Uniforme beplanting is levens
gevaarlijk. In Zandvoort-Noord
staan bijna uitsluitend iepen. Wc
moeten er m elk geval voor zorgen
dat de bomen zo vitaal mogelijk zijn,
want zwakke bomen worden het
eerst aangepakt."
"Voorlopig ben ik hier nog lang
niet klaar. Daar ben ik te ambitieus
voor en ik heb er veel lol in. Bovendien zijn niet alle doelstellingen uit
het Groenbeleidsplan al «erealiseerd. Dat plan moetje zien alb onze
groeiibijbel. (Lachend) Ik lees er
elke morgen een stukje uit voor."
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

-\r randstad uit?endbureau

Randstad biedt 1000
mensen de kans
om tegen een leuke baan
aan te lopen.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur)

Vraag vrijblijvend offerte

RENT A SUN

Vrijblijvend prijsopgaaf

LOODGIETERS
VROEDVROUWEN

ZANDUOORT
UÊRHUUR VftN ZONNEHEMas

SCHSLDEII- ESy AFWEBBCBiyBSBEOBUF AUG. v.d. WIBJE

ADMINISTRATIEF i

HooTPriJS/ 100,-oer week
Gratis bezored en feteald
In de cemeenre Zandvoort
Bel voor reseruerlne
en InDchtlneen

Marisstraat 13a. Tel. 15186

TYPISTEN

Omdat Randstad op het ogenblik /ovecl mogelijkheden te
bieden heeft, organiseren we een banenwcek met werk m vele secto. ORGANISATIE-ASSISTENTEN

02507-30183

rcn op allerlei opleidingsniveaus U hebt grote kans dat er iets van
uw gading bij is Fn wc zullen ?eker proberen werk te vinden dat bij

FRS

uw wensen en ambities past
Misschien kunt u volgende week wel direct aan de slag Dus

Soc. de MANEGE
za 7 november

Nu weer gedroogde hortensia's
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

kom langs op de banenwcek voor informatie of om u gratis te

smeerder
ourant

PRODUKTIEMEDEWERKERS
DRAAIERS

Zandvoorts
Nieuwsblad

laten inschrijven Misschien kunnen we ook u dit weckend nog
een baan bezorgen

ACCOUNTANTS

Randstad bancnweck, van 9 t/m 13 novcmBrederodestraat 73. Telefoon 15736.

Sfeer en gezelligheid
tot 3 uur in de nacht.
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr.
Corr. gekleed
Entree 15,-

BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v a

BOLLENPELLERS
OPERATORS

295,"

per meter v a

ONDERHOUDSMONTEURS

Randstad houdt niet van half werk.

van 39,- voor

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

3,9u

AMES ÏGRATIS GEMAAKT
verschillende

vanaf 9,95

NOG STEEDS TEVEEL
IMÖR HÉtZElFDE
iBfipRÖDÜKt.' m

uw boot, caravan of bankstel wordt door ons
zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel afspraak

02507-19347

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

atelier
ike Steeaman

Óók voor het overtrekken
van uw oude model.

Deskundig advies

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(bij Palace Hotel)

Tel 02507 18939
Bellen na 18 00 u

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel 0250718178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Extra pluspunten Snelle Vliet
touringcar excellent hotel in
hartje Wenen niet ontbijtbuffet en
schitterende excursies En dat
allemaal \oorslechts

3 NAAIMACHINES ZANDVOORT

lulSERVICESTATION

telefoon 023-385478

9 11 16 11,23 H 30 11 en? 12

5SINGER

^ PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

ER ZIT DUIDELIJK
MUZIEK IN ONZE
ZESDAAGSE WENENVAKANTIE VOOR 499,Wat een succes de/e speciale
i inbiedmg \an uw Toerkoop
Keishuio Daaiom worden alle
geplande rei/en ook werkelijk
imge\oerd Veruckdati Maandag

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

1,89
1,73
1,04

CHRIS HARDENDOOD

DAT WORDT
DRINGEN!

Fa. Gansner & Co.

ör"

Cath van Renesstraat 3
2041 B J Zandvoort

Badhoevedorp,

Nieuw Vennep of Uithoorn

VRACHTWAGENCHAUFFEURS

VELOURS GORDIJNEN

MEUBELSTOFFEN

Haarlem,

Aalsmeer,

Info 16023

ALLE SOORTEN VITRAGE

meer dan 1000

vestigingen

m

Halfweg, Heemstede, Hoofddorp, Mijdrecht,

ANALISTEN

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

bcr Kom langs op een van on/e

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen
Tevens om mee te nemen.

499.-

'R 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
SINGERD FOURNITUREN
KNOPEN
P E M Stokman
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Er /ijn nog enkele plaatsen
beschikbaar Als we de animo
/ien is snel boeken gewenst

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305

^OERKOOP Reisburo

Drogeristerij Ton Goossens

Grote Krocht 20
Zandvoort

TTVTVVYVYWTVTVVTVY

winkelcentrum Zandvoort Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: "l 26.O28 winnaars!

Heeft u ƒ 25.000,- gewonnen?
29 september
Thulsbingo

De oktobertrekking van de Nationale Postcode Loterij
leverde meer dan 126.028 prijswinnaars op. De
hoofdprijs van oktober, de maandelijkse ton, viel op
2524 E J 15 in Den Haag. Ook is het feest in Capelle
aan den IJssel. Daar viel op 2908 BC de PostcodeStraatprijs: de straat waar deze trekking de meeste
prijzen vielen; wel 37 maal. Dat is 37 keer 3.000
gulden, samen maar liefst 111.000 gulden!

_

miljoen gulden! Bovendien steunt u met uw deelname
de vele goede doelen voor mens en natuur. Een extra
goede reden om mee te doen!

_

De Postcode Loterij sluit 1992 af met een daverende
Eindejaarsprijs van 2 miljoen gulden! Bent u nog geen
deelnemer van de Postcode Loterij? Vul dan snel de
Win-Twee-Miljoen-Bon op deze pagina in en stuur
hem vandaag nog op. Misschien staat Henny
Huisman op 31 december bij ü voor de deur met twee

PB
EA
AL
DA
PT
CS
EP
XH
KA
HB
HS
AA
GA

1083 BV

25,25,70,10,.
50,70,25,25,70,500,50,50,700,25,500,700,50,25,25,-

700,-

1095 EP
25,1097 EK 500,1097 GM
50,1 102
10,1 102 W
50,1 102 XC
25,1 103
70,1 106 RV
25,1 107 AX
700,1 107 WV 700,1 132
70,1 156
70,\ 161 EB
25,1181
70,1211 GN 7000,1215 HB
25,1218 EZ
25,1221
70,1223 CD 700,1 273 JB
25,1333 MR
25,1356 AM
50,1381 EM
50,1 435
70,1441 Hh
25,1441 TK
700,1443 BD 700,1506
70,1521 KW 700,1544 WK 700,1544 WL
25,1551
70,1562 TG
50,1 566 SG
25,1625 AG
50,1628 GD
25,1671 AS
50,1688 JB
25,1689 BK
25,1689 KB
50,1689 TP 500,1703 BV 700,1721 BT
25,1722 GH
50,-

1741
1741
1753
1755
1755
1782

JK
BD
PN
JJ

70,- 2524 CE
25,- 2525 GV
25,- 2526 SB
70,- 2542 VK
50,- 2543 AC
500,- 2544 AL

25,25,50,500,25,500,-

2908 BC
POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ 3.000,1784 AM
25,1 785
70,1785 GW 50,1791 PM
25,1811 KR 500,1813 DM 700,1829 CR
50,1901 AN 700,1945
10,1946 RK 700,1947
70,2013 AB
700,2013 ES
50,2026 SR 500,2026 TX
25,2035 ET
50,2037 GS
25,2042 CJ
700,2042 G J 7000,2042 KK
50,2051 LC
700,2111
70,2135 EH
25,2152 XC
25,2153
70,2162 EC
25,21 72 AC
25,2201 KC 700,2202 EM
50,2202 TC 1000,2203 HA
25,2221 GM 700,2221 ME
25,2223 JG
50,2225 LB
700,2264 JR
50,2271 H B
25,2273 JD 500,2286
70,2289 BJ
50,2291
70,2315 SM
25,2324 KA 500,2343 DH
50,2353 CL
50,2353 RD 7000,2361
70,2377
70,2415
70,2481 AL
25,2518
70,-

2545
2545
2562
2562
2563
2564
2565
2571
2591
2591
2613
2623
2642
2661
2665
2718
2724
2726
2728
2805
2841
2841
2861
2907
2912
2923
2925
2931
2957
3012
3024
3026
3033
3034
3035
3037
3038
3038
3039
3042
3062
3066
3067
3068
3069
3075
3075
3076
3081
3082
3083

70,25,70,XG
50,KZ
700,ER
25,KW 700,GK
25,70,CW
25,TS
700,JM
25,AB
700,GB 700,70,KD
25,C R 500,TX
25,MT
25,EZ
700,NC 700,NE 700,70,JA
25,70,XB
50,XA
700,SG 700,TH
25,LD
50,PG
50,SP
50,TE
50,EN
50,70,AG
50,70,XZ
25,HC
25,LV
25,CP 500,70,70,JL
50,WP
50,70,BA
50,70,70,PV
50,TT
25,VK

3085 BL
3085 DA
3112 VP
3117XH
3119 HE
3123 NH
3135 S J
3141 AS
3151
3191 RM
3193 AD
3206 ED
3206 SC
3221 TJ
3224 AK
3262 CE
3295 VA
3297 LC
3311 JG
3312 HV
3313
3313 ET
3313 EV
3319 TK
3328
3328 H N
3332 PE
3341 E H

25,50,25,50,700,25,500,50,70,25,25,25,25,50,700,25,50,7000,25,700,70,700,25,50,70,25,25,25,-

381 7
3841
3844
3851
3902
3904
3905
3905
3905
3906
3956
3981
3981
3992
4002
4128
4143
4153
4191
4281
4283
4284
4301
4301
4328
4335
4337
4337

AK
CR
KZ

ZN
CJ
HK
LR
SG
AC
CW
SB
XH
PJ
GK
SX
VC
MA
GR
EE
ME
ZT
EG
KT
CT
MK

50,500,25,70,25,25,700,25,25,700,500,500,50,25,25,25,70,25,70,25,700,25,50,25,25,7000,25,700,-

Gran Dorado Prijzen
3077 JJ
5151 VM
6543 VJ

3352
3356
3371
3421
3471
3524
3526
3527
3551
3564
3564
3585
3601
3602
3605
3641
3643
3702
3704
3705
3707
3721
3752
3762
3768
3812
3812

60
27
05

7326 SR
9753 JD
--7->

13
08
/„.

5038 RA
25,5042 XG
25,5071 AJ
700,5091 CM
50,5165 TD
50,5171
70,5223 KA
25,5224
70,5231
70,5231 PJ
50,5231 XL
50,5256
70,5262 GH
50,5268 KM
50,5271
70,5283 BA
50,5298 TS
700,5341 KZ
50,5344
70,5345 WD
50,5402 KT
50,5431 ZH
700,5469 TS
50,5473 AE
25,5481 MA
50,5482
70,5492 BJ
700,5554 HS
50,5583 XB 7000,5595 HB
25,5611 SM
25,5611 WJ
25,5615 GB
25,5627 C B
25,5632 AP
25,5632 JH
25,5632 LN 500,5641 WK
25,5653 KB 700,5654 KV 700,5654 LV
25,5664 TW 7000,-

2524 EJ 15

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,en voor iedere deelnemer in
de postcode 2524 EJ een
troostprijs van ƒ 1 .000,5666
5684
5707
5711
5721
5751
5803
5855
5871
5912
5915
5925
5951
5953
6001
6003
6006
6039
6051
6081
6102
6118
6118
6127
6191
6214
6235
6235

AP
BG
SR
ZM
XJ
JK
AT
AD
XB
AM

HV
BN
AM
TL

25,700,50,70,500,25,25,7000,25,50,50,70,70,50,50,70,70,25,70,70,50,70,25,50,50,25,700,700,-

6245
6285
6363
6371
6431
6439
6463
6512
6537
6537
6541
6541
6542
6543
6544
6545
6605
6658
6687
6707
6711
6715
6812
6824
6832
6901
6903
6932

H H 7000,- 6951 GN
AR
50,- 7038 BN
BB
25,- 7041
AN
50,- 7061
LX
25,- 7201 HD
AR
50,- 7211 CA
DB
25,- 7241 AN
70,- 7241 KE
AR 700,- 7255 EG
LA
700,- 7322 PX
70,- 7323 PP
70,- 7328 VR
TS
50,- 7412 XC
70,- 7413 PX
WX 50,- 7413 SN
LJ
25,- 741 7 TJ
CG
25,- 7511 ZL
G D 700,- 7512
AW
50,- 7521 WD
EM
25,- 7551 BG
CJ
700,- 7552
LS
50,- 7582 BB
AD 700,- 7606 TN
BL
50,- 7702 AW
70,- 7722 JD
EE 500,- 7731
70,- 7741 TE
BD 700,- 7771 XC

7000,25,70,70,25,50,50,25,25,500,50,50,25,700,50,25,50,70,700,500,70,7000,700,25,25,70,500,50,-

BK
^^>^^
AL /700,- 4385 H D
25,BK
XV
50,- 4431 DN
25,CW
RW
SP
25,- 4463 GB 500,BP
70,- 4611 BZ
25,ED
CD 500,- 4614 GW 25,70,XJ
25,- Mjilglj^
EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS VAN ONS BLAD
70,GR
25,- 4691 GC
25,700,70,- 4706 LC
70,KB 500,- 4707
LB 7000,- 4708 DH
50,RM
25,- 4724 EN 700,70,- 4731
70,70,HE
25,- 4741
GS 7000,- 4751
70,BD
25,- 4751 WG 700,50,AB 700,- 4815 CC
25,NW 25,- 481 7 EC
70,- 4824 NC 700,25,70,- 4834 LL
70,- 4841 ES 700,70,MT
25,- 4907
25,XV
25,- 4907 MT
25,BJ
700,- 4931 RZ
70,DA 700,- 5037
5037
70,- Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt.
TB
25,-

1013
1031
1032
1035
1052
1053
1055

XR 50,- 1059
GH 100,- 1073
CN 25,- 1091 CE
XS 50,- 1102
CP 25,- 1102 AG
GK 25,- 1103 BH
10,- 1111 NL

10,10,50,10,25,50,50,-

1183
1324
1405
1441
1505
1566
2131

BP
GR
LW
HA
GC
TM

10,100,25,100,25,25,25,-

22
23
24
25
28

29 41
30 45
31
39
40

1
2
4
9
10

Geen Zaalbingo

11
13
14
16
17

20
23
24
25
26

29 40
31 42
35
36
39

Zaalbingo

27 oktober
Thulsbingo

13 oktober
Thulsbingo

2
4
6
7
11

Op 29 oktober 199 2 heeft Notaris Van Os te Amsterdam ie trekking van okto oer verricht Van de winnende lotnumm ers zijn de laatste twee ci|fers weggelaten want iedere deeinemer m dezelfde
postcode als de w nnaar wint tot 3 0 00 gulden dezelfd e prijs BIJ prijzen van een tientje wint ze Ifs de hele wijk Da arom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten
LK
RX

15
17
18
20
21

3 12 22 37 44
5 18 27 41 45
7 21 33 43

UITSLAG TREKKING OKTOBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
1011
1017
1024
1 033
1033
1035
1035
1051
1054
1056
1056
1058
1061
1062
1069
1074
1078
1079
1079

1
2
3
5
11

20 oktober
Thulsbingo

7783
7827
7833
7881
7885
7885
7891
7891
7902
8017
8022
8101
8101
8223
8242
8243
8251
8331
8356
8413
8431
8501
8531
8603
8607
8629
8633
8651
8748
8801
8921
8935
9001
9008
9084
9255
9363
9407
9602
9661
9679
9693

PM

GB
EN

RX
DP
NM
GK
WB
VK
MR
DB
NC
EK
TV
DT
VR
BV

KP
AL
BB
AK
NE
PS
HJ
TP
BP
KE
GM
RN
TA
BH
BJ

70,50,70,70,70,50,70,700,70,70,50,50,700,50,50,25,70,500,25,500,25,25,50,7000,700,70,700,25,25,25,25,500,25,50,25,700,700,700,70,25,700,25,-

Caroline Tensen, presentatrice van Hitbingo, met nu elke week
nog meer kansen op 25 000 gulden'

Q 1lot(/ 10,-) per maand Q

• ••

max 99 loten per
postcode

10
11
12
13
17

19
21
23
25
27

29 39
33 45
35
36
38

Zaalbingo

Zaalbingo

3 20 28 38 43
5 23 31 39 45
10 25 35 41

5 14 28 34 42
6 15 31 40 44
7 24 32 41

Heeft u met de getallen van de Thuisbingo
een volle kaart en bent u deelnemer van de
Postcode Loterij, dan heeft u de Thuisbingo
van ƒ 25 000,- gewonnen'
Heeft u met de getallen van de Thuisbingo en
de Zaalbingo (is inclusief de extra getrokken
getallen) een volle kaart, dan heeft u ƒ 5,gewonnen

loten (a ƒ 10,-) per maand

Dt luie \odenvoo dt e maanden IL(JLI kgenrf

A ub uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Adres

zetfouten
voorbehouden

1
3
4
8
9

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
• Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening df te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

GL

JE
PV
EM
GE
PL
JD

26 37
27 42
29
30
32

MN-TWEE-MILJOEN^BON
Naam

700,70,70,50,25,700,25,25,25,70,-

17
18
19
21
24

Spelregels Zodra u op uw reken ngalschnfi van bank ol giro een afschrjv ng hebt ontvangen bent u deelnemer aan de toter j Deelname mpliceert aanvaarding van het reglement
Man maal 99 loten per postcode Als u het met een alschri|ving met eens benl dan kunt u b nnen een maand opdracht geven het bedrag terug ie boeken Opzeggen kan ieder moment
Hiervoor kunt u zch per bnel wenden tot het secretar aal van de Natonale Postcode Loterij Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekkngis edere maand en wordt verrcht door
Notaris mr PJN van Os te Amsterdam Trekkingsljstenenreglementzjnverttrijgbaarbiihetsecretanaat Pf)zen worden automalschoja uw bank ol g rorekemng geslort Prjzenboven
de 1000 gulden worden belas! met 25% kansspelbelast ng De loter | is goedgekeurd door de slaalssecretar s van Juslrt e onder nummer LO 890/098/177 89 d d 20 10 1989

j!;}:!:^'^^
9715
9736
9742
9742
9742
9843
9933
9947
9981
9989

12
13
14
15
16

Postcode

Q dhr.

l

l

i

l

l-l

l

l

Q mevr.

Plaats
15092 11

Postbanknummer

Banknummer

Datum

Handtekening

L----":
NATIONALE
LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonderpostzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
_^

r
De zee is
/VEEKMEDIA22
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te vertrouwen'

Koper kwamen er zelfs al m 1%') bij
Als er alarm werd gegeven ging het meestal
om watersporters. Zoals twee jaar geleden
met het motor]acht dat motoi poch had en een
noodbencht uitzond ,Ei gingen monlcuis
van ons aan boord maai ei was mots, aan te
doen " De eigcnaai ven aste de i edders met de
opmerking dat hl] onderweg was naai Afaben
„Daar ligt toch een haven>' vioeg hij, terwijl
hi] naar Zandvoort wees , Toen wc viocgen
hoe hi] daarop was gekomen, kwam hi] met
een aulokaart aan Hij was alleen daannee
vanuit Schevemngen de zee opgegaan ' Het
jacht is naar Umuiden gesleept
Een week later kregen de icddeis oen bc
dankkaart]c uit Assen Dat laatste is een zeld
zaamheid „Van negen van de tien hoor ]e
niets meer, zegt Van der Ploeg Een bedankje
of enig eerbetoon zou hl] niet accepteren als
het alleen voor hemzelf was Die /ou vooi de
hele bemanning moeten zi]n Een mout er
nou eenmaal de leiding hebben, maai je doet
het met z'n achten "

ZAND VOORT - „Op het moment
datje denkt: 'de zee is te
vertrouwen', neem dan het
tegenovergestelde maar aan." Dat
zegt Jan van der Ploeg, al veertien
jaar schipper van de Zandvoortse
reddingboot, de dr.ir. S.L. Louwes.
In die functie heeft hij er
inmiddels honderden tochten op
zitten. Daar is echter een eind
aangekomen. Gezien zijn leeftijd,
66 jaar, moet hij afscheid nemen
als actief lid van de KNRM
af deling Zandvoort. Afgelopen
zaterdag maakte hij zijn laatste
vaart.

door ,Toan Kurpcishoek

Van der Ploeg kwam precies twintig jaar
[.tleden, op l november 1972, als 'opstapper'
|)i] de reddingmaatschappij, toen nog de
KNZHRM, afdeling Zandvoort „Ik had wel
i cns eerder aan schipper Floor Koper ge
\ raagd of ik erbij kon komen Maar dat mocht
met 'Want,' zei hij, 'je hebt geen Zandvoortse
n mm' Mijn vader kwam namelijk uit Noord
v ijkerhout " De opvolger van Koper, Maarten
Castien (Maarten Cassie) vroeg hem echter
l och eens langs te komen op een van de avon
clcn in de reddingschuur „Ze vroegen me of ik
ien pilsje lustte Toen ik ja zei, was ik aange
nomen "
Een paar jaar later, in 1976, werd hij aange
steld als reserveschipper Dat bleef hij gedu
lende vier jaar In die tijd was Kees Koper
schipper Toen hij in 1978 aan een hartverlam
inmg overleed, moest Van der Ploeg het ovei
jiemen „De toenmalige directeur Van de
£weep zei tegen me 'Gajij maar even naar de
v c' Daarna heeft hij de bemanning gevraagd • Schipper Jan van der Ploeg, voor de laatste maal aan het roer van de NRM: „Ik zou het zo
i Accepteer je hem als schipper, ja of nee'" weer over doen."
Foto Bram :

[Onvoorspelbaar
j Volgens Van der Ploeg ben je er een hele tijd
mee bezig voor je het varen op de dr ir S L
Louwes onder de knie hebt „Het duurde ze
ker een half jaar voor ik het idee kreeg dat ik
'de boot goed onder controle had En nou nog,
jna veertien jaar, kom je nog wel eens dingen
f egen die je verrassen Bijvoorbeeld datje toch
bnverwacht een meter of drie, vier door een
golf opzij wordt gezet De zee blijft altijd on
Voorspelbaar, geen moment is ie 't zelfde Je
boet maar eens een uur op de Rotonde gaan
4>taan kijken, dan zul je het zien "
„En op het moment datje denkt de zee is te
\ ertrouwen, neem dan maar het tegenoverge
|stelde aan Ze zeggen wel eens 'De zee geeft en
neemt', dat is beslist zo " Jan van der Ploeg
heeft dat zelf al heel vroeg ondervonden Hij
was amper zes jaar oud, toen in 1932 zijn
\ader, indertijd garnalenvisser op een vlet,
\ erdronk
Ruim voordat de Louwes uitvaart gaat Van
der Ploeg altijd eerst naar de zee kijken om
afhankelijk van waterstand, stroming, golven
en wind een plan te maken voor het wegva
ren En dan nog vergt het uiterste concentra
tie en bijvoorbeeld tellen van de golven Dat

laalsle om Ie berekenen wanneer er weer een
hoge aankoml „Sommige jongens proberen
bij hel wegvaren wel eens mei me te praten
Maar het is er nog nooil een gelukt om op dat
moment een anlwoord van me Ie krijgen "

1946 tot 1949 als dienstplichtige bij de Komnk
lijke Marine gediend „Ik heb anderhalf jaar
op het vhegdekschip Karel Doorman gevaren
Daarna ben ik overgestapt op kleinere mijnen
vegers " Hij heeft met de Marine onder andere
de hele Noord, tot bovenaan Skandmavie,
afgevaren en diverse bezoekjes gebracht aan
Garnalenvisser
Engeland Daaronder ook het weerstation
De zee is voor Jan van der Ploeg, zelf in Greenwich aan de Thames
Zandvoorl geboren en gelogen, nooit een
vreemde geweesl Toen hij 14 jaar oud was,
Irad hij in hel voelspoor van zijn vader en Zoektochten
werd eveneens garnalenvisser Samen mei
Als schipper van de dr ir S L Louwes heeft
Kees Keur (Kees de Reu) en Jan de Grool op Van der Ploeg op z'n minst driehonderd oefen
diens garnalenvlel De Grool werd ook wel tochten gemaakt, plus nog een fors aantal
'Jan de Egmonder' genoemd omdal hij oor reddmgs en zoektochten Sinds zijn begmja
spronkehjk uil Egmond kwam Laler heeft hij ren is er heel wat veranderd bij de KNRM
40 jaar voor de gemeente gewerkt, waarvan 28 Zoals de pakken vroeger lieslaarzen (nu 'Ie
jaar voor publieke werken op strand „Ik ben vensgevaarhjk' genoemd) met een oliejas en
vanaf mijn geboorte tot nu toe op strand ge een kurken zwemvest, tegenwoordig 'overle
weest De zee heeft me altijd aangetrokken, en vingspakken' met reddingsvesten Ook de
dat is nog steeds zo Als ik ergens met vakantie contacten met collega's elders zijn veranderd
ben, zoek ik altijd de zee en een haven Als ik „Vroeger, als het rustig was, gingen we regel
maar boten zie " Zijn twee zoons Henk en matig in Noordwijk op visite ' Maar met Urk
Frans, eveneens lid van de KNRM, hebben bestaat nog steeds een 'pracht band' Een en
hetzelfde, zegt hij
ander komt nog wel eens ter sprake, want
Na de oorlog, waarin hij vanuil Duilsland naast Van der Ploeg zijn er nog enkele man
naar Frankrijk was gevluchl, heeft hij van nen die al lang lid zijn Dick Spaans en Cor

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 5 t/m 11 nov. 1992

Finale van de
talentenjacht
ZANDVOORT Het is zover Van
avond om negen uur wordt beslist
welke artiest het meeste talenl ge
showd heeft in de Talentenjachl m
La Baslille en wie de hoofdprijs van
250 gulden in ontvangst mag nemen
Zeven artiesten maken kans Dat
zijn Sander Jonker uil Haarlem, Ro
berl Daniels uit Alphen aan de Rijn,
Nathaly van Duyn ook uil Alphen
aan de Rijn, de Urkenaar Rudy Seal,
hel duo Amsterdam uil de gelijkna
mige woonplaals, Imkay Sikora uit
Volendam en Hompry uit Gromn
gen Billy Holly is de pauzearliest
La Bastille kijkt terug op een suc
cesvolle wedstrijd, die door vele ca
febezoekers werd bekeken en beluis
teid Behalve de hoofdprijs, wordl
er ook een Iweede prijs van honderd
gulden en een derde prijs van vijftig
gulden uilgereikl De enlree lol La
Baslille in de Hallestraat is gratis
Hel elablissement organiseert nog
meer activiteiten komende week, zo
als het mosselenfestijn op 6, 7 en 8
november Voor 25 gulden mogen de
bezoekers hun buik rond eten aan
mosselen, sausjes, groente, stok
brood en aardappelgarm Dinsdag
10 novembei zij De Moeders de
gastkokkmnen die smakelijke crea
ties op tafel zullen toveren

Van Henry Purcell
tot J.S. Bach

Dagelijks 13.30 uur
Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30
A.L

Dagelijks 19.00 en 21.30 uur
Do/Vr/Ma/Di
ook om 15.30 uur
(12 jaar)

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Donalds, minimaal 6 personen
voor maar ƒ 12 50 p p Reserveringen en informatie bij
Cinema Circus tel 18686 of bij Mc Donafds tel 16001

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

LISSE De Zandvoortse bas bari
ton Jan Peter Versleege is solisl tij
dens hel populair klassiek conoerl
van de Vrienden van het Adema or
gel, dat in Lisse wordt gegeven Het
concerl is 13 november in de Agatha
kerk Aanvang 20 15 uur, toegangs
prijs 12,50 gulden In de voorver
koop via de VVV kosten de kaarten
een knaak minder Gebrachl wordl
barokmuziek van Henrv Purcell,
J S Bach en lijdgenoten Behalve
Versteege is de sopraan Bep Kaptijn
uit Warmond soliste en bespeelt de
Lissense Abigail Lumsden de piano
Dwarsfluilisle Cas de Collonges
blaast eveneens een paitijtje mee
Verder is Frank Sgei s op hel orgel te
horen en zal het vocaal ensemble
Cantando a Capella zingen

Surfers
De dr ir S L Louwes moet steeds vakci uit
varen voor surfers „Daartegen moesten 70
een wet instellen Op het moment datje er met
de boot nauwelijks uit kunt gaan zij juist de
zee op Ze denken vaak niet na En als 01 dan
wat is, dan moet jij je mensen invetten Soms,
als de boot na veel worstelen op het water zit,
wordt er gebeld dat het met meer hoeft De
surfer staat al aan de kant
Wie de opvolger van Jan van dei Ploeg
wordt is nog niet bekend Dirk Diaaijer is
afgelopen maanden al helemaal op de huidige
boot ingewerkt, maar tijdens oefentochten m
Umuiden en Marken zijn nog drie andere kan
didaten aangewezen Die oefeningen vonden
plaats in lichte rubberboten, als voorberei
ding op het nieuwe type reddingtaoot Heel wat
andeis dan de 7 ton zware Louwes met met
meer dan 65 pk voor de schroef
De nieuwe boot beschikt over enkele hon
derden pk's De komst daarvan is waarschijn
h]k eind volgend jaar Van der Ploeg geeft toe
dat hij met zijn vertrek wel daarop had willen
wachten Gezien zijn leeftijd moet hij er ech
ter mee stoppen „Eigenlijk had ik vorig jaar
al weggemoeten " Ook aan de andere activitei
ten die aan het naamkaartje 'schipper' vastzit
ten, komt een eind je bent verantwoordelijk
voor de loods en alles eromheen En voor elke
oefeningen moet de boot nog een keer gein
specteerd worden „Maar als ik hier nog wat
kan doen, dan wil ik dat best " zegt hij , Ik heb
er de tijd voor Ik was al bijna elke dag hier '
verklaart hij
Van der Ploeg noemt het magnifiek' zoals
hij altijd de volle medewerking van zijn echt
genote heeft gekregen In de beginjaren, voor
het alarmsysteem werd veranderd, hielp zij
ook wel mee met alle betrokkenen te bellen
„Zij begon thuis onderaan de telefoonlijst en
ik hier, in de schuur, bovenaan Tot we elkaar
'tegenkwamen' "
„Ze zei wel eens tegen me wanneer zet je er
een bed neer9 Maar geklaagd heeft ze nooit"
Daarom heeft Van der Ploeg er ook nooit spijt
van gehad dat hij schipper van de reddingboot
is geworden „Ik heb hier prachtige jaren ge
had Ik zou het zo weer overdoen '

kust
keur
tips & suggesties
Gasthuisplem 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Zandvoort, expositieoord
ZANDVOORT - Liefhebbers van beeldende kunst komen in
Zandvoort ruimschoots aan hun trekken Op veel plaatsen m
het dorp worden exposities gehouden Niet alleen in galeneen en
het Cultureel Centrum, maar ook in restaurants
In het Cultureel Cenlrum wordt op vrijdagavond 6 november de expositie
van Hugo Landheer geopend Landheer maakt olieverven en zwart wil
tekeningen Te zien zijn ook schelsen en voorstudies, sommige behorend
bij de schilderijen, die nog nooit vertoond zijn Wethoudei Termes en Ds
van de Meer verrichten de opening die van acht uur tot half tien duurt Het
Cultureel Centrum is gevestigd aan het Gasthuisplem Behalve werk van
Hugo Landheer, worden ook de modellen van de bomschuitbouwclub
tentoongesteld (zie voorpagina voor meer informatie) De expositie van
Landheer duurt tol half januari
Restaurant Peppermint in de Halleslraal slarlte onlangs voor het eersl
met een expositie Kunstenares Lisa Lever heeft de eer als eerste haar werk
daar neer Ie hangen Hel gaal om grote panelen met abstract wei k, met veel
vlakvulling, m pastelachtige kleuren De werken zijn gedurende de ope
nmgstijden van het restaurant, van een tot zeven uur te bekijken En ook
niet eters mogen gerust binnen komen

Verburg
In galerie Verburg hangt werk van Willy de Hounk terwijl in Galerie
Ackersteijn aquarellen van de kunstenaars Sleijpen en Lipsch De Vries te
bewonderen is Ook m de bibliotheek kan, behalve het geneus m boeken,
een expositie bewonderd worden namelijk die van Jong Visser Daai naasl
zijn er vele exposities m de omgeving te bewonderen, mei name in Haarlem,
waar bijvoorbeeld op 6, 7 en 8 november werk van meer dan 170 kunste
naars uit de regio te bewonderen is En wel m de Vlees en Vishal aan de
Grote Markt Meer mformalie over de exposilies m de korte lips

Verzamelbeurzen
ZANDVOORT In hel Gemeen
schapshuis aan de Louis Davids
slraat worden zaterdag en zondag
weer verzamelbeurzen gehouden
Zateidag is de postzegelvei zamel
beurs Van twaalf lot vijf kunnen de
zegels geruild woiden De locgang is
gratis Zondag zijn er op de algeme
ne verzamelbeuis ook postzegels te
koop, maar daarnaasl ook munten,
bierpullen, speldjes, prenlbnefkaai
ten, gi ammofoonplaten, boeken,
poppen, speelgoedaulo's en Iremal
tributen Verder is ei een lommei
maikt Ook zijn ei expeits aanwezig
die gratis la\ei en, of bemiddelen bij
aan of verkoop De beui s is open van
lien lol vijf uui en te bereiken mei
de buslijnen 80 of 81 De enliee is • In het Cultureel Centrum hangen nog nooit vertoonde schetsen van Hugo
ook hier gialis
Landheer.

Metoo
de
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom Het adres is Gasthuisplein 12
Men kan ook bellen 12066 of 17166

Door woei en wind /ie je /e
gaan Tei wijl de ene hand een col
Icctcbus omklemt houdt de ande
ic hand stevig het boveneinde van
de jas bijeen De kankeibcM.ii]
ding het Rode knus Jantje Beton
en de Niei stichting /ijn enkele
goede doelen die wij MI woidt ei
van ons vci wacht, met een gelde
lijke bijdrage nullen steunen Mijn
hemel, wat bcwondei ik diegenen
die in de simmende legen mijn
voordeurbel bei oei en
Mecslal /ijn het kindeion Col
lectanten worden ze genoemd
Juist lond dc?e tijd van het jaai en
altijd lond etenstijd gaan /e up
pad Zo gauw je de deut opendoet
deinzen ze achteruit Haast
schuldbewust woidt de gnjze bus
ondei je neus gesehoven Ik kijk
allang met meer naar het op
sehiift De nooddrultige charita
lieve instellingen en verenigingen
zijn immeis mei meer te lellen
Meeslal heb ik nog wel wat
kleingeld m huis Ik betaal /onder
mopperen De reden van mijn roy
ahteil is simpel Ik kan mei weige
ren Temeer daai ik de meeste van
onze colleclanten ken en ?ij mij
Ik ben dan ook als de dood dat ze
me later m het dorp uitschelden
voor giengaaid Vandaar'

Smoezen
Laatsl sprak ik een van deze on
baatzuchtigen Hij keek moede
loos Ik verdom het nog langer
om voor jokei door dit dorp te
lopen,' zei hij Hij wees op zijn
rechlerschoen De neus was kaal
„Afgesleten tussen al die voordeu
ren," zei hij somber Mijn met be
grijpende blik deed hem besluiten
enige openheid van zaken te ge
ven „Kijk" zei hij ,Ik doe dil
werk al vele j aren Vroeger had ik
er nog plezier m Tegenwoordig is
er geen lol meer aan De klad zit er
in " zo begon hij zijn betoog Hij
wees op zijn neus , Ziel u dat
vroeg hij Ik zag het Het h
chaamsdeel zag er verwrongen
uit
,Ze smeten onverwachl de deur
dicht, hij kwam er lussen ' Ik
kreeg medelijden mei de man
„Meneer, u moest eens weten wel
ke smoezen sommige mensen vei
zinnen om maar niets te hoeven

• Korte tips ®
• 'Vndries O\erman In café Sam
Sam aan hel Dorpsplein 2 Ireedl
zaterdag 7 november de zanger An
dries Overman op Aanvang tien
uur
• Pandolio De leerkrachten van de
Zandvoortse basisscholen voeren
vrijdag 27 november hel stuk Pando
ho op in De Krocht De voorstelling
echter uilsluitend voor aan de scho
len verbonden bezoekers bestemd
• Peppermint In restauranl Pep
permint uit de Haltestraal hangt
werk van Lisa Lever Er hangen gro
te panelen mei abstract werk, met
veel vlakvulling, m paslelachlige
kleuren De werken zijn gedurende
de openingstijden van het reslau
ranl, van een tot zeven uur te bekij
ken
• Bomschuit
Modellenclub De
Bomschuit' opent vrijdag 6 novem
ber een expositie m het cultureel
centram Te bewonderen zijn een
dikke twinlig hislonsche modellen
van bijvoorbeeld de bomschuil de
watertoren en hel oude poslkantooi
De modellen zullen zeker enige we
ken tentoongesteld blijven
• Bazai De NPB Vrijzinnige Ge
loofsgemeenschap afdeling Zand
voort houdt zaterdag 7 november in
hel eigen gebouw aan de Brugstraat
15 de jaarlijkse verkoopmiddag tus
sen twee en vier uur
o'VANNU 'VANNU oigamseert di
verse activiteiten en uitslapjes voor
vrouwen Naar de kaarsenmaker m
Haarlem gaan de vrouwen op 6 vi ij
dag november gecombineerd met
een bezoek aan een bi um café Ver
trek kwarl over twee m de Louis
Davidsstraal
• Will} de Houck Werk van Willy de
Houck wordl vanaf zaterdagmiddag
7 novembei tenloongesteld in gale
ne Verburg De galerie is open in het
weekeinde van een tol zes uur en op
afspraaK Verburg is gevesligd aan
de Slalionssti aat 15 in Zandvooit
Tot en mei 13 december
• Expositie Sleijpen maakt objec
ten gesmeed uil slaal en ijzer
Lipsch De Vries onldoet de mens in
haai aquai ellen van franje en bal
last De exposilie in galene Ackei
steijn aan de Grote Krocht 2<i De
galerie is open op woensdag dondei
dag zaterdag en zondag van tw ee tot
vijf en op vrijdag van twee tot negen
• Eten, dunken dansen Restauiant
Queenie orgamseeit elke vnjdac
avond een Scandinavisch bultet
Kosten 37,50 pei peisoon Opwoens
dag 9 decemtaei is er een vvijnpioefa
vond Badische wijnen staan klaai
om gepioeft te woiden evenals een
Bouigondische Table d Hote De
prijs is 32,50 pei peisoon Zateidag
28 en zondag 29 novembei is ei de
Weense avond

geven Ze denken /eku dat il \ooi
me/el! kom /o v u \olgdc hl) ons
gespn k I list k\v mi ik bij een
kast \an een huis k kon /u n dat
da.» heel wat „eld z it Iets t,even
ho m a n Ik hi b il ^egiicnd /ei
die knakkei It kon /u n dat ie
loo;, Bi] een andei huis v ei zon
n e n / e w t ei w U a n d c i s D e v i o u u
die opendeed vutekle el ishaul
dat ze al um ei n indeie eolleclant
had gegeven t e i v i j l ik ze kei was
dat ik d u i m d e \ \ a s d i L i n ha u wijk
liep
bchiehtii, keek hi] om zich hec n
Weet u /n hl) en xijn stem
klonk Hulsten n cl Hoe ecnvoucli
gei het huis hoe meei /e geven
Ik knikte Ik hennneide mij de
ti]d dat ook ik m een opwellin»
van enthousiasme met een eollec
tebus dooi dit dm p tiolv Na diic
stiaten hield ik het al vooi gezien

Volhouder
Toen ik hem dat vertelde keek
hi] mij meel wai ig aan Toen al
vioeg hij ongelovig Het legen
de zo verontschuldigde ik mij
Nou en vioeg de man Het
waaide ook 701 ik Hij schudde
zijn hootcl Mencei is geen vol
houder merkte hij op Hij keek
bedachtzaam Mensen hebben
niets meci voor elkaai ovei Neem
nou de kankerbestryding Ieder
een weet dat daai veel geld vooi
nodig is en ook de diei enbescher
mmg kan best nog wat extra geld
gebruiken Hij wreef langs zijn
neus Die dein hadden ze nooil
zomaar dicht mogen smylen Als
ze me van te voien hadden ge
waarschuwd had ik mijn kop Ie
rug kunnen Irekken Aan de over
kant van de sti aat schuifelde een
vrouw langs de gevels Ze is aan
het collecteren De panden van
haar jas flapperen in de wind De
man naast mij kijkt schuldbe
wust , Ik moet gaan zegl hij La
Ier in de avond kom ik hem weei
legen Zijn ene hand omklemt een
collectebus De andeie hand
houdt stevig de bovenkanl van
zijn jas bijeen Ik kan het met
laten ' zegl hij veronlschuldigend
Dan vol Irols Op nummer veer
tien gaven ze een tienlje "
Dil was hel weer vooi deze week
Blijf gezond, lot de volgende week
BRAM STIJNEN

50 jaar een paar
ZANDVOORT
De heer P F
Schmilz en mevrouw E Schmilz Jo
rilzaai hopen op woensdag 11 nö
vemtaei hun vijftigjarig huwelijks
feest te vieren Burgemeester Van
der Heijden zal het echtpaar die dag
om elf uur komen feliciteren

D66 vrienden
ZANDVOORT D66 zal op 19 no
vember een Vnendenclub D66
Zandvoorl oplichten De vrienden
zullen zich die avond ook gaan bui
gen ov er de gemeentebegroling 1993
het oudei enbeleid en de vooiberei
ding van de \ ei kiezingen m 1994
Alle belangstellenden zijn welkom
om 20 00 uui m het Palace Hotel,
Buigemeester van Fenemaplem 2

Structuurschets
ZANDVOORT
Op maandag
avond lb no\emljer houdt de
VVD afdeling Zand\ooit Bentveld
een openbare ledenvergadering in
het Boeckameisnest aan de Zand
voortselaan Aanvang 20 00 uur Met
name de stiuctuui schets zal uitge
breid aan de oide woiden gesteld

Collectes
ZANDVOORT De Nationale Kol
lecte Veistandehike Gehandicapten
heeft in Zand\ooit een bedrag
3 727 ?T gulden opgeleverd In deze
gemeente heelt een deitigtal vrijwil
ligei s mcege\\ erkt aan de huis aan
huis collecte \ olgens de organisa
toien kuist hen \\eik ten behoeve
\an \eistandeli]k gehandicapten
zoals noodopvang en praktische
thuishulp daarmee een nieuwe im
puls
De collecte vin de Nedeilandse
Biandwonden
Stichting heeft
621735 gulden opgebiacht Von°
jaai weid ei 5faH 90 ingezameld De
opbrengst \\oidt besteed aan veibe
tering van de behandeling van
bi andw ondpatienten v ooi lichting
ovei het v ooi komen van bi andwon
den wetenschappelijk onderzoek en
het beheei \an de Nationale Huid
bank

Nieuw meubilair
Beatrixschool

ZANDVOORT De Stichting vooi
Chnstelijk Ondei w ijs heeft bij de
laad een aam i aas ingediend om ta
leitjes en stoeltjes vooi de kleuteis
van de Beatuxschool te mogen v ei
v angen Het meubüaii is in 1970 aan
• Expositie .Ion? A issei Van 20 okto geschaft en in slechte staat Het gaat
bei tol en met 29 novembei expo
om twee kleuleisels en dei tien km
seeil de Haai lemmei J A Jong!"1 Vis dei sets De kosten bcdiagen een
sei in de openbare bibholheek in kleine 3800 gulden De gemeente
Zandvooit De tentoonstelling toont noemt het vei v angen v an het nieubi
aquarellen met als ondei wei p land lau technisch ondei houd en vei
schappen en stillevens De werken wacht van het Rijk via het veigoe
zijn te bezichtigen tijdens de ope dingsstelsel basisondeiwijs een ver
nmgsuren van de bibliotheek aan de aoeding via de post Andei e Vooi zie
Pi msesseweg 34
ningen' te ontvangen
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TEAMLEIDER.
WAAROM HEEFT U DE VORI6E KEER
NIET6ESCHREVEN?
ziekenverzorgenden en voe-

wachten wij veel van u Zoals

dmgsassiste/iten Natuurlijk

een verpleegkundige voorop-

gelezen Dat is jammer, want

houdt u voldoende tijd over

leiding of ziekenverzorgende

het betreft een interessante

om ook directe bewonerszorg

met een voortgezette oplei-

In december kun je starten met
onze full-time opleiding!

functie in het humanistische

te verlenen

dmg, leidinggevende ervaring

Uu h Sh i lom in Osdoip is mu /om i n e e n \eiplee.,huis
\\ i| \\Lilvi_n i m IK! \\L|/I|II \ m onyOL .1 100 be\\onus mu t e n loodse iditemionel
I)H -,ccll i.ui SJKII i Ie dimensie i m ons luns

Misschien heeft u hem de

Wil je ziekenverzorgende worden?

vorige keer niet gezien

of

Eduard Douwes Dekkerhuis
(CDD) in Amsterdam-Noord

U ontwikkelt dagprogramma's en voert deze uit In over-

Wij bieden u een salaris

vernieuwt u de organisatie en

van maximaal f 4 091,- bruto

huis voor psychogeriatrische

daarmee de inhoud van het

per maand op full-time basis

bewoners en een dagbehande-

werk

m-

(FWG45) De functie kan ook

lingscentrum

breng is daarbij zeker van be-

m deeltijd voor minimaal 32

lang U zorgt natuurlijk wel

uur per week worden vervuld

zorgmgshuis,

een

verpleeg-

Daarnaast biedt het EDD
allerlei voorzieningen en actt-

De opleiding

TT A
ik heb belangstelling \ooi de ZV opleiding \ j n
l jLJL» Beth Sh ilom SILILII mij d i uom een infoim itiepakket
*^
en een sollieit Uieloimuliei

Kon |e in sejilunbu mei i in de opludmn beumnen
bijNooibeekl omd U )e non een heiex imen h ld' O in kun
|e o j") t deeembei ilsno4 si uien mei de opleiding /ie
kemei/ot^enele Als |e jonnei bent cl m 25 ja u heb je
\ \ e l een diploni i noduj (bijxooibeelcl l BO ol M A \ O )

N ia m

Uw persoonlijke

Heeft

dat de werksfeer goed blijft.

viteiten voor buurtbewoners
A k e t v v iieim^sti ut 2 i-> 1069 G D Amsludam
Ol bel \o()i nieei inloim itie niet
l i ins Pieleison telefoon 020 6106205
Ook kun je een ilspi i ik maken om eens
ie komen

psychogenatrie

leg met het afdelingshoofd

Het EDD omvat een ver-

\|s /lekeiuei/oi^enik heb |i il\\ issekiul en leuk \ \ e i k
\iU het in ikl\eli|l\s| m l U hel neell \ \ e l \olclot_nm4
Omd it |e met mensen \ \ e i k i die |e nodii; hebben
louvv \ \ e i k ' Kom cl in n i u lielh Sh ilom \ooi de oplei
tlinn lol /iekui\ei/oigeilde
l en unieke kombmilie \ in leien en \\eil\en

en kennis van en ervaring met

Ook overlegt u met andere

verpleeghuis

disciplines,

zoals

verpleeg-

een sollicitatiebrief naar het

huisartsen,

maatschappelijk

Eduard Douwes Dekkerhuis,

leiding willen geven aan de

werkenden en fysiotherapeu-

ter attentie van de afdeling

dagelijkse verzorging en ver-

ten. Kortom, u vervult een

personeelszaken,

plegmg van 15 psychogena-

verantwoordelijke en veelzij-

straat 11, 1034 XZ Amster-

tnsche bewoners

dige

dam

het

functie

Daarom

ver-

afdelingen.

matie met Jan Davidson of

V4 noord, met het accent op

Frank

individueel gerichte zorg.

hoofden, tel. 020-6312933

_

Telefoon

_

Heb je belangstelling?

Diploma

\ ui cl in de bon m en stuui cle/e n i u Beth Sh ilom
ildelinu Peisoneels/iken

N ition i l i t e i t

ook de nota 'nieuwe start V4'

Daarnaast geeft u als teamleider leiding aan (leerlmg)-

_

afdelmgs-

over de functie. Bij hen kunt u

uiteenlopend

\\ oonpLi.its

Wolberts,

Zij vertellen u graag meer

VI noord, hier is de zorgvraag

Postcode

Schoener-

Of bel voor meer mfor-

Het betreft de volgende

Aches -—

belangstelling

zoeken wi] teamleiders, die

Voor

m/\

u

voor deze functie7 Schrijf dan

EDUARD DOUWES DEKKERHUIS

aanvragen.

HUN THUIS \$ ONS VAK.

BETH SHAL<

AUTOHUIS

M

SANDTLAAN

STICHTING WERKGEMEENSCHAP ORTHOPEDAGOGISCHE ZORG
Voor dag- en wooncentrum De Werf zoeken wi|

zet feit iMbt voer l

4 (AOTW)
BEGELEIDERS'M

Dit weekeinde

GROOTSTE AUTOSHOW
VAN ZUID-HOLLAND

part-time
Het betreft twee functies voor 5O% en twee voor ÓO%

op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november

De vacatures zijn voor de woongroepen met verstandelijk

(van 10.00 tot 18.00 uur) (van 10.00 tot 21.00 uur) (van 10.00 tot 17.00 uur)

gehandicapte kinderen en (|ong) volwassenen met
gedragsproblemen op de unit Klinkerweg 82 en 84

-NU MET EXTRA VOORDEEL

Beide groepen bieden ook crisisopvang De begeleiding
is intensief en richt zich op het bieden van structuur en

Tijdens de showdagen kunt u bij aankoop van een occasion kiezen uit:
radio/cassetterecorder of een trekhaak of 3 mnd. wegenbelasting of helft van
uw keuze in kontanten.

gedragsregulering
Kandidaten dienen ervaring te hebben m het werken met
mensen met gedragsproblemen Een gerichte opleiding is

,'x VW Golf Benz + diesel
2x Ford Escort KR3i met alle opties m nw st
Honda Prelude 2 O EX
l ord Fiesta 1 3 GL zeer mooi
Honda Civic CRX zeer excl
ford Escort 1 3 zeer mooi
Opel Kadett 1 3 S zeer mooi
Fiat Ritmo 5 drs
Toyota Carolla 4 drs sedan
-iat Panda zeer zuinig
2x VW Golf GTi zeer excl veel opties
2x Alfa 75+33
Nissan Sunny Flonda 16 SLX
Ford Escort 14 nw model
2x Nissan Sunny coupe grijs+rood
2x Renault 19 GTD diesel 5 drs

1989
1986
1986
1989
1986
1985
1984
1987
1987
1988
1988
1989
1990
1989
1990
1991

va
va

va

va
va

15 950
13750
13750
14500
15950
7950
5750
6950
8750
8950
17950
16950
17950
14950
17950
19750

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

236 - p m
206 p m
206 p m
224 p m
236-p m
119 p m
80 p m
97 p m
131 p m
131 p m
269 p m
254 p m
269 p m
224 p m
269-p m
296 p m

AUTOHUIS SANDTLAAN BIEDT
5 STERREN SERVICE
* 1 JAAR GARANTIE * AFL.BEURT * DISCRETE
FINANCIERING -k CORRECTE BEHANDELING * APK KEURING
3x Opel Kadett Sedan 14i benz of diesel
4x Peugeot 309 LPG diesel benz
Honda Accord 2 O EX
3x Audi 80 LPG diesel benz
Austin Metro GT
Nissan Sunny diesel 5 drs
3x Peugeot 205 LPG diesel benz

1990
1989
1989
1989
1989
1989
1989

va
va
va
va

16950
129501595021950
1195015750
14750

of
of
of
of
of
of
of

254
194
236 329
179
236
224 -

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

Voor iedere bezoeker staat er een drankje en 'n hapje klaar!
Voor vrouwen en kinderen een leuke attentie!
Heeft u een caravan, motor of boot? Geen nood: Bij
AUTOHUIS SANDTLAAN KRIJGT U DE HOOGSTE
INRUILPRIJZEN BEL NU!

va
va
va
va

pm
pm
pm
pm
pm

2x Toyota Carolla 16 kleppen
3x Fiat UNO 3+5 drs
3x Ford Sierra diesel 3+5 drs
2x Ford Sierra 20 5 drs LPG of benz
Honda Civic
BMW 320i zeer apart verlaagd sportvelgen schuif
dak metallic kleur
BMW 316 automaat zeer mooi veel ace
2x Mercedes 190 diesel
2x Nissan Bluebird hatchback + sedan met of zonder

1990
1990
1989
1990
1989
1986
1986
1986

va

1 4 9 5 0 - 0 ( 2 2 4 pm
13750 0(206 pm
17950 0(269 pm

LPG

1989

va

14950-0(224

AUTOHUIS

1 6 9 5 0 - o f 254
14750 0(224
15 5 0 0 - o f 236
16950-of 254
15750 0(236

Volvo 340 GL automaat
Rover 213 S sedan
BMW 324 diesel 4 drs
3x Ford Onon
Toyota Canna 20
2xVWPolo
Toyota Celica 2 O ST zeer sportief
3x Mazda 626 LPG diesel benz hatchback
Opel Omega 20!
2x Opel Omega combi 2Oi LPG

va
va
va
va

1275015 750 155001395014950
1195020 950 •
167501650019750

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

191 - p m
236 - p m
236 - p m
206 p m
224 p m
179- pm
314- pm
254 - p m
254 - p m
296 - p m

niet strikt noodzakelijk Een sterke persoonlijkheid, die
duidelijkheid en structuur kan bieden en stevig m z'n
schoenen staat, is van harte welkom 1

wommmfa

De CAO voor het Ziekenhuiswezen is van toepassing

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de SWOZ,
regio Noord/Centrum, afdeling P&O, Klinkerweg 75,

Wij geven / 2.000,- tot 4.000,- terug voor uw oude auto
ongeacht in welke staat deze verkeert.
BMW 3181
Toyota Celica coupe
2x Honda Eurodeck autom + schakel 2 O ex
Opel Kadett GSi zeer excl veel ace
3x Opel Kadett combi diesel LPG benz
Opel Omega 2 3 turbo diesel
Ford Sierra combi 5 drs
Mazda 323 1 5 5-drs
Honda Eurodeck autm 2 O EX
Ford Sierra 2 O GL 5 drs
BMW 323i speed veel ace
2x Opel Kadett 1 6 LS 3+5 drs
2x Ford Escort 1 6 GL + 1 3 3+5 drs
Mazda 626 hatchback m nw st
Renault 2 5 GTS 5 speed LPG
2x Ford Scorpio 2 O GL + LPG
Fiat Tipo 1e eigen
2x BMW 318 + 316 + LPG en benz 5 speed

1989
1986
1989
1987
1988
1989
1988
1987
1986
1987
1985
1987
1987
1985
1987
1989
1990
1984/85

va
va

va
va
va
va

17950-of 269-p m
11 750- of 179- p m
16950-0(254 p m
16750-of 254-p m
12750- of 291 - p m
15 750 - of 236 - p m
14 7 5 0 - o f 224 p m
9 950 - of 149 - p m
11 950 - of 179 p m
11 950- of 179- p m
1 2 9 5 0 - o f 194-p m
9 7 5 0 - o f 146-p m
9 750-of 146-p m
6950-of 104-pm
11 250 - of 179 - p m
1 4 2 ^ 0 - o f 224-p m
16250-of 254-p m
10950-of 164-p m
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Financiering geen probleem.
Wij financieren bijna iedereen.
Ook AOW'ers en WAO'ers.
Voor meer informatie, bel nu

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

01718-35221

dat is communiceren
zonder misverstanden..

pm

Sandtlaan 2 - Rijnsburg

Tel. showroom
01718-35221
Tel. werkplaats
01718-35325

ep
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LET OP!

Als u thuis moeilijk weg kunt en u kiest één van deze occasions
kunt u ook telefonisch financiering aanvragen.

SANDTLAAN

1988
1989
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1991

het faxnummer is

020-5626283

m

Lutmastraat 181-183
1073 GX Amsterdam
Tel 020-6751011

ZIEKENVERZORGENDE, EEN GERICHTE
BEROEPSKEUZE
Als je niet alleen graag mét mensen maar ook vóór mensen
werkt als je m teamverband met collega s wilt samenwerken
als je een beroep zoekt dat meer vraagt dan een helpende
hand en een aandachtig oor een beroep dat ook vraagt om
deskundige hulpverlening inzet en incasseringsvermogen
kies dan voor het beroep voor ziekenverzorgende
De Centrale School Gezondheidszorg verzorgt de opleiding
tot ziekenverzorgende die twee keer per jaar start en bestaat
uit een praktisch en een theoretisch gedeelte De opleiding
duurt dertig maanden je werkt en studeert tegelijkertijd
Als je de opleiding wilt beginnen dien je te solliciteren bij één
van de zes verpleeghuizen waar de CSG het theoretisch deel
van de opleiding verzorgt Deze verpleeghuizen zijn
Bernardus Flevohuis De Poort Dr Sarphatihuis Tabitha
Wittenberg
Voor adressen en telefoonnummers kun je de CSG bellen
Het is mogelijk de opleiding op \erschillende manieren te
volgen het kan fulltime maar ook parttime Tevens bestaat de
mogelijkheid om als je niet aan de vooropleidingseisen
voldoet via schakelcursussen in te stromen Voor informatie
over de vooropleidmgseisen kun je ook naar de CSG bellen of
schrijven
Binnen de CSG wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een
uitgebreid pakket aan bij en nascholingsactiviteiten zodat het
voor afgestudeerde ziekenverzorgenden mogelijk is t>ij te
blijven op hun vakgebied en hun blik te verruimen
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We houden kinderen al zo lang mogelijk op de basisschool9

MENINGEN

'Weer Samen Naar SchopF is
voor Zandvoort niet nodig
ZANDVOORT - Dit schooi
jaar is het project 'Weer Sa
men Naar School' gestart
Doelstelling hiervan is de leerlingen zo lang mogelijk op de
oewone basisschool te houden
en ze minder snel door te stu
i en naar het speciaal onderwijs "Voor Zandvoort is zo'n
pioject eigenlijk niet nodig
We doen en deden er al alles
aan om kinderen m Zandvoort
op school te houden," ver
klaart schooldirecteur Marja
Snijders Blok van de Mariaschool
door Marianne Timmer
Van onze school zijn er vorig jaar
twee kinderen naar het speciaal on
derwijs gegaan Het jaar daarvoor
waren het er nul, daarvoor idem dito
en vier jaar geleden ging het ook om
twee leerlingen," rekent schooldi
lecteur Marja Snijders Blok voor
Uit het directeurenoverleg, dat de
schooldirecteuren van Zandvoortse
scholen regelmatig voeren, weet ze
dat het ook voor de andere Zand
voortse basisscholen geldt, dat er
per school gemiddeld maar een leer
ling doorgestuurd wordt naar het
speciaal onderwijs
"We doen er echt alles aan om een
kind op de gewone basisschool te
houden Als een scholier wat achter
blijft, wordt er bijles gegeven door
een remedial teacher en besteden we
als leerkrachten extra aandacht aan
de leerling Immers, een kind dat les
moet volgen voor speciaal onder
wijs, moet daarvoor helemaal naar
Haarlem Dan moet het geruime tijd
reizen, dus zo'n leerling maakt
enorm lange dagen Dat vergt veel
van zo'n kind, dat misschien toch al
moeite heeft met concentreren Als
leerkracht houd je daar rekening
mee '
Volgens de directeur is het ook zo
dat er soms
meer aan de
hand is met de
leerling die ach
terblijft, dan al
leen een leerpro
bleem
"Een »«---•
kind kan faal
angst hebben, of thuis problemen
hebben Dat los je met op met het
geven van extra lessen En als de
problemen met opgelost worden,
blijven de kinderen de achterstand
in de klas houden en worden ze nog
onzekerder"

Ook omdat de kinderen anders een lange reis naar Haarlem zouden moeten maken, worden de Zandvoortse
Foto Bram St jnen
kinderen zo lang mogelijk uit het speciaal onderwijs gehouden

kan me echter voorstellen dat het m
bijvoorbeeld grote steden, met veel
allochtonen die een taalachterstand
kunnen hebben, of problemen heb
ben met het aanpassen aan de cul
tuur, wel een nuttig project is Daar
bij komt dat de scholen voor spe
ciaal onderwijs daar dichter in de
buurt zijn "
Daarnaast vindt ze het project
nuttig omdat ze het goed vindt dat
de know how van de leei krachten
vergroot wordt

een samenwerkingsverband verbon
den Als je dan weet hoe weinig leer
lingen vanuit Zandvoort naar het
speciaal onderwijs gaan, kan je je
afvragen of het project hier geld be
spaart Er is een toename van leer
lingen m het speciaal onderwijs
Marja Snijders Blok sluit niet uit
dat juist de bezuiniging daar deel
aan is ' De klassen worden groter,
het vakkenpakket uitgebreider De
leerkrachten houden
daardoor
steeds minder tijd over voor begelei
ding van moei
lijk lerende km
deren '
Het samenwer
kingsverband in
het kader van
mmmm*m*m*^m^^ het project Weer
Samen
Naar
School, kon op twee manieren ge
stalte krijgen Het was mogelijk om
zuilair en mterzuilair samen te wer
ken De Zandvoortse scholen kozen
voor een mterzuilaire samenwer
king

'Jammer dat we als Zandvoortse
scholen niet mochten samenwerken'

De schooldirecteur sluit echter
met uit dat het project slechts mge
voerd is als een bezuimgmgsmaatre
gel Scholen voor speciaal onderwijs
kosten immers enorm veel geld
"Maar ook het project kost veel
geld De leerkrachten krijgen cur
sussen in bijvoorbeeld het signale
Marja Snijders Blok vraagt zich ren van moeilijk lerende kinderen
daarom ook af, of het project Weer Daarnaast wordt er regelmatig in
Samen Naar School, in Zandvoort formatie verstrekt En er zijn na
van belang is voor de leerlingen ' Ik tuurlijk administratieve kosten aan

ZANDVOORT
Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht
gaat volgend jaar aan twee
complexen grootonderhoud
uitvoeren EMM moet dit
soort projecten voortaan
helemaal zelf betalen De
kosten voor 1993 bedragen
bijna 3,4 miljoen gulden
De complexen die voor
grootonderhoud op de planning
staan, zijn complex 6 en complex
1 Het eerste omvat de woningen
A J van der Moolenstraat 2 tot en
met 52 en Vondellaan l tot en met
23

Van complex 7 is volgend jaar
een deel van de woningen aan de
beurt A J van der Moolenstraat
70 tot en met 84
De woningen Van Lennepweg
69 zwart tot en met 103 zwart
worden in 1994 verbeterd, evenals Aderlating
complex 8
Volgens ad interim directeur
Deze keuze is al gemaakt bij het
Peter Kramer geeft dat geen
vaststellen van het meerjaren
problemen „Maar hf t is natuur lijk
onderhoudsprogramma De
wel een financiële aderlating In het
huurders worden vooraf
verleden kregen we zo'n 10 a 11
geïnformeerd omtrent aard,
duizend gulden per woning, dat is
omvang tijdsduur en gevolgen
nu voorbij Die moeten we nu zelf

De landelijke besturenorgamsa
ties hebben de lokale besturen on
der druk gezet,' verklaart Gep Jong
bloed, regionaal projectmanager
Weer Samen Naar School Daar
door besloten de schoolbesturen
van de buurgemeenten te kiezen
voor een zuilair samenwerkingsver
band en was er onvoldoende draag
vlak voor een samenwerking tussen
de Zandvoortse scholen met scholen
uit een buurgemeente'

De "typisch Nederlandse voor
keur voor zuilen ' is volgens hem de
De schooldirecteuren, leerkrach reden geweest van de keuze van de
ten en medezeggenschapsraden von landelijke besturen Volgens Jong
den het het prettigst als de Zand bloed is de goede samenwerking tus
voortse scholen, eventueel samen sen Zandvoortse scholen van alle
met scholen uit een buurgemeente, identiteiten, uniek

EMM voert volgend
jaar voor 3 miljoen
groot onderhoud uit
van de werkzaamheden
EMM moet in de toekomst de
groot onderhoudsprojecten
helemaal zelf betalen De
verbeteringssubsidies voor het
na oorlogse womngbezit houden
namelijk op te bestaan

met elkaar aan de slag zouden gaan
' Als we met elkaar zouden samen
werken konden we bijvoorbeeld de
leerlmgenvolgprogramma s en toet
sen op elkaar afstemmen Dat zou
ook prettig zijn voor kinderen die
om wat voor reden dan ook, binnen
Zandvoort van school veranderen,'
meent Snijders Blok
Toch moeten de scholen uiteinde
lijk zuilair met elkaar gaan samen
werken

betalen De lening voor deze
investeringen moet gefinancierd
worden met de
exploitatie opbrengst van de
complexen
Een en ander is een gevolg van de
Tussenbalans uit politiek Den
Haag De woningbouwvereniging
ziet daar ook positieve kanten aan
zo blijkt uit het Werkplan 1993
In het verleden moesten sommige
werkzaamheden die technisch
gezien nog met noodzakelijk
waren, wel uitgevoerd worden
omwille van de subsidie Dat is nu
met meer nodig

De werkzaamheden kunnen nu
gefaseerd, oftewel verspreid over
een aantal jaren, plaatsvinden Dus
op momenten dat het echt nodig is

Aanpassingen
De woningbouwvereniging wil in
1993 bekijken, hoe zij bewoners
zoveel mogelijk de kans kan geven
om de woning aan hun eigen
wensen aan te passen EMM wil
haar huurders zelfs 'hulp en
bemiddeling' bieden bij zelf aan te
brengen veranderingen Dat
beschouwt zij als onderdeel van
ons dienstenprodukt'
Aanpassingen voor
gehandicapten worden niet meer
voor honderd procent gedekt
door de Regeling Geldelijke
Steun Huisvesting
Gehandicapten
De eerste 500 gulden komt voor
rekening van de huurder en is
niet meer subsidiabel
EMM wil deze huuiders
tegemoetkomen Indien de
aanpassing meer dan 4000 gulden
kost, neemt de
woningbouwvereniging vanaf l
januari 1993 ook de eerste 500
gulden voor haar rekening

De iiibnek meningen staat open vooi UIL jeatties btuni uw biie] nam de tLdattie lun (/(._<. kiant Postbus 2f> 2» U
AA Ziindvooit
Te lange brieven kunnen wolden mc/ekott U kunt UIL brief ooi ujqi ia n bij hit ndactul anti»» dut is r/u est nul
aan liet Gdstluiispleiu 12 in Zaïuhoott
De icdactie is Mefoinst.li hcieikbuai nu nutnniu 1)2 >H7 MMS

'Omroep ZFM is een grote ego-trip'
Di ie mediui'iluis \.m l u l \eichu 1
ncn pi oi;i anini.i Zanth ooi tsc- Zaken i c
,u;<-ien op IK t .utiKcl OVIM de lok.ili
omioep d.il \onirc \veok in het 7an<l
voorts NH uwsbUul stond Volijins hen
wil ZrM ei n sooit Vel onic.i wolden i n
houdt de omroep u;een tekening niet de
doelgroep

Sinds een half ]aai bibfuit hel ladio
piütjr.unma ZandvooitM, Zakc-n met
meer De lokale omioep ZrM heelt
sindfa die tijd jn>tlmiti!> m de negatie
ve publiciteit gestaan De vooitcluiend
wisselende s;ioep medewei ke i s staal
onder aanvoel mi> van een Ixstuui dal
niet goed weet w it /i] wil Een ( n andei
heeft tot gevolg dat ki itisehe medewei
kers worden sjewcu d oi ontslagen Het
beleid van de lokale omroep kenmei kt
zich door ad hoe beslissingen op basis
van onjuiste informatie Neem nu bi]
vooibeeld hel verhail van Gioot mhet
Zandvomts Nieuwsblad ovei de aan
sluitini; op de kabel navraag bi] de
PTT en Cascma levert een heel andei
(finaneieel) plaatje op de aansluitkos
ten bedragen vijfhonderd gulden een
mahg (en dus niet 3500 gulden) en de
abonneekosten honderd gulden per
maand (volgens Grool 1900 gulden)
Onjuist zijn tevens de door ZFM vei
strekte gegevens ovei de programma
raad De?e bestaat nog maar uit zeven
leden omdat het afgelopen jaar de ove
ngen hebben opgezegd De representa
tiviteit van de omroep is hiermee tot
onder de norm gedaald In legenslel
ling tot wal m het artikel staat ver
meld is De Baar sinds l juni geen
voorzitter en bestuurslid meer Uit
kwalitatief oogpunt lijkt dit een juiste
stap maar hierdoor besehikt ZFM
sinds vier maanden over een mcom
pleet "bestuur
De 'doelgroep van ZFM bestaat uit
wensen en behoeften van de bestuurs
leden zelf Men wil een sooit Veroni
ca worden Het is niet belangrijk wat
de Zandvoorter wil en wensl Integen
deel als de Zandvoorter ?ijn mening
over de omroep kenbaar maakt zoals
m de radio uitzending begin dit jaar
wordt hij afgestraft met het ontslag
van de betrokken programma makers
De luisterdichtheid is hierdoor vol
gens onderzoek gedecimaliseerd
Sponsors zijn nauwelijks meer te vin
den medewerkeis raken gedemoti
veerd en gaan weg en het bestuur trekt

/leh vudei uiu., m de vuilk \ in /ijn
e^otnp Hi l bi stuui d u n t len i in
vi UIL, in vooi subsidie bij de ^eineinli
Dil vei/oi k woidl il.,cv\L/in Di pi o
^,iammaiaid ondi i luciin-, van R
C ippel doel no_, t i n JJO^IIIL, om de
chaos binnen de omioep ti bepeilun
Ook dit woidl een lat cc het bc M u m
l uit hel afweten bij geplande v( i ^adi
nn,cn Daaiom L,L icht onvolt illiL, bi
slum \\oiclt v, ikkn' ZrM is vol_,i ns
di st Uuteneen lol (ili omioip in dn nt
/K h als /od init, U pmhlcien Zand
vooi t helft u L,cnoe_, ti b i e d e n ils h i t
gait om het umUil p o t e n t i e Ie luiste
i i u s t n e e n pmt,iamnicnn_, op ma il
ZFM is dood lang 1( vi ik lok ile om
loep Z mdvoorl'
De IK r < n l

Dr NU i

K Sluis c il
mi \rouu s Sihopm m

'Diagnose opheffen
van scholen te
vroeg gesteld'
Diiecteui \.incle Laai v a n d e X a n
Heuven (.oedluiitsehool vindt dat
raadslid Fliei msja te SIH l de diagnose
stelt dat de dne openbau basisstho
len het veld moeten luimen vooi een
nieuwe Volgens Van de Laai /il ei
wel degelijk 51 oei in het basisenulei
\V1)S

ondel wijs hè l)l)i n D< Meutei^n ]>
\ in de Mi G J v in Hein i n doe cl
hailsehool beleeit monicnucl n i
niehjk een steike -,ioc i Voe>i l j i n
a u / u l k n daai dutu, K.le u t e i s st i in
mt,e>sehieven Dat kan illei n üs
mensen dl kwaliteiten v in je sclie il
hei k e n n e n en LI kennen Hit f a n
heeft ek afgelopen j a n n s imen 111 t
de oudus veel gumtsteeid in l u l
ondel wi]skuneU_,klnTuiat van rk
schne>l Daal plukki n we nu dr
v i u c h t c n v in
e.11 11 il \ ui He l > n

dm i tl ui M i < • l \ in I li in i n
dot i f h u Isi hooi

Debatten belangrijk
\ne Citioi-ii vei/eieUt de pei s di de
batten m ile gemeenleiaadsve m ule
i ing te v o l g i n
A instaande dmsda., en vvnensdi^
10 en 11 novembei is het we ei / o v e i
Dan woiden er m de gemeente r i ids
veigadenn^en \veei voigamde be
slissingen genomen v ooi debui-,1 s
van Zandvoott Ei /uilen dooi tl
geachte a(L,evaaidigden besluite r
worden genomen die bepalend ^ijn
vooi de eeistkomende jaicn Tijdens
deze laadbvergadeimgen ^al beslist
worden hoeveel de Zandvoortse bui
gei de komende jaien moet gaan tae
talen dooi de besluiten die genomen
wolden over de begroting van 199i
en de meer] ai en raming Vooi al het
voorstel tot uitbreiding van het ge
meentehms wat l 5 miljoen gulden
moet gaan kosten zal de burger van
Zandvooit aanspreken
Het valt mij op (en mij niet alleen)
dat er weinig aandacht geschonken
woidt dooi de dames en heren van
de pei s aan de debatten en besluiten
van de gemeenteraid Nu er belang
rijke besluiten vvoiden genomen
vind ik dat wij als bui gei s van Zand
voort door de pers van de raadsbc
sluiten en de tot standkonnng daar
van op de hoogte dienen te worden
gehouden

Het is> jamniei dat door de tutspra
ken van raadslid Fliennga in het
Zandvoort^ Nieuwsblad van vorige
week de indruk gewekt worelt dat
het openbaar onderwijs niet uit de
problemen kan komen Dat doet on
recht aan de inspanningen die de
verschillende medezeggenschapsra
den die bestaan uit ouders en leer
krachten zich momenteel getioos
ten Ondei het voorzittei schap van
de wethouder van onderwijs de heer
Ingwersen woidt op constructieve
wijze op de problematiek ingegaan
De heer Fliermga had misschien be
ter even met de heer Ingwersen kun
\ne C iti IK n
nen praten voor hij zijn uitspraken
Ilo7i nobi Istr i il IS
deed Het zonder meer opheffen van
de drie openbare basisscholen komt
Naschnjt ledactie Zoals ilkr
dan ook uiterst voorbarig over Voor
maand <:al het Zanduoorts Nzcuus
die diagnose is het veel te vroeg
Zeker als ik zie dat de ouders wel blad ook volgende week de gemeente
degelijk vertrouwen in het openbaar raad&vei gadenng volgen en vei slaan

Meer vrijwilligers nodig om
Tafeltje Dekje uit te breiden
ZANDVOORT De Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort
(SWOZ) en het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening (CVH)
hebben veel te weinig vrijwilligers voor bijvoorbeeld Tafeltje
Dekje, de Belbus en de Telefonische Hulpdienst Daarom orga
niseren de stichtingen een speciale vrijwilligersdag op 15 no
vember in het Gemeenschapshuis
Tussen een en vier uur wordt er informatie verstrekt Wie
deze dagen met kan, mag bellen naar het SWOZ van dinsdag tot
en met vrijdag van negen tot vijf, 19393 of naar het CVH op
maandag tot en met vrijdag van half elf tot half een via 17373 De
gemeente heeft een folder over vrijwilligerswerk uitgegeven
Het CVH is ontstaan uit het Wel
zijnsberaad en bedoeld om plotse
Imge hulpbehoefte op te vangen
Iemand komt met een vraag die
wordt doorgegeven aan een m aan
merking komende vrijwilliger Bij
voorbeeld iets dat steeds vaker
voorkomt het begeleiden van men
sen naar ziekenhuizen

doeld en probeert juist die zelfstan
digheid van ouderen binnen de reële
mogelijkheden te bevordei en Daar
om bestaan er projecten als Tafeltje
Dekje en de Belbus Vanuit onze sig
naleringsfunctie hebben wij natuui
lijk ook dit soort ontwikkelingen ge
merkt En we kaarten die ook aan
bij de betreffende instanties

Dat kan niet met een taxi want
hè,, gaat om persoonlijke begelei
ding zelfs tot in de onderzoekska
mer,' aldus Mimi de Wolf, coordina
tor CVH Ze vervolgt De elementen
gezelschap en aanspraak spelen een
belangrijke rol Je kan je voorstellen
hoe beangstigend het voor mensen
kan zijn om naar een ziekenhuis te
moeten
Op professionele hulp, zoals ge
zmszoig wordt steeds meer bezui
mgd Tegelijkertijd blijven oudeien
steeds langer zelfstandig wonen
Aanvullend op professionele hulp
moeten dus steeds groteie gaten op
gevuld worden De hulpaanvragen
nemen in aantal toe (nu al zo n drie
duizend pei jaar) en vvoiden steeds
structureler
Nathalie Lindeboom cooidmatoi
van het SWOZ mei kt dat Het
SWOZ is speciaal vooi oudeien be

Zinvol
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Vrijwilliger Kees Carbaat zegt dat
hij het zinvol vond om na zijn pen
sioneiing vnjwilligeisweik te doen
Ik doe dit nu al vijfjaar samen met
mijn vrouw Natuurlijk mei k ik dat
het drukker woi dt en dat je mensen
steeds weei terug ziet komen Ik
heb om het zo te noemen veel vaste
klanten Je ki ijgt daardoor wel een
bepaalde band met mensen Ze lei en
je te veitiouwen Je bent een sooit
klankboid Dat is zekei belangrijk
En als ik denk dat iets wat ik doe
eigenlijk door een piofessionele
ki acht moet woiden gedaan dan zeg
ik dat tegen de cooidmator
Ook viijwilligstei Annet Klok
vindt het vnjwilligetsweik nuttig en
dankbaar wei k Je ki ijgt veel waar
dering van de mensen Je ziet ge
woon hoe belangiijk het is Neem

• De Belbus, een van de voorziemngen die steunt op vrijwilligers

bijvoorbeeld Tafeltje Dekje Simpel
weg het feit dat op deze maniei men
sen langer m hun huis kunnen blij
ven wonen een maaltijd kunnen
knjgen en dat daarnaast ei ook een
soort sociale conti ole ontstaat Ta
feitje Dekje moet dan ook uitgebreid
v\ 01 den v an drie maal naai vijf maal
pei week want eten is tenslotte een
eeiste levensbehoefte
Tijdens het wei k /ijn ele viijwilh
gei s vei zekerd Voor telelejonkosten
ot \ooi het aebiuiK van de eigen
auto woidt een onkostenveiaoeding
gegeven Waar nodig worden scho
lingscui sussen en tiaimngen ge „t
ven

lisi^i ^^jlYv-^KaVïiï^ïK^H~^rï"'ï;t;.'i«k!!
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ANTWOORDCOUPON l

Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

D Stuurt u mij meer inlormat e over (s v p invullen)
D Neemt u kontakl op voor het maken van een afspraak OVPF
(s v p nvullen)
D SCHUIFPUIEN/VOUWWANDEN/SCHUIF KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
G WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO SYSTEEM
D HORMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
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Sterk herstel
Chess Society
ZANDVOORT - Het eerste
team van Café Neuf/Chess Society heeft zich, na het verlies
in de eerste ronde, in de tweede
wedstrijd uitstekend hersteld.
Op regelmatige wijze werd het
derde schaakteam van HWP
uit Haarlem met 3-5 verslagen.
Door deze overwinning wordt
nu een gedeelde derde/vierde
plaats ingenomen.
In het Zandvoortse schaakteam
maakte Nico Huytaoom zijn debuut
tegen het derde team van Het Witte
Paard. En het bleek later op de
avond een goed debuut te worden.
Pred van de Klashorst en Olaf Cliteur speelden zoals gebruikelijk op
het scherpst van de snede, terwijl
Ton van Kempen zijn voordeeltje op
de voor hem gebruikelijke wijze rustig verwierf. Café Neuf/Chess Society oogstte dan ook snel het eerste
punt toen Van de Klashorst zijn tegenstander tot opgave dwong; De
stand kwam hiermee op 0,5 • 1,5 in
Zandvoorts voordeel, daar Jacob de
Boer reeds eerder remise overeengekomen was. Het volgende volle punt
liet niet lang op zich wachten, aangezien Ton van Kempen zijn voordeel
uitbouwde naar een degelijke overwinning. Tegelijkertijd werd echter
Jaco Otte tot opgave gedwongen,
waardoor de voorsprong terug werd
gebracht tot 1,5 - 2,5. Het meeste
publiek bevond zich echter rond de
partij van Olaf Cliteur. Cliteur zag
op slinkse wijze kans de dame te
bemachtigen. De tegenstander kreeg
hier echter dusdanig veel compensatie voor terug waardoor een zeer
sensationele strijd plaats vond. Uiteindelijk slaagde Cliteur erin toch
het punt veilig te stellen.
Minder goed verging het teamcaptain Hans van Brakel. De Zandvoorter kwam weliswaar goed uit de
opening, doch moest na een verkeerde ruil lijdzaam toezien hoe de druk
op zijn stelling vergroot werd. In
tijdnood ging Van Brakel danook
ten onder. De twee resterende partijen van Ben de Vries en Nico Huyboom moesten de beslissing brengen. Huyboom behield zijn verkregen voordeel en stelde de overwinning voor Café Neuf/Chess Society
veilig. De Vries raakte in tijdnood en
raakte een pion achter. De geroutineerde speler hield in het eindspel
de remise echter knap vast waardoor de eindstand op 3-5 in het voordeel van de Zandvoorters kwam.
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Kaartenfestival
ZVM-Kennemerland
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft ranglijstaanvoerder
Kennemerland uitstekend partij gegeven. De gasten kwamen
goed weg met de 0-0 uitslag omdat Wim Buchel vlak voor de
pauze een starfschop miste.
Overigens werden in deze wedstrijd aan beide teams vele
kaarten uitgedeeld.
Over het geheel genomen was
Zandvoortmeeuwen veel meer in de
aanval. Kennemerland beperkte
zich hoofdzakelijk tot verdedigen en
dan snel vanuit de verdediging een
counter plaatsen. Die counters waren bijzonder gevaarlijk, maar doelman Michel Winter verkeerde in
topvorm. Hij redde menigmaal op
voortreffelijke wijze.
Zandvoortmeeuwen beheerste het
spel en drong diverse keren door tot
in het strafschopgebied. Het gelukte
echter niet de kleine kansjes te benutten. Een grote kans zou vlak
voor de rust ontstaan. Rob van de
Bergh werd binnen het strafschopgebied neergelegd en de strak leidende scheidsrechter kende de Meeuwen een strafschop toe. De altijd van
elf meter trefzekere Wim Buchel
knalde de bal nu naast het doel.
In de tweede helft werd het spel te
hard. Over en weer vielen kaarten.
Kennemerland liep tegen vijf gele en
één rode kaart aan, terwijl de Zandvoorters er met vier gele kaarten afkwamen. Het werd dus een waar
kaartenfestival. Ook werd er nog gevoetbald, doch beide teams slaagden
er niet in de defensies in verlegenheid te brengen.
„Vooraf ben je blij met een gelijkspel, doch achteraf zeg ik we hadden
kunnen winnen", stelde trainer
Teun Vastenhouw. „Het was een stevige maar goede wedstrijd."

ZANDVOORT - Het zit Zandvoort'75 in de tweede klasse
KNVB niet erg mee. In de uitwedstrijd in Nijkerk tegen
NSC hadden de Zandvoorters
recht op meer dan de uiteindelijke 4-2 nederlaag. De Zandvoorters wachten nog steeds
op de eerste overwinning.

Gorter goed op dreef bij
Zandvoortse Schaak Club
Na tien minuten kon Racing Beverwijk niet meer wisselen en moest
met vier man verder. Dat inspireerde de Zandvoorters kennelijk niet,

wedstrijd meer. i_.ions aeea nei verder rustig aan en bouwde aan een
ruime overwinning. Via 67-53 liep
Lions in de slotminuten uit naar die
bewerkstelligen. Met fraai badmin- ruime 85-67 overwinning.
„Het had niet veel met basketbal
ton werd gewonnen met 15-8 en 15-7.
Door deze overwinning en het ver- te maken", meende coach Edwin
lies van DKC is Lotus inmiddels op- Borger. „In totaal floten de scheidsgeklommen naar een gedeelde eer- rechters voor maar liefst 49 fouten.
ste plaats. Stand: Airsport 5-7, Gelukkig gedroegen de teams zich
TYBB 5-7, Lotus 5-7, DKC 5 5-7, goed anders loopt het uit de hand. Ik
Duinwijck 5 5-6, Let it be 2 5-5, Me- vind dat we niet als een team speelden. Dat komt mede omdat er een
renwiek 3 5-1, Kennemerland 5-0.
Uitslagen: Lotus l - Kennemerland lage opkomst was bij de training.
8-0, Lotus 2 - De Bun 7-1, Lotus 3 - Het vergt tijd om er een team van te
maar dan moet er wel geKennemerland 6 8-0, Lotus 5 - De maken
worden. Ondanks dat ik over
Kwakel 5-3, Lotus 6 - Nijhoff 4-4, Lo- traind
spel niet blij ben hebben we toch
tus Al - Badhoevedorp Al 6-2, Lotus het
gewonnen en dat is alleen maar goed
BI - Duinwijck B2 7-1. Programma: voor
stemming. Verlies je zo'n
Tybb - Lotus l, Huizen - Lotus 2, partij de
als
deze dan had je je kunnen
Tybb 7 - Lotus 3, Johez - Lotus 4, afvragen waar
we mee bezig zijn."
Duinwijck - Lotus 5, Tybb B2 - Lotus
Lions: Vincent Telling
BI, Weesp Cl - Lotus C2, Ouderkerk 23,Topscores
Torn van der Veldt 15, Adri Beek• Lotus C2.
huizen 13.

De herendubbel van Peter Smit en
Torn Geusebroek liep dit keer erg
goed. Via winst in twee games (15-11
en 15-10) werd met een 5-0 stand de
overwinning zeker gesteld. De Zandvoortse dames voegden, door een gemakkelijke overwinning, het zesde
punt er aan toe.
In de mixeddubbel kregen Ellen
Crabbendam en Peter Smit het even
moeilijk maar via de beslissende
derde game werd orde op zaken gesteld, 15-10, 14-17 en 15-5. Francien
Ojevaar en Rene van Roode gingen
er hard tegen aan om de 8-0 zege te

Exploitatie
van sporthal
blijkt duurder
ZANDVOORT - Omdat er minder
gebruik gemaakt werd van de sporthal en er een electronisch scorebord
voor 15.000 gulden en nieuwe basketbalborden en verlichting voor 6.000
gulden werden aangeschaft, heeft de
stichting sporthal Zandvoort een tekort van ruim 21.000 gulden. De
stichting kan dat bedrag zelf niet ophoesten. Als dat zou moeten, zou de
stichting failliet gaan. Indien dit het
geval is, heeft dat gevolgen voor de
gemeente, omdat de gemeente de
stichting geld geleend heeft. Daarom
adviseren de leden van de commissies Maatschappelijk Werk en Financiën de gemeenteraad om een
krediet van ruim 21.000 gulden beschikbaar te stellen. Het krediet
rnoet ten laste gebracht worden van
de post onvoorzien 1992 en de begroting moet worden bijgesteld.

De competitie bestaat uit zes verschillende categoriën. De drie eerste
categoriën kwamen het eerste aan
de beurt. Op categorie l traden drie
Zeeschuimers op. Dertig meisjes
zwommen vier figuren voor de kriti-

sche jury. Voor sommige meisjes
was het erg spannend aangezien het
de eerste keer was. Zo ook voor de 7
jarige Simone Sindorf. Door keurig
te zwemmen veroverde zij een fraaie
zilveren plak. Natahalie Munnikes
en Sarah van Engelen volgden elkaar op de voet. Zij grepen echter
naast het eremetaal, doch een 8e en
9e plaats is een mooie prestatie.
Bij categorie 2 moesten de meisjes
iets moeilijker figuren zwemmen.
Ook op deze categorie zwommen
drie Zeeschuimers. Simone van
Keulen werd een heel goede tweede,
Carly Meyer werd fraai derde en Annemieke Sindorf veroverde een uitstekende vierde plaats.
Sanneke Molenaar en Wendy van

In de seniorencompetitie werden
tien partijen gespeeld. Gorter wist te
winnen van Pep ij n Paap en steeg
mede door de remises van de concurrentie op de ranglijst. Twint
kwam de toptien binnen door een
zege op Walther Franck. Uitslagen:
Klijn-ter Bruggen 0-1, BerkhoutWiggemansen 0-1, El Monhem-RoeIe 0-1, Schiltmeij er-Jansen 0-1, De
Oude-Den Drijver 1-0, Twint-Franck
1-0, Gorter-Paap 1-0.
De partijen tussen Van Elk-Gude,
Lindeman-Kok en Ayress tegen
Geerts eindigden in remise. Volgende week maandagavond gaat het eerste team van de Zandvoortse Schaak
Club op bezoek in Haarlem. Er
wordt dan voor de externe competitie gespeeld tegen het vijfde team
van HWP.

TZB laat veel
kansen liggen
ZANDVOORT - TZB heeft in
de wedstrijd tegen DEM 5 de
mogelijkheid gehad voor een
verrassing te zorgen. De Znndvoorters vergaten echter het
overwicht uit te buiten waardoor koploper ongeschonden
uit de strijd kwam en met 1-1-5
won.
Voor trainer Willem Koning was
hot teleurstellend om van dit DEM
to verliezen. TZB had steeds een
groot veldovcrwicht maar wist zich
geen raad met de kansen. Een uitval
van DEM en onvoldoende ingrijpen
betekende een doelpunt, 0-1. TZB
ging mot goed voetbal nog meer ten
aanval. Jos van Houten word onderuit gehaald en de toegekende strafschop werd door Fred Zwemmer bonut. 1-1.

In de tweede helft wederom een
veel sterker TZB, maar zoals vermeld de kansen bleven onbenut.
DEM counterde een paar keer on
werden vorige week in het Gemecn- omdat do Zandvoortse defensie iouschapshuis eveneens tien partijen tief ingreep werd met 1-3 verloren.
gespeeld. Thomas Hesse werd de
grote winnaar van de avond. Hij
speelde twee partijen en won die. Op
de ranglijst maakte Hesse een
ZANDVOORT - In de
sprong omhoog van twee plaatsen hockeycompetitie lijken de daen is nu de belager geworden van mes van ZHC op de goede weg.
koploopster Rebecca Willemse.
Op bezoek bij Kikkers werd

ZHC-dames te sterk

Rebecca Willemse verloor haar
partij tegen Nanouk Marquenie
maar blijft nog aan de kop. Ook Bas
Geurst had een produktieve avond
en won tweemaal en steeg daardoor
naar de vierde plaats.
Nieuwkomer Dimitri Herders
keek een beetje de kat uit de boom.
Het was voor hem allemaal even
wennen. Ondanks knap verzet
moest hij zich gewonnen geven in de
partij tegen Sandra Beugel.

Uitslagen: Retaecca Willemse-Nanouk Marquenie 0-1, Thomas HesseHenk Willemse 1-0, Dominic Hoogendijk-Bas Geurts 0-1, Mare Habets-Jan Koning 1-0, Florian van der
Moolen-Bas van der Meij 1-0, Remco
de Roode-Martine Botman 1-0, Bas
van der Meij-Bas Geurts 0-1, Dominic Hoogendij k-Thomas Hesse 0-1,
Jeugd
Niels Filmer-Henry Hendriks 1-0,
Bij de Zandvoortse Schaakjeugd Sandra Beugel-Dimitri Herders 1-0.

een knappe 0-2 overwinning
behaald. Met dezelfde cijfers
ging het mannenteam van
ZHC ten onder bij VVV.

De dames van ZHC waren vooral
in de eerste helft een klasse beter
dan het laaggeplaatste Kikkers.
ZHC schiep, met goed en snel hockey, vele kansen maar wist daarvan
maar eenmaal te profiteren. Monique van der Staak scoorde na tien
minuten het eerste doelpunt. Het
grote overwicht werd verder niet
omgezet in meerdere treffers.
Ook in de tweede helft had ZHC
het beste van het spel. Halverwege
voerde ZHC de score op naar 0-2
door een fraai doelpunt van Miranda Schilpzand. De Zandvoortsen lieten ook nu weer kansen liggen.
Daardoor bleef Kikkers er nog in
geloven. Ook Kikkers kon de paar
kansen echter niet benutten, waardoor ZHC met een verdiende overwinning ging strijken.

Bekerstunt Nihöt/Jaap Bloem
ZANDVOORT - Na vorige
week al een ruime overwinning behaald te hebben in de
competitie, zorgden de zaalvoetballers van Nihot/Jaap
Bloem Sport afgelopen maandagavond voor een geweldige
bekerstunt. Het in de Pellikaanhal op bezoek zijnde Volendamse Kras Boys werd met
5-3 geklopt. Edwin Ariesen
werd de man van de wedstrijd
met fantastische acties en bovendien drie doelpunten.
Een uiterst gemotiveerd team van

coach Guus Marcelle kwam, tegen
het bovenaan in de hoogste afdeling
staande Kras Boys, sterk uit de opening. Edwin Ariesen werd na twee
minuten in stelling gebracht en zijn
schot verdween via de binnenkant
van de paal in het doel, 1-0. De paal
en ook de lat werden in deze eneverende wedstrijd vaak geteisterd. Zowel de Zandvoorters als de Volendammers beproefden de kwaliteit
van het houtwerk. Er was nog meer
kwaliteit te zien. Zoals het door Nihot/Jaap Bloem Sport, vooral in de
eerste helft op de houten sporthalvloer, vertoonde zaalvoetbal.

ZVM en Nieuw Vennep
met elkaar in evenwicht
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen en Nieuw Vennep
hielden elkaar geheel in evenwicht, 0-0. De eerste helft was
voor Nieuw Vennep, maar in
de tweede helft had Zandvoortmeeuwen het betere van het
spel. De wedstrijd eindigde zoals die begon en dat was een
terechte uitslag.
De badgasten misten in dit treffen
de gehele voorhoede. Freek van der
Mije en Ruud van Laere zijn nog
geblesseerd en Roy Huystee zat zijn
laatste wedstrijd schorsing uit. De
invallers hebben echter volgens trainer Pieter Keur goed werk verricht.
Zandvoortmeeuwen had het in de
eerste drie kwartier aardig moeilijk.
De Vennepers waren gevaarlijk en
de Zandvoortse verdediging moest
alle zeilen bijzetten. Zandvoort-

Goede prestatie van de jongste
kunstzwemsters Zeeschuimers
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag startte de verenigingscompetitie voor het
kunstzwemmen. Hier aan nemen negen verenigingen deel
waaronder De Zeeschuimers.
De Zandvoortse kunstzwemsters waren prima op dreef en
behaalden een fraaie tweede
plaats vlak achter de grote concurrent Alliance.

ZANDVOORT - In de strijd
voor de interne schaakcompetitie vielen vorige week de nodige verrassingen. De leden
Foto Bram Stijnen
want Racing Beverwijk bleef aardig van de Zandvoortse Schaak
Club speelden de achtste ronin de buurt, 53-43.
de. Vooral Gorter deed goede
zaken en steeg door een overToen de strijd vier tegen drie werd winning naar de zesde plaats.
was het eigenlijk geen basketbal-

Succesvolle zondag Lotus

Het topteam van Lotus kreeg rode
lantaarndrager Kennemerland op
bezoek. De herensingles van Kennemerland waren niet al te sterk, waardoor Rene van Roode en Torn Geusebroek via de gamestanden van 157, 11-15, 15-6 en 15-8, 10-15, 15-2 de
eerste punten voor Lotus binnenhaalden. De uitslagen van de damessingles waren ook deze keer geen
verrassing. Francien Ojevaar won
haar partij zeer eenvoudig met 11-2
en 11-1, terwijl Ellen Crabbendam
eveneens simpel won met 11-1 en 114. Bij deze-4-0 stand kon Lotus vrijwel niet meer stuk.

had de smaak te pakken u n mot wat
meer geluk hadden Longayroux
on/of Cast ion on dorde on vierde
doelpunt gescoord. Nu bloot' NSC
met vrij voel geluk overeind.

Do onzeker leidende scheidsreehtor gooide in do twoodo helft roet in
hot eten voor Zandvoort'75. Aanvoerder Rene Paap zou hands hebEn op die overwinning zit Zand- bun gemaakt, hetgeen de scheidsvoort'75 broodnodig te wachten. Dat rechter bestrafte met oen strafmoet clan maar aanstaande zater- schop, dio benut word, 3-2. Zanddagmiddag gebeuren als VRC om voort'75 probeerde direct do zaken
gelijk te trekken. Een uitval van
half drie op bezoek komt.
Misschien kunnen de Zandvoor- NSC betekende editer de definitieve
ters dan weer rekenen op Jan Wil- genade klap. Alex Verhoeven, maaklem Luiten, Ivar Steen en Rob Ko- to een correcte sliding. maar de
ning, die nu node in de achterhoede scheidsrechter had het anders gezien en keilde do thuisclub de tweegemist werden.
de strafschop toe. Ook nu was hel
Dat was vooral te merken m de raak, 4-2.
eerste twintig minuten. De ZandIn liet laatste gedeelte van de
voorters waren nog zoekende un
voor zij het in de gaten hadden had strijd heeft Zandvoort'75 alles op de
NSC een 2-0 voorsprong genomen, aanval gegooid. Maar als zo vaak, als
Zandvoort'75 trok sterk ten aanval je in de hoek zit waar de klappen
en kwam zeer verdiend nog voor hot vallen, dan zit het niet mee. Diverse
rustsignaal terug. Doelpunten van doclpogingen van do Zandvoortors
Robin Castien en Paul Longayroux gingen op net langs hot doel of werzorgden voor een 2-2 stand. Het den gestopt door de NSC doelman.
team van trainer Gerard Nijkamp Eindstand 4-2.

Zowel Lions als Racing Beverwijk
traden met slechts een bankspeler
aan hetgeen in de tweede helft gevolgen had. De grote foutenlast, mede
door het overdreven strakke fluiten
van de scheidsrechters, was er de
oorzaak van dat de teams onvolledig
de wedstrijd beëindigden. Racing
Berverwijk hield drie spelers over
terwijl Lions het met vier spelers
moest doen. Daardoor kon de zege
nog hoog oplopen.

ZANDVOORT - De teams
van badmintonvereniging BC
Lotus grossierden in grote
overwinningen. Maar liefst vijf
van de zes seniorenteams,
slaagden er in om alle punten
in Zandvoort te houden. Het
zesde team wist zeer verrassend koploper Nijhoff een gelij kspel af te dwingen. Ook de
Snelschaak
jeugdteams kwamen met twee
In verband met het 60-jarig be- overwinningen goed voor de
staan van de Noord-Holiandse dag.
Schaakbond vindt dit jaar voor het
eerste een persoonlijk snelschaakkampioenschap plaats. Dit kampioenschap zal bestaan uit twee voorronden en een finale. Een van de
voorronden wordt aanstaande zaterdag in Bloemendaal gespeeld. Voor
Café Neuf/Chess Society zal Olaf
Cliteur van de partij zijn.

waar de klappen vallen

ZANDVOORT - In een niet
op hoog peil staande wedstrijd
heeft Lions het derde team van
Racing Beverwijk met 85-67
verslagen. Mede door het vele
fluiten verliep de basketbalstrijd uiterst moeizaam. Zowel
Lio'ns als Racing Beverwijk
konden door de vele persoonlij ke fouten niet met een yolledig team de wedstrijd uitspelen.

In de openingsfase speelden Lions
best aanvaardbaar basketbal. Vlot
werd een 7-1 voorsprong genomen,
maar nadien ontstond een rommeli;e fase. Vele kansen werden door
Lions gemist waardoor Racing Beverwijk terug kon komen tot 9-7. Het
was vooral aan een paar gave acties
van Vincent Telling te danken dat
Lions een ruime voorsprong nam,
33-22.
Door het vele oponthoud veroorzaakt door het vele fluiten, was het
;empo laag en kon geen van beide
teams in het ritme komen. Lions
zakte weer weg en Racing Beverwijk
profiteerde door naderbij te komen,
34-31. De score had ruimer moeten
zijn, doch Lions miste een paar eenvoudige lay-ups. Ruststand 36-31.
In de tweede helft zakte het spelaeil naar een bedenkelijk niveau, ondanks een paar goede scores van
Arno Weidema en Adri Beekhuizen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Dat voetbal ging via zeer snelle en
fraaie aanvallen, doch ook het uitstekende keeperswerk van 'goodold' Jaap Bloem mag niet onvermeld
blijven. Vol verve verdigde Bloem
zijn heiligdom.
Via een bijzonder fraaie solo, besloten met een leep schot, zette Edwin Ariesen zijn ploeg op een 2-0
voorsprong. Na vijf minuten in de
tweede helft leek de partij beslist,
toen Nihot/Jaap Bloem Sport de
voorsprong uitbouwde naar 4-0. Wederom was het Edwin Ariesen die
doel trof, na een artistiek hakballetje van Robin Castien. Kras Boys
drong sterk aan maar kreeg direct
de rekening gepresenteerd. Een
snelle uitval werd besloten met een
knup en onhoudbaar schot van Bas
Heino.

Tempo
De Volendammers voerden het
tempo nog hoger op. Wat Nihot/Jaap Bloem Sport niet had moeten
doen was meegaan in dat tempo.
Daardoor balverlies waardoor het
nog bijzonder lastig werd mede omdat Wim de Jong tweemaal tegen
een onnodige twee minuten straf opliep. Kras Boys profiteerde en kwam
vier minuten voor het einde terug
tot 4-3. De doelman van Kras Boys
werd voor een extra veldspeler gewisseld, doch het man meer overwicht verdween toen ook een speler
van de gasten voor twee minuten
naar de kant moest.

meeuwen kwam dan ook twee keer
goed weg. Eerst liet doelman Ron
Eerhart een voorzet glippen en kon
een Nieuw Vennep speler de bal zomaar inschieten. Op de doellijn
voorkwam Marcel Schoorl een treffer. Vlak voor de rust opnieuw gevaar voor het Zandvoortse doel. Nu
ketste de bal naast Eerhart op de
paal.
In de tweede helft had Zandvoortmeeuwen het initiatief overgenomen. De Zandvoorters hadden veel
balbezit, combineerden goed maar
kwamen niet tot echt uitgespeelde
Coach Guus Marcelle maande zijn
doelkansen. De afstandsschoten waren te ongevaarlijk om tot succes te spelers herhaaldelijk tot kalmte.
komen. Nieuw Vennep loerde in de Dat lukte waardoor de Zandvoorters
tweede helft op de counter, maar de de laatste minuten koel uitspeelden
hechte Zandvoortse defensie had en zelfs goede kansen kregen op een
ruimere overwinning. Via een trefuitstekend kijk op het spel.
Zondagmiddag speelt Zandvoort- fer van Rob van de Bergh, na aangemeeuwen op eigen veld tegen het ven van uitblinker Edwin Ariesen,
hooggeklasseerde Concordia, aan- werd de zege definitief veilig gesteld,
5-3.
vang half drie.

Opnieuw verlies voor Casino-ZVM

ZANDVOORT - Ook de tweede zaalhandbalwedstrijd van dit seizoen
leverden de teams van Holland Casino-ZVM geen succes op. De dames
verloren van Quick met 19-4 en de heren leden een onnodige 18-16 nederlaag
tegen Dirkshorn. Onnodig omdat de Zandvoorters bij de rust een 7-13
voorsprong hadden opgebouwd. En dat ging met uitstekend handbal. Holden Broek kwamen uit in de moeilij- land Casino-ZVM was in die eerste helft een klasse beter en kwam geheel
ke categorie 3. Op deze categorie terecht op een zeer ruime voorsprong. Dat leek en had genoeg moeten zijn
kon tevens het wedstrijddiploma Cl voor de overwinning. Doch in de tweede helft stortte Holland Casino-ZVM
behaald worden. En dat deden de in. Beide teams scoorden niet in de eerste tien minuten van de tweede helft.
De Zandvoorters leken op weg naar een goede overwinning. Zoals gesteld
Zandvoortse meisjes. De eerste
plaats was voor Wendy van den lukte het niet meer en Dirkshorn begon aan de voorsprong van de ZandBroek en Sanneke Molenaar ver- voorters te knagen. Toen Dirkshorn de stand op 10-13 had gezet was het
gedaan. Holland Casino-ZVM scoorde nog maar drie treffers in de tweede
overde de bronzen plak
De Zeeschuimers legden beslag op helft, waardoor Dirkshorn alsnog een niet meer verwachte 18-16 overwinde tweede plaats achter Alliance. ning behaalde.
Om Alliance dit seizoen te verslaan
is De Zeeschuimers nog op zoek
naar enige zwemsters met tenmin- Dames
Ondanks de grote nederlaag heeft Holland Casino-ZVM wel degelijk een
ste twee diploma's. Belangstellenden kunnen kennismaken met het goede partij gespeeld. Zes Quick doelpunten ontstonden via break outs en
kunstzwemmem op woensdag van bovendien misten de Zandvoortse dames zes van de acht toegekende
vijf tot half zeven, op vrijdag van half strafworpen. Quick nam in de eerste helft een 9-3 voorsprong, die werd
zes tot zeven uur en op zaterdagmor- opgevoerd naar een ruime overwinning. Met een geflatteerde 19-4 nederlaag
vertrok Holland Casino-ZVM huiswaarts.
gen van half negen tot tien uur.

e De zaalvoetballers van Nihot/Jaap Bloem Sport zorgden maandagavond
voor fantastische acties en bovendien drie doelpunten.
Foto Bram SIM-V n

Nieuwe pomp sportvelden
ZANDVOORT - Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de begroting bijgesteld worden, omdat de sector Eigendommentaeheer een pomp
voor 27.000 gulden wil aanschaffen.
De pomp is nodig om de gemeentelijke voetbalvelden te beregenen. De
huidige pomp is dringend aan vervanging toe. De sector Eigendommenbeheer wil liever een onderwaterpomp aanschaffen, dan een bovenwaterpomp (zoals de huidige
pomp). De onderwaterpomp heeft
namelijk geen last van klimatologi-

scha invloeden, heeft minder capaciteit nodig waardoor hij dertig prncent minder energie gebruikt en
vergt minder onderhoud. Op de bogrotinp. is voor de periode 1992 tot en
met 1997 een bedrag van 15.000 gulden gereserveerd voor de vervanging
van de pomp. Van den Brand B.V.
uit Bosschcnhoofd zal de werkzaamheden uitvoeren. Dit bedrijf hooft
ook de aanleg van de beregening
voor de nieuwe sportvelden uitgó
voerd.
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Van Houten (TZB)
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Fred Zwemmer (TZB)

10

15

Fred Zwemmer wist zijn koppositie op de ranglijst te verstevigen. TZB verloor
wel met 1-3, maar het ene doelpunt kwam van de voet van Zwemmer. Ruud van
Laere kwam, door een blessure, niet in het veld en kreeg op de tweede plaats
gezelschap van de topscorer van vorig jaar. Paul Longayroux scoorde eenmaal
en ook zijn ploeg genoot Robin Castien voerde zijn totaal met een doelpunt op.
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Reizen

Voor onze snel groeiende, landelijk werkende, service-organisatie
zoeken wij op korte termijn voor de regio:

PfRSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Gelderland
GRATIS LOGIES
Na uw feest of diner, ook voor clubs en personeelsveronigingen tot 100 pers., reünies, partijen enz.
Hotel Bosoord Loenen, Veluwe. Info. Tel. 05765-1264.

België

Noorwegen

LANGLAUFEN
Ontdek 't in NOORWEGEN. k.t.v. en bad.: 02979-83329.
Volop sneeuw, rust en ruimte
Voordelige vliegreizen met
Oostenrijk
hotel. Ook hut-trektochten
01751-13820 / 020-6235821.
KETA-TOURS
HET

APPARTEMENT

Limburg

2361

Hotel DE LINDENHOF,
Valkenburg. Herfst-aanbieding: 3 overnachtingen + ontbijt ƒ 100. Combinatie met bezoek aan Thermae 2000 mogelijk. Lindenlaan 27, Valkenburg. Tel.: 04406-16291.
Wandel- en fietsarrangem.
aangeb. in mooie grensstr.

België-Z.Limb.
04409-1475.

appartementen in
Oostenrijk voor
winter(sport)vakanties. Bel:
02977-45508 voor info.

Wintersport

KOPLOPERS
GEVRAAGD

De leukste Pluto

Bel voor de gratis folder
020-6140418 (SGR).

heet u welkom met een speciaal 4-gangen november-menu in
restaurants / partycentra

Na een ruime inwerkperiode zullen de werkzaamheden bestaan uit
onderhoud, reparatie en vervanging van huishoudelijke
gastoestellen, zoals c.v.-ketels, geisers, kachels e.d.
Kennis van de nieuwe generatie c.v.-ketels strekt tot aanbeveling.
Onze werkzaamheden zijn grotendeels gericht op de
woningbestanden van beleggers zoals Pensioenfondsen en
Woningbouwverenigingen.
Tevens zijn wij actief op de particuliere
onderhouds/vervangingsmarkt en verhuren en plaatsen wij
gastoestellen bij beleggers en particulieren door het gehele land.
Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam

Je kunt nu aan de slag.

Amsteldijk 223
1079 LK Amsterdam
Tel. 020 - 6445768
Fax 020-6441145

Tel. 020-6445814

Je verdient tenminste:

jeugdskikampen

KEY GROEP

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel
extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor
de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor
vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

Fax 020-6613789

ƒ90,- per week.
Bel: 02507-16821
* (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN]

,,Komt in de ^

Menu BOSRAND f 37,50 p.p.

Menu MIRANDA f 49,50 p.p.

Wildzwiinsham
met rnango'llmoen saus

Salade van gerookte kalkoen

Heldere bouillon met Mensjes

*
Lichtgewonden
soep
van courgettes

Gestoofde lamskoteletten
in rode wijnsaus
A
Vruchtenparfait met slagroom

* medaillons
Varkenshaas
met Gorgonzola saus
A
Gember mousse

A

A

NOORWEGEN ZOMER 1993

service monteurs
aankomend service monteurs
onderhoudsmonteurs

Wij bieden onze werknemers:
- aantrekkelijk salaris;
- beschikbaarheid bedrijfsauto;
- aanvullende opleidingen;
- grote mate van zelfstandigheid
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan:

GAS SERVICE NEDERLAND B.V.
Postbus 118
6800 AC Arnhem
085-629236

Onze zaalaccommodatie in alle vestigingen is uitermate geschikt voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrijfs) party.

Het kan geen toeval zijn dat Noorwegen
de laatste tijd zo enorm in de belangstelling
staat als toeristische bestemming. Het land
was in de eerste helft van 1991 zelfs de
snelste groeier op toeristisch gebied van
alle Westeuropese landen. De aantrekkelijke natuur en de politieke stabiliteit worden
daarbij door deskundigen gezien als twee
belangrijke factoren.
Het ziet er naar uit dat Noorwegen steeds
meer profiteert van het goede imago in
deze vaak zo onrustige tijden. De steeds
grotere belangstelling van reizigers voor
natuur en milieu en ook voor actieve, enigszins avontuurlijke vakanties speelt daarbij
volgens velen eveneens een belangrijke
rol. Noorwegen betekent immers volop
ruimte, rust en natuurschoon. In Noorwegen
kun je de sleur de rug toekeren.
Het Noors Nationaal Verkeersbureau heeft
een nieuwe Nederlandstalige catalogus vol
tips en ideeën laten vervaardigen voor het
komende zomerseizoen. De 44 pagina's
tellende brochure, uitgevoerd in fraaie
kleuren, laat zien over welke rijkdommen
Noorwegen beschikt en geeft de vele mogelijkheden voor de vakantieganger aan.
Noorwegen is letterlijk een land vol hoogtepunten. In geen land ter wereld kan de vakantieganger bij voorbeeld per auto zo ver
naar het noorden oprukken als aan de
Noordkaap, een van de vele fascinerende
reisdoelen die Noorwegen heeft te bieden.
Een echt land voor individualisten, die open
staan voor nieuwe, verrassende ervaringen. Bijna alles is mogelijk in dit uitgestrek-

te, boeiende land, dat niet alleen rijkbedeeld is met nafuurschatten, maar ook met
culturele en historische rijkdommen.
De nieuwe zomer-catalogus Noorwegen
1993 geeft een uitgebreid en veelzijdig
beeld van het moderne vakantieland Noorwegen. Een land dat zomers op veel plaatsen de zon niet ziet ondergaan. Het sportvissersparadijs. Het wandelparadijs. Het
watersportparadijs. Om maar een paar
voorbeelden te noemen.
De catalogus bevat namen en adressen
van organisaties die van groot nut zijn voor
al diegenen die plannen hebben voor een
(hernieuwde) kennismaking met Noorwegen. De uitgebreide brochure geeft onder
meer een overzicht van de verbindingen
naar Noorwegen en bevat alle namen en
adressen van organisaties waar vakanties
in Noorwegen kunnen worden geboekt. En
die rij is langzamerhand indrukwekkend
lang.
In kort bestek geeft deze brochure een
zeer compleet beeld van het reisland
Noorwegen. Zo staat er bij voorbeeld informatie in over uiteenlopende zaken als
het Noorse „allemansrecht", gletsjerwandelen, fietsroutes, de middernachtzon, naturisme, tol- en douanebepalingen, vakantiehuisjes en zomerskiën. In de catalogus
zitten bovendien bonnen waarmee desgewenst uitgebreidere informatiepaketten
(zowel nationaal als regionaal) kunnen
worden aangevraagd. Een van de mogelijkheden is bij voorbeeld het grote Noorwegen Reisboek 1993 dat binnenkort verschijnt.

Tot de KEY GROEP behoren ook de unieke varende party-lokatie radersalonboot
KAPITEIN KOK in Amsterdam, tel. 020 - 6234971 (voor gezelschappen vanaf minimaal
80 en maximaal 375 gasten) en restaurant/partycentrum HET RECHTHUIS in Uithoorn.

SLAGROOM
SCHNITT

Bij Heemstede rechtsaf.
U kunt Noor\vegen tot-in-de-ziel leren
kennen. Kijk maar in het nieuwe zomerprogramma van Norske Jurist Sei^ice:
informatie over iedere streek en ieder dorp,
routebeschrijvingen en een lijst van de
belangrijkste bootverbindingen, die NTS
gratis voor u reserveert!
Zó kunt u pas écht genieten van de adembenemende vergezichten, de imponerende
fjorden, de komfortabele hotels en pensions,
de bungalows en kampeerhutten.
U moet er alleen even voor naar
Heemstede komen, of bellen met der
Noor wegen-kenners-bij-uitstek:
Norske Turist Service, Herenweg64,
2101 ML Heemstede, tel. 023 - 28 98 56 .

vNoorvvegen zie je met NorskeTurist Service.

Noorwegen

HERFST

200 gram van
6,50 voor

de lekkerste
paddestoelen

HOC5EWEG 28. TEl_ 12989

AART VEER

NIEUIWE LEER EN SUEDE COLLECTIE
BIJ DE GROOTSTE VANf NEDERLAND
ir jtïiirïifn rïÏÖT HALTESTRMT 11,

o.a.
shi-i-take
cantharellen
grotchampignons
mergelchampignons
oesterzwammen
trompettes de la mort

ZAND VOO RT TEL: 02507-14642

10.000 STUKS
LEDEREN KLEDING

Burger Internationa'
NOORS NATIONAAL
VERKEERSBUREAU

Als Verkeersbureau beschikken wij over een grote
hoeveelheid documentatie
om een ieder te informeren
over het vakantieland
Noorwegen. Wij willen u op
2 uitgaven attent maken:
1. NOORWEGEN '93
Gratis brochure' met 44
pagina's algemene informatie over de vele vakantiemogelijkheden in Noorwegen
(• vrijwillige bijdrage ƒ 5,- in
de verzendkosten)

2. NOORWEGEN
REISBOEK '93
Ruim 250 pagina's boordevol feiten, informatie, kaarten,
routebeschrijvingen,
etc. etc. Uitgevoerd met
vele prachtige kleurenfoto's. Slechts voor ƒ14,95
(+ ƒ 5,- verzendkosten).
Beide uitgaven verschijnen
begin januari 1993.
Bel en bestel nu!
Het tel.nr. is 020-671.00.61
en u krijgt het z.s.m. thuis
gezonden.

PADDESTOELEN-MELANGE

t/m

1 regel 10,05

t/m

2 regels

20,10

t/m

3 regels

30,15

*•l
/
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PERSCOMBINATIE
is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en
de Weekmediabladen.
Ten behoeve van onze afdeling Verpakking zoeken wij op
korte termijn een

IITALIAI

verricht

maandag
vrijdag

11.15-15.30 uur
06.00-15.30 uur

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

00.30-04.00 uur
23.30-03.00 uur
23.30-03.00 uur
23.30-03.00 uur
23.30-03.00 uur
22.30-05.00 uur

(30 minuten pauze)

Gemiddeld aantal uren per week: 18.125 uur.

40,20

t/m

5 regels

50,25

t/m

6 regels

60,30

t/m

7 regels

70,35

Zij die voor deze functie in aanmerking wensen te komen,
dienen minimaal te beschikken over een afgeronde LTSopleiding op C-niveau.

t/m

8 regels

80,40

De minimum leeftijd is 18 jaar.

t/m

9 regels

90,45

t/m 10 regels

100,50

Ervaring in een soortgelijke functie is gewenst, doch niet absoluut noodzakelijk.

Naam
Adres
Postcode

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag
tussen 8.30 en 20.00 uur,
tel. 020-5626271 fax : 020-6656321
Schriftelijk: vul de bon in en zend deze
aan: Weekmedia Reizen,
Antwoordnummer l 249
1000 PA Amsterdam
Voor meer informatie of advies bel.
020-5622441

Wij nodigen vooral vrouwen uit te solliciteren.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heer C. Kok, chef
Drukkerij/Verpakking, telefoon 562.2962.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met 13 november
1992 richten aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer A. Schermer, personeelsfunctionaris,
onder vermelding van AS/92.07.

NOORDWIJKAANZEE
VALKENSWAARD/LOMMEL
BAARLE NASSAU

KOOPAVONO 6EQPEHD
HELMOND KOOPZONDAG

Talentenjacht!
Oastkoks!

in een tweeploe(30 minuten pauze)
(30 minuten pauze)

Inruil leder/bont mogelijk. Gespreide betaling
mogelijk. Reiskosten
worden bij aankoop
vergoed. Niet geldig bij
speciale aanbiedingen.

:;TELvu49ZU"ZZ9Z3; BM^

Mosselen
weekend!

*

'Het totale weeksalaris bedraagt ƒ433,20 bruto per week, bij
21 jaar en ouder.

Prijzen zijn exclusief 6% btw.

ZAÜDVOORT-SLU1S
HULST-PUTTE

v/h Dankers
LEATHER WEAR BV
iMFn- HFI winun HIIRKSFSTR 21 «LMERE-HAVEN.TOUTSTRAATB, (BIJ auiatiNETTE), TEL: 035-5318204
rri ^ n* nnri o^noo' NOORDWIJK AAN ZEE, DAMPASSAGE/HOOFDSTRAATSB; T.O, HEMA

part-time
medewerker
verpakking m/v

4 regels

Plaats

MEDE PARKA'S;d/H va
LEREN PARkA'S, heren va

t/m

Telefoon

WlpTORJACK, va

GROTE KROCHT 25, ZANDVOORT

De werkzaamheden worden
gendienst:

Weekmedia Reizen verschijnt elke week in alle edities van Weekmedia t.w. : Amsterdams Stadsblad, Buiienveldertse
Lourant, Dienier Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 503.840 exemplaren.

....

Wij hebben ook een overheerlijke kant en klare

Frederikshavn - Larvik
speciale aanbieding******

UME

6-

vindt U bij

******

Gids voor rondreizen en verhuur 'Hytten'
Informatie bij uw ANVR/SGR Reisburo ot bel de generaal-agent
tel. 010 - 4 1 1 70 48

9-

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF

van 8 soorten paddestoelen.

Noorwegen:

DIT WEEKEND

KEY GROEP, Oostelijke Handelskade 9, 1019 BL Amsterdam

Donderdag 5 november:
FINALE Talentenjacht!! De voorrondes waren een groot succes en druk bezocht, deze finale mag je zeker niet missen.

-k

Vrij weekend 6, 7 en 8 november:
MOSSELENFESTIJN!! Eet je buikje rond voor ƒ 25,- (3 sausjes, groente, stokbrood en aardappelgarni)

*

Dinsdag 10 november: GASTKOKS
Deze week: DE MOEDERS.
Tongstrelende en meer dan smakelijke creaties mag je van de
MOEDERS verwachten.

Je ziet, in La Bastille gaan we weer een warme winter tegemoet.

haltestraat 58, zandvoort
02507 - 15111

IKZIEJEINLABASTILLE

Vrije tijd

TT 7"

WeekMedio

Kwaliteit koekepan
blijkt vaak matig
In de keuken mag een goede
koekepan niet ontbreken. Toch
blijkt het moeilijk te zijn een
goede koekepan te vinden. Uit
een onderzoek van de Stichting
Vergelijkend Warenonderzoek
(SVWO) blijkt dat van de 25
onderzochte merken en typen
er slechts vier de beoordeling
'goed' verdienen. Vijf koekepannen bleken 'slecht' te zijn
en eenzelfde aantal niet meer
dan 'matig'. Vooral de goedkope aluminium koekepannen
komen slecht uit het onderzoek. De SVWO onderzocht
ook de veelgehoorde bewering
dat er gezondheidsrisico's zouden zijn bij het gebruik van een
pan met een anti-aanbaklaag.
De uitkomst was geruststellend: gezondheidsschade door
het gebruik van dergelijke pannen is niet bekend.
Bij het onderzoek werden
koekepannen van verschillende soorten materialen onderzocht: aluminium met en zonder anti-aanbaklaag, geëmailleerde koekepannen van gieten plaatijzer en roestvrijstalen
exemplaren. De prijzen variëren van ƒ 11,75 tot ƒ 150. Speciaal de goedkope aluminium
pannen scoren op het punt van
kwaliteit van het materiaal
slecht; daarentegen zijn de bakprestaties over het algemeen
goed tot zeer goed.
De pannen van andere materialen kennen nogal wat problemen bij het bakken, zoals het
vastkleven van het produkt aan
de bodem van de pan. Over het
algemeen is het gebruiksgemak
van de pannen goed, behalve
van de gietijzeren exemplaren.
Die zijn zwaar en daardoor lastig met één hand te hanteren.
Op de gebruiksaanwijzing
bleek nogal wat aan te merken:
deze ontbreekt geheel, is erg beknopt of niet Nederlandstalig.
Beste koop bij de 24 cm-pannen is de aluminium koekepan
met anti-aanbaklaag Lagostina
Maitre Noir (ƒ53). Een voordelige keus doet u met de Hema
80.10.0332 Teflon 2 (ƒ24,75) en
Tefal Populair Plus (f 8). De
laatste wordt niet aanbevolen
voor elektrisch koken.

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op Postbanknummcr 1477321
t.n.v. SVWO, Den Haag en onder vermelding van 'koekepannen'.

Computers
Op het gebied van de pc's is
IBM nog steeds de top, maar dit
merk prijst zichzelf de particuliere markt uit. Op diezelfde
markt heeft onlangs het merk
Ambra z'n intrede gedaan. Het
mag officieel niet worden gezegd, maar de goedkopere Ambra is een volle dochter van
IBM en dat is ook te merken
aan de kwaliteit, vindt Personal
Computer Magazine. In het novembernummer wordt de Ambra Hurdla getest, een machine
met een 386SX/SLX-25-processor die een goed eindoordeel
krijgt. Verder in PCM onder
meer veel aandacht voor virusbestrijders en een test van vier
486-machines:
Highscreen
486DX33, KT Technology
486DX33, Hacom 486DX50 en
HTC 486DX50.
GERBIT JAN BEL
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Bomentuin: kathedraal van bast en
A

AN DE VOET van de
Utrechtse heuvelrug,
waar de Randstad
achter de horizon
verdwenen is, ligt het Von
Gimbornarboretum. Deze
bomentuin ligt te midden
van een gevarieerd
landschap met loof- en
naaldbossen, grenzend aan
de drassige graslanden
langs de traag stromende
Kromme Hij n.

verven van leer en het maken
van drukinkt bereid.
Bij het arboretum is een gidsje (ƒ 7,50) verkrijgbaar, waarin
de belangrijkste gewassen - 175
stuks uit de collectie - behandeld worden.

door Bram Wolthoorn
Het Von Gimbornarboretum
behoort tot een stiltegebied,
waar het grootsteedse lawaai
vervangen is door het geruis
van de wind in de bomen. Van
ergens uit de buurt komt de
doffe dieselbrom van een tractor, die de vruchtbare rivierklei
beploegt, aanwaaien.
De bomentuin is genoemd
naar Max von Gimtaorn, een
inktfabrikant, die in 1924 de opdracht gaf tot de aanleg van een
verzameling bomen en heesters
in de vorm van een parklandschap. Het verzamelen en kweken van houtige gewassen was
zijn hobby. Nadat de door hem
aangekochte grond door middel van het graven van sloten en
de aanleg van een windkering
voor beplanting geschikt was
gemaakt, importeerde hij overal vandaan allerlei zaden. Zijn
doel was het bijeenbrengen van
een zo groot mogelijke verzameling houtige gewassen. Coniferen, esdoorns en berken hadden zijn grote belangstelling.
Na Von Gimborns dood in
1964 kwam het arboretum, dat
inmiddels was uitgegroeid tot
een groot park naar Engels model, met bospartijen, gazons,
een heidetuin en vijvers, in het
bezit van de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Wandelen
Het in het Von Gimbornarboretum verzamelde plantmateriaal wordt tegenwoordig
gebruikt als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt de verzameling
bomen en heesters een genenbank van buiten het arboretum

Glanzend groen van dennen en sparren noodt ook in
herfst en winter tot een wandeling in het Von
Gimbornarboretum
Foto: Mariin Hoek

schaars geworden soorten.
Daarnaast is het park toegankelijk voor het publiek.
In de bomentuin zijn drie
wandelingen uitgezet: een korte van ruim dertig minuten, een
wandeling van iets meer dan
een uur en een route voor de
echte wandelaar, die twee uren
doorstappen vergt. Heidetuin
en vijvers zijn in alle routes opgenomen. Beschrijvingen bij de
planten geven informatie over
herkomst, grootte, bloeitijd en
eventuele bijzondere kenmerken.
Het arboretum is zodanig
van opzet dat de tuin het gehele
jaar iets te bieden heeft. Vanzelfsprekend is de aanblik van
het park spectaculair in het
voorjaar, als het grote orkest
van het frisse jonge groen zich
met fanfaregeschal aankondigt. In mei wordt dit groen onmiddellijk gevolgd door de
spetterende kleuren van bloeiende azalea's en rhododendrons. Maar ook de herfst, met
z'n warme, nazomerse kleuren

en de winter met de vele winterbloeiers te midden van het ingetogen glanzende groen van dennen en sparren, maakt een bezoek aan de bomentuin meer
dan waard.
Wandelend door het Von
Gimbornarboretum blijkt de
grote verscheidenheid aan
soorten. De door zijn hoogte opvallende Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) is massaal als
windkering aangeplant. In 1793
ontdekte Menzies op een van
zijn tochten deze tot honderd
meter hoge woudreus aan de
Amerikaanse westkust.
Ook de reuzensequoia's (Sequoiadendron giganteum) vormen een grootste verschijning
ook al hebben ze in het arboretum slechts een kwart van de
hoogte bereikt (25 meter) die ze
in Californië kunnen worden
(honderd meter!). Ook de verfeik of blikeik (Quercus velutina) is met z'n gele bast en gele
eikels een opvallende verschijning. Uit de bast wordt een gele
kleurstof ten behoeve van het

Filmdansen:
swingen
in Tuschinski
Overweldigend was de
belangstelling voor de
eerste aflevering van
Filmdansen in Tuschinski. Meer dan vierhonderd
dansliefhebbers verzamelden zich zondagmorgen om half elf in het
theater om de topper
Strictly Ballroom te zien
en aansluitend zelf aan
het zwieren te slaan. In
de foyer, in de gangen,
op het podium - overal
werd zondagmorgen in
Tuschinski gedanst. Een
initiatief van de redactie
van deze krant, dat dank
zij de volle medewerking
van Cannon Cinema BV
gerealiseerd kon worden. En vermoedelijk
'wegens succes wordt
geprologneerd'.
Foto: Bram de Hollander

Jury ki
N

OG SLECHTS een
maand en Sint Nicolaas staat voor de
deur.
Voor
kinderen
breekt straks een spannende periode aan. Zullen ze
datgene wat al eerder op
het verlanglijstje stond
krijgen? Het blijft een
open vraag, want de goedheiligman laat zich er niet
voortijdig over uit.
door John de Rijke

Zeker is dat de Sint altijd rekening houdt met de wensen en
verlangens van iedereen die
hem een goed hart toedraagt.
Overigens heeft hij wel eenzwak voor verantwoord speelgoed en de kans is dan ook niet
denkbeeldig dat veel kinderen
het in die richting moeten zoeken.
De verkiezing 'Speelgoed van
het Jaar 1992' is inmiddels achter de rug. Een onafhankelijke
jury heeft daarvoor heel wat

Openbaar vervoer: vanaf
Utrecht CS of Driebergen-Zeist,
buslijn 50/51 van Centraal Nederland richting Arnhem/Veenendaal, uitstappen bij halte
Stamerweg.

Bonte specht

Overschrijvingen
Jaarlijks verdienen de ban'ken miljoenen door langzaam
aan te doen met het overboeken
;van geldbedragen. Uit een praktijkproef van de Consumentenbond blijkt namelijk" dat het
overschrijven van geld van de
ene naar de andere bank gemiddeld tussen de 2,4 en 4,2 werkdagen duurt. Tijdens die periode kan de klant niet over het
geld beschikken en er geen rente over ontvangen. De Consumentenbond acht dit niet langer van deze tijd en verlangt
van de banken dat deze handelwijze wordt stopgezet, zo staat
in de Consumenten-geldgids
van oktober.
Banken hebben de gewoonte
bedragen één werkdag eerder
af te boeken dan de dag waarop
de opdracht wordt uitgevoerd,
dan wel één werkdag later te
boeken dan de dag waarop ze
binnenkomen. Bij een overboeking binnen dezelfde bank
wordt op deze manier één werkdag ingepikt. Er ontstaat nog
meer vertraging wanneer geld
moet worden overgeboekt naar
een andere bank, omdat de
Bankgirocentrale dan moet
worden ingeschakeld.
De Consumentenbond nam
de proef op de som en liet flink
wat overboekingen uitvoeren.
Gemiddeld vergde dat 2,4 werkdagen. Een overboeking van de
Postbank naar een andere bank
duurt 4 dagen, vice versa gaan
4,2 dagen verloren.

*•

Tot drie jaar
Heel uniek is de reeks spellen
die Ravensburger heeft uitgebracht voor de leeftijdscategorie van anderhalf tot drie jaar.
Hun allereerste spel dat basisonderwerpen behandelt als
Mijn mama, Mijn papa, Mijn
hond, Mijn konijn en Mijn huis,
Het mag een onduidelijke
naam zijn, de bedoeling is zo
helder als glas. Zo bevat de
doos met 'Mijn huis' een driedi-

mensionale woning om op te
zetten, een associatiespel en
vier tafereeltjes om na te vertellen. Verder is een aantal losse
elementen bijgevoegd, waarmee peuters al snel kunnen
herkennen waar alles zich in
huis bevindt.

Montagespeelgoed
In de categorie Kleuterspeelgoed is het licht van de schijnwerper gevallen op de aanvangsdoos van 'Duplo Toolo'.
Dit is een nieuw soort montagespeelgoed, dat kinderen vanaf
drie jaar in staat stelt zelf elementen bij elkaar te voegen
•met een speciale 'klikschroevedraaier'.-Duplo Toolo kan heel
goed wórden gecombineerd
met het overige Duplo speelgoed en heeft dus veel toepassingsmogelijkheden. De startdoos (nr. 2910) kost 32 gulden
95.
Voor de wat oudere kinderen
valt de grootste lol te beleven
met 'Coco Crazy'. Een leuk actiespel waar je echt de kluts van

(ADVERTENTIE)

Van een dreigende herfstlucht in november, waarbij
slechts een lichte plek in een
wolkenbank de zon doet vermoeden en de wind soms akelig
loeit, trekken de vogels zich
niets aan. Een nog aanwezige
fitis laat voor hij alsnog de trek
naar het noorden onderneemt,
nog eenmaal z'n sierlijk melancholieke herkenningsgeluid horen. Het driftige getsikik van
het winterkoninkje weergalmt
tussen de bomen. Het doffe geroffel op het dode hout is van de
grote bonte specht, een vaste
bewoner van de bomentuin.
In de zomer verraadt de jubel
van de wielewaal zijn aanwezigheid in de boomtoppen en in
augustus vliegen groepjes
kwetterende jonge staartmezen
van boom tot boom. Ransuilen
komen tegen de avond tot leven
en jagen op insekten, muizen
en vogeltjes. Hun zuchtende oehoe-geroep doorbreekt de nachtelijke stilte.
Als de bladeren massaal gevallen zijn, de wandelaar over
de verstild duimendik met
naalden bedekte paden loopt en
de wind aanzwelt over de kale
boomtoppen, komt de doordachte opbouw van het park
pas goed tot zijn recht. De vele
tinten bast en bessen spelen
een kleurrijk spel van diepe en
donkere kleuren met af en toe
een uitschieter naar een helder
licht.

Actuele informatie over..:
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

De Nijs in RAI-gala
In de Deltahal van het
het RAI-getaouw te Amsterdarn wordt op maandag .'{()
november een taenefietgnla
gehouden voor autisten en
aanverwant
contactgestoorde mensen in Nederland. De organisatie van
het gala is in handen van
het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam en Wild
West Artist Promotions in
Hilversum.
Het benefietgala is een
vervolg op de voettocht die
de Amsterdamse familie
Lankamp maakte van
Rome naar Amsterdam. Zij
probeerde in het voorjaar
door middel van deze voettocht een ton bij elkaar te
halen voor de Vereniging
van Autisten. Uiteindelijk
werd de helft van het geld
bijelkaar gelopen. De andere helft moet er komen
door middel van het benefietgala.
Talloze prominente zangers en zangeressen treden
belangeloos op, zoals Rob
de Nijs, V.O.F de Kunst,
Annie Schilder, Saskia en
Serge, Imca Marina, LUV
en de Havenzangers. Het
showballet van Gerda Kagie verzorgt verschillende
optredens tijdens het gala.
Kaarten voor het benefietgala (a/25,-) zijn onder
andere verkrijgbaar op de
volgende adressen: Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, Binnenkant 12
van maandag tot vrijdag
tussen negen en drie uur
(tel.
020-551.4246
of
551.4357), Amsterdam UITburo, Leideseplein 26 en de
VW in Amsterdam. Op 28
en 29 november aan de kassa van het RAI-gebouw van
tien tot vier uur en op 30
november tot aanvang van
het gala.

•De best verkochte cd's
• Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode

Groeivormen
Sommige stammen schieten
kaarsrecht de hoogte in, andere
blijven zich in allerlei bochten
buigen om zo dicht mogelijk bij
de aarde te blijven. De prachtige structuren van al die samengebrachte groeivormen smelten in het snel afnemende licht
van de herfstdag tot één groot
gebouw van de stammen samen.
De robuuste en dikbemóste
stam van de eik vormt in dit
geheel een prachtig
contrast met de vele
ijle
berketwijgjes,
die, door de wind
keurig in het gelid geblazen, het zicht op
de
dramatische
herfstluchten als superdunne luxaflex afsluiten.
De ingang van het
Von Gimbornarboretum ligt aan de Vossensteinse steeg 8,
een zijweg van de
Driebergsestraatweg, ter hoogte van
km-paal 88.1 tussen
Driebergen
en
Doorn.
Komende
vanuit Amsterdam
op de A 2, moet na
Utrecht richting Arnhem gereden worden
(A 12) en de afslag
Driebergen gevolgd
worden. In Driebergen wordt Doorn
aangehouden.
Ter
hoogte van de afslag
naar het arboretum
geven borden de ingang aan.

ipeelgoed van het Jaar
speelgoed beoordeeld op veiligheid, originaliteit, doelmatigheid en speelwaarde. Ook de
vormgeving, de grafische outfit
en de kleur worden bekeken,
evenals de technische kwaliteit
van het produkt en het daaraan
gehangen prijskaartje.
Het 'beste speelgoed van het
afgelopen jaar' hoort thuis in de
categorieën baby- en peuterspeelgoed, kleuterspeelgoed en
speelgoed voor het schoolgaande kind, onderverdeeld in spellen en puzzels, hobby, techniek
en creativiteit.

l lel Von (.imlHinmi'borrtuiii is hel
hele jaar door open: np maandag lul
met vrijdag van half tien tol vier tl
en op /.alen!
idag en feestdag
van tien tot \
ir. De toeiiani;spr
hedraagt t«e
[rn per persoon
kinderen lul
r hehhen gratis t<
gang. Het m
toegestaan, n its •/.!• aan de lijn hlljv

ik wil een persoonlijke toegangscode
naam

De aanvang van het benefielgala is om acht uur. De zaal gaat om
zeven uur *s avonds open. Het
gala is tussen twaalf en één uur 's
nachts afgelopen.

wereld van gekte en chaos
EER IJZONDER IS de
film Queen Kelly die
zondagmorgen 15 november in Tuschinski
draait. Een film van Erich
von Stroheim, een creatief
genie, maar door hoofdrolspeelster Gloria Swanson
'een gek' genoemd.

Z

kwijtraakt. De jury oordeelde
dat het een erg leuk spel is om
met een grotere groep (vanaf
zeven jaar) te spelen, waarbij
getracht moet worden zo vlug
mogelijk van iedere kleur een
Queen Kelly vertelt het veraapje te pakken' te krijgen. Dit
haal van een Amerikaans kostspel kost 39 gulden 95.
schoolmeisje dat als weeskind
in een Europees nonnenkloosKnutselspel
ter haar opvoeding krijgt. Prins
Voor de creatieve kinderen is Wolfram neemt haar mee naar
er het Hama kralenknutsel- zijn kasteel waar de aanstaande
spel. Het geeft ze de mogelijk- bruid van Wolfram, koningin
heid om met de kraaltjes op een Regina, haar met de zweep vergrondplaat mooie gekleurde af- jaagt. Paleiswachten brengen
beeldingen te maken. En valt Kelly terug naar het klooster.
het resultaat een keertje tegen, Daar hoort ze dat haar voogd en
geen nood: de plaat wordt om- tante in Dar es Salaam (toengekeerd en de kralen vallen er malig Duits Oost-Afrika) op
af, waarna opnieuw begonnen sterven ligt. Kelly reist erheen
kan worden (verkoopprijs circa en dan blijkt dat de tante een
bordeel drijft dat in financiële
35 gulden).
nood verkeert. Tante dwingt
Kelly te trouwen met een vieze,
Uitdaging
oude maar rijke plantagehouOok het spel 'Computer Elec- der. Aan het sterfbed wordt het
tro' van Jumbo (voor school- huwelijk voltrokken.
Hiermee eindigden de tot
gaande kinderen) is uitgeroepen tot Speelgoed van het Jaar. voor kort bekende filmopnaHet gaat hier om een moderne men. Von Stroheim wilde het
versie van het reeds lang be- tweede deel van de film in Afrista'ande spel 'Electro', met dien ka laten spelen, maar hij kreeg
verstande dat nu met gebruik- slaande ruzie niet hoofdrolmaking van 74 geïllustreerde speelster en producente Gloria
kaarten maar liefst 1600 vragen Swanson. Zij vond dat Von
mogelijk zijn over onder ande- Stroheim te provocerend te
re aardrijkskunde, geschiede- werk ging en de regisseur kreeg'
nis, flora en fauna. De reactie- ontslag. De filmopnamen zijn
tijd voor de beantwoording van daardoor nimmer voltooid.
de vragen is variabel in te stel- Een verkorte versie van Queen
len; de computer houdt auto- Kelly die in 1932 werd uitgematisch alle behaalde scores bracht eindigde met een succesvolle zelfmoordpoging van
bij.
Kelly.
Prettig is dat voor kinderen
Ruim dertig jaar later vond
die zelf vragen willen bedenken
ook nog eens zes blanco kaar- men tot dan toe onbekend maten zijn bijgevoegd. Het spel dat teriaal van de film in Afrika tein principe bedoeld is voor kin- rug en eind van de jaren zevenderen vanaf acht jaar en uiter- tig is uiteindelijk'het originele
aard voor ouders die graag een script van Von Stroheim met
uitdaging aangaan, kost 139 eeh deel van het teruggevonden
materiaal gerealiseerd.
gulden.

o Nostalgie: Kelly (Gloria Swanson) en haar aanbidder prins
Wolfram

De nieuwe versie, inclusief de
Afrikaanse periode, is interessanter dan de verkorte Swanson-versie uit 1932. In clc nieuwe uitvoering pleegt Kelly geen
zelfmoord, maar krijgt ze een
fortuin en wordt uiteindelijk
toch koningin. Het opwindende
en exotische scenario van Von
Stroheim laat een wereld zien

van gekte on chaos. Mot «roteske decors en een genuanceerde
belichting.
Deze zwart-witfilm die drank
in de serie Nostalgie in Tuschinski duurt 95 minuten en is
'stom'. Joost Lungeveld bo.uc
leidt de film op het bekende
Wurlitzer-orgel. Zonda«innrgen 15 november om hall' elf.

Bon voor onze lezer s
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ 10.- slechts ƒ 7,- per
persoon voor de film Queen Kelly op zondagochtend 15 november
om 10.30 uur.
Naam:..
Adres:..
Postcode:

Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):

u meeni
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Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtremigers
tel. 14764-14090
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Radio/tv/video
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Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
Kwaliteit op maat' Losse Hifi
Harm Kardon, Sony/ES, Teac,
Technics, Yamaha DSP/7 k
Audioart, B&W, JBL, Infinity
Div op = op JBL-box aanb '
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw 131 Asd , 020-6837362
* T k a Audiosonic Stereoset, 3 jr oud Platenspeler +
radio + dubbel cassettedeck
+ boxen, 2 x 7 5 watt, i z g st
ƒ100 Tel 02507-17708
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Huishoudelijk
personeel
gevraagd
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Lessen en clubs

* Voor de nieuwe REANIMA
TIE cursus b d Kruisver kunt
u nu plaats reserveren v 3
Gevr HUISH HULP in Noord middag of avondlessen Inl
1 x per week bij werkend 02507 16085 hr De Leeuw
paar in overleg tel 16381
« Rubneksadvertenlie' Zie
Gevr HUISH HULP voor ± 3 voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant
uur per wk 02507 19728

l knni u» ii>Ui l, lï finiisilii'npi>i>\,-ii (12507-1716(1 ui
ilfii u n//i ndi n .urn
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020-56262 71

Rubrieksadvertentie opgeven7 Zie voor adres en/of
:elefoonnummer de colofon
,n deze krant

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Kunst en antiek

SINGER

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
CEQ/"E makelaars o.g.
Tel.

M
NVM

02507-12614
Winkelpersoneel gevraagd

Voor het zelfstandig

runnen van een klein winkelfiliaal
zijn wij op zoek naar een enthousiaste sportieve
VERKOPER/BEDRIJFSLEIDER M/V
Ervaring is niet noodzakelijk, persoonlijkheid wel Omgeving
Zandvoort en Haarlem Tel 033 951919, vraag naar Mike

Kleding
Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

NAAIMACHINES
reparatie alle merken
P E M STOKMAN
Pnnsenhofstr 7, Zandvoort
Tel 02507-20072

T k Theekastje, ± 100 jr oud,
halfrond gesl glas ƒ450 Tel
02507-17193
Veilinggebouw Amstelveen Voor uw vakkundig sierpleisHeden inbreng van goederen ter- en stucadoorswerk evt
Frans Halslaan 33
herstelwerkz 0206166307
Tel 020 6473004
« ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Foto - Film
richten aan Centrale Orderafdelmg Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Computerapparatuur
en software
* Tk
NINTENDO-spellen
Wild gunman / Skate or die /
Pmball / Excitebike Pst ƒ25
Tel 02507-15622

Oproepen
Mededelingen

!Siegerëstraatv2b

Bloemen, planten
en tuinartikelen

BROODJES BESTELLEN'
Broodje Burger Bellen

apotheek-assistent(e)

APOTHEEK GEZONDHEIDSCENTRUM REIGERSBOS
Snellerwaardgracht 11 (vlakbij metrostation)
Amsterdam Z-0 Tel 020 - 6975002

Woninginrichting
Te koop

Oisterwijk licht eiken
TAFEL MET 4 STOELEN
m biezen zitting Prijs ƒ 500,
Tel 029954621
^ Uw
rubneKsadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
• ölefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
T k 4 pitsgastel, 1 jr oud
merk Pe'gnm ƒ75 Tel
02507 17193
* r k Vloerkleed als nieuw,
180 x 140 cm Groen gemê
leerd / 130 02507 13868
o De
advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

* 1 staande schemerlamp
Dijkstra ƒ 50, 2 dames winter
en 2 dames regenmantels
maat 42 44, i g st ƒ 25 p st
Tel 02507-13509

* Nog twee nachtjes slapen
en dan is onze opa 60 jaar
Van harte gefeliciteerd een
prettige dag
Maarten & Melissa

*T k Wasmach Zanussi,
type z914e ƒ200 Audiorek
ƒ30,
kinderbox ƒ30 Tel
02507-16506 na 17 uur
T k a pastelkl combi kin* Onze ouders HENNY en derw m toebehoren, nieuw
FRITS HAGE zijn morgen 6 ƒ 1100 nu ƒ300 1 x gebruikt
november 30 jaar getrouwd (met uitneembare reiswieg)
02507 13075 na 1630 uur
Gefeliciteerd' Ronald
Alesandra Debby Menno
T k a Stencilmach Pnnt-fix
incl toebehoren en onderzetSINT en PIET
9
op bezoek Bel na 18 uur kast Vr pr ƒ 750 0250715911 of 17190 na 18 uur
02507 17669

Sint op visite' Met z n 2 Pie
ten' Onze visite is uw geluk,
Huwelijk en
want dan kan uw avond niet
kennismaking
meer stuk Tel 18940, b g g
13420
T k a modern bankstel 3- en SINT & PIET als vanouds voor * T k prachtige dames win2 7itter 3 jr oud In perfecte bezoek aan huis ƒ35 Tel
termantel KI grijs, mt 44
staat Tel 02507 16110 of 19742 of 30747 Postb 215 ƒ150 Tel 02507-16290
15111
Zandvoort

* t Is niet te geloven maar
echt waar zaterdag wordt
mijn vader, BAKKER PAAP
60 jaar Ep van harte Ria
Gastgezin biedt zich aan om * Van harte gefeliciteerd' EN
op uw kinderen te passen GEL nu niet langer sputteren,
7 nov wordt je een vutter
Tel 02507 19868
Piet, Nel Monique Richard
• Reflectanten op advertenVoor trouwfoto's
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
Foto Boomgaard
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Grote Krocht 26
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale OrderTel. 13529
afd Weekmedia, Postbus
Zuster Anna wees maar
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be- blij, volgende 1 week ben ik
handeling
drie dagen vrij Clivia

Videotheek

* Gevr
KEYBOARD met
hoofdtel aansl e d Tel
02507 16085
*T k gevr Donkerbruin of
donkergroen 2 pers wollen
deken Tel 02507-19020

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Oppas gevraagd/
aangeboden

'

'

ROBLEM CHILD II
'i.ïï^laS'^i^^ïrir''"^?;/'

tÉG/lCV ÓF LIES

Corn; Slegersstraat 2b
tel. 02507-1 2070 ,
Geopend dagelijks van
; ; 13.00-21. 00 uur.
Altijd de nieuwste
premierefilms;-tevens
:
veruit de grootste:-,;
keuze in Zandvoort.
;;V.- ''•'.-'•.:;. Verhuur van ,v,:v
; ;: rripvieboxen.
Corh: Slegersstraat 2b
"v • ' Zandvoort r M
r .Tel. 02507-1 2070
;

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Aanvang 21.00 uur
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naarde
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
Y. Eijk-Aalsmeer
M. J. Koolhaas - Amsterdam
M. Nap - Amsterdam
E. G. v.d. Spruyt-Pos - Amsterdam

om co

. een zaak van vertrouwen

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

SCHOOLMEISJES 75c pm
LesbiTiener
06-320 323 37
2 Peertjes
06-320 323 78
Straatmeid
06-320 326 17
Onschuldig
06-320 327 47
Sexles 18+35 jr 06-320 328 27
SUPER SEXY VROUWTJE
geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot.
06-9680 100c/m
VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder1 Kijk en
voel
maar'
75cpm
06320 329 30
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 1300 en
2200 uur 02507-16141 of
023-400130
WILDE MEIDEN 75c pm
06-320 326 77
Ruige Sex
06-320 326 63
Sexkast
06-32032619
Effe Vlug
0632032554
Volle Bolle
06 320 327 06 Grieks Standje

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Haltestraat 56a
Aanvang 21 IpOüür;

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
LIVESEX PRIVEi 100cpm
De madam verbindt je door
voor een privé gesprek1
Grieks standje
06-95 05
Rijpe Vrouw
06-96 09
S&M Live
06-96 26
Tieners Live
. 06-96 36
Topsex Box 25+
06-9722
Frans Standje
06 97 33
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex
Info 06-9766 75c pm
Meer dan 400 meisjes willen
een afspraakje met jou 0632032211 37,5c pVïm

ERVAREN VROUWEN75opm
06-320 323 63
Rijp Ordi
06-320 324 54
Rijp Chique Onderdanige jongens van 18
06-32032770 Negerin 35+ bellen met strenge meesters
06-320 328 99 Rijpe Dikke Vr S M voor 2 (direkt apart) 06-320 329 30 Verpleegster 06-320.329 99 37,5c ptem
GAY PRIVÉ ben je op zoek ONDEUGENDE
huisvrouwnaar 'n afspraakje met een tjes en schoolmeisjes van 18
lekkere jongen (18)' Of een zoeken voor straks sexkonopwindend gesprek met 'n takt, vraag naar hun tel nr
hete knul
06-320 322 61 Bel nu 06-9661 75c pm
37,5c p'/2m
PARTNERRUIL pnvelijn, diGewillige meisjes van 18 en rekt apart met vrouwen en
huisvrouwtjes zoeken jou 06- mannen voor sexruil. 0632032401 50c pM-m
32033091 37,5c

Dames die zich overdag vervelen, zoeken SEXKONTAKT
06-32032666 37,5c pV4m
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX Bel 069501 37,5c p'/2m

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur. Telefoon
02507-16141
ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen
75c pm
Schooljgffrouw . . 06-95 09
Effe Vlug
.
06-96 92
Meisjes
.
06-96 40
S&M Club
.
06-97 91
TOPSEX 25+
06-97 92
Hardcore
06-97 94
Zij 18, naakt bukt ze vooroveri
Jij staat achter d'r' Op z'n
grieks' 75cpm 06-320 327 06
Zoek jij wulpse meisjes van
18 jr ' Bel Supersexkontakt
06-32032044 37,5c
UireKt kontaKt met een meisje
van 18 Druk op de nul voor
meer meisjes 06-320.322 05
37,5c p'/2m

Diversen

PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan X Y Z B V verhuizingen en
de lijn 06-9570 50c ptëm
kamerverhuizingen Voll verz
RIJPE Zwarte vrouw' Ze Dag-nachtserv 020-6424800
draagt graag rose doorzichtige slipjes' 75c pm 06Videotheek
320 327 70
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje. 0632032144 75c pm
Schoolmeisjes van 18 jr willen ervaring opdoen Daling
06-32033043 37,5c pVS>m.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 en huisvrouwtjes 0632033046 37,5c pV2m
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag haar tel nr
06-9502 37,5c p'/a m

liele week
Corn. Slegersstraat'• 2b
Geopend dagelijks
ï;:-;i3;ÓÖ-21:OQ uur

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

films te:kÖO|0/

\ •,; ^Verhuur van ;
.': Nintendo spelletjes:
: ven Game Boy a ^
r Videotheek
••• Córri. Slegersstraat 2b .
••': <Tei;02507r1207Q r

Diverse clubs
Ondeugende Eveiien
Bel voor Sexkontakt
Zoek je 'n vluggertje''
Huisvrouwtjes zoekeni
Snel SexKontakt
Meisjes zoeken jongens
Direkt 'n meisje
Bel nu snel' i 37,5c p'/im

Haltestraat 56a

Financien en

Rijles auto's
en motoren

800
RUILADRESSEN
in
A'dam GRATIS informatie bij
Het Oosten, 020-5882255
Aang 5 k-woning in H'lem,
gr L-kamer, voor en gr achtertuin op Z Hr ƒ750 p m
Gevr 3 kam won in Z'voort
Tel 023-351493
Aangeb woning in Amsterdam Grote L-kamer, 1 si kamer, grote woonkeuken, ligbad + wc, 2 balkons v 6 m ,
hr ƒ 385 p m + zolderk Gevr
woning in Zandvoort voor 2
pers Verhuiskosten worden
vergoed Tel 020-6120126
A'dam aang 3 k ben won +
tuin m JACOB MARISSTRAAT, ƒ 375 Gevr 3- of 4
k ben won of 1e et m eig
opg A'dam of A'veen, geen
Z O Br nr 764-77943 blad

Café De Slop

HASSING B.V.

handelszaken
2 ruimtes m de nabijheid van
Grandorado i v m kmderopvang op maandag en vrijdag
Autoverzekering
van 930 tot 1530 uur Inl
V A ƒ75 - DORSMAN
02507-30485
blijft toch goedkoper'
Blub m'n Keulsche Pot is lek
Bel nu 02507-14534
Dus zoek ik een andere stek
(Vrouwtje Piggelmee bij de
Rijwielen,
Oude Eik links, dan rechtdoor, tot bij 't wad op 't Zand)
motoren,
MET SPOED GEVRAAGD
bromfietsen
2-kamerwoning voor emdexamen-studente RietveldacadeT k mooie HONDA SS-50
mie (vrije richting)
i z g s incl verz en helm Pr
Beloning theaterboni
Tel 020-6980728, ma, do, n o t k Tel. 02507-17503
vrij 020-5622440 (9-17 u )
Woningruil

LiVEiyiusic

Dieren en
dierenbenodigdheden

Het is een feit
Mijn baas heeft voor mijn
vacht niet zoveel tijd1 Mijn
baas zit in de modetrend BIJ
T h a 4 pers app voor + 5 HONDENKAPSALON ELLEN
iedere
maanden, ƒ850 p mnd excl wordt mijn vacht
1
Br o nr 762-77947 v d blad maand verwend Ik, Fancy, ga
er heen met plezier Daarna
T h a kam + zolderkam voor vindt mijn baas mij weer een
1 pers Gebr v keuk douche lekker dier Let op het tel nr is
30068
toil ƒ550 p m 02507-16829
Te koop Perzische kittens div
kleuren, met stamboom,
Onroerend goed
ingeënt, 02979-82830

en woonruimte
te huur gevraagd

* Gratis af te halen BIELZEN
voor m de tuin 02507-16442
18789
Hoveniersbednjf TONI Tumƒ 2,50 bezorgkosten
boven ƒ25 gratis bezorgd aanleg en Onderhoud met
Schoonheid en verzorging
* CONCERT
Zandvoorts Nieuwe Ideeën 023-338823
Mannenkoor, 21 november,
20 uur Kaarten PKO Tromp
schoonheidssalon
Zalenverhuur
Kaaswmkel Kaspers KoninMOERENBURG
ginneweg 43, 02507-16711
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
VERENIGINGSGEBOUW
* De tijd is toch gekomen
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
ENGEL PAAP, u kunt er nu
De Krocht
Tel 02507-16123
niet onder uitkomen
Grote
Krocht
41, Zandvoort,
PEDICURE voor uw complete
Wij wensen u een fijne dagi
tel 02507-15705 b g g 19932,
Hobby's en
voetverzorging en voetmasHenk & Simone
voor
sage Behandeling bij u aan
verzamelingen
* Dit keer werd het niet zo BRUILOFTEN - RECEPTIES
huis is mogelijk 02507-12698
laat, om half een stonden julKOFFIETAFELS
* VERZAMELBEURS Zand- tie al op straat, het was gezelvoort, zondag 8 nov 10-17lig, De Gangmakers
Te koop
uur,
Gemeenschapshuis •*• Eindelijk is het dan zo ver'
Ve'e objecten toegang vrij MENEER PAAP 60 jaar Dat
aangeboden
Info 02507-14234 of 12303
wordt het feest van het jaari
diversen
Wie wil er zijn stuivers kwijt en Het Personeel
of ruilen tegen dubbeltjes'
* Gerda & Jan
Reparaties goud en zilver, in
Tel 02507-12073
Bedankt voor de gezellige eigen bedrijf, sneller en voor
avond De 8 reisgenoten
deliger Laat tijdig voor de
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van Heeft u een HEKEL AAN feestdagen uw sieraden
redenen teksten te wijzigen STRIJKEN' Ik wil het voor u repareren of opknappen
doen tegen vergoeding Tel Tevens verkoop en taxatie
of niet op te nemen
scherp geprijsd' PRINCIPAL
02507-19868
•*• Help de Polen Stuur eens DIAMONDS, Tweede Wete
(Para)medisch personeel gevraagd
een voedselpakket1 Geen rmgsdwarsstr 3, hoek Spieadres7 Dat hebben wij voor u1 gelgracht AMSTERDAM-C
Inl tel 02907-5235
* T k Fietsmand ƒ 15, 3 wieWerken in een apotheek
* Helpt
UNICEF
helpen Ier z g a n ƒ 25, kinderfietsje
m een gezondheidscentrum
Kerst-, wenskaarten en kleine ± 4 jaar ƒ35, paraplubuggy
kado's S Keur-v Zalmgen, ƒ20 Tel 02507-19509
is dat leuk""'
Burg v Fennemaplein 13/4 * T k Leuk antiek TRAP-ORJa1 Zeggen bij ons de apotheekassistenten
GELTJE ƒ200, 02507 12098
Het werk is interessanter, je werkt veel beter samen met Tel 02507-16049
huisartsen, wijkverpleegsters doktersassistenten enz en ver- * Hiep hiep hoera'
* T k ouderwetse poppewa11
aient nog be'er ook dan m een gewone apotheek Wat let je' Onze opa wordt 7 november gen ƒ 150 ouderwetse babyWe hebben plaats voor een
60 jaar OPA PAAP van harte weegschaal met net ƒ45,
gefeliciteerd1
oude pop ƒ 75 Staande scheMelissa & Maarten
merlamp ƒ20 02507 15817
* MEDISCHE hulp komt veel- * T k Ranger tafeltennis,
al bij een hartstilstand nog te z g a n ƒ 150 Dames-ski
full time of part-time (wel Nederlands diploma nodig)
Salariëring volgens CAO Gezondheidscentra Beginschaal laat Leer dus ook REANIME schoenen mt 39/40 ƒ 40 SaloREN, 3 midd - of 3 avondles mon skischoenen mt 42/43
ƒ2464,80 aindschaal ƒ3648- op fulltime basis
sen 02507-16085 hr De Leeuw Tel 02507 17503
MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Te koop
gevraagd
diversen

• Rubrieksadvertentie' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant.

(dil iiiiiTiint i is n u t inur hr/orgUat lilrn) of /riuirn iUm

Mioro'i Vt'i'rkmt'diii
Pcmtbui 156 - 1000 \I) Anmtordum
De sluitingstijden, gtldrii MKH plaatsing in dtvclfdü ui-ek.
Voor f k' bcliilmg tmUangi u ccn a( ti-ptgiroLuirt

VRIJDAG
6 november

ZOEK DE MISLUKTE

Foto Boomgaard

wiinli'ii HIVI-I nu i l D| 2 Ulnnimin hicrillr in ihu rsr
l> Ui Iglo.iltrn

(iipiu ..\!!( HOS

12

06-95 30
06-96 02
06-96 62
06-96 63
06-96 64
06-96 65
06-97 10

ONDEUGENDE meiden bieden zich aan voor sexkontakt
Bel
06-320 320 36
Meisjes willen kletsen met leuke jongens bel snel
06-320 322 88
Blonde NATAS JA doet het met twee hete buurjongens 18
06-320 324 11
Bel voor tel nrs van ondeugende mooie MEIDEN
06 320 330 42
DIREKT apart met 'n meisje of een lekkere jongen van 18
bel
. 06 320 330 81
Bel vandaag nog 1 ' 37,5c p'/sm
di mime meioen zoe
HARDCORE 75c pm
ken z s m een vriend 0606-320 322 76 Rijp en Ruig 320 330 77 75c pm
0632032313
Hardlesbi
06 320 324 04
Onderdanig Als het klikt willen deze mei06 320 324 34
Top S & M den van 18 vaker sexkontakt'
06-32032618
Meesteres 06-320 320 55 37,5c p'/a m
BETTY'S ESCORT
Harde, RUIGE Wilde Sexi
0632032276 rooie lampen 020 - 6340507 - na 19 00 uur
sex
Doorzichtige lingerie1 75c pm DEBBIE's Sexdatmg Maak 'n
afspraak met haar vnendinHete meisjes van 18 willen nen 06-35022241 75c pm
echt snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06-320 330 66 75c pm DEBBIE's Sexdatmg maak 'n
afspraak met haar vnendmHOMO Waar gebeurd, knul- nen 0635022241 75c pm
len
onder
elkaar
06Direkt een leuk meisje aan de
320 327 01 75c pm
lijn Vraag naar haar tel nr
Homo Zoek je 'n-hete boy voor 'n avondje uit Direkt
van 18 voor 'n sex-afspraak- apart 069510 37,5c pV4m
je 7 06-320 330 18 37,5c p'/im
Direkt kletsen met 'n leuk
Homojongens van 18 onder meisje Bel 06-9757 en maak
elkaar Hoor ze heet TEKEER 'n afspraakie 50c p'/2m
gaan 06-320 330 88 75c pm
DIREKT KLETSEN, met een
HOMOKONTAKT
leuk meisje' Bel snel 067
Zoek je een lekkere boy (18) 320 330 90 50c p'/2m
Bel 06 320 330 95 37,5cp'/2m
Direkt Snel Sexkontakt
LEKKERE VROUWTJES geSEX-KONTAKTLIJN
ven hun adres, en telefoonnr, 06-32032032 100c pm
vertellen iets over zichzelf en
'n lekkere
wachten dat jij belt 06-9789 DUIK m bed met
meid van 181 Vraag haar
(100c/m)
telnr Bel 06-9511 75c pm
LESBISCHE Meisjes 18 jr Na
het sporten wordt haar lijfje Er zijn genoeg meiden van 18
door mevrouw verwend 75c jr die ook het bed m willen
Luister op 06 9603 75c pm
pm 0632032337

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet teleionisch) « aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
\\ eg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet bo\en ƒ300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen \ a n u\\ tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt oi komma een
\akje \rij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 J M Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanlcveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

'

ëd. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ 12,02
/ 13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ :jOO) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6"o BTW
Naam:
Adres:
Postcode: ....

Plaats:

Telefoon: . .

S.v.p. in rubriek:

IVVEEKMEDIA i-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-"22~
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Ford Escort 1 3 L, 09 83, sun
roof, get glas, radio, gold met,
82 000 km, / 4750 Tel
Nissan Bluebird 20, Dies , staXM Turbo
90 ƒ 35 500 02503-17762
OTO/ICI Citroen
XM 20i Amb
90 ƒ 29 900 Ford Escort 1 3, org 81, nw tion, 5 drs, APK, 100% met,
Hogeweyselaan 21
rijdt nw, ƒ2950 0206105478
BX Turbo Break D90 ƒ27500 APK, puntgaaf, ƒ 1450
1380 AG WEESP
BX Turbo Break D88 ƒ17500 Tel 0206105478
Nissan NX 100, '91, rood, stuurTel 02940-16661
BX Turbo Diesel 90 ƒ19900
bekracht elec ramen sport
BIEDT AAN
Sierra 2 O Laser, 5 deurs, vialle,
BX
19
RD
Break
89
ƒ15000
velgen, spoilers, nog als nieuw,
AX 1 O RE
8 7 / 7 700
LPG, veel acces , nov '86, bod
BX
19TZD
90
ƒ16500
14 500 km
/ 28 250
AX 14 TG Diesel 91 ƒ19900
gevr boven ƒ 7500,-, kl Delph
4x
BX19TRD
89
vanaf/13500
020 6909329 of 0652-829131
BX Diesel
90/26900
blue Tel 075-218896
BX
19
TRD
87
ƒ
9950
BX 1 6 TGI LPG 92 ƒ 29 900
8 4 / 5 500
ZX Reflex 14
9 2 / 2 4 900 BX 19 TRD
89 ƒ12900
Seat Marbella GL 8 8 / 6 950 BX 19 TD
BX 19 TZI, LPG 90 ƒ 18 500
Ford Fiesta 1 4 CL,
Kadett 13 S, 5 drs, m '81,
5 drs nw model 89 / 15 950 BX 19 TRS, LPG 89 / 14 500 Honda Civic 1 2 APK gekeurd blauw met nwe Apk / 1900BX
16
TRI,
LPG
89
ƒ14500
Ford Onon 1 6 L 86 / 7 400
Rekord Diesel 82 ƒ 1750BX 16 RE, LPG 90 ƒ14900 tot 1093, vraagprijs ƒ750
Mitsubishi Galant
Expocar Trading 020 6153933
Tel 02963 1324
BX
16
TGI,
LPG
90
ƒ16500
1 6 GIS
86 ƒ 8 900
Kadett 1,3 S '86, zilvergr met,
Opel Kadett 1 3 LS86 ƒ 9 900 BX 16 RE, LPG 89 / 13 500
5 drs , trekhaak radio/cass ,
Fiat Tipo 1 4 DGT 90 ƒ 20 750 BX 16 Montreux 89 ƒ14500
vrpr ƒ8000 0206453514
Fiat Panda 750 L 86 ƒ 5 950 BX 14 TE, LPG 90 ƒ14500
BX 14 TE, LPG 89 ƒ12500
Opel Ascona 20 S Automaat
3-12 maanden garantie
BX 14 TE
8 9 / 1 1 900 Hyundai Pony 1500 L, bouw bj '81 Vraagprijs ƒ 2250
jaar
1990,
odeurs,
40000
km,
Inruil mogelijk
AX 11 TRE, 5-drs88 ƒ 8 950
Tel 075163008
Nu kopen volgend jaar betalen AX 11 Spint
89 ƒ 9950 ƒ10000 Tel 023274115
(vraag informatie)
Opel Corsa 1 2 S sedan 77 000
VISA GARAGE,
Over garantie gesproken i
km, b j '86, / 9950,voor reparatie & onderhoud
HYUNDAI OCCASIONS
TIMO DE BRUYN
Opel Kadett 1 3i 3 drs 5 bak
2 jaar garantie alleen bij
Voor occasions en reparaties Houtmankade 37, Amsterdam
44000 km b j '89, /18 750Tel 020-6278410
AUTOKROOY
van BX, Visa en 2CV6
Opel Omega 20i 4 drs Pearl
T T Vasumweg 32
APK klaarmaken tegen gered
Voor een occasion
(a d Klaprozenweg A'dam N) 57000 km, b j '90, ƒ29950,pnjz Verk van losse onderd
of nieuwe CITROEN
RIVA NOORD, 0206361153
Tel 0206310615
Tel 020-6680820 en 075-702625
Opel
Kadett, m '82, puntgaaf
XM,
BX,
ZX,
AX
of
T k Citroen BX 14i, bj '90,
nw APK, / 1950
39000 km, schadevrij, rood
GSA.
Tel 0299037825
ƒ14250 Tel 020-6965020
AUTOBEDRIJF
Isuzu Trooper Jeep bj '87, tur-T k Opel kadett 1 3 SR, '84 kl
2 x BX TRD Turbo '88,
Wim van Aalst,
bo diesel apk 5'93, grns kent wit, 5 bak, getint, glas, open
va
ƒ 18000
uw Citroen specialist
Vr pr ƒ 13000, tel 020 6273707 dak ƒ 6750 075 288628
Tel 075-163008
MIJDRECHT

Nissan

Citroen

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedia t w.. Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorls Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad], De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen)
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.

Honda

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag lussen 8 30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658086. Fax 020-0656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Hyundai

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gosthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels

ƒ26,-

Voor elke extra regel

ƒ11,50

mm-prijs
mm-pri|S met vignet

ƒ 5,91
ƒ 6,34

Opel

Isuzu

Citroen C 15 E, bj '90, wit,
02979-84866
50 000 km in nw staat ƒ 10 500
Tel 075 163008
Citroen Axel, b j '85, i z g s t ,
nw APK, 1e eig , 55000 km, T k weg omst h L-ADA-Sama
HH h tegen mruilpnjs
ra1.5,apr '91, binnen garantie,
ƒ2450
Tel 0206105478
BX 14 TGE, schuifd, LPG, 1
24000 km, ƒ12850- Tel
'90, ƒ13500 BX 16TGi, LPG,
020-6432859 tussen 18-19 u
5-'90J15500 BX 16 RE, LPG,
1-'89,/11500 BX14T,LPG,6'89, ƒ 10 500 BX 14 RE, LPG, 1 Cuore 850 rood, 50 000 km
'86, ƒ6250 BX 14, LPG, 4'87, 10 '88, Charade 1 3i 16V, TX
ƒ7250 BX 19 Dsl, 4-86, wit, 30000 km, 10'90
Prisma 1 61, Symbol, antr met
NIEROP-Daihatsu,
ƒ7250 CX 22 TRS, 6-'87,
LPG, div extra's ƒ 9 200 Vancouverstr 2-12,
ƒ7250 BEREBEIT Amsteldijk
NIEROP DAIHATSU
A'dam-West, 0206183951
25, tel 020-6627777
Tel 020-6183951

Lada

Alle pri|zen z\\n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Daihatsu

020-665 86 86

Lancia

Alfa Romeo

Audi

ALFA 33 1 7 Bj juli '90
Metallic groen, slechts 33000
kn Perfecte staat Inruilwaarde ƒ21000 nu ƒ 17900
Tel 020-6402272

Audi 80 1 8 S, bj 3/91,
donkerblauw, stuurbekracht
getint glas, centr lock, LPG,
onderb
/ 24 950,AUTO BAKKER, 075-177864

BMW
3MW 320i, m '85, i z g st, veraagd, sportvel, grijs met,
ƒ9950 Tel 0299071733
BMW 520i, nw model '83, nw
APK, nette auto, ƒ3950
Tel 02990-37825
BMW 728i automatic, stereo,
alarm, cv, bj 1982 + APK, per•ecte
st
Pr
ƒ3750
0206386504 Fax 6251275
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX 020 - 665 63.21

Chevrolet

Fiat

Mazda

Tipo's & Tempra's

Mercedes-Benz

Fiat Panda 45, dec '84, nw Fiat Uno 45 S, '88, als nieuw
APK, wit, rijdt perfect, zeer zui- weinig bereden, met APK,
nig, ƒ2950 Tel 0206105478 ƒ8250 Tel 0206365662

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Piek Ups,
Pull Size en S10, Vans, Blazers en luxe wagens,
kunnen wij u diverse door inruil verkregen occasions aanbieden
Chevrolet Astro 4 3,
grijs kenteken
bjr 1989
Chrysler Voyager LE 3 O, alle opties, 7 zitpl
bjr 1990
Oldsmobill Cutlass Supreme,
alle opties
bjr 1989
Rover Sterling 825, V6
veel extra's, LPG
bjr 1988
Toyota Dyna 100 Dsl Pick-Up,
dubb cab , gr kent bjr 1988
Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp Tel 020-6670121

Fiat Panda 750 L, wit, 50000
km 07/87 ƒ 6800,RAT VERMEY BV
VOLVO NIEROP 020 6183951 Keuze uit ruim 35 occasions
Fiat Regatta 85 S, org '87, gr A Philipsweg 13, Uithoorn
met, nw APK, i z g s t , ƒ 4950 Tel 02975-62020
Tel 0206105478
Fiat Ritmo, org '82, APK, GOUDSMIT FIAT Amstelveen
i z g st, rijdt nw , punt gaaf, Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions Tel 0206470909
ƒ850 Tel 0206105478

MERCEDES 200 T
station, 93000 km, 1988,
rood, sportvelgen verl

Nippon:
Tel:

02503-16679.

Mitsubishi

Sinds 1930
heeft voor u njklaar staan
de mooste Diesels
205 GRD '90, rood ƒ 20 250
205 GLD '89, rood
ƒ 16 750
205 XLD 87, wit
ƒ11250
100% Garantie Inruil mogelijk
COBUSSEN PEUGEOT Dealer
Baarsjesweg 249 253, direkt
bereikbaar v a Postjesweg
Amsterdam Tel 0206121824

PEUGET-DALER"!-

PEUGEOT 205 Accent, blauw,
3/'92, 2800 km Vr pr ƒ19950
Mitsubishi dealer Jorritsma,
Wagenweg 10, Purmerend,
Tel 02990-23741
T k PEUGEOT 205 1 1 Inj cal,
kl zwart, verl spoilerset, Gutmann velgen, bj sept '90,
km.stand, org 23000 km, vr pr
ƒ15750 Tel 02507-12240

Escort
11, 3 drs,
10-'83 Ford Granada 2 O L Savoy, '84,
LPG, nw APK, i nw s t , ƒ 3450
ƒ 3 250 - VOLVO NIEROP
Tel 020-6105478
Tel 020-6183951

Chrysler

Deze bon brengt de loop in uw "showroom".
.!"

Qf u nu zelf een showroom heeft; * of uw auto blinkend voor de eter zet, met een advertentie in
SHOWROOM zet u uw auto pas echt ui de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale - *-*
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aaa-huisbladen rvan Weekmedia in het gebied
Groot-Amsterdam,. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage- van ca» 750,000 exemplaren
van "Weesp tot Zandvoort.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
l'njs e\cl
Pnjs mei.
advertentie in.
n.
6% BTW 6%13T.W
1
2

26.00
37.50
49,00
60,50
72.00
83,50
95,00
106,50

3

Aantal regels

Schnjt lucr in bloklcctcr:»
uw tekst, l letter per
hokje Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter Minstens
3 regels beschrijven
Aan de hand v.m de claarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
\\ar uw advertentie kost

4
5
6
7
8
9
10

Naam:.

27,56
39,75
51,94
64.13
76.32
8851
100.70
1 12 89

Telefoonnummer:.

Adres:.
Postcode + Plaats:

Rover 827 SI, nieuwste model
alle opties
4/92
Rover 820 SI, nieuwste model
sch dak + ABS
4/92
Rover 827 Vitesse manual 8/90
Rover 414 SI, LPG, + stuur
bekrachtiging
10/91
Rover 416 GSI,
4'91
en div andere gebr Rovers

Minor Motorcars
Rover Dealer Amsterdam
Sloterkade 40 44

020-6177975
Rover uw dealer Alle mod
Gar Boom Aalsmeer 25667

Actiemodel
BIJ DE GROOTSTE DEALER
VAN NEDERLAND

De Mini Jumbo
Super White
Extra's
radio/cassette op slede,
spatlappen, striping, matten
wieldoppen en stootstnppen
t w v ƒ2000 GRATIS
of / 1 000 kontantkortmg
Bovendien nog 2 jaar lang
gratis onderhoud tot maximaal
15000 km per jaar
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ

SUBARU-HEERE
Ceintuurbaan 225, Adam

Saab

020-6719154

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh rep apk

MOOY EN ZQON^
v i h Museum autobedrijven

Royal Class Saab s
Diverse occasions1

Skoda

In PRIJS gelijk
In SERVICE beter"
Occasions van de week
Justy 1 O S, aut
'90
Renault 5 SL,
'89
BMW 315
84

Voor een goede occasion

Ruysdaelkade 75 A'dim-OiZ.
'ln(o:v 020:6623167/6732853;;^;

Hoofddorp, 02503-14097

Garage Koppenol
De SKODA-Dealer
voor Amsterdam

020-6180967

Talbot
Talbot Samba org 83 rood
nw APK, zeer zuinig i n st
ƒ1950 Tel 0206105478

Suzuki
Amstelstem - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

VOOR EEN GOEDE SUZU KI-OCCASION
NAAR:
Autostad Amstelstad
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
Mmervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jarmuiden 29, Australiehaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jan van Galenstraat 1 1 5 Amsterdam
Luykx B.V.
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Zeilemaker Landsmeer B.V.
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
Zuidemde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad

020-6799100
020-671 1 888
020-61 48933
020-6831 956
020-6594330
02908-4343
075-1 64692

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD

^SUZUKI

CORRECTE SERVICE,

INRUIL EN FINANCIERING

biedt aan, met 1 jaar
topoccasion garantie
R 5 TR 3 drs Campus 01/90
R Clio RN 1 4 3-drs
06/91
R 11 GTX 5-drs
10/85
R 11 TL Chev 3 drs
03/87
R 11 GTL 3-drs
05'88
R 21 TL 1 7
06/89
R 21 GTL 17 Symph 1088
R 21 TL HB 17
0691
R 21 GTS Nevada
12/91
R 19 GTS 5 drs
01 89
R 19 GTX 5 drs
1089
R 19 GTR 3 drs
12/89
R 19 GTR Chamade
12/89
R Expr 1 4 Combi
04/86
Rat Uno Champ
03/88
Opel Kad 1 61 Sed
07/89

OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O Z ) Tel 6626842

Volkswagen

Volvo
Volvo-occasions, ± 35 in voorraad

ASTER B.V.
Amsterdam - Noord
Asterweg 14
Tel 0206370565/6372165
Aster zegt het met service

ƒ 8950
ƒ 29 950,
ƒ 18 750
ƒ44750,ƒ 4500,ƒ13500,-

Uw Volvo-dealer
Tel 0206369222, Meeuwenlaan 128 Amsterdam-Noord,
uit de Ijtunnel 2x rechtsaf
HH h tegen mruilpnjs Volvo
360, 2 0 G L 4 drs , LPG, 3/89
/ 14 000 Volvo 340 GL 1 7,4 d
Lpg 4/89 ƒ 10 500-BEREBEIT
Amsteldijk 25, 020 6627777
Volvo 340 b j 82, heel jaar
APK
ƒ 1 350,
Tel 075163008
Volvo 740, GL, blacklme, 7/89,
wit 1e eigen Als nw ƒ 18 750
AUTO BAKKER 075 177864
Adverteren in
.SHOWROOM"

Tel 020 6658686

Algemeen

± 50 auto s, APK gek Den
Bnelstr 18, Adam zijstraat
T k RENAULT 5 GTS FLASH, Haarlemmerweg, bij molen
3-drs, 11 86
43000 km 020-6844079 Tevens INKOOP
b rood sp velg mooie auto,
Auto Service Wetter
goed onderhouden, ƒ 7 500
Subaru-Lada dealer
Tel 0206475732
APK-keunng ƒ 75 incl
Klaar terwijl u wacht

7
BLOKSMA
RADIATEUREN Oldtimer kopen verkopen Bel
Het
Bestand
van
het
Neder
warmtewisselaars
Kapoeas
weg 17, Adam 0206148385 lands Oldtimer Bureau Info
02990 34065

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor Austm-RoverJaguar-MG-Tnumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 134
Tel 0206240748

Let op wagenpark Johan
Boom, Zuider Akerweg 83
Oranje Hek A dam Osdorp,
tel 0206105478 ± 100 auto s
v a ƒ 300 tot/10000 Garantie
al v a ƒ 1000 Dagelijks geop
van 9 tot 20 uur

SUZUKI VITARA VAN JLX
91
ƒ26500,LADA Samara 1 3
'88 MERCEDES 200 D
L^DA
Samara
1
3
87
86,
ƒ 24 750
Autobedr Leeweg Zwanen
86 NISSAN BLUE BIRD 20 Lpg,
burg Ind terr 'De Weeren LADA 1200 S
88 Sailuitv 90,
ƒ16950
Leeweg 11 Seat dealer voor LADA 1200 S,
LADA 2105 1 2
'90 PEUGEOT 305 GL, LPG,
H'meerN Tel 029073372
LADA 2105 1 5
'87 85
ƒ 5500
SEAT AUTOCENTRUM APC
LADA 2104 1 5 Stat
'87 PEUGEOT 205 XS
2e Schinkelstraat 1828
LADA 2104 15 Stat
89 90 89,
ƒ15950,
A'dam tel 0206763335
SUBARU Sportcoupe 1 6 86 BMW 316 div extra s
Seat Ibiza L, eind '88, 5 drs, SUBARU Mini Jumbo
87 '83
ƒ 7 950 rood, zeer mooi, ƒ8250 APK SUBARU Mini Jumbo
84 SAAB 99 GL, Lpg,
Tel 0206313427
SUBARU Mini Jumbo 5-drs 91 '84;
ƒ 6 750 84
VAN OSTADE GARAGE
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT PEUGEOT 205 XL 1 1
Zwanenburgerdijk 503
Van Ostadestraat 182
v d Madeweg 23
Zwanenburg
Amsterdam 0206625428
A'dam 020 6686146
02907 6572
Maandag t m vrijdag
AUTOBOULEVARD

Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

Service en Reparatie
Uw auto afgekeurd 9 Wij
lassen en repareren alles
GOED en GOEDKOOP
Klaprozenweg 65 A na 17 uur
tel 0206234189
APK keuringen klaar terwijl u
wacht Garagage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, Adam
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf Crijnssen,
Crijnssenstraat 10 14,
Amsterdam Tel 0206184402
Rep alle merk APK keuring

APK -t grote beurt v a / 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage'
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639
Hefbrug spuitcabine
of sleutelruimte nodig7
HEINING HOBBYHAL
02907 6999 A dam Sloterdijk

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd/kw bet 0206416607

Rijscholen
STERREN AUTO & MOTORRIJSCHOOL
* 5*
*•*• * Amsterdam Almere Amersfoort Zaanstreek
Alle autonjlessen ƒ 34,00 per les

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in een van
onze
* 5 * Hotels in Nederland, België, Frankrijk
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Lu
xemburg,
•*
voor 2 personen, als u gebruik maakt
van onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + examen voor ƒ 895,00
of
20 Motornjlessen + examen voor ƒ 1000 00
Informeer ook naar onze spoedcursussen
theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 159, tel
020 6138473

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 0206932074
GEZAKT? Slaag nu op Saba'
Antillen, week hotel/zwembad
Rijtest/theoneles/njles A'dam
Rijschool Mobiel 06-52835270
Heeft u nog geen njbew
binnen 1 wk geregeld op
Saba (Ned A n t ) Ook motor
njbew Tel 0206643814
of 06 52840547

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto s tegen ANWB/
Bovag koerslijst Bel voor info
tel 0206313427

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico orig
PTT vrijwaring RDW

(s)loopauto's
ƒ 18 750 •
36750

Van Vloten Amsterdam
460 GLE 2200 km 9 92,
240 GL Stat car LPG o b 87,
240 DL 23 LPG, st bekr '90.
440 DL rood, 20 000 km 7-91
440, rood, sunroof 30000 km,
7 90. 440, grijs 20 000 km
10-'90, 340 DL 5 drs aut
14000 km 89 480 ES rood,
87 Div 340/360, ook met aut,
v a 83 t/m 87
VOLVO NIEROP
Vancouverstr
212
Adam
West tel 0206183951
(achter J v Galenstraat)

Bedrijfsauto's

CITROEN DS, bj 73 met APK
5 versnellingen
Tel 073 130851

HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting
- koelwagen & oprijauto
- 9 pers bussen en piek up s
Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 1630
uur en de volgende morgen
om 9 00 uur retour
tegen 4 uur-tarief
020 6794842, 020 6908683

Campers
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721 8913, 10 mm Adam
Nieuwe 6 persoons
camper te huur
Ook geschikt voor wintersport
Autobedrijf
JAN WALS
02902 61697
RESERVEER SNEL
Voor I993 kunt u onze USA
CAMPERS nu al boeken
ADVENTURE CARS
Tel 0299030613

T k Toyota DOLPHIN 4 pers
Grote sortering ONDERDELEN USA CAMPER 89 nieuwpnjs
van alle schade auto's alle ƒ105000 Nu ƒ 63 500
Adventure Cars 0299030613
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
• De advertentie afdeling beTel 0250245435
houdt zich het recht voor ad
Het HOOGSTE BOD" Bel vertenties eventueel zonder
voor vrijblijvende prijsopgaaf
opgaaf van redenen te weige
Loop, sloop en schadeauto s ren (Art 16 regelen voor het
m vrijwaring Tel 0206754193 advertentiewezen)
«De autorubriek .SHOWROOM'
heeft een oplage van 750 000 ex

ABRES
CENTRO Dl MARM!

Mooiste marmer, (franiet en leisteen
Voor wand en \loer
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken
Deskundig ad\ies en voorlichting
Groothandelsprijzen
v.a f 57,-/m- inel btw

ABRES

De Flinesstraat IS
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Seat

Handtekening: -

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postb«s 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
Weekmediakantoreri: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende- Meesters 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

RENAULT-DEALER

Klassiekers
en Oldtimers

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ 25Motornjschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,- Tel
020 6853683, b g g 6181775,
0365321238 en 02990-34768

Toyota

oa
HH h tegen mruilpnjs
Renault 19 GTX, 3-drs, rood,
7 x Volvo 740, 1987 t'm 1990 v a
LPG, 5/90, ƒ 14 500,o a 740 GL Blacklme, grijs m 32 000 km 1990
Renault 19 TXE, 3-drs, LPG,
3/90 ƒ 15500,- BEREBEIT
6 x Volvo 240, 1984 t/m 1989 v a
Amsteldijk 25, 020 6627777
o a 240 Station Diesel, beige m 10 89
RENAULT AMSTERDAM
14 x Volvo 400, 1989 t/m 1991 v a
Top occasions met 1 jaar
o a 480 Turbo, leer, schuifdk , 33 000 km 1991
garantie
Wibautstraat 224
9 x Volvo 340, 1982 t/m 1989 v a
020 561 96 11
o a 340 Automaat 1988, 46000 km

± 50 auto s, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020 6844079 Tevens INKOOP

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 0206942145

T k Suzuki Allo GL, bj '86,
44000 km, APK, 9 '93, i z g st
ƒ5500 Tel 0206790190

Renault

Ford

\

Subaru

Rover 216 SE LPG,
b j '86, Vraagprijs ƒ 5250
Tel 075-163008

T k Peugeot 305 GL, Break,
'84, LPG, 155 000 km, uitst s t , VW POLO 1 3, Coupe, 11/91,
T k VW Bus, 9 pers LPG, typ
GOLDCAR AMSTELVEEN
vaste pr ƒ 1500 020 6158829 grijs met schuifdak ƒ 16950,
Caravelle zeer mooi, nw banKeuze uit 15 gouden Mitsubishi
AUTO BAKKER, 075-177864
den kopp -aandr - en trekhaak
occasions Tel 020-6433733
1985 APK maart '93
VW
Golf
1300
C,
org
'l
Mitsubishi Lancer Wagon LPG
Telefoon 02908-21629
blauw,
zeer
mooi
en
goed
1986, ƒ11950,AUTOBEDRIJVEN RINKO,
ƒ11950 Tel 0206365662
RIVA NOORD, 0206361153
VW PASSAT CL Stationwagon,
sinds 1926, off Renault
VW Jetta Pacific diesel met blauw met, 6-'91, 26000 km,
Mitsubishi Lancer GLXi auto- Dealer, Curiestraat 8 10,
zwart.
1989, weinig
km div opties, interessante prijs
maat, 1990, ƒ 23750, Mitsubishi Zandvoort, Nieuw Noord,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
dealer Jorritsma, Wagenweg Tel 02507-12424/13360 biedt ƒ195000 Tel 0250337033
02902-61697
inruilauto's aan
10, Purmerend, 02990-23741
V
W
en
AUDI-SPECIALIST
Opel Ascona 1 6S'85/ 5950VW Golf 18CU 87, APK,
Mitsubishi, Tredia GLS, bj '85, Seat 1 7 GL Dsl '88 ƒ 8 950 BAAS
Voor nieuwe en gebr auto's sch vrij, alu velg , CD s t , afst
4-drs, LPG, ƒ4750RENAULT Clio 3 drs , Clio 5
alarm
i z g s t , bl, vr pr
Sapporo '81, Lpg, ƒ2500oacob van Lennepkade 295
drs 1 9 Diesel '91, ƒ22950ƒ14000 Tel 0252620507
Expocar Trading 020-6153933 Clio RN '92 Demo ƒ 20 950
Tel 0206183855

ESCORT 18 D, diesel, '90, Ford Taunus 1 O Automaat, 4
73 000 km, wit, perfecte staat, drs, APK, bl met, ƒ950
Tel 020-6105478
ƒ15750 020-6957685
Fiesta 1 3 Cheers,
1/92 HH h tegen mruilpnjs
Fiesta 1 3 Courier
5/92 Sierra 2 Oi, CLX, 4-drs , 35 000
Chrysler - Amstelveen
Escort 1 6 CLX
4/91 km, 9-'90, ƒ 20 500 Scorpio 2 O
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Onon 1 3 nche
1/92 CL, 5-drs, LPG, 3-'89, ƒ 15500
Dealer voor A'veen • Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Scorpio 24i CL, 4-drs, 1-'91, T k Mitsubishi Sapporo Bj 18 GTL Stationcar ƒ 4 950 ALBERS Autobedrijf,
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
Achterdijk 37, Ouderkerk aan ƒ24500 BEREBEIT, Amstel- '80, APK tot juli '93, moet weg 19 GTR, 4-drs '91 ƒ20950
Vrpr ƒ1950 020-6479532
21 GTS 4 drs 88
ƒ13950(gratis halen en brengen)
dijk 25, tel 020 6627777
de Amstel Tel 02963-1767
Tevens Renault Safrane Show i

•.

Subaru

Jac. van Lennepstraat 1622,
COBUSSEN AMSTERDAM

HH hand tegen inruilpnjzen
AMSTERDAM-ZUID
Mazda 626 2 O GLX, HB Diesel, KIJK EN VERGELIJK op onze
Tipo 1 4 base, 11/88, groen/blauw met 85000 km ƒ 14 750 10-'89, ƒ15750 626 1 8 LX,
NET-NIET-NIEUW SHOW
Tipo 1 4 l E 5/91, rood
32000 km ƒ 22 750 4 drs, LPG, 8-'89, ƒ14500
Tipo 1 4 l E 4/92, rood met
23 000 km ƒ 23 900 323 1 3 LX, 4-drs, LPG, 1-'89, 106 XR, 8/92, rood, 6000 km
Tipo 1 4 l E AGT/S, 10/90, zilver met
30000 km ƒ22750 ƒ12500 BEREBEIT, Amstel- van ƒ 24 500
voor ƒ 20 950
Tipo 1 4 l E DGT, 1/90, groen met
20 000 km ƒ 22 750 dijk 25, tel 020-6627777
205 Accent,
10/91, rood,
Tipo 1 4 l E DGT 4/90, wit, alarm
40 000 km ƒ22500
26000 km, van ƒ22500 voor
Tipo 1 4 l E DGT 6/91, groen/blauw met 26 000 km ƒ 24 750 Mazda 323, m '84, puntgaaf, ƒ16950
Tipo 1 4 l E DGT 6/91, groen/blauw met 14.000 km ƒ25500 nw APK, ƒ 2950
205 Accent, 10/91, anthr met,
Tipo 1 4 l E DGT 11/91, beige met
21 000 km ƒ25950 Tel 0299071733
14000
km,
van
Tipo 1 6 l E DGT 5/90, Dlauw met
28 000 km ƒ 24 950
ƒ23250
ƒ17950
Mazda 626 Dies , Sed , org
Tipo 20 DGT Diesel 8/91, donkerblauw 41 000 km ƒ 26 750
205 Look, 3/92, wit, 20000 km,
'84, APK, i z g s t , rijdt perfect,
van ƒ 22 000
voor ƒ 18 500
Tempra 1 6 l E , 6/91, donkerblauw
ƒ 25 750 ƒ3950 Tel 0206105478
205 Look, 3/92, rood, 13000
Tempra 2 O Diesel S S W 8/92, rood met 3 000 km Op aanvr
Tempra 20 Turbo diesel S W 8/91,
MAZDA 626 Sedan 1 6, bj '86, km, van ƒ 22 000 voor ƒ 18 750
groen met roofrack, breedstral
24 000 km ƒ 37 50! 73000 km, m z g st Vr pr 405 GLX 16, 9/91, d blauw,
25000 km, van ƒ35000 voor
ƒ7500 Tel 0206448637
Off. Fiat/Lancia Dealer Gebr. Haaker b.v.
ƒ27950
"Plaatje" MAZDA 626 HB 2 O 605 SR 3 O, 1/92, d bl met,
Kamerlingh Onneslaan 10 in Badhoevedorp
12V GLX nov '87 mod '91 1e 16000 km, van ƒ78000 voor
eig 49000 km 03432-2200
ƒ58000
•Minéryalaan 86, .020-6629517

020-659 48 59

Chevrolet Corsica LT, '90,
4 drs , blauwmet, zeer mooi,
ƒ19750 020-6313427

Peugeot

Rover

020-6658686

fcxnr. 020-665 63 21

ELKE
HET DAGEÜJIC:
NIEUWS.

M.TECH VHS-HIGH QUALITY VIDEORECORDER
Type MV204HQ; VHS-HQ videorecorder, 2 koppen, stilstaand beeld,
picture s e a r c h , timer voor 8 programma's binnen 1 maand,
elektronische bandteller, digitale display, scart-aansluiting Infrarood
afstandbediening Adviespnjs'699 -

SONY CAMCORDER
1

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760 63cm flat
square m line quikstart beeld
buis stereo teletekst en afstandbodiening Adv '2075 -

F450, Topper 3 lux 8x70om
Hi Fi autofocus afstandbediend.var sluitertijd '2550

INÜESITD310WF
INDESIT1200TOEREN LUXE VAATWASSER
WASVOLAUTOMAAT
6 programma's, 12 couverts en |

SONYTRAVELLER
TR50 Lichtgewichtcamcorder
Sxzoom hifi autofocus '2550 -

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

-CAMCORDER
F60, CCD, 6x motorzoom.
Superimpobe hi-fi '2299 -

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Voorlader, centrifugegang germsarnr Adviespnjs'1099 1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig Adviespnjs'1299.l'J-JIL'f
IÏ2IÏJ *"

Ondanksgrote inhoud kompakte
afmetingen Kwalitatief uitstekende koeler/vriezer. Adv "848

1000 TOEREN LUXE*

nwk cnn

949.-

Nederlands topmerk. *1199 -

63 CM TELETEKST
INDESIT 2-DEURS

Nederlandse Philips garantie

Type 2023, Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv '899 -

SONY CAMCORDER
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

F375 8x motorzoom hi fi fa
der afstai dbediend '2220

495

ZANUSSI 2-DEURS
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux autofocus '2099 -

ARISTONA 55 CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type 52KV2527, 55cm flat square beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenders automatisch zenderzoeksysteem, stereo, teletekst
met geheugen, groene toets, scart-aansluiting en infrarood afstand^
bediening Adviespnjs'1595 -

PHILIPS /WHIRLPOOL

SHARP VHS-C CAMERA
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV 7950, LCD kleurenzoekeri'1999 -

BAUKNECHT 2304

HOLL. 1000 TOEREN

Fff*
L-jfcf

7QQ
f ïfïf.-

ZANUSSI WASAUTOM,

ntfff

Type 2596; Adv "799.-

499.

DAN NÜl.,b„

830, TOPKLASSE' '1899 -

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1249.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1299.-

Want
ex
ov

1299.-

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1749.SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099.

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610, 20 liter. Adviespnjs'769 - 1

MIELE1100TOEREN
Type W750, Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;bui!enmantel tweezijdig geemail
leerd. Adviesprijs '2199 -

SIEMENS1000 TOEREN

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en l
draaiplateau.Adviespnjs'899.- [

1000toeren Adviespnjs"1878.-

1395.-

KOEL/VRIES KOMBI

KOMBI MAGNETRON

STUNTM 3 m 1 ii Magnetron |
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter WAS/DROOG KOMBINAT1E + hete-lucht oven + grill.
2-deurs koel/vries kombi- PHILC0104RVS1000T
natie. Koelruimte op "oog- Tegen meerprijs wast en
hoogte" Adviespnjs'979 droogt u m één machine:

SONY HI-FI VIDEO

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab '1990 -

549.-

1399.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

479.- AEG LAVAMAT
1445.RVS
ZANUSSI K/V (OJ)
699.KOMBI MAGNETRON
759.3 IN 1 + DRAAISPIT
PHILIPS/WHIRLPOOL
819.1245.899,MIELE KOEL/VRIES" PHILIPS/WHIRLPOOL
855.BAUKNECHT WA6500
R8180; 750 Watt + draaiplateau

1449.-

„.„PANASONIC63 CM
Wj STEREO TELETEKST

Snel ontdooien en verwarmen

MOULINEX FM1115

895.-

SONY55CMKVX2121 BLAUPUNKT VHS HI-FI
STEREO TELETEKST 750, 4 koppen, 8 uur,'2095 -

F65,4koppen,VHS-HQ '1894-

MAGNETRON OVEN

SAMSUNG RE570

i C *"••vj

JVC VHS HI-FI VIDEO

PANASONIC VHS HI-FI

1479.-

SIEMENS KS2648

VR502, VHS 'High Quality'
8 timers, Hi Fi stereo "1599-

1199.-

MIELEVWG521

599.'

INDESIT PROMOTIE

Type KSV, De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviespnjs'1 1 99 -

Flat en Square Black Tnnitron beeldbuis, euroscart,
stereo, teletekst en afstandbediening Adviespnjs'2000 -

liwKf 799«BOSCH VWPS2100
bïïffr 849-"

STUNT! 550 TOEREN

BOSCH 2-DEURS

PHILIPS HI-FI VIDEO

BAUKNECHT VW 3PR

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding' Adviespnjs'1549 - 35 literinhoud,800 Wattvermogen en digitale tijdklok

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702. HQ Super Vision, +
TELETEKST+ PDC' '1409 -

749.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312,3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmq "1145-

699.-

795.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200,Afstandbediend '825.-

'"\•-15*

****•~'~'

539.-

en Met allee
zeer grp- "'

ARISTONA VHS VIDEO
SB01 , HQ, afst bed Adv '995.-

499. ARISTONA VHS VIDEO

PHILIPS
850

TOEREN
BOVENLADER

3SB02, 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg.'1150 -

669.JVC VHS-HQ VIDEO

Type AWG089; Opvolger van
Oerdegelijke tabletop. Zeer de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering met formica PHILIPS CC1000, echter met
bovenblad Officiële garantie. REGELBARE centrifugegang
tot 8501 p.mm. Thermisch gestuurd, eco-knop "1495.-

130 LTR. KOELKAST

HQ VIDEO

HRDX20; Afstandbed
standbed '879 -

579.-

265.-

STUNTIVHSHQ-VIDEO
1SHQ-VIDEO
1

160 LTR. KOELKAST

Inkl afstandbediening
bediening

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

160 liter, 2-sterren vriesvak.

449.-

365.-

PHILIPS 140 LITER

Type AFB075, Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak

70KV9717 AdviesprijS'2275

395.-

SONY3KOPPEN VIDEO
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

V315. VHS-HQ, prefektbeeldi
LCD-afstandbedienmg '1220 -

ZANUSS1140 LITER

799.
SONY VHS-HQ VIDEO

455.PHILIPS 160 LITER

V212,afstandbediend '1000

899.-

AEG TURNETTE

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs."1375 -

999.-

1000 TOEREN RVS BL

1099.-

KN5404,Gas-elektro."1049-|

688.-

575.BAUKNECHT 160 LTR

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

Adviespnjs"869.-

BLAUPUNKT55CMSTUNT BLAUPUNKT VIDEO
RTV535 3koopen Adv "1445SUPER TELETEKST

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

41OIV; Gas-elektro fornuis In-1
kl.grill, draaispit en mixed |
grill-set Adviespnjs'1425.-

645.-

968.-

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

MAXELL XL-! 1-90 10 voor....35.
BASFE180EQVHS 4voor....25.

ARISTONA TELETEKST PANASONIC VIDEO

J30,VHS-HQ Skoppen '1157-

GRUNDIG51CMTEKST

Type TD50, Adviesprijs*649.- FEO52A/EFF225/234."1445 -

349.-

RVS REVERSEREND
OP2ETVRIESKASTJE

ARISTONA 51 CM

Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is Adviesprijs.'595.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
BLAUPUNKT PM3741

ZANUSSI WASDROGÊR ATAG ELEKTRISCH

AKAI3 KOPPEN VIDEO
VSF300.VHS Intelligent HQ,
perfekt beeld, afst bed '988-

VSF200.Afstandbediend '768-

348.-

PHILIPS VRIESKAST

Type AFB095; Adv."665.-

va599.'

PHILIPS/WHIRLPOOL

629.799.1299.-

498.548.-

SIEMENS CONDENS

BOSCH VRIESKAST

25PV7966; Adviesprijs *2595.-

499.-

BAUKN./BOSCH/AEG

CONDENSDROGER

BAUKNECHTLUXE*

PHILIPS MATCHLINE
66 CM KLEUREN-TV

Type GSD1311, Adv "848 -

w

.tAfinkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreèf 37 , 'ï''^ ^,;-.y-.

.

l Winkelcentrum De Beverhof
l Be verhof 16 (alleen witaoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
HILVERSUM

V

OEN HAAG ZOETER WOU DE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK .!.
,

1098.-

ATAG INFRA TURBO

KFF452, Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1 735.-

1398.SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

MIELE DROGER

598.- MERKCENTRIFUGE
1199.•"'• .i TI ir» *ÏÓ''' '9ft i _ j _•' nrv mui
348.169.H! IZES*IEN EfcEICFRÖ-SirPERS IIM DE klilJUM^Iq
STUNT!! VRIESKIST!!

;

558.638.-

INDESIT G/E FORNUIS

BOSCH KTF1540

RTV635 VHS-HQ Long-Play,
4 koppen afstandbed '1695-

Type KN5402WO; Adv. "849.-1

ETNA FORNUIS 14.00

495.-

649
BLAUPUNKT VIDEO

INDESIT
FORNUIS

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs"245.-

108.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ..........,......:..1 tot 5.30 uur '
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag .............9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
*Adviesprijs slechts referentie l Badho«vedorp.
Badhoevedorp. vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ..:...
..:........ 7 tot 9 uur
zoals aangegeven dóór officiële l Maarssenbroek;
.
importeur of fabrikant
l overige filialen donderdig
donderdag ...... 7 tot' 9 uur

Zandvoort
IMieuwsb

Doe 26 november
mee
aan de
Sint
Nicolaaspuzzel
van Zandvoorts
Nieuwsblad
en win een van de vele
ovenverse
banketstaven!

Donderdag 12 november 1992

Los nummer ƒ 1,75

Mogelijk alle openbare
basisscholen bij elkaar
ZANDVOORT - De gemeente onderzoekt of er
'in de komende jaren één
nieuwe openbare basisschool voor Zandvoort
kan worden gerealiseerd.'
Die zou dan moeten worden gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de
spoorwegovergang aan de
Verlengde
Haltestraat.
Deze locatie is voorgesteld
door de gemeenteraadsfractie van de VVD.

tussen de Plesmanschool en de
Van Heuven Goedhartschool.
Het gebouw van deze laatste
school zou als onderkomen
moeten dienen.

52e jaargang nummer 46

Oplage: 5.150

Editie 22

Weekmedia

Oranjestraat krijgt 'nieuw gezicht'

Acht kolom
Mot ingang van vandaag
gaan wc op de redactionele
pagina's over van zeven op
acht kolom. Do pagina is
niet breder geworden, zodat wc de zeven kolommen
iets hebben moeten aislanken
Die iets smallere kolom
leest makkelijker Bovendien biedt deze verandering de mogelijkheid het
kleine nieuws overzichtelijker te presenteren: de
korte berichten van aankondigingen van bijeenkomsten en dergelijke
zwerven voortaan niet
meer over de pagina, maar
staan gegroepeerd in de
eerste en achtste kolom.
Een dergelijke aanpak kenden we overigens al voor de
ATV-pagma.
In de vormgeving van de
redactionele pagina's zijn
er verder enkele wijzigmgen van ondergeschikt taelang doorgevoerd. We hopen hiermee de overzichtelijkheid te bevorderen en
de presentatie van het
nieuws te verlevendigen.
Redactie
Zandvoorts
Nieuwsblad

moeite met de discussies die af
en toe tussen de scholen via de
plaatselijke kranten worden gevoerd.

Ingwersen keurt het af als er
naar elkaar geschopt wordt,
maar heeft er wel begrip voor
Dat stond aanvankelijk ook als scholen hun eigen standin zijn motie. Dit deel van de punt ventileren en kenbaar matekst is echter op aanraden van ken aan het gezag.
Ingwersen en GBZ-fractievoor„Zij hebben recht op eigen
zitter Flieringa geschrapt. „Het
is onverstandig om welke vorm opinievorming en ook om op
dan ook, nu al vast te leggen," hun eigen manier te proberen
aldus Flieringa. „We moeten de besluitvorming te bemvloeEen motie met deze strek- niet op voorhand een combina- den." Overigens zijn alle drie de
openbare scholen hem 'even
king van VVD-raadslid Met- tie uitspreken."
Kuijken heeft
trouwens lief'.
horst werd maandagavond in
de gemeenteraad aangenomen,
ook al was een vergelijkbaar
onderzoek al van start gegaan.
Dat laatste zei wethouder
Ingwersen. Het college heeft
vorige week dinsdag besloten
'alle reële mogelijkheden te onderzoeken'. De motie had echter als voordeel, 'dat er een locatie wordt genoemd'.

Twee scholen

Geschrapt

'Plafondbedrag'
voor raadhuis
ZANDVOORT - Uitbreiding van het raadhuis kan
een investering vergen van
7,6 miljoen gulden. Met dat
bedrag wordt al rekening
gehouden in de meerjarenraming van de gemeente.
Volgens Gemeente Belangen Zandvoort moet absoluut het 'plafondbedrag'
zijn. De PvdA vreest echter
dat er nog wat bijkomt, de
VVD verwacht 'zwembadkosten'. Als architect voor
de uitbreiding van het
raadhuis zal de architect
Hubert Jan Henket worden voorgedragen.

Toch hanteert het college van
burgemeester en wethouders
nu nog het uitgangspunt, dat er
in de toekomst (minimaal)
twee openbare scholen zullen
zijn. De commissie voor onderwijs heeft begin deze maand
daarop aangedrongen. Daarom
zegt het onderzoek nog niets
over de toekomst van de huidige openbare scholen: de Hannie
Schaftschool, de Plesmanschool en de Van Heuven Goedhartschool. Om dezelfde reden
uitten Annema (D66) en Kuijken (PvdA) bezwaar tegen de
motie: er zijn geen cijfers beDe afschrijving van de kosten
schikbaar waaruit blijkt dat het
onmogelijk is om twee openba- is gepland over 50 jaar, bijna 7
ton per jaar. „Regeren is voorre scholen over te houden.
uitzien", reageerde VVD-voorEen fusie tussen twee of zitter Tates daar maandag bij
meer openbare basisscholen in de algemene beschouwingen
Zandvoort lijkt echter steeds op. „Ik vraag me dan altijd ?f:
dichter bij te komen. Dat is het hoe ver?" Volgens hem bevat de
gevolg van de minimum leerlin- financiering van dit project tegenaantallen die de scholen per veel onzekerheden 'om de
l augustus 1996 moeten heb- Zandvoortse bevolking geduben, volgens de normen van rende vijftig jaar de lasten van
staatssecretaris Wallage. Het een 'zwembad' te laten betaminimum in Zandvoort wordt len." Een verwijzing naar
zwembad De Duinpan, dat 77 leerlingen.
vooral door het buitenbad - de
Volgens Methorst kan er op gemeente vele duizenden gulden duur niet worden ontko- dens per jaar aan verlies heeft
men aan sluiting van een of gekost. Raadslid Methorst had
meerdere openbare basisscho- in de commissie financiën
len in deze gemeente. Als 'die voorgesteld de lening lineair te
ene openbare basisschool' niet laten verlopen, wat over 50 jaar
te realiseren is, wil hij een fusie een besparing van 10 miljoen
gulden oplevert.
Als het aan Gemeente Belangen Zandvoort ligt, wordt onderzocht of een deel van het
politiebureau als dependance
van het raadhuis is te gebruiken. Mogelijk komt daarvan
een gedeelte vrij als gevolg van
regionalisatie. GBZ kan wel
ZANDVOORT - Een mo- de
akkoord gaan met de hoogte
tie van de PvdA, om een van het huidige bedrag. „Maar
financiële meevaller ko- dat moet dan ook beslist een
mend jaar aan de burgers plafondbedrag zijn," aldus fracten goede te laten komen, tievoorzitter Flieringa.

Geen meevaller
voor de burger

Zij had eind 1991 in haar alternatief plan aangedrongen op
een 'fundamentele wijziging in
het afschrijvingsbeleid.' Daarbij is ook de suggestie gedaan
om het pand Raadhuisplein 4
(voorheen Publieke Werken)
aan te passen als uitbreiding
van het Raadhuis. Dat zou een
stuk goedkoper zijn. Onderzoek hiernaar vindt, evenals
het voorstel van GBZ, nu wel
genade in de ogen van de VVD.
Volgens PvdA-voorzitter Van
Westerloo maakt de huidige
opzet het 'peperduur'. „Onze
verwachting is dat de plannen
nog wel 2 tot 3 miljoen hoger
zullen uitvallen."
Het CDA heeft bij de algemene beschouwingen op de inspanningsverplichting gewezen, ten opzichte van de ambtenaren. Zolang er niet meer
ruimte is gevonden, is hun
werkruimte krap.

Architect
Volgens het bureau voorlichting van de gemeente geniet architect Henket, die wordt voorgedragen voor de uitbreiding,
landelijke bekendheid. Onder
andere door zijn uitbreiding
van het Teylers Museum in
Haarlem en de bouw van een
paviljoen bij het Museum Boymans - Van Beuningen in Rotterdam. Daarnaast ontwierp hij
het gemeentehuis te Wehl, de
nieuwe rechtbank in Middelburg en nieuwbouw aan de Hogeschool voor de Kunsten te
Arnhem. Hij is ook hoogleraar
aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Volgens de selectiecommissie toont zijn gerealiseerde werk een duidelijke harmonie tussen oud en nieuw.
Dat lijkt ook belangrijk in verband met de locatie van de uitbreidmg van het raadhuis: aan
de kant van het Gasthuisplein.

Als 'reserve' is architect Gunnar Daan uitgekozen. Ook hij
heeft een aantal stedebouwkundige projecten op zijn
De PvdA heeft zich erover naam, waaronder de nieuwDe burger wordt binnenkort
geconfronteerd met ruim 28 verbaasd dat het afschrijvings- bouw van het gemeentehuis in
procent verhoging van de afval- beleid 'nu pas' is onderzocht. Zuidhorn.
stoffenheffing. Deze komt daardoor op ongeveer 258 gulden
per huishouden. De PvdA heeft
maandag bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend,
om die kosten per huishouden
voor 1993 iets lager te laten uitvallen. De fractie wilde daarvoor 156.000 gulden besteden,
een deel van een meevaller van
560.000 gulden uit het gemeentefonds. In 1994 zouden de tarieven opnieuw bekeken moeten worden.

heeft het niet gehaald bij
de begrotingsbehandeling. Verbaasd

De motie kreeg geen steun in
de gemeenteraad. De raad stelde zich op achter het standpunt
van wethouder Ingwersen. Volgens hem wordt de burger een
rad voor de ogen gedraaid, als
deze 'incidentele meevaller' nu
wordt uitgekeerd: dat schept
verwachtingen voor de komende jaren. „En we zijn juist gewaarschuwd voor verhogingen
in 1994," aldus Ingwersen.

Waterstanden
fw
Datum
HW LW
HW LW
12 nov 04.17 00 15 16.33 12.24
13 nov 04.5700.5417.1313.11
14 nov 05.37 01.30 17.51 13.46
15 nov 06.25 01.54 18.38 14.26
16 nov 07.1602.4019.2815.10
17 nov 08.15 03.24 20.33 16.00
18 nov 09.3004.3421.5417.16
19 nov 1038061023.0418.36
20 nov 11.41 07.35 -.-- 19.34

DEZEWEËK
Het forse nieuwbouwproject is beeldbepalend in de Oranjestraat.

ZANDVOORT - De Oranjestraat begint langzamerhand zijn uiteindelijke 'gezicht' te krijgen. De opvallende nieuwbouw, dat een Dekamarkt met een ondergrondse parkeergarage, negen luxe appartementen en
een penthouse herbergt, is bijna klaar.

10.38 u.

Audiofiel
In je auto rijden en dan
-j
keihard de muziekin/
stallatie aanzetten, zodat de
bassen trillen en de spiegels
klapperen Sommige mensen,
zoals Frank Klaassens, krijgen
daar een kick van Klaassens
importeert car audio uit Amenka

Advies niet in te gaan op voorwaarden gemeente

Nieuw protest tegen voortuinhandel
ZANDVOORT - De manier waarop het gemeentebestuur onderhandelt over
het verkopen of verhuren
van voortuinen aan de
Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en Hogeweg, stuit op steeds meer
verzet. Als de bewoners akkoord gaan met de voorwaarden van het college,
lossen zij alleen maar een
incassoprobleem op van
de gemeente. Dat zegt een
groep huiseigenaren van
de Haarlemmerstraat. Zij
hebben omwonenden dan
ook aangeraden niet op die
voorwaarden in te gaan.
Vorige week hadden 31 van
de 197 huiseigenaren aan de
drie straten bekend gemaakt
dat zij de voortuin willen kopen.
Die tuinen zijn nu nog eigendom van de gemeente maar in
gebruik bij de bewoners. Daarvoor betalen zij een 'Recht van
Uitzicht' van 55 cent per vierkante meter. De gemeente wil
daar echter van af. Vandaar dat
de gebruikers uit vier mogelijkheden mogen kiezen: koop, een

Sjeik
Een vliegend tapijt
vanaf het bordes van
het Zandvoortse
raadhuis. De
toevallige passanten
keken
zaterdagmiddag hun
ogen uit.
Het bleek een
stunt. Evenals de
circuswagen van
'Circus Rigolo' was
het optreden van
sjeik Hannibal
bedoeld als
introductie voor liet
aanstaande
Kerst-Festival, dat
vanaf 19 december
tot en met 2 januari,
op de parkeerplaats
van het circuit aan
de Van Alphenstraat
in Zandvoort wordt
gehouden.
Gedurende deze
periode, zullen in
twee verwarmde
circustenten diverse
voorstellingen
worden opgevoerd en
enkele
demonstraties
worden gehouden.

huurcontract met een verhoog- brief willen wij actie voeren om
de vergoeding, een verhoogde het college duidelijk te maken
vergoeding zonder huurcon- dat ze met betere voorwaarden
tract, of teruggeven van de moeten komen,' schrijven G.J.
grond. In het laatste geval zou- Bluijs en C.J. Sandbergen. 'Uitden de perceeltjes een openba- emdelijk lossen de bewoners
re bestemming krijgen. Dat een incassoprobleem op voor
staat m een tarief die de bewo- de Gemeente Zandvoort.'
ners eind oktober hebben geTussen een aantal huiseigekregen.
naren en de gemeente bestaat
een meningsverschil over het
Belachelijk
'Recht van Uitzicht', voor het
De betrokkenen van de Haar- eerst gevestigd bij de verkoop
lemmerstraat zijn het niet eens van de grond in 1853 aan Jonkmet die vier mogelijkheden. heer H.G. Barnaart. Volgens de
Daarom hebben zij bij de ande- eigenaren mag er door de gere bewoners van hun straat meente niet aan dit recht geplus de Zandvoortselaan een tornd worden. „De raad kan mij
antwoordbrief, gericht aan het dat recht niet afpakken," zei
college, in de bus gestopt. De Karel van den Broek, van de
anderen kunnen die onderteke- Zandvoortselaan, donderdag in
nen en aan het gemeentebe- de commissie Ruimtelijke Orstuur sturen. Daarmee geven dening.
zij te kennen dat zij de grond
niet willen kopen, maar dat zij
ook geen huurovereenkomst Taxatiewaarde
Als de grond te koop wordt
willen aangaan.
De 'belachelijke verhoging' aangeboden, dan kan dat alleen
zullen zij niet betalen en de voor de taxatiewaarde, zegt hij.
grond wordt niet teruggegeven. Wethouder Van Caspel werd
'Kortom, ik wens het een en daar vorige week aan hermander in de huidige vorm te nerd. „Heeft u de grond ooit
handhaven'. Dat is ook voorge- laten taxeren?" Van den Broek
steld in een raadsvoorstel van concludeerde dat dit niet het
geval was. ,,De grond is onder
23 januari 1990.
'Door middel van bijgevoegde de huidige omstandigheden

Vitrines en billboards
blijven 15 jaar staan
ZANDVOORT - De gemeente heeft donderdag
een contract afgesloten
met het bedrijf Mediamax,
exploitant van reclamevitrines. Het contract betekent een jaarlijks voordeel
van 80.000 gulden voor de
gemeentekas. De contractduur is vastgesteld op vijftien jaar.

Het levert de gemeente jaarlijks vijftigduizend gulden aan
netto inkomsten op. Daarnaast
wordt er dertigduizend bespaard aan onderhoudskosten
van de wachthuisjes bij bushaltes, de zogenaamde abri's. Mediamax neemt die kosten voor
zijn rekening. Samen levert dat
een positief saldo van 80.000
gulden op. De objecten moeten
gemiddeld een maal per twee
weken worden schoongemaakt

Het bedrijf heeft vorig jaar in
Zandvoort een aantal reclamevitrines en zogenaamde billboards, de enkele meters hoge
reclameborden, geplaatst. Burgemeester Van der Heijden en
de directeur van Mediamax ondertekenden afgelopen donder dag een vijftienjarig contract,
dat met terugwerkende kracht
ingaat op l oktober 1991.

Het bedrijf mag m totaal tien
billboards plaatsen en bij 3ti
abri's (bushaltes) reclamevitrines aanbrengen. Daarnaast
kunnen er dertig tweezijdige vitrines of informatiepanclen
neergezet worden. Tien daarvan worden aan één zijde voorzien van een plattegrond van
Zandvoort.

(ADVERTENTIE)

Foto Bram Stijnen

niets waard," luidde een andere
conclusie. Daarom wil Van den
Broek hooguit een gulden geven voor het stuk grond. De gemeente vraagt 35 gulden per
meter. Hij weigert die prijs te
betalen. Evenmin zal hij een
hogere vergoeding betalen of de
grond teruggeven. Hij nodigde
wethouder Van Caspel uit, om
hern voor de rechter te dagen,
zodat kwestie daar definitief
kan worden uitgevochten.

Op de hielen

9

Zandvoortmeeuwen
doet het goed Afgelopen weekeind slaagde het
team erin om Concordia te
verslaan Daardoor volgen de
Meeuwen koploper Terrasvogels op de voet

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Vervolg op pagina 3

(ADVERTENTIE)

Prima sfeertje
MeMouw Bremer ontmoeten we hij de wasnnddelen Uit haar verhaal v.tlt op te maken dal /e uilein
delii^ toJi koos \oor Dirk van den Broek In haar
eigen woorden \eridl /e waarom ,IK heb 2 op
groLiende kinderen Len van 14 en een van 17
Grote eters moet ik /eggen dus /orgen dal je vol
dot tuft. m huis haali Vroeger ging ik altijd naar een
andere supeimatkl maar sinds ik hier mi|ii hoodsLliapixn haal scheelt me dat gauw dertig gulden
per week Bovendien heb [e hier meer keus en is dewinkel vele malen ruimer opge/et Dat winkelt \eel
pietliger Met sleerl|e is hier dan ook prima maar
liet helangiijkste hhjü natuurlijk dat het /o goed
koop is Daarom lees ik ook altijd de advertenties en
houd ik de aanbiedingen goed hij Meestal doe ik
gewoon ledere week m n tonde en laad ik alles in
w,il ik nodig heb De a inhiedmgen kom je op dier
mantel van/elt legen Ü.ii voorkomt dat |e dingen
meeneemt omdat /e loev tlhg at geprijsd /ijn Het
piettige is hier dat ei /ovn.1 aanbiedingen /ijn dat
er voor ledeieen wel vvat bii/il Bovendien is de
keu/e per produkt groot Je bent dus mei gebonden
aan ten ol sleehis enkele meiken Neen. er /ijn wel
eens dingen waai )e als mens .iehter.il i pi]t \an hebt
maar dal kan ik van Dnk van den Ilioek niet /eggen
Hek maal n iel /el t s w .ml hi| bevalt me mistekend 1

hei pret
Meviouw Brenier
Mge is liiei dat ei /i iv eet aanbiedm
gen /i|ii

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 12,00

Naam (m/v) i
Adres L _

^

'_ L
.

Postcode/Plaats
feleloon:

j

l
l

Giro/Banknr..

-j

l
i

l
i
'

^

.

l
l

-

Daarna word ik abonnee en belaal per
kwartaal ƒ Hï.OO hall jaar f 29,001

jaar/ 52,00

* Voor postaboniK-e-. gelden andere tarieven.

zie elders in deze krant

LK dmsd. 17 nov. 11.40 u.
nov.

"Ik heb altijd mijn EHo
BO-tas bij mij het is
O
een soort afwijking Ik zit er
liever mee verlegen, dan om
verlegen Dat zegt üa Sol,
onder andere vrijwilligster bij
het Rode Kruis Deze week in
de rubriek Achter de Schermen

De appartementen boven de supermarkt, met prijzen variërend
In de supermarkt zijn nu al de 'straatjes' voor de acht streepjescode-kassa's en schappen te ontdekken. Voor de kinderen van de tussen drie- en vierhonderd duizend gulden, zijn nog niet allemaal
klanten wordt een 'ballenzwembad' aangelegd. De supermarkt weg. Het penthouse bovenaan, dat 5,5 ton heeft gekost, is wel
krijgt een vloeroppervlak van 1200 vierkante meter. Ter vergelij- verkocht.

Maanstand:

Doodtij
19
NAP+75cm

Afwijking

king: Dirk van den Broek meet 900 meter, Albert Heijn 1000. De
klanten kunnen hun auto parkeren in de ondergrondse garage. De
eerste anderhalf uur zijn gratis. De officiële opening is op woensdag 2 december. Daarbij worden met name buurtbewoners uitgenodigd, geen 'bobo's' aldus een woordvoerder.

U kunt uw abonnement ook teletonisch aan ons
opgeven: 020-GG8 13 00.
Stuur de/e bon in een open envelop naai
Weekmedia, Antwooidiuimmer 10051, 1000 PA
Amsterdam U boeit geui post/egel Ie plakken

710371"017003"

Weekmedia 22
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FAMILIEBERICHTEN
Enige en algemene kennisgeving
Op 1-11-1992 is op 82-jarige leeftijd overleden
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

F. W. Roodhart-Martin

echtgenote van B. Roodhart
Uit aller naam:
Zandvoort:
B. Rood ha rl
Op uitdrukkelijk verzoek van moeder is ze in de
familiekring gecremeerd op 4-11-1992.
Correspondentieadres:
B. Roodhart,
Burg. Nawijnlaan l kam. 402,
20'12 PM Zandvoort

Geheel onverwacht is de dag gekomen dat je van
ons bent afgenomen.
We houden allemaal zoveel van je.
Je bent een onvervangbare vrouw, moeder en
oma

Antje Koning

echtgenote van Hendrik Weber
Geboren: 17-12-1919
Overleden: 08-11-1992
Zandvoort:
H. Weber
Reuver:
Louw en Ria
Rolf, Ilse
Wervershoof:
Wil en Coen
Esther
Zandvoort, 8 november 1992
Gasthuisstraat l, 2042 JP Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hef was fe wensen
dof bepaa/c/e mensen
de fouten en plagen
van zichzelf zogen.
Don zouden z\\ het
suggereren, roddelen en
praten
over andere mensen
wel laten!
Petra Onsiein
(geschreven door J. Barends)

HET ONTMOETINGSDAGCOMITÉ
DANKT!!!
De Ontmoetingsdag 1992 is een groot
succes geworden.
Wij danken:
- De GRAN-DORADO organisatie.
- De Auto-rijders.
- Alle organisaties die ons in financiële of op een
andere wijze bijstonden.
- Zangkoor „Voor Anker" Ad Goossens, Soeri
Brabander, Trio Dico van Putten.
- Garderobe-keuken-bedienings-bloemschik
teams.
- Het Rode Kruis. Leden van ,,De Wurf".
- Gemeente Zandvoort.
- Alle vrijwilligers.
Mede door uw medewerking werd de
ontmoetingsdag een succes!!

Te huur

per direct
± 250 m*
mag.ruimte in
Zandvoort.
Tel. na
18.00 uur

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert volgende week In het Raadhuis:
- maandag 16 november 1992, 20.00 uur

023-287986

TE KOOP
Droog open
haardhout

023-315855

Kort gezaagd
Klaar voor gebruik

Bestel nu
tel.: 02550-22107

? ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
ZijlweR 1B3 Tei:023-315855 (DAG EN NACHT)

De lekkerste
paddestoelen vindt u bij

AART VEER
Grote Krocht 25, Zandvoort

Ton Versteege

Vrijdag de 13e
gaat restaurant
„LA CABANA" weer open.
Hoewel de brand tijdelijk roet
in het eten heeft gegooid,
kunnen wij gewoon weer
grillen zonder oververhit te
raken.
Ter gelegenheid zal op vrij. en
zat. live muziek aanwezig
zijn.
Gelieve te reserveren.

ADVERTENTIES

HERMAN
Het is niet te geloven maar waar,
vanaf vandaag z\\n wi| iedere dag bi|
elkaar.
Ji| hoeft nu nooit meer te werken
En dat is iets wat |e echt wel zal merken.
Ik hoop dat |i| van |e vrijheid geniet,
met leuke vakanties in het verschiei.
Nog vele gezonde |aren toegewenst.

GRATIS WINTERBEURT
NEFKENS HAARLEM

GRATIS

nodigt alle Peugeot-rijders in Zandvoort
uit voor
* Een gratis wintercontrolebeurt. Uw Peugeot zal u niet snel in de kou laten staan.
Zeker niet als u 25 meest wintergevoelige onderdelen nu even door ons laat
kontroleren.
* Huurauto gratis bij elke onderhoudsbeurt of reparatie.
Bel snel voor een afspraak.

Verleende hinderwetvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voorde omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:
- een supermarkt gelegen aan de Grote Krocht te Zandvoort.
De beschikking en andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen van 13 november tot 13 december 1992 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is
geopend op werkdagen van 09.00 -12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsu ren ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 13 december 1992 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de
geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den
Haag door
- de aanvrager
- de betrokken adviseurs
- degenen die conform art. 20,21 of 22 tweede lid of 28, eerste lid onder c
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht
- elke belanghebbende die aantoonbaar redelijkerwijs niet in staat is geweest
conform bovenstaande artikelen bezwaar in te brengen.
De beschikking Is na 13 december 1992 van kracht, tenzij beroep is ingesteld
en tevens op grond van art. 60a van de Wet op de Raad Van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening.

Aangevraagde bouwvergunning
104B92Hogeweg74

- verbouw woning tot appartementengebouw

U kunt deze aanvraag inzien bij afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
060B91 Van Speijkstraat 19
099B92 Zandvoortselaan,
ingang waterieidingduinen
100B92 Haltestraat 27

- plaatsen berging
- bouw luifelconstructie restaurant
'De Duinrand'
- wijzigen winkelpui

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

HALTESTRAAT 75
tel. 17229.

Memo Bloem

Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 19 november 1992,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4 te Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507 - 61545.

Voor Uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van
zeggen wij U langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
Tet Versteege-v. Huffelen

commissie Financiën

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter Inzage bij de receptie In de hal van het Raadhuis.
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere Informatie over de
punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat de op de agenda staat het woord te voeren.

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
12 november 1992

UITNODIGING

ateliei

Hierbij nodigt het bestuur alle
(oud)-leden uit voor de officiële
afscheidsreceptie van ons lid,

St eeqman

t

die na 30 jaar bestuurslidmaatschap
zijn funktie heeft neergelegd.
Deze receptie zal plaatsvinden op
vrijdag 20 november a.s., van 19.30
tot 21.00 uur, in ons clubhuis "Het
Meeuwennest".
Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Cath. van Renesstraat 3
2041 B J Zandvoort

Dorpsplein 2
presenteert
vrijdag 13 november

KARAOKE
AVOND
You donï have to be a pro
to steal the show
-*.

MUNTERSLAAN 2
HAARLEM
TEL 023-249201

Tel. 02507-18939
Bellen na 18.00 u.

Café Sam Sam

Bestuur
Zandvoortmeeuwen.

|D9i^

* slechts 300 mtr. van station
Heemstede/Aerdenhout

Óók voor het overtrekken
van uw oude model.

DE HEER

J. JONGBLOED

NEFKENS
LEIDSEVAART

EEN ZEER BIJZONDERE
AANBIEDING!!
Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag
Onze alom bekende zuiver scheerwollen

JERSEY PANTALON
met elastieken band, adviesprijs 129,Onze altijd lage VIVA PRIJS 109,-

Nü 3 dagen 89,

Aanvang ± 21.00 uur ^

ë

^üitya^^
yra

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

.edereen leest de krant altijd en overal

Wegens renovatie- en
onderhoudswerkzaamheden is
onze zaak GESLOTEN op
16, 17 en 18 november a.s.
Vanaf donderdag 19 november
bent u weer van harte welkom
om te genieten van onze
uitgebreide lunchkaart, van
diverse vlees- en visspecialiteiten
of van een heerlijk wildgerecht.

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRL

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

JUPITER-SPORT
Belotti voetbalschoen
Mosira ƒ189,95 nu
Damestennisschoen
Diadora Capriati
ƒ109,95 bij ons
Trainingspak
Junior

ƒ 100,-

ƒ 79,95
ƒ 79,95

Raadhuisplein 15 Zandvoorl

- Ttestaurant

önnehoeb

U J I uitvaartverzorging
kennemerland bv

THE POINT OF FASHION

Spotlight, zuiver wollen

Dit weekend:

PANTALON

MOKKA
BOOMSTAM

met of zonder bandplooi, normaal 159,-

Nu 3 dagen 129,-

MUESLI-BOLLETJES
4 halen + l gratis
Echte Bakker

Grote Krocht 19, Zandvoort
Grote Krocht 19, Zandvoort

9.00

BALK

Hogeweg 28 - Tel. 12989

WEEKMEDIA 22

Politie houdt
winkeldieven aan
Twee
ZANDVOORT
25-jarige mannen zijn vrijdagmiddag rond half twee aangehouden door de politie, als verdachten van winkeldiefstallen.
De mannen probeerden in een
kledingwinkel aan de Thorbeckestraat met een geprepareercle plastic tas drie truien weg te
nemen met een waarde van
ruim zevenhonderd gulden. De
tas was voorzien van een aluminmm tainnenlaag waarmee
sommige beveiligingssystemen
buiten werking gesteld kunnen
worden. De mannen werden betrapt door het winkelpersoneel,
dat hen buiten de winkel de tas
afpakte. De dieven kozen het
hazepad, maar konden in de
omgeving worden aangehouden.

Sinterklaastoneel
ZANDVOORT - Een aantal
leerkrachten uit het Zandvoortse basisonderwijs bereidt zich
weer voor op het Sinterklaastoneel, dat dit jaar zijn veertigste
editie beleeft. Honderden leerlingen kunnen, zoals jaarlijks,
binnenkort weer genieten van
het optreden van juffen en
meesters in - meestal - komische voorstellingen. Op het
programma staat het toneelstuk Pandolio. Op de laatste
dag treden zij 's avonds ook nog
een keer op voor genodigden,
waaronder de oudercomité's.
Dat gebeurt dit jaar op 27 november.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Heerlijke dag voor ouderen

MENINGEN

Commentaar

DB ruönelc meningen staat open voor uw reacties Stuur uw önej
naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Te
lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven
bii het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648

Tevreden?
Uit een enquête van de Kamer van Koophandel blijkt dat
de meeste, ondervraagde
Zandvoorters tevreden zijn
over hun winkelcentrum. Dat
was vorige week te lezen in het
Zandvoorts Nieuwsblad Klachten waren er alleen over hinder
van autoverkeer en het gebrek
aan parkeerruimte en specialistische winkels.

Senioren de grond in?
Mevrouw
Veldhuizen-Versteeg reageert op artikel vorige
weck (5 november 1992) in het
Zandvoorts Nieuwsblad. Wéthouder Termcs sloeg de eerste
paal voor veertien seniorenwoningen, die gebouwd worden
door EMM.
Maar wethouder Termes, de
schrik sloeg mij om mijn hart,
toen ik onder die foto las: u
slaat daar de eerste paal de
grond in voor veertien senioren'.
'Toch niet veertien senioren de
grond in?' dacht ik. Verder lezende las ik het goede verslag
van de woorden van mevrouw
Carbaat, de bouw van veertien
seniorenwoningen, Kostverlorenstraat/Koninginneweg. Met
deze bouw wens ik (met 85 jaar
zelf ook senior) u veel succes
en wens die veertien toekomstige bewoners een fijn woongenot!
E. Veldhuizen-Versteeg
Bentveld

voor Jantje Beton geweest.
Hier heb ik geen probleem mee,
want het is vaak de enige manier om aan (wat) geld te komen.
Als je aansluitend dan ook
nog een straatcollecte organiseert, is dit mijns inziens niet
terecht. De - hoofdzakelijk jeugdige collectantjes kunnen
niet aan iemand zijn neus zien
of die al aan huis geofferd heeft
(ouderen kunnen dat ook niet
zien, hoor).
Het resultaat was dat die collectantjes vaak afgebekt werden op een manier die echt niet
fraai was.
De animo om te collecteren is
toch al niet bijster groot. Maar
op deze manier haal je hélemaal de fut eruit, en je jaagt een
aantal mensen weg die nog wel
wat voor anderen willen doen.
J. Kerkman
Zandvoort

Jantje Beton
In de nu achter ons liggende
week huis-aan-huis collecte

Weekenddiensten

ZANDVOORT - „Het Zandvoortse culturele beleid
komt op de tocht te staan."
Die waarschuwing uitte D66
raadslid Paul Brugman dinsdag in de gemeenteraad. Een
amendement en een motie
om te voorkomen dat de gemeente per l januari 1994 uit
het Muziekcentrum ZuidKennemerland stapt, kregen
echter geen steun van de andere partijen.

De Wurf presenteerde de ouderen de lunch, tijdens de Ontmoetingsdag

Gemeente uit
Muziekcentrum

wethouder Ingwersen daar
nu over. Al vele jaren wordt
bij het centrum aangedrongen de kosten omlaag te brengen, maar dat is tot nu toe
zonder resultaat gebleven.

Weekend:
02507-13888, Asiel Haarlem
14/15 november 1992
023-244443.
betalen. Zij betalen nu een bePOLITIE:
Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulpperkt bedrag aan lesgeld, maar
06-11. In andere gevallen: tel. verlening: Voor informatie, adOok aan de uittreding is
de gemeente legt er jaarlijks
13043.
vies en hulp tel. 17373, op alle
een bedrag van rond de 130.000 een bedrag verbonden. De
BRANDWEER: Alarmnummer werkdagen van 10.30-12.30 uur.
gulden voor neer. Teveel, vindt hoogte daarvan is afhanke06-11. In andere gevallen Schriftelijk: Postbus 100, 2040
het gemeentebestuur.
lijk van onderhandelingen,
023-159500 of - voor info over- AC Zandvoort.
Vorig jaar heeft de gemeente- maar acht ton blijkt niet ondag - (02507) 61584.
Stichting Welzijn Ouderen
raad besloten dat er niet meer denkbaar. Daarom is volgens
AMBULANCE: Alarmnummer Zandvoort: (voorheen Dienonderhandelen
dan 78.000 gulden voor het cen- Brugman
06-11. Anders: tel. 023-319191 stencentrum) Koninginneweg
Een voorstel was de - onge- trum mag worden uitgegeven. over de jaarlijkse bijdrage
(ongevalllen), Centrale Post l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
veer honderd - leerlingen 250 „Het is ondenkbaar dat dit be- verstandiger.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- op dinsdag- en donderdagmidgulden eigen bijdrage te laten drag ooit gehaald wordt," zegt
nemerland.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
DIERENAMBULANCE (Die- Belbus: Om van de belbus (voor
renbescherming): 023-246899.
bewoners van 55 jaar en ouder)
HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken,
huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per perPaardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991:
me, F. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,daarover tijdens weekend, voor een retour.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
zowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig. Inlichtin- ning, beschikbaar voor iedere
gen omtrent de diensten van inwoner van Zandvoort, is gra-_
dokter Flieringa worden ver- tis.
strekt via nummer 12181.
Telef. Meldpunt Sexueel GeTandarts: Hiervoor de eigen weld: tel. 023-329393 op werkdatandarts bellen.
gen 12.00-14.00 uur en ma.aApotheek: Zandvoortse Apo- vond 19.00-21.00 uur.
theek, H.B. A. Mulder, teh Zandvoortse Vereniging van
13185. Openingstijden (alléén Huurders: Gratis advies voor
voor
recepten):
zaterdag leden. Telefonisch spreekuur
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
zondag
11.30-12.30
en uur: 19783. Schriftelijk: Post17.00-18.00. Buiten de openings- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
tijden: informatie over de rege- Woningbouwvereniging EMM:
Img via teLnr.: 13185.
Klachtentelefoonnummer
Wijkverpleging: Voor spoedge- technische dienst: 17577. Bevallen is het Kruiswerk Zuid- stuurlijk spreekuur: iedere eer-Kennemerlarid 's avonds, 's ste dinsdag van de maand van
nachts en in het weekend te be- 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
reiken via de doktersinforma- Sociale
tiedienst: tel. 023-313233.
spreekuur tijdens de 'even' weVerloskundige: Mevrouw Eliza- ken op woensdag 10-12 uur, in
beth de Boer-Burgh en/of Gemeenschapshuis, L. Davidsmevr. A.C. Gombert, Koch- straat 17. Inl. 023-152152.
straat 6A, Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Taxi: tel. 12600.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Openbare bibliotheek: Prinsesvoort, tel. 15847.
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
eniging v.h. welzijn der dieren 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij. „Lesgeven aan kinderen is een van de leukste dingen die ik doe," zegt Lia Sol
(02507) 14561, Vermissings- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Foto Bram Stijnen
dienst 023-383361, Asiel Zand- 10-14 uur.
voort
(tevens
pension)
ZANDVOORT - Lia Sol eens wat gebeurde in het veld, om iemand te laten barsten. Ik
(40) heeft in de loop der dan hielp je. Ik heb altijd mijn ben altijd voor en met anderen
bij me, dat is een bezig."
jaren al heel wat benen EHBO-tas
afwijking. Ik zit er liever
verbonden en armen in de soort
mee verlegen dan om verlegen.
De vrijwilligers van het Rode
watten gelegd. Als bijna Mijn
Weekend:
Gereformeerde Kerk:
moeder had ook altijd wel Kruis Zandvoort maken door
14/15 november 1992
Zondag 10.00 uur: dr. W.F.O.E. fulltime vrijwilligster van een doosje met pleisters bij de aanwezigheid van het circuit
het Rode Kruis is ze veel- zich. Uiteindelijk ben ik bij het mogelijk de meeste uren van
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Stange uit Bloemendaal
Zondag 10.00 uur: Gezinsdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeen- vuldig te vinden langs de Rode Kruis terecht gekomen alle Rode Kruisvrijwilligers in
m.m.v. Jongerenkoor, ds. J.A. schap NPB:
lijn van de Zandvoortse als vrijwilligster. Een van de Nederland. Lia Sol is echter
van Leeuwen
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de sportvelden.
Bovendien leukste dingen die ik hierbij veelal te vinden op de sportvelJong uit Zandvoort, m.m.v. heeft ze de jeugdlotus on- doe, is het lesgeven aan kinde- den, het circuit heeft niet echt
Zandvoorts Vocaal Ensemble der haar hoede en is ze ren. Die zijn vaak heel spontaan haar voorliefde. „Ach, je zit er
maar te zitten. Maar het kan
Roomskatholieke Kerk:
Zandvoorts
kort de vaste verzor- en je kunt ze nog vormen."
ook heel leuk zijn omdat je
Zaterdag 19.00 uur: woord/com- sinds
ger
van
het
eerste
en
tweemeestal met twee man bent.
munieviering
Nieuwsblad
de van Zandvoortmeeu- Niets verplicht
Bovendien is er doorgaans wel
Zondag
10.30
uur:
woord/comOnafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
Ze geeft les aan de zogenaam- een dokter aanwezig en er zijn
munieviering, dames Bleijs/- wen. Ze windt er dus wel
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
doekjes om, maar gunt de A-tjes, B-tjes en Lotusgroep. uitstekende faciliteiten, bijna
Beijnes
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelhanng
Nieuw Unicum:
toch een blik achter de In de laatste groep maken de een operatiekamer. Maar dat
Hoofd commercie: J.F. Sas
moet ook wel, omdat de verZaterdag 10.45 uur: drs. I. Cle- schermen.
wondingen op het circuit al
ment
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandsnel ernstiger zijn dan op een
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg door Everhard Hebly
voort, tel 02507 - 18648. PostadresIn de rubriek Achter de
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
voetbalveld. Als ik moet kiezen,
218, Haarlem.
Schermen gaat het
geen gehoor 020-6451515 tijdens
zit ik liever op het sportveld.
Zondag 10.30 uur: ochtendZandvoorts Nieuwsblad
kantooruren
En het beachvolleybal hebben
dienst
IA SOL is Zandvoortse in
op zoek naar de 'mens'
Dick Piet (red chef). Joan Kurpershoek, Marianne Timmer
we er tegenwoordig bij, dat is
Zondag 19.00 uur: avonddienst
hart en nieren en vrijwilachter bekende persoVormgeving/Opmaakredactie: Jan
echt heel gezellig."
Jehova's Getuigen:
ligster pur sang. Als kind
nen uit deze gemeente.
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
was ze al bijna dagelijks
Deze week Lia Sol.
Hendal.
Buiten het Kruiswerk om
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 op het strand te vinden. Ze
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
treedt ze dit seizoen voor het
uur en maandag 19.00 - 21.00 hielp bijvoorbeeld elk jaar met
12, Zandvoort. tel 02507 - 17166
uur.
het leggen van straatjes bij de kinderen zelf wonden met be- eerst op als vaste verzorgster
Postadres- postbus 26, 2040 AA
Inl.: R. van Rongen, L. Meesz- paviljoens. De liefde voor hulp van brooddeeg en na- van Zandvoortmeeuwen l en 2.
Zandvoort. Faxnummer. 0250730497. Kantoor geopend maandag
straat
14, Haarlem, tel. strand en zee is erin gebleven. maakbloed. In de B-groep heb- Ze was er al jaren kind aan huis
13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u,
023-244553.
„Daar hou je van. Ik ga nog al- ben ze al geleerd hoe ze een en de eerste twee elftallen zaten
woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12
tijd elke dag naar het strand. verwonding moeten behande- omhoog. Onder voorwaarde
en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor- Gebouw Aemstelstyn,
Gewoon even naar de zee kij- len, nu moeten ze het ook kun- dat 'de jongens' het ermee eens
Laan van de Helende Meesters 421 B,
ken, vooral als het stormt. Ik nen herkennen. Daarnaast ver- zouden zijn, ging ze in op het
Amstelveen, tel 020-6475393, Postamoet gewoon elke dag buiten leent zij bijstand bij alles in en verzoek van de club. „Het is
dres- Postbus 51, 1180 AB Amstelzijn. Binnen kan ik mijn draai om Zandvoort. Bijvoorbeeld bij natuurlijk heerlijk werken in
veen. Faxnummer- 020-6475449 Micro-advertenties tel. 020 - 562 6271
Periode:
maar moeilijk vinden. En als de Ontmoetingsdag voor oude- zo'n nieuw complex met optiVerkoopmanager: M. Chnstiaanse
3 - 9 november 1992
we met vakantie gaan, wil ik ren. Dan assisteert ze bij alle male voorzieningen. Bovenvoorkomende
werkzaamhe- dien ken ik er goed de weg, dat
Ondertrouwd:
altijd bij het water zitten."
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per
Leferink, Robin Henk en De
Op het strand kwam zij al den, dus ook bij het maken van is heel belangrijk in dit werk. Ik
kWdltddl,
ƒ 29,- per halfjaar, / 52,- per jaar Voor
Jong, Johanna Hilda
snel bij de Zandvoortse Red- bloemstukjes. Lia: „Ik ben vrij- hoef op geen enkel Zandvoorts
postabonnees gelden andere tarieven
Overleden:
dings Brigade terecht en zij is willigster, dus niets is ver- sportcomplex te zoeken naar
Losse nummers ƒ 1,75
Roodhart geb. Martin, Frederi- er nooit meer weggegaan. De plicht. Maar men moet er wel een brancard of telefoon. Ik
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ka Wilhelmina, oud 82 jaar
zorg voor mensen is een rode vanuit kunnen gaan, dat je in- spreek nog niet van 'mijn jonma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)Aaij,
Pieter,
oud
79
jaar
draad geworden in het leven zetbaar bent. Veel mensen den- gens', maar het is wel mijn
668.1300
Van Duijn, Arie, oud 79 jaar
van Lia Sol. „Op een gegeven ken altijd - omdat ik bijna over- kluppie. Zij moeten het werk
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
Visser geb. Bogaart, Maria Eli- moment wilde ik meer dan al- al aanwezig ben - dat ik het heel doen en ik zit langs de lijn. Ik
02507-17166.
sabeth, oud 84 jaar
leen maar de EHBO. Ik ging druk heb, maar zo beleef ik het ben er natuurlijk voor de verZandvoorts Nieuwsblad is opgericht
Zwemmer geb. Koper, Johan- altijd met mijn zoon mee naar zelf niet. Ik ben overal inzet- zorging, maar ik hoop altijd dat
in 1941
na, oud 96 jaar
het voetballen en als er dan baar. Zoiets zit in je, denk ik. er niets gebeurt."
Het zou niet bij me opkomen

A c h t e r de s c h e r m e n

Lia Sol
9

'Ik ben overal inzetbaar

Kerkdiensten

ZANDVOORT - De hoge leeftijd of een lichamelijk ongemak, maken dat veel Zandvoortse inwoners weinig contact hebben met hun medemens. Vorige week woensdag
bezochten 350 ouderen de Ontmoetingsdag. „Een teken dat er
nog steeds behoefte bestaat aan
een dergelijk evenement," liet
voorzitter Jan Brabander tijdens een bijeenkomst in het
Gran Doradopark weten.
De Ontmoetingsdag werd
ook ditmaal een succes. Het
eerste deel van de dag werd verzorgd door een sprankelend optreden van 'Soene'. Jong talent
aan het klavier van een piano
en een optreden van Ad Goossens met zang en gitaarmuziek.

Na de lunchpauze, waarin de
plaatselijke pastores, artsen en
politici zich tussen de gasten
begaven, kon presentator Brabander het optreden van het seniorenkoor 'Voor Anker' aankondigen. Onder leiding van
Trudy van Staveren en met solistische medewerking van Manno van Wakeren, zorgden vele
liedjes uit de 'oude doos' voor
een uitstekend stukje entertainment. Een hoogtepunt
vormde de muzikale omlijsting
van het trio Dico van Putten. De
climax op deze dag was echter
het massaal meegezongen
Zandvoort volkslied. „Een
heerlijke dag," aldus een van de
dankbare gasten na afloop.

Grond te koop voor drie gulden
Vervolg van voorpagina
De raadsleden R.H. Sandbergen (D66), Tates (VVD) en
Landman (GBZ) uitten vorige
week commentaar op de brief
van de gemeente. Zij waren van
mening dat eerst de gemeenteraad zich er nog over moest buigen. Sandbergen vindt een gulden per meter als koopsom een
redelijke prijs. Daarbij komen
uiteraard nog - in verhouding hoge kadastrale kosten. Ter
vergelijking met de 35 gulden
werd verwezen naar de aankoop van een stuk Westerduinweg in Bentveld. De huidige eigenaren bieden dit aan de gemeente te koop aan voor ongeveer 3 gulden per meter.

Advocaat
Een van de betrokkenen
heeft een advocatenbureau om
advies gevraagd. Volgens een
van de medewerkers heeft dit
niets te maken met het huidige
'recht van uitzicht' uit het burgerlijk wetboek. Dat bepaalt alleen dat men zonder toestemming van de buren geen rechtstreeks uitzicht op hun erf mag
hebben.
Het recht dat door Jonkheer
Barnaart is bedongen, kan volgens hem niet zomaar ongedaan gemaakt worden. Het vragen van een vergoeding is volgens hem 'volstrekt dubieus,
omdat die toestemming m het

verre verleden is bedongen en
ongetwijfeld niet tegen betaling
van een jaarlijkse vergoeding.'
In 1918 werd een deel van de
weg plus bermen door Barnaart in eigendom overgedragen aan de gemeente Zandvoort. De advocaat concludeert
- voorlopig - dat de gemeente als
verplichting heeft meegekregen, het recht van uitzicht te
respecteren. Hij ziet geen
grond om er op de voorgestelde
wijze verandering in aan te
brengen.
Volgens enkele bewoners van
de Zandvoortselaan zal de gemeente een schone-grond-verklaring moeten afgeven, als bewijs dat de bodem niet verontreinigd is. Daarnaast zou er op
gelet moeten worden of de riolering niet verouderd is, er geen
mankementen zijn aan gas- of
waterleiding en de electrakabel, én dat er geen munitie ligt.
Daarnaast wordt overwogen
om bij de gemeente een rekening in te dienen, wegens het
onderhoud dat de bewoners jarenlang hebben verricht.
Op dit moment blijkt dat een
aantal huiseigenaren pas veel
later na de aankoop van de woning heeft ontdekt, dat de voortuin geen eigen grond was. In
hun koopaktes werd daar niets
over gezegd en het was geen gewoonte het opgegeven grondoppervlak in de akte na te meten.

De vraag is of gesproken is
over de koopavond en de openingstijden van restaurants m
het winterseizoen. Een bezoekje aan het centrum op vrijdagavond, koopavond, heeft nauwelijks zin: de meeste zaken
zijn dicht. Het publiek wacht
voornamelijk een ongezellige
wandeling langs dichte winkels
en onverlichte etalages. Slechts
een handje vol ondernemers,
altijd dezelfden, houdt de zaak
open.
Dat geldt min of meer ook
voor de restauranthouders. Als
je op een willekeurige winterse
avond ergens een hapje wil
eten, sta je bij diverse restaurants voor een dichte deur. Bijvoorbeeld op een dinsdagavond is zeker de helft gesloten.
Sommige blijken het hele winterseizoen dicht, andere zijn
nog maar beperkt open. Wat
meer coördinatie in de openingstijden lijkt geen overbodige luxe.
Vermoedelijk zal menig
dorpsbewoner met blij zijn met
deze situatie, ook al kwam dat
niet direct tot uiting bij de enquête. Dat geldt vast nog meer
voor de 'verblijfstoerist' die zich
heeft laten overhalen om in najaar of winter een paar dagen
naar Zandvoort te komen: gezelligheid moet 's avonds met
een kaarsje gezocht worden.
En dat strookt toch niet bepaald
met het streven naar 'seizoensverlenging'. Hoezo 'tevreden'?

Gezinsdienst
Hervormde Kerk
ZANDVOORT - In de Nederlands Hervormde Kerk aan het
Kerkplein wordt zondag 15 novemtaer een gezinsdienst gehouden. Deze begint om 10.00
uur. Ouders en hun kinderen
worden uitgenodigd deze bij te
wonen. De feestelijke bijeenkomst wordt voorbereid door
dominee J.A. van Leeuwen en
de leiding van de kinderdienst.
Het jongerenkoor verleent medewerking aan de dienst. Na afloop kan er in het Jeugdhuis
achter de kerk een glaasje limonade of een kop koffie gedronken worden.

Cadeautjes te koop
ZANDVOORT - De afdeling
Welfare van het Nederlandse
Rode Kruis afdeling Zandvoort
houdt komende weken haar
jaarlijkse verkoop van Sinterklaas- en Kerstcadeautjes. De
medewerkers zijn met hun
stand op diverse locaties te vinden. Dinsdag 17 november in
het Huis in het Kostverloren,
woensdag 18 november op het
Raadhuisplein en dinsdag 24
november in het Huis m de
Duinen. De kraam is van 10 tot
16 uur bemand. Er is 'voor elk
wat wils' te koop.

(ADVERTENTIE)
ADVERTORIAL

Dirk van den Broek opende nieuwe
supermarkt in Hoofddorp-Toolenburg

L

In het vorige week door burgemeester Van Duist geopende winkelcentrum Toolenburg vindt men ook een nieuwe
Dirk van den Broek-supermarkt. Na zo'n 2 jaar in een
noodwinkel de wijk te hebben bediend vierde men de opening van deze nieuwe vestiging met het uitdelen van niet
minder dan 500 boterletters, hetgeen bijzonder in de
smaak viel bij het winkelende publiek.

Weekmedia 22

DONDERDAG 12 NOVEMBER 1992
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekeden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

MfËPSlAËRÖBiGS;cALI_ANET(CS
VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

WINTERSPORT?

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

bereid u goed voor!!!

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

-AEROBICS
•FITNESS

Wit Verhuizingen

|| 12,30 per keer, ƒ 100,- pen 10 keer)
A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Ook alvast een lekker kleurtje?
1 x ƒ15,-; 10 x ƒ125,-

SNELBRUINTUNNEL:

CHRIS HARDENDOOD

RKBIDE
VKHUIZKS

UITSTEL

1 x ƒ10,-; 10 x ƒ90,-

ZONNEBANK:

1 x ƒ10,-

GEZICHTSKANON:

Te koop
keramische
kookplaat

PARADISE

met elektr.
inbouwoven

Paradijsweg 1, Zandvoort
Tel. 02507-17742

z.g.a.n. ƒ600,tel. 18793

TJERK HIDDESSTRAAT 145
Modern dnekam.app. op 9e et., schitterend uitzicht over zee en duinen. Ind. entree, hal, toilet,
grote L-vormige woonk., balkon zuidoost, open
keuken met eetbar, badk. met ligbad en wastafel, slaapk. Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.

Gevraagd

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

l SINGER
4

NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

ffi

02507-20072

Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
l
BIASBAND
j
FOURNITUREN
P. E. M. Stokman
KNOPEN
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE j

'WVVTTVYYVTTVYVVTTV

KOOP

SCHOONMAAKHULP
Enkele uren per week.

HOGEWEG 22/1
Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (vh 3) op 1e
et. Ruim balkon west. Ind. entree, hal, toilet,
woonk. met spiegelwand, luxe open keuken met
mb.app., slaapk. met vaste spiegel/kastenwand,
badk. met bad/douche, dub. wastafel. Serv.k.
ƒ137,- p.m. Vr.pr. ƒ198.000,- k.k.

BETAAL
FEBRUARI

Weber's schoonmaakbedrijf
Tel. 14764-14090

DR KUYPERSTRAAT 4
Twee onder een kapwoning met garage. Grondopp. 300 m2. Ind. entree, hal, woonk., keuken,
toilet, 1e et. 3 slaapk., badk. met douche, toilet
en wastafel, zolder met mog. voor kamer. Vr.pr.
ƒ298.000,- k.k.

O, kom er eens kijken en
proeven bij de
hofleverancier
van de Sint.

DE FAVAUGEPLEIN 41 I
Direct aan wandelboulevard gelegen driekam.
app. op 1 e et., uitzicht op zee en strand. Garage.
Ind. hal, L-vormige woonk. met open haard, keuken, badk. met toilet, douche en wastafel, 2
slaapk., balkon oost, balkon zuid/west. Grotendeels v.v. isolatieglas. Serv.k. ƒ 400,- p.m. Vr.pr.
ƒ259.000,- k.k.

ALLEEN DIT WEEKEND
Gevulde pietjes a

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

1,55

1

/2 pond brokken +
amandelen a
5,—
Stukje
marsepeinworst

VAN

CHAIK

Een verrassend
resultaat wanneer je de
enorme keuze aan
vloerbedekking,
wooncomfort bij Franse
ziet. Laat u vrijblijvend
adviseren door uw
vakman.

Franse Woon idee

100 gr.

Denk op tijd aan Uw
chocoladeletter

m MAKELAAR O.G.

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

A

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

BROEK

Deze onderneming behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek
Bedrijven en exploiteert een 21-tal supermarkten in de regio Amsterdam,
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp. Nieuw Vennep. Oostzaan. Volondam,
Zandvoort en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen

Voor ons filiaal in Zandvoort vragen wij:

A VONDMEDEWERKERS m/v
(leeftijd vanaf 18 jaar)
voor enkele avonden per week om onze Supermarkt aan te vullen.

Saturday night
dance party
Soc. de Manege, Zandvoort
sfeer, dansen en live-entertainment
A.s. zat. 14 nov. o.a. Willeke d'Estelle
Entree ƒ15,Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jaar.
Corr. gekleed.
Info 16023

LET OP!
Zat. 21 nov. a.s. 10-jarig
bestaan, receptie van
20.00-22.00 uur.

Tot 03.00 uur grandioos feest
met George Baker.

SCHOLIEREN m/v
(leeftijd vanaf 16 jaar)
die van 16.00 tot 19.00 uur winkelwerkzaamheden willen verrichten.

Info T6023

ZATERDAG HULPEN m/v

Ik ben geïnteresseerd in de funktie van
O avondmedewerker O (middag)hulpkracht O zaterdag hulp
Naam:
Adres:
Plaats/Code:.
Telefoon:
Geb. datum:.

.M/V

Packard Bell Legend 325-SX 386sx microprocessor, 25 Mhz snelheid en 2 MB ram
geheugen, uitbr. tot 8 MB. Een 40 MB harde
schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 500,- en 12
mnd. garantie aan huis.

voor «B

- Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

020-5626283
Zandvoort

Prijzen zijn inclusief BTW!

Packard Bell Legend 425-SX 386sx microprocessor, 25 Mhz snelheid en 2 MB ram
geheugen, uitbr. tot 8 MB. Een 105 MB harde
schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGAkleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,en12 mnd. garantie aan huis. Van

Belangstelling?
Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.
Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 15570
1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. W.E. Kool

Als u nu bij Dixons een computer van Packard Bell of Commodore
koopt, hoeft u pas volgend jaar in
februari te betalen. En een aanbetaling is ook niet nodig. Komt
nog bij dat we onze Packard Bell en
Commodore computers vanwege
de feestdagen flink hebben afgeprijsd. En dat er 12 maanden garantie aan huis op zit. Dus stel een
bezoek aan Dixons niet te lang uit,
dan stellen wij de betaling uit.

voor

(leeftijd vanaf 15 jaar)
voor kassa- en winkelwerkzaamheden van 8.30 tot 17.00 uur.
Wij werken met scannings-kassa's en voor een interne opleiding
wordt gezorgd.

BON

2 L ~ * ' f* • ** -'* ••'* *?* ""* 'i"1* "'^* ^*' ** 'JsT

Amsterdamsestraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. woningstoffeerders

Bakkerij PAAP

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

vloerbedekking,
gordijnen, meubelen

kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 1300,en 12 mnd. garantie aan huis.
voor i
Packard Bell Legend 933G 486dx microprocessor, 33 Mhz snelheid en 4 MB ram
geheugen, uitbr. tot 20 MB. Een 125 MB
harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGA
kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 1300,en 12 mnd. garantie aan huis.
voor
Commodore DT 386SX-25 Met 386sx microprocessor, 25 Mhz snelheid en 2 MB ram
geheugen, uitbr. tot 16 MB. 40 MB harde
schijf, VGA-kleurenscherm, standaard met
MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.

Commodore DT 386-33C Met 386dx microprocessor, 33 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr.tot32 MB. 120 MB harde schijf,
S-VGA-kleurenscherm, standaard met MS-Dos
5.0 en 12 mnd. garantie aan huis. Van 3^49^
voor
Commodore DT 4865X-25 Met 486sx microprocessor, 25 Mhz snelheid en 4 MB ram
geheugen, uitbr. tot 32 MB. 120 MB harde
schijf, S-VGA-kleurenscherm, standaard met
MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.

_

Packard Bell Legend 900G 486sx microprocessor, 20 Mhz snelheid en 2 MB ram
geheugen, uitbr. tot 18 MB. Een 125 MB
harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGAkleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,- en
12 mnd. garantie aan huis.
voor
Packard Bell Legend 925G 486sx microprocessor, 25 Mhz snelheid en 4 MB ram
geheugen, uitbr. tot 20 MB. Een 125 MB
harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGA-

Commodore DT 486-33C Met 486dx microprocessor, 33 Mhz snelheid en 4 MB ram
geheugen, uitbr. tot 32 MB. 120 MB harde
schijf, S-VGA-kleurenscherm, standaard met
MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.
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Man ernstig
mishandeld
ZANDVOORT - Een 35-jarige
Zandvoorter heeft vorige week
aangifte gedaan van zware mishandeling. In de nacht van l op
2 november had hij ruzie gekregen met een 31-jarige plaatsgehoot in een café in het centrum.
Tengevolge van de ruzie liep de
H5-jarige man snijwonden aan
nijn hoofd en pols op, waarvoor
hij die nacht in het ziekenhuis
moest worden behandeld. Door
de politie wordt een nader onderzoek ingesteld.

Porsche favoriet
bij autodieven
ZANDVOORT - Opnieuw is
er een Porsche gestolen. Ditmaal een type 928, kleur rood.
De wagen, met een waarde van
100.000 Duitse Marken, is tussen vorige week vrijdag, rond
tien uur 's avonds en vorige
week zaterdag, rond half elf 's
morgens weggenomen vanaf de
Burgemeester Van Alphenstraat. Een week eerder werd er
oen Porsche 911 gestolen uit de
Koningstraat.
Ook een Ford Escort RS 2000
verwisselde van eigenaar, zonder dat dit de bedoeling was.
Deze auto werd zondag tussen
half elf 's morgens en kwart
over drie 's middags ontvreemd
vanaf de Boulevard Barnaart.
De kleur was wit, waarde onbekend. Ook deze auto was eigendom van een Duitser.

Bord voor zijn kop
ZANDVOORT - De Haarlemmer die zaterdag dronken achter het stuur zat, had letterlijk
een bord voor zijn kop gekregen: hij raakte de macht over
het stuur kwijt, reed over een
tiental anti-parkeerpaaltjes en
ramde een verkeersbord. Het
ongeluk gebeurde rond twee
uur 's nachts op de Boulevard
Barnaart. De bestelauto van de
38-jarige bestuurder, raakte zo
beschadigd, dat hij moest worden weggesleept door een takelbedrijf. De man bleek onder invloed van alcoholhoudende
drank. Bij een ademonderzoek
kwam de politie er achter dat
de man 1,10 promille alcohol in
zijn bloed had. Hij kreeg een
rijverbod van vijf uur opgelegd.

Personalia
Het echtpaar P.F. Schmitz en
E. Schmitz-Joritzaar, wonend
aan de Herman Heijermansweg 169-2, was gisteren vijftig
jaar getrouwd. Traditiegetrouw
zou burgemeester Van der
Heijden zou het gouden bruidspaar komen felictefen.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Wie vraagt er om
pepernoten met
een kerstsmaak
Begin november en de
rage is weer losgebarsten.
Je kunt nu al geen winkel
meer betreden zonder
geconfronteerd te worden
met de komende
feestdagen. Sinterklaas en
de kerstman lopen hand in
hand. „De klant vraagt
erom," zeggen de
winkeliers. „Het is
verwarrend, het verstoort
het tijdsritme van
kinderen en het verhoogt
de druk op ouders," zegt
pedagoge Maud Kampstra.
door Lcnnckc van Spanje
ET LIJKT OP de kip en
ei. Wat was er eerder?
De behoefte om in november al kerstballen
aan te schaffen, of de klant die
denkt: de kerstballen liggen er
al, laat ik dan maar vast een
pakket meenemen. Eén ding is
zeker: slachtoffer van de vroege
start van de feestdagen zijn de
kinderen. En voor hen is het
sinterklaasfeest toch eigenlijk
bestemd.
Maud Kampstra: „Sinterklaas is altijd een spannende
gebeurtenis voor kinderen. Het
is nog steeds een beetje eng, al
wordt de sint gelukkig niet
meer als boeman gezien zoals
vroeger. Maar tegenwoordig
ligt de nadruk op de cadeaus.
Het feit dat er vanaf begin november al cadeaufolders ver-

H

spreid worden, maakt veel kinderen onrustig. Ze gaan met de
folder naar bed of naar school
en kruisen alles aan wat ze willen hebben. Hierdoor gaan ze
slecht slapen, weer in bed plassen en duurt het, in hun ogen,
een eeuwigheid voordat het eindelijk zover is."
J. Vreuls, woordvoeder van
de Hema zegt dat de klant een
trend bepaalt die de detailhandel volgt. Zo ziet hij ook een
verschuiving van het sinterklaasfeest naar Kerst. Iets dat
uit Engeland en Amerika is
overgewaaid. „Sinterklaas is
toch meer een kinderfeest terwijl met Kerst de volwassenen
elkaar cadeaus geven. Er is ook
een commercieel belang. Voor
de winkels levert de maand december een grote omzet. Maar
de feesten zitten erg dicht op
elkaar. Om de klant langer de
tijd te geven om inkopen te
doen, beginnen we al in november met het aanbieden van sinterklaas- en kerstartikelen.
Hier wordt om gevraagd."

Te snel
Jeroen Kleijne, vader van
twee kinderen, gelooft hier niet
in. „Ik hoorde datje nu zelfs al
kerstbomen kunt kopen. Wie
wil er nu een kerstboom in november? Die is tegen die tijd
toch dood." Er zijn ook veel
klanten zonder kinderen die
zich ergeren aan de vroege uitstallingen. Jaqueline Rijdinga
bijvoorbeeld. „Het irriteert me

Bach-remedie
ZANDVOORT/HAARLEM In gezondheidscentrum De
Klimop, Marjoleinpad 50 te
Haarlem, geeft Jacqueline Oorthuizen vrijdag 13 november
een informatieavond
over
Bach-remedies. Aanvang 20.00
uur, entree 5 eulden. Bachremedies zijn extracten van wilde
bloemen waaraan bepaalde
werkingen worden toegeschreven. Zo zouden zij onaangena-

me stemmingen en emoties zoals angst, depressiviteit, onzekerheid en boosheid veranderen. 'Ze nemen de gevoelens
niet weg, maar helpen deze zo
te hanteren, dat ze ons niet langer in de weg staan.' De Bach-remedietherapie is volgens
Oorthuizen ook geschikt voor
kinderen met angsten, hoofdpijn, eczeem of last van bedplassen.

Kraansvlak open
ZANDVOORT - Het Kraans
vlak, een uniek duingebicd tus
sen Zandvoort en Overveen, it
woensdag 25 november beperkt
opengesteld voor het publiek
Onder leiding van een deskun
dige kunnen maximaal veertiu
personen deelnemen aan eer
excursie die om 14.00 uur be
gint en om 16.OU uur eindigt
Manege De
Bokkedoorn:vormt start- en eindpunt en u
te vinden langs de Zceweg
voorbij Bloemendaal aan Zee
(vanuit Zandvoort). Te berei
ken met NZH-bus 81.
Kaarten zijn a f 1,75 te verkrij
gen bij het hoofdkantoor var
het provinciaal waterleidingbc
drijf
Noord-Holland, N.V
PWN, Essenlaan 10 te Bloe
mendaal. Kinderen tot 6 jaai
kunnen gratis mee.

mateloos. Het is allemaal te
snel en het wordt steeds erger.
Straks verdrijft de kerstman
sinterklaas. En als de Kerst
voorbij is, moeten we alweer
paasspullen kopen. Nog even
en de paashaas wordt sinterklaas."
Vroom en Dreesman heeft dit
jaar eerst een kerstmarkt ingericht en is nu hard bezig om de
parterre om te toveren voor sinterklaas. M. Joosten is etaleuse
en houdt sint en Kerst wel degelijk gescheiden. „Een kerstboom op de speelgoed- afdeling
zul je hier niet aantreffen, dat is
geen gezicht. Daarom hebben
wij de kerstmarkt apart ingericht. Sinterklaas wordt hier
niet vergeten. Maar we kijken
ook wat de concurrent doet en
dat volgen we."

Vrijwilligersdag
ZANDVOORT - Op 15 novem
ber staan van een tot vier uur '•
middags de deuren van het Ge
meenschapshuis
wagenwij c
open voor degenen die belang
stelling hebben voor vrijwilh
gerswerk. De middag wor'dt ge
orgamseerd door het Centriin
voor Vrijwillige Hulpverlening
de Stichting Welzijn Ouderei
Zandvoort en het Rode Kruit
afdeling Zandvoort

Kleinere winkels zitten met
een ruimteprobleem; in veel
winkels zijn de kerstartikelen
naast de pepernoten te vinden.
In de Hema hangen de zwarte
pieten boven de kerstballen.
Een medewerker van de speel- De 'verwarring' ten top: zwarte pieten boven kerstartikelen
goedwinkel Bart Smit in de
Kalyerstraat zegt zelfs: „Kerst
en sinterklaas, dat is toch hetzelfde?"
Zij leven ook op school van sin- goed weten wat je wil om hierteterklaas naar Kerst. Als een pe- gen weerstand te bieden."
riode wordt afgesloten, begint
Ombouwen
de volgende. Nu alles door
Gia Comlini, bedrijfsleidster pas
wordt gegooid, weten ze Cadeaufestijn
van een klein filiaal van Inter- elkaar
Marja kan er over meepraten.
niet
meer
waar ze aan toe zijn.
toys in de Van Woustraat, is het Het zijn ook
verschillende fees- „Ik moest me echt beheersen
hier niet mee eens. „Ik vind dat ten met elk een
sfeer. Het om die schattige kerstkandesint, sint moet blijven. Wij be- is onmogelijk eigen
kinderen laar niet te kopen. Hoewel die
ginnen pas met de sinterklaas- om die twee uit voor
elkaar te hou- er over een maand misschien
versiering als hij is aangeko- den als beide worden
aangebo- niet meer is." Petra Jansen,
men dus na 14 november. Een den."
moeder van een zoon vindt ook
week na 5 december gaan we de
datje het zelf in de hand moet
winkel pas ombouwen. Eerder
Marja Verwey, moeder van houden. „Je hoeft niet met je
komt er geen kerstboom bij ons
kinderen kan zich hierbij kind door de winkels te gaan."
binnen." Comlini vindt dat de twee
„De sint hoort bij de Volgens Kampstra maken de
kleine ruimte niets uitmaakt. aansluiten.
en de kerst bij de winter. winkels van het sinterklaas- en
„Als we meer ruimte hadden, herfst
Hoe kan ik aan mijn kinderen nu ook kerstfeest een groot cazou ik het ook niet doen."
duidelijk maken dat die kerst- deaufestijn. ,,De cadeaus worballen met sneeuw pas over den steeds groter en mooier.
Een ander gevolg van het twee maanden gebruikt wor- Kinderen gaan op scholen tedoor elkaar aanbieden van den?" Pedagoge Kampstra gen elkaar opbieden. De reclaklaas- en kerstartikelen is de vindt ook dat ouders onder me draagt hier natuurlijk ook
verwarring die het bij kinderen druk komen te staan door de haar steentje bij. Veel ouders
teweeg kan brengen, vertelt pe- vroege uitstallingen. „Dreinen- laten hun kind zelf cadeaus uitdagoge Maud Kampstra. „Het de kinderen die hun .ouders de kiezen, maar dit wordt vaak
ritme van het jaar wordt ver- kop gek zeuren over cadeaus en een teleurstelling. Het aangebostoord. Kinderen tot eenjaar of snoep. Als ouder moetje steeds den speelgoed ziet er aantrekacht hebben weinig tijdsbesef. sterker in je schoenen staan en kelijk uit maar er is niet mee te

Vrouwengilde
houdt studiedag

Foto M j i t i i n I It'il

spelen. Het is helemaal af. Een
kind moet zijn fantasie kunnen
gebruiken anders is het zo uitgekeken."
Volgens Vreuls van de Hema
is het onmogelijk dat de detailhandel de klant stuurt. „Als de
mensen het niet zouden willen,
daalde de omzet en hielden we
er direct mee op. Maar een feit
blijft dat de mensen meer met
Kerst besteden dan met sinterklaas en daar spelen wij op in."
Hoe het ook zij, pedagoge
Maud Kampstra adviseert ouders om zich niet te laten verleiden door de winkels en hun kinderen niet met cadeaus te overvoeren. Zij adviseert sinterklaas om te kijken naar de ontwikkeling van het kind en daar
iets bij te zoeken. „En niet te
dure cadeaus. Een kind is erg
gevoelig voor sfeer en die zou
niet afhankelijk moeten zijn
van die dure barbiepop of dat
computerspel. Met een beetje
meer aandacht en gezelligheid
is een kind ook tevreden."

ZANDVOORT/PURMEREND - Het Katholiek Vrou
wengilde Noord-Holland houdt
donderdag 19 november aan
staande een ledenstudiedag ir.
de Tataorkerk te Purmerend
Aanvang 09.30 uur, entree 7,5(
gulden per persoon. Het thema
is: Vrouwen en de Gezond
heidszorg. Tijdens het ochtend
programma houdt mevrouw
drs. G. Okma, studiesecretaris
op het Ministerie van WVC, een
inleiding. Zij houdt zich bezig
met de Stelselherziening Ge
zondheidszorg, het 'plan Simons'.
Daarna spreekt mevrouw M.
Bonn, voorzitter van Patiënten/Consumenten Platform Zaanstreek en Waterland, over onderwerpen als: rechten van patiënten, mogelijkheden van
procedures, relatie arts/patiënt, en de vragen of men elke
behandeling moet accepteren
en of men een behandeling kan
eisen.
Het bestuur van het KVG wil
inspelen op de informatiebehoefte bij de leden. Maar ook
stimuleren dat leden hun grote
ervaringsdeskundigheid omzetten in actieve deelname aan
het maatschappelijk debat. 'Gezondheidszrog is voor vrouwen
te belangrijk om afzijdig te blijven,' aldus het KVG-bestuur.

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes m o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen
Naturel, getint of m dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel. warm, fel of
dromerig . met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed1

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

D e„ö.n il e rdeleiy i ji\ o c Ln op ielj ü airjie wd |,

de Gr

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktief met PCT. Want PCT njdt
's nachts en levert vóór de ochtend. Bel voor informatie: 03402 - 5S900
E X P R E S D I S T R I B U T I E

M E T

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 0206134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

I N - N I G H T - S E R V I C E

DEZE WEEK VAN

sam
Menken van Grieken

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaalde oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek
modem en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur. in tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastmteneurs

IN ALLE FILIALEN VAN

VLA

LITERPAK
ELDERS

..

lafonds
&

BIJ ONS:

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof
NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,
VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,
ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.
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maandelijkse autorubriek
van het
Zandvoorts Nieuwsblad
DE PEUGEOT 106 NU IN
VERSCHILLENDE VERSIES
in dricVvijfdcurs. benzine en diesel

Autobedrijf Zandvoort b.v.
Kamerlingh Onnesstraat 23

Passat Arriva
Basis: Passat Edition CL
Limousine/Variant
Exterieur
Witte knipperlichten vóór
Partieel donkere achterlichten
Buitenspit'Kols in kleur van de carrosserie
GL-wieldoppen
Zwarte dakrelinit (alléén Variant)
Pahsat lojjo in kleur van de carrosserie
GT-lnimpers
"Arriva"-aiinduidinn

VERBAAS U EENS OVER
AUTOBEDRIJF
VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V.
Achterweg 38/hoek Wilhelminaplein tel.: 023-293450
2103 SX Heemstede fax: 023-289368
Hot Peuireol l (Mi gamma wordl hinnrnkort uiltrt'bri'id met ô-deurs- en dii'M'lM'rsies. De introduktic viin deze int\oerintfon zal plaalsv inden in oktober tijden.s de Salon Min Parijs.
De dieselmotor waarmee de lü(> wordt
uittrerust is de TUDÖ (13(>0 cnv - 37 kW
(50 pk i bij öOOO/min.l, in combinatie met
de MA \ijf\crxnellinuhbiik \an de groep
PSA Peiifïeot Citroen
De komst van deze nieuwe modellen betekent dat het tiatnma van de l OU, als pers>onc'nauto. uit 15 versies in ons land zal bestaan en dat hiermee zijn positie op de
markt aanzienlijk sterker zal worden,
niet alleen in ons land maar ook in de rest
van Europa.
Tot 20 augustus j l bedroeg liet aandeel
van de 106 K,S'~r van het Nederlandse Bsetiment. In dit segment heeft Peugeot z'n
positie in 1992 als marktleider versterkt
met een aandeel van 13,3'; (106 + 205)
tefïen 11.9'; in 1991 voor dezelfde periode.
Veiligheid:

Zowel op gebied van aktieve als passieve
veiligheid scoort de l (Mi zeer hoon in zijn
categorie
Wat aktieve veiligheid betreft valt de 106
op door de stoutheid van zijn constructie,
de precisie van zijn besturing, de prestaties van zijn motoren, tic uitstekende werkinü \an zijn remmen en tenslotte door
het concept van zijn voortrein met trianKels die garant staat voor een goede wégligging.
Als wij o\er passieve veiligheid spreken
moeten wij opmerken dat de ontwerpers
van Peugeot dezelfde strenge normen
voor de 10l> hebben gehanteerd als voor de
andere Peugeots
Bij een frontale botsing met een snelheid
\an 50 km/h wordt de stuurkolom niet
meer dan 27 mm naar achteren gedrukt,

terwijl de vastgestelde norm maximaal
127 mm bedraagt.
De middenstijlen, waaraan de in hoogte
\erstelbare veiligheidsrolgordels bevestigd zijn, worden extra versterkt. Deze
factoren, gecombineerd met een binnenruimte, waarin de passagiers mini zitten
en waarbij door het grote glasoppervlak
een ruim gezichtsveld wordt geboden, liggen in de lijn van de strenge veiligheidsnormen die Peugeot hanteert.
Kw aliteit:
De kwaliteit van een auto wordt voor een
groot deel bepaald door de materiaalkeuze bij het vervaardigen van de auto.
Het dashboard van de 106 is, om maar een
voorbeeld te noemen, de beste illustratie
van deze stelling. Het materiaal oogt
goed, is perfect gevormd en is bovendien
geschikt voor recycling.
Het uiterlijk van een auto is belangrijk
maai- het functioneren en afwerken is
e\enzo belangrijk, althans dat is de mening van do 230000 tevreden 106eigenaren die op het moment in Europa
rondrijden.
Uitrusting:
A_l vanaf de basisversie, de XN, is de 106
uitgerust met halogeen koplampen, achterruitverwarming, afsluitbare tankdop,
ruitenwisser/sproeier
achter, veiligheidsgordcls met oprplautomaat, kantelbare voorstoelen met in hoogte verstelbare hoofdsteunen om nog maar de belangrijkste te noemen.
Het instrumenten-paneel heeft natuurlijk de gebruikelijke controlelampjes voor
verlichting, lading van de accu, oliedruk
of koelvloeistoftemperatuur.
Bovendien is er een waarschuwingslampje voor slijtage van de remblpkken vóór,
hetgeen men zelden aantreft in een auto
van deze klasse.

ONZE LAGE PRIJS
VAN DE PASSAT ARRIVA
Do Passat Arriva is niet alleen een heel mooie, zeer degelijke, ruime en betrouwbare auto. hij is ook uitermate compleet. Zo is de Passat Arriva standaard al voorzien van alles dat autorijden 'leuk' maakt. Bijvoorbeeld de
standaard stuurbckrachtiging. groen getint glas. verlicht en afsluitbaar
dashboardkastje, ruime opbergvakken in de portieren, een in delen neerklapbare achterbank met comfortabele middcnarmsteun. stootprofielen op
de flanken en brede 185/(iö R14 banden. Maar als er ooit een geschikt momcnt was om een proefrit te maken in de Passat Arriva. dan is het wel nu.
De Passat Arriva is namelijk verbazingwekkend scherp geprijsd. V.a.
ƒ38666.-

OPEL-RIJDERS OPGELET!
ZATERDAG 14 NOVEMBER A.S. GRATIS WINTERCONTROLE.
GEOPEND VAN 10.00-16.00 UUR.
Opel Winterplan: een zeer aantrekkelijk aanbod van de Opeldealer.
Ruim zestigduizend Opel-rijdcrs maakten het afgelopen jaar gebruik van
een interessante service van hun dealer: het Opel Winterplan. Ook dit jaar
bestaat die mogelijkheid. Voor een bedrag van ƒ27.50 wordt de auto vakkundig gecontroleerd. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit naar de onderdelen die het in de winter extra moeilijk hebben: radiateur. waterpomp en
accu.
Het Opel Winterplan mag inmiddels rus- gesteld, uiteraard ook speelt het comfort
tig een goede traditie worden genoemd. daarbij een hoofdrol. Maar zeker de veiHet is inmiddels al het veertiende jaar ligheid is een niet te onderschatten asdat de Opel-dealer deze uiterst nuttige pect, want een.goed functionerend sysservice verleent.
tecm is niet alleen aangenaam, het zorgt
Waar draait het precies om''i Het koude bijvoorbeeld ook voor een snelle ontwasejaargetijde nadert en 's morgens zijn ver- ming van de ramen en dat betekent goed
derop in de straat al weer de eerste moei- zicht.
lijk startende auto's te horen Ook aan de Het Opel Winterplan staat borg voor een
accu en de vitale delen van het koelsys- perfecte werking van 10 wintergevoelige
teem van de auto worden weer hoge eisen onderdelen. Voor een zeer aantrekkelijk

Interieur
Binnenbckledinif "Velours" zwart
Kleurcode (M
OpbcfKyakkcn aan de voorsteden
Laadruimte-afdekkinK (alléén Variant)
Toerenteller
Centrale deurverurendelinK i nel.
contactsleutel met lampje
In div. kleuren leverbaar
Prijzen
Pakketprijs /IflOó,- incl. BTW voor
Limousine
Pakketprijs /2-195,- incl. BTW voor
Variant
Wij zijn sinds kort professioneel gestart
met onze Verhuurservicc.
Voor vrijblijvende info

Met de Cinquecento heeft Fiat opnieuw
een uniek concept gevonden. Die onginalileit /il hem niet m één of ander trucje,
maar in een serie /cld/ame of originele
eigenschappen, die nog nimmer in de/c
vorm bij elkaar werden gebracht. Meest
opvullend is misschien wel dat de Cmquecunto als eerste produktic-auto Ur
wereld, /owcl met een ben/memolor als
met een schone elektromotor kan worden
geleverd

Speerpunt
Fiat richt /ich echter niet op de Cinqucccnto alleen. Opmerkelijk is wel dat met
de Cinquecento een offensief wordt mgc/ct waarmee Fiat /ijn rol als leidende
Europese automobiclfabrikant verder
onderstreept. Fiat Auto S.p A waartoe
ook Alfa Romeo en Lancia behoren /al
dit decennium 64 miljard gulden mvesteren en niet minder dan 18 n i e u w e modellen op de markt brengen De Cinquecenlo is de speerpunt van dc/e operatie en
markeert als /odatng een historisch moment in de geschiedenis van het merk.
Het klinkt misschien overdreven om nu
reeds van een mijlpa.il in de automobielbouw te spreken. Toch vertegenwoordigt
de '500' een nieuwe manier van denken
over individueel transport. Het is een
kleine, compacte stads.iuto. die hel beste

uit de voeten komt waar andere vastlopen. Het is de Fiat met de geringste Icngte. maar toch niet de goedkoopste. Die
eer eist de - iets langere Panda voor
/ich op. De verklaring voor de/e op het
oog tegenstrijdige gegevens schuilt in de
uitvoering. Waar de Panda puur economiseh is ingesteld en dus ook een beperkte luxe kent. biedt de Cinquecento alles
u at ook de verwende bestuurder /ich kan
wensen Dat blijkt uit de omvangrijke
u i t r u s t i n g en de ambiance in het intcricur. De Cinquecento spreekt op die mamcr juist de veeleisende automobilist
aan Is de Panda vooral praktisch, de
Cinquecento is compact en comfortabel.
! let milieu vormt heden ten dage een onderwerp waarover bijna iedereen nadenkt en /ich waarschijnlijk ook /orgen
maakt. Fiat gaat /ijn verantwoordelijklicid als vooraanstaand producent van
automobielen niet uit de weg
Het gebruik van /ware metalen wordt
vermeden, energie wordt /o mogelijk teruggcwonncn. het ru\vc materiaal wordt
optimaal benut en alle kunststof delen
/ijn gemarkeerd om latere recjcling mogelijk te maken Dat /ijn maatregelen
die niet meteen in het oog springen, investeringen die alleen maar geld kosten
en voor Fiat geen winst opleveren. Maar
de echte winst wordt gcmcasseerd door
de generaties die na ons komen en dan
hopelijk een leefbare wereld aantreffen.
Fiat erkent die verantwoordelijkheid en
handelt ernaar De Cinquecento is op die
manier niet alleen de eerste van een serie
n i e u w e Fiats. maar wellicht ook de schuimcnde kop van een nieuwe groene golf.

Autobedrijf Zandvoort

Wij hebben onze showroom verkleind om
onze ..SERVICE '< te kunnen vergroten

Autobedrijf
Van Schagen van 1890.
Heereweg

Dagelijks van
8.00-12.00 en
13.00-17.00 uur,
zat. van
9.00-16.00 uur.

Heemsteedsedreef
Carnplaan/v. Merlelaan
Z'voort

v. Schagen

AUTOBEDRIJF
VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V.
Achterweg 38/hoek Wilhelminaplein
2103 SX Heemstede

bedrag van ƒ27,50 worden de volgende
delen gecontroleerd. Om te beginnen
komen de kachelradiateur, radiateur, radiatcurdop, waterslangen, slangklemmen
plus de waterpomp en thermostaat aan de
beurt. Als de techniek in orde is, wordt
natuurlijk ook de koelvloeistof beoordceld. Biedt die wel bescherming tot minimaal twintig graden onder nul?
Het ligt voor de hand dat ook belangrijke
onderdelen als de ventilatorriem en de
accu de revue passeren.
Wordt er een probleempje geconstateerd
dan kan de klant opdracht geven het betreffende onderdeel te vervangen of bijvoorbeeld vloeistof bij laten vullen.
Als alles in orde is schrijft de Opel-dealer
een „Opel Winterplan Certificaat" uit;
een echte garantie dat de klant probleemloos de winter door zal komen. En dat is
vooral 's morgens vroeg, in de vrieskou,
een geruststellende gedachte. Treedt er
later onverhoopt toch een storing op dan
wordt dat voor de houder/houdster van
een „Opel Winterplan Certificaat" gratis
opgelost! Het certificaat is geldig tot en
met 31 maart 1993.

tel.: 023-293450,
fax: 023-289368

van lent opel
Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort
Telefoon 02507-15346

van lent opel
zandvoort

Audi

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort
tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJF JONGSMA

Zeg nou zelf, woorden schieten tekort om de nieuwe Escort 16V te beschrijven Standaard
Een nieuwe, krachtige 16 kleppen motor Stalen balken m de portieren Safety stuurwiel en gepro
grammeerde kieukelzones Getint glas 2 x 20 Watt speakers Vanaf de CLX ook stuurbekrachtigmg en centrale portiervergrendelmg standaard
,^r5!33l&v
Optie ABS Er is al een nieuwe Escort 16116V (90 PK/66
*i^gjSg^1
kW) vanaf f 29100,- (En een nieuwe 13i vanaf f 27120,-)
Ford WGCt Wat U beweetjt.

Kom de nieuwe Escort van dichtbij bekijken bij:

Fiat (subdealer)

Vanaf 1 november ook
Peugeot Service

Klasse, service en kwaliteit
onder één dak!

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
02507 - 14565

Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort.
Telefoon 02507 - 15246.

Vierentvtintig jaar geleden k w a m Fiat
met de 128 uit. de eerste l-'ial met voorwielaandrijving. De vraag was toen /ó
groot, dat lange uachttijdcn niet te vermijden w ^ r e n
Met de 12'J en de Uno gebeurde eigenlijk
het/elfde. Zelfs de enorme fabriek van
Fi.it kon toen met aan de o\erueldigende
vraag \oldoen Niel alleen cLu. maar ook
de titel Auto van het Jaar. waarmee al
de/e modellen werden geëerd, droeg bij
.uin het enoime succes van die inmiddels
legendarische t\pes

Geopend maandag t/m vrijdag 7.30 tot 17.00 uur
Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7.30 tot 17.00 uur

AUTO STRIJDER BV

DE NIEUWE
CINQUECENTO VAN FIAT
Vanaf oktober staat hij in de showroom: de Fiat Cinquecento. En het lijkt
met deze nieuweling net zo te gaan als met andere baanbrekende Fiats uit het
verleden. De vraag van het publiek is al groot als de auto nog officieel moet
worden geïntroduceerd.

2041 CB ZANDVOORT
Tel. 02507-14580 FAX 02507-17434

A UTOBEDRIJF JONGSMA
off. Ford Commissie Agent
Curiestraat 8-10, Zandvoort Nieuw-Noord
sinds 1926
02507-12424-13360

Curiestraat l O, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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„Schuif 'es effe op Jaap, ik
sta in de drup". Willem duwt
met zijn elleboog tegen die
van Jaap. Getweeën staan ze
op hun vertrouwde plek onder de luifel van de apotheek
aan het Raadhuisplein. Met
de handen diep in hun zakken
en de kraag van hun colbertje
hoog opgeslagen, staren beiden naar de loodgrijze lucht.
De natte, ijskoude wind doet
hen huiveren. Vanuit de Haltestraat komt met een piepend wiel een kinderwagen de
hoek omzeilen.
Achter het vehikel loopt een
oude vrouw met gebogen rug.
Haar hoofd houdt ze schuin.
Ter hoogte van het tweetal
komt ze met een ruk tot stilstand.
„Lekker weertje hè!," roept
ze. Jaap en Willem knikken.
Ze kennen haar. „Hoe is het
met de kleine," vraagt Jaap.
„Hij slaapt." Ze legt een vinger op haar getuite lippen.
Willem buigt voorover. Voor
hij echter een blik in de kinderwagen kan werpen, is zij
alweer verdwenen. Jaap lacht.
Een zeldzaamheid. „Het is
een hond. Van pluche." Willem kijkt verwonderd. „Niemand mag het weten. Ze loopt
er al jaren mee," zegt hij. Niet
begrijpend schudt Willem
zijn hoofd. „Kijk," zegt Jaap;
zijn stem klinkt fluisterend.
„Die kinderwagen is nep."
„Asjemenou," Willems stem
klinkt vol ongeloof. Jaap grinnikt. „Daarom wil ze niet dat
je in die wagen kijkt." De beide mannen staren haar na. Bij
de oversteek aan de Louis Davidsstraat draaid ze zich om.
„Lekker weertje hè!," roept ze
nogmaals. „Ik moet melk halen." Zonder te kijken steekt
ze over. Een auto komt met
piepende remmen tot stilstand. „Die rijden ze nog eens
dood," zegt Willem geschrokken. „Welnee," antwoordt
Jaap. „Dit gaat al jaren goed."
Bij de telefooncel kijkt ze nog
eenmaal achterom. Ze steekt
haar duim omhoog. Met gebogen rug en haar hoofd opzij,
loopt ze verder. „Vergeet de
luiers niet," roept Jaap. Zijn
stem klinkt vrolijk. Een zeldzaamheid!.

Peinzend
Nadat de vrouw uit het zicht
is verdwenen blijven ze alleen
achter. Willem kijkt omhoog.
Uit de loodgrijze lucht striemt
nog immer de regen. „Het
wordt vandaag niet meer
droog," merkt hij op. Jaap
antwoordt niet. Zijn blik
staart peinzend in de verte.

Stookwijzer Zandvoorts Nieuwsblad

De rubriek
'Met oog en oor de badplaats
door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad
en wordt verzorgd door
Bram Stijnen.
Tips of andere suggesties van
lezers zijn welkom.
Het adres is:
Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen:
12066 of 17166.

„Zeg het maar Jaap." Willem
kent zijn vriend. Als Jaap zo
kijkt, heeft hij wat op zijn lever. „We worden belazerd."
Jaap zucht. Willem knikt.
„Driehonderdduizend gulden
en nog wat moeten we betalen
om die rommel op te ruimen
en niemand weet wie het daar
neer heeft gegooid." Met gepijnigde blik kijkt Jaap naar zijn
compaan. „Je bedoelt die
troep op het binnencircuit
naast het Zandvoortmeeuwen-terrein?" vraagt Willem.
Nu knikt Jaap. „Vorige week
heb ik het gelezen in het Zandvoorts Nieuwsblad. Stel je
voor. Brokken asfalt, plastic,
golfplaten, beton en puin. Dat
hebben ze zomaar onder het
zand gestopt." Twee hoofden
knikken onder de luifel van de
apotheek aan het Raadhuisplein. „De gemeente wil niet
onderzoeken wie de dader is."
In de stem van Willem klinkt
ongeloof. „Kunst," zegt Jaap.
„Als ze dat doen, wordt bekend dat zij zelf die troep daar
hebben neergegooid." Jaap
kijkt naar het Raadhuis aan
de overkant. De lampen in de
burgemeesterkamer branden
volop. Jaap kijkt schichtig.
Hij trekt zijn vriend een stukje naar achteren. Ze staan nu
met hun rug tegen de muur.

„Ik weet het." Willems hand
rust zwaar. Hij kent het verdriet van Jaap. „Toen Gran
Dorado ging uitbreiden hebben ze ons er af geschopt. Op
een dag was mijn varkenskot
met de grond gelijk gemaakt.
Zelfs mijn blauwschokkers
waren verdwenen." Willem
kent het verhaal. Hoe vaak
heeft hij het al niet gehoord.
Vroeger, ja vroeger, toen Jaap
zijn land nog had, was het leven veel dragelijker. Toen
hoefde hij niet de godganse
dag onder de luifel aan het
Raadhuisplein te staan. In het
binnencircuit voelde Jaap
zich als een vis in het water.
Tussen de duinaardappelen,
de bonen, kool en biggen voelde hij zich gelukkig. Met de
komst van de bulldozers
kwam daar abrupt een einde
aan.

Belazerd

Jaap huilt. Van woede ditmaal. „Nelis en Publieke Werken hebben de duinen verpest. Ik heb zelf gezien dat ze
die rommel daar hebben neergegooid. Die brokken asfalt
zijn van de Noord-Boulevard.
Toen ze daar siertegels neer
gingen leggen, werd het oude
asfalt met vrachtwagens naar
het duin afgevoerd. De deurpost van mijn varkensstal
vond ik daar later tussen."
Zijn gebalde vuist wijst richting raadhuis. Machteloos
van woede en met overslaande stem schreeuwt Jaap het
uit: „We worden belazerd.
Drie ton moeten we betalen.
Drie ton! Willem zwijgt. Hij
kent zijn vriend. „Jaap heeft
gelijk," denkt hij. Het is inmiddels droog geworden.
„Kom," zegt Willem. „We
gaan naar het strand." Boven
aan de Kerkstraat blijft Jaap
staan. „Jammer dat de mensen het niet weten," zegt hij
Blauwschokkers
zuchtend. „Ik weet het." WilUit het zicht van de ambte- lem zucht mee. „We worden
naren vervolgt Jaap de dia- belazerd."
loog. „Willem," zegt hij en zijn
stem klinkt andermaal fluis- Dit was het weer voor deze
terend. „Vroeger had ook ik week. Blijf gezond, tot de voleen teellandje in het binnen- gende week.
-circuit." Willems hand rust
nu op de schouder van Jaap.
BRAM STIJNEN
Oud zeer komt weer boven.
(ADVERTENTIE)

terkaart een heel jaar gebruikt
kan worden en bestemd is voor
het invullen van drie meterstanden: gas, electriciteit én
water. De actie 'Zuinig Stoken/Zuinig Aan' loopt daarentegen
van november tot en met
maart. Op die kaart kunnen alleen de meterstanden van gas
Behalve via de stookwijzer en electriciteit worden genodie in deze krant gepubliceerd teerd.
staat, kan het energieverbruik
ook bij gehouden worden via de
Het energiebedrijf streeft er
nieuwe jaarmeterkaart die ge- uiteraard aan om het milieu te
ïntroduceerd is door het Ener- sparen en het energiebedrijf zogiebedrijf.
veel mogelijk terug te dwingen.
De kaart is een vervolg op de Met de acties moeten de gebruiactie 'Zuinig Stoken/Zuinig kers gestimuleerd worden zo
Aan' van vorig jaar. Op de kaart weinig mogelijk energie te verkunnen elke week de standen taruiken. Op deze wijze komt er
van de gas-, electriciteits- en minder koolstofdioxide in de
watermeter worden ingevuld, lucht en, houdt de gebruiker
zodat de bewoner een goed in- meer geld over. Het mes snijdt
zicht krijgt van het energie- en dus aan twee kanten. Zeker als
waterverbruik door het jaar de gebruiker die extra centen
heen. Het verschil met de actie weer investeerd in isolatievan vorig jaar is dat de jaarme- maatregelen.

ZANDVOORT - Het
Zandvoorts Nieuwsblad zal
vanaf deze week de stookwijzer publiceren. De lezers kunnen aan de hand
van deze wijzer afleiden of
zij veel, weinig, of gemiddeld stoken.

TE

kust
keur

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTÏPS
Sinterklaas alweer in aantocht
ZANDVOORT - Sinterklaas wordt volgende week zaterdag 21
november binnengehaald. Direct na zijn aankomst om 13.34 uur
per trein op het NS-station gaat de Sint te paard door de Zeestraat
en de Haltestraat naar hef stadhuis. Daar wordt hij ontvangen
door burgemeester Van der Heijden. Voor de kinderen wordt
even later een ballonswedstrijd gehouden, de winnaar krijgt op 5
december een verrassing. Aanstaande woensdagmiddag 18 november tussen 2 en 5 uur, kunnen de kinderen bij Henk Oonk, van
Ondernemers Vereniging Zandvoort, een kaartje komen invullen
hel adres van Oonk is: Grote Krocht 20 (Geldwisselkantoor).

Nieuwe auto-puzzelrit door Zandvoort

Uw gasbedrijf adviseert!

«W

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 1-11 t/m 7-11 1992
Normaal
Week
jaarverbruik streefverbruik

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

16
20
24
28
32
37
41
45
49
53
57
61
67
73
79
85
91
101
112
122
132

Totaal vanaf
1 november

Kosten
deze week

16
20
24
28
32
37
41
45
49
53
57
61
67
73
79
85
91
101
112
122
132

ƒ 9,60
ƒ12,00
ƒ14,40
ƒ16,80
ƒ19,20
ƒ22,20
ƒ 24,60
ƒ27,00
ƒ 29,40
ƒ31,80
ƒ34,20
ƒ36,60
ƒ40,20
ƒ43,80
ƒ 47,40
ƒ51,00
ƒ 54,60
ƒ 60,60
ƒ 67,20
ƒ 73,20
ƒ 79,20

ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt aanstaande zaterdagavond 14 november een nieuwe puzzelrit door de
straten van Zandvoort. Deze rit, uitgezet door de heren Visser en
Van der Pol, heeft een lengte van 25 kilometer en wordt verreden
volgens het kaartleessysteem: de plattegrond van Zandvoort
dient als basis voor de te rijden route. De maximaal toegestane
rijtijd is afhankelijk van de klasse waarin men deelneemt maar
bedraagt ongeveer twee uur.
De inschrijving vindt plaats vanaf 19.30 uur m de Beach Bar van
het Palace Hotel aan het Burgemeester Van Fenemaplein. De
kosten zijn 12 gulden per deelnemende equipe, leden van ASV
Sandevoerde krijgen 2 gulden per persoon korting. Het startsein
wordt eveneens in het hotel gegeven, en wel om 20.00 uur.

ZAKELIJK BEKEKEN

Bioscoopprogrammering van 12 t/m 18 November

ZANDVOORT De
Zandvoorters Dirk Buwalda en Allard Kalff pakken
volgende week een oude
traditie op. Voor Michel

chel Konings het 'goddelijke
vaatje', zoals hij het noemt, aan
te bieden. Konings zal het diezelfde avond voor zijn klanten
aanbreken.

Konings, eigenaar van La
Bastille in de Haltestraat,

„Ik heb gehoord dat de Beaujolais Primeur dit jaar van hele
goede kwaliteit is," zegt hij. De
Primeur is 'de piepjonge wijn'
van de nieuwe oogst en staat
bekend als fris, fruitig en 'vlot
drinkbaar'. De introductie, op
de derde donderdag van november, wordt veelal gezien als
de opening van het nieuwe
wijnseizoen.

stappen zij woensdagavond om tien uur in de
auto om de eerste Beaujolais Primeur op te halen.

-•r

RUSSELL

MICHAEL.DOUGLAS

UNIAWFUL
S HARON STONE
EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN
Als liefde een obsessie
wordt bestaan

er 3een renets meer.

A.L

Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30

12 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
13.30
Dagelijks
19.00

GEORGE DZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN

LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT

16 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
15.30
Dagelijks
21.30

Buwalda, als public relationsman al jarenlang werkzaam in de racewereld, en autocoureur Kalff hebben zo'n 1600
kilometer voor de boeg, heen en
weer naar het Franse wijngebied, waar de wijnboer de Primeur al voor hen klaar heeft
staan. De oude traditie, die enkele jaren geleden is verdwenen, is te vergelijken met de
haringrace. De volgende dag al,
donderdagavond om acht uur,
hopen zij terug te zijn om Mi-

De auto-audiofiel
rukt op
De auto-audiofiel heeft van

ZANDVOORT - "In een
auto beleef je de muziek. zijn hobby zijn beroep gemaakt

woord is Frank Klaassens,
importeur van car-hifi en
zelf auto-audiofiel. Dat is
geen sexuele afwijking,
maar iemand die geniet

en importeert sinds eind oktober kwaliteits car-audio uit
Amerika. Zijn bedrijf is gevestigd in de Lorentzstraat 152. De
merken die hij via car-audio-dealers distribueert zijn: L.A.-Sound, Super Pro en Clif Designs. Hij hoopt de apparatuur
aan zo'n twintig dealers te kunnen leveren ("Niet meer, want
de apparatuur moet wel exclusief blijven.") en heeft er al zes
daartoe bereid gevonden.

van een mooie, stevige
weergave van muziek in de

Rage

Frank Klaassens vindt het
leuk om heel af en toe in zijn
auto de versterker open te
draaien en een geluid van 170
decibel te produceren. Dat is
een niveau ver boven dat van
een straaljager, die 120 decibel
veroorzaakt. "Je voelt even de
druk op het lichaam. Dan. moet
je snel de knop terug zetten,
want zo'n hoge geluidsdruk
kan dodelijk zijn," aldus de freak.

In Amerika is car-audio een
rage. Hele groepen (vooral jonge) mannen pogen elkaar de
loef af te steken. De IASCA (International AutoSound Challenge Association) organiseert
daartoe wedstrijden. Simpel gezegd gaat het erom wie het
mooiste geluid heeft en de installatie het fraaist heeft weggewerkt. Hoewel er in The States
fanaten zijn die gerust tachtigduizend gulden investeren in
hun geluidsinstallatie in de
auto, hoeft een dure installatie

Je zit in een kleine, af geslo-

ten ruimte; als het ware in
een grote koptelefoon. Je
voelt het trillen van de bassen en ziet het klapperen
van de spiegels. Dat is echt
fantastisch."

Aan

het

auto.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij
Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds tel: 16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Deze wijn wordt op een speciale manier, 'Macération Carbonique', gemaakt: de druiven
worden niet geperst maar in
grote, afgesloten bakken gestort. Daardoor vindt de vergisting plaats van binnen uit de
druif. Deze methode zorgt voor
veel kleur en f ruitsmaak in korte tijd. Maar ook voor weinig

• Ilugo Landheer - In het Culturecl Centrum wordt op vrijdagavond 6 november de expositie
van Hugo Landheer geopend.
Landheer maakt olieverven en
zwart-wit tekeningen. Te zien
zijn ook schetsen en voorstudies, sommige behorend bij de
schilderijen, die nog nooit vertoond zijn.
• De Bomschuit - Modellen van
De Bomschuit modelbouwclub
worden eveneens tentoongesteld m het Cultureel Centrum,
op de vliermg. De expositie
duurt zeker enige weken.
e Purci-II en Bach - De Zandvoortse bas-bariton Jan Peter
Versteege is solist tijdens het
populair-klassiek concert van
de Vrienden van het Adema-orgel, dat in Lisse wordt gegeven.
Het concert vindt plaats op 13
november m de Agathakerk.
Aanvang 20.15 uur, toegangsprijs / 12,50. Gebracht 'wordt
barokmuziek van Henry Purcell, J.S. Bach en tijdgenoten.
• Pandolio - De leerkrachten
van de Zandvoortse taasisscholen voeren vrijdag 27 november
het stuk Pandolio op in De
Krocht. De voorstelling echter
uitsluitend voor aan de scholen
verbonden bezoekers bestemd.

• Expositie Jong Visser - Van 20
oktober tot en met 29 november exposeert de Haarlemmer
J.A. Jongh Visser in de openbare bibliotheek in Zandvoort. De
tentoonstelling toont aquarellen met als onderwerp landschappen en stillevens. De werken zijn te bezichtigen tijdens
de openingsuren van de bibliotheek aan de Prinsesseweg 34.

In het jeugdhuis van de Nederlands Hervormde Kerk is zaterdag verkoopdag.

Snelle rit naar Frankrijk
voor Beaujolais Primeur

Korte tips ®

• Pcppcrmint - In restaurant
Peppermmt uit de Haltestraat
hangt werk van Lisa Lever. Er
hangen grote panelen met abstract werk, met veel vlakvulling, in pastelachtige kleuren.
Boemelen met de vrouwen VANNU
De werken zijn gedurende de
ZANDVOORT - De vrouwen VANNU weten wat boemelen is. openingstijden van het restauDat zullen ze laten zien op zaterdag 14 november. Onder leiding rant, van een tot zeven uur te
van Wil Leensma wordt het veel bezongen stadsdeel De Jordaan bekijken.
bezocht. Aan de inwendige mens wordt aandacht besteed. Volgens de vrouwen is dat, gezien het aantal kroegjes aldaar, niet • Willy de Houck - Werk van
moeilijk. De vrouwen vertrekken met de (boemel)trein van 9.56 Willy de Houck wordt tentoonvanf het station Zandvoort.
gesteld in galerie Verburg. De
galerie is open in het weekeinde
van één tot zes uur en op afVerkoopdag van de Hervormde Kerk
spraak. Verburg is gevestigd
ZANDVOORT - Het jeugdhuis van de Nederlands Hervormde aan de Stationsstraat 15 in
Kerk houdt zaterdag 14 november een verkoopdag, tussen tien en Zandvoort. Tot en met 13 devijf uur. Onder andere kerstkaarten, handwerken, boeken en cember.
schilderijen worden verkocht, naast allerlei andere spulletjes.
e Expositie - Sleijpen maakt objecten gesmeed uit staal en ijzer. Lipsch-De Vries ontdoet de
mens in haar aquarellen van
franje en ballast. De expositie is
te bezichtigen in galerie Ackersteijn aan de Grote Krocht 29.
De galerie is open op woensdag,
donderdag, zaterdag en zondag
van twee tot vijf en op vrijdag
van twee tot negen.

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**
Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

•

• Modern Glas - De galerie van
de Verenigde Spaarbank in IJmuiden, Lange Nieuwstraat
751, heeft een buitengewoon
fraaie expositie binnengehaald.
Tentoongesteld staat modern
glas. Te zien van 17 november
tot en met 30 december.

Vuillaadstation
moet snel gesloopt
ZANDVOpRT - Omdat het
vuillaadstation aan de Van Lennepweg een gevaar kan opleveren voor spelende kinderen,
moet het zo snel mogelijk gesloopt worden. De locomotief
van het station is verkocht voor
duizend gulden aan een Amsterdammer. Dat bedrag wordt
afgetrokken van de onkosten
voor het slopen. Verwacht
wordt dat deze kosten 75.000
gulden bedragen. Dat bedrag is
met inbegrip van de kosten
voor een bodemonderzoek. Met
eventuele saneringskosten is
geen rekening gehouden, omdat deze pas bekend zijn na het
bodemonderzoek.
Om spoed achter de zaak te zetDirk Buwalda en Allard Kalff, klaar voor de rit naar de Beaujo- ten wil de gemeente het krediet
lais Primeur
Foto Bram Stijnen beschikbaar stellen, vooruitlopend op de goedkeuring van
De Beaujolais Primeur is niet Gedeputeerde Staten.
tannine, waardoor de wijn na
zeer korte tijd al op dronk is. De geschikt als bewaarwijn en
voor Beaujolais voorgeschre- dient dus bij voorkeur binnen Weg te koop
ven druivesoort, de Gamay, enkele maanden te worden geZANDVOORT - Het laatste
leent zich bij uitstek voor deze dronken. De moderne methowijze van 'vinificatie'. Maar oni- den van behandeling maken gedeelte van de Westerduindat niet alle (vooral kleinere) echter dat sommige merken weg, tot aan de gemeentegrens,
wijnhuizen over de beschikken, ook na eenjaar nog prima sma- is particulier bezit. De eigenaren hebben dit stukje weg, met
ontstaan er grote verschillen in ken.
een oppervlakte van 570 vierkwaliteit.
kante meter, nu aan de gemeente te koop aangeboden voor
1710 gulden. Met de notanskosten CTbij, die de gemeente voor
haar rekening zal nemen, kost
het stuk weg 2550 gulden. De
gemeente adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de
aankoop van de weg, omdat de
instandhouding van een goed
wegennet van belang is voor de
gemeenschap en deugdelijk beheer en onderhoud gewaarborgd zijn als de gemeente dat
voor haar rekening neemt.

Verkoop van
gemeentewoning
Frank Klaassens heeft een nieuw bedrijf, dat auto-hifi importeert vanuit Amerika. "In een auto zitje als het ware opgesloten
in een koptelefoon," is zijn ervaring
niet garant te staan voor een op de verstandigste wijze worgoede geluidskwaliteit. Daar den ingebouwd. Daarnaast zijn
er tal van mogelijkheden om de
komt meer bij kijken.
akoestiek te verbeteren. Mensen die goed kunnen knutselen
Akoestiek
en creatieve dingen kunnen beKlaassens: "De akoestiek van denken, komen vaak tot het
de auto moet berekend worden beste resultaat. Daar gaat het
en afhankelijk daarvan moeten .ook om. Het verbeteren van het
de juiste luidsprekers gekozen 'geluid is een hobby."
worden en op de beste plaats»,

ZANDVOORT - De huurster
van de woning in de Secretaris
Bosmanstraat 19 wil nu wel
haar woning kopen. Eerder
werd het huis haar te koop aangebodcn, maar door omstandigheden kon zij de woning
toen met kopen. De woning
moet 53.000 gulden gaan kosten. Dat bedrag is afgeleid van
de taxatie van het huis voor de
onroerendgoedbelasting en bedragen die de woningen in dezelfde straat hebben op«ebracht. De huizen zijn qua
bouwjaar en bouwstijl identiek
aan het huis van de huurt>ter.

KLEUREN-TV + MEUBELSVIDEORECORDER
SAMEN:

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F455; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, SiJtcfocus, afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv.'2075.-

1599.
SONYTRAVELLER

1395.

70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

1295.63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autolocus. '2550.-

1499.-

-CAMCORDER

F60; CCD, 6x motorzoom,
Superimpose, hi-fi. "2299.-

1349,

"... : '.••'•' •••'•„'••'-.•.•...- -..'- ;•'•'•:.••. loatsto
f « < * o ' t J r» a,:'•:.-? Inlormat

,

Type 25GR5964; 63 cm blackline flat square
beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, 2x20 Watt
stereo muziekvermogen, teletekst met
geheugens, infrarood afstandbediening en
INKLUSIEF TV-MEUBEL MET RUIMTE VOOR
VIDEORECORDER.

STEREO

i-:

NOS 3Q« AVRO 31O VARA 32O KRO 330
; NCRV 340 TROS 350 VOO 36O CO 3TÖ
VPRO 388 IKON 391 Educatief 392-399 ,
Adres centrale föooctte: Siuöiooompfa

Type MV204HQ; VHS-HQ videorecorder,
2 koppen, stilstaand beeld, picture search,
timer voor 8 programma's binnen 1 maand,
elektronische bandteller, digitale display, scartaansluiting. Infrarood afstandbediening.
Totaal adviesprijs'2994.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

37 CM KLEUREN-TV

365.-

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Kwalitatief uitstekende koeler/vriezer. Adv "848.-

Voorlader, centrifugegang geruisarm: Adviesprijs'1099.1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1 299.-

cnn

DÏJÏJ."
BAUKNECHT VW 3PR

1000 TOEREN LUXE
BOSCH VW PS2100

,

INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4sterren kombikast. Adv.'899.-

F375; 8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend. '2220.-

HOLL 1000 TOEREN

495.- nw^

1349.JVC SUPER CAMERA

ZANUSSI 2-DEURS

ifïfL-w
M j|jj •
ZANUSSI WASAUTOM.

cnn
ÏJM& u«19."

595.595.- C&Er 599."
699.499.-

VHS-Compact, Bx motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

1299.-

SHARPVHS-C
VHS-C CAMERA
CAMERA
PHILIPS 14GR1021
•kleurenzoeker! '1999.37CM PORTABLE KTV 7950; LCD-kleurenzoeker!

bjffPy 485B""

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Nederlands topmerk. "1199.-

SONY CAMCORDER
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESITD310WF
INDESIT1200TOEREN LUXE VAATWASSER
WASVOLAUTOMAAT
6 programma's, 12couvertsen |

M.TECH VHS-HQ VIDEORECORDER

; 2 0 0 programma • / ; ' • •
"••!xan
• 30O Omroep ' v ' ; • '
' 30/
40O Vrt|« TtJ<«, Ifeleteks»
~.
SOOConsument,firtnncfer - t
:; 6oo sporr v-v • • . ; • • • • : • . • ••' -t~
.. .••
•,70OVW*or««vvorkoor- v. ,vTOtvV;'S\:, ; -v/:' : :'.-.
800 landbouw en roglb'': ."i. 801. '••'•.,.':..;
iV
•Ororww^ ovorzfcW: -

; PHILIPS 63CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

BAUKNECHT 2304

1399.-

MIELEVWG521

1479.-

STUNT!550 TOEREN
INDESIT PROMOTIE

Type 2596; Adv.'799.-

BOSCH 2-DEURS

/
MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, l

SAMSUNG RE570

Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

MOULINEX FM111 5

PHILIPS HI-FI VIDEO

SIEMENS KS2648

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

895.

899.

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adviesprijs'769.- 1

JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! '1899.-

1099.-

SONY 55 CM KVX2121
STEREO TELETEKST

750; 4 koppen, 8 uur,"2095.-

Flat en Square Black Trinitron beeldbuis, euroscart,
stereo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs'2000.-

1199.PANASONIC VHS Hl"-FI

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1Z49.

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
I PANASONIC 63 CM
j STEREO TELETEKST
SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

•

1749

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

MIELE1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.-

BLAUPUNKT VHS HI-FI

SIEMENS 1000 TOEREN

F65;4koppen, VHS-HQ.'1894.-

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en l
draaiplaleau. Adviesprijs'899.- 1

"frü il ""

1 000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

1299.SONY HI-FI VIDEO "

KOEL/VRIES KOMBI

1395.-

KOMBI MAGNETRON

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter WAS/DROOG KOMBINAT1E + hete-lucht oven + grill.
2-deurs koel/vries kombi- PHILC0104RVS1000T
natie. Koelruimte op "oog- Tegen meerprijs wast en
I hoogte". Adviesprijs'979.- droogt u in één machine:

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

549,

1399.-

479.- AEG LAVAMAT
1445.RVS
I ZANUSSI K/V (OJ)

719.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, -t
TELETEKST + PDCP1409.-I

| PHILIPS/WHIRLPOOL

819.-

749.-

I MIELE KOEL/VRIES"

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.'1145.-

699.

BAUKNECHT K/V

SHARP 3 IN 1 KOMBI

R8180; 750 Watt+draaiplaleau.

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u KOMBI MAGNETRON
van deze AEG/BCC stuntaan- 3 IN 1 + DRAAISPIT
bieding? Adviesprijs'1549.- 35 literinhoud, 800 Wattvermogen en digitale tijdklok.

1245.855.BAUKNECHT WA65ÓO

899.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

KOOP ZONDER
RISICO

795.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend.'825.-1

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

539.-

ARISTONA VHS VIDEO l
SB01; HQ, afst.bed. Adv.*995.-

499.ARISTONA VHS VIDEO

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

3SB02; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.'1150.-

669.-I

JVC VHS-HQ VIDEO

HRDX20; Afstandbed. '879.-1

579.-

265.-

STUNT! VHS HO-VIDEO |

160 LTR. KOELKAST

Inkl^afstandbediening!

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

| 160 liter, 2-sterren vriesvak.

449.-!

365.-

Type AFB075; Tafelmodel,
j krasvast bovenblad, vriesvak.

1398.1298.-

SONY VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1048.GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998.-

395.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening.'1220.-

| ZANUSS1140 LITER

799.-

V212; afstandbediend. '1000.-1

649.-

BLAUPUNKT VIDEO

Type KN5402WO; Adv. '849.-1

ETNA FORNUIS 14.00
INDESIT G/E FORNUIS fó
KN5404; Gas-elektro. "1049.- L.'

688.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

j BAUKNECHT 160 LTR

849

BCCPR^S

AUDIO- & VIDEOCASSETTE

Adviesprijs*869.-

4101 V; Gas-elektro fornuis. In- 1
kl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1 425.-

~~ 645.-

968.

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

MAXELL XL-ll-90 10 voor.... 35.
BASF E180EQ VHS 4 voor „..25-

J30; VHS-HQ, 3 koppen." 1157.-1

ZANUSSI WASDROGER ATAG ELEKTRISCH

TypeTDSO; Adviesprijs'649.- FE052A/EFF225/234.' 1445.-

699.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO

m 349.m 499.-

RVS REVERSEREND

VSF300; VHS-Intelligent HQ,
perfekt beeld, afst.bed. '988.-

OPZETVRIESKASTJE

ARISTONA 51 CM

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs.'595.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

BAUKN./BOSCH/AEG

PHILIPS/WHIRLPOOL
348.PHILIPS VRIESKAST
549.CONDENSDROGER
498.799.BAUKNECHTLUXE
SIEMENS CONDENS
_
548.1299.BOSCH VRIESKAST

VSF200; Afstandbediend. '768.-

549.-

1098.

ATAG INFRA TURBO

KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1398.-

Type AFB095; Adv.*665.-

STEREO TELETEKST

Type ST63-450; Adviesprijs *1879.-

Type GSD1311; Adv. '848.-

MIELE DROGER

598.- MERKCENTRIFUGE"
1199.348.169.-

STUNT!! VRIESKIST!!

*
fli
ti
ft

1099.-

575.-

RTV635; VHS-HQ, Long-Play, l
4 koppen, afstandbed. '1695.-

699.-

698.498.-

1000 TOEREN RVS BL INDESIT
FORNUIS

455.495.IBOSCHKTF1540

ARISTONA TELETEKST PANASONIC VIDEO

BLAUPUNKT PM3741

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs. "1 375.-

| PHILIPS 160 LITER

BLAUPUNKT55CMSTUNT BLAUPUNKT VIDEO
RTV535; Skoopen, Adv'1445.- j
SUPER TELETEKST

GRUNDIG 51 CMTEKST

899.-

AEG TURNETTE

l PHILIPS 140 LITER

70KV9717: Adviesprijs'2275.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO

_

Type AWG089; Opvolger van
Oerdegelijke tabletop. Zeer de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering met formica PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang
j bovenblad. Officiële garantie.
tot850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. *1495.-

130 LTR. KOELKAST

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
Bij BCC kunt u electronisch betalen met l HAARLEM
•.
(BEVERWIJK
'dePINKiodéyanuwbank.^fgïropaï
l Winkelcentrum Schalkwijk : l Winkelcentrum Dé Beverhof
(zonder extra kosten). BCC gem.kl
| Riv.eradreef 37
J Beverhof 16(alleen witaoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

108.

1 OPENINGSTIJDEN:
l maandagmiddag .....
.. 1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
. 9 tot 5.30 uur
,„ J . . . . .
zaterdag
........9 t o t 5 uur.KOOPAVOND:
. Adviesprijs slechts referentie IBadhoevedörp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
zoals aangegeven door officiële l Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
importeur of fabrikant
l overige filialen; donderdag ...... 7 tot 9 uur
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ZVM in het spoor
van de koploper
ZANDVOORT - Door een knappe 4-0 overwinning op
Concordia blijft Zandvoortmeeuwen goed in het spoor
van koploper Terrasvogels. De Zandvoortse doelpunten
kwamen pas na de rust tot stand. Spits Riek de Haan
had een behoorlijk aandeel in de overwinning door drie
doelpunten te scoren.

vuisten van de doelman, maar
halverwege de eerste helft kopte Riek de Haan, na een gave
voorzet van de sterk spelende
Wim van der Kuyl nummer
twee in.

In de eerste helft deden beide
teams, wat veldspel betrof niet
voor elkaar onder. Wat mogelijkheden betrof hadden de
mannen van trainer Pieter
Keur reeds een ruime voorsprong moeten nemen. Concordia was slechts eenmaal gevaarlijk, doch doelman Ronald Eerhart redde. Aan de andere kant
kreeg Zandvoortmeeuwen wel
drie uitstekende mogelijkheden om de score een riant aanzien te geven.
Na een paar minuten al had
Roy van Huijstee de score kunnen openen, doch hij slaagde er
niet in de bal, in vrije positie
ontvangen, over de doellijn te
krijgen. Ook Jos van der Meij
had de score kunnen openen,
Een toegekende strafschop,
omdat een Zandvoorter in het
zestien metergebied was gevloerd, werd door de Hillegomse doelman gestopt. En ook
Roy van Huystee kreeg nog een

De strijd was beslist. Slechts
eenmaal mocht Concordia aan
een doelpunt ruiken, maar voor
het overige waren de kansen
voor de Meeuwen. Concordia
mocht van geluk spreken dat
het bij de uiteindelijk 4-0 bleef.
Riek de Haan zorgde voor 3-0
en de ingevallen Frans Makkau
scoorde het vierde doelpunt.
"Het was een belangrijke
wedstrijd, waarin we heel goed
gevoetbald hebben", meende
trainer Pieter Keur. "Ik ben
zeer te spreken over deze wedstrijd. We hebben de goede instelling, de sfeer is goed en het
loopt lekker. Bovendien is het
een goede start van de tweede
periode. Overigens missen we
toch wel wat kansen, want krijg
je een doelpunt om je oren dan
loopt het anders. Dat is geheel
niet nodig. Maar na de 1-0 liep
het als een trein. Voor mij was
het een lekkere zondag, ook
omdat het tweede won".

geweldige mogelijkheid. De, na
een schorsing weer opgestelde
linkerspits, slaagde er ook niet
in de bal in een geheel verlaten
doel te deponeren.

Inzet
In de tweede helft bleef Zandvoortmeeuwen met veel inzet
knokken voor de openingstreffer. Charles Das, die steeds beter in zijn ritme komt op het
middenveld, kwam net iets te
kort om een vrije trap van Marcel Schoorl in te koppen. Na
een kwartier was het eindelijk
raak. Riek de Haan zette goed
door na een pass van Mark
Lammers en scoorde beheerst
de openingstreffer, 1-0.
Concordia trok meer ten aanval om de schade in te lopen.
Dat gaf Zandvoortmeeuwen
veel ruimte, waarvan uitstekend werd geprofiteerd. Charles Das kopte eerst nog op de

Van vis tot zeebanket

Schaaktitel
voor Cliteur

De vissen gingen onder handen van meesterfileerder Piet Koning massaal van hun graatje.

Hockeyers slaan toe
ZANDVOORT - De ZHC hockeyteams legden afgelopen zondag goede prestaties neer op het fraaie kunstgrasveld van het Duintjesveld. De Zandvoortse dames
boekten de derde zege op rij door winst op Kraaien met
2-1. De ZHC heren speelden een spannende partij tegen
Hoorn en bleven met 1-0 aan de goede kant van de score.
In het duel tussen ZHC en
Kraaien wogen de partijen aardig tegen elkaar op. De Zandvoortse dames wonnen de
strijd op het middenveld, waardoor de meeste kansen werden
gecreëerd. Het benutten van de
kansen is op dit moment het
enige manco in het Zandvoortse spel. Daardoor bleef Kraaien
geheel in de strijd en zou zelfs,
in de tweede helft een 0-1 voorsprong nemen.

sloeg, bleef de verdiende zege in
Zandvoort: 2-1. "We missen
veel kansen", stelde coach Van
Marie. "Maar toch was de winst
verdiend. We hadden geen
groot veldoverwicht en gezien
het aantal kansen dat we kregen kwam de overwinning ons
toe. Door deze overwinning
draaien we nu lekker boven in
mee".

Het teajn van coach André
van Marie zette de frêle schouders er onder en trok de strijd
geheel naar zich.toe. Vele kansen en strafcorners werden geforceerd. Daaruit zou ZHC toch
tweemaal weten te 'scoren en
zodoende de overwinning pakken. Doordat Miranda Schilpzand twee strafcorners goed in-

De Zandvoorters behaalden
een nuttige en ook broodnodige
overwinning op Hoorn. Na een
paar nederlagen had het vertrouwen een deuk gekregen,
doch coach Gijs Sterrenburg,
wist zijn team weer optimaal te
motiveren. Tegen Hoorn moest
gewonnen worden om niet op
een lage plaats te belanden. Nu

Heren

stegen de Zandvoorters naar
een redelijke middenmoot positie.
ZHC was over het geheel genomen de sterkere ploeg. Net
als bij de dames schiepen de
Zandvoorters vele kansen,
doch die moeten nou eenmaal
benut worden. Hoorn nmoest
het voornamelijk hebben van
een snelle uitval, die niet erg
gevaarlijk waren. Tot tien minuten voor het einde bleef de
stand dubbelblank. Toen was
het Mare van der Kooy, die de
bevrijdende treffer voor ZHC
scoorde. De spanning bleef tot
het laatste fluitsignaal, maar
ZHC hield de punten vast.
"We konden het niet afmaken", meende coach Sterrenburg. "Gelukkig scoorden we
toch een verdiend doelpunt. Er
is keihard gewerkt voor deze
hoognodige overwinning".

ZANDVOORT- 'Vakmanschap is meesterschap' Dat geldt zeker voor Loos aan de Haltestraat. Als visfileerder wel te verstaan.
onze plaatsgenoot Piet Koning (De Pries). Voor het oog van zo'n „Vis schoonmaken kunnen ze allemaal. Vis fileren is echter een
twintigtal leden van de Zandvoortse visvereniging, gaf hij afgelopen kunst," vertelde Koning. „Vooral goed gereedschap is daarbij een
donderdag in de visbakkerij van Floor Molenaar aan de Kamerlingh eerste vereisde."
Onnesstraat een demonstratie in het visf ileren. Dat Koning een meesNa afloop werden de leden, vele ervaringen wijzer
ter is in zijn vak, blijkt wel uit zijn staat van dienst. Zo'n twaalf jaar door Molenaar getracteerd op een versgebakken stukje zeebanket.
geleden was hij dagelijks te vinden in de viszaak van Kerkman en Wat overbleef uit de les werd mee naar huis genomen.

ZANDVOORT - De meer
dan vijfendertig leden van
de Zandvoortse Schaak
Club vochten vorige week
stevige partijen uit om hun
posities op de ranglijst te
verbeteren.
Edward
Geerts sloeg echter de aanval van Mare Kok op zijn
koppositie af.
Bij de jeugdafdeling van de
Zandvoortse Schaak Club waren alle jeugdleden aanwezig
hetgeen maar liefst tien partijen tot gevolg had. Thomas Hesse ondernam een aanval op de
koppositie van de ranglijst. Hij
speelde met de zwarte stukken
tegen Rebecca Willemse, die
niet voldoende tegenstand kon
bieden om zelfs maar een remi-

in een 11-7 verlies. Ook in de
beslissende 3e game had Francien het zwaar te verduren.
Heel Lotus hield de adem in
toen een 6-8 voorsprong verloren ging en via enkele beoordelingsfouten via 10-9 resulteerde
in een tegen match-point. Net
op tijd hervond Francien Ojevaar haar scherpte om de partij
in de verlenging alsnog met 9-12
naar zich toe te trekken.
Ellen Crabbendam liet het in
de volgende partij niet zover
komen. Na een snelle 5-0 achterstand zette ze haar tegenstandster voortdurend onder
druk, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een verdiende 7-11
en 4-11 overwinning.
De wijzigingen in de opstelling van de dubbels gaven een
duidelijke verbetering aan Lotus-kant te zien. Zoals gebruikelijk gingen de herendubbel
en de eerste mixed-partij verloren (15-8/15-8 en 15-7/15-10),
maar de manier waarop de
nieuwe kombinaties Peter Smit/Rene van Roode en Ellen
Crabbendam/Tom Geusebroek
zich tegen hun sterkere tegenstanders verweerden biedt duidelijk perspectief voor de komende zware wedstrijden. De
damesdubbel van Francien
Ojevaar/Ellen
Crabbendam
herstelde zich na een zwakke
eerste game op tijd om in de
tweede game de tegenstander
alle hoeken van het veld te laten zien.(15-18/6-15) Nog groter
was de Lotus-overmacht in het
laatste
gemengd-dubbelspel,
dat gewonnen werd met 2-15 en
0-15!
Voor de, komende zondag
staat de "kraker" tegen Duinwijck op het programma. In de
Pellikaanhal wordt gestart om
twaalf uur.

Knap basketbal van The Lions
ZANDVOORT - Na vorige week in een bar slechte
wedstrijd toch gewonnen te hebben, behaalde The
Lions wederom een overwinning. Nu echter met zeer
sterk basketbal. Het geroutineerde Dokko werd met 5781 gedeklasseerd.
„Een hemelsbreed verschil met vorige week", berichtte coach
Edwin Borger. "De man to man die we speelde was nu erg
functioneel en doelmatig".
De gehele wedstrijd heeft Lions met goed basketbal Dokko
overspeeld. Het in vorige seizoenen altijd te lastige Dokko was nu
een speelbal voor een uiterst gemotiveerd Lions. Vlot werd een
voorsprong genomen, die bij de rust al was opgelopen naar 24-41.
In de tweede helft scoorde Lions in de eerste vijf minuten twaalf
punten, waardoor de strijd beslist was. Eindstand 57-81 in het
voordeel van Lions. "Het was een leuke overwinning. We zijn
totaal niet in gevaar geweest".
Topscorers Lions: Vincent Telling 24, Torn van der Veldt IS, Alain
Kroese 13.

tine Botman 0-1. Sandra BeugelJan Koning 0-1, Dimitri HerdersDominic Hoogendijk 0-1.

Geerts slaat
aanval Kok af
se te behalen. Na driekwartier
denkwerk moest zij het onderspit delven en kon Thomas
Hesse de koppositie overnemen. Hesse staat nu fraai ongeslagen, met zeven punten uit
zeven wedstrijden, bovenaan.
Florian van der Moolen maakte
gebruik van de strijd om de bovenste plaats. Met twee winstpunten op Henk Willemse en
Dominic Hoogendijk nestelde

Senioren

Van der Moolen zich op de
tweede plaats.
Uitslagen: Dominic Hoogendijk-Florian van der Moolen 0-1,
Mare Habets-Niels Filmer 0-1.
Rebecca Willemse-Thomas Hesse 0-1, Nanouk Marquenie-Bas
Geurts 1-0, Florian van der
Moolen-Henk Willemse 1-0. Bas
van der Meij-Remco de Roode 0l, Bart Timmermans-Henry
Hendriks 1-0, Shanna Paap- Mar-

ZANDVOORT - Afgelopen weekend hebben de
Zandvoortse
kunstzwemsters uitstekende
prestaties geleverd. Tijdens de kampioenschappen van Noord-Holland,
afgelopen zondag in
Schalkwijk,
kwamen
Saskia Wester en Sandra
Beugel uitstekend voor
de dag door de titel in de
wacht te slepen.

Het uur van de waarheid is aangebroken voor Z'75, aldus de coach

Foto Bram Stijnen

Z'75 weet niet wat winnen is
ZANDVOORT - Ook tegen VRC slaagde Zandvoort'75
er niet in tot een inmiddels noodzakelijke overwinning
te komen. Sinds het vorige succesvolle jaar weet Zandvoort'75 niet meer wat winnen is. Het zeer behoudend
spelende VRC kwam voor een punt en slaagde in die
opzet: 1-1. De Zandvoorters deden, door het gelijke spel,
wel de laatste plaats over aan ZOB aan wie aanstaande
zaterdag een bezoek wordt gebracht.
Vanaf de aftrap kroop VRC
met veel mankracht terug in de
- - • Toch
- - was het
- de
- perio•
defensie.
de waarin Zandvoort'75 had
kunnen toeslaan. Robin Castien gaf meteen zijn visitekaartje af. Hij speelde zich vrij en
haalde keihard uit. De VRC
doelman kon met moeite een
vuist tegen de bal krijgen. Ook
Paul Longayroux zag en knalharde inzet gestopt en Alex Verhoeven kopte de bal rakelings
over.
Het Zandvoortse offensief
werd na twintig minuten abrupt onderbroken. Op een snelle counter bleef Zandvoort'75
het antwoord schuldig. In eerste instantie redde doelman
Ferry Nanai nog, maar in de
rebound werd de Zandvoortse
doelman verslagen: 0-1. De
Zandvoorters poogden direct
terug te slaan. René Paap had
echter ook geen geluk met zijn
schot. Ondanks een rommelige
fase verkreeg Zandvoort'75 een
overwicht en vele hoekschoppen. Een doelpunt zat er echter
niet in.

Zandvoortse defensie werd
zwak ingegrepen waarna de
VRC spits een geheel verlaten
doel voor zich kreeg. In een
laatste poging snelde aanvoerder Paap terug naar het doel en
tot zijn verbazing en de opluchting van de Zandvoort'75 aanhang kreeg hij de zwak ingeschoten bal tegen de voet.
Vervolgens was het Bas Heino, die vlak voor het einde in
stelling werd gebracht. De inzet
van Heino spatte echter op de
buitenkant van de doelpaal uiteen. Het bleef bij het 1-1 gelijkspel waar VRC best tevreden
mee was, doch trainer Gerard
Nijkamp niet erg.

In de tweede helft trok Zandvoort'75 fel ten aanval, hetgeen
al snel de gelijkmaker zou opleveren. Een voorzet van Paul
Longayroux werd ingekopt
door Robin Castien en met het
hoofd door Bas Heino in het
doel gewerkt: 1-1. De Zandvoorters hadden toen kunnen doordrukken, maar de overtuiging
verdween snel. Wel constant
een overwicht, maar de versterkte VRC defensie gaf geen Mentaliteit
"Als je de ranglijst bekijkt en
ruimte.
ziet hoe deze club er bijstaat
dan moet je er alles voordoen.
Nieuwe impulsen
Ik mis echter een stukje mentaTrainer Gerard Nijkamp liteit", vindt de Zandvoortse oepoogde met een dubbele wissel, fenmeester. Het klinkt eentoReinier Kreuger en Ivar Steen nig maar we schieten te kort
voor Paul Longayroux en Den- door te weinig training. De jonnis Keuning, nieuwe impulsen gens moeten bij zich zelf te rain het team te brengen. De den gaan want het uur van de
Zandvoorters bleven sterker waarheid is aangebroken. Ik
maar uitgespeelde mogelijkhe- ben teleurgesteld over het resultaat en over de manier waarden waren er niet.
In de slotfase kregen beide op ze de wedstrijd aanpakken.
teams pas een goede mogelijk- Ik had echt gedacht dat we met
heid om de winst te grijpen. deze groep hoger zouden kunEerst was het VRC dat een rian- nen reiken, maar daarin heb ik
te mogelijkheid kreeg. In de mij vergist".

Sylvia Mettes zwom zaterdag in Katwijk mee om haar
B-diploma te behalen. Dit behaalde zij gemakkelijk en het
hoge puntentotaal leverde de
bronzen prestatie-medaille
op. Tamara van Rhee, die
voor het eerst op dit hoge niveau zwom presteerde heel
goed. Zij behaalde niet alleen
haar fel begeerde A-diploma
maar tevens de limiet voor de
Nederlandse
kampioenschappen senioren.
Anouk Noordervliet, weer
terug van weggeweest, behaalde ook ruimschoots haar
A-diplorna en de limiet voor
de NKS. Saskia Wester, al in
het bezit van diploma en limieten, deed mee om haar
persoonlijk record en een
bronzen prestatie-medaille te
behalen. Dat lukte perfect.
Tevens scoorde Saskia Wester een limiet voor de selectie
van de Nederlandse ploeg.

gelijkwaardig

In Schalkwijk werd zondag
om de titel van Noord-Holland gezwommen. Saskia
Wester, die voor de tweede
keer dit weekend een persoonlijk record zwom en een
tweede limiet voor de selectie
behaalde, werd wel zeer fraai
kampioen van Noord-Holland. Door een fraaie tweede
plaats behaalde Anouk Noordervliet ook de limiet voor de
selectie. Sylvia Mettes zwom
voor het eerst op A-niveau en
leegde beslag op een fraaie
zesde plaats. Het puntentotaal was voor haar voldoende
voor de limiet van het NKS.
Vivian Croes sloot het rijtje
Zeeschuimers af met een
knappe zestiende plaats.
Sandra Beugel was goed op
dreef op Age-group II. Zij behaalde een gouden medaille
en de Noord-Hollandse titel.
Natascha Bakker viel net buiten de prijzen met een fraaie
zesde plek, gevolgd door Marjolein van der Meer, die zevende werd. De 12e, 13e en
19e plaats waren respectievelijk voor Monique van der
Werff, Silvia van der Donk en
Minke Kortekaas. Dat was
voldoende voor de limiet
voor deelname aan de nationale kampioenschappen.
Sanneke Molenaar en Wendj' van den Broek, die pas
kort op dit niveau zwemmen,
behaalden hun C2-diploma.

Topscorers

O \Veek.mraIiii/jn

Castfen (Zv.75)
De Haan (ZVM zon)

Van Houten (TZB)

999

Longayroux (Zv.75)

R. van Laere (Z.V.M)
Fred Zwemmer (TZB)

999999
10

Het tweede team van Café
Neuf/Chess Society komt morgenavond uit tegen het zesde
team van Den Uil uit Hillegom.
Beide teams wonnen hun eerste wedstrijd zodat het een
spannende strijd belooft te worden in het Gemeenschapshuis,
aanvang acht uur. De interne
competitie stond in het teken
van het snelschaken. Daarbij
bleek vooral Hans van Brakel
zich in thuis te voelen, aangezien hij met overmacht zegevierde.

In de seniorencompetitie
werden negen partijen gespeeld. De ranglijstaanvoerder,
Edward Geerts kon de aanval
op zijn koppositie van Mare
Kok afslaan. Geerts won de partij van Kok. Hans Jansen kwam
de toptien binnen door winst op
Van Elk. Jansen bezet nu een
zesde plaats.
Uitslagen: Klijn-Mollerus 0-1,
Berkhout-El Monhem 1-0, RoeleDen Drijver 0-1, De Oude-Paap 0- TZB en HYS
l, Gude-Lindeman 0-1. TerBruggen-Schiltmeijer 1-0, Jansen-Van
Elk 1-0, Ayress-Gorter 1-0,
ZANDVOORT - In een vrij
Geerts-Kok 1-0.

Wester en Beugel
kampioenen N-H

Gelijkspel Lotus
ZANDVOORT - Het pas gepromoveerde eerste team van
de badmintonclub Lotus Zandvoort blijft het in de landelijke
3e klasse bijzonder goed doen.
Afgelopen zondag behaalde het
team van captain Rene van
Roode in de moeilijke uitwedstrijd tegen mede-koploper
Tybb uit Haarlem een zeer verdienstelijk gelijkspel (4-4).
Omdat ook de wedstrijd tussen de beide andere koplopers;
DKC en Airsport in een puntendeling eindigde, en het aanstormende Duinwijck de volle
winst behaalde tegen Merenwiek, hebben is er nu de unieke
situatie dat er maar liefst vijf
teams met een gelijk aantal
punten aan de leiding gaan.
Het vierde team van B.C.Lotus verspeelde dit weekeinde
haar kampioenskansen door
een 5-3 nederlaag tegen medekoploper Johez 1. Bij de jeugd
boekte het Cl-team zijn eerste
overwinning.
Binnen het topteam van Lotus wordt nog steeds gezocht
naar de meest optimale opstelling. Ditmaal mocht Peter Smit
in de single de spits afbijten.
Ondanks een riante 5-11 voorsprong in de Ie game moest hij
uiteindelijk het onderspit delven (15-11/15-6). Ook Torn Geusebroek bleek (nog) niet opgewassen tegen het hogere spelniveau in deze klasse en verloor
verdiend van zijn opponent (1512/15-6)
Francien Ojevaar stuitte dit
maal op onverwacht grote tegenstand. Nadat ze in de eerste
game al moeite had gehad om
het laatste gunt te maken (7-11)
werd ze in de tweede game door
haar snellere tegenstandster
keer op keer op het verkeerde
been gezet, hetgeen resulteerde

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Olaf Cliteur
van Café Neuf/Chcss Society is
snelschaakkampioen van Kennemerland geworden voor eerste en tweede klussers. De 29jarige Zandvoorter mag dankzij
dit resultaat volgende week zaterdag met dertien gekwalificeerden strijden om het kampi
oenschap van Noord-Holland.
Met elf schakers uit de regio
Kennemerland streed Olaf Cliteur om de snelschaaktitel van
Groot Kennemerland. Om zich
te kwalificeren voor het NoordHollandse kampioenschap was
een zesde plaats voldoende. In
de eerste ronde gin» de NoordHollandse schaakkampioene
Sauna Schienneijer ten onder
aan de dadendranp, van Cliteur.
In de tweede ronde werd snel
remise overeengekomen met
Visser. Met at' en toe superieur
schaakspel won de Zandvoorter voor de pauze drie partijen
op rij. waardoor Cliteur niet
een vol punt voorsprong om
nummer twee de leiding nam.
Ook na de pauze bleef Olaf
Cliteur ongenaakbaar en liep
door wederom drie winstptirtijen uit naar een monsterscore
van 7,5 uit 8. In de negende ronde liep de Café Neuf/Chess Society schaker tegen een nederlaag aan. In de voorlaatste ronde moest aangetreden worden
tegen de naaste concurrent
Duinmayer. Deze zeer geroutineerde speler kreeg van Cliteur
geen enkele kans. De Zandvoorters kwam daardoor op een niet
meer in te halen voorsprong.
De laatste partij verloor Cliteur, doch dat was niet meer
van belang. De titel ging naar
Zandvoort. Een week geleden
was Olaf Cliteur ook al succesvol op een rapidtoernooi in
Gouda. Cliteur pakte daar met
een score van 3,5 uit 5 een gedeelde eerste plaats.

15

De koppositie van Fred Zwemmer kwam afgelopen weekend niet in
gevaar. Zwemmer bleef staan op zes doelpunten. Wel kreeg hij er een
concurrent bij. Riek de Haan (Zandvortmeeuwen) maakte door het scoren
van een hattrick, een sprong naar een gedeelde tweede plaats. Die
tweede plaats wordt, met vier doelpunten, gedeeld door De Haan, Van
Laere en Longayroux.

aardige en spannende partij voetbal hebben HYS en
TZB elkaar in evenwicht
gehouden. De Zandvoorters kwamen na een 1-0
achterstand bij de rust, terug tot een 2-2 gelijkspel.
Vrijwel de gehele wedstrijd
waren de teams aan elkaar gewaagd. Zowel HYS als TZB kregen kansen op doelpunten. In
het Zandvoortse doel keepte
Henk Bos een perfekt partij.
Toch kon hij niet voorhinderen
dat HYS in de eerste helft een 10 voorsprong nam.
In de tweede helft ging het
team van trainer Willem Koning op zoek naar de gelijkmaker. En die zou er komen. Jos
van Houten zette goed door tot
bij de achterlijn. Iedereen verwachtte een voorzet, doch Van
Houten knalde uit een onmogelijk hoek schitterend raak, 1-1.
De Zandvoorters probeerden
door te drukken, maar zagen
tot hun grote verbazing HYS
wederom een voorsprong nemen. In buitenspelpositie
mocht een HYS aanvaller doorgaan, hetgeen 2-1 betekende.
Ondanks deze tegenslag bleef
TZB, met grote inzet werken,
om de achterstand teniet te
doen. Daar slaagden de Zandvoorters knap in. Een vrije trap
werd door Martin van der Mije
fraai om de muur gekruld, onhoudbaar in het doel, 2-2. In de
slotfase waren zowel HYS als
TZB dicht bij een doelpunt,
doch de score onderging geen
wijziging meer.

Weinig geluk
handbalteams
ZANDVOORT - De handbalteams van Holland Casino-ZVM wachten nog
steeds op het eerste succes
in de zaalcompetitie. De
heren gaven een 11-9 voorsprong, bij de rust, uit handen en verloren met 22-25
van Meervogels. De dames
kwamen net iets te kort tegen Geel Zawrt: 11-12.
In de eerste helft speelde Hollancl Casino-ZVM een voortrcffelijke wedstrijd. Meervogels,
een tegenstander van allure,
wist zich geen raad niet het
snelle handbal van de Zandvoorters. Ruststand 11-9. In de
tweede helft bleven de Zandvoorters uitstekend partij geven. Een mindere fase, die tien
minuten aanhield, greep Meervogels aan om de zaken recht te
zetten. In die periode scoorde
Holland Casino/ZVM niet. t erwijl Mcervogels viermaal doeltrof. De badgasten probeerden
in de slotfase tevergeefs de achterstand weg te werken en verloren met 22-25.
Doelpunten heren: Kees Hoek
!i. Gowan Bogojeyic 5. Nik Grijekovic 4. Peter Pennings 3. Erwin Spruit .'J. Wim Brugman 2.

Weekmedia 22

DONDERDAG 12 NOVEMBER 1992

Reizen

• -Dé Harde'slours- • -

Gelderland
GRATIS LOGIES
Na uw feest of diner, ook voor clubs en personeolsvcrenigingon tol 100 pers., reunies, partyen enz.
Hotel Bosoord Loenen, Veluwe. Info. Tel. 05765-1264.

Een dagje gezellig winkelen in

Wintersport

DÜSSELDORF

KERST/NIEUWJAAR Vorarlberg, Schwarzenberg, Tirol,
Fugen, Pams, Ischl, Kappl. app. 2 t/m 10 p. 05910-22293.
De leukste Pluto
jeugdskikampen
Bel voor de gratis folder
020-6140418 (SGR).
GEZINS-SKIREIS. Frankrijk,
Trois Vallées, incl. app.,
skipas, les en crèche, Nerl,
leraren + oppas. Info.
Juventa, 010-4795599.
Nrd. Italië (Sud Tirol) 10 dgn.
Vervoer, skip., ski's, skiles,
hp., o.a. Krokus ƒ799!!
Groepskorting mog. Blue Sky,
08818-1603 (ook na 18.00 u.).
Vak.won. in Oostenr. en Zwitserl. Krokus vrij. Buro Alpenhuis 050-142035 (niet op za).

Limburg

met de Düsseldorf-Express!
slechts

Hotel DE LINDENHOF,
Valkenburg. Herfst-aanbieding: 3 overnachtingen + ontbijt ƒ 100. Combinatie met bezoek aan Thermae 2000 mogelijk. Lindenlaan 27, Valkenburg. Tel.: 04406-16291.
Wandel- en fietsarrangem.
aangeb. in mooie grensstr.
België-Z.Limb.
04409-1475.
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'PIJLSNEL BRUIN OP DE PIJLSLAAN

Omdat wij één jaar bestaan maakt u tussen 11 nov. en 10 dec. l
KANS OP EEN 3-GANGEN-DINER VOOR 2 PERSONEN. l

l

10 X Zonnekanon met 2 gezichtsbruiners

I
Tot ziens bij Hilda en Yvonne
jj
• 7 dagen per week geopend: ma t/m vr 9.00-22.00 uur - za & zo 10.00-18.00 uur •
j
Pijlslaan 110 Haarlem. Tel. 023-240210
J

Fa. Gansner & Co.

TE KOOP

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

Oostenrijk

Een volle dag winkelen!

Pluk de dag en kies een datum uit!

Sfeer, gezelligheid, betoverend mooie kerstelalages, een reuze keuze uit de mooiste winkels, een
voorspoedige rit zonder onnodige stops onderweg
(dus geen tijdverlies!); dat zijn de ingrediënten van
een volle dag fantastisch winkelen in Düsseldorf.
Aankomst in deze veelzijdige winkelstad met z'n
unieke Kcrstmarkten ongeveer 11.30 uur. Vertrek
rond 17.30 uur zodat u om ca. 21.00 uur weer thuis
bent. Slechts/32.50 p.p. inclusief een metrokaartje in Düsseldorf!

Extra veel vertrckdata, dus ruime keuze. Kiest u
snel een datum uit en leg uw reservering vast.
November: 25,27,28
December: 2,4,5,9,11,12,16,18,19

'APPARTEMENT

Kies een datum uit en belt u direkt uw plaatsen
door. Snel, eenvoudig en modern, gewoon per
telefoon. Belt u: 020-6541100.

Opstappen en wegwezen. De luxe tourbussen
staan al voor u klaar om in te stappen in:
• Zaandam, Station N.S.
• Amsterdam, Osdorpplein bij HEMA
• Amsterdam C.S., Candic Crown Hotel
• Amsterdam, Amstelstation Hoofdingang Zuid

jJe, (jutte,

Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Telefoon 023-252280

Ook voor APK,
alle merken naar

Reserveren, nu bellen!

Rinko/Jongsma

020-6541100

Curiestraat 8-10,
Zandvoort. Nieuw-Noord.
Tel. 02507-12323

ook zaterdag van 10.00 tol 16.00 uur

STIOK-UP
RËKLAME V STUDIO
VOOR AL UW:

Ford en Renault Service en Verkoop

• > ' f i f

*DRUKWERK
*ZETWERK

Wisselende menu's met
* vis, grill en vleesspecialiteiten

<

If^rU
• \ • ; • • ' • ' ; • : - \ : • //v';.;. ••' • • ' . ' .

* ONTWERPEN (LOGO'S )
*REKLAMEBORDEN (LOGO'S)

wildgerechten

* AUTOREKLAME

DeHarde'sltours

Boul. Barnaart 14

'•'*. RAAMBELETTERING

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

BEL

U s

O a O * ö 5 4 1 l OO

WERKEN IN DE
GEZONDHEIDSZORG
S O G A

Stichting Opleidingen Gezondheidszorg
Amsterdam

N B

Centrum voor Na- en Bijscholing
Gezondheidszorg

óePooRü

Verpleeghuis & Reaktivenngs- en Dagbehandelingscentrum
Stichting Protestants Christelijke Verpleeghuizen

verzorgen voor Amsterdamse verpleeghuizen:
-

Opleiding tot afdelingsassistent

-

Opleiding tot ziekenverzorgende
• zowel rull-time als part-time, overdag of 's avonds
• verkorte opleiding voor MDGO-vzers en
bejaardenverzorgenden

-

Tevens beschikbaar grote
hoeveelheid TROTTOIRTEGELS
en BETONPLAATJES met
bijbehorende BETONPALEN. Dit
alles GRATIS, mits zelf verwijderd.

Eenvoudig reserveren, even bellen!

Lekker gemakkelijk opstappen!

ledere woensdag gesloten

Aluminium TERRASSTOELEN
met rode plastic matjes a ƒ 5,per stuk of ƒ 200,- in één koop
(60 stuks).

enz.

0 De advertentie-afdeling
HET
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon2361 appartementen in
der opgave van redenen, te
Oostenrijk voor
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen). wintersportvakanties. Bel:
02977-45508 voor info.

Ook

80.-

Opleiding tot geriatrisch verplegende
De opleiding worden betaald door
verpleeghuizen waar je tijdens de opleiding in
dienst bent.
Voor leerlingen die niet aan de toelatingseisen
voldoen bestaat de mogelijkheid om via
schakelkursussen met de opleiding tot
ziekenverzorgende te beginnen.

Vestigingen:
SLOTERPLASKWINTA
NB
SCHOOL
Hogehilweg 22
Noordzijde 48
Noordzijde 48
E-vleugel
1064 GV Amsterdam
1064 GV Amsterdam
1101 CD Amsterdam
020-6148998
tel. 020-6149255
020-6912151
Voor meer informatie kunt u onze brochure aanvragen.

Hartje Amsterdam, vlakbij de Jordaan. Dat is de plaats waar
Verpleeghuis De Poort staat.
In de Poort worden 220 bewoners verzorgd/gereaktiveerd en
er zijn 380 medewerkers werkzaam.
Voor de somatische afdelingen Raampoort, waar ook
enkele jongere bestralingspatiënten worden behandeld, en Muiderpoort zijn wij op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste

Ziekenverzorgenden/
MDGO-VP'ers

MENSEN HELPEN
Kun je dat? Wil je dat?
Wil je leren hoe dat het beste kan? Wil je

ZIEKENVERZORGENDE
worden?
Tabitha-Amsterdam zoekt jonge mensen die er willen ZIJN die iels willen DOEN die iets wilen
BETEKENEN voor ANDEREN die ZELF iels willen betekenen.
En laat je nou nooit meer wijs maken dat je zo weinig verdient in de gezondheidszorg. Waar
heb je b.v. als 18-jarige, terwijl je een opleiding volgt, een maandsalaris van ruim ƒ 1.100,"schoon"?
Ook als je boven de 20 jaar bent of 30-plusser:
schroom niet te solliciteren.
Dus:
ALS JE STRAKS VAN SCHOOL KOMT, MET BIJVOORBEELD DIPLOMA MAVO OF LBOC-niveau ALS JE WILT WERKEN EN LEREN TEGELIJK
GRIJP DIE KANS!!!

Er zijn nu nog meer prijzen te winnen bij de Nationale Postcode
Loterij. Als deelnemer doet u elke maand mee aan de trekking én speelt u mee met
het spel Hitbingo. Nieuw is het Pingospel met een extra kans op 25.000 gulden.
Als deelnemer van de Postcode
Loterij slaat u meerdere vliegen
in een klap. Om te beginnen
doet u twaalf maal per jaar mee
aan de trekking van de Postcode
Loterij.

Stichting verpleeg- en verzorgingshuizen
„Tabitha"-Amstepdam
Jan Bongastraat 5, 1067 HZ Amsterdam
Telefoon 020-6110011

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zogoed!
Hou lul origineel dus altijd zelf, als u
soliidkrrt. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Met elke maand meer dan
100.000 prijzen. U maakt elke
maand kans op de ton en vier
keer per jaar op de superhoofdprijs van één miljoen gulden.
Voor de laatste trekking van dit
jaar zelfs verhoogd tot maar
liefst twéé miljoen gulden.
Verder doet u als deelnemer
automatisch mee aan Hitbingo.
Met elke week vele prijzen.
De piccolo's feliciteren de winnares van het Pingospel. In
Hitbingo is liet met 25.000 gulden elke week prijs.
Want: in dit nieuwe seizoen
doet u naast de thuisbingo prijs f 25.000,- nu ook mee aan
de zaalbingo. Heeft u op het
eind van de uitzending een volle kaart, dan heeft u als deelne-

De winnende
Hitbingonummers van
3 november:
Thuisbingp

1 2 4 5 6
7 9 10 12 13
16 18 19 20 21

8 17 25 27 28
29 32 34 37 38
39 43
Heeft u met de getallen van de Thuisbingo, de Zaalbingo en de extra getallen op het eind van de uitzending een
volle kaart, dan heeft u ƒ 5,- gewonnen.

Pingospel: elke week f25.000
Met een volle k a a r t k u n t u
zich ook opgeven voor het
Pingospel. Bel: 06-300404 en
toets de 8 cijfers in die bij uw
volle b i n g o b l o k staan. Dat
moet u wel snel doen: binnen
24 uur na de uitzending. Uit de
bellers trekt de notaris 90 deelnemers voor het Pingospel.
Bent u nog geen deelnemer?
Vul dan snel de bon in en doe
mee. W a n t w i n n e n d o e j e
bij: de N a t i o n a l e Postcode
Loterij !•

Op bezoek in de studio: de dolblije tonwinnares van de trekking
van oktober.
Nieuw: de uitslagenlijn 06-9799
(50 cent per minuut).

Hitbingo: elke
dinsdag om
20.30 uur bij
Kijk en yv\ n!

WIN-TWEE-MILJOEN^BQN
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.
4 Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
* onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Q 1 lot (ƒ 10,-) per maand U

_ loten (a ƒ 10,-) per maand

De lolcn wolden voor drie maanden Iegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Heeft u op uw bingokaart van 3
november 15 van de bovenstaande
getallen én bent u deelnemer van de
Postcode Loterij, dan heelt u de
Thuisbingo van ƒ 25.000.- gewonnen!

Zaal bingo
+ extra
getallen

mer in ieder geval f 5,- gewonnen. Uit deze groep trekt de
notaris een groep deelnemers
die wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opnames
in de week daarop. Zij maken
dan kans op de zaalbingo van
25.000 gulden.

Spelregels- Zodra u op uw rekeningafschrift van bank ol giro een alschniving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij. Deelname impliceert aanvaarding van het regiement. Maximaal 99 loten per postcode. Als u het met een alschniving niet eens bent. dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken. Opzeggen kan
ieder moment Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81,1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand
en wordt verricht door Notaris mr. P.J.N. van Os te Amsterdam. Trekkingslijsten en reglement zi|n verkrijgbaar bi| het secretariaat. Prijzen worden automatisch op uw bank- ol
girorekening gestort. Priizen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177 89 d d 20-10-1989
Zetfouten voorbehouden.

22 23 24 31 33
35 36 40 42

Elk jaar. in maart en september begint de
BEROEPSVOORBEREIDENDE PERIODE,
die 7 maanden duurt.
Bij voldoende studieresultaten volgen daarna de 2 praktijk leerjaren.

Bel ons op.
Vraag om meer informatie.
Een uitvoerige brochure ligt voor je klaar.
Vraag naar Esther Hageman, dienst Personeel & Organisatie
of naar Ans Gravendaal, Opleidingscoördinator.
Adres en telefoonnummer hieronder.

C. SLEGERSStR; 2/1 ZANDVOORT
TEL. 02507-17707 FAX. 02507-30859

Elke week extra prijzen
bij Hitbingo!

Funktie:
- dagelijkse verzorging van de bewoners; alsmede
daaraan gerelateerde werkzaamheden als overdracht, zorgverleningsdossiers, administratie e.d.;
- deelname aan multi-disciplinair overleg;
- het begeleiden van leerling-ziekenverzorgenden;
- zo mogelijk deelnemen aan zorgprojekten.

Voor nadere informatie over de funktie kunt u bellen
met mevrouw W.A. van den Camp-Geerdink,
afdelingshoofd Raampoort, telefoon 020-6826305.
Voor het aanvragen van een sollicitatieformulier kunt
u bellen naar de afdeling Personeelszaken,
telefoon 020-682 63 05.
!
schrijf uw sollicitatiebrief
Of:
naar verpleeghuis
De Poort, t.a.v.
mw. J. Sol, Hugo de
'; Grootkade 18-28,
|; 1052 LS Amsterdam.

* ZELFKLEVENDÈ TEKSTEN
. .: :
' ; OPENINGSTIJDEN:
./: v' 1
* MA. t/m VR, van 09.00t/m 18.0Ó;uur
.;.'•;
. Za; van; 10.00 t/m :17.00 uur
."•'•;

Prijzenregen bij Postcode Loterij houdt aan

die het als een uitdaging beschouwen om mee te
werken aan een goede, patiëntgerichte zorgverlening
zowel voor, tijdens en na de verhuizing naar een tijdelijk onderkomen in Osdorp om daarna terug te keren
naar een schitterend gerenoveerde en verbouwde
'Poort' in hartje Amsterdam. Wij zoeken medewerkers
die met hun ideeën en inbreng hier een positieve
bijdrage aan willen leveren.

De Poort is goed bereikbaar met zowel het openbaar
als het eigen vervoer.

*STICKERS

ELKE WEEK HET
DA6ELIJKS NIEUWS.

(full-time/part-time mogelijkheden)

Salariëring volgens FWG, funktiegroep 35, de overige
arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAOZiekenhuiswezen.

* LICHTREKLAME

Nieuw! Partycentrum
„DE MANEGE"
Dat witte huis aan de Zandvoortselaan. Een sfeervolle ambiance voor
een echt geslaagd feest. Maak eens
een afspraak om te vergelijken.
Tel. 02507-16023.

Q dhr. Q mevr.

Postcode:

l

l l

1-1 i

i

Plaats:

Postbanknummer:
NATIONALE

'ï?
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

WeekMedia

Vrije tijd.^

Jaarboek '93 vat
testresultaten samen
Voor ƒ 14,90 kunt u in de winkel het Testjaarboek 1993 kopen. Het jaartal doet enigszins
misleidend aan, want het gaat
om samenvattingen van ruim
zestig test die in de periode november 1991 tot november 1992
zijn verschenen in de Consumentengids. De 200 pagina's geven informatie over onder meer
audio- en video-apparatuur, de
auto (en wat daarmee samenhangt), doe-het-zelf-artikelen,
fietsen, computers, huishoudelijke artikelen, financiën en verzekeringen, milieu, voeding en
gezondheid.
^CONSUMENTENBOND

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd . .
Coördinatie: Tmdy Steenkamp,.
postbus 2104,

OG EVEN EN duizenden
Nederlanders
zoeken weer de
sneeuw op. De een wil
sportieve ontspanning, de
ander gaat het om krachtmetingen en zijn grenzen
leren kennen. Weer anderen zoeken het in rustig
wandelend tussen besneeuwde dennebomen in
kerstkaartdorpjes en pretmakers reizen af voor de
après-ski.

mingen mot zonnige wintersportl'aciliteiten, dat weten de
35 duizend Nederlanders die
vorig jaar Italië uitkozen voor
hun wintersport. En ook de afstancl valt mee. Piemonte en
Val d'Aosta liggen bijvoorbeeld
net zo dichtbij als Zwitserland
en Oostenrijk.

N

Goede gebieden met sneeuw
zijn ook Vicenza en Beliono
waarin het bekende Cortina
d'Ampczzo. Ook kan worden
gedacht aan de streek FriuliVenezia Giulia met Tarvisio en
Forni di Sopra. Het leuke van
een wintervakantie in Italië dat
er naast sneeuwvermaak een
overdaad aan cultuur is te vinden. De Italiaanse gastronomie
mag bovendien niet worden
vergeten.

door Leni Paul

M££R DAN 60 TESTS
UIT DE CONSUMENTENGIOS

De tests over computers, video-apparatuur en dergelijke
zijn natuurlijk alweer achterhaald, want de ontwikkelingen
op dat gebied zijn erg snel.
Maar de achtergrondinformatie over deze onderwerpen
komt u ook bij de nieuwe typen
goed van pas.

Kleurentelevisie
Een gegeven waarmee onderzoekers van veel consumentenprodukten steeds vaker worden geconfronteerd: echt grote
onderlinge verschillen zijn er
niet meer en de kwaliteit is over
het algemeen goed. Dat geldt
ook voor de test die de Consumentbond bij 14 grote kleurentelevisies deed (Consumentengids november). U zult niet snel
een slecht beeld in huis halen,
want op dat vlak zijn ze allemaal goed. De onderlinge verschillen liggen eerder op het gebied van veelzijdigheid, energieverbruik en het herbergen
van milieuschadelijke stoffen
zoals brandvertragers.
De beste koop (goede kwaliteit voor een redelijke prijs) is
de Seleco 28SS556 (f 1800). Beste uit de test is de Philips
28ST2781/10B (ƒ2150). Bovendien bevat de Philips geen
broomhoudende brandvertrager, de grootste milieuvervuiler
die u in een televisie kunt aantreffen.

Winterkamperen
Wie winterkamperen leuk
vindt, moet Op Pad (nr. 8) lezen. Veel mensen lijkt het idee
om ook eens in de sneeuw een
tentje op te zetten aantrekkelijk, maar om die stap nu meteen te doen... Angst voor de ontberingen of hikt men aan tegen
de aanschaf van de 'uitrusting?
Onzin, zeggen ervaren winterkampeerders. Je hoeft het niet
echt koud hoeft te krijgen en
een gewone uitrusting is zonder veel kosten op te waarderen
voor kamperen in de sneeuw.
In een uitgebreid artikel behandelt Op Pad de onderdelen tent,
kleding en keuken.

Wie het dit jaar wel zeer overdadige aanbod voor winterse
vakanties bekijkt, ziet bijna
door de bomen de besneeuwde
bossen niet meer. Meer dan een
greep doen zal het in dit artikel
dan ook niet worden. Eerder
een beperkt overzicht van wat
we dit jaar in de diverse landen
kunnen verwachten.
Daar is eerst Oostenrijk, nog Skiën of wandelen in kerstkaartdorpen
steeds erg populair bij de Nederlanders.
Men vindt er
goed onderhouden pistes,
vele mogelijkheden zowel
voor 'cracks'
als voor krabbelaars, dorpjes,
De echte skiliefhebtaer stelt ropese landen. Hoewel Sloveal tientallen jaren vertrouwd hier het gemak van 'uit je hotel nië in het voormalige Joegoslamet het ski-toerisme en niet te of appartement direct op de pis- vië schoorvoetend op gang
vergeten de après-ski, hier te te' op prijs. Men vindt er niet komt, verwacht men bij Phoevertalen als Gemütlichkeit. echt de Hollandse gezelligheid, nix Vakanties, Rotterdam, die
Vooral dit laatste schijnt bij ve- wel sneeuwzekerheid, daar dit gebied in het programma
len van ons goed aan te slaan; deze skistations doorgaans heeft, nog niet al te veel gasten.
zonder Glühwein en Schuh- hooggelegen zijn. Voor après- Voor Slovenië geldt volgens het
plattler lijkt de vakantie niet ski en voor de al genoemde ge- ministerie van Buitenlandse
geslaagd.
zelligheid kan men het in Zaken geen reisverbod meer.
Franrkijk beter in stations vil- Goedkoop is het er wel, daar in
Bohinj en Bied.
lages zoeken.
Ardennen
Voordelig skiën kan men dit
De gemarkeerde skipistes in
België en skiën? Met een vol- Frankrijk2 beslaan te zamen jaar ook in Bulgarije dat zich
mondig 'ja' kan deze vraag wor- 1200 km ofwel een derde van presenteert als populaire, bewintersportbestemden beantwoord. Vooral in de de totale ski-oppervlakte van taalbare
oostkantons en de Ardennen de hele wereld. Op de wereld- ming. Sneeuwzeker is het er
zijn diverse gebieden die zich ranglijst
bij wat sneeuwval uitstekend neemt Franklenen voor enkele dagen win- rijk de eerste
ters plezier. En het mooie van plaats in, voor
een wintervakantie bij onze zui- Zwitserland
derburen is dat op elke vlek op (840 km 2 ) en
de Belgische kaart wel een uit- Oostenrijk 2
__________
stekend restaurant is te vinden (790
km ).
waar je zo'n typisch streekge- Wintersport
in
Frankrijk doorgaans wel. Veel Nederlanrecht kan eten.
speelt zich af in de noordelijke ders bezochten vorig jaar plaatsen als Borovetz in het RilageEen ski-weekend in je achter- Alpen.
bergte waar zowel de beginnentuin, aldus de wervende tekst
de als- meer gevorderde skiër
van onze zuiderburen. Zestig
wintersportplaatsen voor lang- Sauerlahd
evenals de langlaufer goed telauf, 11 voor alpine-ski en 12
Ski-toerisme in Duitsland recht kan. Ook Pamporovo
gebieden, geschikt voor sleeën, haalt het niet bij doorgewinter- lonkt en belooft u bij gunstige
scooter of ski-bob. Voor een de giganten als Zwitserland, weersomstandigheden een heliweekendje Belgisch winterple- Oostenrijk en Frankrijk. Toch koptertocht naar de hoge berzier zijn vooral de provincies blaast met name Sauerland een gen.
Luik, Luxemburg en Namen aardig (winter)partijtje mee en
Nieuw voor veel Nederlanzeer geschikt.
plaatsen als Villingen en Winterberg werden populaire win- ders is ook wintersport in Tsjeterbestemmingen voor de Ne- cho-Slowakije met het ReuzenChamonix
gebergte en het Adelaarsgederlanders.
Frankrijk rukt dit jaar op in
In de Harz en het Zwarte bergte zo'n 150 kilometer ten
de wintersportgidsen. De 'ski- Woud wordt ook elk jaar aan noordoosten van Praag. Niet
cultuur' begon hier in het begin wintersport gedaan. Hahnen- geschikt voor de fanatieke alpivan deze eeuw in Chamonix, de klee bijvoorbeeld in de Harz is ne-skiër, wellicht, maar juist
eerste skilift kwam in 1931. zowel in de zomer als in de win- voor beginners en langlaufers
Chamonix floreert nog steeds, ter een plaatsje met charme. is er veel. Bij Pee Pod Snezkou
maar inmiddels is de variatie Wie niet-behendig is op de ski, waar onder meer De Jong Intraop skigebied in Frankrijk zeer kan hier wandelen en langlauf - tours en Mobilplan u kunnen
uitgebreid. Naast de redelijk en. Voor de langlaufers voert onderbrengen wachten 18 sleeonbedorven dorpjes, de zoge- een 25 km lang pad midden pliften, twee stoeltjesliften en
één cabinelift op de gasten die
naamde stations villages, die door de prachtige natuur.
er tot nu toe voordelig terecht
pas de laatste jaren zijn uitgekunnen.
groeid tot wintersportcentra,
Polen kent ook zijn ski-gebiezijn er de vaak wat futuristisch Oost-Europa
Veel belangstelling in de gid- den. Met name het Tatrageaandoende uit de grond gestampte plaatsen.
sen dit jaar ook voor de Oosteu- bergte met Zakopane is be-

1000 CC Amsterdam,

tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Luchtvaartbeurs
In het luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol wordt in het weekend
van 14 en 15 november de7e Nationale Luchtvaarttaeurs gehouden. Duizenden verzamelaars krijgen
dan de gelegenheid om allerlei artikelen die te maken hebben met de vliegerrj te ruilen, te kopen of te
verkopen. Speciaal voor de
bezoekers van deze luchtvaartbeurs worden er enkele bijzondere films uit
het Aviodome-archief ver-'
toond.

Canada, koud maar veel zon.
Het Nationaal Luelitvaartmuscum Aviodome-Sclilphol zal tijMetershoge sneeuw en zoveel
dens liet beursweekend op beide
ski-liften dat men zelden bedagen geopend zijn van tien tot
hoeft te wachten. Naast de al
vijf uur. Toegang zes gulden voor
genoemde provincie Québec
volwassenen, vier gulden vijftig
voor kinderen van vier tot 12 jaar
Foto Vurkohrsamt Luch kan men voor een winterse vaen op vertoon van 60+I'as vijf gulkantie naar Alberta en Brits Co- den.
lombia. Naast
alpine-skiën
en langlaufen
Paard & Koets
is er ook helikopterski, kan
In de Brabanthallen in 's
men snowmoHertogenbosch vindt van
bieltochten
vrijdag 20 tot en met zonrado. Voor wie van puur natuur maken en uitrijden per
dag 22 november de interhoudt zijn de Scandinavische sneeuwscooter.
nationale Paardesport- en
landen ideaal.
Bij Griekenland denkt men
Rijtuigenbeurs Paard &
aan zondoorstoofde dorpjes en
Koets plaats. Op deze
aan de Sirtaki dansen op een
beurs kan men kennis maKlassiek
aan zee gelegen terras. Maar
ken met de nieuwste ontVoor Zwitserland, het klas- skiën kan ook en wel op de Pewikkelingen op het gebied
sieke wintersportland geldt, leponnesos.
van de wedstrijdsport,
goede wijn behoeft geen krans.
mensport en het recreatief
Alpen
Expres.
030-H50871
Wallis (onder meer Zermatt, Belgisch Verkeersbureau, 020-<i24.595X
aangespannen rijden.
Saas Fee, Verbier, Crans-Mon- Bulgaars Verkecrsbureau, 020-824.8431
De openingstijden van de beurs
tana), Graubünden (Davos en Canadese Ambassade, Fred van Clecf,
zijn: op vrijdag van twee tol tien
Klosters, Arosa), Berner Ober- 070-HB1.4111
uur, zaterdag van tien tot tien uur
Duits
Vcrkecrsburcau.
020-B97.80BB
land (Grindelwald, Wengen) en Fins Vcrkcersburcuu, 020-B71.987B
's avonds en zondag van tien tot
zes uur. De toegangsprijs bede Alpes Vaudoises (Villard, Frans Verkeersbureau, 020-623.43K1
draagt 15 gulden, Pas G5+: 12 gulLeysin) tellen een groot aantal Grieks Verkeersbureau. 020-S25.4212
den vijftig en kinderen van tien
Verkeersbureau. 020-<il(i.8244
repeaters, skiërs die trouw elk Italiaans
tot
veertien jaar vijf gulden.
De Jong; Inlratours. 01804-57X8»
jaar weer te- Mobilplan, 01858-15222
rugkomen
NBBS, 071-253.333
naar het land Noors Verkeersbureau. 020-(i71.0()fil
Oostenrijks Toeristenbureau. 020van Wilhelm B12.ÜB82
Teil.
Phoenix Vakanties. 010-473.4444
Uit het gra- Pools Informatiebureau. 020-625.3570
____________
tis af te halen Ver. Staten, toer. inf. 020-(iB4.7748
-~~-"~"1--~~ wintermagazi- Zweeds Verkeersbureau, 020-B71.6Ü55
ne Zwitserland hier wat cijfers.
BRONKHORST. In de vorige toerHet land heeft tweehonderd rubriek werd abusievelijk vermeld dat
restaurant
De Gouden Leeuw in Newintersportplaatsen,
vijfduikleinstje stadje Brinkhorst
zend kilometer skipisten en derlands
lag. Dit moet zijn: Bronkhorst.
een zelfde aantal langlauflopen,
drieduizend kilometer winter(ADVERTENTIE)
wandelwegen en tachtig crèches met ski-klassen voor peuters.

Sportief ontspannen in de sneeuw
kend. Ook hier geldt dat de prijzen er naar onze begrippen laag
zijn.
Dit jaar rijdt ook weer de Alpenexpres en deze winter zelfs
op zondag. Men streeft er naar
dit jaar het aantal reizigers van
38 duizend in het vorig seizoen
op 43 duizend te brengen.

Rocky Mountains
Met de lage dollarkoers zou
ook aan skiën in de Verenigde
Staten kunnen worden gedacht. Een aparte sensatie, van
de Rocky Mountains te suizen

Frankrijk rukt op in wintersportgidsen
bij Keystone, Coppermountain,
Breckenridge en Vail en men
kan er terecht van november
tot april. In februari/maart is
het er vrij warm zodat kan worden geskied in shorts.

Finland
Wat verder weg, maar toch
een naam waarbij fijnproevers
hun oren spitsen. Finland met
onuitspreekbare namen zoals
Saarijarvi, Kerimaki, Kuopio,
Ylitornio en Vuokatti. Door de
devaluatie van de Finse munt
valt het met de prijzen dit jaar
ook nog wel mee. Pluspunt van
Finland is de ruimte, de maagdelijke natuur, de sneeuwzekerheid, het niet voortdurend
vallen over landgenoten en de
gerieflijke en smaakvol ingerichte appartementen en hotels.

Al vele jaren gewend aan toeristen zijn er in Zwitserland
veel evenementen te melden zoals het sleehondentrekken in
de Jura. Men kan ijsstokschieten, curlingspelen, deltavliegen, paragliding, bobsleeën en
nog veel meer. Ook gewoon wat
lekker suffig zitten mensen kijken op een zonnig terras mag
natuurlijk, evenals het wandelen langs gebaande paden met
hier en daar een door de Kurverin geplaatst zitbankje om
van de vergezichten te genieten.

•De best verkochte cd's
:
• Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode

De mogelijkheden in Noorwegen en Zweden zijn op skigebied niet te tellen. Zowel voor Piemonte
alpine-skiërs als vooi langlauEn dan Italië. Massaal gefers zijn deze gebieden met de skied wordt er (nog) niet, toch
eeuwig zingende bossen een do- zijn er Noorditaliaanse bestem-

Waterzuiveraars
Om drinkwater schoner te
maken, zijn er twee soorten apparaten op de markt: de waterzuiveraars en de eenvoudige,
goedkopere filterkannen. In de
Consumentengids (november)
een test van beide en de conclusie dat ze zeker niet in alle opzichten aan hun doel beantwoorden en dat je jezelf zeker
niet gek moet laten maken door
de begeleidende folders die je
doen geloven dat ongzuiverd
water drinken vrijwel zeker een
wisse dood betekent.
Het nut van zelf zuiveren van
drinkwater is omstreden. Wie
alleen nitraatarm water zoekt
voor de babyvoeding is met
goed flessewater veel goedkoper af. Een goede waterzuiveraar kost minimaal ƒ 1200 en
dat is natuurlijk toch wel erg
veel voor de gewone consument. Bovendien komen daar
jaarlijks nog eens ƒ 150 onderhoudskosten bij. Een filterkan
is veel goedkoper (zo'n ƒ50),
maar doet weinig meer dan het
water zachter maken.
GERRIT JAN BEL

'Afkicken' in een lui model stoel

(ADVERTENTIE)

SLAAPKAMERS

ÖVERALZI

het Westen r-,
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

/A.

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

HUIS MOET JE de
spanning van het werken van je af kunnen
laten glijden. Je zijgt na
zo'n dag waarop alles geheel anders is verlopen
dan je had gedacht, neer in
een lekker lui model stoel.
Een relaxfauteuil, chaiselongue-achtige bank, rookstoel met voetenbankje of
misschien wel zo'n nieuwerwetse schommelstoel om maar iets te noemen.
Met een diepe zucht begint
het afkicken.

T

In alle rust boekje lezen, beetje tv kijken of een goed gesprek
voeren in een ontspannen sfeer,
dat is dé manier om bij te komen van het jachten en jagen
van alledag. Rookstoel, haardfauteuil en chaise-longue zijn
meubelklassiekers die thans
nog populair zijn vanwege hun
zitcomfort. Zetels waar je je be-

haaglijk in kunt nestelen. Dé
basis voor die knusse sfeer van
simpelweg gelukkig thuis zijn.
Wie op zoek is naar klassiek
comfort kan ook bij de moderne collecties terecht. Steeds
meer ontwerpers ontdekken de
waarden van het verleden en
vertalen die naar hedendaagse
modellen. Als klap op de vuurpijl zijn er zelfs weer schommelstoelen gesignaleerd.
In veel interieurs wordt het
bankstel gecombineerd met
één losse leunstoel. Vaak zijn
dat zogenaamde relax-fauteuils. Net als bureaustoelen
staan ze meestal op één poot en
zijn optimaal verstelbaar. Van
actief naar passief en vice versa. Dergelijke relax-fauteuils
zijn ergonomisch zo goed uitgebalanceerd, dat ze een perfecte
ondersteuning bieden aan lijf
en leden.
Hoe ontspannend ook, lang
niet iedereen valt voor het vaak
toch wat zakelijke uiterlijk van
zo'n ingenieuze relax-fauteuil.
Er zijn mensen die zweren bij
de authentieke rookstoel met
z'n stevige romp en lage, diepe
zit. Dit klassieke model is de
laatste jaren in een nieuwe
vorm gegoten en kan geleverd
worden met bijpassend voetenbankje, Vooral de organisch
vormgegeven combinaties zijn
in korte tijd razend populair geworden. Stoel en bankje vormen dan als het ware één getroomlijnd geheel. Uitgevoerd
in trendy (leer) kleuren als aubergine, maïsgeel, hardblauw
of flessegroen hebben ze moeiteloos hun entree gemaakt in
het jonge, dynamische interieur.
Ook de chaise-longue spreekt
nog altijd tot de verbeelding.

Het meubeltje roept als geen
ander een sfeer op van vervlogen tijden. Toch is het nog
steeds een ideaal meubelstuk.
De gebogen hoge kant biedt een
heerlijk ruggesteuntje; de
schuin aflopende rug een optimaal gevormde armlegger.
Op het idee van de chaiselongue wordt nog steeds dankbaar voortgeborduurd. De winkels staan vol met sculpturale
modellen. Ook vinden we de
chaise-longue als sofa-achtig
element terug in de moderne
zitprogramma's.
Dergelijke
programma's zijn opgebouwd
uit losse onderdelen en bieden
talloze combinatiemogelijkheden.

Ruststoelen
Toegegeven, de meeste Nederlandse huiskamers zijn niet
groot. Vaak is er geen plaats
voor een uitgebreid zitlandschap of een ruimtevragende
chaise-longue. Gelukkig zijn de
ontwerpers inventief genoeg.
Zo zijn er leunstoelen waarvan
de zitting een stukje naar voren
getrokken kan worden, zodat je
er toch nog je benen op kwijt
kunt. Een variant daarop zijn
de ruststoelen die dubbelgevouwen zijn en dus eigenlijk op
hun voetenbankje staan. Even
er onderuit klappen, plat leggen en je krijgt een supercomfortabele chaise-longue.
Weer een andere techniek is
het draaien van de zitting van
de bank. Gewoon een kwart cirkel omzwaaien en je kunt onderuit gezakt tv kijken zonder
direct een stijve nek te krijgen.
Al dergelijke flexibele modelletjes zijn overigens niet echt
goedkoop, maar geven de kamer wel een ruimtelijk aanzien.

ik wil een persoonlijke toegangscode
naam
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Wist u dat MATA-HARI
SNACKS ook uw catering
kan verzorgen?

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507 16123
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile

l' knul de leksl van nn MK ro-ad\erlenlie(onihinalie /
lelefnnlseh up^eveu:

Huur prijs ƒ 100, p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(<hl mnmiiiT is rwt \«or hivurgkLithtcn) of /ciufcn aan.
Micro1** WrckrmMlia
PoHibut, 156 - 1000 AI) Amsterdam
I)r sluitingstijden, gelden voor plaatsing in (kvulfde wt'( k.
\ oor de betaling ontvangt d een atx'cptgnukaarl.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
C^cfiJ E makelaars o.g.
NVM

Tel. 02507-12614
Oproepen - Mededelingen

Nieuw! Partycentrum 'De Manege'

Huwelijk en
kennismaking

Een beloning voor wie vindt
een lieve gade voor de Sint.
Want nu zit hij, heel verbeten,
bij de pakjes... neergezeten
Br onderSP-AN-JEvd blad
Woninginrichting
J man, 39 j., 1.82 m, repr.,
goede baan (HBO) z k m
j vrouw van ook redelijk/
Lijsten op maat repr.
goed nivo. Wil je ook een ser.
.
bij
relatie gebaseerd op vrienden liefde die uitmondt
Foto Boomgaard schap
m een huwelijk en wil je ook
Grote Krocht 26 nog veel kinderen om een
groot gezin te stichten in een
Tel. 13529
fijne woonomgeving (rand
van Amsterdam), dan hoop ik
Kunst en antiek
dat je reageert. Br o nr 75577950 v d blad
Veilinggebouw Amstelveen Universitair drop-out (m)
heden inbreng van goederen zoekt universitair drop-out (v)
Frans Halslaan 33 Tel of HBO-dropout (v). Je blijft
toch wel m Amsterdam wo020 6473004.
nen? Br o nr 755-77949 bl
Welke vitale vrouw wil tegen
Radio/tv/video
beloning van inwoning (eigen
kamertje) plus ƒ400 p.mnd.
kost en eigen verzorging
Foto Boomgaard voor
een 79-jange weduwnaar verGrote Krocht 26.
zorgen? Br. o. nr. 755-77948
Telefoon 13529.
v.d. blad
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
Bloemen, planten
en tuinartikelen
* Draadloze telefoon ƒ 125,-.
Video Sony ƒ 125,- Portable
TV 37 cm, met afst bed
Hoveniersbedrijf TONI Tuinƒ200,- Tel 02507-30156
aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën 023-338823

"Dat witte huis aan de Z'voortselaan"
een sfeervolle ambiance voor een ECHT geslaagd feest
Maak eens een afspraak om te VERGELIJKEN.
Tel: 02507-16023
* Concert Zandvoorts Man- * Petra & Erwm veel succes
nenkoor 21 nov. 20 uur, kaar- met jullie voorgenomen
ten bij AKO - Tromp Kaaswm- huwelijk
kel en Kaspers Koninginne- Vrouwenkoor in Amsterdam
weg43. Tel. 02507-16711.
zoekt nieuwe leden
Repertoire, van Renaissance
ERVAREN SINT en PIET
op bezoek7 Bel na 18 uur tot Samba
Repetitie op maandagavond
02507-17669
Voor audities en info bel
* Help de Polen. Stuur
eens
Onderhoud,
02995-5329.
een voedselpakket1 Geen
reparatie,
•
Wij
behouden
ons
het
adres? Dat hebben wij voor u!
recht voor zonder opgave van
Inl.- tel. 02907-5235.
doe-het-zelf
redenen teksten te wijzigen
* Helpt UNICEF helpen. of niet op te nemen.
Kerst-, wenskaarten en kleine
SINGER
kado's. S. Keur- v Zalmgen,
NAAIMACHINES
Huishoudelijk
Burg. Fennemaplein 13/4
reparatie alle merken
Tel. 02507-16049
personeel
P.E M. STOKMAN
* Let op' Let opi
gevraagd
Pnnsenhofstr. 7, Zandvoort
Morgen is de laatste dag om
Tel.' 02507-20072.
kenbaar te maken hoe u
Gevr.
huishoud
hulp
«
ANNULERINGEN
van uw
denkt over de verkoop van de
1 a 2 keer per week
advertentieopdrachten kunt u
voortuinen1
Tel.: 02507-13590.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
* Opa Herman hartelijk geferichten aan Centrale Orderafliciteerd met het feit dat u niet Gevr. hulp in de huishouding delmg Weekmedia, Postbus
bij voork. 2 ocht. per week.
meer hoeft te werken.
Amstelveen. Goede betaling 122, 1000 AC Amsterdam
Raymond en cindy.
Tel. 020-6470445 na 19 uur.
* Verkoopdag Jeugdhuis
Onroerende
Ned. Herv. Kerk, zaterdag 14 Gevr zelfst. h h. hulp die 1 x
p
wk
door
huis
van
werkend
goederen
te koop
nov a s. 10-5 u Kerstkaarten stel wil razen. Tel: 02507gevraagd
handwerken, boeken, schil17090 na 1800 u.
denjen, rommelmarkt
Hulp
in de huishouding geVoor onze MOOI OPGEGARAGE
MAAKTE SCHALEN hoeft u vraagd, 2 ochtenden p week
TE KOOP GEVRAAGD
Tel
na
18
00
uur
30385.
geen boodschappen meer m
Tel. 02507-14534
huis te halen
BROODJE BURGER
Oppas gevraagd/
Zalenverhuur
Schoofstraat 4
aangeboden
Tel. 02507-18789

Te koop
aangeboden
diversen

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Sportartikelen
Te koop: ski pak mt 152-164
z g a n. 2 ski-broeken mt. 3840 Ski-schoenen Nordica mt.
38 schaatsen mt 38. H noren
schaatsen mt. 33-34. IJshockey Tel. 02507-19606.

Auto's en
auto-accessoires
Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,
Curiestraat 8 10, ZandvoortNW-Noord. Tel.. 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop
Te koop
Goed onderhouden
HYUNDAI, jaar: 1988,
4-deurs, schuifdak ƒ 9250.
Inl. 02507-14555.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

10.000 STUKS

^

Bel voor meer info.

Mata-Hari
Snacks

Prijswinnaars vorige week:
S. Blesgraaf - Amsterdam
A. ter Bruggen - Duivendrecht
H. Niland-Jansen - Amsterdam
W. F. Tempelaars - Amsterdam

cimco
HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of Te huur stacaravan in Drente
telefoonnummer de colofon voor het hele jaar. Inlichtingen
in deze krant.
02507-16017.

Diverse clubs

Ondeugende Evelien: . . .
06-95.30
Bel voor Sexkontakt:
06-96.02
Zoek je 'n vluggertje?
06-96.62
Huisvrouwtjes zoeken!
06-96.63
Snel SexKontakt
06-96.64
•*• Let op1 Let op!
06-96.65
Morgen is de laatste dag om Meisjes zoeken jongens
06-97.10
kenbaar te maken hoe u Direkt 'n meisje
denkt over de verkoop van de Bel nu snel!! 37,5c p'/2m.
voortuinen!
ONDEUGENDE meiden bieden zich aan voor sexkontakt.
06-320.320.36.
* Te koop 2 skipakken aan 2 Bel:
zijden te dragen, mt 38-40 Meisies willen kletsen met leuke jongens bel snel
06-320.322.88
ƒ200. Tel.' 02507-15230
Blonde NATAS J A doet het met twee hete buurjongens 18
* Te koop d.bruin ETNA
06-320324.11
gasfornuis. Vr.pr.. ƒ100,Bel voor tel.nrs van ondeugende mooie MEIDEN
Tel.' 02507-12877.
06-320.330.42
Te koop div. stalen balken, 15 DIREKT apart met 'n meisje of een lekkere jongen van 18
06-320.330.81
stalen balken 280x12, 60 nou- belten balken 32x12x550, 40 Bel vandaag nog!! 37,5c p'/2m.
houten balken 15x4x400. Div.
Wegens enorme drukte, met
ADRESSEN
kozijnen 2'/2 mtr.l. 'toon'koelspoed DAMES/MEISJES gebank met nw. motor Tel. na Ze geven hun adres en tele- vraagd voor escort en/of club
foonnumer,
vertellen
wat
over
1800 uur 16904.
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
zichzelf en wachten dat jij 22.00 uur 02507-16141 of
* T.k.' 4 pitsgasstel ETNA
belt. 069-789. (100 cpm).
023-400130.
ƒ35, breigaren Phildar 6 kg,
d.bl. pen 3/3'/2 70 % acryl Allemaal leuke meiden zoe- Hete meisjes van 18 willen
30% wol ƒ60, windscherm- ken z.s.m een vriend. 06- echt snel Sexkontakt. Nu met
fiets ƒ 15. Tel.: 02507-18976. 320.330.77. 75c pm.
tel.nr. 06-320.330.66. 75c pm.
Als het klikt willen deze mei- HOMO: Waar gebeurd, knul* T.k Donkerblauwe
Voor trouwfoto's Lieve oppas biedt zich aan VERENIGINGSGEBOUW wandelwagen met winterzak den van 18 vaker sexkontakt! len onder elkaar. 0606-320.320.55. 37,5c p'/2m.
ƒ85 Tel 02507-12297
1 a 2 dagen p week op
320.327.01. 75c pm.
De Krocht
Foto Boomgaard om
uw kindje te passen Tijden in
BETTY'S ESCORT
*
T
k.
hout
spigoed
ƒ3,50Homo: Zoek je 'n hete boy
Grote
Krocht
41,
Zandvoort,
Grote Krocht 26 overleg Tel. 02507-17377 tel. 02507-15705 b.g g 19932, ƒ5, puzzle 1000 st ƒ2,50 020 - 6340507 - na 19.00 uur. van 18 voor 'n sex-afspraakcompl,
pop
aangekl
ƒ
10
on• Zie de colofon voor opgaBI-SEX voor TWEE, direkt je? 06-320.330.18.37,5c p'/2m
voor
Tel. 13529
ve van uw rubieksadvertentie. BRUILOFTEN - RECEPTIES aangekl. ƒ5, kinderpockets apart met een heet meisje of Homojongens van 18 onder
50
et
02507-18371
na
18
u
lekkere jongen van 18. 06- elkaar. Hoor ze heet TEKEER
KOFFIETAFELS
* T k. tafeltennis opklapbaar 320.330.87. 37,5c p'/zm.
gaan. 06-320.330.88. 75c pm.
Kleding
ƒ 150, rose net. tienerstoelDames die zich overdag verFoto - Film
HOMOKONTAKT
ƒ 20, Damesskisch mt. 39/40 velen, zoeken SEXKONTAKT.
Zoek je een lekkere boy (18)?
ƒ40
T
k
gevr
gr.
konijnenh.
06-320.326.66 37,5c p'/2m.
Totale Opheffings Uitverkoop
Bel 06-320.330.95 37,5cp'/2m
Foto Boomgaard v binnen Tel 02507-17503. De allerleukste meiden bellen LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
Nu Bruidstoiletten
T
k.a.
oude
halfindustrie
ook voor
met de FLIRTBOX Bel 06- het sporten wordt haar lijfje
naaimachine, in g st Tel.
portretfoto's,
9501. 37,5c p'/2m.
door mevrouw verwend. 75c
(na
1900
uur).
020-6650115.
pasfoto's,
pm. 06-320.323.37.
DEBBIE's
Sexdatmg
Maak
'n
receptiefoto's,
afspraak
met
haar
vnendinLIVESEX PRIVÉ! 100cpm.
groepsfoto's aan huis
Te koop
nen 06-350.222.41. 75c pm. De madam verbindt je door
MODEHUIS DESIREE
Grote Krocht 26
gevraagd
Direkt een leuk meisje aan de voor een privé gesprek!
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 0206125558
Tel 13529
06-95.05
lijn Vraag naar haar tel.nr. Grieks standje
diversen
06-96.09
voor 'n avondje uit. Direkt Rijpe Vrouw
06-96.26
apart 06-9510 37,5c p'/2m. S&M Live
* Te koop gevraagd'
Tieners Live
06-96.36
imputerspelletje
TETRIS Direkt kletsen met 'n leuk Topsex Box 25+ .. .06-97.22
oor een Nintendo spelcom- meisje. Bel 06-9757 en maak Frans Standje
06-97.33
uter. Tel.: 02507-16258
'n afspraakje. 50c p'/srn.
Meer dan 240 vrije meiden
T k. gevraagd een tafel- DIREKT KLETSEN, met een zoeken jongens voor sex.
voetbalspel, graag een goe- leuk meisje! Bel snel 06- Info: 06-9766. 75c pm.
kwaliteit: 02507-16258. 1320 330.90. 50c p'/zm.
Meer dan 400 meisjes willen
Welke goede Sint heeft Direkt kontakt met een meisje een afspraakje met jou. 06Barbiehuis te koop voor
van 18. Druk op de nul voor 320.322.11. 37,5c p'/2m.
een klein meisje. Tel. meer meisjes. 06-320.322.05
MEISJES VOOR JOU vertel02507-19503
37,5c p!/2m
len iets over d'r zelf, geven
LEDEREN KLEDING
Direkt Snel Sexkontakt
hun adres en telefoonnr. vraOnroerend
SEX-KONTAKTLIJN
gen of je langs komt of bij jou
goed te koop
06-32032032 100c pm
mag
komen.
06-96.80.
aangeboden
DUIK in bed met 'n lekkere 100c/m.
3,J AANKOOP BOVEN 699,
}
meid van 18' Vraag haar Onderdanige jongens van 18
* Let op1 Let op1
Morgen is de laatste dag om telnr Bel 06-9511. 75c pm. bellen met strenge meesters.
kenbaar te maken hoe u Er zijn genoeg meiden van 18 S.M. voor 2 (direkt apart).
denkt over de verkoop van de jr. die ook het bed in willen 06-320.329.99. 37,5c p'/2m.
voortuinen1
Luister op 06-9603. 75c pm. ONDEUGENDE
huisvrouwERVAREN VROUWEN75cpm tjes en schoolmeisjes van 18
06-320.323 63
Rijp Ordi zoeken voor straks sexkonWoningruil
06-320.324.54 .. .Rijp Chique takt, vraag naar hun tel.nr.
06-320.327.70 . Negerin 35+ Bel nu 06-9661. 75c pm.
800
RUILADRESSEN m 06-320.328,99.Rijpe Dikke V;. PARTNERRUIL privelijn, diA'dam GRATIS informatie bij 06-320.329 30 . .Verpleegster rekt apart met vrouwen en
Het Oosten, 020 5882255
GAY PRIVÉ, ben je op zoek mannen voor sexruil. 06ZANDVOORT-SLUIS
Aar.geb in A'dam rustig bo- naar 'n afspraakje met een 320.330.91. 37,5c p'/2m.
HULST-PUTTE,
venflatje, 3 kam. gerenov. + lekkere jongen (18)' Of een
PRIVE-KONTAKT
NOORDWIJK AAN ZEE
c v + zolder en box, hr opwindend gesprek met 'n Je krijgt direkt 'n meisje aan
Inruil leder/bont mogeVALKENSWAARD/LOMMEl +ƒ 625 p.mnd , zeer gunstige hete knul: 06-320.322.61. de lijn. 06-9570. 50c p'/sm.
li|k Gespreide betaling
ligging. Gevr woning in Zand- 37,5c
mogelijk Reiskosten
BAARLE NASSAU
- voort,
overname m overleg. Gewillige meisjes van 18 en RIJPE Zwarte vrouw! Ze
worden bi) aankoop
KOOFAVOND DE0PÖ40
Tel: 02289-3726 na 14.00 uur huisvrouwtjes zoeken jou. 06- draagt graag rose doorzichtivergoed. Niet geldig bi|
ge slipjesi 75c pm. 06HELMOND KGOPZONDAG - Aangeb. woning in Amster- 320.324.01, 50c p'/2m.
speciale aanbiedingen
320327.70.
dam Grote L-kamer, 1 si ka- HARDCORE 75c pm.
v/h Dankers
mer, grote woonkeuken, lig- 06-320.322 76 . Rijp en Ruig Ruim 300 gewillige vrouwen
'n slippertje. 06bad + wc, 2 balkons v. 6 m., 06-320.323.13 . .. .Hardlesbi zoeken
LEATHER WEAR BV
hr. ƒ 385 p.m. + zolderk. Gevr. 06-320.324.04 . .Onderdanig 320.321.44. 75c pm.
ALMERE-HAVEN,HOUTSTRAAtll;(BIJ QUICKINETTE),TEL:036-5318204
woning m Zandvoort voor 2 06-320.324.34 . .Top S & M Schoolmeisjes van 18 jr. wilpers Verhuiskosten worden 06-320.326 18 . . .Meesteres len ervaring opdoen. Daling.
;BMRLE:NA&
vergoed Tel 020-6120126.
06-320.330 43. 37,5c p'/i-m.

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

o. a. Rijsttafels, div
gerechten en snacks voor
feesten, partijen of
verjaardagen voor
min. 15 pers.

Haltestraat 24
tel. 13201 Zandvoort

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÖDUKT

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Harde, RUIGE Wilde Sexi
06-320.322.76 rooie lampen
sex
Doorzichtige lingerie! 75c pm
WILDE MEIDEN 75c pm.
06-320.326.77
Ruige Sex
06-320.326.63
Sexkast
06-320.326.19
Effe Vlug
06-320.325.54 ... .Volle Bolle
06-320.327.06.Grieks Standje
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 1800
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen.
75c pm.
Schooljuffrouw
06-95.09
Effe Vlug
06-96.92
Meisjes
06-96.40
S&M Club
06-97.91
TOPSEX 25+
06-97.92
Hardcore
06-97.94
Zij 18, naakt bukt ze voorover!
Jij staat achter d'r! Op z'n
gneksi 75cpm 06-320.327.06

ara SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

SCHOOLMEISJES 75c pm.
LesbiTiener.. .06-320.323.37
2 Peertjes ... .06-320.323.78
Straatmeid .. .06-320.326.17
Onschuldig .. 06-320.327 47
Sexles 18+35 jr 06-320 328.27
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 en huisvrouwtjes. 06320.330.46. 37,5c p'/2m.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag haar tel.nr
06-9502. 37,5c p'/2m.
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder! Kijk en
voel maar! 75cpm 06320.329.30
Zoek jij wulpse meisjes" van
18 jr.? Bel Supersexkontakt.
06-320.32044. 37,5c pVim.

Diversen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv, 020-6424800.

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
5 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis ! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of' cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

'

ZONDAGSOPEN

ITALIA

1,89
1,73
1,04

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

ed. 22
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

/ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ12,02
ƒ 13.36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zarnen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. G% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

11/12 NOVEMBER 1992
MAZDA 626 18 GLX, bj 12-'89,
bruin metallic, Sedan, vele extra's, als nw., ƒ 1675
AUTO BAKKER, 075-177864.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658086. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze oan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kon ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Audi

Kadett 1 6 Diesel, 5-drs stationwag. 5-versnel. roofrack, sunroof, 8/87, ƒ9750.- 075-287733

Rover 827 SI, nieuwste model
alle opties
4/92
Rover 820 SI, nieuwste model
OTO/ICI Citroen
BX 19 RD Break, 3/88, 14.600
. . . 4/92
Voor een goede occasion
Kadett Caravan 1.6 D, 11/83, sch.dak + ABS .
Hogeweyselaan 21
km
ƒ15,500,Rover 827 Vitesse manual 8/90
AUTOBEDRIJF JAN WALS
MAZDA 't Amsterdammertje
1380 AG WEESP
Incl. 12 mnd. garantie.
Rover 414 SI, LPG, + stuur02902-61697.
Amstel 340, t.o. Carré
Tel.: 02940-16661
Autobedrijf Wim van Aalst
bekrachtigmg
.. 10/91 Jac. van Lennepstraat 16-22,
Tel.' 020-6236491
BIEDT AAN:
02979-84866.
Opel Ascona 1.6 S, okt '84, Rover 416 GSI,
De SKODA-Dealer
4/91
Van
maandag
t/m
vrijdag
van
AX 1.0 RE
87 ƒ 7.700
Sed„ wit, LPG, nw. APK, rijdt en div. andere gebr Rovers
Citroen AX, org. '89, bijou uitv.,
8.00 tot 18 00 uur
voor Amsterdam
AX 14 TG Diesel .91 ƒ19.900
perfect
Tel.
020-6105478
zwart get. glas, stereo, serv.b. BX Diesel
90 ƒ26.900
Opel Ascona 20 S Automaat
aanw., i.n.st, 020-6105478.
Rover Dealer Amsterdam
BX 1.6TGI LPG .92 ƒ29.900
b.| '81. Vraagprijs ƒ 2250Sloterkade 40-44
Citroen C 15 E, b.j '90, wit, ZX Reflex 1.4 ... 92 ƒ 24 900
Tel.
075-163008.
50.000km,mnw.staat/ 10.500. Seat Marbella GL 88 ƒ 6.950
Tel.: 075-163008
Ford Resta 1.4 CL,
Merc 190D 11/'87 108 000 km, Opel Corsa 1.2 S 3-drs, 50000
5-drs. nw. model .89 ƒ 15.950 alarm, stuurbekr, getint glas, km bj. '87 ƒ 10.950
HH. h tegen inruilpnjs:
c.v. radio, open schuifdak, el Opel Kadett 1.3i 3-drs. 5-bak
BX 16 TGi, LPG, 5/90, ƒ 15 500 Opel Vectra
44 000 km b.j. '89, ƒ 18 750,90/29.250 spiegel Tel. 020-6140096
BX 16 RE, LPG, 1-'89, ƒ 11.500. 1.8 GLS
Opel Ascona 1.6 1, 4-drs, 5BX 14 T, LPG, 6-'89, ƒ 10.500. Opel Kadett 1.3LS86 ƒ 9.900
SAAB SERVICE
bak, getint glas bj. '87 ƒ 13 750.
BX 14 RE, LPG, 1-'86, ƒ6.250. Mitsubishi Galant
BIJ DE GROOTSTE DEALER
RIVA NOORD, 0206361153.
MOLENAAR
1.6 GIS
86 ƒ 8.900
BX 14, LPG, 4-'87, ƒ7.250
VAN NEDERLAND
onderh , rep , apk
FiatTipo
1.4
DGT
90
ƒ20.750
Opel Kadett 1.6 Dies., bj. '88,
BX 19Dsl„ 4-'86, ƒ7.250.
Fiat
Panda
750
L.86
ƒ
5.950
De Mini Jumbo
HH. hand., tegen mruilprijs
wit, „Club" uitv., nw. APK,
CX2.2TRS, 6-'87, ƒ7.250.
Royal Class Saab's
Nissan Bluebird 2 O SLX, 4-drs , i.z.gst Tel 020-6105478
3-12 maanden garantie
BEREBEIT Amsteldijk 25,
1
Super White
Diverse
occasions
Lpg, 6/88 ƒ 11 000.Inruil mogelijk
Tel. 020-6627777.
Extra's
Opel Kadett diesel bj '84,
Nu kopen volgend jaar betalen BEREBEIT, Amsteldijk 25,
5-bak, spoil, open dak, get
radio/cassotte op slede,
Hoofddorp, 02503-14097
Amsterdam, 020-6627777
(vraag
informatie)
Keuze uit 40 stuks
spatlappen, striping, matten
glas, sportvelg. ƒ 4950
NISSAN BLUEBIRD 2 O LX Die Expocar Trading 020-6153933 99 GL, royal class, 4-drs 5-bak, wieldoppen, en stootstnppen
Occasion Citroen
Citroen BX TRD Diesel
trekh
ƒ
15
500
(m
Bovag-gar.)
sel, b j. 10-'89, 68.000 km,
t w v ƒ2000,- GRATIS
VISA GARAGE BV. m '85, iz.g.st., 4950.
blauw metallic, Hatchback, als T.k Opel KADETT GTE 1 8i, 900 GLi, sedan, 4-drs 5-bak,
of ƒ1 000- kontantkortmg
Tel. 02990-37825.
Ook voor reparatie
bj.'83,
APK,
3-drs,
rd.
Vrpr.
open
dak
ƒ
6
750
nw. ƒ 15.950
Bovendien nog 2 jaar lang
en onderhoud.
900 GL, 4-drs , LPG, schuifdak
AUTO BAKKER, 075-177864. ƒ5250,-, tel.. 02975-40158
gratis onderhoud tot maximaal
Houtmankade 37 Amsterdam
ƒ8.750.- (m Bovag-qar)
Opel
Ascona
Automaat,
model
Nissan Prairie, m. '84, goud
15000 km per jaar
020 - 6278410
'83, puntgaaf, nieuwe Apk. 02503-14097.
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
NIEROP-DAIHATSU biedt aan. met., LPG, i.z.gst, APK, ƒ 2.950.- Tel 02990-37825
TIMO DE BRUYN
Cuore TS, aut. 27.000 km '88 ƒ3750. Tel. 020-6105478.
SUBARU-HEERE
Opel Ascona, model '87,
Voor occasions en reparaties: Cuore 850 rood, '88,
Ceintuurbaan 225, A'dam
in
zeer
goede
staat,
nieuwe
van BX, Visa en 2CV6.
Charade TX 1.3 wit,
APK
ƒ6.950.-. Autobedr Leeweg. ZwanenAPK klaarmaken tegen gered, 30.000 km, 10-'90.
Inruil garantie. Tel 02990-37825. burg. Ind.terr 'De Weeren'
pnjz. Verk. van losse onderd.
Vancouverstr. 2-12,
Leeweg 11 Seat-dealer voor
Opel Corsa, model '87,
Tel 020-6680820 en 075-702625 A'dam-West, 020-6183951
HH. hand , tegen inruilpnjs
in zeer goede staat, nieuwe Kadett 1.6 D, 3-drs, station H'meer-N Tel 02907-3372
MOOY ENZOON:
APK
ƒ6.950.- 1/88, ƒ 11.500.-Kadett 16 D, 3- SEAT AUTOCENTRUM APC
v h Museum autobedrijven;
Inruil garantie. Tel 02990-37825. drs, Van, 10/86, ƒ5550
2e Schinkelstraat 18-28
Kadett 1.2 LS 3-drs. Station,
A'dam, tel 020 6763335
In PRIJS gelijk
Opel Kadett, Diesel, bouwjaar LPG-ob, 1/83, ƒ3950 Kadett
In SERVICE beter"
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
'82, puntgaaf, nieuwe APK. 1.2 LS, 3-drs, 4/86 ƒ 8950.-, Kav d Madeweg 23,
ƒ2.450-. Tel: 02990-37825.
Ruysdaelkade 75 A'darn-O.Z.
dett 1.3i, 3-drs, slechts 20000
A'dam - 020 6686146.
Info: 020-66231.67/6732853 .
Opel Rekord caravan m '84, nw km, 9/89 ƒ 16 600.- Autobedrijf
AUTOBOULEVARD
op Panda's, bj. '86 t/m '92
v.a. ƒ 6950,- APK, i.pr.st. ƒ 2950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
op Uno's, bj '87 t/m '92, 3 drs., 5 drs., diesels .v.a. ƒ8950,- Tel. 02990-37825
Amsterdam, 020-6627777

Citroen

Autorubnek SHOWROOM verschijnl elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Watertand (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

1-15

Mercedes-Benz

Skoda

Algemeen

Garage Koppenol

AUTOMOBIELBEDRIJF SPRING IN T VELD

Minor Motorcars

020-6180967

020-6177975

Subaru

Saab

Subaru

Actiemodel

Nissan

Daihatsu

AUDI 80.1 8.S, b.j. 11-'89, rood
metallic, LPG onderb. als nw.
19.750.
AUTO BAKKER, 075-177864.

Seat

Opel

BMW
/ERCEDES 300 D, bouwj. '82,
jutom., i pr.st ƒ4000.
Tel 020-6418788.
'an 1e eig., BMW 730i autom.,
diam.zwart met., ABS, elec.
>ch /kanteldak, 6/88 ƒ36.500.316i M 40, zwart, 2-d., LPG,
89 ƒ 19.500.- Autobedrijf
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.

020-6719154

Fiat

oltiaeel BMW-dealer * *EJ. -g,™,

A dam e o

Tel 020-6943093

* Rij Nu Betaal November '93

Suzuki

Tevens keus uit 50 andere occasions

Peugeot

Off. Fiat Dealer Gebr. Haaker b.v.

Service en
Reparatie

Autosloperijen

APK keuringen klaar terwijl u
*acht. Garagage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: ong.
PTT-vrijwarmg RDW

020-659 48 59

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:

GOUDSMIT RAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Ratoccasions. Tel.: 020-6470909

(s)loopauto's

Overige gebruikt:

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Chevrolet

IMPORT USA CARS

SUZUKI

Klassiekers
en Oldtimers

Hyundai

Koudij's Autobedrijf B.V.

Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.

Toyota

Tel.: 020-6670121.
Chrysler

Mazda

Chrysler - Amstelveen

Talbot

Lada

Volkswagen

Renault

Deze boni
Of-u nu zelf een'snowroom heeè ;o£^r?aüto blinkend voor de^Ee^-ze%met een advertentiec sin
SHÖWRQQJMl zet^u uw auto pas, ectó^iii-tiè 'schijnwerpers. SH0^1^p^ÖM is de speciale " - /\\
aütortibrièk'van-Het-Parool en alle 'aietrws-c*en huis-aan-b.uisbladeilXVa& Weèkmedia
in Két gebied
Groot-Amsterdam;,Uw/advertentie verschijnt in eenenorme oplage\Vati;;ca.:,750,000 exemplaren
van "Weesp tot Zandvoort.
- ,. <'-^,VV^'"; vs
^

• • . • •

%

%

w

"• v. ^

^^ , '

s

t

v

AUTOBEDRIJVEN RINKO,
sinds 1926, off. Renault
Dealer, Curiestraat 8-10,
Zandvoort, Nieuw Noord,
Tel. 02507 - 12424/13360 biedt
inruilauto's aan:
Opel Ascona 1 6 S '85/ 5 950.Seat 1 7 GL Dsl. '88 ƒ 8.950 RENAULT Clio 3-drs , Clio 5drs 1.9 Diesel '91, .ƒ22.950.Clio RN '92 Demo ƒ 20 950.18 GTL Stationcar ƒ 4 950.19 GTR, 4-drs '91 .ƒ2095021 GTS 4-drs '88. .ƒ13950.Tevens Renault Safrane Show i
Renault 9 GTL, '84, ƒ 2950
Expocar Trading 020-6153933
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-Xeurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnjs excl. Pnjs mcl.
advertentie in.
n.
6%B.T.W. 6%B.T.W.
Schnjf lucr in blokicttcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de liand van de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:.

RENAULT-DEALER
biedt aan, met 1 jaar
topoccasion-garantie:
R 5 TR 3-drs Campus . 01/90
RCIio RN 1.4 3-drs .. 06/91
R 11 GTX 5-drs
10/85
R 11 TL Chev. 3-drs ...03/87
R 11 GTL 3-drs
05/88
R 21 TL 1.7
06/89
R 21 GTL 1.7 Symph. .10/88
R 21 TL HB. 1.7
06/91
R 21 GTS Nevada
12/91
R 19 GTS 5-drs
01/89
R 19 GTX 5-drs
10/89
R 19 GTR 3-drs
12/89
R 19 GTR Chamade ... 12/89
R Expr. 1.4 Combi .. .04/86
Fiat Uno Champ
03/88
OpelKad. 1.6iSed. ..07/89

1

2

tO
5J

r3

C
<

26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

3
4
5
6
7
8
9
10

27,56
39,75
51,94
64,13

76,32
88,51
100,70
1 12,89

Telefoonnummer:.

ASTER B.V.

Handtekening:

Amsterdam - Noord'A»to»s in SHOWROOM: vliegende
.„,
r
opsturen in één gefrankeerde èmrè-Jôp aan: SHOWROOM^ Post\bus456, 1000 AD,,|AM$TERDAM^bf afgeven 'bij Hét'Parool,
Wibautstraat 131,''^msterdam. A%eyei|txkan o°k bij -,de volgende
Weekmediakantorent?^Arnstelyeen,''-^Ge1?Oüw Aemstélstyn, Laan
der Helende,, Meestersj^ÈlB;;WeespV Nieuwstraa.^33;
\Zandvoort,
N
Gasthuisplein' 12.
^ V\\ ,-,,-•
\

Asterweg 14
Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

Rover
>.-;-! „-^,-!,

r. 020-^56321

COMPANY CARS HONDA:
CIVIC 1 5 DXI, autom , rood
CIVIC Sedan, 1 5 DXI, blauw

06/92
06/92

4 900 km / 31 950
3 500 km ƒ 33 950

ANDERE MERKEN:
BMW 318 l, aut, wit
01/88
BMW 316, blauw
04/84
Ford Fiesta 1 1 grijs
.
11/85
Nissan Sunny 16 Coupe, rood 03/89
Opel Corsa 13 S Imscher, grijs 01/86
Lancia HPE Volumex, rood
04/86
Ford Trans 9-p bus D, blauw 11/85
VW Golf 1.3 Manh , zwart
06/89
Alfa 33 1 3 S, Lpg , rood
01/91
Alfa 33 1 7 IE, (Nw mod ) groen08/90
Alfa 75 1 8 IE, Lpg, rood
03/90
Alfa 75 2 O Twm Spark., rood
05/90
Alfa 33, 1 3 Sportswag , rood
08/88
Alfa 164 Turbo Dsl, groen
03/91
Alfa 164 Twm Spark , zwart
04/91
Alfa 2 O Spider, zwart
.
05/92

66000
157000
83 000
54000
96000
64 000
158000
63000
66000
68 000
66000
98 000
72 000
38 000
11 000
3 800

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

ƒ 18 950
ƒ 9950
ƒ 5950
ƒ 14 950
/ 8950
ƒ 11 950
ƒ 11 950
ƒ17950
/ 20 950
ƒ 22 950
ƒ 24 950 ƒ 27 950 •
ƒ 15 950 ƒ 49 950
ƒ41950
ƒ51950-

COMPANY CARS ALFA-ROMEO:

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Honda

Ford

ƒ 9950
ƒ 6950
/ 11 950
/ 13 950
/ 14 950
ƒ 24 950
ƒ21950
ƒ21950
ƒ 24 950
ƒ21950
ƒ 14950
ƒ 19950
/ 12950
/ 13 950
ƒ 46 950
/ 8950
ƒ 29 950 •
ƒ 29 950

33, 1 7 16V, groen
. . .
09/92
4500 km ƒ 35 950
155 TWIN SPARK L, rood
03/92
7 500 km ƒ48000
15525 V(, zwart
. . ..03/92
6 500 km f71000
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
04/91 12 000 km ƒ41950
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 164 TWIN SPARK, zwart . .
TURBO DIESEL, groen . . . . 03/91 48000 km ƒ 49 950 •
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)
* Bovag en Alfa Prima garantie voorwaarden

205 XE ACCENT, wit
37.600 km. 04/90 ƒ 17.250,205 XE ACCENT, blauw met. 42.300 km. 10/88 ƒ 13.500,205 XS 1.4i, grijs met
65.000 km. 05/90 ƒ20.250,A.P.K. KEURINGSSTATION
HOOGSTE PRIJS
205 XR 1.4, wit
52.000 km. 09/89 ƒ 1765ÜV
Keuren zonder afspraak
Tel.: 020-6198691
FIAT UNO 45 bj. 1988 70.000 Uno-rijders! Z.g.a.n. Abarth
Auto Amstelslad
020-6799100
56.600 km. 02/88 ƒ 13.250,Feenstra & Jimmink
win. 5,5 jx13 + 185/60, ƒ 1830 309 XE 1.4, rood
km, zwart ƒ7000. Tel.
Hemonylaan 25A Amsterdam
Asterweg 24A A'dam 6364702 Grote sortering ONDERDELEN 's avonds: 020-6829800.
Nieuw, ƒ999 nu: 02975-60348. 309 GL Profil, rood met . . . . 67.000 km. 03/87 ƒ 11.750,Auto Amstelstad
020-6711888
309 Profil 1 4i, rood
66.000 km. 05/90 ƒ 18.950,Autobedrijf Crijnssen,
van alle schade-auto's, alle
Rat Panda, APK gekrd.,
Mmervalaan 85 Amsterdam
FIAT VERMEY B.V.
405 GL 1.6, blauw
57.000 km. 03/89 ƒ19.250,Crijnssenstraat 10-14,
merken, alle bouwjaren.
bj.
'83
ƒ
1950.
Nette
auto.
Keuze uit ruim 35 occasions.
405 GLi 1.6, beige met.
. . 32.500 km. 07/90 ƒ25.950,B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Amsterdam. Tel. 020-6184402. GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 02990-37825.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Jarmuiden 29, Australiehaven
405 Ml 1.6, rood
86.000 km. 04/89 ƒ29.950,Rep. alle merk., APK-keuring Tel.: 02502-45435.
Sloterdijk
III
Amsterdam
Tel. 02975-62020.
405 GRD, biege met. .
. . 90.000 km. 06/91 ƒ 29.750,Hef brug, spuitcabine
Het HOOGSTE BOD'" Bel
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
| Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
of sleutelruimte nodig?
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Volvo
340
DL.
Aut.
groen
73
000
km.
07/87 ƒ14.250HEINING HOBBYHAL
Loop, sloop en schadeauto's
Luykx B.V.
020-6594330
Dvic 1,5 GL, '85, bl. met.,
Fiat Panda, groen . . .
. 26.000 km 12/88 ƒ 9.250.02907-6999, A'dam-Sloterdijk. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
trekh, pr. banden, uitlaat
Toyota
Carolla
D.
bl.
met
148 000 km. 02/88 ƒ14750Resta 1.3 Cheers
1/92
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
ƒ6500. Tel.:020-6953662.
Resta 1.3 Couner
5/92
Dorpsstraat 74 Landsmeer
Honda
Civic
1.3
org
'87,
wit,
Escort 1.6 CLX
4/91
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Scorpio 2.0
12/86 nw. APK, rijdt nw., i.z.g.st,
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
ƒ8750. Tel. 020-6105478.
ALBERS Autobedrijf,
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Achterdijk 37, Ouderkerk aan
Honda Civic Sedan '88, gr.
CORRECTE SERVICE,
de Amstel. Tel.: 02963-1767.
INRUIL EN FINANCIERING
met., 50.000 km, APK 6-93, pr.
Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Pick-Ups,
Ford Escort 1.3 org. '86, nw. ƒ 13.250. Tel.: 02982-4426.
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Full Size en S10, Vans, Blazers en luxe wagens,
model, wit, 5 drs., LPG, APK,
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
,unnen wij u diverse door inruil verkregen occasions aanbieden- zeer mooie auto, 020-6105478.
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Swift 1.3 GL, 6/90/20500 km.
:hevrolet Astro 4.3,
grijs kenteken
bjr. 1989. Ford Resta, model '87, puntlende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. Alto GA 7/89 . . . 30 500 km.
:hrysler Voyager LE 3.0,
alle opties, 7 zitpl. . . . bjr. 1990. gaaf, nieuwe Apk ƒ 6.950.Alto GL 1/88 . . . 53.000 km.
Over garantie gesproken !
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Oldsmobill Cutlass Supreme,
alle opties
bjr. 1989. Inruil garantie Tel 02990-37825.
Alto GL8/85 . . . . 51.000 km. Rat 600E, 1972, APK 9-'93
HYUNDAI OCCASIONS
Rover Sterling 825, V6
veel extra's, LPG
bjr. 1988.
Alto GL 5/82 . . . . 75.000 km. (old-tmer), 1e eigenaar, ƒ 1500.
2 jaar garantie alleen bij:
"oyota Dyna 100 Dsl. Pick-Up,
dubb.cab., gr. kent.bjr. 1988. FORD SCORPIO 2.0.CL. m'89,
Autobedrijf Wim van Aalst,
AUTOKROOY
wit, LPG. Van 1e eigen. Geheel
Tel. 020-6932754.
Off. sub.-dealer. 02979-84866.
T.T. Vasumweg 32
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
als nieuw ƒ 12.950.
Peugeot 304,1970, APK 10-'93
Inruil,
financiering
en
(a.d.
Klaprozenweg
A'dam-N)
1183
JG
Amstelveen
AUTO BAKKER, 075-177864.
(old-timer), 1e eigenaar, ƒ 3500.
24 mnd. garantie moqeliik
Tel. 020-6310615.
Tel.: 020 - 6455451
Ford Scorpio 2 O CL, model '87,
Tel 020-6932754.
Halte Sneltram „Zonnestein"
in zeer goede staat ƒ 8.950.-. T.k. weg. omst.h. Hyundai Exel
SX
1.5
inj.,
b.j
'91,
trekhaak,
Inruil garantie Tel 02990-37825.
COBUSSEN AMSTERDAM
zonnedak. Inl. J. BouwmeesHH. h., tegen inruilpnjzenSinds 1930
terstr. 67, Zaandam of tel. bij
Scorpio 2.0 CL, 5-drs, LPG, 075-161683 na 5 uur.
Wij gaan verbouwen!!!!
PEUGEOT-DEALER:
3/89, rood met schuifdk.
Wij moeten ruimte maken'!"
AMSTERDAM-ZUID
ƒ 15.500. Scorpio 2.4i CL, 4-drs,
Wij hebben daarom de beste
wit, LPG 1/91, ƒ24.500.
inruilauto's nu extra
NIET DE DUURSTE
OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
Scorpio 2.0i CL, zwart, 5-drs.
prettig geprijsd.!!'!
323
F
1.6M6V
GLX,
4-drs,
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O Z.) Tel. 6626842
stuurbekr 10/87 ƒ 12.500.
Kom kijkeniüi
WEL
DE
BESTE
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
rood, 1/92, 18.000 km.
100% Garantie»"
V.W - en AUDI-SPECIALIST
j Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen BEREBEIT, Amsteldijk 25,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Amsterdam, 020-6627777.
BAAS
Minervalaan 86, 020-6629517 COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Tel. 02902-61697.
Baarsjesweg 249-253, direkt
Voor nieuwe en gebr auto's
(gratis halen en brengen).
T.k.: Ford Taunus 1.6 L.,
Talbot Samba '83, nw APK,
bereikbaar v.a. Postjesweg
Jacob van Lennepkade 295
bj. '81, nwe APK, i.z.g.st. Pr HH. hand. tegen inruilpnjzen: Peugeot 505 Dies. Sed , nw.
• De advertentie-afdeling be- /1000. Bellen na 18.00 u.
Mazda 626 2.0 GLX, HB Diesel, APK, org. '83, i.z.g s t , ƒ 3750. Amsterdam. Tel.: 020-6121824. zeer zuinig, i.n st., ƒ 1950.
Tel 020-6183855.
houdt zich het recht voor ad- tel. 02990-25740.
Tel 020-6105478.
10-'89, ƒ 15.750. 626 1.8 LX,
Tel. 020-6105478.
T.k
Peug.
405
Grd
b.j.
89-1,
VW
Passat
C diesel 1982, 40
vertenties eventueel zonder
4-drs., LPG, 8-'89, ƒ 14.500.
LADA 2107 1.GL, 5 speed, '87, opgaaf van redenen te weige- Ford GRANADA STATION m
110.000 km. Dbl. Prijs ƒ 18.000
kw, APK tot 30-1-'93, ƒ3000
323 1.3 LX, 4-drs., LPG, 1-'89, Peugeot 505 GLD Commercial,
APK, duurste uitv. Perf. st. ren. (Art. 16 regelen voor het '83, nw APK, 2450.
Proefritje? 02903-3335.
Tel. 02976-275.
ƒ12.500. BEREBEIT, Amstel- nov. '84, APK, i.z.g.st, rijdt nw.
Vrpr. ƒ4250. 020-6129398.
Tel. 02990-37825.
ƒ3950. 020-6105478
advertentiewezen).
dijk 25, tel. 020-6627777.
VW Polo, C 40 kw 3-drs , 03/84
AUTOBEDRIJF JAN WALS
HH. h , tegen mruilpnjs'
Aanbieding FIAT TIPO 1.6 DGT
ie '89, km.st. 40.400, prijs
ƒ 15.950. Tel.: 020-6439989.

HONDA:
JAZZ 1 2 Special, wit
11/86 66 000 km
CIVIC 1 3 Luxe, wit
05/85 105000 km
CIVIC 1 3 Luxe, wit
11/87 66 000 km
CIVIC 1 3 Luxe, rood
04/88 102000 km
CIVIC 1 4 G L , wit
01/88 42 000 km
CIVIC 1 5 l GL, rood
06/91 35 000 km
CIVIC 1 5 l GL, blauw
05/90 41 000 km
CIVIC 1 5 GL, zilver
05/90 31 000 km
CIVIC 1 5 GLX, autom rood
08/89 29 000 km
CIVIC 1 3 Luxe, zilver
08/91 12000 km
01/88 31 000 km
CIVIC 1 4 GL, Sed , wit
10/87 46 000 km
CRX 16 l, 16V. rood
INTEGRA 1 5 EX, wit,
08/87 76 000 km
INTEGRA 1 5, zilver
03/87 83 000 km
PRELUDE 20 l, rood
02/92 14000 km
PRELUDE 1800 EX autom , grijs 03/85 103 000 km
ACCORD, Sed, 20 EX, blauw
05/90 48 000 km
ACCORD, Sed., 20 EX Lpg, grijs 11'90 64000 km

Amstelstein - Suzuki

Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp
* max. ƒ 10000,- * aanbetaling 25%.

Nog 6 weken aankoop-voordeel, want we hebben ruimte nodig111
•*- "1 jaar schriftelijke garantie op onze inruil auto's '

Rover 216 SE LPG,
b.j. '86, Vraagprijs ƒ 5250.-

Tel.' 075-163008.

Rover uw dealer. Alle mod
Gar. Boom Aalsmeer 25667

SPRING IN T VELD
OOSTEINDERWEG 335-342 AALSMEER
HONDA: 02977-44146 ALFA: 02977-24696
Vrijdag koopavond
± 50 auto's, APK gek Den SUZUKI VITARA VAN JLX 91
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
ƒ26500,- MERCEDES 200 D,
Haarlem merweg, bij molen
'86 ƒ24750,- NISSAN BLUE
020-6844079 Tevens INKOOP.
BIRD 20, Lpg, Sail-uitv '90,
±50 auto's, APK gek Den ƒ16950,- PEUGEOT 305 GL,
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat LPG, '85, ƒ5500,- PEUGEOT
Haarlemmerweg, bij molen 205 XS, '89, ƒ15950,- BMW
020-6844079 Tevens INKOOP. 316, div extra's '83, ƒ 7950,SAAB 99 GL, Lpg, '84, ƒ 6 750,Auto Service Wetter
VAN OSTADE GARAGE
Subaru-Lada dealer
Van Ostadestraat 182
APK-keunng ƒ 75 - incl
Amsterdam, 020-6625428
Klaar terwijl u wacht.
Maandag t/m vrijdag
LADA Samara 13
.
'88
Wagenpark Johan
LADA 1200 S
'86
LADA 1200 S
'88 Boom, Zuider Akerweg 83,
LADA 2105 1.2
'90 Amsterdam Osdorp, Oranje
hek Tel 020-6105478
LADA 2105 1.5
'87
Let op juiste naam en no
LADA 2104 1 5 Stat . . . . '87
LADA 2104 1.5 Stat
'90 We hebben ± 100 auto's v a
SUBARU Sportcoupé 1 6 . '86 ƒ 300 tot ƒ10000
SUBARU Mini Jumbo .
'87 Door heel Nederland bekend
SUBARU Mini Jumbo . . . . '84 om onze scherpe prijzen
SUBARU Mini Jumbo 5-drs'91 Garantie al v a ƒ 1000 - Tevens
Opel Rekord 20
'82 inkoop van auto's a contant.
Ook hebben we enkele speedZwanenburgerdijk 503
boten Inruil, alles mogelijk
Zwanenburg,
ook speedboten

02907-6572

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars
Kapoeas
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. weg 17, A'dam, 0206148385
Klaar terwijl u wacht
Grote sortering ONDERDELEN
Ruilstarters en dynamo's
van schade-auto's, alle
Valkenburgerstraat 134
merken, alle bouwjaren
Tel 020-6240748
GEBR OPDAM B V
Tel 02502-45435

Tel. 02902-61697
V.W. Golf 1.6 GL, 5-drs, grijs
met. Lpg , 1/90, .. .ƒ 17.500.- V W. POLO, model '86, puntBEREBEIT, Amsteldijk 25
gaaf, rood ..
ƒ 5.950.Amsterdam, 020-6627777
Inruil garantie Tel 02990-37825 * 5 * STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
-*• *
•*
Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek
Alle autorijlessen ƒ 34,00 per les

Rijscholen

Volvo

Volvo-occasions, + 35 in voorraad
oa
7 x Volvo 740, 1987 t/m 1990 v.a.
o a 740 GL Blacklme, grijs m 32000 km 1990

. ƒ 18.750,. ƒ36.750,-

6 x Volvo 240, 1984 t/m 1989 v.a .
o.a 240 Station Diesel, beige m 10/89

ƒ 8 950 . ƒ29950,-

14 x Volvo 400, 1989 t/m 1991 v.a
.
o a 480 Turbo, leer, schuifdk , 33 000 km 1991

. ƒ 18750,ƒ 44 750,

9 x Volvo 340, 1982 t/m 1989 v a
o a. 340 Automaat 1988, 46.000 km

.

. . .
..

ƒ 4.500,ƒ13500,-

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf.

Bedrijfsauto's

HH. h. tegen inruilpnjs
340 GL 1.7, 4-d Lpg, 3/89
ƒ9.950 Volvo 360, 2.0 GL, 4-d. T.k. Renault traffic 800, benz
Lpg, 3/89, ƒ 14.000 • BEREBEIT 1982, opknapper ƒ 2100 Snoek
Amsteldijk 25, 020-6627777
020-6625265
VOLVO 244 GL, bouwj. '79,
7
i.pr.st
ƒ3000. Tel
020- •Auto te koop Plaats een
SHOWROOM
advertentie.
U
6418788
zult verbaasd staan over het
VOLVO-NIEROP biedt aan
resultaat
480 ES rood 120 000 km '87
440 GLT rood 62 000 km '90
440 18 Lpg 116000 km '91
440 1 8 rood 30.000 km '90
240 DL, Sed Lpg, 120 000'90
240 DL Sedan Lpg 140 000'88
240 GL Stat., Lpg, 170 000 '87
340, Diesel! 50.000'85 ƒ 4 500
niet duur!!!
340 Dl 5-d 5-speed '85 ƒ 5.500
Studenten 10% korting
Vancouverstr 2-12, A'dam- koelwagen & opnjauto
West, tel. 020-6183951
• 9-pers bussen en pick-up's
• Nu ook Chrysler Voyager

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in een van
onze
-*• 5 * Hotels m Nederland, België, Frankrijk,
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Lu
xemburg,
*
voor 2 personen, als u gebruik maakt
van onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + examen voor ƒ 895 00
of
20 Motorrijlessen •*- examen voor ƒ 1000,00
Informeer ook naar onze spoedcursussen
theorie •*• praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159 tel
020-6138473
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel. A'dam 020-6942145
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motornjschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790,- Tel
020-6853683, b g.g 6181775,
036-5321238 en 02990-34768
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel. 020-6932074

Adverteren m
„SHOWROOM
FAX-020 6656321

Campers
2 p Reis-Camper Ford Tr80
bj '83, 1e eig 80d km z g st
ƒ 15 500 compl 020 6360461
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721 8913, 10 mm Adam

Nieuwe 6 persoons
AUTORIJSCHOOL NOVA
camper te huur
lid BOVAG, als u naar een stunt
zoekt, hoeft u bij ons niet te Ook geschikt voor wintersport
Autobedrijf
wezen Wilt u een gedegen en
JAN WALS
een kwaliteitsopleiding,
0290261697
gegeven door vakbekwame instructeurs, belt u dan voor info
RESERVEER SNEL
Tel 020-6464778 Ook voor een Voor I993 kunt u onze USA
bestelwagen afhalen na 16 30 spoedcursus binnen 8 weken CAMPERS nu al boeken
ADVENTURE CARS
uur en de volgende morgen GEZAKT? Slaag nu op Saba'
Tel 0299030613
om 9 00 uur retour
Antillen, week hotel/zwembad
tegen 4 uur-tarief
Te koop gevraag elk merk auto
Rijtest/theorieles/rijles, A'dam
• „SHOWROOM'
020-6794842, 020 6908683.
a contant, met vnjwarmgsRijschool Mobiel 06-52835270.
De autorubnok voor
bewijs. Tel 0206105478
D FAAS
Amsterdam en omgeving
Heeft u nog geen njbew
Luxe- & Bestelauto's v a. ƒ38,- binnen 1 wk geregeld op
De hoogste prijs
Oplage 750000 ex
per
dag,
ex
Btw
voor elk merk auto a contant
Saba (Ned A n t ) Ook motor Elke week m Het Parool en
Grasweg
3,
A
'dam-Noord
met vnjwaringsbewijs
Rlle uitgaven van WEEKMEDIA
rijbew Tel 020-6643814
Tel 0206371826
Tel 02990-37825
Tel 0206658686
ol 06 52840547

Auto's te koop
gevraagd

Avond- en nachttar

$ ~&&'\*£'<!&* !•&''•'.

SCHATTIG POP JE

DIVERSE FRAAIE

, diverse

PLUCHE
FRUITFIGUREN

WITTE REUS
WASMIDDEL

BAVENSBUBG

zoek uit: ananas-, aardbei-,
peer- of perzikmodel. Per stuk

wast een boel, kost een beetje

ORIGINELEMATCHBOX

ELDERS

MODERNE PLEXIGLAS

SERVETHOUDER
COMPLEET MET 20 LUXE
3 LAAGS TISSUE

TvoTDEEL 6 KILO

KERST-SERVETTEN

ELDERS^22^T BIJ ONS

ELDERS>9tf BIJ ONS

fraai gedecoreerd. Per set

MOLTON
MATRASHOES
ÉÉNPERSOONS

ORIGINELE D.D.D.D.D
THEEDOEKEN

maat 90 x 200 cm,
met elastische hoekbevestiging
50% katoen en 50% overige
vezels. Per stuk

gedessineerd, 100% katoen, dus
sterk vochtopnemend. Per stuk

ELDERS 143$ BIJ ONS

ELDERS ££& BIJ ONS

, slrf^LJ e)
*" &

v

« r ' t »\ "V"\

ie£ \Sr.'=JinB>a!»l>ajjS'

bladerdeeg

PABLO MORENO
SHERRY

LUTCE
GESNEDEN
CHAMPIGNONS

PRINCES
ANANASSTUKJES

:

FLES 3/4 LITER

handig om wat extra's
in huis te hebben

op lichte siroop,
lekker als toetje,
in de vla of over het ijs

HAEN'S
BLADERDEEG
bak zelf eens heerlijke
amandel- of saucijzebroodjes

»
°

VASTE LAGE PRIJS

BLIK 200 GRAM

PER STUK

10 PLAKKEN

l«

ELDERS 53$BIJ ONS

ELDERS Jk8^ BIJ ONS

medium dryof pale dry

ELDERS J^BIJ ONS «

UNOX
ROOKWORST
vacuumvers verpakt

LIEFST 250 GRAM
ELDERS JMSrBIJ ONS

ZAANSE ROEM
FRITESSAUS
zó romig - zó zacht

GROTE POT 500 ML
VASTE LAGE PRIJS
GEEN ,0*85" MAAR

AFTER EIGHT
VAN DELFT
ORIGINELE RONDE

delicate chocolade
met pepermuntvulling

DOOS 250 GRAM

MARIE BISCUITS
ROL 150 GRAM
ELDERS>8^ BIJ ONS

ELDERSjJïSS'BIJONS

SINAASAPPELBAVAROISETAART
VRIESVERS,
dus verser bestaat niet!

E DAG FEEST MET EXTRA L A G E PRIJZEN!

Doe 26 november
mee
aan de
Sint
Nicolaaspuzzel
van Zandvoorts
Nieuwsblad
en win één van de vele
ovenverse
banketstaven!

Donderdag 19 november 1992

Enthousiasme
over lift-plan
ZANDVOORT - De
verschillende ouderen-instanties hebben enthousiast gereageerd
op een voorstel van de
Partij van de Arbeid.
De fractie heeft voorgesteld liften aan te brengen in flats waar ouderen wonen.
„Er heerst een enorme
nood onder ouderen," zegt
fractievoorzitter Jeanette
van Westerloo. Zij wijst
daarbij op de talloze ouderen die in Zandvoort op een
bovenverdieping wonen.
„Zoals bijvoorbeeld aan de
Van Lennepweg. Sommige
mensen wonen daar al
twintig jaar. Omdat er geen
lift is, worden die op een
gegeven ogenblik gedwongen te verhuizen. Omdat zij
moeilijker de trap op kunnen."Alleen maar nieuwe
woningen bouwen voor
deze mensen, wat maar in
beperkte mate kan, is volgens de PvdA een te gemakkelijke oplossing. „Met verhuizen zijn deze mensen
vaak veel duurder uit. De
verhuizing en de nieuwe
woninginrichting kosten
geld, en bovendien is de
huur meestal veel hoger."
De gemeenteraad buigt
zich volgende maand over
het voorstel van de PvdA,
om samen met EMM geld
beschikbaar te stellen om
her en der liften aan te
brengen. De huurders zouden dan alleen het onderhoud en de stroomkosten
betalen. „Dat komt op zo'n
10 tot 25 gulden per maand
huurverhoging," aldus Van
Westerloo.

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 47

Dorp krijgt
grote beurt

ZANDVOORT - Zandvoort krijgt een grote
schoonmaak. Verkeerd geparkeerde auto's moeten
verwijderd worden, evenals autowrakken, (chemisch) afval moet worden
opgeruimd en borden mogen niet meer op de stoep
worden neergezet. Als de
vervuilers de obstakels
niet opruimen, worden ze
aangeschreven, of krijgen
ze een bekeuring. De
Werkgroep Handhaving
Overlast zal er op toezien,
dat de maatregelen nog
voor het eind van dit jaar
worden genomen.
Een nieuw ingestelde werkgroep, de Werkgroep Handhaving Overlast, moet er op toezien dat het dorp schoon blijft.
In de werkgroep nemen diverse

Bomen gerooid
ZANDVOORT/BENTVELD Langs de zuidzijde van de Zandvoortselaan, voor de percelen
343 en 345, worden twee iepen
gerooid. Deze zijn volgens
Voorlichting aangetast door
iepziekte en vormen daardoor
een besmettingsgevaar. 'Tezijnertijd' zullen nieuwe bomen
geplant worden, conform het
Groenbeleidsplan. „De gemeente hoopt op deze manier de landelijke structuur op het betrokken gedeelte van de Zandvoortselaan te bewaren," aldus Voorlichting.

Sint en Piet in aantocht

Failliet
De projectontwikkelaar
n
van het appartemenvP
tengebouw Bramenlaan is failliet. Toch zal de bouw doorgaan: het plan is te koop, de
belangstelling groot.

opsporingsambtenaren van de
gemeente en politie zitting. De
leden van de groep zullen op
korte termijn een ronde door
het dorp maken en de overlast
inventariseren. Het gaat om auto's, die op de stoep geparkeerd
staan, reklameborden die staan
op plekken waar ze hinder opleveren voor voetgangers en ander verkeer, achtergelaten autowrakken of andere goederen,
gestalde aanhangwagens, en gestort (chemisch) afval.
Alle gesignaleerde vervuilde
elementen worden op een lijst
gezet en na enkele weken zal de
werkgroep opnieuw een ronde
doen en nagaan of de ontsierende goederen verwijderd zijn. Is
dat niet het geval, dan zal de
vervuiler worden aangeschreven. Indien er sprake is van een
ernstig delict, of een hardnekkige vervuiler, dan grijpt de milieu-officier van Justitie in en
wordt de vervuiler vervolgd.
De Werkgroep Handhaving
Overlast komt voort uit de
Werkgroep Overlast, die al bestond. Deze werkgroep signaleert het vuil, terwijl de werkgroep Handhaving de vervuiler
opspoort en vooral projectma- Een oranje zeil 'siert' al meer dan een jaar de voorgevel van gemeente-eigendom Brederodestraat 17.
tig optreedt. De Partij van de
Arbeid diende twee jaar geleden
een motie bij de gemeenteraad
in, waarin de partij de aandacht
op de overlast van obstakels op
de openbare weg vestigde. De
motie werd door alle partijen
ondertekend. Later werd de
eerste werkgroep ingesteld.

Te Gek

ZANDVOORT - Bewoners van de Brederodestraat ergeren zich groen
en geel aan het pand op
nummer 17. In tegenstelling tot hun eigen huizen
verkeert deze woning in
sterk vervallen staat. Het
pand is eigendom van de
gemeente, maar deze is
niet van plan er iets aan te
doen, zolang het huis bewoond is.

een uitzettingsprocedure aan
de gang tegen de huidige bewoners. Op 11 december is er een
nieuwe zitting bij de kantonrechter. Na de uitspraak wordt
bekeken of het pand verkocht
kan worden, met of zonder opknappen." Hij wijst op het
voornemen van de gemeente
om het verspreid woningbezit
af te stoten.

Jeanette van
Westerloo
(PvdA): "Het werd te gek. Vooral in Nieuw-Noord barstte het
van de auto's op de trottoirs.
Mensen met kinderwagens
konden er niet meer langs.
Sinds de werkgroep is opgericht, is dat verbeterd.
Maar af en toe rukken de
fout-geparkeerde auto's, de reklameborden op de stoepen en
Oranje zeil
de uitpuilende terrassen weer
Inmiddels wachten omwoop. Daarom moet er vaker en
Volgens gemeentevoorlichter nenden met ongeduld tot het
strenger worden gecontroleerd." De politica is blij met de Snelders wordt het pand 'on- pand een keer opgeknapt
rechtmatig bewoond'. „Er is wordt. Zij ergeren zich danig
nieuwe werkgroep.

Een goedgekeurd bestemmingsplan is een van de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan, voordat de A-status
kan worden afgegeven.
De kindervriend en zijn knecht kunnen zaterdag op het station
verwelkomd worden
(Archieffoto) Met die A-status verzekert

dag rond half twee op het
NS-station verwacht. Na
een bezoekje aan het Raadhuis, komt hij later op de
middag naar 't Stekkie in
Zandvoort-noord.

Weer Porsche
gestolen

Direct na zijn aankomst gaat
de Sint te paard door de Zeestrat en de Haltestraat naar het
stadhuis. Daar wordt hij ontvangen door burgemeester Van
der Heijden. Voor de kinderen
wordt even later een ballonnenwedstrijd gehouden, de winnaar krijgt op 5 december een
verrassing.

Waterstanden B

Zandvoort zich min of meer
van een plaats als belangrijkste
autocircuit in Nederland. Het
bestemmingsplan omvat behalve het circuitgebied ook een
deel van Gran Dorado plus de
sportvelden. Het is vaak een
langdurige procedure om goedkeuring te verkrijgen, omdat de'
provincie hoge eisen stelt.
Vooral ter bescherming van het
milieu, in de ruimste zin van
het woord. Aan het plan is ook
de Milieu Effect Rapportage
verbonden, die aangeeft wat de
gevolgen voor het milieu zijn.

„Het is een mijlpaal op de
weg naar de A-status," reageert
VVD-wethouder Frits van Caspel. „We zijn er uitermate blij
mee." Er moet nog aan enkele
voorwaarden voldaan worden.
Daaronder een compensatie
van het stuk duinterrein dat
voor het circuit moet worden
'opgeofferd': elders moet daarvoor een stukje natuur voor
worden vrijgegeven. Hieraan
wordt nog gewerkt. Van Caspel
vermoedt dat die compensatie
ook buiten Zandvoort kan gebeuren.

aan het oranje zeil, dat de voorgevel 'siert'. Deze maand was
het een jaar geleden dat de
muur van de bovenste verdieping eruit waaide. Medewerkers van de gemeente hebben
voor het gat een zeil gespannen
en er sindsdien niets meer aan
gedaan. „Het is schandalig zoals het erbij staat," aldus een
van de omwc-'r-snden. De ergernis is zelfs te vinden bij bewoners van flats aan de Hogeweg.
De verontwaardiging neemt alleen maar toe, vooral door het
besef dat de gemeente elders
huiseigenaren beveelt om hun
woning netjes te houden. „Dan
geven ze nu bepaald niet het
goede voorbeeld."

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Schoolkachel uit
ZANDVOORT - Bij de Plesmanschool is. donderdagochtend de verwarmingsketel uitgevallen. De leerlingen kregen
aanvankelijk alleen 's morgens
vrij, maar mochten uiteindelijk
ook 's middags naar huis. „ledereen is goed opgevangen,"
verzekert schooldirecteur Gerda Weidema. De verwarmingsketel heeft al een keer eerder
mankementen vertoond. Deze
konden toen vlot verholpen
worden.

Foto Bram Stijnen

dichtklapt, kan er een stuk
muur naar beneden komen."

Man aangehouden
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie heeft zaterdag
een 22-jarige Haarlemmer aangehouden, die ervan verdacht
wordt zijn 21-jarige ex-vriendin
te hebben verkracht. Vermoed
wordt ook, dat hij geprobeerd
heeft haar met zijn auto te overrijden. De man werd gesignaleerd op de noordboulevard en
na een korte achtervolging
klemgereden op de Burgemeester Engelbertstraat.

Cementmolen
Hij heeft de kwestie zelf al
eens aangekaart bij de gemeente. „Ik heb in maart 1989 een
onderhoud met de burgemeester gehad, maar sindsdien heb
ik er niets meer van gehoord. Ik
zou al blij zijn als ze een vent
met een pot verf en een cementmolen sturen, om de boel wat
op te knappen."

(ADVERTENTIE)

Keukendeur
„De huidige situatie kan vervelend zijn voor de mensen die
eromheen wonen," reageert
Snelders. „Maar als het goed is,
weten we binnen een maand
wat de nieuwe stand van zaken
is." Dat laatste hangt uiteraard
af van de uitspraak van de rechter. De muren vertonen diverse
scheuren. Er is al jarenlang
niets aan het huis gedaan, vertelt Buurman Sijtsma desgevraagd. Hij woont er pal naast.
De bewoners zelf waren eerder
deze week niet te bereiken. „De
bewoners hebben van bouw- en
woningtoezicht het advies gekregen de keukendeur niet
meer te gebruiken," weet Sijtsma. „Als die deur een keer hard

Aller jongst e leerlingen mee met zwemmen

Na een wandeling over het
Kerkplein en door de Kerkstraat stapt de Sint bij het Casino op de bus naar 't Stekkie in
Zandvoort-noord. Daar komt.
hij om ongeveer drie uur aan.
Het kinderprogramma in 't
Stekkie, voor kinderen tot en
met 7 jaar, begint echter al om
twee uur. De zaal is vanaf half
twee open. Op het programma
staan optredens van de clowns
The Jolly Jokers en goochelaar
Francois. In verband met de
verwachte drukte vinden die
plaats in de Van Pagéehal, in
het zelfde gebouw als 't Stekkie.

GRATIS KALKOEN MET KERSTMIS?
Zie adv. elders in deze krant

Huldiging jeugdkampioenen
ZANDVOORT - De Zandvoortse sportjeugd wordt ook
dit jaar door gemeente en sportraad gehuldigd. Op maandagavond 14 december worden zij
op het Raadhuis ontvangen.
De huldiging van jeugdkampioenen is een vaste traditie geworden. Ook dit jaar organiseert de Sportraad Zandvoort
in samenwerking met het gemeentebestuur dit festijn voor
de sportjeugd. Alle jeugdige
kampioenen van het verenigingsjaar 1991/1992 worden dan
gefeliciteerd in de raadzaal van
het Raadhuis. Vermoedelijk zal
de wethouder van sportzaken,

Termes, deze taak op zich nemen.
De Zandvoortse sportverenigingen worden in de gelegenheid gesteld opgave te doen van
hun jeugdkampioenen. Dat
geldt voor degenen die in het
seizoen 1991/1992 nog geen 18
jaar oud waren, of uitkwamen
in de jeugdafdeling van een vereniging, en die in dat jaar in
teamverband dan wel individueel een kampioenschap hebben behaald. Opgave kan geschieden bij het secretariaat
van de Sportraad Zandvoort,
p.a. Raadhuis Zandvoort. Dat
kan tot uiterlijk 23 november.

elk1 krant moet ik hebben.
Onujiit ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zantlvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Adres:____!____i__________l__!___•___L__l________L_.J______l_____l
Postcode/Plaats: ___j_.....l____;____:____,_____________;_ ,.i ___ [___j
Telefoon: L . L . ! . . . ! .1 . .1

Gratis

De organisatie van een en an| Datum
HW LW HW LW der is in handen van Onderne'9 nov 10.38 06.10 23.0418.36 mers Vereniging Zandvoort en
20 nov 11.41 07.35 --.-19.34 Aktiviteitencentrum 't Stekkie.
21 nov 00.15 08.44 12.4520.34 Zij streven ernaar de Sinter22 nov 01.16 09.30 13.3721.45 klaasintocht en het kinderfeest
23 nov 02.05 09.54 14.2822.34 gratis toegankelijk te houden.
24 nov 02.56 10.35 15.1623.25 Daarom doen zij een beroep op
25 nov 03.37 11.30 15.55 --.-- de plaatselijke bevolking om
26 nov 04.21 00.0416.3612.15 een vrijwillige bijdrage. Die kan
27 nov 05.05 01.06 17.1513.00 - ook nu nog - gestort worden op
bankrekening 56.58.31.429 ten
Vaanstand:
name van 't Stekkie Zandvoort,
M dinsd. 24 nov. 10, 12 u.
Springtij 27 nov. 17.15
u. onder vermelding van 'Sinterklaas 1992'.
NAP+125cm

Beestenboel
Op de kerstmanifesta- Q
tie die in december *7
naast de circuitingang wordt
gehouden, wordt voor dierenlieihebbers een 'Kerstbeestenboel' georganiseerd.

Buurt ergert zich aan gemeentepand

ZANDVOORT - De A-status voor het circuit is dinsdag een stuk 'dichterbij'
gekomen. Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland
zijn akkoord gegaan met
het bestemmingsplan voor
het circuitgebied.

ZANDVOORT - Sinterklaas en zijn Pieterbaas
komen dit jaar met de
trein naar Zandvoort. Zij
worden aanstaande zater-

Voetballen
Voetballen was niet zijn
-y
sterkste kant: dat was
i
eerder het beheer van de financiën.
Penningmeesler
Hans Jongbloed heelt dat dan
ook jaren lang gedaan voor
Zandvoortmeeuwen. Morgen
neemt hij afscheid.

'Al blij als ze een vent met een pot verf sturen'

Provincie alsnog akkoord met
bestemmingsplan circuitgebied

ZANDVOORT - De Porsche is
nog steeds favoriet bij de autodieven. Ook deze week werd er
een gestolen. Dit keer een type
S)24 turbo, paars van kleur, met
een waarde van vijftienduizend
gulden. De auto werd ontvreemd uit een garage in de
Voltastraat, in de nacht van zaterdag op zondag. Vorige week
en de week daarvoor werden er
eveneens Porsches gestolen uit
Zandvoort.
Uit hetzelfde garagebedrijf
werd ook een blauwe Renault
25 GTX gestolen. Deze auto is
achtduizend gulden waard. De
dieven drongen het bedrijf binnen via het dak van het magazijn. Beide auto's werden ontvreemd met de contactsleutels
en bijbehorende kentekenbewijzen.

Oplage: 5.150
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Daarna word ik abonnee en betaal per
L! kwartaal ƒ 1(5,00 J., half jaar ƒ 29,00 G jaar ƒ 52,00

Leerlingen van 4 tot 6 jaar wennen spelenderwijs aan het water

FoUi Bram StijmHi

ZANDVOORT - Leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool laten wennen en hen spelenderwijs over hun water vrees heen te
kunnen tegenwoordig op een hele lage leeftijd aan het zwemwater helpen." Het idee is aan het begin van dit jaar ontstaan, toen de
gewennen. Groepsleidster Marg Wever gaat met haar groepen l gehele school samen gingen zwemmen in Gran Dorado. Dat was
en 2 een keer in de vier weken in het subtropisch bad van Gran in verband met het 25-jarig jubileum van de school. Het bungaDorado zwemmen. Daar zitten kleuters bij van vier jaar. En dat lowpark heeft met sterk verlaagde toegangsprijzen 'enthousiast
maakt het bijzonder, omdat kinderen op school meestal pas in gereageerd op het idee. Daarnaast heeft de groepsleidster wekeeen later jaar gaan zwemmen. „Maar ik geef ook geen echte lijks hulp van diverse ouders. Een aantal zwemt mee, een aantal
zwemles," zegt Marg Wever. „Die krijgen de kinderen wel in groep brengt kinderen heen en weer. „De kinderen vinden het enig,"
drie. Wij gaan voornamelijk zwemmen, om hen aan het water te zegt Marg Wever.

* Voor postabonnees golden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668. 1 3.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7~1Ö37i"tiÏ7Ö03"
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FAMILIEBERICHTEN

Moedig heeft hij de strijd gestreden,
voor al het goede en mooie om te leven.
Het lange gevecht heeft niet mogen baten.
Hij heeft ons met veel verdriet verlaten.
Mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader,
opa en overgrootvader
Cornelis Albert Bos
echtgenoot van Agnes Maria Anna van Campen
5 mei 1921
16 november 1992
rust nu zonder pijn in vrede,
in onze gedachten zal hij altijd voort blijven le-

ven.
Zandvoort:
A. M. A. Bos-van Campen
Zandvoort:
E. M. C. Keizer-Bos
J. Keizer
Patricia en Egbert, Joyce
Marcel en Sandra
Hans
Zandvoort:

C. P. Bos
M. Bos-de Graaff
Renate, Nadine
Zandvoort:
M. L. van der Zwet-Bos
H. M. van der Zwet
Shanna, Sophie
2042 EP Zandvoort, 16 november 1992
Dr. C. A. Gerkestraat 117
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 20 november a.s. om 14.30 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vader is opgebaard in het Uitvaartcentrum
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats „Westerveld".
Vertrek van Dr. C. A. Gerkestraat 117, Zandvoort om 13.45 uur.

Begraienïssen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons :;.

f terecht VOÖr: W

'

Opa
U moest ons gaan verlaten.
Wij ver/aten u niet.
U blijft bij ons, voorgoed
in onze harten ...
Wij missen u
Uw kleinkinderen en achterkleinkind:
Patricia en Egbert, Joyce
Marcel en Sandra
Hans
Renate, Nadine
Shanna, Sophie
Zandvoort, 16 november 1992

t
Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid je hart.
Je lijden zien en niet te kunnen helpen
dat was onze smart.

ca. 75 m2.
Gas, elektra
en water
aanwezig.

VERTROUWD

Tel. 14212

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 24 november 1992,20.00 uur
plaats : Raadzaal
agenda : o.m.
- krediet voor verwijderen van afvalstoffen uit zand tussen Gran Dorado en
circuit
Plan van Aanpak Herziening bestemmingsplannen
krediet sloop vuillaadstation
krediet werkplaatsauto Remise
krediet pomp voor beregening van sportvelden
aankoop gedeelte van Westerduinweg
sluiten gebruiksovereenkomst met N V Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
verkoop gemeentewoning Secretaris Bosmanstraat 19 aan huurster
- wijzigen Verordening Sportraad
- dekken extra tekort rekening 1991 Stichting Sporthal Zandvoort
- Nota Ouderenbeleid 1992 en nota conclusies en aanbevelingen
- Regionaal Educatief Plan Zuid-Kennemerland 1993
- geldlening t.b.v. bouw 14 senioren-woningen plan Bennoheim
- huur- en verkoopprijsgrenzen vrije vestiging
- Regeling studiebijdrage gemeente Zandvoort 1984

.' V-- : - ;• :V : ' ; :;

Üitvaartvérzèkeririg

VRIJDAG
20 november

uityaartoVereenko

LÏyEIVIUSIC

y riaaci rustig vrijblijvend
'.
'
'

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

023-315855

Café
IDeSIpp

W ASSOCIATIE U1TVMRTVERZORGING

Haltestraat 56a
Aanvang 21.00 uur

. Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT).

N.B! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

INFORMATIE-AVOND
NAAR AANLEIDINGVAN DE
PUBLICATIE VAN DE ONTWERPBESCHIKKING BOORVERGUNNING
ZANDVOORT OP 6 JUL11992
In verband met de intentie tot het afgeven van de boorvergunning Zandvoort aan Mobil en het grote aantal
inspraakreacties naar aanleiding van de publicatie van
de ontwerpbeschikking van de boorvergunnmg op 6 juli
1992 beleggen wij een voorlichtingsavond op woensdag 25 november 1992 om 20.00 uur in de Raadzaal van
het Raadhuis van Zandvoort.

Onze allerliefste

Opslagruimte

Op deze voorlichtingsavond zullen wij alle gewenste
inlichtingen geven over de tot nu toe gemaakte keuzen
en de verdere procedure. Tevens zullen we ingaan op
uw vragen en opmerkingen.
De ministervan Economische Zaken,
voor deze,

E mm

Woningtoewijzing 'Groot Kijkduin'
Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de:
HAT-eenheid, Stationsplein 55 (complex Groot Kijkduin).
De huur bedraagt f 444,53 (inclusief f 29,- servicekosten).
Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven
te staan als alleenstaande woningzoekende.
De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem.
Hierbij wordt ook het norminkomen betrokken.
Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen schriftelijk
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2,2040 AA Zandvoort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking onder vermelding van inschrijving HAT. De inschrijftermijn sluit
op dinsdag 24 november 1992 om 12.00 uur.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de
sector Bewonerszaken. Openingstijden ma. t/m vr. 9.00 -12.30 uur.

1. Keesomstraat 109, huur ƒ 562,23 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

Wijziging ophaalsysteem klein chemisch afval

Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ3.520,- zijn.

Met ingang van 1 september 1992 is de wijze van inzamelen van Klein
Chemisch Afval veranderd. Tot dan toe werd elke tweede zaterdag van de
maand het KCA huis-aan-huis opgehaald.
Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aan-huis opgehaald!

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

Vanaf deze datum zal het KCA worden ingezameld op bepaalde punten in het
dorp. De zogeheten Ecocar zal een route gaan rijden met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van

De eerstvolgende ophaaldag is woensdag 25 november!
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Com. Slegersstraat
Schuitengat
Brederodestraat/Friedhoffplein
Tolweg
Sophiaweg
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalsstraat
Bramenlaan (Bentveld)

EMM.

drs. P.A. Scholten
directeur Mijnwezen en Aardolie

Ministerie van Economische Zaken

DE LAATSTE WEEK

alles voor
de helft van
de helft

De Jeugdcommissie van

Zandvoortmeeuwen
Handbal

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.
De data inclusief route zullen elke maand worden gepubliceerd.
In 1993 zal elke tweede dinsdag van de maand op bovenstaande wijze KCA
worden ingezameld.

mini
club

Verkeersbesluit
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten:
- aan het begin van de Trompstraat het bord E8 van bijlage l van het
Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990te plaatsen, welk bord
een parkeerverbod aangeeft voor andere voertuigcategorieën dan
personenauto's.

Mini Club Ki.ndermode
Buureweg 1-3
2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

Na een leven vol liefde en zorg is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma
Hendrina Lefferts-Hölzken
op de leeftijd van 68 jaar.
Dick Leffert
Ben en Adri
Gido, Monique
Carla en Nico
Maurice, Mandy
Theo en Elisabeth
Richard, Sanne
Eric en Diana
Steffanie, Jennifer, Joyce
13 november 1992
Zr. Dina Brondersstraatf32,
2042 EE Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de getoonde
belangstelling (bloemen
-kaarten -kado's) naar
aanleiding van ons 25-jarig
huwelijk.
Herman en Lenie Leising

dankt alle winkeliers
hartelijk voor hun
gulle bijdragen,
waardoor onze
bingo-avond voor
de jeugd een
grandioos succes is
geworden.

Rabobank R9
Café Sam Sam
Dorpsplein 2
presenteert
zondag 22 november

MERINO B.V.

Wegens verbouwing algehele uitverkoop

Jacob en Sientje
Paap

aanvang ± 18.00 uur

Tot ziens

034B92 Wilhelminaweg 28
078B92 Zandvoortselaan 52a
103B92 Hogeweg74

Wij starten 1 januari als groothandel met direkte verkoop aan
particulieren. Profiteer er nu van.

Meldingen zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
19 november 1992

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Vrijdag 20 november

JM Coiffeurs

is

Kerkstraat 22
Tel. 14040

rest. Dubrovnik

heeft een huishoudelijke mededeling

Ellen
is v.a. 4 december weer aan het werk.

Groetjes, Ellen

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Zeestraat 41
weer geopend.
Na een kleine renovatie en met een
aantal nieuwe gerechten op onze
kaart, heten wij u weer graag van
harte welkom.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Gevraagd

SCHOONMAAKHULP

Voor reservering,
tel. 15110 na 14.00 uur.

O, kom er eens kijken en
proeven bij de
hofleverancier
van de Sint.
ALLEEN DIT WEEKEND

enkele ochtenden en/of
avonden per week
Weber's schoonmaakbedrijf
Tel. 14764

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Roomboter
Amandelstaaf

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Zak
Met familie, vrienden en kennissen
hopen wij dan liet heuglijke feit te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren tussen
' 10.30 en 22.00 uur.
Noorderstraat 26
Ewald, José, Herman, Martine,
Joyce, Nicole en Ralf

175

Pepernoten

Op 27 november zijn onze
(yroot) ouders 40 jaar getrouwd

Ons faxnummer
voor advertentieteksten

is...

020-5626283

- uitbreiden woning en oprichten garage
- oprichten serre
- plaatsen hekwerk op balkon

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van dewet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen vandit blad een bezwaarschriftindienenbij burgemeester
en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

19,75
3,—
49,50

en nog vele andere artikelen

LIVE MUSIC
m.m.v.
MARCO LEANDER

Verleende bouwvergunningen

Alles moet weg

Maak op tijd een afspraak

ADVERTENTIES

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld
bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

KI. Krocht 2, Zandvoort

Housebroeken, de echte nu
T-shirts
zijden hemden

• 09.00 uur
• 10.00 uur
• 11.00 uur
• 12.00 uur
•13.30 uur
-14.30 uur
-15.30 uur
•16.30 uur

Denk op tijd aan Uw
chocoladeletter

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

^

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

\

SINGER|

BETAALTU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

-E 02507-20072
Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
P. E. M. Stokman
KNOPEN
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

>

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

1,89
1,73
1,04

rial SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)
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Kaartverkoop
voor Unicef
ZANDVOORT - Nog twee weKen is in de Openbare Bibliotheek een kraam van Unicef te
vinden. Op vrijdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur verkoopt mevrouw Keur hier namens Unicef kerstkaarten, briefpapier en
allerlei Unicef-cadeautjes. De
opbrengst komt ten goede van
kinderen in de hele wereld, die
door een of andere oorzaak in
nood zijn geraakt. „Het is voor
de toekomst van deze kindeicn," aldus mevrouw Keur.
Behalve de cadeautjes die in
de bibliotheek aan de Prinsesscweg te vinden zijn, is er nog
ineer te koop. Daarvan is een
uitgebreide folder verkrijgbaar.
De spulletjes zijn ook telefo! nisch te bestellen, via nummer
! 16049. Zij komen dan binnen
korte tijd uit het depot in Haari lem. Inlichtingen over de openingstijden van de bibliotheek
j zijn te verkrijgen via telefoonnummer 14131.

Inbraak
ZANDVOORT - Vorige week
maandag tussen negen en tien
uur 's avonds werd er ingebroken in een caravan aan de
Zandvoortselaan. Een stereo•installatie en een aantal cd's
werden buit gemaakt.

donderdag 19 november 1992

Raad van State geeft inmiddels groen licht

Bouwplan Bramenlaan te
koop wegens faillissement
ZANDVOORT - Een poging van omwonenden om
de bouw van een appartementencomplex aan de
Bramenlaan in Bentveld
op te schorten, is mislukt.
De voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de
Raad van State heeft een
dergelijk verzoek van omwonenden afgewezen. Het
plan is te koop aangeboden aan andere projectontwikkelaars, omdat Combibouw inmiddels failliet is.

malige Combitaouw hopen nog
dat zij zelf het project kunnen
uitvoeren. „Als ons de mogelijkheid geboden wordt, dan is
de kans groot dat we het overnemen," aldus een woordvoerder. Combibouw zal zo spoedig
mogelijk opgevolgd worden
door een nieuw bedrijf dat NAK
Haarlem BV moet gaan heten.
„Zolang dat niet operationeel
is, noemen we ons maar 'kantoor Haarlem'," zegt medewerker Kuin. Hij verwijst daarbij
naar een reeds bestaande Nieuwe Aannemingsmaatschappij
Kuin (NAK) Den Helder BV.

deed vrijdag uitspraak in het
schorsingsverzoek. Omwonenden hadden dat ingediend omdat zij het niet eens zijn met de
bouw. Het bouwwerk zou misstaan in de villawijk, verkeersdrukte geven en een bedreiging
vormen voor groen, bodem en
grondwater. Dat laatste vond
aanvankelijk ook de provincie.
Deze is echter enkele weken geleden akkoord gegaan met het
tweede ontwerp van het appartementengetaouw. Volgens omwonenden is dit nieuwe standpunt ingenomen onder dreiging
van schadeclaims. Volgens de
provincie is het bouwplan niet
In verband met het faillisseDe waarnemend voorzitter meer in strijd met de Verordement is curator mr. P.M.P. van de afdeling Rechtspraak, ning
GrondwaterbescherGreuter momenteel bezig het staatsraad mr. C.J. van Zeben mingsgebieden.
bouwplan te verkopen. „Er is
veel belangstelling voor," zegt
hij. „We zijn in onderhandeling
met zeker acht serieuze gegadigden." Mede afhankelijk van
de onderhandelingen zal het zeker nog een aantal weken duren
voor er gebouwd wordt.
Medewerkers van het voor-

ZANDVOpRT - Wanneer kom ik in aanmerking voor een verzorgingshuis? Hoe meld ik mij aan,
en wat kost het om daar te
wonen? Zo leven er nog
tientallen vragen bij ouderen, over het wonen in een
verzorgingshuis. Dat constateert de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
(ANBO)
afdeling
Zandvoort. Daarom houdt
zij donderdag een informatiemiddag.
De ANBO heeft de directrice
van Huis in het Kostverloren,
mevrouw B. van Dril, uitgenodigd om een aantal dingen te
komen verduidelijken. Ook
mensen die niet aangesloten
zijn bij de ANBO, zijn daarbij
welkom. Dat gebeurt aanstaande donderdag 26 november om
14.00 uur in liet Gemeenschapshuis.
De directrice van dit Zandvoortse verzorgingshuis zal een
en ander vertellen over het toegangs- en indicatiebeleid. Dat

A c h t e r de s c h e r m e n
Jan Hollander

Weekenddiensten
02507-13888, Asiel Haarlem
21/22 november 1992
023-244443.
POLITIE: Alarmnummer 06-11. Centrum Voor Vrijwillige HulpIn andere gevallen: tel. 13043. verlening: Voor informatie, adBRANDWEER: Alarmnummer vies en hulp tel. 17373, op alle
06-11. Indien géén spoed werkdagen van 10.30-12.30 uur.
023-159500 of - voor info over- Schriftelijk: Postbus 100, 2040
dag - (02507) 61584.
AC Zandvoort.
AMBULANCE: Alarmnummer Stichting Welzijn Ouderen
06-11. Anders: tel. 023-319191 Zandvoort: (voorheen Dien(ongevalllen), Centrale Post stencentrum) Koninginneweg
Ambulancevervoer (OPA) Ken- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
nemerland.
op dinsdag- en donderdagmidDIERENAMBULANCE (Die- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
renbescherming): 023-246899. Belbus: Om van de belbus (voor
HUISARTSEN: De volgende bewoners van 55 jaar en ouder)
huisartsen hebben een geza- gebruik te kunnen maken,
menlijke
waarnemingsrege- dient men zich 24 uur van te
ling: J. Anderson, B. van Ber- voren op te geven bij Huis in de
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
Paardekooper, H. Scipio-Blü- en 17.00 uur. De kosten per perme, F. Weenink. Informatie soon bedragen vanaf l juli 1991:
daarover tijdens
weekend, ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voor een retour.
tijdens feestdagen via telefoon- Alg. Maatschappelijk Werk
nummer 30500. De spreekuren Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
van de dienstdoende arts zijn 13459 bgg 023-320899 of 320464.
zowel op zaterdag als zondag Spreekuur op werkdagen van
van 11.30 tot 12.00 uur en van 9.00-10.00 uur, maandagavond
17.00 tot 17.30 uur. Een af- van 19.00-20.00 uur. Verder volspraak is niet nodig. Inlichtin- gens afspraak. Deze hulpverlegen omtrent de diensten van ning, beschikbaar voor iedere
dokter Flieringa worden ver- inwoner van Zandvoort, is gratis.
strekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen Telef. Meldpunt Sexueel Getandarts bellen.
weid: tel. 023-329393 op werkdaApotheek: Zeestraat Apotheek, gen 12.00-14.00 uur en ma.aJ.W: Neutel, tel. 13073. Ope- vond 19.00-21.00 uur.
ningstijden (alléén voor recep- Zandvoortse Vereniging van
ten): zaterdag 10.00-13.00 en Huurders: Gratis advies voor
17.00-18.00
uur;
zondag leden. Telefonisch spreekuur
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
Buiten de openingstijden tele- uur: 19783. Schriftelijk: Postfonische informatie over de re- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
geling via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Klachtentelefoonnummer
vallen is het Kruiswerk Zuid- technische dienst: 17577. Be-Kennemerland 's avonds, 's stuurlijk spreekuur: iedere eernachts en in het weekend te be- ste dinsdag van de maand van
reiken via de doktersinforma- 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- spreekuur tijdens de 'even' webeth de Boer-Burgh en/of ken op woensdag 10-12 uur, in
mevr. A.C. Gomtaert, Koch- Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 6A, Zandvoort, tel. straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 61500.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
eniging v.h. welzijn der dieren 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
voort
(tevens
pension) 10-14 uur.

' Zalig om met mensen te werken'

Weekend:

Kerkdiensten
Brinkman, De Bilt, einde kerkelijk jaar
Vrijzinnige
GeloofsgemeenHervormde Kerk, Kerkplein:
schap NPB:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Zondag 10.30 uur: mevr. ds. L.C.
Leeuwen, m.m.v. fluitensemble Blomjous, Aerdenhout
Roomskatholieke Kerk:
en muziekgroep
Kinderdienst in het Jeugdhuis Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Zondag 10.30 uur: bisschop H.
Bomers
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ochtendZandvoorts
dienst
Nieuwsblad
Zondag 19.00 uur: avonddienst
Jehova's
Getuigen:
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
uur en maandag 19.00 - 21.00
Hoofd commercie' J.F. Sas
uur. Inl.: R. van Eongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zand023-244553.
voort, tel 02507 - 18648. Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer: 0250730497. Kantoor geopend: maandag
13-16 u; dinsdag 10-13, 14-16 u;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12
en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer' 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per
kwartaal,
ƒ 29,- per halfjaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.

[Burgerlijke
Periode:
10 • 16 november 1992
Ondertrouwd:

geeft aan, wie wel of niet in aanmerking komt voor een plaats
in een verzorgingshuis, het
vroegere 'bejaardenhuis'. De eisen zijn tegenwoordig een stuk
hoger. Iemand die goed zelfstandig kan wonen, komt al bijna niet meer in aanmerking.

Bezuiniging
De rijksoverheid streeft ernaar
dat hij of zij met hulp van
'thuiszorg-instanties' zoals de
gezinszorg zo lang mogelijk
thuis blijft wonen. Voor het
Rijk is dat goedkoper.

Van Dril zal het ook hebben
over deze en andere bczumigingsmaatregelen van de overheid. Met name over de gevolgen die deze hebbon voor de
regio
Zuid-Kennemerland,
waarvan Zandvoort deel uitmaakt. Duidelijk is al, dat in
deze regio 587 plaatsen in verzorgingshuizen moeten verel wijnen.
Wie wel in aanmerking komt,
loopt grote kans nog een ti]d te
moeten wachten. Mevrouw Van
Dril vertelt daarom ook over
wachtlijsten. Dia bestaan ook
voor de aanleunwoningen, «c>bouwd op het terrein van het
verzorgingshuis. De bewoners
van deze woningen kunnen gebruik maken van een aantal
diensten van het verzorgmgshuis. Ook dat komt donderdagmiddag aan bod.

Ingeklapte long
ZANDVOORT Na een aan
rijding op de Sophiaweg, werd
een 82-jange man uit Hilversum overgebracht naar een zickenhuis in Haarlem, met vermoedelijk een ingeklapte long.
De man reed zaterdagmiddag
om drie uur over de Sophiaweg
en werd verblind door de huighangencle zon. Daardoor kwam
h ij op de verkeerde weghelCt terecht en ontstond er een frontale aanrijding niet een tegenligger. Zowel de auto van de man
uit Hilversum, alt, de auto van
de 69-jarige Zandvoorter, raakten zwaar beschadigd

ZAKELIJK BEKEKEN

'Aqua-joggen' in Gran Dorado
ZANDVOORT - De Aqua
Jog Club van Paul Jongejans uit Amsterdam start
morgenavond, vrijdag 20
november, om 18.15 uur in
Gran Dorado een cursus
aqua-joggen oftewel diepwater-looptraining. Ideaal
voor mensen die geen risico op spierpijn of blessures willen lopen, aldus
Jongejans.

uithoudingsvermogen op peil
blijft; ontspannend; geen hinder van de zwaartekracht,
waardoor het ook geschikt is
voor zwaarlijvige personen.

De cursus beslaat tien weken,
met één les per week, en wordt
volgens Jongejans gegeven
door leraren van het CIOS
en/of fysiotherapeuten. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van een
speciale aquajog-gordcl met
drijfvermogen. De aanschaf
daarvan is inbegrepen in de toDe watertraining vindt plaats tale prijs van de cursus, 285 gulin diep water en bestaat voor den. Voor inlichtingen of m'Lopen onder water'
een groot deel uit loop- en aan- schnjven: tel. 020 - 4201095.
verwante bewegingen met de
benen. Deze vorm is bedacht
door de Amerikaan Glenn
McWaters en was in eerste beZANDVOORT/HAARLEM - bedrijf.
doeld als revalidatie voor geDe Stichting Marktstad is te
blesseerde sporters. Nu wordt De Stichting Markstad uit
het ook door andere sporters Haarlem helpt langdurig werk- vinden aan de Jansweg 42 e te
gebruikt als onderdeel van hun lozen bij het vinden van een Haarlem, tel. 023 - 422067. Zij is
training.
plaats op de arbeidsmarkt, opgericht in 1989 en beschikt
veelal als zelfstandig onderne- over deskundige medewerkers.
Als voordelen worden onder mer. Deze activiteit wordt uit- Zij is gespecialiseerd m het ontandere gezien: veilig omdat gevoerd in samenwerking met wikkelen en uitvoeren van prospieren niet 'overstressed' kun- de Sociale Dienst en het Ar- jecten voor groepen op de arnen raken waardoor risico op beidsbureau. Sinds kort wordt beidsmarkt die moeilijker dan
blessures bijna nihil is; banden de stichting ook gesubsidieerd gemiddeld aan werk kunnen
en spieren functioneren zonder voor het begeleiden van men- komen. Zij adviseert, traint en
tegenwicht, zodat de maximale sen met een arbeidsongeschikt- begeleidt deze mensen, zowel
bewegingsuitslag geoefend kan heids-uitkering. Zij worden ge- jeugd als ouderen. Daarnaast is
worden; mogelijkheid tot door- holpen bij het zoeken van werk zij nog met andere projecten
trainen bij blessures, zodat het of het opzetten van een eigen bezig.

Marktstad helpt werklozen

„Vroeger waren we bureaucratischer en stonden we verder van de burger af," zegt Jan
Hollander, baliemedewerker van de afdeling Bewonerszaken bij de gemeente. Foto Bram sujnen

Jan Hollander wordt
met vaste regelmaat op
straat herkend. Het grote
verschil met bekende Nederlanders is, dat ook Jan
veel mensen - tenminste
van gezicht - kent. Hij is al
ongeveer tien jaar baliemedewerker bij de afdeling
Bewonerszaken op het gemeentehuis.
door Everhard Hebly
Jan Hollander (45) woonde
de eerste zeven jaar van zijn
leven in Friesland, bracht er
daarna vijftien jaar door in
Haarlem en woont inmiddels
alweer 22 jaar in Zandvoort.
„Een echte Zandvoorter word
ik nooit, ik ben een inwoner.
Echte Zandvoorters, dat zijn de
Kopertjes, Molenaartjes of de
Paapjes. Het is moeilijk een
plaats te verwerven in de groep
met oude Zandvoorters, maar
dat heb je volgens mij in elke
gemeente van Nederland. Ik
zou zelf nergens anders meer
willen wonen."

bevolkingen, burgerzaken en
sociale zaken, gebundeld in de
afdeling Bewonerszaken en dat
werkt voor de burger veel efficiënter. Aan de balie kunnen
drie handelingen worden verricht. Je wordt dus niet meer
van het kastje naar de muur
gestuurd. Een burger wil zo
snel mogelijk geholpen worden
en het klinkt misschien wat
cru, maar ik probeer hem altijd
binnen de kortst mogelijke tijd
de deur weer uit te krijgen. Nadat ik hem of haar natuurlijk
op weg heb geholpen, want het
doel is dat de klant tevreden
naar huis gaat."
„Die grapjes dat ambtenaren
niet hard werken en 's middags
slapen? Ach ja, dat sommigen
er zo over denken is meer hun
probleem. Ik zie alleen maar

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens' achter bekende
personen. Deze week
Jan Hollander.

Hard werken

Weekend:
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Nog veel vragen
over wonen in
verzorgingshuis

Zandvoorts
Nieuwsblad

Hollander werkt sinds februari 1975 voor de gemeente. Hij
begon als bode, zat een tijdje
achter de balie, verkaste voor
een paar jaar als administratief
medewerker naar de politie en
keerde in 1983 terug achter de
balie. Hij zag er zo'n beetje alle
Zandvoorters die er zijn aan
zich voorbij gaan. Hij wordt
daarom niet alleen vaak herkend, hij herkent zelf ook veel
gezichten. „Het prettige is, dat
ik met mensen kan werken.
Het specifieke kantoorgebeuren trekt me helemaal niet.
Achter de balie ben je op een
leuke wijze met mensen bezig,
je probeert oplossingen voor ze
te bedenken als ze een probleem hebben. We zijn tenslotte een dienstverlenende instelling."
„We hebben nu drie sectoren:

dat er hier hard gewerkt wordt.
Aan de balie helpen wij gemiddeld 50 tot 60 klanten per dag.
Vroeger waren we bureaucratischer en stonden we verder van
de burger af. Er bestond duidelijk drempelvrees en onze
klantvriendelijkheid moet dit
weghalen. Ons produkt is gigantisch verbeterd."

Niet afstandelijk
Vervelende situaties aan de
balie doen zich soms ook voor,
maar volgens Hollander valt
het in de regel mee. Het gebeurt
niet zelden dat emoties de overhand krijgen als men zijn ziel
en zaligheid op tafel moet leggen in verband met een uitke-

ring. „Maar door je ervaring
probeer je daar dan op in te
spelen. Het is heel belangrijk
dat je op zulke momenten niet
te afstandelijk bent, maar datje
je probeert in te leven in iemands situatie. Als iemand hier
voor een woning komt, kan ik
die niet direct geven omdat we
hier een grote woningdruk hebben. Daar heeft men niet altijd
begrip voor, maar dan probeer
ik ze toch met goede argumenten te overtuigen. Ik vind het
nog steeds zalig om met hen te
werken, of het nu om een oud
dametje van 92 gaat of om een
jonge vrouw van achttien."

Verenigingsleven
In zijn vrije tijd draait het leven ook om Zandvoort. Hij zat
een paar jaar in het bestuur van
de Zandvoortse Folklore Vereniging De Wurf, is lid van het
Genootschap Oud Zandvoort,
maakt deel uit van de klachtengeschil-adviescommissie van
Woningbouwvereniging EMM,
was nauw betrokken bij de organisatie van Koninginnedag
en is al 22 jaar reservist bij de
politie. Dit laatste concentreert
zich vooral rond het toeristenseizoen en ligt nu een 'beetje
stil', behalve dan dat de wettelijke kennis weer eens wordt
bijgespijkerd. Over zijn politiewerk: „Je bent er als ondersteuning en werkt preventief. Op
het moment dat je dienst hebt,
ben je politieman. Ik probeer
altijd niet te autoritair over te
komen. Het is beter om met
argumenten een oplossing te
brengen dan om direct een bekeuring te geven."
„Het Zandvoortse verenigingsleven trekt me erg aan. Als
niet-Zandvoorter vond ik het
leuk om me in dat leven te storten. Ik ben geïnteresseerd in
het wonen en werken. Het is
ook van belang voor je sociale
kontakten. Na een paar jaar
stop ik altijd met het n en dan
begin ik weer met iets anders.
Ik overweeg bijvoorbeeld om
me in 1993 op te geven voor het
Zandvoorts Mannenkoor."

Autoverhuur 'gat in de markt'
ZANDVOORT - Auto
Strijder BV, Volkswagen/Audi dealer aan de Burg.
van Alphenstraat 102, lijkt
het bekende 'gat in de
markt' gevonden te hebben. Het bedrijf is deze
maand van start gegaan
als verhuurder van personen- en bestelauto's.

de grootste belangstelling van huurd worden met sneeuwketde kant van de Zandvoorters tmgen, een ski-bagagebox, een
autotelefoon en allesdragers.
zelf komt."
De voertuigen kunnen ook
voor een halve dag gehuurd
Autotelefoon
worden. In dat geval moet voor
Voor de verhuur zijn een de Polo als voorbeeld 23 gulden
Polo, drie Golfs, een Jetta, een betaald worden, plus 20 cent
Vento, twee Passats, een Audi, per kilometer. Per dag is 100
een Taro 4x4 en een Volkswa- km vrij, per weekend 250 km.
gen Bestel Diesel beschikbaar. De bestuurder moet minimaal
De meeste belangstelling be- een half jaar in het bezit zijn
staat voor deze laatste. De au- van een rijbewijs. Verdere m„Er is heel veel belangstelling to's kunnen desgewenst ge- lichtingen: tel. 14565.
voor," zegt Yvonne Strijder, die
zich met name met dit onderdeel van het bedrijf bezighoudt.
In totaal zijn er elf auto's beschikbaar voor de klanten,
ZANDVOORT - De koksbri- jury.
Barkeeper G Willems, evenmaar in de afgelopen twee we- gade van Holland Casino Zandken is het al meerdere keren voort is vorige week uitgeroe- eens uit Zandvoort, maakte de
voorgekomen dat zij allemaal pen tot winnaar van de landelij- winnende cocktail. Deze was
verhuurd waren.
ke koksbrigade-competitie tus- gemaakt op basis van StrothHet bedrijf had vroeger al en- sen de acht Holland Casino's. mann Apfelkorn. De bartenkele auto's beschikbaar voor De prijs van de publieksjury ders prepareerden hun cockmensen die hun eigen wagen ging naar de koks uit Grpnin- tails en longdrinks in het casivoor onderhoud achterlieten. gen. De Zandvoortse brigade no te Groningen. Het winnende
De huidige opzet is echter die eindigde bij deze jury op een menu, cocktail, longdrink en alvan een professioneel verhuur- tweede plaats. De acht koksbri- coholvrije cocktail worden vanbedrijf. „Daar was veel vraag gades maakten gebruik van de af 4 januari 1993 m de casino's
naar," aldus Yvonne Strijder, accommodatie van de Streek- aangeboden tegen een speciale
„vooral van mensen uit het school in Groningen om hun prijs. Bovendien krijgen de
bungalowpark dat hier vlak gerechten te bereiden. Het oor- klanten het recept mee naar
achter ligt. Maar nu blijkt dat deel werd geveld door een vak- huis..

Casino wint kokscompetitie

Van Schagen volgt Versteege op
ZANDVOORT/HEEMSTEDE - De activiteiten
van Peugeotdealer Versteege zijn begin deze
maand overgenomen door
Autobedrijf van Schagen
uit Heemstede. Dit bedrijf
is al vele jaren lang officieel Peugeotdealer voor
het rayon Heemstede/Bennebroek, Zandvoort is
daar nu bijgekomen.

Heemstede en Bennebroek,
Zandvoort is daar nu door Peugeot/Talbot Nederland officieel
aan toegevoegd. „Het klantenbestand van Versteege is via de
computer overgeheveld," aldus
de heer L.Th.M. Bader, samen
met J.C.M, van Schagen eigenaar van het bedrijf. „Maar we
hebben altijd al veel Zandvoortse klanten gehad."

accessoires en uiteraard - een
showroom. Daar zijn van alle
Peugeots, van de 10G tot en met
de 605, verschillende uitvoeringen te zien.

'Direct service'

Van Schagen biedt de klanten een 'direct service', populair vertaald klaar terwijl u
wacht. Het betekent dat de
Het garagebedrijf is een stuk klant zondei afspraak langt,
groter dan Versteege, naar kan komen voor kleine reparaschatting is de klantenkring ties 'of onderhoudswerkzaamAutobedrijf van Schagen is te vier keer zo groot. In totaal zijn heden. die terstond worden vervinden in de oude dorpskern er zestien medewerkers. Ook richt. In geval van nood kan
van Heemstede, aan de Achter- het oppervlak van de zaak is men er ook op zaterdagochtend
weg 38, hoek Wilhelminaplein. fors. Dat biedt ruimte aan een teiecht, e\enalt> voor losse on
Daar is de onderneming al van- groot magazijn en een flinke derdelcn. Het bedrijf is teü daaf 1890 gevestigd. De auto-ver- werkplaats met personeel dat gen m de week geopend, op zakoop begon later, begin jaren in bij Peugeot/Talbot in terdag kan men er tot vier uur
vijftig. Tot nu toe was Van Utrecht is opgeleid. Daarnaast 's middags auto's komen bekiiSchagen Peugeotdealer voor zijn er een Peugeotboutiek met ken.

Zeven mille voor Hervormde Kerk

ZANDVOORT - De verkoopdag van de HervormGroot, Siebren en Van Duijn, de Kerk heeft een bedrag
Johanna Hendrica
van 7140 gulden opgeVan Hooijdonk, Thomas Adria- bracht.
Het geld wordt benus Maria en Nijs, Elisabeth
steed
aan
de restauratie
Gertruda Gerarda
van de kerk.
Gehuwd:

De Boer, Frans en La Grouw,
De verkoop werd zaterdag geDiana Clara
Scholten, Gerhardus en Van houden in de kerk en in het
Wingerden, Cornelia
Jeugdhuis erachter. Volgens
Geboren:
een van de medewerksters was
Debbie, dochter van: De Jong, het een succes, ook al lag de
Rudi en Koning, Elisabeth
opbrengst iets lager dan vorig
Angelo, zoon van: Timmer, jaar. „Het was gezellig druk."
Enno Rombout Theodoor en Door de borden buiten het geDe Wit, Barbara Jobina
bouw kwamen ook veel wandeOverleden:
laars - voor het eerst - over de
Weber geb. Koning, Antje, oud drempel van het kerkgebouw.
Daar stonden vooral de grotere
72 jaar
Van 't Hof, Huibert Kees, oud spullen die te koop waren, zoals
koelkasten en grote schilderij61 jaar
Lefferts geb. Hölzken, Hendri- en.
Dit keer waren er twee exemna, oud 68 jaar

plaren van de bekende Zandvoortse pop: man en vrouw.
Deze gingen bij de verloting
naar mevrouw Joukes-Paap.
Twee prijzen van de loterij zijn
nog niet opgehaald: een boek
dat op nummer 387 rose viel, en
een vaas op nummer 843 blauw.

Sterke mannen
De organisatie was als vanouds in handen van de handwerkclub die 's maandagsmiddags in het Jeugdhuis achter de
kerk bij elkaar komt. Zij beginnen in februari al met het borduren van kerst- en verj aarskaarten, het breien van truien
en het maken van allerlei andere handwerken. Onder het genot van thee of koffie worden
patronen uitgewisseld en ideeen doorgegeven. „Het is een
middag van praten en breien."

Die middag kunnen (vanaf f ebruari weer) verkoopbare artikelen afgegeven worden, die
dan naar de zolder van de kerk
verhuizen.
Twee dagen voor de verkoopdag worden de spullen met de
hulp van een paar 'sterke mannen' naar beneden getakeld en
uitgezocht en gesorteerd. De
verrassingen zijn
dikwijls
groot: er komt van alles tevoorschijn. Voor de prijzen van de
verlotingen sparen veel gemeenteleden en bekenden koffiebonnen. Met die bonnen halen de dames gratis artikelen in
een cadeauwinkel in Amsterdam. „Bijbetalen doen wij met
punten," aldus een van de dames. „De prijzen kosten ons
niets. Maar ze vragen zich in
Amsterdam wel af of twee dames zoveel koffie gedronken
hebben!"

Het klantenbestand van garage Versteege is overgeheveld naar Peugeotdealer Autobedrijf van
Schagen.
i \n-hiriiot<»
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HOGEWEG 22/1
zeer luxe verbouwd tweekam.app (v.h 3) op 1e
e t , balkon west. Ind. entree, hal, toilet, woonk.
met spiegelwand, luxe open keuken met inb.
app., si.k. met spiegel/kastenwand, badk. met
bad/douche, dub. wast. Serv.k. ƒ137,- p.m.
Vr.pr. ƒ 198.000,-- k.k.

TROMPSTRAAT 3/I
recent gerenoveerd driekam.hoekapp. (v.h. 4)
op 1e et Schitterend uitzicht over zee. Ind. entree, hal, L-vormige woonk. met balkon, 2 si k.,
balkon zuidwest, badk. met ligbad en toilet, nieuwe keuken met inb. vaatwasmachme en afzuigkap Het app wordt gestoffeerd opgeleverd.
Vr.pr. ƒ215.000,-- k.k.

Horecazaak

Ook voor APK,

vraagt meisje voor

alle merken naar

BARWERK

Rïnko/Jongsma

liefst met ervaring
Info 02507-14882 na 18.00 uur

Curiestraat 8-10,
Zandvoort. Nieuw-Noord.
Tel. 02507-12323
Ford en Renault Service en Verkoop

DE FAVAUGEPLEIN 41/1

Te huur
per direct

direct aan wandelboulevard gelegen driekam.
app op 1e et. Uitzicht over zee en strand Ruime
garage. Ind. entree, hal, L-vormige woonk. met
open haard, keuken, luxe badk. met douche, toilet en wastafel, 2 slaapk., balkon oost, balkon
zuidwest. Serv.k ƒ400,- p m.
Vr.pr. ƒ 259.000,-- k.k.

± 250 m2

George Baker

STATIONSPLEIN 15/1

Tel. na
18.00 uur

a.s. za. 21 november i.v.m.

driekam.app. op 1e et. in luxe app. complex. Inp.
garage en berging
Ind. entree, hal, gang, toilet,
2 slaapk (21 m2 ? en 9 m?), woonk met luxe open
keuken (60 m ), badk. met ligbad, douche en
wastafel
Serv.k. ƒ 231,- p.m. Ruim terras west
(16 m2) Videofoonbeveiligmg.
Vr.pr. ƒ 385.000,-- k.k.

023-287986

10-jarig bestaan
grandioos feest met
live muziek en topentertainment
20.00-22.00 uur
Receptie met drankje en hapje

ZANDVOORTSELAAN 44

VRIJDAG
20 november

SOC. DE MANEGE

in goede staat van onderh. verkerende vrijst.
villa met dubb. garage. Grondopp. 800 m2. Ind.
entree, vestibule, hal, L-vormige woonk./eetk.
met open haard, eiken vloer en serre, luxe keuken met inb.app., 1e et. ruime hal, drie slaapk.,
badk. met dubb. wastafel, bad en douche, 2 balkons. Kelder.
Vr.pr. ƒ 675.000,-- k.k.

OPEN HUIS

mag.ruimte in
Zandvoort.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jaar
Corr. gekleed. Entree ƒ 25,Info 16023

Café
Pe Slop

ZEESTRAAT 65

SFEERBAKERS
FRANSE
Een verrassend
resultaat wanneer je de
enorme keuie aan
vloerbedekking,
wooncomfort bij Franse
ziet. Laat u vrijblijvend
adviseren door uw
vakman.

l Franse Woon idee

Haltestraat 56a
Aanvang 21XJO uur

zat 21/11 van 12.00-16.00 uur. Uitstekend onderh. halfvrijst. woonh. met besloten achtertuin.
Ind. souterrain: hal, badk. met douche en toilet,
grote kamer met open keuken, slaapk., berging,
beg.gr. vestibule, gang, ruime doorzonk. met
open haard, open keuken, badk. met toilet en
douche, zonneterras voor, balkon achter, 1e et.
3 si.k., open haard, balkon voor/achter, badk.
met douche, en toilet. Eventueel gesplitst te
koop.
Vr.pr. ƒ 369.000,-- k.k.

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

BRIDGE
dé sport

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

nu ook nagenoeg alle
bridgeartikelen
ook boeken in onze
speciale
BRIDGE HOEK
v.a. 20/11
in onze winkel

VAN

MAKELAAR QG.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

vloertiedekking,
gordijnen, meubelen
Amsterdamsestraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. wonlngstofleerders

Gooi geen gebruikte
kleding weg,
maar bel ons, elke maandag tussen
9 en 10 uur, dan halen wij het bij u
op. Tel. 02507-18526.

MARANED

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekeden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's,
ook naar maat

Thorbeckestraat 7
'2042 GL ZANDVOORT
tel. 02507-18940

Uw nieuwjaarsgroet
in het
Zandvoorts Nieuwsblad
van 30 december 1992

inzenden
uiterlijk
14 december

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

Vraag vrijblijvend

offerte.

ƒ 80,- excl. 6% btw

Naam:
Adres:

Het Revalidatie Centrum Amsterdam (RCA) is gevestigd in een geheel nieuwe behuizing aan de
Overtoom in Amsterdam. Het RCA begeleidt klinisch en poliklinisch revaliderende patiënten, die
tijdens de behandeling worden voorbereid op hun terugkeer naar de samenleving. De zorgverlening
door het RCA is organisatorisch onderverdeeld in drie behandelsectoren, die multi-disciplinair zijn
samengesteld en die elk de revalidanten van opname tot ontslag begeleiden. Momenteel hebben
wij plaats voor

verpleegkundigen en ziekenverzorgenden (v/m)
als poolkracht
Het RCA gaat namelijk starten met een nieuw
poolsysteem om het ziekteverzuim van verpleegkundigen en ziekenverzo'rgenden op te vangen.
U kunt ingezet worden van 08.30 tot 14.30 uur
en we gaan ervan uit dat u een of meerdere
dagen vast per week als poolkracht werkt.
We zorgen voor een goede introductie en inwerkperiode, waarin aandacht is voor kennismaking
en opleiding. U participeert in het poolkrachtenoverleg zodat u betrokken blijft bij dat wat er in
de organisatie gebeurt.
Wij vragen:
• een afgeronde A-opleiding, HBO-V,
of ZV-opleiding;
• een flexibele inslag en capaciteiten om in

Voor het secretariaat van de afdeling Chirurgische Geneeskunde
(snijdende specialisten) van het Nederlands Kanker Instituut/
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis zoeken wij een half-time
medisch secretaresse.
Het secretariaat bestaat uit één part-time en vier full-time secretaresses, die werken voor acht chirurgen, twee gynaecologen, een
uroloog, drie KNO-artsen en de afdeling Anaesthesie.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden u een aanstelling voor onbepaalde tijd, waarbij gewerkt
wordt van maandag tot en met vrijdag, van 13.00 tot 17.00 uur. Het
salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, bij een full-time
dienstverband maximaal ƒ 3.558,19 bruto per maand. De overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen.

Postcode:
Plaats: —
Handtekening:

Wilt u meer weten?
Nadere informatie kunt u verkrijgen door contact op te nemen met
mevrouw L. van Damme, hoofd secretariaat Chirurgische
Geneeskunde, telefoon (020) 512 25 50.
Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen tien dagen en onder
vermelding van vacaturenummer 142-14, sturen naar de afdeling
Personeelszaken, Plesmanlaan 121,1066 CX Amsterdam.

Mijn tekst luidt:

meerdere teams te functioneren;
• enige jaren werkervaring en affiniteit met het
specialisme revalidatie.
Arbeidsvoorwaarden:
Het gaat vooralsnog om tijdelijke functies van
een jaar, waarna een vast dienstverband tot
de mogelijkheden behoort. De functie van verpleegkundige is ingedeeld in FWG-schaal 40
en de functie van ziekenverzorgende in
FWG-schaal 35.
Indien u belangstelling heeft kunt u uw schriftelijke sollicitatie, binnen 14 dagen, richten aan
mevrouw N. Bartelse, personeelsfunctionaris,
dienst Personeel en Organisatie,
Overtoom 283,1054 HW Amsterdam.

een job,
waarvan wij volmondig kunnen zeggen dat 'ie leuk is !
Sint Jacob is een gekombineerd bejaardenverzorgings- en verpleegtehuis in het centrum van
Amsterdam. Er wonen ruim 500 oudere bewoners.
In het verzorgingshuis wonen 266 bewoners op
kamers en 70 bewoners in groepsverzorgingsverband. Het beleid wordt, waar mogelijk,
geïntegreerd met het verpleeghuis dat plaats biedt
aan 90 somatische- en 90 psychogeriatrische
bewoners.
Om onze bewoners een optimale verzorging te
kunnen geven hebben wij nog enkele kollega's
nodig.Wij kunnen zeggen dat het een leuke job is,
waarin naast eigen verantwoordelijkheid, inzicht
en initiatief een grote mate van vrijheid bestaat in
het uitvoeren van de werkzaamheden.
Mondige kollega's, dus. Uiteraard binnen het
afdelingsteam. Kollegialiteit is erg belangrijk voor
ons. Wij werken bewonersgericht met behulp van
verzorgplannen.
Fulltime of parttime werken kan allebei.
Wij vragen u te reageren indien u in het bezit bent
van een diploma:

-verzorgenden
bejaarden
m;d.g.o -vp/vz'ers
Tevens zoeken wij voor een van onze psychogeriatrische verpleegafdelingen een

•werk. begeleider
die met plezier en kundigheid onze leerling
ziekenverzorgende HET VAK willen leren en
begeleiden op de afdeling. Voor deze funktie dient
u minimaal 2 jaar gediplomeerd te zijn als
ziekenverzorgende.

Het Nederlands Kanker Instituut
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
Ziekenhuis en Researchlaboratorium van de
Vereniging het Nederlands Kanker Instituut:
nationaal centrum voor de bestrijding en het
voorkomen van kanker en aanverwante ziekten,
door middel van patiëntenzorg, fundamenteel en
toegepast wetenschappelijk onderzoek.

ƒ 25,- excl. 6% btw

prijsopgaaf.

Wij vangen moeder op tijdens schoolof crèche-uren

Functieprofiel:
• HAVO-diploma, aangevuld met een opleiding tot medisch secretaresse;
• bekendheid met WordPerfect 5.1 en het werken met een dictafoon;
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel
mondeling als schriftelijk;
• accuratesse, stressbestendigheid en kunnen werken in een klein
teamverband.

Ik kies model:.

Vrijblijvend

REVALIDATIE
CENTRUM
AMSTERDAM

Functie-informatie:
U gaat zich bezighouden met het typen van de patiëntencorrespondentie en verricht secretariële/administratieve werkzaamheden.
Hieronder valt ook het typen van wetenschappelijke artikelen voor
de specialisten.

ƒ 40,- excl. 6% btw

NOVILON MARMOLEUM

Levering van alle Luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

WERKEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

N.K.I.

020-6475393
020-6475449

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Marisstraat 13a. Tel. 15186

50%

Weekmedia
Postbus 51
1180 AB Amstelveen

WONING STOFFERING

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Medisch
secretaresse m/v

1992
aan:

B

SCHILDERWERK

22

In het Nederlands Kanker Instituut
ontmoedigen wij het roken.

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de
CAO Ziekenhuiswezen.
Bel ons voor informatie, tel. 020 - 6254962 tst. 123,
of schrijf een brief naar Sint Jacob,
Plantage Middenlaan 52,
1018 DH Amsterdam.

Sinflacob
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Sterke zege
Hans Jongbloed verwisselt voetbal voor bridge
Chess Society
ZANDVOORT - Het tweede achttal van Gaf Neuf/Chess Society heeft in de
schaakcompetitie
een
fraaie 5,5 tegen 2,5 overwinning behaald op het
zesde team van De Uil uit
Hillegom. Door dit resultaat staan de Zandvoorters
op de eerste plaats.
De schakers van Gaf Neuf/Chess Society gingen er volop
tegenaan. Eeeds in de openingsfase pakten de Zandvoortors op diverse borden voordeel. Hans van Brakel acceptcerde, gezien het voordeel, een
remiseaanbod. Door een overwinning van Dennis van der
Meijden kwam Chess op een
1,5-0,5 voorsprong. De stand
kwam weer in evenwicht doordat Nico Handgraaf in het middenspel twee pionnen verloor
en daardoor ook de partij.
Door tijsoverschrijding verloor ook Ton Marquenie maar
Kees Koper trok de stand weer
m evenwicht, door in een zeer
degelijke partij zijn tegenstander geen kans te geven. Ondanks een blunder, wist Simon
Bosma met zeer nauwkeurig
spel zijn partij te winnen. Het
beslissende punt zou gescoord
worden door Mare Kok. In een
zeer goed opgebouwde partij,
waarin Kok, steeds overwicht
behield, bracht hij zijn tegenstander in tijdnood en won. Peter van de Beek hield eveneens
zijn tegenstander onder de
duim waardoor Chess een ruime overwinning behaalde.
Het tweede team van Caf
Neuf/Chess Society gaat nu aan
kop en speelt de volgende
bondswedstrijd op 8 december
aanstaande. Dan staat er een
uitwedstrijd tegen het vijfde
team van Bloemendaal op het
programma.

ZVM geeft
voorsprong
uit handen
ZANDVOORT - In een rommelige en veel te ruwe ontmoetmg heeft Zandvoortmeeuwen
een punt overgehouden aan het
bezoek aan EHS. Het hadden
er twee kunnen zijn maar in de
laatste tien minuten liet Zandvoortmeeuwen een 0-2 voorbprong schieten. Uitslag 2-2.
Zandvoortmeeuwen kwam in
de gehele wedstrijd, door het
bijzonder fysieke spel van
EHS, niet in het ritme. De
Zandvoorters speelden te angstig waardoor de beste kansen
voor de Haarlemmers waren.
EHS weigerde de kansen te benutten. Halverwege de eerste
helft plaatste Zandvoortmeeuwen een snelle counter, waaruit
een voorsprong werd genomen.
Een voorzet van Charles Das
werd met het hoofd door Riek
de Haan teruggelegd, waarna
Mischa Tibboel de bal gemakkelijk in kon schuiven.

'Het zal goed gaan met de Meeuwen'

H

ans Jongbloed begon in
1950 een maatkledingbedrijf aan de Van
Speijkstraat. Als voetballer was hij toen actief bij het
Amsterdames
Neerlandia,
maar toen hij zijn Zandvoortse
vrouw Tineke leerde kennen
was hij al snel lid van Zandvoortmeeuwen. In 1952 werd
hij lid, nu veertig jaar. Al snel
werd duidelijk dat zijn bestuurlijke kwaliteiten van een beter
niveau waren dan zijn voettaallende prestaties. Wel kwam hij
onder leiding van trainer Siem
Plooyer in het tweede team terecht en soms mocht hij plaats
nemen op de reserve bank bij
het eerste, maar meer zat er
niet in.
Toen maar zijn geluk gezocht
op het bestuurlijke vlak. "Er
ontstond een nieuwe stroming
in de vereniging", aldus Hans
Jongbloed. Eli van Petegem en
Engel Loos, bleven in het bestuur en droegen toen de vereniging. Het bestuur werd toen
uitgebreid met een aantal jongeren waaronder ikzelf. De club
werd erg groot, mede door de
geboortegolf 1945/1946. Toen
telden we 42 elftallen, zo'n 600
650 leden, terwijl je pas lid kon
worden als je tien jaar werd.
Bovendien waren er toen nog
geen zaalvoetbalverenigingen."

Financin
In de dertig jaar bestuurslidmaatschap heeft Jongbloed
veel betekend voor de club en
hij heeft er ook zeer veel voor
gedaan. Twee jaar was hij secretaris, zeventien jaar was hij begeleider van het eerste team,
maar de financin trokken hem
toch het meest, vandaar de periode van zestien jaar als penningmeester. "In het begin betekende ik echt niet veel in het
bestuur. Ik was betrokken bij
de klubkrant en zorgde voor de
recette gelden. In het financile
gedeelte was ik echter het
meest genteresseerd. Toen ik
penningmeester werd hadden

we een schuld (lening) van dertigduizend gulden bij de gemeente en die moest in tien jaar
worden afgelost. Doordat de we
toen de kantine in eigen beheer
hadden en doordat de voetbaltoto m stijgende lijn was kónden we de schulden aflossen.
De toto bracht ons toen vierenveertigduizend gulden op."
Om de kas te spekken was
Jongbloed bij vele activiteiten
betrokken, zoals loterijen, klaverjaswedstrijden, voetbaltoernooien en later het grootse zaalvoetbaltoernooi. Dat moest ook
wel want de totogelden liepen
drastisch terug. "In die periode
verviel bovendien het verbod
op reclameborden en dat is nu
een behoorlijke bron van inkomsten. De huidige reclame
inkomsten dekken de teruglopende lotto opbrengsten."
Het voorzitterschap heeft hij
nooit geambieerd. In zijn periode maakte hij diverse voorzitters mee zoals, Van Turnhout,
Paap, Wertheim, Nijboer, ad-interim Van Petegem en de huidige voorzitter Logmans.

Wel en wee

hadden we de jeugdinterland
Nederland tegen Zwitserland.
Naast dit alles vond ik de 25-,
40-, en 50-jarige jubilea bijzondere hoogtepunten. Ja, we hebben in al die jaren een enorme
naam opgebouwd."
Behalve op organisatorisch
vlak heeft de voetbalvereniging
altijd kunnen rekenen op veel
zelfwerkzaamheid. Op het oude
complex verscheen in de loop
der jaren een tribune, de uitbreiding van de kantine vond
plaats, aan de Van Lennepweg
verscheen de Kapklus en ook
lichtinstallaties en een geheel
nieuw complex aan de Vondellaan kwam van de grond. Al die
werkzaamheden zijn nu verloren gegaan met de verhuizing
naar het complex in het voormalige circuitterrein. "De verplaatsing doet mij nog altijd
pijn. Laat er geen twijfel over
bestaan, dat we hier een schitterend complex hebben, maar ik
mis de sfeer van dat andere
veld. Dat laat mij niet los. Wel
ben ik er van overtuigd dat de
jeugd dat niet heeft. Bovendien
spreekt iedere bezoeker over
een domein."
De degradatie naar de HVB
én de afscheiding in 1975 van de
zaterdagafdeling waren volgens
Jongbloed enorme teleurstellingen. "De afscheiding was,
naar mijn mening op dat moment de allerbeste oplossing,
waarbij ik wel mijn waardering
wil uitspreken, dat de mensen
van Zandvoort'75 hun club zo
goed van de grond hebben gekregen. Het zal mij echt een
zorg zijn of de top op zaterdag
of zondag ligt maar beiden kan
niet. Toen niet door de financin
en nu niet omdat er niet genoeg
voetballers zijn in Zandvoort.
De aanwas is te klein. In Zandvoort is maar een A-junioren
team. Als men dat niet wil begrijpen is elke discussie uitgesloten."

Onder al die voorzitters heeft
Jongbloed zijn bestuurswerk
altijd met genoegen gedaan.
Vele hoogtepunten en ook wel
dieptepunten maakte hij mee
met Zandvoortmeeuwen. Bij
het wel staat hij liever stil dan
bij het wee. "Ik mag wel zeggen
dat we een enorme know-how
op organisatorisch gebied hebben opgebouwd. De Koninkrijk
spelen hebben we hier gehad,
Ajax, Real Madrid, Arsenal,
Mazda (Japan), Twente en
Maccabi Tel Aviv hebben we op
bezoek gehad. Vooral het laatste was een enorme opgave.
Door de ramp in dat jaar bij de
Olympische spelen, waren er
zeer omvangrijke veiligheidsmaatregelen, maar het verliep
goed. Men heeft het altijd over
hoogtepunten bij kampioen- Toekomst
schappen maar dat waren be- De toekomst voor Zandoortstuurlijke hoogtepunten. Ook meeuwen ziet de maatkledmg-

Record deelname
aan puzzelrit
Sandevoerde

Penningmeester Jongbloed bedankt iedereen voor de goede samenwerking.
Foto Bram Stijnen

maker best zonnig in. "Het zal
even tijd nodig hebben, maar de
ontwikkeling van het jeugdvoetbal is goed. Ik ben er zelfs
van overtuigd dat het goed zal
gaan met Zandvoortmeeuwen.
Bovendien heb ik nog wel @Sn
aantal ideen, die ik nog weieens

bij het bestuur zal spuien. Ik
blijf bij de club en zal best nog
weieens een advies geven."
In de afgelopen jaren is zijn
grootste hobby naast het voetbal, het bridgen, er vaak bij mgeschoten. Daar heeft hij nu
meer tijd voor. Jongbloed sluit

zijn betoog af: "Ik heb het werk
altijd kunnen doen omdat moeder Jongbloed, Tineke, achter
me stond. Ook wil ik iedereen
bedanken voor de fijne samenwerking en ik hoop morgenavond velen de hand te kunnen
schudden".

Lotus verrast koploper
ZANDVOORT - Het blijft bijzonder goed gaan met de
Zandvoortse badmintonteams. Het eerste team van BC
Lotus boekte een zeer verrassende 6-2 overwinning tegen concurrent Duinwijck, terwijl het tweede team in de
belangrijke sleutelwedstrijd om de eerste plaats met
dezelfde cijfers afstand nam van het sterke Almere.

TZB laat veel
kansen liggen

In de tweede helft vochten
beide teams om de overwinning. Na een kwartier spelen
strafte De Kennemers een misverstand in de TZB defensie af:
2-3. In het laatste halfuur heeft
TZB alles op de aanval gegooid.
De Zandvoorters kregen ook
vele kansen maar wisten er niet
een te benutten. Daardoor een
onnodige en niet verdiende nederlaag.

Het team van coach Guus Marcelle voetbalde als vanouds en
nam door Bab Hemo, vlot een
1-0 voorsprong. De Zandvonr
tcrs combineerden lekker, met
alfa gevolg een snelle tweede
treffer. Nu was het Edwin Anesen, die op aangeven van Robm
Castien beoorde: 2-0. Gooiland
probeerde wat terug te doen,
echter de Zandvoortse defenbie
reageerde adequaat Met snelle
uitbraken voerde Nihot/Jaap
Bloem Sport de voorsprong op
Robm Castien prikte nummer
drie in de touwen en vlak na do
doelwisfaelmg maakte Edwin
Ariesen er 4-0 van.
Meestal krijgt het Zandvoortse team m de tweede helit een
inzinking, maar daar wab nu
geen sprake van. De Zandvoorters gingen in hoog tempo door
Ren Paap kopte 5-0 in en Wim
de Jong knalde even later de
stand naar 6-0. De zevenklapper
werd een feit door een wel zeer
fraai doelpunt. Via diverse
schijven werd Bas hemo in stelhng gebracht en die had geen
moeite, de eindstand op 7-0 te
bepalen.

door Aaldcrt Stobbelaar

De Zandvoorters lieten in de
slotfase toch nog de in het verschiet liggende zege glippen.
Direct na de tweede treffer
scoorde EHS tegen en vlak
voor het eindsignaal van de
zwak optredende scheidsrechter werd het zelfs nog 2-2.

De Zandvoorters kwamen de
klap goed te boven en namen
door een fantastisch doelpunt
van Marcel Mesman opnieuw
een voorsprong. Van zo'n veertig meter liet Mesman een verwoestend schot los, dat in de
bovenhoek verdween. Toch
kwam, nog voor de rust De
Kennemers op gelijke hoogte:
2-2.

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie lijkt Nihot/Jaap Bloem Sport zich
steeds beter aan te passen.
Na de goede vertoningen
van de laatste weken werd
nu Gooiland met 7-0 wéggespeeld.

ZANDVOOHT - Na dertig jaar actief te zijn geweest
als bestuurslid van Zandvoortmeeuwen heeft de
64-jarige Hans Jongbloed op de vorige maand gehouden vergadering besloten zijn functie ter beschikking te stellen. Jongbloed gaat niet onopgemerkt
weg. Het bestuur biedt hem een afscheidsreceptie
aan, die morgenavond wordt gehouden in het clubhuis van half acht tot negen uur. Doch het betekent
zeker niet een afscheid van zijn 'cluppie'. De nog
steeds strijdbare ex-penningmeester maakte heel
wat mee en kijkt in vogelvlucht terug op veertig jaar
Zandvoortmeeuwen.

In de tweede helft bleef de
geblesseerd geraakte Charlas
Das aan de kant en verloor
Zandvoortmeeuwen geheel de
greep op het middenveld. EHS
ging keihard in de aanval, maar
Zandvoortmeeuwen bleef met
het nodige geluk overeind. Met
nog tien minuten te spelen, leek
de winst veilig te zijn voor de
badgasten. Na een bijzonder
gave actie scoorde Riek de
Haan 0-2.

ZANDVOORT - In een zeer
aantrekkelijke en spannende
partij voetbal trok TZB met 2-3
aan het kortste eind. Het tweede team van De Kennemers
mocht van geluk spreken dat
de Zandvoorters in de tweede
helft vele fraaie kansen lieten
liggen.
TZB kwam in de eerste helft
tweemaal op voorsprong, maar
zag die voorsprong net zoveel
keer weer teloorgaan. Beide
teams waren aan elkaar gewaagd. Met goede combinaties
werden de achterhoedes op de
proef gesteld. De Zandvoorters
kwamen op een 1-0 voorsprong
door een treffer van Arie Drayer. De Kennemers herstelden
de schade door de TZB achterhoede te verrassen.

Vorm groeit bij
Nihot/Jaap Bloem

De razend gevaarlijke Zandvoortse spits Ferry van Rhee wordt hard aangepakt Foto Bram Stijnen

ZVM komt in de problemen
na een kwartier de rekening gepresenteerd. Wederom was de
oorzaak, onvoldoende wegwerken, en Mario Schrader was
kansloos: 1-2.
Trainer Teun Vastenhouw
ging over op n tegen n in de
hij kreeg te weinig steun van achterhoede om te trachten de
zijn mede-voorwaartsen, of hij opgelopen achterstand weg te
werd neergelegd door een werken. De Zandvoorters dronDSC'74 speler. Een onoplet- gen vaak diep door tot in het
tendheid in de Zandvoortse de- vijandelijke strafschopgebied
fensie greep DSC'74 bekwaam maar de afwerking ontbrak.
aan om de gelijkmaker te sco- Met counters was DSC'74 minren: 1-1. Zandvoortmeeuwenstens zo gevaarlijk. Op miraculeek nog met een voorsprong de leuze wijze voorkwam Martin
rust m te gaan, echter een inzet Visser, door de bal tegen zijn
van Bob Brune werd door een eigen doellat te koppen, een
verdediger van de doellijn ge- derde Haarlemse treffer. In de
slotminuut kwam die er toch
kopt.
toen DSC'74 een strafschop
kreeg toegewezen, die benut
Neergelegd
werd: 1-3.
"We scoren gewoon te weiVanaf de aftrap van de tweede helft sprintte Ferry van nig," vindt trainer Teun VastenRhee de vrije ruimte in. Voor- houw. "Blijven de doelpunten
dat hij echter gevaarlijk kon weg, dan ga je tegen jezelf voetworden werd hij neergelegd. De ballen. We hebben vele kansen
Haarlemmer ontving daar gehad, terwijl de tegendoelpunslechts geel voor, terwijl de ten erg ongelukkig waren. Ik
vrije trap niets opleverde. Al- gokte nog op de 2-2 maar het
lengs kwam het door Zandvoor- pakte anders uit. Het wordt er
ter Alex Heesemans getrainde nu niet gemakkelijker op, maar
DSC'74 meer in de overigens er is nog niets aan de hand. Ik
matige strijd. De Zandvoorters blijf optimistisch, want we kunwaren niet fel genoeg en kregen nen het."

ZANDVOORT - In een matige, maar wel spannende,
partij voetbal moest het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen genoegen nemen met een 1-3 nederlaag tegen
DSC'74. Door die nederlaag is Zandvoortmeeuwen aardig in de degradatieproblemen verzeild geraakt.
Zandvoortmeeuwen was in
het eerste bedrijf sterker dan
DSC'74. De aanvallen werden
veelal via spits Ferry van Rhee
opgebouwd, maar vooralsnog
leverde dat geen succes op.
DSC'74 speelde vanuit de defensie en nam weinig risico. Door
een misverstand in de Zansdvoortse achterhoede kwamen
de Haarlemmers bijna op een
voorsprong. Het was echter
doelman Mario Schrader, die
de geschorste Winter prima
verving, die erger voorkwam.
Halverwege de eerste helft,
kreeg Zandvoorlmeeuwen de,
op dat moment verdiende,
voorsprong te pakken. De opgezette buitenspelval van DSC'74
mislukte, waardoor Ferry van
Rhee een vrije doortocht kreeg.1
De bal werd keurig voorgegeven op Ronald Halderms.n, die
via een Haarlemse verdediger
Zandvoortmeeuwen op een 1-0
voorsprong zette.
De snelle spits Van Rhee was
een paar maal gevaarlijk, maar

Omdat ook de overige semoren-teams hun wedstrijden met
een positieve score wisten af te
sluiten bleven voor het eerst in
dit seizoen alle punten in Zandvoort. Halverwege de competitie staan vier van de zes Lotus-teams ongeslagen aan de leiding. Bij de jeugd waren er
knappe overwinningen voor de
beide pupillenteams Cl en C2
tegen De Treffers en Velsen. De
enige nederlaag van dit weekeinde kwam op naam van het
Al team dat zijn meerdere
moest erkennen in de junioren
van Vliegende Shuttle uit
Hoofddorp.
Het topteam van Lotus kreeg
in de sporthal Pellikaan koploper Duinwijck op bezoek en
moest tenminste gelijkspelen
om niet uitgeschakeld te worden in de dit jaar wel erg spannennde race naar de titel in landelijke derde klasse. Na een ingecalculeerde 4-15/4-15 nederlaag van Rene van Roode tegen
een zeer sterk spelende Alex
Nelissen was het Tom Geusebroek die tot ieders verrassing
in zijn single tegen Joeri Nakken na een langdurige drie-setter voor Lotus de eerste punten

op het scorebord wist te brengen (7-15/17-15/15-10). Francien
Ojevaar en Ellen Crabbendam
maakten geen fout en wonnen
beiden zoals verwacht hun enkelspelen van de talentvolle,
doch minder ervaren Duinwijck-dames Karina de Wit en
Lara Steenman (11-7/11-7 en
11-9/12-9).

Niet meer stuk
Met nog twee vaste punten
van de dames- en een mixeddubbel achter de hand en een
3-1 stand op het scorebord kon
het voor Lotus eigenlijk al niet
meer stuk. Het als team groeiende Lotus had evenwel nog
een verrassing in petto. Daarvoor zorgden met name de beide andere 'neren in de volgende
herendubbel. Peter Smit en
Rene van Roode, deden in een
flitsende partij badminton, op
het scherpst van de snede, niet
voor hun op papier sterkere tegenstanders Harry Fisscher en
Joeri Nakken onder en knokten
zich via een tempoverhoging
aan het eind naar een sensationele drie games overwinning,
(9-15, 15-11/15/7).

De ZHC-dames verkeren in goede vorm gezien de laatste resultaten. Ook Hermes had niets te
vertellen tegen de snelle en
goed lopende aanvallen van
ZHC. Onder barre omstandigheden, het kunstgras veld leek
meer op een zwembad, beschikte ZHC over de betere techniek.
In de eerste helft kwam dat tot
uitdrukking in een doelpunt
van Danille van Hemert. Een
afgeslagen strafcorner werd
door de Zandvoortse hard en

Stand
De stand op de helft van de
kompetitie is nu als volgt: Airsport 7-10 (38-18), Lotus 7-10
(35-21), Let it be 2 7-9 (35-21),
Duinwijck 5 7-8 (33-23), Tybb
7-8 (31-25), DKC 5 7-8 (28-28),
Merenwiek 7-3 (16 - 40), Kennemerland 7-0 (8-48).De komende
twee weken zullen naar verwachting beslissend zijn voor
het kampioenschap. Voor Lotus staan dan de bijzondere lastige uitwedstrijd tegen runner-up Let it be en vervolgens op
29 november in de Pellikaanhal
de absolute topper tegen Airsport op het programma.

Handbalteams
nog op nul
ZANDVOORT - Gezien de resultaten, die de Holland Casino-ZVM handbalteams tot op
heden hebben geboekt, gaat het
een moeizaam seizoen worden.
Ook na vier competitie wedstrijden staan zowel de heren
als de dames nog op de hatelijke nul. De Zandvoortse heren
spelen over het geheel genomen best aantrekkelijk en goed
verzorgd handbal, maar komen
telkens net iets te kort. Zo ook
in de wedstrijd tegen het tweede team van De Blinkert In de
gehele wedstrijd was er nauwelijks sprake van krachtsverschil, doch op de juiste momenten sloeg De Blinkert toe. Na
een 11-10 ruststand wist de
Blinkert de wedstrijd met 21-18
naar zich toe te trekken
De Holland Casmo-ZVM dames speelden driekwart van de
wedstrijd zeer goed handbal.
Vooral defensief gaven de
Zandvoortsen uitstekend partij. Na een vlotte 0-2 voorsprong
bepaalde DSS de ruststand op
4-4. Ook de eerste tien minuten
van de tweede helft waren verdedigend goed te noemen. Holland Casmo-ZVM bleef m de
strijd, doch na een 7-6 achterstand volgde een lichte mzmking. DSS maakte daar dankbaar gebruik van en voerde de
voorsprong op naar een 14-9
overwinning.
Doelpunten heren Gouran
Bogojeyic T, Wim Brugman 4,
Peter Penmngs 3, Nik Gryefcouzc
2, Ronald Vos l. Kees Hoek l
Dames Margreet Stetrenburg 4.
Mireille Martma 2, Els Dijkstra
l, Wendy Verstraten l. Janna ter
Wolbeek l

Uitslagen afgelopen weekend
Lotus l - Dumwijck 5 6-2, Lotus 2
- Almere 3 6-2, Lotus 3 - Volant
'90 S-0, Lotus 4 - VI Shuttle 6 S-0,
Lotus 5 - VI Shuttle S S-0. Lotus 6
- VI Shuttle 9 5-3, Lotus Al VI Shuttle 1-7. Lotus Cl - De Trefhoog ingeslagen. In de tweede fers Cl 5-3, Lotvs C2 • Velsen C3
helft kreeg het overwicht van 6-2
ZHC nog meer vorm. De ene
aanval na de andere volgde.
Hermes kon slechts zelden uit__
O \\».i. kut». ih iHH
breken maar vond een hechte
Zandvoortse verdediging op
haar weg. In de tweede helft
Castien (Zv.75)
werd de score regelmatig opge- 999
voerd naar 0-3. De doelpunten
De Haan (ZVM zon)
kwamen van de stick van Mi- 99999
randa Schilpzand en Danille
Van Houten (TZB)
999
van Hemert.
De dames van ZHC boekten
Longayroux (Zv.75)
een verdienstelijk gelijkspel te- «L4MULR. van Laere (Z.V.M)
gen Myra. In een gelijkopgaande, goede en spannende partij • •••
Fred Zwemmer (TZB)
hebben zowel ZHC als Myra 99999 9
10
kans op de overwinning gekre15
gen. Beide teams streden dan
Op de topscorerslijst kwam nauwelijks verandering. Koploper
ook fel voor een doelpunt, maar
de defensies overheersten, on- Fred Zwemmer (TZB) scoorde niet en wordt op de hielen gezeten
danks dat er hier een daar een door Riek de Haan. De Zandvoorlmeeuwen spils scoorde eenmaal
kans te noteren viel. Die wer- en kwam op een totaal van vijf. Niemand van de Zandvoortse
den niet benut waardoor de voetballers is lot nu loc in slaal loc Ie slaan, waardoor de spanning;
er inbliji'l.
stand dubbelblank bleef.

ZHC houdt opgaande lijn vast
ZANDVOORT - Het goede
hockey van de ZHC teams
van de laatste weken kreeg
afgelopen weekend een
keurig vervolg. De ZHC dames overklasten Hermes
in Den Helder met 0-3 en
de heren hielden op eigenveld Myra op een 0-0 gelijkspel.

Ellen Crabbendam en Prancien Ojevaar lieten hierna de
beide Duinwijck-dames alle
hoeken van het veld zien
(15-4/15-4), hetgeen resulteerde
in een onverwachte en niet
meer in te lopen 5-1 voorsprong. Karina de Wit en Alex
Nelissen wonnen hierna nog
wel de eerste mixed voor Duinwijck, maar in de laatste partij
lieten Francien Ojevaar en Peter Smit er geen misverstand
over bestaan wie uiteindelijk de
sterkste waren. Lara Steenman
en Harry Fisscher werden in
een hele korte partij met
15-1/15/1 volkomen gedeklasseerd. (6-2)

ZANDVOORT - De puzzelrittensport zit duidelijk weer m de
lift. De afgelopen zaterdag gereden autorit van ASV Sandevoerde, kende een record aantal deelnemers.
Uitzetters Jaap van de Pol en
Derk Visser hadden werkelijk
een prachtige rit in elkaar gezet
en zij oogsten danook veel lof
van de deelnemende equipes.
De uiteindelijke overall-wmnaar was Wim Rappagne, die
ondanks het feit dat hij alleen
reed slechts twee fouten had gemaakt. Na afloop van de rit
kreeg iedereen een verhelderende uitleg van de uitzetters,
waarna voorzitter Jan Vink de
bekers uitreikte aan de wmnaars in de diverse klassen.
A.Klasse: 1. W.Rappagne, 2.
H.J.Franke en B.Laurier, 3.
H.Vermeulen en M.Fierher.
B.Klasse: 1. H.Laurier en I.Rotcheva, 2. R.Kreuger en H.Sebregts, 3.1.Niemeijer en E.Laurier. C.Klasse: H.Putter en
N.Achterberg, 2. J.Swart en R.
van Loon, 3. E.Kraaijenoord en
J.Paap.
De poedelprijs ging naar de
heer en mevrouw Terol, die
hun eerste optreden gelijk beloond zagen met een prijs. Op
12 december aanstaande zal de
Toyota De Groot jubileumrit
worden gereden. Op deze avond
zullen tevens de kampioenen
van het voorbije seizoen worden gehuldigd.

Topscorers
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SPORT COMPLEX
Uw favoriete sport in uw favoriete omgeving.
Wat dacht u van het sportcomplex van Gran Dorado Zandvoort?
Tennis, badminton, volleybal, squash, bowlen, kegelen, biljart;
het is er allemaal mogelijk.
Een prachtige accommodatie, sfeer en ambiance.
En u gebruikt na afloop nog even gezellig een drankje in het
sportcafé Time Out.

©

Ten behoeve van het Polikliniek Secretariaat vragen wij op korte termijn
een

wintermode 91/92

BLOUSES, ROKKEN, BROEKEN, ETC., ETC.

Hoofd Polikliniek Secretariaat m/v
Functie-inhoud:
- het leidinggeven aan de medewerksters van het secretariaat
- het indelen van de werkzaamheden op het eigen secretariaat alsmede
invalwerkzaamheden op andere secretariaten
- het verrichten van uitvoerende werkzaamheden.

PRIJS

U raakt al genoeg kwijt bij regelmatig sporten; spanning, gewicht,
omvang.
En geld? Daar springt u nu zuinig mee om dankzij onze speciale aktie.

Functie-eisen:
- diploma medisch secretaresse
- leidinggevende capaciteiten
- ruime ervaring met tekstverwerking
- enkele jaren relevante werkervaring.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.
Het salaris is afhankelijk van ervaring en gebleken bekwaamheden.

V

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door mevrouw H.M. Slot,
personeelsfunctionaris, telefoon 020-5108276'.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tevens richten aan mevrouw Slot, afdeling
Personeelszaken. Adres: Jan Tooropstraat 164,1061 AE Amsterdam.

met n

uur tot 18.00 uur.
kaart
f IOO,-i.p.v. f 140,uur tot 18.00 uur.
kaart
f 180,-i.p.v. f 280,-

AMSTERDAM
Het Sint Lucas Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een opnamecapaciteit voor 524 patiënten.

RESTANTEN

Korting - Aktie

Squash: ma t/m vr. 08.00
l O x 30 minuten
ma t/m vr. 08.00
20 x 30 minuten

SINT LUCAS ZIEKENHUIS

Vrijdag en Zaterdag
op ons ronde rek

A

92-42

Grote Krocht 19, Zandvoort

Deze kaarten zijn slechts te verkrijgen alleen tot 5 december 1992 en
zijn geldig tot juli 1993.
TIP: Voor een sinterklaas die eens wat anders wil geven.

Klasse, service en kwaliteit
onder één dak!

Bowling Dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 uur tot 18.00 uur f 22,- (per uur per baan)
i.p.v.f 26,Aktie geldig tot juli 1993.
Voor meer informatie over sporten en prijzen bij Gran Dorado,
belt u 02507 - 20000.
U vraagt dan naar de sportreceptie, toestel 1040.

Fa. Gansner £ Co.
Nu weer gedroogde hortensia's
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

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

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

sportspeciaalzaak
JUPITER SPORT
Raadhuisplein 15, Zandvoort

atetie.1
Sleegman

Óók voor het overtrekken
van uw oude model.
Cath. van Renesstraat 3
2041 BJ Zandvoort

ME 180

f

ƒ 349,-onze prijs

J

Tel. 02507-18939
Bellen na 18.00 u.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
/ ™,
spreekuur vrijdags op afspraa
tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens

MÖQ

ƒ 279,-onze prijs

J

lOvf"

KINDER RtStmmN

nu HALVE PRIJS

daar scoor je de eerste punten!

volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat
voor zover de cursus
onder de WEO valt, erkend
is door het Ministerie
van Onderwijs.

Dit weekend:

Inschrijvingen geopend

NOTENONTBIJTKOEK
van 4,50 voor

10,95
.AA

Café
De Slop
Haltestraat 56a
Aanvang 21.00 uur

sportmassage

Weekmedia

mlddenstandsdlploma
Aanvang nieuwe cursussen
injan./feb. en aug./sept.

Sig.mag. Lissenberg

Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

Achterweg 38/hoek Wilhelminaplein
2103 SX Heemstede

tel.: 023-293450,
fax: 023-289368

wijnvaatje

* De Kaashoek

IIKLJUHAUI

De Spar

Instituut de Korte

AUTOBEDRIJF
VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V.

* Allard Kalff,
Dirk Buwalda

Zandvoorts Nieuwsblad

schoonheldsverzorging
manicure - nallstyling
vlsagle - make up artlst
pedlcure

onderstaand adres

| v. Schagen

* Frankrijk - Wijn

voor de cursussen:

Vraag gratis studiegids bij

HAZELNOOT
BAVAROISE SCHNITT

Heemsteedsedreef

ÜVEMÜSIC

telefoon 023-385478

Natuurlijk kies je voor het

r

Dagelijks van
8.00-12.00 en
13.00-17.00 uur,
zat. van
9.00-16.00 uur.

VRIJDAG
20 november

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

Heereweg

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

CHRIS HARDENDOOD

NIKE M MAK

Autobedrijf
Van Schagen van 1890.

Fa. P. Kleijn

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Heerlijke Franse
Kaassoorten

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

4,UU

* Beaujolais Primeur

* Wijnkenners
kunnen vanavond de

Beaujolais Primeur
proeven
in La Bastille
haltestraat 58, zandvoort
02507 - 15111

Echte Bakker

IKZIEJEINLABASTILLE
Hogeweg 28 - Tel. 12989

IntErLanden sprGlgroEp
Huis-aan-huis verspreiding

PORTRET
AKTIE
15x21 cm foto

Ten behoeve van de verspreiding van:

(normaal 30.-)

D IMïeuwsblad
zoeken wij een

bezorg(st)er
voor een kleine wijk in Bentveld

Telefoon: 02507-17166

Nu9?

5

(p. pers.)

Geldig tot 31 dec. '92

EOTO BOOMGAARD- GROTE KROCHT 26 -TEL, 13529
Uw film in JL uur ontwikkeld en afgedrukt!

Indien u voor 15 december 1992
ƒ250,- aan kassabonnen van de
traiteur opspaart verdient u

EEN KALKOEN
Traiteur Albatros
Spareribslijn
Ontbijtlijn

12025
16368
16368
19864,
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MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief
naar üe redactie van deze krant,
postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
U kunt uw brief ook afgeven bij het
redactiekantoor, Gasthuisplein 12
in Zandvoort. De redactie is .
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

'Plaatjesdraaiers
op dreumesnivo'
De bijdrage in 'Meningen' in
u\v blad van 5 november 1992
van de hand van Draijer, Staats
iMi Schopman is mij uit het hart
ciogrepen. Sinds wat geruimere
tij d woon en werk ik part-time
op Zandvoort. Natuurlijk volg
ilc naast de lokale politieke en
maatschappelijke aktiviteiten
ook de Zandvoortse massamedia. De omroepwetgeving geeft
spelregels voor lokale omroepen die deze regels in statuten
dienen vast te leggen.
Dat een lokale-omroepbebtuur lokaal gerichte programma-onderdelen uit zijn aanbod
iian en ten behoeve van de
plaatselijke bevolking weert, is
natuurlijk ronduit fout en zo'n
bestuur solliciteert daarmee
even natuurlijk naar een dubieuze positie van zijn lokale
zendmachtiging.
1

De lokale omroep is er voor
de lokaliteit, voor de plaatselijke samenleving en voor de diverse bewegingen, aktiviteiten
en wetenswaardigheden daarZandvoort, let op uw zaak!
Plaatjesdraaiers op dreumesnivo zijn er al genoeg in omroepland!
Jons Dommeek
Venlo/Zandvoort

Ajax bezoekt ZVM
ZANDVOORT - Het in de landelijke klasse uitkomende B juniorenteam van Zandvoort! meeuwen krijgt komende zaterdagmiddag bezoek van de
Ajax B-junioren. Deze Amsterdamse talenten staan in de lopende competitie ver vooraan
• en spelen zeer aantrekkelijk
voetbal. De Zandvoortmeeuwen jeugd, op een dergelijk
hoog niveau gekomen door het
door Liva Lock ontwikkelde
] jeugdplan, zal echter voor elke
meter grond vechten. Voor degenen die van goed voetbal nouden dus een uitstekende gelegenheid een bezoek te brengen
aan het complex -van Zandvoortmeeuwen. De aanvang
van de wedstrijd is om half drie.

ZANDVOOHT - Het Zandvoorts Mannenkoor bestaat
tien jaar en geeft op 21 november een jubileumconcert.
Het was in 1982 Kees Kuyper, journalist van het Zandvoorts Nieuwsblad, die het
oude mannenkoor nieuw leven
probeerde in te blazen, door
oproepen in de krant. Dat lukte. In november werd er een
bestuur gekozen en in januari
1983 werd het eerste concert
gegeven In de Nederlands Her-

Tien jaar Zandvoorts Mannenkoor
vormde Kerk, die bomvol zat.
Er waren 524 bezoekers, los
van de koorleden.

1983 was hoe dan ook een turbulent jaar voor het koor. 'Het
Drlnklled' kwam in het televlsieprogramma
'Op
Losse
Schroeven'; er was een optreden in het dolfinarium waarbij

Henk Emmelot het moest afleggen tegen een zeeleeuw en
er werd opgetreden op het Jazz
Behlnd The Beach festival.
Ook In 1984 werd er veel opgetreden. In 1985 werkte het
Mannenkoor samen met niemand minder dan Marco Bakker.
Het koor zette ook diverse

Kinderen kunnen met huisdier
meedoen aan 'Kerstbeestenboel'
ZANDVOORT - Zandvoortse kinderen kunnen
19 december hun hond,
kat, wandelende tak, goudvis of ander dier laten deelnemen aan een keuring
voor kleine huidieren.
Deze maakt deel uit van 'Kerstbeestenboel'. Dat is één van de
evenementen van het Kerstfestival, dat rond de Kerst gehouden wordt op de voormalige
puinstort naast de circuit-ingang. Het huisdier speelt een
belangrijke rol, deze eerste dag.
Voor het rashonden-defilé kunnen nog zeldzame honden aangemeld worden. Op de scholen
worden binnenkort inschrijfformulieren verspreid voor de
deelname aan de kleine-huisdierenkeuring. Er kan met alle
kleine dieren worden deelgenomen, zelfs met vissen (uiteraard in de kom) en wandelende
takken. De Zandvoortse dierenarts Anneke Dekker zal samen
met een collega de keuring voor
haar rekening nemen. In de
jury zit onder andere burgemeestersvrouw Van der Heijden, die ook de prijzen zal uit-

reiken. Er is ook een titel te
verdienen: 'Best verzorgde dier
van Zandvoort'. „Maar we maken er geen echte wedstrijd
van," zegt de initiatiefnemer en
sponsor van 'Kerstbeestenboel', Jaap Kroon. „Het moet
een gezellig evenement worden,
een leuke familiedag met de
huisdieren. Daarom hebben we
ook voor iedereen een prijsje."
De deelnemers krijgen tevens
een keuringsrapport.

Defüé
Na de keuring, die om 10 uur
begint, volgt een rashondendefilé. Naar verwachting nemen
meer dan honderd verschillende rassen daaraan deel. Anneke
Dekker zal iets vertellen over
de specifieke eigenschappen en
het doel waarvoor de honden
worden gefokt. Een aantal van
de deelnemers komt uit Zandvoort. Mensen die een bijzonder ras hebben, kunnen hun
hond hiervoor nog aanmelden.
Bijvoorbeeld een Gordon Setter, Engelse Setter, Dwergpincher of Bobtail. Inlichtingen en
opgave: tel. 17619 (J. Kroon) of
15847 (dierenarts Dekker).

de eerste helft was Lions gelijkwaardig aan de lange mannen
van Alkmaar Guardians. In de
eerste helft was het schot van
Lions iets beter hetgeen een
40-38 voorsprong opleverde. In
de tweede helft zette Alkmaar
Guardians de Zandvoorters onder druk.
De Zandvoortse dames openden de wedstrijd tegen White
Stars zeer voortvarend. Met
goed basketbal werd een 11-2
Toch heeft Lions zeer knap voorsprong veroverd. Na de
basketbal gespeeld. Vooral in vlotte tien minuten zakte Lions
(ADVERTENTIE)

De Kinologenclub Kennemerland organiseert die dag behendigheidswedstrijden voor
honden en hun begeleiders.
Ook bezoekers en hun hond
kunnen dit eens proberen. Er
zijn stands van diverse organisaties, zoals het Wereld Natuurfonds, de Dierenbescherming, het dierenasiel en de gemeente met de actie 'Er in getrapt'.

Jachthonden
Verder meldt het programma
een jachthondendemostratie,
een demonstratie trimmen, en waarschijnlijk - de komst van
een valkenier en jachthoornblazers-vereniging Het Panneland, die de Kerstbeestenboel
om 4 uur 's middags afblaast.
De Kerstbeestenboel valt op
de openingsdag van het Kerstfestival, een initiatief van Wim
Peeters en Dick Hoezee. De
opening wordt verricht door
burgemeester Van der Heijden.
Ook voor de dagen erna is er
een uitvoerig programma opgesteld, dat afgewikkeld wordt in
twee circustenten naast de circuit-ingang.

in een inzinking, die veel te lang
duurde. White Stars zorgde
voor een ommekeer, door het
tempo op te schroeven. Ruststand 16-19.
Ook in de tweede helft wilde
het bij Lions niet lukken, terwijl er kansen waren op een
overwinning. De Zandvoortsen
bleven steken op 35-40.
Topscorers Lions heren: Torn
van der Veldt 22, Milko van der
Veldt 11. Dames: Thea Drayer
13, Simone Beerepoot 7, José
Beerepoot 7.

TC

uitgerekend voor U!
Voor de week van 09-11 t/m 15-11 1992
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik

Totaal vanaf
1 november

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

22
27
33
38
43
49
54
60
65
71
76
81
90
98
106
114
122
136
149
163
176

38
47
57
66
75
86
95
105
114
124
133
142
157
171
185
199
213
237
261
285
308

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS; SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

O
keur OC,

Theaterfeest in gebouw De Krocht
ZANDVOORT - In De Krocht vindt op 28 november een theaterfeest plaats met bekende solisten en het koor Zamor. Er worden
bekende liederen en musicals ten gehore gebracht. De voorstelling heet 'Ich lade gern mir gaste ein'. Aanvang 20.15, toegangsprijs vijftien gulden.

SE AN

CONNERY

LORRAINE

BRACCO

een film van . \'••••"
Jannik Hastrup

Excursie naar hofstad Den Haag
ZANDVOORT - VANNU gaat vrijdag op excursie naar Den
Haag. Vertrek om negen uur 's morgens vanaf het Gemeenschapshuis. Vervolgens wordt er koffie gedronken in De Gouden Leeuw
in Voorschoten. Daarna gaat het gezelschap naar het Hopjes
Museum in het centrum van de Hofstad. Vervolgens kan er
gewinkeld en/of gelunched worden. Om half drie wordt het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer bezocht. Om een uur of half zes
hoopt VANNÜ weer in Zandvoort aan te komen. Wie mee wil
moet 28 gulden neerleggen, inclusief koffie, museum en rondleiding door de Tweede Kamer.

Taxatie van oud speelgoed
BLOEMENDAAL - De Vereniging tot Expositie van Oud Speelgoed houdt een taxatiedag voor oud speelgoed. Op vrijdag 27
november tussen een en acht uur kunnen de verzamelaars in
hotel lepenhove het speelgoed van vroeger laten taxeren. Het
hotel is gevestigd aan de Hartenlustlaan 4 in Bloemendaal. Het
taxeren is gratis. Onder andere blikken treinen, auto's, schepen,
bouwdozen, stoommachines en dinky toys kunnen onder de loep
worden genomen. Ook worden er adviezen over restauratie gegeven. Daarnaast exposeert de vereningen fraaie stukken speelgoed
uit haar collectie.

Nederlands ce'sp'rokén

Naakstudie van Minke Lipsch-de Vries

Za/Zo/Wo

13.30 en 15.30

A.L.
Do/Vr/Ma/Di

16 Jaar
Do/Vr/Ma/Di

13.30 u.
Dagelijks
19.00 u.

15.30 u.
Dagelijks
21.30 u.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen
voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij
Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds tel: 16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Tot en met 29
november
zijn de aquarellen
van
Minke
Lipsch-de
Vries en de
sculpturen
van Ed Sleijpen te bezichtigen in Galerie Aeckerstijn.
De kunstenares confronteert de kijker
met de mens,
ontdaan van
alle franje en
ballast. Galerie Aeckerstijn bevindt
zich aan de
Grote Krocht
29 in Zandvoort.

Fluitend
13.20
16.20
19.80
22.80
25.80
29.40
32.40
36.00
39.00
42.60
45.60
48.60
54.00
58.80
63.60
68.40
73.20
81.60
89.40
97.80
105.60

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

UITGAANSTIPS

Per HoL>t Filmprolüktion
presenteert : :•"
' . .

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

•

Korte tips

JB-

Dinsdagmorgen, tien uur.
De wereld om mij heen lijkt
verlaten.
Zandvoort in november.
Geen hond, laat staan een
mens, behoeft nu de bintenlucht.
Ik glimlach. Vanal de
Krocht klinkt het starten van
een auto. Hel verhikcl heeCt
kennelijk startproblemen.
Voor een winkel blijf ik
staan. In de etalage vermeldt
een bord de 'totale opheffingsuitverkoop' van de tentoongestelde negotie. Nog
geen jaar geleden, beloofde
de toen nieuwe eigenaar een
'wereldzaak'. Alle aclvertenties ten spijt is het nooit wat
geworden. Rechtsaf in de Koningstraat staat een nieuwe
fiets. Het slot is verbroken.
Gejat dus, ten behoeve van
een avondlijke braspartij. Ik
glimlach andermaal. Mijn
fiets is het immers niet.

STOOKAKTIE 92/93

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

Bioscoopprogrammering van 19 t/m 25 November

'r,/*'-". ,

Uw gasbedrijf adviseert! ^W

Lions onderuit tegen sterk team
ZANDVOORT - Tegen
een uitgebalanceerd Alkmaar Guardians kon The
Lions het niet bolwerken.
De Alkmaarders zegevierden, na een aantrekkelijke
partij basketbal, met 76-86.
De dames wachten nog
steeds op de eerste overwinning. Ook tegen White
Stars lukte het niet: 35-40.

werken op vinyl, zoals bijvoorbeeld het Zandvoorts Volkslied. Dat het koor zo lang zo
succesvol Is, komt zeker ook
door de leiding van dirigent
Dlco van Putten, die al sinds de
oprichting van het koor de
touwtjes in handen heeft en
zijn 'mannen' enthousiast weet
te maken.

Met oog en oor
de badplaats door

Entreekaarten voor het concert zijn verkrijgbaar na bètaling van tien gulden.
Kaarten kunnen telefonisch
of schriftelijk besteld worden
bij de heer T. Kaspers, Koninginneweg 43, 2042 NK Zandvoort, 16711 of bij de heer H.
Paap, Celciusstraat 189, 2042
TH Zandvoort, 17397 of 15144.
In het Gemeenschapshuis is
een foto-expositie te zien van
tien jaar Zandvoorts Mannenkoor.

•

• Wandelen - De vrouwen van
de NVvH gaan vrijdagmiddag,
20 november, om kwart over
een wandelen in Elswout. Wie
mee wil kan bellen naar
023-247645.
• Hugo Landheer - In het Cultureel Centrum wordt op vrijdagavond 6 november de expositie
van Hugo Landheer geopend.
Landheer maakt olieverven en
zwart-wit tekeningen. Te zien
zijn ook schetsen en voorstudies, sommige behorend bij de
schilderijen, die nog nooit vertoorid zijn.
• De Bomschuit - Modellen van
De Bomschuit modelbouwclub
worden eveneens tentoongesteld in het Cultureel Centrum,
op de vliering. De expositie
duurt zeker enige weken.
• Pandolio - De leerkrachten
van de Zandvoortse basisscholen voeren vrijdag 27 november
het stuk Pandolio op in De
Krocht. De voorstelling is uitsluitend voor aan de scholen
verbonden bezoekers bestemd.
• Peppermint - In restaurant
Peppermint uit de Haltestraat
hangt werk van Lisa Lever. De
werken zijn gedurende de openingstijden van het restaurant,
van een tot zeven uur te bekijken.
• Willy de Houck - Werk van
Willy de Houck wordt tentoongesteld in galerie Verburg. De
galerie is open in het weekeinde
van één tot zes uur en op afspraak. Verburg is gevestigd
aan de Stationsstraat 15 in
Zandvoort. Tot en met 13 december.
• Eten, drinken, dansen - Restaurant Queenie organiseert
elke vrijdagavond een Scandinavisch buffet. Kosten 37,50
per persoon. Op 9 december is
er een wijnproefavond. Badische wijnen staan klaar om geproeft te worden, evenals een
Bourgondische Table d' Hôte.
De prijs is 32,50 per persoon.
Zaterdag 28 en zondag 29 november is er de Weense avond.
Gekozen kan worden uit een
Oostenrijks menu van vier gangen, begeleid door het Operette
ensemble Nelly Byrma. Diverse
liederen van Robert Stolz worden gebracht. Prijs 57,50 gulden.
• Expositie Jong Visser - Van 20
oktober tot en met 29 november exposeert de J.A. Jongh Visser in de openbare bibliotheek
in Zandvoort. De tentoonstelling toont aquarellen met als
onderwerp landschappen en
stillevens. De werken zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek, Prinsesseweg 34.
• Modern Glas - De galerie van
de Verenigde Spaarbank in IJmuiden, Lange Nieuwstraat
751, heeft een buitengewoon
fraaie expositie binnengehaald.
Tentoongesteld staat modern
glas. Te zien van 17 november
tot en met 30 december.
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tongruis spuit. Welnu, dat
opruimen kost exact 320 duizcnd gulden, zo hebben de gemeenteambtenaren al voor
ons uitgerekend.
Du hamvraag op deze1 avond was dan
ook, wie dat moest gaan bètalen. Het college van Burgemeester en Wethouders had
het ant woord al op papier gezet. In het raadsvoorstel
stond te lezen, dat gezien het
feit, dat niet te bewijzen is,
wie die troep daar neer heeft
gegooid, de Zandvoort se bevolking daar maar voor op
moet draaien. Of de heren politici maar even hun hancltekening onder de rekening
wilden zetten, zo werd m het
epistel aan de raadsleden verzocht. Pas toen ik dit geienen
had, begreep ik waarom Ingwersen die avond de kuierlatten had genomen. Met oprcchte deelneming hoorde ik
van Termes de uitleg over
deze beslissing van zijn collcga's aan. 'Wij weten niet wie
de daders zijn,' zo hield hij
zijn gehoor voor. De raadsleden van alle politieke partijcn rolden bijkans van hun
stoel van ongeloof. Termes
keek hulpeloos. Hijzelf geloofde het evenmin. Maar ja,
het stond er zwart op wit en
hij had de opdracht dit excuuus aan de raadsleden te
verkopen. Daar zaten ze dan.
Methorst (VVD), Annema
(D66), Flieringa (GBZ), Kuijken (PvdA) en Bosman van
het CDA. Het duurde even,
voordat de zaak goed tot hen
doorgedrongen was. Toen
brandde de discussie in alle
hevigheid los. „Is er dan geen
onderzoek geweest," riep
Kuijken. Termes zocht wanhopig in zijn papieren. Op
een dergelijke slimme vraag
was hij kennelijk niet voorbereid. Ambtenaar Schipper
van de afdeling financieel beleid wist het antwoord. Ambtenaren mogen echter niet
hardop spreken, zo is sinds
vier jaar een algemene regel
in het raadhuis. Hij stootte
zijn wethouder aan en fluisterde hem iets in zijn oor. Het
gezicht van Termes klaarde
op. „Wij hebben aan alle aannemers, waaronder Nelis uit
Haarlem gevraagd, of zij die
rommel daar neer hebben gegooid. Iedereen ontkende,"
zo sprak hij triomfantelijk.
Het tumult was oorverdovend. „Dit is van de hotse
knotse," riep Flieringa ziedend. „Ik ben onder geen enkele voorwaarden bereid ook
maar één cent te betalen,"
beet hij Termes toe. Het
klonk alsof hij bang was
hoogst persoonlijk zelf zijn
portemonnee te moeten trekken.

Op weg naar mijn huisarts
word ik overvallen door een
fikse regenbui. Welgemoed
stap ik verder. Via de Prinsesseweg beland ik op de Koninginneweg. Het is daar
waar mijn lijfarts praktijk
houdt. In verband met de
aanleg van een nieuwe riolering is het wegdek opengetaroken. Een normaal mens
zou moeite hebben met de
stapels stenen, losse stoepranden, hopen zand en afwateringsslangen. Fluitend worden de hindernissen door mij
genomen. Ik weet zowaar nog
een rolstoelgebruiker naar de
overkant te krijgen. De
wachtkamer van de verre opvolger van Hypocrates blijkt
overvol. Zwijgend wachten
mijn mede dorpsbewoners
op hun beurt. Mijn joviale
ochtendgroet wordt blijkbaar niet gewaardeerd. Iedereen houdt zijn mond. Achter
het loket wordt druk gedebatteerd. De assistente geeft telefonisch een gratis consult.
De patiënt aan de andere
kant van de lijn blijkt, gezien
de duur van het gesprek, nogal hardleers. „Voor de zesde
maal mevrouw, met een
nuchtere plas bedoel ik uw
ochtendpias. Die twee flessen
sherry van gisterenavond
hebben daar niets mee te maken," hoor ik de assistente
zeggen. Ik wacht geduldig en
neurie zachtjes voor mij
heen. Pomperde pom pom
pom. Nee, het leven is zo
slecht nog niet denk ik bij
mezelf. Drie kwartier later
sta ik weer buiten. Nog steeds
in een opperbeste stemming.
Dit ondanks het feit dat mij
net is aangeraden, het wat
kalmer aan te gaan doen. Ik
denk terug aan gisteravond Zwarte Piet
en glimlach voor de derde „Ik huiver een beetje," zei
Annema en hij deed of hij het
maal.
koud had. „Mijnheer de voorzitter," zei hij plechtig. „Ik
Historisch
weet wel een schuldige aan te
Een uitgestelde vergade- wijzen." Annema keek of hij
ring van de commissie Finan- een beer geschoten had. „Het
ciën noopte mij tot een be- is Gran Dorado, toen het bunlangstellend aanwezig zijn. galowpark werd aangelegd,
Op die maandagavond zou hebben die het asfalt van de
andermaal de vervuilde hoop Vondellaan in het duin gezand op het binnencircuit ter mieterd." Kuijken sprong op.
sprake worden gebracht, zo „De gemeente, de gemeente,"
wist ik door de mij toege- riep hij met overslaande
stuurde agenda. Wellicht stem. Het werd doodstil m de
herinnert u zich nog het ver- raadzaal. Kuijken ging zitten.
haal van vorige week, waarin Bijna onhoorbaar fluisterde
Jaap en Willem ons via deze hij: „Ik heb het gezien. Die
rubriek verslag deden van rotzooi komt van de vroegere
het feit, dat ons geacht ge- teellandjes. De gemeente zelf
meentebestuur voornemens heeft de restanten van de varis, deze grond te gaan benut- kenshokken en paardenstalten voor een geluidwal tussen len onder het zand geschofhet circuit en Gran Dorado. feld." De raadsleden knikten.
bevrijdde
zijn
Een loffelijk streven derhal- Termes
ve. Immers, de gasten van het adamsappel van de knellende
bungalowpark hoeven tij- stropdas. Flieringa stak zijn
dens hun welverdiende va- hand omhoog. „Ik weet er
kantie in onze badplaats niet nog een," zijn stem klonk
geconfronteerd te worden schuchter. Een zeldzaammet de herrie van ons speel- heid. „Nelis, Nelis heeft het
tje in de duinen nietwaar? De gedaan." „Als ik het niet
geluidsoverlast aan de eigen dacht." Methorst zat gebogen
bevolking rond de racepiste met beide handen voor de
was en is in de ogen van onze ogen. Zijn hoofd schudde
vroede vaderen nimmer aan- heen en weer. Plechtig, zoals
leiding geweest tot een derge- een CDA-er betaamt nam melijke maatregel. Welnu, laten vrouw Bosman het woord.
wij zakelijk blijven en ons be- „Heren," sprak zij. De geperken tot hetgeen er op die meente krijgt weer de zwarte
avond in de raadzaal werd be- Piet toegespeeld. „Zij heeft
sproken. De avond begon al het verdiend." „Dat had ik
goed. Wethouder Ingwersen net willen zeggen." Methorst
bleek niet aanwezig. Collega veegde met de rug van zijn
Termes zat op zijn stoel. Een hand de tranen int zijn ogen.
goede keuze, zo dacht ik op „Ik betaal niet," vervolgde hij
het eerste moment. Jan moet met omfloerste stem. „Ik ook
immers geacht worden op fi- niet," echode Annema. „Van
nancieel gebied het een en an- mij geen cent," meende Kuijder te weten. Ooit was hij ken. „Ik heb reeds gezegd,"
strandpachter en kroegbaas. herinnerde Flieringa aan zijn
Trouwens de middelbare eerder ingenomen standschool werd in een ver verle- punt. „Ik weet het nog niet,"
den door hem met succes Bosman keek zuinig. „Ik
doorlopen. Termes op Finan- moet de zaak eerst in de fracciën. Een historisch mo- tie bespreken. Houd het er
ment. Op deze avond werd voorlopig maar op, dat wij
geschiedenis geschreven. Zo- niet akkoord gaan." Toen icals gezegd: de brokken asfalt, dereen gesproken had werd
stukken plastic, puin en an- het weer een ogenblik stil in
dere ongerechtigheden was de zaal. De notuhste keek op
het hot-item waar het deze van haar papieren. Zij sprak
de historische woorden: „Als
avond om draaide.
ik de zaak beluister zijn alle
fracties het voor de eerste
Hulpeloos
maal in de geschiedenis met
Om die broodnodige ge- elkaar eens." Neuriënd ben
luidwal aan te kunnen leg- ik na afloop naar huis gegen, moet eerst die troep op- gaan. Pomperde pom pom
geruimd worden. Dat heeft pom. Wellicht begrijpt u nu
tenminste
de provincie mijn vrolijke stemming de
Noord-Holland bedongen. volgende ochtend.
Logisch. De troep ligt im- Dit was het weer voor deze
mers in een waterwingebied. week. Blijf gezond, tot de volStel je voor, dat straks onze gende week.
BRAM STIJNEN
kraan inplaats van water, be-
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voor brildragers die merken dat
ze

steeds

meer

moeite

krijgen

met lezen. Of voor mensen met
bi-focale glazen, die nu eindelijk
M

l
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extreem goedkoop ***, want
«a elders

wel

be„t

van hun "halve maantje". En 't is

eens verlost

willen worden

Vanaf nu hoeft niemand meer te
u algauw het dubbe.e tariH

zien dat u eigenlijk twee brillen
e„

zelfs Hans Anders

doet het

natuurlijk ook mooi meegenomen

normaal niet «oor onder de 375

voor wie al een bril met Varifocus*

nodig heeft. Want voor 250 gulden

levert Hans Anders u nu* glazen
gu,den.

Het bijzondere van deze

glazen

heeft,

maar

toe

is

aan

waarmee u zowel dichtbij als veraf
haarscherp kunt zien **.

Varifocus- glazen is dat het ''.ees-

verandering. Want voor 75 gulden

gedeelte" onmerkbaar (dus zonder

heeft u er bij Hans Anders een

hinderlijke Lintjes) en onzichtbaar

nieuw

overgaat in het «veraf» gedeelte. U

keus hebt uit 750 verschillende

Dat is

went

er sne, aan en
ideale

het vermoeit

oplossing

dus

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020 6340941, FERD. BOLSTRAAT 118, 020 6641879, KINKER-

,.BU.GRATIS06-0226776

STRAAT 69, 0206850342, MIDDENWEG 26, 020-6658255, TUSSEN MEER 61, 0206108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65, 023-321292

\

HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN.KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21,02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126

„/'*"''

Reizen

GRATIS LOGIES
Na uw feest of diner, ook voor clubs en personeelsverenigingen tot 100 pers , reunies, partijen enz
Hotel Bosoord Loenen, Veluwe Info Tel 05765-1264

Wandel
en fietsarrangem
aangeb in mooie grensstr

Beigie-Z.Limb.
04409 1475
Wintersport
Do leukste Pluto

jeugdskikampen
Bol voor de gralis folder
0206140418 (SGR)

Oostenrijk

HET

KEY GROEP
heet u welkom met een speciaal 4-gangen november-menu In
restaurants / partycentra

,r

APPARTEMENT

NODIGT U UIT VOOR EEN
GEZELLIG KERSTFEEST

Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam
Tel. 020- 6445814

Amsteldijk 223
1079 LK Amsterdam

Fax 020-6613789

Fax 020-6441145
Menu MIRANDA 149,50 p.p.

Wildzwiinsham
met mango-limoen saus

Salade van gerookte kalkoen

Heldere bouillon met flensjes

*
lichtgebonden
so'ep
van courgettes

*
Gestoofde lamskoteletten
in rode wijnsaus
*
Vruchtenparfait met slagroom

KEY GROEP, Oosteli|ke Handelskade 9, 1019 BL Amsterdam

Amsterdams
StadsbSad

.55?

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

En dan nog kans op Zaalbingo én op de
kwart ton bij het Pingospel. Natuurlijk
blijft er voor de thuisblijvers de kans op
de Thuisbingo; elke week ook meerdere
prijzen van 25.000 gulden. Voor uw
maandelijkse tientje krijgt u meer en
meer kansen!
Doe dus mee als u
nog geen deelnemer bent. Vul dan
snel de WIN-TWEE- Het zijn hele nette pakketjes,
MILJOEN-BON in maar het is toch heus een heen stuur hem op! le ton bij elkaar.
Dan bent u ook
mooi op tijd voor De brede glimlach van de
de grote Eindejaars- 100.000 gulden winnares in
trekking van twee oktober vertelt ons dat zij dit
miljoen. •
óók weet. Elke maand trekt de

De ton gewonnen

Elke week trekken de piccolo's Neerland's grootste knip
open voor de winnaars van
Hitbingo.

De winnende
Hitbingonummers van
10 november:
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WIN-TVVEE-MILJOEN^BON

Zaal bingo
extra getallen

1
4
7
11

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

9 17 25 34 41
10 19 28 38 44
13 22 29 39 45
14 24 32 40

Heelt u op uw bingokaart van 10
november 15 van de bovenstaande
getallen én bent u deelnemer van de
Postcode Loterij, dan heelt u de
Thuisbingo van ƒ 25 000,- gewonneni

12
15
16
18

20
21
26
27

30 43
31
33
37

Heeft u met de getallen van de Thuisbingo, de Zaalbingo en de extra getallen op het eind van de uitzending een
volle kaart, dan dingt u mee naar een1
uitnodiging plus een extra 250 gulden

Postcode Loterij de honderdduizend, en elk kwartaal het
KwartaalMiljoen. Plus de
Eindejaarspriis van liefst twéé
miljoen. Twee miljoen goede
redenen om mee te doen met de
Postcode Loterij. Voor slechts
één tientje per maand! •

Spelregels Zodra u op uw rekemngalschnlt van bank ol giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loten; Deelname Impliceert aanvaarding van het regiement Maximaal 99 loten per postcode Als u het met een alschriiving niet eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij, Van Eegnenstraat 81,1071 EX Amsterdam Trekking is ledere maand
en wordt vemch! door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekklngstysten en reglement zijn verknigbaar bi| het secretariaat Pnizen worden automatisch op uw bank- of
girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting Oe loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177 89 d d 20-10-1989 Zetlouten voorbehouden

Thuisbingo

Amsterdams
StadsbCad...

Boul. Barnaart 14

A N D

bingolijn: 06-300404. U heeft de tijd tot
woensdagavond 22.00 uur. Alléén uit de
bellers trekt de notaris 250 deelnemers,
die uitgenodigd worden voor de volgende
Hitbingo-uitzending. Bent u één van de
gelukkigen? Dan wint u al meteen 250
gulden, die de Postcode Loterij direct bij
het binnenkomen uitkeert. Gegarandeerd!

Gember*mousse

Tot de KEY GROEP behoren ook de unieke varende party-lokatie radersalonboot
KAPITEIN KOK in Amsterdam, tel. 020 - 6234971 (voor gezelschappen vanaf minimaal
80 en maximaal 375 gasten) en restauranl/partycentrum HET RECHTHUIS in Uithoorn.

Amsterdams
Stadsbüad.

Wisselende menu's met
* vis, grill en i/leesspecialiteiten
Ook wildgerechten

S

Hitbingo is nóg aantrekkelijker geworden. Want: alle deelnemers die
aan het eind van de uitzending een volle bingokaart hebben, maken
kans op een uitnodiging voor de opnamen én daarbij een prijs van
250 gulden.

* medaillons
Varkenshaas
met Gorgonzola saus

Onze zaalaccommodatie in alle vestigingen is uitermate geschikt voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrnfs) party.

Amsterdams •/
StarisbDad ..„J

'De, Qutte. Toine

E
, S

Nieuw bij Nationale Postcode Loterij en Hitbingo

Tel. 020 - 6445768

Menu BOSRAND137,50 p.p.

Kerstarrangement:

ji • Op onze luxe kamers, voorzien van bad, douche,
fï
toilet, telefoon, ktv, minibar en koffie-theezetfaciliteit
jT • Welkonstcocktail m de bar
a? • Leuk presentje op de kamer
>i • 1 x Kerstavonddiner en 2 x Kerstdmerdansant
y o 2 x Kerstontbijtbuffet en 1 x uitgebreid ontbijtbuffet'
J « Voor bovenstaand arrangement a.k 24 dec.'92 verTe
trek 27 dec '92 a ƒ520,-p.p
J*. • Voor bovenstaand arrangement a k. 24 dec.'92 ver-J
*$
trek 28 dec '92 a ƒ 652,50 p p (incl 's avonds eenl
A
Nach Weihnachtenbuffet)
w • Voor bovenstaand arrangement maar dan voor kmv - deren tot 12 jaar mits bij de ouders op de kamer a.k.
« 24 dec '92 vertrek 27 dec 92 a ƒ 138,50 p.p
*\. • Voor bovenstaand arrangement maar dan voor kmy,
deren tot 12 jaar mits bij de ouders op de kamer a k.
A.
24 dec '92 vertrek 28 dec '92 a ƒ 171,- p p (incl. 's
.w
avonds een Nach Weihnachtenbuffet)
H e Toeslag eenpersoonskamers a ƒ 35,- p.p.p n.
•Y Ook is het mogelijk om op beide Kerstdagen alleen aan
•ff. het Kerstdmerdansant deel te nemen
tr Prijs per couvert a ƒ100,- p.p.
rt voor kinderen a ƒ 45,- p.p.
W VOOR RESERVERINGEN TEL. 01652-14900

L

Meer kansen

HOTEL
BOSSCHENHOOFD

H

L

|

Hoe maakt u kans op die 250 gulden? Blijf
vooral elke week kijken naar Hitbingo.
Want aan het eind van de uitzending worden er extra getallen getrokken. Als u dan
uw kaart alsnog vol krijgt, bel dan de Hit-

2361 appartementen in
Oostenrijk voor
wmter(sport)vakanties Bel
02977 45508 voor info
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

Even heerlijk er tussenuit en genieten van
M wat Hotel Bosschenhoofd u met de Kerst
/• bieden.

x«&

Aan de zaal: altijd prijs!

Gelderland

Limburg

ting voor onze

J
A

•

Q 1lot(/10,-) per maand Q

loten (a/10,-) per maand

De lolpn worden voor drie maanden tcgeli)k geïnd

Au.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode: l l l
Postbanknummer:

J

Plaats:

150.92.11

Banknummer:

• NATIONALE
Datum:

u

modellen. Uiteraard is de oogme-

j

DE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RIVIERAPLE1N l (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V & D), 023 - 337830.

WeekMedia

bij, waarbij

rekening.
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Handtekening:

11 L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag
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Meer tenten dan ooit op Caravan en Campin
De voorzitter van het
uitvoerend comité van de
29e Caravan en Camping
RAI, drs. L.A. de Winkel
verwoordde het juist:
„Revoluties zult u niet
vinden, maar de evolutie
gaat door." Het enige dat
echt opvalt is de enorme
hoeveelheid tenten.

Dit wil neggen flat men met behulp van spiegels een numtehjk effect wil bereiken, wiint la
ten we wel zijn: m de meeste
van die toilette ruimten blijft
hel behelpen Dit neemt alle
maal met weg dat caravans vol
wassen proclnkten /ijn en je
vraagt je <>t het no» veulei ver
beterci kan worden. Ei / i j t i er
ongeveer 800 te bezichtigen

CARAVAN*
CAMPING RAI

E ZUIDHAL van het RAIcomplex is voor het eerst
in de geschiedenis geheel
gevuld met tenten in allerlei
soorten, maten, kleuren en
prijsklassen. Op een oppervlakte van 3500 vierkante meter zijn
meer dan tweehonderd tenten
te bezichtigen, in prijzen oplopend van zeven tientjes tot drieduizend gulden.
„In de tentensector is het in
het afgelopen seizoen goed gegaan," laat De Winkel weten.
„We pakken die positieve tendens op met een uitgebreid aanbod. Wie rondkijkt, zal ontdekken dat kaki en canvas allang
niet meer de modekleuren zijn.
Alle kleuren worden uit de kast
gehaald, inclusief de lichtgevende discotinten."

l

D
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Amsterdam

De Routel-Minicamp past op iedere auto

rug naar de natuur'. Integendeel, de sportieve kampeerder
maakt graag gebruik van het
comfort dat moderne materialen te bieden hebben.
De kwalificatie 'high tech'
klinkt veelvuldig. Het tegenwoordige tentmateriaal komt
grotendeels tot stand in laboratoria. Dat geldt natuurlijk ook
voor toebehoren als kleding.
Buitensportkleding wordt wel
de 'speeltuin voor fabrikanten
van moderne weefsels' genoemd. Een beetje weefsel
Naar natuur
moet: ademen, isoleren, transDe tent dus populairder dan piratie doorlaten en winddicht
ooit. Het schijnt dat vorig jaar zijn. Het ondergoed moet uw
ongeveer l miljoen 750 duizend vocht reguleren en de tussenlaNederlanders hun vakantie in gen moeten uw vocht absorbeeen tent doorbrachten. Uiter- ren. De bovenkleding tenslotte
aard gaan ze niet allemaal 'te- moet minimaal voorzien zijn

van hydrofiele coatings
memtaramen.

Yacht 50 Classic, 's werelds kortste
en

Comfort
De accessoires-markt speelt
er natuurlijk op in. Alles is gericht op optimaal comfort,
want de tijd dat je er met een
katoenen tent, -los grondzeil,
primus en olielamp op uittrok,
is voorbij. Wat betreft chemische toiletten,
koelkasten,
schotelantennes, omvormers,
zonnepanelen, centrale energie-regelsystemen, grill-apparatuur en andere zaken die het
primitieve campingleven zo
aangenaam maken, bent u in de
RAI aan het goede adres.
De branche hoopt overigens
vooral de jongeren aan te spre-

ken de komende tijd. De verkoopcijfers
van
caravans,
vouwwagens en kampeerwagens blijven namelijk onder invloed van de economische teruggang achter bij de verwachtingen. De Winkel: „We moeten
onze klanten volgen en taegeleiden. Tentkampeerders moeten
we de weg naar de vouwwagen
wijzen en daarna kunnen de
voordelen van de toerwagen
aan bod komen."
De fabrikanten van vouwwagens en -caravans hebben hun
geesteskinderen verbeterd wat
betreft
bedieningsgemak,
woon- en slaapruimte, laadvermogen en bergruimte. Want
evenals de verstokte tentkampeerder eist de vouwwagenganger compleet comfort. Fa-

brikanten m deze branche zijn
kunstenaars op de kleine ruimte, want het is soms een wonder
als je ziet wat ze erin kwijt kunnen. Er zijn er meer dan zeventig te bezichtigen, in lengtes
van 1,60 tot vier meter en geschikt voor twee tot zelfs acht
personen.

Hout in interieur
Bij de toercaravans is met
echt sprake van een algemene
trend, daar is het aanbod te
overweldigend voor. Wat wel
opvalt is dat 'hout' in het interieur weer terug is, nadat een
paar jaar de modegevoelige
kleuren wit en grijs o verheersten. 'Hout' is duidelijk een
tijdloos blijvertje. De moderne

smaak in de woningmnchting
wordt gevolgd door wandtaekleding en meubilair m licht kersen'hout met grijstinten en antraciet-accenten.
Voor de meeste caravans
geldt dat gezinsgebruik het
richtsnoer is. Dit komt onder
andere tot uiting in caravans
die voorzien zijn van een kinderkamer met dinette en stapelbed. Ook hier het oeroude
verhaal dat comfort toch wel
heel prettig is. Je kunt het zo
gek met verzinnen of het is verkrijgbaar. Zelfs de keramische
kookplaat en, jawel, afzuigkap
voor hinderlijke geurtjes.
Koelkasten zijn gemeengoed
en dat geldt inmiddels ook voor
de cassette-toiletten. Die noem
je tegenwoordig 'custom-built'.

Zorgwekkend
Bij de kampeerauto's vinden
we het grootste aanbod tussen
de zeventig en negenügdmzend gulden en als je goed m de
slappe was zit, kun je er zelis
een van twee ton aanschatfen
Maar gezien de nad< rende overheidsmaatregelen komen die
prijzen mogelijk nog hoger te
liggen. „Zorgwekkend, met na
delige gevolgen voor deze bnmche," meent De Winkel
Toch een tweetal nieuwtjes
eruit gelicht: de Mobilvetta
Yacht ' 50 Classic, 's werelds
kortste (503 cm) gebouwde
camper en de Routel Mini
camp. Dit is een ultra-lichte (85
kg) tweepersoons kampecrumt
die eenvoudig op iedere auto
geplaatst kan worden. Hij vertoont sterke gelijkenis met een
uit de kluiten gewassen skibox
Pijs: 15 duizend gulden.
De Camping en C.ir.u.w K \ ï is \.in
20 tut en mei 25 nmrmbi-i il.i^eli|Ks
Kropend \an tien lot '/es. De toei;.mi;sprijs hedraaurt tuaali truiden \ i j l t i t ;
Voor iieyinnen en i;roepcn gelden speci.ilc prij/cn. Kr is kiiulmipiani; .uu-

Zwangeren tonen mode
In het onlangs geopende Geboortecentrum Amsterdam wordt
tijdens een open dag op zaterdag 21 november een bijzondere
modeshow gehouden. Een groot aantal (hoog) zwangere modellen
presenteert de nieuwe zwangerschapscollectie voor de winter. En
voor de feestdagen. De shows worden om elf, één en drie uur
gehouden.
Verder kan men in het centrum terecht voor alle informatie
omtrent geboorte-, zwanger- en moederschap. Zo zijn er geboortevideobanden te huur en verkoopt men er milieuvriendelijke katoenen luiers. Tevens kent het Geboortecentrum iedere woensdagochtend van tien tot twaalf uur een pedagogisch inloopspreekuur van een kinderpsychologe.
Voor zwangerschapscursussen en postnatale gymnastiek kan
men ook bij het Geboortecentrum terecht. Het cursusaanbod
loopt uiteen van deelname in een zwangerenkoor tot zingen met
de baby op schoot.

Autoliefhebbers kunnen hun hart ophalen. In Haarlem is de
Cars & Bookshop geopend aan de Gedempte Oudegracht. Men
vindt er behalve een uitgebreid programma van nieuwe en antiquarische auto- en motorboeken, een scala aan internationale
tijdschriften en een grote collectie modelauto's.

Amersfoort is allang
Amersfoort niet meer. De
eens zo rustige provinciale
Keistad heeft de afgelopen
vijfjaar een
indrukwekkende
metamorfose ondergaan.
Een van de meest
opvallende uitbreidingen
is de nieuwe wijk
Kattenbroek.

Kattenbroek trekt
veel woontoeristen

door Everhard Hebly
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MERSFOORT is door het
Rijk aangewezen als
groeistad en bouwt als
zodanig 15 duizend woningen
in twaalf jaar. De stad telt dus
de nodige nieuwbouwwijken.
Kattenbroek, ter hoogte van de
afslag Amersfoort-Noord, is de
jongste. Er komen ongeveer
4600 woningen waarvan de laatste in 1994 opgeleverd wordt.
De wijk is dan in een kleine vijf
jaar uit de grond gestampt.
Daarna vertrekt het bouwvolk
naar de nog te bouwen wijk
Nieuwland.
Kattenbroek is beslist een andere wijk dan we gewend zijn
van de nieuwbouw. Bezoekers
rollen veelal van de ene verbazing in de andere en dat moet
ook, want Kattenbroek moest
anders dan anders worden.
Vond de toenmalige PvdA-wethouder drs. Asselberg. Het in
eerste instantie door de gemeente bedachte plan voldeed
in zijn ogen niet aan die normen en werd dan ook van tafel
geveegd. Nee, Kattenbroek
moest spannend, gevarieerd en De nieuwe bewoners zijn trots
verrassend worden. Daarom
werd stedebouwkundige Ashok
Bhalotra uit Rotterdam inge- voelen Eigenlijk zijn dit twee
schakeld.
tegenpolen van elkaar. In de
structuur van de wijk is een
kruis in een cirkel te herkenWoontoeristen
nen, een symbool uit de oudReizen en thuis-zijn lopen als heid. Het kruis stelt de wegen
een rode draad door zijn plan. naar de vier windstreken voor
Hij is namelijk van mening dat en en ook het aardse, het leven
mensen constant willen ont- en de dood. De cirkel symbolidekken en iets mee willen ma- seert de kosmos en de hemel.
Bhalotra schakelde na het
ken in hun leefomgeving. Deze
moet daarom voor afwisseling ontwerp van de ruimtelijke
en spanning zorgen en je moet structuur ruim dertig architecje er ook nog eens thuis kunnen ten in die ieder hun eigen invul-

A

• De best verkochte cd's
• Binnen 2 dagen gratis bezorgd
• Met je eigen toegangscode

Grote keiikcnlabnkanten
mvf'steren steeds meei in
onderzoek Zij zetten vaak
de trends in klom, materiaal
en vorm Maar ook met technische verbeteringen zijn zij
innovatief be/.ig
Zo heeft Keukenfabiikani
Allmilmo bij de ontwikkeling van zijn nieuwe keuken
programma's gedacht aan de
veiligheid voor kinderen
Voor de kookplaat is een
neerklapbare beschermrand
ontwikkeld. Deze beschermrand wordt eenvoudig naar
voren geklapt na het instha
kelen van de kookplaat en
als de plaat is afgekoeld,
klapt men de rand weer naar
achteren en de kookplaat is
vrij.
Door deze beschermrand
kunnen de kleintjes nooit j
meer in een onbewaakt i
ogenblik een pan met hete!
soep of fluitketel met kokend water van het vuur af
stoten of over zich heen trekken. De beschermrand is uitgevoerd in strak roestvrijstaal

Zwitsers wastafeltje

Autoboekenwinkel

(ADVERTENTIE)

Kïnderveilige keuken

Informatie bij: Allmllmi) Nederlaml. tel. 03200-11700.

Het Gcboortccentrum Amsterdam is te vinden in de Bosboom Toussaintstraat
22 in Amsterdam-West, tel. 020-688.1806.

Cars en Books is te vinden aan de Gedempte Oudcgracht 101 te Haarlem, tel.
023-320.595.

Acluele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy .Steenkamp,
poMbus2104.
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

op het experimentele Kattenbroek: 'het is een prachtwijk'
Foto liiam de Hollanclei

ling aan een bepaald deelplan
gaven. Het gevolg is een wel
heel erg rijk geschakeerd geheel dat veel publiek trekt.
Mare de Groot bemant namens
de gemeente het Informatiecentrum in de wijk. „Wij spreken wel over woontoeristen. Er
is veel belangstelling, juist ook
vanuit andere steden. Gemeentebesturen willen wel eens met
eigen ogen zien hoe het hier is
aangepakt en ze zijn in het algemeen zeer enthousiast. Behal-

ve degenen die op eigen gelegenheid door de wijk trekken,
hebben we gemiddeld drie
rondleidingen per week."
„De wijk is vooral contrastrijk, zonder dat de afzonderlijke plannen elkaar tegenstaan
Voor de gemeente Amersfoort
is Kattenbroek een soort 'studie-object' waarbij onderzocht
wordt wat er allemaal mogelijk
en haalbaar is. Het heeft nogal
wat voeten in de aarde gehad
dat voor Kattenbroek destijds

een externe stedebouwkundige
is aangetrokken. De volgende
wijk Nieuwland wordt weer in
eigen beheer ontwikkeld. Bij
een vluchtig bezoek denk je al
snel dat er geen structuur in de
wijk te vinden is, maar toch is
dit niet zo. De wijk is logisch
opgebouwd."
Mare de Groot: „We merken
ook dat de nieuwe bewoners
zich gaan verdiepen m de achterliggende filosofie. Bewoners
zijn enthousiast en ook trots.
Er is een anekdote waarbij een
bewoner op zijn fiets een groep
passeert die bezig is met een
rondleiding. Hij hoort m het
voorbijgaan kritiek over de rot
zooi en roept 'Hou toch een op
met dat gezeik, Kattenbroek is
een prachtwijk'."
Kostbare vijver
Afgezien van de vaak zeer opvallende architectuur, zoals de
rmnewonmgen, de boerderijenkamer en de Stille Steeg, kan
inderdaad gesproken worden
van een verrassende wijk waar
over nagedacht is. De Ring bijvoorbeeld die het centrum
vormt, is precies even groot als
het oude stadshart Een oud
centrum is haast per definitie
gevarieerd en Bhalotra wilde
zoiets, waar eeuwen aan ue
taouwd is, in vijfjaar benaderen
In die Ring komen barretjes,
restaurantjes, een wijk- en jon
gerencentrum en winkels
Daarnaast kent de Ring, even
als de oude stad, ook de Muur
huizen. Het Stadspark dat aan
de wijk grenst, heeft vooral veel
geld gekost. Alleen voor de vij
ver werd al acht miljoen guldon
uitgetrokken Dwars door alles
heen loopt de Verborgen Zone
Volgens De Groot het parade
paardje waar Amersfoort ..dm
gen wil die tegen alles ingaan "
18 beeldend kunstenaars moe
ten daaraan bijdragen De Zone
is vormgegeven naar aanleiding
van 'De droom van Poliphilos'.
een 15e eeuws verhaal van Di
Colonna. De droom gaat over
belevenissen tijdens een zoektocht naar wiisheid
Kortom, een zeer iilosoi'ische
wijk die tot nadenken stemt.

'Salue', zo begroeten de
Zwitsers hun gasten. Met dit
hartelijke welkom m gedachte gaf Alape uit Goslar
zijn gastentoilet de naam
'Privé Salue'. De designer Jochen Flacke heeft het bassin, het meubel, plateau,
lichtlijst en handdoekhouder tot een optische eenheid
gesmeed: een grote eenzijdig
afgebroken V en een rond
wasbekken in een vierkant'
plateau. De wastafel kan j
naar keuze links of rechts
van het meubel worden ge-'
plaatst en is in de kleuren
wit, manhattan, grijs, zwart,
turkoois-royal en torreblauw verkrijgbaar. Het
meubel is leverbaar in matwit en matzwart.
De ruimtebesparende afmetingen, hoogte 141 cm,
breedte 77 cm, diepte 42 cm,
maken het mogelijk om deze
wastafel ook te plaatsen m
de kleinste badkamer.
Informatie bij: L.ulrak A^enturen. tel. U1S07-11730

Kinderkookfeestje !
Verjaardagsfeestjes zullen!
er altijd gevierd worden.,
Maar vaak ontbreekt de fan-1
tasie om steeds weer iets
nieuws te verzinnen om een
leuk en origineel partijtje te
geven Het boek 'Kindei kookfeesten' zit boordevol [
ideeën, recepten, knutsel ,
voorbeelden en spelletjes
Tien leesten zijn van het brgm tot het eind uitgewerkt i
en elk teest heelt een andei
thema, dat stap voor stap m
een bepaalde volgorde is uitgewei kt
l
Allereerst krijgt men uit-'
leg over het onderwerp en de
uitnodiging voor het feestje.
rtiK'rna wordt er ingegaan on
de traktüties en activiteiten
Ook is ei een uihoerise be
schnjving van hel organisa
tieschema Tenslotte woidt '
er een beschrijving «egoven
van de recepten en de knut
sehvijze.
Het bock •KmiIcrkmiMcrslcn i-\nkniilb.iai bil <l l ' borkiMiuli'!
voor /ül.'ill l itai'M'nj \ a n Ui 1 , i
liocolv. ISBN «KI.-'d'I.HKL'.ï

(ADVERTENTIE >

Maak uw
Bi| Waaijenberg kunt u alle
denkbaie vervoermiddelen
en hulpmiddelen veigeh|ken en testen Speciale
aanpassingen kunnsn

zondei bepeikingen geioau
seercl woiden Si'n'iieounle
m heel Nederland
Shov.'iooni open op ueik
dagen van 900 1700 u ui

Keienbergweg 48,1101 GC Amsterdam Z O . telefoon 020-6910518
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ZOEK DE M I S L U K T E

MiCRO

MIC ru-,itKi>rli>iilit». \ocir /.ikrimi.in en p.utit ulier kiirmrn
umilt'n £iviM mrr l of '2 kolommen hrt-cdlc in divi-r^c
II IKTglooltrll

l'.iituiiliiTi'ii vrntii'H' wij ii.uii ilc s|«-ii,ili' lii.n u|i ilc
p.ifïm.1 „Ml( HIVS".
l'l.i.ll-illg IN Minnelijk in ilc Milf-rnilc ulihc:

/ \ l \ ' l ) U I ( ) H I S N l l U W s m . V I ) / O.tó ,>ci Miillimcli-r.
Sliiilin;MiJil ilniiil.ig 15.00 uur
U kimi im ii k-,1 icIHonisi In- <>|>£i>v< u O2 r )07-I71(if) uf
iilf;c\i n//cnili'ii .uui.
* /.iniKoiiils Nirimshl.ul, (iaslhius|)lclii 12,
2012 JM Aniilvnorl.
*• Iltliiinl.Uii mi r on/r IIVCM^C .i.inllckkclljki' .uKclti iiuct iiniliiii.ilic^ in <l< MKIO\ /ijn u[> a.mvr.ug op on/r
kiinloicn \crkrij^li.iiii
* \'oin bnc\< u iinilci iiuiiinicr wniill l rc^cl c\lra m
ickriiuii; p'lil.ll hl. .llsllllilc / (l.00 .Illlll kosten

*

Hij pl.ulsiu^ u, <lr Mu io\ uuidcn £rri] hrwijsMimimi'rs
M'islililiil Op \ * i / o r k uonll ,1,111 .iilvcitcfiilci 1 . huilen
liet \c\vpiculiM^-igclncil ecu kr.llll u'isluuul llici\uoi
wunli / 1,00 MI ickniiiin nclii.u In

020-562 62 71
(dit nunimrr i-> niet UKII Ixvuigkl.u lilcn) uf /ruilt n tuit

MHTO'N WrrknuMÜu
IWlius 156 - 1000 AD Amsterdam
IV* -ilinlm^Mijdri], p'klrri voor plaatsing in dc/elfilc werk.
Voor do l>L'Ulm£ ontvangt u rrn ,u< cplgiruk.uirt.

GRATIS

Woninggids
van Zandvoort
BH

E

ffQi 4PC
S U t makelaars o.g.

Oproepen - Mededelingen

Zalenverhuur

TREINBEURS te Amstelveen-Zuid met grote werkende modelbaan In Keizer Karelcollege, Elegast5, opzat 28nov.,van
10-15 u Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen Inl 02990-40354.
* Allen hartelijk dank voor inzet zaterdag j l verkoopdag
Woninginrichting
N H Kerk

VERENIGINGSGEBOUW

* BIJ deze nog gefeliciteerd * Hoogslaper bruin,
met jullie jubileum, 't feest ig 5- B 85 -H 175 ƒ 100
was beregezellig Nog veel Tel. 02507-17935.
plezier m Londen1 Y + C
* Concert Zandv Mannen<oor zat 21 nov 20 u Herv
<erk Kaarten AKO, Tromp
<aaswmkel, Kaspers , Komnginnew 43 Tel 02507 16711
DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

De Krocht
irote Krocht 41, Zandvoort,
11.02507-15705 b g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
S. Zwartendijk - Nes a/d Amstel
M. J. de Lange - Amsterdam
M. Schiebroek - Zevenhoven
C. D. de Vries - Amsterdam

Te koop
gevraagd
diversen
* T k. gevr. koperen kroon
langlamp met 6 kaarsen
"el 02507-14519

* Te k pr senioren stoel,
Onroerende
'/2 jr oud Nieuwpr. ƒ 695 nu
NVM
Tel. 02507-12614
goederen
te koop
ƒ250
Tel
02507-17193.
C.UKCUUVI
belegde broodjes
gevraagd
*
Te
k
wolvloerkl
2bij3mtr
gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd,
BROODJE '/2 jr oud, nieuwpr. ƒ390, pr.
Te koop aangeboden diversen
BURGER Tel 02507-18789. ƒ150. Tel 02507-17193.
GARAGE
* T k wit wandmeubel, m
TE KOOP GEVRAAGD
ERVAREN SINT en PIET
gst., 2 jaar oud ƒ250
Tel. 02507-14534
op bezoek? Bel na 18 uur
Te koop aangeboden
Tel: 02507-20032
02507-17669
Woningruil
em huisje Pnnsesseweg 21
Kunst en antiek
staat leeg
vanaf 4, tot 7 meter
Tel 02156-8385 tussen 1200-1300 u , of na 18.00 u
Hallo mensen
00
RUILADRESSEN
in
* Te k opklapbaar wand- T k weg verhuizing' Witte Bent u al eens bij kapsalon
'*'dam. GRATIS informatie bij
Morris
Antiques
stoeltje voor badkamer, Vi jr smeedijzeren wieg en een Tootje geweest, de nostalHet Oosten, 020-5882255.
1e klas Engels meubilair +
oud ƒ50 Tel 02507-17193
mooie gaskachel, weinig ge- gisch ingerichte salon op de antiek Overtoom 445 A'dam ,angeb. in H'lem, ruime 5k
Amstelveenseweg? Op verTel
vonmg met grote voor- en
* Te koop oude Chinese bruikt, 3 jr oud
zoek is Tootje ook op woens- tel.- 020-6836683/6222077.
vaas Hoogte 50 cm, ƒ 175 023-240873 na 17 uur
dag weer open, dus alleen op T.k. mooie, Mechelse, eiken chtertum, ± ƒ750 p.m
Kaviakooi ƒ 15 02507-15817 * T.k a 1 cavia/hamsterkooidinsdag gesloten Het adres medaillonkast, ca 1920, 2 la- ievr 3k woning in Z'voort
abij centrum. 023-351493.
* F k centrifuge, 1 jr oud, 1x 35 X 65 cm ƒ 35, opklapbaar is A'veenseweg 157, bij de den met open onderkast,
tafeltennis ƒ 150, rose rieten Zeilstraat, 020-6640793. Belt i 110 cm, 1.140 cm, br. 52 cm ^angeb. woning in Amstergebruikt ƒ 50 Tel. 16333
stoel ƒ 20 Tel 02507-17503 u even voor een afspraak'
geen H H) ƒ 1450. Tel.. 02507- lam. Grote L-kamer, 1 si ka* T.k. orgelbank ƒ 25,
mer, grote woonkeuken, lig* Help de Polen Stuur eens 15035 na 12 uur.
antieke was/toilettafei met T k.a. Raf blauwe rijbroek
een voedselpakket1 Geen Veilinggebouw Amstelveen ' iad + wc, 2 balkons v. 6 m.,
spiegel en marmerenblad Eurostar i g.st 36/38.
r. ƒ 385 p.m. + zolderk. Gevr.
adres9 Dat hebben wij voor u1 Heden inbreng voor veiling
ƒ 150, babybad + standaard Tel.. 02507-19510.
vonmg in Zandvoort voor 2
Inl tel 02907-5235.
14 en 15 dec. Frans Halslaan
ƒ 15 Tel • 02507-18441
'ers. Verhuiskosten worden
33 Tel 020-6473004.
Auto's en
* Helpt
UNICEF
helpen
ergoed. Tel. 020-6120126.
Kerst-, wenskaarten en kleine
auto-accessoires
Rijles auto's
kado's S Keur-v Zalmgen,
Radio/tv/video
Onroerend goed
en motoren
Burg. v. Fennemaplem 13/4
Ook voor APK, alle merken Tel: 02507-16049
en woonruimte
naar RINKO/JONGSMA,
Foto Boomgaard
te huur gevraagd
Alblas Verkeersscholen
* Plakkers, nu hadden jullie
Cunestraat 8-10, Zandvoort- geluk, jullie avond kon niet
Grote Krocht 26.
in 5 dagen
NW-Noord. Tel. 02507-12323 meer stuk met 34 gulden in
Telefoon 13529
UW RIJBEWIJS
'e huur gevr. 2 of 3 kam.flal
Ford en Renault Service en kas, op naar Noord in flinke
UW FILM OP VIDEO
Nieuwkoop, 01724-8361
n Zandvoort voor langere peVerkoop.
pas, De Gangmaker.
ƒ 1,75 per minuut met
lode. Huur tot ƒ 950 p.m.
gratis achtergrondmuziek.
Sint op visite7 Met z'n 2 Pie'el: 02507-14721.
Schoonheid en verzorging
ten' Onze visite is uw geluk,
want dan kan uw avond niet
Kleding
Financien en
meer stuk. Tel.- 18940, b g.g
handelszaken
schoonheidssalon
13420.
* Te koop nieuw regenpak
SINT & PIET als vanouds voor maat M, merk AGU, nog m
MOERENBURG
bezoek aan huis ƒ35. Tel. doos. Nieuwpnjs ƒ 149,50 nu
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
Autoverzekering
19742 of 30747 Postb. 215, voor ƒ 100 Tel: 02507-13175
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
V.A ƒ 75 - DORSMAN
Zandvoort
Tel 02507-16123
* T k • voor de feestdagen
blijft toch goedkoper'
* Voor een reanimatie cur- zwarte smoking, rechte slui
RENT A SUN ZANDVOORT
Bel nu 02507-14534
sus in 3 midd , of avondles- ting, jasje mt 48, broek mt 46
Verhuur van zonnehemels
Divers personeel
sen kunt u nu vast plaats re- + overhemd mt 38, ƒ 100
Philips sun mobile
gevraagd
Sportartikelen
serv. Max 10 cursisten' Inl Tel. 02507-17165
02507-16085 Hr de Leeuw
Huur prijs ƒ 100,-p.w
Gratis bezorgd en gehaald rotomodellen/figur v. mode/
* T k. prachtige echt leren
Voor trouwfoto's
Hobby's en
Bel voor reservering en
Daardnjlaarzen mt 38, smalle
recl./tv, leeft, en erv niet beverzamelingen
inlichtingen 02507-30183
schacht, in zeer goede staa
angrijk, ook studentes Stuur
Foto
Boomgaard
ƒ 150 A. Laan: 02507-16473
Wees verstandig en maak duidelijke foto's (retour) naar
Grote Krocht 26 * Het is wat stil geworden
vroegtijdig uw afspraak rond- Pb 17166, 1001 JD A'dam.
wie heeft voor mij Klinkjrg. nr
om de feestdagen bij Henk Gezocht per direkt studenDiverse clubs
1, deel 1 t/m 4, jrg 2 nr. 1, jrc
vd
Feer Haarverzorging. ten, min 17 j r , eigen indeling
Tel 02507-13874
dagen, de hoogste kontante Wie laat mij MEERIJDEN van 3 nr 2, ook kopieën mag. H
betaling (ƒ70-/130 p d.)
Zandvoort naar Hoofddorp Opheikens 02507-18116.
ERVAREN VROUWEN75cpm
Info
03469-2065
tussen en terug op werkdagen.
Rijp Ord
* Te k. 10 zilv. Jul alb., div 06-320 323.63
Oppas gevraagd/
17.30-2000 uur
Bel Henk Koot- 02503-29494 jaren ƒ 15 + 10 zilv. Jul. njksd 06-320324.54 ..Rijp Chique
aangeboden
06-320 327.70 . .Negerin 35+
•*• Zuster Anna wat een pech ƒ35. Tel. 02507-17193
06-320 328.99.Rijpe Dikke Vr
Onderhoud,
de eerste weken kunnen we
06-320 329.30 .Verpleegste
niet weg Heb je iets te
reparatie,
Wij zoeken een betrouwbare
Dieren en
vertellen dan maar wat meer
iAY PRIVÉ' ben je op zoek
n.-rokende oppas (tev licht
doe-het-zelf
dierenbellen Clivia
naar 'n afspraakje met een
huish werk) v ons gezin m 3
ekkere jongen (18)'' Of een
benodigdheden
kind (6-4-3 j , d i-vrij 1130• Wij behouden ons hel
opwindend gesprek met 'r
witten va ƒ5,1500 u) m overl 2 x p w SPOED"'
recht voor zonder opgave van
2
06-320.322.61
per m Ook stukadoren
tussen 1600 1900 u
redenen teksten te wijzigen T k. aangeb. Perzische Kit hete knul
37,5c
Aerdenhout nabij bush Tel Tel 020-6444000.
of niet op te nemen
tens, tev. oudere poezen
023-242568
ewillige meisjes van 18 en
Voor al uw verbouwingen, te
Tel • 02521-14595.
luisvrouwtjes zoeken jou. 06
gel- en stuc werk, zeer vak
WOEF
320.324.01 50c p Va m.
Zonnebanken
kundig Bel 020-6166307
Personeel
wie kent mij niet
« ANNULERINGEN van uw
als je mij in het dorp ziet HARDCORE 75c pm.
aangeboden
06-320.322.76 . .Rijp en Ruig
advertentieopdrachten kunt u
natuurlijk ik ben Snoopy
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK x x Begin er NU vast aan x x en krijg bij hondenkapsalon 06-320323.13 . . . .Hardlesb
Zonnebank
'de
Zonnewende
.Onderdanig
06-320 324.04
Heeft u een hekel aan strij richten aan Centrale Orderaf
Ellen altijd een koekie
06-320.324.34 .. .Top S & IV
ken'' Ik wil het graag voor u deling Weekmedia, Postbus Voor 'n witte kerst met kleur
word daar ook getrimd
Vraag
het
uw
wmterschilder
doen Tel 30110
122, 1000 AC Amsterdam
zodat iedereen m het dorp 06-320326.18 . . . .Meestere:
mij weer schattig vindt
Harde, RUIGE Wilde Sex!
WOEF
06-320.322.76 rooie lampei
tel. 30068
sex
Doorzichtige lingerie1 75c pm
Foto - Film
Hete meisjes van 18 wille
echt snel Sexkontakt Nu me
tel nr 06-320.330 66 75c pm

grote kerstbomen

cimco

. een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Foto Boomgaard

spsasjs'xtewwirf'iSt-K?"!

LEDEREM KLEDING

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

BIJINLEV'

Allemaal leuke meiden zoe
ken zs.m een vriend. 06
320.330.77. 75c pm.
Als het klikt willen deze me
den van 18 vaker sexkontak
06-320 320 55 37,5c pVim.

Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.320.32. 100c pm.
DUIK in bed met 'n lekkere
meid van 18! Vraag haar
tel.nr. Bel: 06-9511. 75c pm.
Er zijn genoeg meiden van 18
r. die ook het bed in willen.
Luister op 06-9603. 75c pm.-

5 regels
Gratis !

Inruil leder/bont mogeh|k Gespreide betaling
mogelijk Reiskosten
worden bij aankoop
vergoed Niet geldig bij
speciale aanbiedingen

v/h Da n kers
LEATHER VVEAR BV
ALMERE-HAVEN,: HOUTSTRAAT 8i (BU QUICKINETTE), TEL:: 036-5318204
;; BAARLE-NASSAU, WEVESTRAAT 4, IND. TERREIN, TEL: 04257:8960,

'•'V~-

Wtn$'&,5&Mtf*'p,!^Jj\<irV-W

DECEIVED

SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 en huisvrouwtjes. 06320.330.46. 37,5c pVS-m.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag haar te'.nr.
06-9502. 37,5c ptëm.
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder1 Kijk en
voel
maar! 75cpm 06«:•*;> :LS&K$$«'S«)ïWA'iv;
320.329.30
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES gevraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 1300 en
22.00 uur 02507-16141 of
023-400130
WILDE MEIDEN 75c pm.
06-320.326.77 .. . .Ruige Sex
06-320.326.63
Sexkast
06-320.326.19
Effe Vlug
06-320.325.54 . . . .Volle Bolle
06-320.327 Oô.Grieks Standje
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 1800
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.
ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen
75c pm
Schooljuffrouw . .. .06-95 09 •j-tltB/fc^PpllI.ilLfls;
Effe Vlug
06-96.92
Meisjes
06-96.40
S&M Club
06-97.91 •>ëSp
TOPSEX 25+
06-97.92
Hardcore
06-97.94 • . . • •v.vi-.-^.-.^j.'iv.'.-r^j.-'.iMVrf^;./,^:-:.--:..^-;'':
Zij 18, naakt bukt ze voorover
Jij staat achter d'r' Op z'n
grieksi 75cpm 06-320.327.06
:
:
Zoek jij wulpse meisjes van •'?."". '\ ~.?'-"-iï' ,;';-ffv*&^'&,j&$:?.i?%-'-'r,;/;
18 jr.' Bel Supersexkontakt
06-320.320.44. 37,5c pttm.

BODY PARTS

mij

LIVE WIRE

LIVESEX PRIVÉ! 100cpm.
De madam verbindt je doo
voor een privé gesprek!
Grieks standje
06-95.05
Rijpe Vrouw
06-96 O1
S&M Live
06-96.2
Tieners Live
06-96.3
Jopsex Box 25+ .. .06-97.2
Frans Standje . . . . . .06-97.3
Meer dan 240 vrije meide
Diversen
zoeken jongens voor sex
Info: 06-9766. 75c pm.
Meer dan 400 meisjes wille X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
een afspraakje met jou. 06 kamerverhuizingen. Voll. verz.
320.322.11.37.5c pVim.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

ONCEUPON

JlÜBIMil
LADY BUGS
MIRACLE

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Boeken
Tijdschriften

ZANDVOORT-SLUIS
HULST-PUTTE,
NOORDWIJKAANZEE
VALKENSWAARD/LOMMEL
BAARLE NASSAU
KOQPAVOND GEOPEND
HELMOND KOOPZONDAG

HOMO: Waar gebeurd, knullen
onder
elkaar.
06320.327.01. 75c pm.
Homo: Zoek je 'n hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraakje? 06-320.330.18.37,5c plérn
Homojongens van 18 onder
elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.33088 75c om.

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy (18)
Bel 06-320.330.95 37,5cpViim
IK WACHT DAT JIJ ME BELT
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.
069-789 (100 cpm).
KOM LEKKER MET ME (...
mijn adres, mijn telefoonnum
mer en hoe ik eruit zie, verte
ik je als je belt 06-96.80
100c/m.

Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters.
~.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 37,5c p'/zm.
ONDEUGENDE
huisvrouwjes en schoolmeisjes van 18
zoeken voor straks sexkonakt, vraag naar hun tel.nr.
Bel nu 06-9661. 75c pm.
PARTNERRUIL privelijn, diekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil. 06320.330.91. 37,5c pV4m.
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn. 06-9570. 50c ptërn.
RIJPE Zwarte vrouw! Ze
draagt graag rose doorzichtige slipjes! 75c pm. 06320.327.70.
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje. 06320.321.44. 75c pm.
Schoolmeisjes van 18 jr. wilen ervaring opdoen. Daling.
06-320.330.43. 37,5c p'/2m.
SCHOOLMEISJES 75c pm.
LesbiTiener.. .06-320.323 37
2 Peertjes . . . .06-320 323.78
Straatmeid . . .06-320.326.17
Onschuldig .. .06-320.327.47
Sexles 18+35 jr 06-320.328.27

voor de particulier

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur

BI-SEX voor TWEE, direk
apart met een heet meisje o
lekkere jongen van 18. 06
32033087. 37,5c p'/2m.
* Te k. 3 gr dozen boeken
romans, defect etc ƒ 10 pe Dames die zich overdag ver
velen, zoeken SEXKONTAKT
doos. Tel. 02507-17193.
06-320.326.66. 37,5c pVim.
De allerleukste meiden bellei
Lessen en clubs
met de FLIRTBOX. Bel 06
9501. 37,5c p'/2m
* BIJ een hartstilstand kom DEBBIE's Sexdatmg Maak ',
med hulp veelal te laati Lee afspraak met haar vriendin
dus ook REANIMATIE in maa nen. 06-35022241. 75c pm
3 midd , of avondlessen bij d
Direkt een leuk meisje aan d
kruisver Inl 02507-16085
lijn Vraag naar haar tel.ni
MASSAGE + Shiatsu voor be voor 'n avondje uit. Direk
ginners 14 ma av. v a 4/ apart 06-9510. 37,5c pVim.
A'dam-C. Folder' Touch 020
Direkt kletsen met 'n leu
6624382 (kant.u.)
meisje. Bel 06-9757 en maa
'n afspraakje 50c pVim.
Bloemen, planten
DIREKT KLETSEN, met ee
leuk meisje! Bel snel 06
en tuinartikelen
320.330.90. 50c pV4m
Direkt kontakt met een meisj'
Hoveniersbednjf TONI Tuin van 18. Druk op de nul voo
aanleg en Onderhoud me meer meisjes. 06-320.322.05
Nieuwe Ideeën 023-338823 37,5c p'/2m.

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Ondeugende Evelien:
06-95.30
06 9
Bel voor Sexkontakt:
" £-°2
Zoek je 'n vluggertje?
06-96.62
Huisvrouwtjes zoeken!
06-96.&3
Snel SexKontakt
^^
Vleisjes zoeken jongens
06-96.ob
Direkt 'n meisje
06-97.1U
Bel nu snel!! 37,5c pVim.
ONDEUGENDE meiden bieden zich aan voor sexkontakt
06-320.320.36.
Be|:
vleisjes willen kletsen met leuke jongens bel snel
06'320.322.88
Blonde NATASJA doet het met twee hete buurjongens 18
06-320.324.11
Bel voor tel.nrs van ondeugende mooie MEIDEN
06-320.330.42
DIREKT apart met 'n meisje of een lekkere jongen van 18
. .
06-320.330.81
be|.
Bel vandaag nog! ! 37,5c p'/2m.

Tel. 13529

NIEUWE LEER EN SUEDE COLLECTIE

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

ESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
et sporten wordt haar lijfje
loor mevrouw verwend. 75c
im. 06-320.323.37.

ed. 22
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 5,34
ƒ 6,68

Nintendo spelletjes
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ 12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6% BTW
Naam:

DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR

Slegersstraat 2b

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

18/19 november 1992

Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19
VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC
A X 1 1 09/90
ƒ13.900.
AX 11 10/91
ƒ15.500.
AX 11 RE 02/88 ... ƒ 9.600.
A X 1 1 RE 04/89 ...ƒ12.400.
AX 11 TE 12/90 . . . . ƒ 13.700.
AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ 14.900.
AX 11 TGE 10/89 ..ƒ12.900.
AX 11 TGE 06/90 ..ƒ13.600.
AX 11 TRE 07/87 .. ƒ 8.900.
AX14TRS5-d. 10/8&7 11.900.
AX Image 02/91 .. ƒ 14.700.
AX Image 03/90 .. ƒ 14.900.
BX 14 TE 08/89 . ..ƒ14.900.
BX 14 TE, Lpg 09/89 ƒ 15.500.
BX 16 RE 03/89 .. ƒ 16.900.
BX 16 TRI 10/89 .. ƒ 18.900.
BX 19 D 06/89 . . . . ƒ 15.400.
BX 19 GTI 01/87 .. ƒ 12.750.
BX 19 GTI 07/87 .. ƒ 13.900.
BX 19 GTI 10/89 .. ƒ 19.500.
BX 19 TRD 01/88 .. ƒ 13.500
BX 19 TRD 02/89 .. ƒ 18.400.
BX Turbo D 08/89 .. ƒ 21.500
BX Turbo D 02/89 .. ƒ 22.400.
ZX Reflex 02/92 ... ƒ 22.900.
ZX Reflex 02/92 ... ƒ 22.400
Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt
Citroen en Peugeot.
BOVAG-garanties
100% financiering mogelijk
DE WEER 29, ZAANDAM
Tel.: 075-350985

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658680. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

26,11,50
5,91
6,34

Citroen 2 CV, 6 club, m. '84,
wit, nwe APK, rijdt als nieuw,
i.z.g.st ƒ 2450.-: 020.6101021.

020-665 86 86
Te koop: AUDI 100 1979
Mechanisch zeer goed. APK tot augustus
1993 + radio. Vraagprijs: ƒ2000
Telefoon: 020 - 6 65 87 53.

BMW 520 l, b.j. 12/89, wit,
Chevrolet Corsica LT, '90,
stuurbekr., centr. lock, getint 4-drs., blauwmet., zeer mooi,
glas, blauw, verlour, interieur.
ƒ 19.750.Geheel als nieuw. ...ƒ28.950
Tel. 020-6313427.

AUTO BAKKER
Zaandam,
075-177864.

IMPORT USA CARS
Full Size & S10 Pick-Ups.
Blazers, '92, geel/gr, kent.
Global Master, 5 pers.
Corsica/Beretta.
Pontiac Trans Sport.

Ford

* Crysler Voyager LE 3.0 '90
* Oldsmobil Cutl. Supr. . .'89.
* Ford Thunderbird
'87,
*Citroen BX 1.6 alle opt.'91

OCCASIONS
met Fabrieks- of Bovaggarantie
CHRYSLER:
10/89 ƒ23.500.
03/90 ƒ34.750.
10/89 ƒ36.500.
10/89 ƒ35.500.
01/90 ƒ36.000.
03/90 ƒ40.500.
07/91 ƒ39.750.

190 D
190

03/86 ƒ23.500.
01/87 ƒ27.500.

190 D
190 D 2.5
190 E
300 D

02/87 ƒ28.500.
06/87 ƒ33.500.
06/87 ƒ31.500.
07/81 ƒ 9.500.

EY E

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp

Citroen

DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
Overtoom 116-126 1054 HM A'dam tel. 020-6124876

Seat

Autobedr. Leeweg Zwanenburg Ind terr 'De Weeren'
Leeweg 11 Seat-dealer voor
ESPACE TD, 6-'90 47.000 km, H'meer-N. Tel 02907-3372
trekh. 2 zonnedaken dakrailmg. SEAT AUTOCENTRUM APC
Gr met. ƒ45000 075-173625
2e Schinkelstraat 1828
A'dam, tel 020-6763335
HH. h., tegen inruilpr. Renault
19 GTX, 3 drs., rood, LPG, 5SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
'90, ƒ14500 Renault 19 TXE,
v d. Madeweg 23,
3-drs, LPG, 3-'90, ƒ15500
A'dam - 020-6686146
R 21 GT Diesel, 4-drs , blauw
AUTOBOULEVARD
met, 3-'89, ƒ12000.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, tel 020-6627777

Subaru

NIEROP-DAIHATSU biedt aan:
Charade T.S. spec., turbodiesel '91; Charade TX 1.3i, wit,
'90, Cuore TS, aut. '88, Cuore
850 rood, '88,
Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West, 020-6183951.

• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis m heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Tel. 020-6658686.

Mercedes-Benz

Mini
Mini 1000 HLE '82
Technisch 100%, achterlicht
stuk ƒ 1650.- 020-6313427.

Mitsubishi
Colt 1200 aut. 11/83
Autobedrijf JAN WALS
Tel. 02902-61697.

Mercedes 250 TD '86,
COLT GL 1981, 5 deurs, APK
automaat,
veel
extra's tot mrt '93, kleur rood. Tel.:
ƒ32.500.- 020-6864709, na 19 uur.
Tel. 020-6313427.
GOLDCAR AMSTELVEEN
MERCEDES 300 D, bouwj. '82, Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
autom., ipr.st. ƒ4000.
occasions. Tel.: 020-6433733.
Tel.: 020-6418788
GOLDCAR AMSTELVEEN
Rat Tipo 1.4, bl. metall., 7-'88, T.k. van 1e eig. Mercedes 300
perf.st., m. 65.000 km, ƒ 12.000. D Automaat, wit, alarm, 4-'86. Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel.: 020-6433733.
Tel. 020-6926149 na 18 uur.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
LANCER 1.3 EL, rood, 58.000
Amsterdam, 020-6627777.
FIAT VERMEY B.V.
km, 1/'89, ƒ 14.000, i.z.g.st. Tel
Keuze uit ruim 35 occasions.
• „SHOWROOM",
020-6980875.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
de autorubriek m
Tel. 02975-62020.
Te koop Mitsubishi Colt '37,
Het Parool en Weekmedia
grijs kenteken, alarm, keurig
ƒ5000. Tel.. 02908-23775.

>

_^:

Aantal regels
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

^

der Helende) Meeste:
Gasthuispleiiï 12.

[g :4;.U•:

!

r' -:^

l -"- J^^i
(Xk ^ :•:\

l

64,13

76,32
88,51
100,70
1 12,89

__, n

_-<^_

n een, gel

, 1000 A%

27,56
39,75
51,94

Kadett Caravan 1.6 D, 11/83,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697.
Opel Ascona 20 S Automaat
b.j. '81. Vraagprijs ƒ 2250.-

Autobedrijf J. Walst

075-163008.
Opel Kadett bj. '84, LPG, 1 jr.
APK, vraagprijs
ƒ 2850.-

Autobedrijf J. Walst

075-163008.
Opel Kadett met trekhaak,
APK juli '93, ƒ600. Tel.:
02908-21801 na 18 uur

Zaandam,

TBKD.

" **'V, *

erdam.
^
.stelyeeiv

e deur tuit! „ , ^
aan: SHO^JvllOOM, Postl ;
^fceven ^bij Hét Parool,
'f,
ook bij \de volgende
spuw Aetiistëlst^n, Laan
; \Zandvoort,

020-665:8686

*&xnr. 020-6^5:6321

In PRIJS gelijk
In SERVICE beter!!
Ruysdaelkade 75 A'dam-O:Z.
, Info: 020:6623167/6732853

ABRES
11.

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

VOLVO 740, GLT 16 V.
10/89, V 2 V , leder bekl, airco,
elect schuifdak, l m wielen,
alarm, geheel als nw ƒ24950

AUTO BAKKER
Zaandam,
075-177864.

VOLVO-NIEROP biedt aan
240 DL 2 3, stat km 75 000,
'89; 240 GL, 2 3 Stat, LPG,'87,
240 DL, 23, Sedan, Lpg, '90,
440 1 8 Lpg, '91; 440, DL, km
20 000'91,440 GLT, rood '90,
480 ES, rood, 87
Vancouverstr 2-12, A'damWest, tel 020-6183951

Algemeen
Auto Service Wetter
Subaru-Lada dealer
LADA Samara 1 3 . .
'88
LADA 1200 S
'86
LADA 1200 S
'88
LADA 2105 1 2 .
'90
LADA 2105 15
'87
LADA 2104 1.5 Stat. . . '87
LADA 2104 1 5 Stat.
.. '90
SUBARU Sportcoupé 1 6 '86
SUBARU Mini Jumbo .. '87
SUBARU Mini Jumbo .. '84
Opel Rekord 2 O ...
'82
Mitsub. Colt 1 4 GLX . . . '82
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg,

02907-6572

+ 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020 6844079 Tevens INKOOP
Let op ± 25 auto's v a. ƒ 1000
tot ƒ 10.000 met nw APK Inruil
gar mog Tel 02990-37825
Let op Oranje Hek Wagenpark
Johan Boom, Zuider Akerweg
83, A'dam
Osdorp
Tel
020-6105478. ± 100 auto's v a
ƒ 300 tot ƒ 10.000 Bekend om
onze Garantie al v.a ƒ 1000,
dagelijks geop van 9 tot 20 u

Klassiekers
en Oldtimers

± 50 auto's, APK gek. DenT k Rat 500, b j. '70, APK 5-'93
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat Geheel gerestaureerd in z g st.
Haarlemmerweg, bij molen. de-nr kl beige Vrpr ƒ6500
020-6844079 Tevens INKOOP Tel 020-6410922. Na 1900 uur

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B.V
Tel.' 02502-45435

Service en Reparatie
Autobedrijf Crijnssen,
Crijnssenstraat 10-14,
Amsterdam Tel. 020-6184402.
Rep. alle merk, APK-keurmg

APK keuringen klaar terwijl ir
wacht. Garagage West-Centept
020-6122476 (zonder afspraak
2e Helmersstraat 15, A'darris

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385

A.P.K. KEURINGSSTATIO
Keuren zonder afspraa!_
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Hefbrug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig'
HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam-Sloterdijk

Adverteren in
„SHOWROOM" '
Tel. 020 - 665 86 86

Rijscholen

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
* 5*
• Bewijsnummers van een ge- * * Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek
Rover Dealer Amsterdam
*
plaatste "SHOWROOM"
Alle autonjlessen ƒ 34,00 per les.
Sloterkade 40-44
advertentie krijgt u alleen toeSUPER STUNT
gezonden als u dat bij de opvoor nieuwe leerlingen
gave van de advertentie kenRover uw dealer. Alle mod. baar maakt De kosten daarGRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze
voor bedragen ƒ 3,Gar. Boom Aalsmeer 25667.
* 5 * Hotels in Nederland, België, Frankrijk,
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg,
*
voor 2 personen, als u gebruik maakt van
onze
toch al goedkope aanbieding van
Amstelstein - Suzuki
20 Autonjlessen + examen voor ƒ 895,00
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
of
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
20 Motornjlessen + examen voor ƒ 1000,00
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.' 02975 - 62055
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
(gratis halen en brengen)
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel 020-6138473

Minor Motorcars

020-6177975

Suzuki

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Auto Arnstelstad
020-6799100
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Arnstelstad
020-6711888
Mmervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Jarmuiden 29, Australièhaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
020-6594330
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuideinde *4 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
SUZUKI
INRUIL EN FINANCIERING

Mooie Suzuki Alto, bj' 82, APK
9-'93, grijs met ƒ2250. Tel
02479-73083 na 20 00 u

Talbot

• De autorubriek
heeft een oplage
van 750 000 ex

Talbot Samba, mod '84, rood
nwe. APK, in nieuwstaat
ƒ1950 Tel 020-6101021.

Toyota

OPEL VECTRA 1.8 inj. G.L.S.
bj. 7/90, 43.000 km, wit,
Irmscher-uitvoenng, stuurbekr.,
alarm, l.m. wielen, centr.lock,
geheel als nieuw . . . ƒ 25.750.

AUTO BAKKER

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

Rover 827 SI, nieuwste model
alle opties
4/92
Rover 820 SI, nieuwste model
• „SHOWROOM":
sch.dak + ABS
4/92
De autorubriek voor
Rover 827 Vitesse manual 8/90
Amsterdam en omgeving.
Rover 414 SI, LPG, + stuurOplage 750 000 ex
bekrachtigmg
10/91 Elke week in Het Parool en
Rover 416 GSI
4/91 alle uitgaven van WEEKMEDIA
en div. andere gebr. Rovers
Tel. 020-6658686

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam 020-6942145.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel • 020-6932074.
AUTORIJSCHOOL NOVA
lid BOVAG, als u naar een stunt
zoekt, hoeft u bij ons niet te
wezen Wilt u een gedegen en
een kwaliteitsopleiding,
gegeven door vakbekwame mstructeurs, belt u dan voor info.
Tel 020-6464778 Ook voor een
spoedcursus binnen 8 weken.
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motornjschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790,-. Tel
020-6853683, b.gg 6181775,
036-5321238 en 02990-34768
GEZAKT? Slaag nu op Saba'
Antillen, week hotel/zwembad
Rijtest/theoneles/njles, A'dam
Rijschool Mobiel 0652835270

Auto's te koop
gevraagd
Te koop gevraagd elk merk
auto met vrijwanngsbewijs
Tel 02990-37825
Inkoop auto's tegen ANWB/
Bovag-koerslijst Bel voor info
tel 020-6313427.
De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant met vnjwarmgsbewijs Tel 02990-37825.

Autoverhuur

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting
- koelwagen & opnjauto
- 9-pers bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar
Heeft u nog geen njbew
bmnnen 1 wk geregeld op bestelwagen afhalen na 1630
Saba (Ned Ant.) Ook motor uur en de volgende morgen
om 9 00 uur retour
njbew tel 020-6643814.
tegen 4 uur-tarief
of 06-52840547
020-6794842, 020-6908683

Motoren/Scooters

OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O Z.) Tel 6626842

075-177864.

HH h., tegen inruilpnjs- Toyota
CannallXL1.6, 16V, grijs met.,
T.k. Opel KADETT GTE 1.8i, LPG, 10-'89, ƒ 14.500
b.j.'83, APK, 3-drs, rd. Vrpr, Camry 2.0 Xü 16 V, antr.gr.
ƒ5250,-. Tel: 02975-40158.
met., el. schuif/kant.dak, LPG,
12-'89, ƒ 14.500
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, tel. 020-6627777.
205 ACCENT 1 1 inj. cat., grijsToyata Dyna 100,
metallic, bj. 5-'91, km 26.000,
Diesel, '88, piek up,
vr.pr. ƒ 17.000. 020-6142295.
dubb. cabine, grijs kent.
COBUSSEN AMSTERDAM
IMPORT USA CARS
Sinds 1930
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Wij gaan verbouwen!!!!
Wij moeten ruimte maken'!P
Tel. 020-6670121.
Wij hebben daarom de beste
inruilauto's nu extra
prettig geprijsd.'!!!
Kom kijken!"!
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
100% Garantie!!!!
BAAS
COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
Voor nieuwe en gebr auto's
Baarsjesweg 249-253, direkt
Jacob van Lennepkade 295
bereikbaar v.a. Postjesweg
Tel 0206183855
Amsterdam. Tel. 020-6121824.

Peugeot

l

|f/^fbautstraat 01,'
"

26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106,50

Opel Kadett, b.j. '82, punt gaaf,
nw. APK, LPG, ƒ2450.
Tel 02990-37825.

Opel Ascona, m. '82, mooie
gave auto, APK, ƒ 1250.
Tel.: 020-6101021.

\

Telefoonnummer:

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats:.

020-6719154

Rover

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnjs cxcl. Pnjs incl.
advertentie in.
n.
6% B.T.W. 6%13.T.W.
Schrijf hier in bloklcttcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

020-6180967

ASTER B.V.

o ,\
&-T^-^?^v>X^Vi.<
^!VjV:A ;>; r
jf'-Vi nu zelf een, ,srtowrqpm hèè^lo^^^aü<x>/Blinkend voor det.jdeï^zèti'inet een
SHOWROOM 'z;et;ö"uV auto jï^èmèCtóè^è^chijnw^rpers. SHô^^ööM^is de speciale '"-'\\,v^
autprabriek Va»' HétVatèol en allè^meSiws-^en huis-a^huisbladerl^m\i^elanedia in heb gebfëdv* '
Grck>tiAmsterdarïij Uw Vdv%rtentie verschijnt;ih- eenseribfme oplage-^'v^a^-c4",750.000 exemplaren^
van "Njv^e^p t6t Zanidvpbrt. A - - 's°
~"'-.\
^ ;<"\'\"•';^;-:-''- 1 %
^ V*
>

RENAULT-DEALER

De SKODA-Dealer
voor Amsterdam

Subaru

Opel

;

Skoda

biedt aan, met 1 jaar
topoccasion-garantie.
Lancia Thema 2.0 Turbo, ong
'88, groen met, sportvlg., chm- R 5 TR 3-drs Campus .01/90
contr. el. ram., deurvergr, nwe R Clio RN 1 4 3-drs .. 06/91
R 11 GTX5-drs . . . . 10/85
APK, ƒ 13950. 020-6101021.
R 11 TL Chev. 3-drs .. 03/87
R 11 GTL 3-drs
.
.05/88
R 21 TL 1.7
06/89
Actiemodel
R 21 GTL 1.7 Symph 10/88
R 21 TL HB. 1 7
. . . . 06/91 BIJ DE GROOTSTE DEALER
VAN NEDERLAND
R 21 GTS Nevada ... 12/91
R 19 GTS 5-drs . .. 01/89
Officieel Mazda-dealer voor AMSTERDAM E.O.
De
Mini Jumbo
R 19 GTX 5-drs
. . . . 10/89
MAZDA 121 GLX, nieuw model
1991 ƒ 19.750.
R 19 GTR 3-drs
.. 12/89
Super
White
MAZDA 323 HB 1.3 GLX
1988 ƒ13.500.
R 19 GTR Chamade ... 12/89
Extra's
MAZDA 323 HB 1.3 LX, nieuw model . . . . 1989 ƒ14.500.
R Expr. 1.4 Combi .. .04/86
radio/cassette op slede,
MAZDA 323 HB 1.3 GLX
1989 ƒ15.500.
Rat Uno Champ . . . . 03/88
spatlappen, striping, matten
MAZDA 323 HB 1.6 GLX
1990 ƒ20.000.
Opel Kad. 1.6 Sed. ...07/89 wieldoppen, en stootstrippen
MAZDA 323 Sedan 1.3 LX
1988 ƒ13.500.
t w.v. ƒ 2 000,-GRATIS
MAZDA 323 Sedan 1.3 GLX
1989 ƒ16.500.
of ƒ 1.000- kontantkorting
MAZDA 323 F 1.6 GLX
1990 ƒ24.500.
MAZDA 626 Coupé 2.0 GLX
1990 ƒ 18.500. Amsterdam - Noord
Bovendien nog 2 jaar lang
MAZDA 626 HB 1.8 LX
1989 ƒ19.500.
gratis onderhoud tot maximaal
Asterweg 14
MAZDA 626 Sedan 1.8 GLX
1990 ƒ21.500.
15.000 km per jaar
Tel. 020-6370565/6372165
VOLVO 340
1987 ƒ 9.000.
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
Aster zegt het met service
SEAT Ibiza special
1990 ƒ 12.500.
SUBARU-HEERE
Toyota Corolla 1.3. automaat
1989 ƒ17500. T.k. Renault STL metallic rood
Ceintuurbaan 225, A'dam
'86, 5 bak. Radio/cass. ƒ 5950.
Alle auto's met BOVAG GARANTIE
Inl.: 02995-1328
Burgemeester van Leeuwenlaan 31, Amsterdam
Telef.: 020-6130727.

Fiat

^

Renault

Lancia

MAZDA 't Amsterdammertje
Amstel 340, t.o. Carré
Tel.: 020-6236491.
Van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 18.00 uur

Daihatsu

Visa '82, APK 3-'93, 94.000 km, HH. h., tegen inruilprijs: BX 16
nwe banden, remmen, uitlaat. TGi, LPG-o.b., 5-'90, ƒ 14.500.
ƒ 1825. Tel.: 020-6364617.
BX 16 RE, LPG, 1-'89,
ƒ11.5000. BX 14 T, LPG, 6-'89,
Voor een occasion
ƒ10.500. BX 14 RE, LPG, 1-'86,
of nieuwe CITROEN:
ƒ6250. BX 14, LPG, 4-'87,
XM, BX, ZX, AX
ƒ7250. BX 19 Dsl., 4-'86,
AUTOBEDRIJF
ƒ7250, CX 2.2 TRS, 6-'87,
Wim van Aalst,
ƒ7250. Visa 1.7 Dsl., 6-'85,
uw Citroen-specialist
ƒ3950. BEREBEIT, Amsteldijk FIAT PANDA 750 CL in z.g.st.,
MIJDRECHT:
25, Amsterdam, 020-6627777. 10/'88, APK tot 3/'93, 29.000
km, blauw. Vr.pr. ƒ 7.000,-.
02979-84866
T.k. Citroen BX 16 RE 4 deurs, Tel.: 020-6419910.
Let op zeer mooie EEND, wit, wit, aug. 1988, i.z.g.st., vr.pr. Rat Panda 750 L, wit, zeer
b.j. '86, vr.pr. ƒ5000. Tel.:
ƒ 12.500. Tel.: 02503-38143 na mooi, km 50.000,'87, ƒ 5.950,-.
17.30-19.30 uur 02972-3092.
18.00 uur.
VOLVO NIEROP: 020-6183951.

,, ^

Royal Class Saab's
Diverse occasions1

944 S, rood, 115.000 km '87.
ƒ 38 000 - Evt. inruil jeep
mogelijk, Nippon 02503-16679

020-6183951.

Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. f5T,-/m~ incl. btw.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh , rep , apk

Hoofddorp, 02503-14097

NIEROP-DAIHATSU

Mooiste marmer, uraniet en leisteen.
Voor wand en vloer.

Hoofddorp, 02503-14097

Resta 1.3 Cheers
1/92
Resta 1.3 Courier
5/92 LADA 2107 1.6L, 5 speed, '87,
Escort 1.6CLX
4/91 APK, duurste uitv. Perf st. Renault 4 GTL m '85, rood, SKODA Rapid, coupé '85, 1e
nwe Apk , rijdt perfekt ƒ 1750 Scorpio 2.0
12/86 Vr.pr. ƒ4250. 020-6129398.
eig., nwe APK, puntgaaf
Tel: 020-6105478
ALBERS Autobedrijf,
ƒ2450- Tel 020-6101021.
Achterdijk 37, Ouderkerk aan
RENAULT AMSTERDAM
Voor een goede occasion
de Amstel. Tel.: 02963-1767.
Top occasions met 1 jaar
garantie
Garage Koppenol
Ford Resta 1.1., m. '80, nieuwe Lancia 1600 I.E Symbol, LPG.
Wibautstraat 224
Jac. van Lennepstraat 16-22,
Apk, i.z.gst. Rijdt als nieuw. zwart met. 1988 ƒ 9 000,020 - 561 96 11
ƒ950. Tel. 020-6105478.

323 F 1.6-16V GLX, 4-drs,
rood, 1/92, 18.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902-61697.

& CHRYSLER ôüeep.

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Royal Class Saab's
Diverse occasions1

Porsche

Te koop: MAZDA 323 LX 1.3
Rover 216 SE LPG,
APK tot oktober 1993 - 81.000 km b.j. '86, Vraagprijs ...ƒ5250.Autobedrijf J. Walst
04/88 ƒ44.000.
kleur wit - bouwjaar 1986 06/83 ƒ44.000.
vraagprijs ƒ6500. Telefoon: 020-6114197. 075-163008.

500 SEL

020-6670121.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh, rep., apk

A. van de Braak Mazda

300 E

Alle zeer mooie
schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

Lada

Saab

Mazda

MERCEDES BENZ:

Door inruil:

Kamerlingh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

Tel.: 020-6310615

VISA GARAGE BV.

GTS 2.5I, Automaat
Voyager 2.5I
Voyager 30!
Voyager 3.0I
Voyager 3.0I
Voyager 3.0I
Voyager 3.0I Com

Uit voorraad:
*
*
•*•
*
*

Off. Fiat Dealer Gebr. Haaker b.v.

Houtmankade 37 Amsterdam HH. h., tegen inr.pnjs Scorpio
020 - 6278410
2.0i CL, 5-d., zw., st.bekr., 10'87, ƒ 12.500. Scorpio 2.0 CL, 5d., LPG, 3-'89, ƒ 14.950 Scorpio2.4iCL,4-d., 1-'91, ƒ 22.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, AmChrysler - Amstelveen
sterdam, 020-6627777
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(gratis halen en brengen).

Chevrolet

BMW

Tevens keus uit + 60 andere occasions
Inruil mogelijk, financiering + verzekering dir. te regelen.

075-163008.

Chrysler

Audi

ZUIPWIJK

Tempra Stationwagen Turbodiesel, 10-'91, grijs/groenmet.,
PEUGEOT-DEALER ':
20.000 km, breedstralers, roofrack nwpr. ƒ46.500 .nu 36.500
. AMSTERDAM-ZUID
Tempra Stationwagen Diesel, 7-'92, roodmet., i.h. verst, stoel +
armleuning, radio/cass., roofrack, nw.pr. ƒ42.500 .nu 37.500 NIET DE DUURSTE
Tipo 2.0 GT 2-'92 bl./gr.met. 14.000 km, nw pr. ƒ 40.000 .nu 28.500
WEL DE BESTE
Uno75 SX, 5 drs., 4-'92, zwart 3500 km, nw.pr. ƒ 28.000.nu 24.750
Uno 70 S, 7-'92, rood, radio/cass., l.m. velgen, 4500 km, nw.pr
Miriervajaan:86,- 020-6629517'
ƒ 27.000
nu 23.950
Uno 1.1 S, 4-'92, blauw/groenmet., radio/cass. 17.000 km, nw.pr. Peugeot 505, GLD, Commerc ,
ƒ 23.500
nu 18.950 11/84, Apk, i.z.gst, Rijdt als
Uno 11 S, 4-'92, grijs/groenmet., radio/cass. 26.000 km, nw. pr. nieuw ƒ3.950 020-6105478.
ƒ23.500
nu 18.950
Panda 1000 CLX, 9-'92, zwart, sportstuur, sidebars, imperiaal, Peugeot 505, XE, m '87,
z.g s t , wit, nwe Apk ƒ 7.450.spec. voor + achterbumper, l.m. velgen, extra korting ƒ 1500
Tel 0206101021.

Hyundai

075-163008.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Company Cars

020-659 48 59
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties: GOUDSMIT FIAT Amstelveen
van BX, Visa en 2CV6.
Keuze uit 50 gouden FiatAPK klaarmaken tegen gered, occasions. Tel.: 020-6470909
prijz. Verk. van losse onderd.
Over garantie gesproken i
Tel 020-6680820 en 075-702625 HH. hand., tegen mruilpnjs: Rat
HYUNDAI OCCASIONS
Tipo 1.6 iE, 11-'90, LPG,
2 jaar garantie alleen bij1
Citroen C 15 E, b.j. '90, wit, ƒ16.500. Rat Panda, 5-'85,
AUTOKROOY
50.000 km, m nw.staat ƒ 10.500. ƒ4950. Autobedrijf BEREBEIT,
T.T. Vasumweg 32
Amsteldijk
25,
Amsterdam,
tel.
Autobedrijf J. Walst
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
020-6627777.

Citroen occasion
2 x BX TRD Turbo '88,
keuze uit 40 stuks
v.a
ƒ 18.000.- XM Turbo Diesel '90 ƒ 35.500
Autobedrijf J. Walst BX Turbo Diesel '90 ƒ 22.500
BX RD Break
'89 ƒ 15.000
BX TRD
'87 ƒ 9.950
BX 14 TE, LPG
'90 ƒ 14.500
'89 ƒ 11.500
AX spec. GTI uitv. 7e mnd '91, BX 14, LPG
3-d. wit, 10.000 km., nw.st. AX 11 RE Sport '89 ƒ 9.950
2 CV 6
'83 ƒ 2.750
ƒ 14.950. 01834-3775.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
Tel.: 02940-16661
BIEDT AAN.
AX 1.0 RE
87 ƒ 7.700
AX 14 TG Diesel .91 ƒ 19.900
BX Diesel
90 ƒ 26.900
BX 1.6TGI LPG .92 ƒ29.900
ZX Reflex 1.4... 92 ƒ24.900
Seat Marbella GL .88 ƒ 6.950
Suzuki Alto GA ..90 ƒ10.850
Lancia Ypsilon . . . 88 ƒ 9.250
Opel Vectra
1.8 GLS
90 ƒ29.250
RatUno
89 ƒ11.900
Fiat Tipo 1.4 DGT 90 ƒ20.750
Rat Panda 750 L.86 ƒ 5.950
3-12 maanden garantie
Inruil mogelijk
Nu kopen volgend jaar betalen
(vraag informatie)

Volkswagen

Volvo

D FAAS
HONDA VSO MAGNA, 500 CC, Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38,1984, i z g s t . Vrpr ƒ5500 per dag, ex Btw
Grasweg 3, A 'dam Noord
020-6450490, Pascal.
Tel 020-6371826
T k Honda Goldwing GL 1000

K3, bj '78, kl zwart, vrpr
ƒ5900 Tel 02503-40111, na
360 GLE, LPG + APK, 110000 17.00 uur
km, blauw met, dec '88,
wegens vertr. buitenl, 1e eig
Tel 020-6719191.

Autosloperijen

HH. h., tegen inruilpr. 340 GL
1.7, 4-d, LPG, 3-'89, ƒ9950.
36020 GL, 4-drs, LPG, 3-'89,
ƒ14000 BEREBEIT, Amsteldijk 25, Amsterdam, tel.
020-6627777.
VOLVO 240 GL, b.j. 5/'88,
LPG, radio/cass, APK 9-'93,
ƒ16.000. Na 1700 u. 0297988057.
VOLVO 760, GLE, m. '84, nwe
Apk., grijs met, sportvelg ,
overdnve, elec. ramen, deurvergr. leer bekl. etc ƒ7950.
Tel 020-6105478

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico: ong
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's

Campers
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie
ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min Adam

Nieuwe 6-persoons
camper te huur.
Ook geschikt voor wintersport
Grote sortering ONDERDELEN
Autobedrijf
van alle schade-auto's, alle
JAN WALS
merken, alle bouwjaren
02902-61697
GEBR OPDAM B V.
Tel. 02502-45435.
RESERVEER SNEL
Het HOOGSTE BOD'''' Bel Voor I993 kunt u onze USAvoor vrijblijvende prijsopgaaf. CAMPERS nu al boeken
ADVENTURE CARS
Loop, sloop en schadeauto's
Tel.: 02990-30613
m vrijwaring Tel 020-6754193
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

GRUNDIG 50CM GROOTBEELD
KLEUREN-TELEVISIESTEREO-TELETEKST

M

M
Ls

M

teletekst

SONY CAMCORDER
F455; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Ki, autc'ocus, afstandbediend^var. sluitertijd. '2550.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en afstandbediening. Adv/2075.- SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,
8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

.
.
' 'TV t; Informatie: '' ''.•.•••••'
; 101 ;i;201 035-77B025
\SO-\; (otten,l.ï^-'y
-

1599.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

1499.

?NOS "304 AVRO 310 V
•; NCRV:340 TROSÏ350.41
_- ,
WPR038ÖIKON; 391fEdüca

I-CAMCORDER
F60; CCD, 6x motorzoom.
Superimpose, hi-fi. "2299.-

1349.

ARISTONA 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER
3SB02; Perfekte High-Quality beeldkwaliteit met Super Slow
motion en Stilstaand beeld, Auto repeat, 6 programma timer tot
1 maand vooruit, Quick-programming, ÓTR. Automatische
koppenreiniging. Tuner met S-kanalen en 42 voorkeuzezenders. Afstandbediening met LCD-display.
.Adviesprijs '1150.-

yiDEORËC(3RDERSAMEN:i ;

üdrea centraio redactie: Siudiocomp

SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend. '2220.-

Type P50-350; 50cm Flat Square beeldbuis, monitor look,
automatisch zenderzoeksysteem, 49 v o o r k e u z e s t a t i o n s ,
elektronisch cijferslot, TELETEKST, STEREO (4 speakers),
euro-AV-aansluiting en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs '1469.-

1498.-

INDESITD310WF
INDESIT1200TOEREN
LUXE VAATWASSER
WASVOLAUTOMAAT
6 programma's, 1 2 couverts en l
Voorlader, centrifugegang geruisarm: Adviesprijs' 1099. 1200trn/min., rvs trommel
zeer zuinig. Adviesprijs'1299.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanksgrote inhoud kompakte
BAUKNECHT VW
afmetingen. Kwalitatief uitste
kende koeler/vriezer. Adv '848.- 1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '1199.BOSCH VW PS210o"

vJatw 949."

899.-

INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4- HOLL. 1000 TOEREN
sterren kombikast. Adv."899.-

799.-

1349.-

ZANUSSI WASAUTOM.

699.-

ZANUSSI 2-DEURS

JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

BAUKNECHT 2304

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. "1599.-

Type 2596; Adv.'799.-

499.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS MOULINEX KOMBI
trommel EN kuip, centrifugeert 800 WATT + GRILL
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geëmailleerd. Adviesprijs '2199.BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en l
draaiplaleau. Adviesprijs'899.-1
SIEMENS 1000 TOEREN
1000 loeren. Adviesprijs*1878.-

399.

S O N Y 5 5 C M K V X 2 1 2 1 BLAUPUNKT VHS HI-FI
750; 4 koppen, 8 uur,'2095.STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinitron beeldbuis, euroscart,
stereo, teletekst en afstandbediening. Adviesprijs'2000.- PANASONIC VHS HI-FI
F65; 4 koppen, VHS-HQ.' 1894.-

1199.-

\IIAAC,

OV C

••mmmiirnfflllB^^m H|Ï^»V~'--"-

J^>y^7=vv'7rr-rai

>i-?M H IA'"*/A"

•^e=^-@^fe=L=J

SONY HI-FI VIDEO
SLV615;VHS-HQ,4koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

1399.-

1449.-

»_* PANASONIC 63 CM
^STEREO TELETEKST

1299.
SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1749.SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099.

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adviesprijs'769.-1

349.-

• •"- -rR~ Uager kan

1099.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Koelruimte op "ooghoogte". Adviesprijs'979.-

499.-

1395,

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron |
WAS/DROOGKOMBINATIE +_hete-lucht oven + grill.
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt+draaiplateau.

549.

1445.-

ZANUSSI K/V (OJ)

699.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
e bewonderen! Wat zegt u KOMBI MAGNETRON
/an deze AEG/BCC stuntaan- 3 IN 1 + DRAAISPIT
PHILIPS /WHIRLPOOL bieding? Adviesprijs'1549.- 35 liter inhoud, 800 Watt ver-1
mogen en digitale tijdklok.

719.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, +
TELETEKST + PDC! '1 409.-

749.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
31 2; 3 koppen, perfekt beeld,
-CD-afstandbediening. '11 45.-

199.199.MOULINEXFMIUs"

239.-

895.-

899.-

MAGNETRON OVEN
Snel-ontdooien en verwarmen, j

SAMSUNG RE570

SIEMENS KS2648

JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! '1899.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1479.-

599.-

INDESIT PROMOTIE"

BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

1299.-

MIELE VW G521

STUNT! 550 TOEREN

SHARP VHS-C CAMERA
7950; LCD-kleurenzoeker!' 1999.-

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

ill 799.-

819.-

BCcHQSU

MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

699."

1245.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

855.-

BAUKNECHT WA6500

899.
KOQP ZONDER
: RISICO
•'•-"
'ds23iaar:op

795.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. '825.-

JVC 55 CM KTV

AFSTANDBEDIENING

799^-

ARISTONA VHS VIDEO
SBOIHQ, afst.bed. Adv.'995.PHILIPS

850

ARISTONA VHS VIDEO
3SB02; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. '11 50.-

TOEREN
BOVEN.ADER
_
Type AWG089; Opvolger van
130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer de nu reeds legendarische
fraaie uitvoering met formica PHILIPS CC1 000, echter met
bovenblad. Officiële garantie. REGELBARE centrifugegang
ot 850 t.p.min. Thermisch gestuurd, eco-knop. *1495.-

jvc VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. '879.K7C1

265.-

Df 3

STUNT!VHSHQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.
SONY3KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. '1220.

799.-

SONY VHS-HQ VIDEO
V212; afstandbediend. '1000,

395.-

445.-

WASAUTOMATEN

PHILIPS 160 LITER

1099,: 5 JAAR

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. '1049.- |

688.-

575.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

4101 V; Gas-elektro fornuis. In- l
kl.grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs'1425.-

645.

ARISTONATELETEKST PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ,3koppen.'1157.

558.-

638.-

L

BOSCH KTF1540

BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,
4 koppen, afstandbed. '1695.-

\\
NDESIT
FORNUIS
'ype KN5402WO; Adv. '849.- |
ETNA FORNUIS 14.00

495.-

BLAUPUNKT55CMSTUNT BLAUPUNKT VIDEO
RTV535: 3koopen.Adv'1445.SUPER TELETEKST

968.-

ZANUSSI WASDROGER ATAG ELEKTRISCH
TypeTDSO; Adviesprijs'649.- FE052A/EFF225/234.' 1445.-

OVIO
«B~ftïï
A K A I 3 KOPPEN VIDEO
VSF300. VHS-Intelligent HQ,
perfekt beeld, afst.bed. '988.-

B

RVS REVERSEREND
OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar BAUKN./BOSCH/AEG
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. "595.-

ARISTONA 51 CM

BLAUPUNKT PM3741

999.-

1000 TOEREN RVS BL

ZANUSS1 140 LITER

849

GRUNDIG 51 CM TEKST

AEG TURNETTE

nclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.'1375.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717;Adviesprijs'2275.

BLAUPUNKT70 CM
STEREO TELETEKST

BCC, waar men no
uheett! ;

899.-

160 LTR. KOELKAST

160 liter, 2-sterren vriesvak.

is een verademing.

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.

PHILIPS/ WHIRLPOOL

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-

1098.-

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro l
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis |
kookboek. Adviesprijs' 1735.-

1398,

pr«^ cyioi
li;lh?

U43J."

CONDENSDROGER
SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

BAUKNECHT LUXE
SIEMENS CONDENS

Type ST63-450; Adviesprijs *1879.-

1299.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311 ; Adv. '848.

MIELE DROGER

STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE"

1199.-

169.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IIM DF l

ABaSiiB^H^^

PELGRIMWASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

108.-

~m^T:jm-r%:
'...••
OPENINGSTIJDEN:
. J^J M f\^J"
•
maandagmiddag
.1 tot 5.30 uur
^^
~™"^'
. , dinsdag t/m vrijdag ...l.......... 9 tot 5.30 uur
....
.. , .
, . .. . . zaterdag
........9 tot 5 üür.KOOPAVOND:
•Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag ............'.. 7 tot 9 uur
zoals aangegeven door officiële Wlaarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
. importeur of fabrikant
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

Zandvoorts

Doe mee aan de
Sint-Nicolaasprijsvraag
van het Zandvoorts Nieuwsblad
zie pagina 2
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Overweldigende belangstelling voor de Sint
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Weekmedia

College B&W: 'Nieuwe woonwagen niet illegaal'

WËZËWËËK

Dertien verkeerszuilen
omver voor woonwagen
ZANDVOORT - Bij het transport van een woonwagen
zijn zaterdagochtend vroeg op de Zandvoortselaan en
op de Tolweg dertien verkeerszuilen gesneuveld. De
onverwachte komst van de nieuwe woonwagen, de vierde op het kamp aan de J.P. Thijsseweg, houdt het hele
college van burgemeester en wethouders bezig. Volgens
wethouder Termes is deze niet 'illegaal', maar er moet
wel een vergunning voor worden aangevraagd.

ZANDVOORT - De intocht van Sint Nicolaas in de badplaats is zaterdagmiddag een hartverwarmende manifestatie geworden. Vele
honderden kinderen genoten met volle teugen van het festijn. 'Zie de maan schijnt door de bomen.' Hoewel het tijdstip anders deed
vermoeden, klonk dit Sinterklaaslied vol overtuiging uit vele kinderkeien. Het weer werkte ditmaal mee: een stralende zon en een
aangename temperatuur. Het station-emplacement leek een mierenhoop met de talloze kinderen en hun ouders, die door speaker Paul
Brugman werden voorbereid op de komst van de goedheilig man. Ondertussen stond de schimmel al vol ongeduld voor het station te
trappelen, om zijn baas naar het Raadhuisplein te vervoeren.
Op het Raadhuisplein had plaatsgenoot Theo Hilbers als vanouds weer zijn handen vol, om vanaf het bordes de ongeduldige
kinderschare in toom te houden. „Nee, er waren ook dit jaar geen stoute kinderen bij," zo hield burgemeester Van der Heijden Sint
Nicolaas voor. Die geloofde hem op zijn woord. De zak bleef dan ook leeg. Er hoefde ook dit jaar niemand voor straf naar Spanje.
Na het welkom in het centrum vertrok de stoet spoorslags naar 't Stekkie in Nieuw-Noord, waar de Sint werd verrast door een ouderwets
Sinterklaasfeest. „Zoveel aardige kinderen heb ik zelden bij elkaar gezien", verklaarde de kindervriend na afloop van deze geslaagde
happening. „Wat mij betreft mogen ze dit jaar weer hun schoen zetten. Voor een bosje hooi, een stukje appel of een winterwortel houd ik
mij aanbevolen. Niet voor mijzelf maar voor mijn paard natuurlijk."

Rijverbod
ZANDVOORT - Een 43-jarige
automobiliste kreeg donderdagnacht een rijverbod opgelegd. Rond half drie reed zij met
haar auto op de Zandvoortselaan in Bentveld tegen een trottoirband. Het voertuig kwam
vast te zitten. Dat gebeurde bij
de kruising Bramenlaan/Westerduinweg,. waar momenteel
wegwerkzaamheden
worden
verricht, volgens de politie duidelijk zichtbaar voor het verkeer.
Er is geconstateerd dat de
vrouw te hard heeft gereden.
Bovendien bleek zij onder invloed van alcoholhoudende
drank. Bij een ademonderzoek
werd een gehalte met een promillage van ongeveer 1.05 gemeten. De vrouw kreeg een rijverbod van vier uur opgelegd.
Tegen haar wordt een proces-verbaal opgemaakt.

ZANDVOORT - De gemeente móet zo snel mogelijk
een goed duintaeheer opzetten voor het gebied rond het
circuit. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben daarop aangedrongen, bij hun beoordeling van het
nieuwe bestemmingsplan Circuitgebied gemeente
Zandvoort. Volgens wethouder Van Caspel wacht de
gemeente op de overname van het duingebied door de
provincie.

is vertraging ontstaan, doordat
tussendoor ook het Ministerie
van Landbouw en Visserij interesse toonde. „Wij hopen binnenkort met de provincie tot
overeenstemming te komen,"
aldus Van Caspel.

'Wij menen dat momenteel
nog geen sprake is van goed beheer van de aan het circuit
grenzende duinen.' Die conclusie hebben GS, het dagelijks bestuur van de provincie, toegevoegd aan hun goedkeuring van
het bestemmingsplan Circuitgebied. 'Toch hebben wij het

A-status

bestemmingsplan goedgekeurd
in de verwachting dat dit doel
binnen de planperiode bereikt
zal worden,' schrijven zij aan
het gemeentebestuur. 'Wij
dringen er bij u op aan om alles
wat in uw vermogen ligt, te
doen om het goede duinbeheer
zo spoedig mogelijk te realiseren. Wij rekenen op uw maximale inzet.' Het bestemmingsplan is ongewijzigd tien jaar
geldig. „Maar wij denken het
eerder te kunnen regelen," zegt
VVD-wethouder Van Caspel
over het streven naar 'goed
duinbeheer'. Maar dat zal dan
wel voor rekening komen van
de provincie. De wethouder
verwijst immers naar de onderhandelingen om het duinterrein over te dragen aan de provincie. Volgens Van Caspel was
dat de wens van twee gedeputeerden die een tijd geleden
naar Zandvoort waren gekomen. In die onderhandelingen

Volgens het college van Gedeputeerde Staten zijn in het bestemmingsplan wel voorwaarden opgenomen 'waardoor op
goede wijze de belangen van natuur en landschap tot hun
recht kunnen komen.' Bovendien is het in overeenstemming
met het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied uit
1987.
Voor zover het 't circuit betreft,
staat in dit streekplan 'beperking van de geluidhinder' centraal. Dat kan worden bereikt
door binnen het huidige circuitgebied een gecomprimeerd
circuit aan te leggen. Randvoorwaarden daarbij zijn, dat er
wordt voldaan aan de eisen van
de Wet geluidhinder en dat het
aangrenzende duingebied goed
wordt beheerd.

ZANDVOORT - Een vrachtwagen beladen met een woonwagen heeft zaterdagochtend
rond 06.00 uur divers straatmeubilair beschadigd, zowel in
de gemeente Bloemendaal
(Zandvoorterweg) als in Zandvoort. De oorzaak was dat de
lading te breed en te hoog was.
De chauffeur reed zonder ontheffing. Tegen hem en tegen het
bedrijf zal proces-verbaal worden opgemaakt.

De winterschilder

Personeelslid
aangehouden

Het gezicht van De bank

ZANDVOORT - Een 21-jarige
Zandvoorter is afgelopen week
aangehouden op verdenking
van verduistering. De man, in
dienst bij een ijzerhandel, heeft
bekend in vier maanden tijd
vijfduizend gulden uit de kluis
te hebben gestolen. Hij was vorige week in de val gelopen, die
de eigenaar van het bedrijf uiteindelijk had opgezet. Hij had
's morgens de nummers genoteerd van de bankbiljetten in de
kluis. Daardoor kon hij later op
de dag constateren dat er opnieuw geld was verdwenen. Dit
keer een briefje van 25 gulden.
De desbetreffende werknemer
bleek het briefje bij zich te hebben. Hij bekende dat hij het had
weggenomen. Later bekende
hij ook verduistering van de
rest van het geld.

Waterstanden
Datum

26
27
28
29
30

nov
nov
nov
nov
nov

1 dec

HW

04.21
05.05
05.48
06.28
07.05

LW

00.04
01.06
01.46
02.25
02.55

HW

LW

16.3612.15
17.1513.00
17.5513.46
18.3414.26
19.2514.55

07.50 03.25 20.2615.36

2 dec 08.4003.4521.1516.04
3 dec 09.2404.5022.2617.04
4 dec
0.3505.5723.2518.20
Maanstand:
EK woensd. 2 dec. 06.07 u.
Doodtij 3 dec. 09.24 u. NAP+65cm

is^weèrakiiefïmét '.'

/Ö0,-ïprerhïe
per; marvper ; dag/
TeL 02503-13515.

Anno 1957

Tegen het bestemmingsplan

Anno 1992

De beloning voor de man die wij allen kennen als de kassier van
de ABN-AMRO bank op de Grote Krocht is natuurlijk.

De Felicitatie
die elke Zandvoorter hem persoonlijk brengt op l dec. 1992,
na 35 jaar bijzonder trouwe dienst hij

A B N - A M R O Ztebank
Kerkplein 7
Gr. Krocht 12-14

Zandvoort

op
r

fe Grote Krocht

U bent van harte welkom!

blemen op het Keesomplein
zijn de bewoners begin dit jaar
hierheen verhuisd. Er zou nog
gezocht worden naar een definitieve plek.
Dat de vierde woonwagen illegaal geplaatst zou zijn, is volgens wethouder Termes 'niet
juist'. „De woonwagenwet biedt
ruimte voor vier wagens, er
stonden er maar drie." Bovendien zouden de bewoners eerder al gevraagd hebben of zij
een grote wagen mochten plaatsen. Vooruitlopend op dat taesluit hebben zij een grote bétonvloer gestort, volgens Termes
meer een betonnen 'plaat'.
„Maar de normale weg moet taewandeld worden, de woonwagen moet aan de verordening
voldoen."

stelt alleen maar minimum eisen." Het college heeft 'geen
poot om op te staan om de vierde wagen te weren," aldus Van
Caspel: „We zijn destijds buiten
het bestemmingsplan om gegaan om een openbare- ordeprobleem op te lossen." Kuijken, PvdA, vermoedt dat het
college allerlei excuses verzint.
„Men doet maar. En bovendien
vangen we niets, we betalen."
Dat laatste slaat op het feit dat
de gemeente nog 70.000 gulden
voor aansluitingkosten moet
ontvangen, plus pacht over de
afgelopen periode. Van der
Heijden bestrijdt het verwijt.
Volgens hem kan tegen sommige zaken niet opgetreden worden omdat de wet deze wel toestaat. „Er is geen sprake van,
dat we maar wat aandoen."

Die voorwaarden maken deel
uit van een Plan van Aanpak
Circuit Zandvoort. Over dat
plan moeten Provinciale Staten, het hoogste politieke orgaan van de provincie, nog een
eindoordeel geven.
'De goedkeuring van het bestemmingsplan door GS betekent dus nog geen A-status voor
het circuit,' aldus het bureau
Voorlichting van de provincie.

Is het strand er alleen om op
te liggen of om langs te wandelen'? Of mogen we de kustlijn
zodanig veranderen, dat je op
sommige plaatsen niet meer op
je rug kunt liggen maar wél op
je buik, om vogels te bespieden? Moet de gesloten kuststreek tussen Hoek van Holland en Den Helder zo blijven
omdat we ons veilig voelen achter de duinen? Of kunnen we
een andere verdedigingslinie tegen het water creëren'? Kortom:
op welke manier kunnen we in
de toekomst optimaal van dit
gebied gebruik maken? Zowel
als kustverdediging als eopnomisch en ecologisch.

Loeres
Het Nationaal 1 April
-j
Genootschap " heeft
f
weer 'toegeslagen'. Deze keer
met een Trouwloeres.

ZFM is nu alleen nog op de
transistorradio te horen, op
golflengte 106.9 FM. Op de kabel wordt dat 107.9 FM. De zender van de Zandvoortse Omroep Organisatie blijft voorlopig in mono uitzenden. Plannen voor stereo-uitzendingen
zijn er wel, maar die bevinden
zich nog in een beginstadium.

Onderzoek
„We hebben wel een optie op
een stereo-muzieklijn," zegt
Groot. „Maar voor het zal waarschijnlijk nog wel één a twee
jaar duren'voor het zover is."
De
omroep-medewerkers

men'. Het onderwerp is: de al
dan niet gewenste ontwikkeling
van het gesloten kustgebied
tussen Hoek van Holland en
Den Helder.
Het is de eerste keer in Neder land dat een dergelijke
werkconferentie wordt gehouden met zo'n uiteenlopend gezelschap. 'Eén ding hebben de
negentig deelnemers met elkaar gemeen,' zegt het bureau
Voorlichting van de provincie.
'De betrokkenheid bij de kust.'
De invalshoeken zijn echter zo
uiteenlopend, dat het overleg
tot verrassende uitkomsten
kan leiden. Maar dat blijkt ook
de bedoeling, omdat een nieuwe aanpak kan leiden tot een
'meerwaarde voor deze streek.'
De uitkomsten worden in de
volgende editie van deze krant
vermeld.

Volgens het programma zou
hoogleraar communicatiewetenschappen A. van der Meiden
de verschillende groepen met
elkaar confronteren. Een en ander na een inleiding door de
Commissaris der Koningin in
Noord-Holland, prof. dr. J.A.
van Kemenade, die tevens zou
Brainstormen
optreden als dagvoorzitter. De
Dergelijke vragen komen sprekers zijn: R. Hillen, dienst
vandaag uitgebreid aan bod op Getijdewateren
Rijkswaterde bijzondere bijeenkomst in staat, L.P. Van der Linden,
het provinciehuis in Haarlem. hoofd afdeling Economische
Deze is georganiseerd door de Zaken van de provincie, E.
Provincie Noord-Holland in sa- Langbroek, A. van der Louw, D.
menwerking met Heidemij Ad- de Jong (Heidemij) en P.P.
viesburo. Een dag lang zijn ver- Kohnstam, directeur Strategie
tegenwoordigers uit de politie- en Externe Betrekkingen Wilke, ambtelijke, universitaire en ma en hoogleraar Vastgoeclzakelijke wereld 'tarainstor- kunde.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Inbraak in Stekkie

hebben een onderzoekje gehouden onder bewoners van Bentveld. „Daaruit bleek dat bij 89
procent de radio-uitzendingen
via de kabel binnenkomen.
Daaruit trokken we de conclusie: dan moeten wij ook zo snel
mogelijk op de kabel." Volgens
De uitzending via de kabel Groot wil zeventig procent van
zat al een tijdje 'in de lucht', de geënquêteerden ZFM graag
maar moest steeds uitgesteld op de kabel.
worden. „We hebben zo lang
moeten wachten omdat er nog
De omroep is twee jaar geleeen aantal technische zaken op- den als lokale zender 'de lucht
gelost moest worden," zegt be- in gegaan'. Dat wordt op 29 destuurslid Lennard Groot.
cember aanstaande gevierd
met een marathon-uitzending.
„Maar nu verwachten we dat
we voor half december via de
(ADVERTENTIES)
kabel te ontvangen zijn." In verband met de naderende feestdagen wordt er haast achter gezet.
CUBE HARDWARE

Een hele dag praten over
toekomst strand en kust
ZANDVOORT/HAARLEM - Een hele dag lang
wordt er vandaag gesproken over de toekomst van
kust en strand. Dat gebeurt vandaag in het provinciehuis in Haarlem.
Daar zijn vertegenwoordigers van verschillende
groeperingen bijeen om
nieuwe ideeën voort te
brengen.

Niets anders
Bisschop Bomers had jnooit iets anders willen
O
worden. Ook geen bakker, bijvoorbeeld. Voor de lezers van
het Zandvoorts Nieuwsblad
vertelt hij wat meer over zichzelf. Deze week in de rubriek
Achter de Schermen.

VVD-fractievoorzitter Tates
gaat nader onderzoeken bekijken wat het college tot nu toe
allemaal besloten heeft. Bovendien wil hij met de commissie
Bestuurlijke Zaken een werkVolgens wethouder Van Cas- bezoek aan beide kampen brenpel is er nauwelijks een moge- gen. „Tot nu toe hebben we allijkheid om dat te bekijken, om- les van papier moeten vernedat de wagen nu onder het men, we willen nu zelf zien hoe
'Bouwbesluit' valt. „En dat de situatie is."

ZANDVOOBT - De loka- kabel de huiskamer binle omroep ZFM komt bin- nen. Daarover heeft het
nen enkele weken via de ZFM-bestuur kort geleden
overeenstemming bereikt
met kabelexploitant Casema.

is een aantal bezwaren ingediend, onder andere door de
Stichting Duinbehoud. Deze
zijn echter ongegrond verklaard. Een goedgekeurd bestemmingsplan is één van de
voorwaarden die de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) in
1988 heeft gesteld. Daaraan
moet worden voldaan voordat
de Zandvoortse racebaan definitief de A-status als nationaal
circuit kan worden toegekend.

Kinderen
Een actie van kinderen
ty
voor kinderen. Dat is de ó
grote wens van Helene Schroder. Zij hoopt op een vrachtwagen vol kerstcadeautjes
voor de oorlogs-slachtoffertjes
in Bosnie-Herzegovina.

Kampen

ZFM binnenkort ook op de kabel

Provincie verlangt van gemeente
zo snel mogelijk 'goed duinbeheer'

(ADVERTENTIES)

Beschadiging
wegmeubilair

Burgemeester Van der Heijden kreeg zaterdagochtend te
horen 'dat er een grote woonwagen in delen naar de J.P. Thijsseweg werd vervoerd, die grote
schade had veroorzaakt'. De
wagen bleek te breed voor de
rijstroken op de Zandvoortselaan, waardoor de verkeerszuilen het moesten begeven. Het
transport is gedeeltelijk ook
over de dr. Gerkestraat geleid,
waardoor even later op de Tolweg nog een zuil omver ging.
„Maar er is inmiddels al overleg tussen degeen die de schade
aangebracht heeft en degeen
aan wie de schade berokkend
is," zei Van der Heijden dinsdagavond in de raadsvergadering. „Er is proces-verbaal opgemaakt."
De fractie van de Partij van
de Arbeid had een reeks vragen
gesteld over het tijdelijke woonwagenkamp, dat vlakbij de
Thomsonstraat op een oud
stuk circuit staat. Vanwege pro-

Schieten
Schieten is niet zijn eerQ
ste taak, toch moet hij
O
de komende maanden constant met een vuurwapen
rondlopen. Ook al is het in Zagreb, waar Ivar van der Smaal
maandag heen gaat, vrij ruslig.

ZANDVOORT - In het Stekkie en de Van Pagée sporthal is
eind vorige week ingebroken.
Vrijdag werd melding gedaan
van de inbraak. Er was een
raam vernield en diverse in het
pand staande gok- en speelkasten zijn opengebroken om het
geld uit de lades te stelen. Ook
uit de kassa achter de bar is
geld ontvreemd.
(ADVERTENTIE)

FEESTMAAND
Zie onze adv.
elders in dit blad

93'

Ideaal

Mevrouw
Huijlions
is
niet
alleen.
Haar 2'2 jarig dochtertje Elise is ook van de
partij. „Voor m'n dochter hel) ik tot nu toe eiHenlijk alles bij Dirk van den Broek gehaald.
Vroeger baliy-voedinü. want nu eet ze met ons
mee, maar de Pampers bijvoorbeeld, komen
hier vandaan. Ook de melkproducten, want
een kind kan natuurlijk niet zonder gezonde
voeding. En de rest ... ja dat haal ik ook
hier", geeft mevrouw Huijbens te kennen. In
het winkelwagentje ligt een van de aanbiedingen. \Ve vragen er naar. „Handig hè. zo'n stoffer en blik. Komt altijd van pas. En dat voor
maar /1,!I9. Zoiets laat ik dus niet liggen. Ie- .U«niu«- Huijlvnx „littere k<vr i
dere keer hebben ze weer andere bruikbare l'ruiklare wiilletjiv in rfr aan/«n/iw"
spulletjes in de aanbieding. Ik kijk ook altijd
naar de advertenties en vergelijk ze met die van andere supermarkten. Als iedereen zegt dat
Dirk van den Broek zo goedkoop is. wil ik mezelf daar altijd graag van overtuigen. Tot nu toe
is dat ook steeds het geval geweest. Vat dat betreft ben ik best een beetje nieuwsgierig aangelegd. Zo was vorige week een wasmiddel in de aanbieding. Ik natuurlijk uitproberen. En
weet U wat: wast uitstekend. Veel mensen nemen altijd hetzelfde product of artikel. Ik wil
nog wel eens veranderen. Daarom is deze supermarkt voor mij ook zo ideaal, want als er veel
te kiezen valt. komen mensen zoals ik volledig aan hun trekken".

-^
^, IVS;

i,/n\" u

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat xich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

tot l april voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) . . . . _ . ' , . .:. . . i

'..:.'•,

Adres: . ... •, . .:.. ... . i... _..;. ... •
Postcode/Plaats:»..;.. ,_...:. ...i. ; . .
Telefoon:
. :
i !
; .
Giro/Banknr.: : ..... : . . ! . . . : ;
Daarna
word ik abonnee en betaal per
1
kwartaal ƒ 16.00 ; : halfjaar ƒ 29.00; ! jaar ƒ 52.00

KI

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668. Kl.OO.
Stuur dexe bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

710371 "017003"
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donderdag 26 november 1992

FAMILIEBERICHTEN

t

VAN HARTE
GEFELICITEERD
Zaterdag 28 november wordt

JOOP VAN SOOLINGEN
65 JAAR
Je bent voor ons de liefste en de
beste! ! !
Betty, Betty, Willem,
Kelly, Jody en Wodan

A

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Met grote droefheid geven wij U kennis van het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en fijne opa

Adrianus Hendricus Kreuger

Uil een donkere wereld
op God gericht
man -i/ nu aanschouwen
hel eeuwige licht.
Na een kortstondige ziekte en grote strijd is, na
voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken,
overleden mijn zorgzame vrouw, onze goede
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Maria Johanna Stokman-Heemskerk
6 september 19(M
f 23 november 1992
Onze dank gaal uit naar het personeel van Het
Huis in de Duinen voor hun goede zorgen.
P. J. Stokman
Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Het Huis in de Duinen
H. Heyermansweg IA - kamer 389
20'! 2 XM Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in de rouwkamer van Het Huis in de Duinen.
De gezongen Requiemmis zal worden opgedragen zaterdag 28 november om 11.00 uur in de parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna om 12.15 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

20 augustus 1915
f 20 november 1992
Zandvoort:
J. Kreuger-Molenaar
Hoofddorp:
K. Dalman-Kreuger
H. J. Dalman
Rotterdam:
Monique
Hoofddorp:
Marion en Edward
Hoofddorp:
Jacqueline
Nieuwstraat 15
2042 VN Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

30-ll-'92
in memoriam
Marco Vermaal
Discotheek Chin Chin

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda
beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het rechtom
over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Woningtoewijzing 'Groot Kijkduin'

023-315855

Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de:
HAT-eenheid, Stationsplein 61 (complex Groot Kijkduin).
De huur bedraagt f 444,53 (inclusief f 29,- servicekosten).
Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven
te staan als alleenstaande woningzoekende. De toewijzing zal gebeuren
volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem. Hierbij wordt ook het
norminkomen betrokken.

^ASSOCIATIE UirVAARTVERZORGING
Zijlweg 183..Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen schriftelijk
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus
2,2040 AA Zandvoort, t.a. v. sectorBewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking onder vermelding van inschrijving HAT. De inschrijftermijn sluit
op dinsdag 1 december 1992 om 12.00 uur.

AART VEER

Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de
sector Bewonerszaken. Openingstijden ma. t/m vrij. 9.00-12.30 uur.

Verleende bouwvergunning

winter
stamppot
met gratis jus

022B92 Thomsonstraat 1 - oprichten kantoor- en TD-gebouw E.M.M.
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
26 november 1992

ADVERTENTIES

Na een korte ziekte is plotseling van ons heengegaan onze kameraad en vriend

Paul Willemsen

A. H. Kreuger

27 november
25 jaar PTT Post

Hans, Tineke
Sabine, Michel
Buurman rust in vrede.

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
dinsdag 1 december 1992,20.00 uur
- cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 2 december 1992, 20.00 uur - cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 3 december 1992,20.00 uur - cie Ruimtelijke Ordening

Van harte gefeliciteerd!
Mary en oma
Annemiek en Rob
Sandra en Kees
Vooral zó doorgaan!

NIEUW! exotische
stamppot.
Wat eten we toch lekker
bij AART VEER

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Te koop

DROOG OPEN
HAARD HOUT
Kort gezaagd, klaar
voor de haard.
Bestel nu!

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

02550-22107

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Grote Krocht 25 Zandvoort
CHINEES INDISCH RESTAURANT

Vandaag overleed onze onvergetelijke man, pap
en opa

Hendrik van den Bos
Diever,
Zandvoort,
18 november 1992
6 maart 1923
Zijn leven had stijl
We hielden heel veel van hem
Diever:
Stien van den Bos-Dees "
Deurne:
Neelke en Ton Cremers-van den Bos
Eindhoven:
Petra en Roei Klijnsma-van den Bos
Groningen:
Evelien van den Bos
Zijn kleinkinderen:
Leontien, Mathijs, Pieternel,
Anne, Jonna
Oldendiever 3, 7981 LT Diever
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op zaterdag 21 november in het crematorium te
Meppel.

BEDANKT
Voor alle belangstelling,
kaarten, fruit, bloemen etc.
ti|dens mi|n verblijf m het ziekenhuis
en bii thuiskomst.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

BRIDGE
dé sport
nu ook nagenoeg alle
bridge-artikelen
ook boeken in onze
speciale
BRIDGE HOEK
v.a. 20/11
in onze winkel

Op 18 november jl. overleed onze geliefde broer,
zwager, oom en neef

Hendrik van den Bos
Namens de familie:
S. van den Bos
Heimansstraat 10
2041 BN Zandvoort

VERHUIZEN?

Ca© Wit Verhuizingen

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

'

Thorbèckestraat 7
2042 GL ZANDVOORT
tel. 02507-18940

8 .Meergranen
vloertje
400 gram

16-11-1946
20-11-1992
Purmerend:
Erik Kammeijer
Mirjam en Michel
Elise
Zandvoort:
M. A. Riemersma-Sluiters
Haarlem:
A. J. Kammeijer-de la Mar
en verdere familie
1444 VA Purmerend
Sternstraat 29
De crematie heeft donderdag 26-11-'92 plaatsgevonden.

1.55

49 m ZEESTRAAT
TEL. 02507-14567
m Vanaf 27 november
a.s. bieden wij u elke vrijm dag - zaterdag en^zondag
ra uur een lopend buffet. van 17.00 tot 22.00
ra
ra
16,50 p.p.
ra ƒ9,00 p.p.ƒ(kinderen
beneden 12 jr.)
ra
ra De eerste drie dagen krijgt iedere klant (ook
ra bij afhalen) een kleine verrassing
ra
aangeboden.
ra

J=|

EJ
EJ

EJ
0j

EJ
mj
mi
rni

HOE PUZZELT U MEE?
Zoek in de advertenties de Sint.
Zet de letter op de aangegeven plaats en stuur of
breng uw oplossing vóór
2 december naar:

Zandvoorts Nieuwsblad

Echte Bakker
Hogeweg 28 - Tel. 12989

Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort

ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOTEN WIJ
24 HEERLIJKE BANKETSTAVEN

r
V Daar ligt onze belangrijkste
taakvëri dienstverlening.

D^
" teriecnt voor:
' ~ inschrijvingen

•:;;'/.•!.•"";•;; • • '
.;;;••'•:'::-:-\

Uitvaartverzekering
NIVO-PÖLIS V

• een Natura- -; : >;:Vv : -'v : • -'• ' • ' " : ;V
üitv^
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:
Lieve Wilma
We zullen je heel erg missen.
Je was zo bijzonder.
Paul en Ellen
Maurice en Danielle
Claudia en Vincent
Joke, Jacqueline en
Michael

van 1.80 voor

BALK

Wilma Kammeijer-Riemersma

Eigenaar: Jiang Shiwu

Ei
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
«,

Dit weekend:

ook veel 5-25 dec.
ARTIKELEN
gedicht 2,50
of gratis bij aankoop

MARANED
Veel te vroeg en volkomen onverwacht is van
ons heengegaan onze lieve en spontane Wilma.
Ons verdriet is enorm. De leegte die zij achterlaat
is onvoorstelbaar.
Wij zijn dankbaar voor wat zij ons heeft gegeven
en zullen haar immens missen.

RKB4DE
VRHUIZRS

Azië

n
•~

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

l2

Wij wensen alle kinderen van de
Peuterspeelzalen van 't Stekkie en de
Mariaschool een heel fijn
sinterklaasfeest.
Dit feest wordt
gesponsord door:

J. van Campen en Zoon
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 15449
voor al uw schoenreparaties en
sleutelservice.

345

17 18 19

67

20 21

8 9 10 11

22 23

26 27 28 29 30 31 32

12 13 14 15 16,

24 25

33 34 35 36

Dit is mijn oplossing
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:

L'

JJ
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| Weekenddiensten
voort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
POLITIE:
Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulp06-11. In andere gevallen: tel. verlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer werkdagen van 10.30-12.30 uur.
06-11. In andere gevallen Schriftelijk: Postbus 100, 2040
023-159500 of - voor info over- AC Zandvoort.
dag - (02507) 61584.
Stichting Welzijn Ouderen
AMBULANCE: Alarmnummer Zandvoort: (voorheen Dien06-11. Anders: tel. 023-319191 stencentrum) Koninginneweg
(ongevalllen), Centrale Post l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
Ambulancevervoer (CPA) Ken- op dinsdag- en donderdagmidnemerland.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
DIERENAMBULANCE (Die- Belbus: Om van de belbus (voor
renbescherming): 023-246899.
bewoners van 55 jaar en ouder)
HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken,
huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per perPaardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991:
me, F. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,daarover tijdens weekend, voor een retour.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
/.owel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig. Inlichtin- ning, beschikbaar voor iedere
gen omtrent de diensten van inwoner van Zandvoort, is gradokter Flieringa worden ver- tis.
strekt via nummer 12181.
Telef. Meldpunt Sexueel GeTandarts: Hiervoor de eigen weld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.atandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- vond 19.00-21.00 uur.
theek, H.B.A. Mulder, tel. Zandvoortse Vereniging van
13185. Openingstijden (alléén Huurders: Gratis advies voor
voor
recepten):
zaterdag leden. Telefonisch spreekuur
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
zondag
11.30-12.30
en uur: 19783. Schriftelijk: Post17.00-18.00. Buiten de openings- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
tijden: informatie over de rege- Woningbouwvereniging EMM:
ling via tel.nr.: 13185.
Klachtentelefoonnummer
Wijkverpleging: Voor spoedge- technische dienst: 17577. Bevallen is het Kruiswerk Zuid- stuurlijk spreekuur: iedere eer•Kennemerland 's avonds, 's ste dinsdag van de maand van
nachts en in het weekend te be- 19.30 tot 20.00 uur.
reiken via de doktersinforma- Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' wetiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- ken op woensdag 10-12 uur, in
beth de Boer-Burgh en/of Gemeenschapshuis, L. Davidsmevr. A.C. Gombert, Koch- straat 17. Inl. 023-152152.
straat 6A, Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
] 02507-14437.
61500.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Taxi: tel. 12600.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34. tel. 14131. Open ma.
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
eniging v.h. welzijn der dieren 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
(02507) 14561, Vermissings- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 10-14 uur.
Weekend:
28/29 november 1992

Kerkdiensten
Weekend:
28/29 november 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
•op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred • 1J M Pekelharmg.
Hoofd commercie J F. Sas
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26. 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mananne Timmer.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer: 0250730497. Kantoor geopend: maandag
13-16
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Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Heiende Meesters 421 B,
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donderdag 25 november 1992

Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, Eerste Adventszondag
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: Eerste zondag van de advent, mevr.drs.
A.A. In 't Veld, Haarlem
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/communieviering
Zondag 10.30 uur: woord/communieviering, pastor Cl. van
Polvliet, Solidaridad Cyclus
Nieuw Unicum:
10.45 uur, ds. S. v.d. Meer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ochtenddienst
Zondag 19.00 uur: avonddienst

[Burgerlijke stand H
Periode:
17 - 23 november 1992
Gehuwd:
Landman, Nicolaas Gerrit en
Stam, Hendrika
Van Wieringen, Jacobus Johannes Josephus en Landman, Marion
Geboren:
Dylan, zoon van: Koning, Hendrik en Koppen, Monique
Liesbeth Nienke, dochter van:
Sterkenburg, Hubertus Karel
en Kooi, Jetske Renske
Overleden:
Rijskamp, Margaretha Hendrika, oud 81 jaar
Bos, Cornelis Albert, oud 71
jaar
Vellekoop geb. De Waart, Anna
Jacoba Philomena, oud 87 jaar
Cohen geb. Hibma, Elisabeth
Johanna Berdina, oud 85 jaar
Spangberg, Johannes Bartholomeus, oud 81 jaar
Dropvat, Willem Pieter, oud 76
jaar
Stroet, Johannes, oud 76 jaar

Ivar van der Smaal zes maanden naar Joegoslavië

'Wij hoeven niet te schieten'

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Te lange
brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bi] het
redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplem 12 in Zandvoort.
De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Radioprogramma
voor ouderen

ZANDVOORT - De lokale omroep ZFM is een ouderen-programma begonnen. Dat wordt
elke vrijdagmiddag van 12 tot 2
uur uitgezonden. ZFM is te ontvangen met een transistorradio
op iOfi.9 FM. Binnenkort is de
omroep ook via de kabel te ontTwee lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad reageren op een vangen, op 107 9 FM.
Het doel van deze semoreartikel uit de krant van vorige week, 19 november 1992. Daarin
lazen zij tot hun verbazing dat de gemeente een werkgroep 'Hand- n-uitzendmg is een 'informatief
havmg Overlast' heeft ingesteld. Die moet zich bezig gaan houden en onderhoudend programma'.
met onder andere verkeerd geparkeerde auto's, uitstallingen en Het wordt gepresenteerd door
andere obstakels op de openbare weg. De naam van de werkgroep, Hetty Sandbergen. Er worden
enige malen genoemd in het persbericht van de gemeente, doet onder andere gasten uitgenotwijfels ontstaan over het doel: handhaven van de overlast? Of digd die werkzaam zijn m het
ouderenwerk, of zich daar op
misschien toch: bestrijden?
een of andere manier mee bezighouden. Een van hen is taePERSBERICHT
reid gevonden wekelijks een column te verzorgen. Via gemeenWbRKGROIiP HANDHAVING OVbRLAM INOIiSTLLB
tevoorlichter Egon Snelders
worden nieuwtjes vanuit het
de, maar de burger zag nog raadhuis doorgesluisd.
geen verbetering.
Een naam voor het programNu gaat er wat gebeuren! Het ma moet nog bedacht worden,
In uw blad van 19 november Zandvoorts Nieuwsblad van 19 daaraan wordt een prijsvraag
las ik tot mijn grote vreugde: november 1992 meldt de op- verbonden. Ideeën kunnen in'Dorp krijgt grote beurt'. Mijn richting van een nieuwe 'Werk- gezonden worden naar ZFM,
vreugde werd zo mogelijk nog groep Handhaving Overlast'. Postbus 436, 2040 AK in Zandgroter toen ik verder las: 'Er is Mevrouw
Van Westerloo, voort, of telefonisch doorgegeeen Werkgroep Handhaving PvdA, is gelukkig met dat be- ven via 30393.
Overlast opgericht.' Dit moet sluit. Wat mogen we nu vertoch volgens mij betekenen, dat wachten? Handhaven betekent:
er nu een aantal gemeente-amb- met afschaffen; niet ontslaan;
tenaren niets te doen heeft. Im- zich staande houden.
mers: je handhaaft de overlast
het best indien je er niets tegen
De nieuwe werkgroep zal, inZANDVOORT/BLOEMENonderneemt.
dien zij haar naam waarmaakt, DAAL
In Bloemendaal is eind
er dus op toezien dat de obsta- vorige -week
een 22-jarige ZandMisschien heeft iemand uit kels op de stoepen onder geen voorter aangehouden
in verhet ambtelijk apparaat nu ein- voorwaarde worden verwij- band met een verkeersovertredelijk eens tijd een brief te be- derd. Alles dient bij het oude te ding. De auto bleek niet verzeantwoorden, die een groep be- blijven, handhaven dus. Ik kerd te zijn en is tijdelijk in
woners van de Fahrenheit- word hier treurig van.
beslag genomen. Pas als de eistraat schreef op 24 juli 1991 en
genaar een geldig verzekenngsdie ging over overlast.
Mag ik iets voorstellen? bewijs kan tonen, wordt de waRicht een derde groep op, maar gen weer vrij gegeven.
Daarna is er vast nog wel tijd nu: 'Werkgroep Tegen Overover voor het vormen van een last'. En laat het dan niet bij
'Werkgroep Bestrijding Over- signaleren blijven, want daar is
last', eventueel met hulp van geen behoefte aan.
een extern adviesbureau.
Nanda Dukkcrb
ZANDVOORT - Uit een surfZandvoort
wmkel is afgelopen week een
G.C. Ravcnhorst
groot aantal surfkledingstukZandvoort
Volgens oen woordvoerder van de
ken en truien gestolen. Een
gemeente is er m het persbericht van
33-jarige inwoner deed daarvan
de afdeling Voorlichting een onvolkoaangifte. De totale waarde van
mendheid geslopen Daarin was enitje
de buit bedraagt 20.800 gulden.
malen sprake van de (sub)werkgroep De inbrekers hadden met een
Al twee jaar wordt er gepraat Handhaving Overlast 'Handhaving' grindtegel de ruit van de voorover de overlast welke ontstaat slaat op het 'handhaven van de rechts- deur ingegooid. De schade aan
door onder andere verkeerd ge- regels ter bestrijding van de overlast'
de deur bedraagt 600 gulden.
parkeerde auto's en reclameborden op de stoep waarvan
voetgangers en rolstoelers grote hinder ondervinden.

Overlast handhaven?

Goede beurt?

Ivar van der Smaal heeft zijn blauwe baret al ontvangen. Maandag vertrekt hij naar het
VN-leger in het voormalig Joegoslavië. „Zagreb is nu nog geen vuurhaard" Foto Bram stijnen
mensen achter de Zandvoortse
Na een krentenbol en een
kop koffie kreeg de 22-jarige
'piratenzender' Radio ConnecIvar van der Smaal, kort na
tion.
zijn opkomst voor de militai„Wij hoeven niet te schiere dienst, een formulier onten," zegt hij. Dat blijkt de taak
van andere leden van het batilder z'n neus geschoven. Of
jon. „Maar we moeten wel conhij bereid was om naar Joegoslavië te gaan. „Ik heb het
stant een kogelvrij vest aan én
een wapen bij ons dragen.
om verschillende redenen
ondertekend. Als je dat doet, Want je weet maar nooit... In
hoefje wat korter in dienst
Zagreb vinden er toch af en toe
en bovendien ben je dan nut- wel beschietingen plaats."
tig bezig. Wat je leert, kun je
meteen in praktijk brengen."
Aan de reis is een drie weken
Krap twee maanden later,
durende, intensieve VN-training vooraf gegaan, onder de
aanstaande maandag, verstevige 'begeleiding' van maritrekt hij met de vierde lichting Nederlandse VN-militai- niers. „We zijn eigenlijk pioren naar de omgeving van
niers omdat we daar de winter
het oorlogsgebied. In Zagreb ingaan. Ze verwachten tempewordt hij ondergebracht bij
raturen van min 20 graden. We
een batiljon met Fransen en
krijgen wel poolpakken, maar
Finnen, dat zich op korte afhet is nog niet bekend of die
stand van het vliegveld Plaso warm genoeg zijn." De training
bevindt. Daar gaat hij met
bestond uit zware arbeid en
een klein team voor de ralange dagmarsen met slechts
dio-, sateliet- en andere vereen noodrantsoen. Na een
bindingen zorgen. De ether is mars van 30 kilometer moest
niet helemaal onbekend terer ondanks de vermoeidheid
rein voor Ivar van der Smaal. toch nog een verbindingscenVroeger was hij een van de
trum worden opgericht. Over-

nachtingen vonden in de
openlucht plaats of in de
Limburgse grotten.

Kameraad
„Er is dok veel aandacht
besteed aan teambuilding.
En je krijgt een tauddy, een
vaste kameraad met wie je
constant optrekt en over je
ervaringen kunt praten.
Maar er gaat ook sociale en
psychische begeleiding mee.
Want je kunt er natuurlijk
van alles tegenkomen." Dat
slaat vooral op de confrontatie met doden en gewonden,
wat niet alleen denkbeeldig
is.
Of hij opziet tegen het gevaar? „Zagreb is nu nog geen
vuurhaard, maar je weet natuurlijk niet hoe dat over een
paar maanden is. En op een
bepaald ogenblik kun je ook
ergens anders nodig zijn, bijvoorbeeld in Bosnië. Mijn
moeder vindt het wel eng,
maar ze heeft zich erbij neergelegd."

Auto vastgehouden

Surfpakken weg

Overlast

Er was een 'Werkgroep Overlast' die een en ander signaleer-

Vrienden voor het leven

Kinderactie voor jeugd in Bosnië-Herzegovina
ZANDVOORT - Een actie van kinderen voor kinderen. Dat vraagt Helena
Schröder aan de Zandvoortse jeugd, namens
honderden kinderen uit
het voormalig Joegoslavië.
Zij hoopt dat er een
'vrachtwagen vol' kerstcadeautjes naar het oorlogsgebied gestuurd kan worden, om de kinderen toch
nog een beetje gelukkige
kerst te bieden.

gen gewond in het ziekenhuis
of zijn op de vlucht naar een
veilige plaats. De meesten zijn
alles kwijt wat ze hadden, sommigen zelfs ook hun ouders.
De Zandvoortse
Helena
Schröder hoort dit soort berichten regelmatig via de hulporganisatie Europese Sathya

Kerstpakketje voor ieder kind
Wat kan er zoal in een
pakketje voor de Joegoslavische kinderen?

„Kerstmis staat voor de
deur," zegt Helena Schröder.
„Het feest van liefde en licht.
Voor ons betekent dat vrede en
lekkers op tafel, plus een cadeautje onder de prachtig versierde kerstboom. Maar hoe
denk je dat het kerstfeest er in
Kroatië en Bosnië eruit zal
zien?"
„Daarom wil ik aan alle kinderen vragen: stuur een mooi
kerstpakketje aan de kinderen
in Kroatië en Bosnië. Laat het
een aktie worden van kinderen
voor kinderen. Vertel het door
aan je meester op school en je
vrienden en vriendinnen. Laten
we er samen iets heel moois
van maken."

Dakloos
Er zijn heel veel kinderen
ziek, gewond of dakloos in het
voormalig Joegoslavië. Dat is
allemaal een gevolg van de burgeroorlog die daar nu al lange
tijd heerst. Veel kinderen lig-

Sai Seva. De vrijwilligers daar- cadeautjes van de Zandvoortse
van zetten zich al maanden jeugd bij de Joegoslavische kinlang in voor de slachtoffers. deren terecht komen.
Daardoor kunnen er al regelmatig treinen met hulpgoedeDriejaar geleden heeft zij een
ren naar Kroatië, waar Sathya zelfde actie gevoerd voor een
Sai Seva samenwerkt met an- kindertehuis in Zuid-India. Dat
dere hulporganisaties. Met was een enorm succes. De
hulp van deze organisaties kan Zandvoortse jeugd deed masHelena ervoor zorgen, dat de saal mee.

Als het even kan, dit jaar ook
een kerstpakketje voor de kinderen in het oorlogsgebied

„Het zou reuze leuk zijn als je
er een zelfgemaakte kerstkaart
bij doet, met een groet, je naam
en het land waar het pakje vandaan komt. Je kunt bijvoorHelena Schröder: „Om te be- beeld ook zelf kerststerretjes
ginnen kun je kiezen of je het maken of het doosje van binnen
voor een jongen of een meisjes heel mooi versieren met sticmaakt. Voor allebei mag na- kers of glimmertjes en engeltuurlijk ook. Op het pakketje tjes. Wat denk je, hoe ontzetschrijf je dan in het Duits: Jun- tend blij die kinderen daar zulgen of Madchen. Daaronder len zijn als zij zo iets krijgen in
laat je wat ruimte vrij. Daar- die voor hen zo moeilijke tijd."
door kan de vrijwilliger in
Kroatië er de naam van het
De kant-en-klare pakjes kunkind opschrijven, waar jouw nen op de zondagen 29 novempakje naar toe gaat."
ber en 6 december 's middags
tussen 3 en 5 uur bij Helena
„We proberen alle kinderen Schröder afgegeven worden, op
een zelfde pakje met ongeveer het adres Emmaweg 21. Wil je
de zelfde inhoud te geven. Het nog wat weten, dan kun je belliefst met ongeveer deze in- len: tel. 14855.
houd: een busje Ovomaltine,
Multi-vitamien tabletten voor
Op zaterdag 12 december verkinderen, cacao, kleurpotlo- trekt er weer een groot goededen, klein doosje waterverf, renconvooi uit Station Utrecht
kleurboekje, schriften, een bal- naar Kroatië. „Ik hoop dat die
pen, potlood, gum, klein speel- trein helemaal afgeladen is met
goed, gedroogde vruchten, no- kerstpakketjes van heel veel
ten, snoepjes, chocolade, theel- kinderen uit Europa. Namens
ichtjes met cupje, lucifers en de kinderen uit Joegoslavië alwat kerstmateriaal."
vast hardstikke bedankt!"

Foto Biam Stiinen

ZANDVOORT - 'Een unicum in de Zandvoortse geschiedenis' zo noemde ambtenaar van de Burgerlijke Stand Jaap
Methorst het dubbel huwelijk dat donderdag in het raadhuis werd afgesloten. Voor hem stonden twee bruidsparen
in spee. Broer en zus Nico en Marion Landman trouwden
op dezelfde dag en waren tevens eikaars getuigen. Marion
(39) en Nico (37) leerden hun respectievelijke 'vrienden
voor het leven' kennen op een terras aan het naaktstrand
en in de discotheek. Zij waren van plan hun toekomstige
wederhelften Sjaak van Wieringen (42) en Hennie Stam (35)
voor eeuwig trouw te beloven. Volgens Methorst moest er
echter eerst een examen worden afgelegd. De vragen bleken niet al te moeilijk. „Er is maar één antwoord mogelijk",
zo stelde hij zijn kandidaten gerust. Op zijn vraag 'Neemt
gij tot uw wettige echtgeno(o)t(te)...' werd dan ook foutloos
viermaal met een volmondig 'Ja' gereageerd. „Geslaagd",
zo beloonde Methorst de kersverse echtparen.
Na afloop van de plechtigheid werden de nieuwbakken
bruidsparen met een persoonlijk geschenk verrast. Methorst overhandigde na de trouwboekjes aan ieder ook een
prent met een oud dorpsgezicht. De rondvaart per boot en
het gezellige etentje later op de dag waren voor eigen
rekening.

(ADVERTENTIE)
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Mijns Inzien:

Even voorstellen:
Mijn naam is Inge-Lisa Krijger.
Ik werk nu drie maanden bij de
Rabobank aan de Grote Krocht in
Zandvoort. Tijdens mijn opleiding aan
de MEAO liep ik al eens stage bij de
Rabobank. Het werken op een bank
sluit prima aan op mijn studie.
Daarnaast vind ik omgaan met
mensen leuk. Ik houd mij voornamelijk bezig met bankzaken die
betrekking hebben op de jeugd.
Ik vind het belangrijk dat kinderen
zo vroeg mogelijk met geld leren
omgaan, zodat ze geleidelijk aan leren wat een bank voor ze kan
betekenen.

y

"Veel ouders, maar ook grootouders, vinden het leuk om te sparen voor
hun kind of kleinkind. De Rabobank biedt daartoe een prima
mogelijkheid met het Rabobank kinderspaarplan.
Periodieke stortingen, bijvoorbeeld maandelijks, kunnen na verloop van
jaren een aardig spaartegoed opleveren. Als u er direct na de geboorte
mee begint, profiteert u het meest van de rente die borg staat voor een
interessante groei van het gespaarde bedrag. Bovendien ontvangt u in
zo'n geval het "Boek van Ikke", een leuk kraamkado!
Voor jongeren is er de Rabo Jongerenrekening. Dat is een uitgekiende
rekening met gebruiksmogelijkheden die automatisch meegroeien met de
leeftijd van het kind. Als een kind 5 jaar is, kan de rekening worden
aangevraagd. Er ligt dan als welkomstkado -een Rabokit- voor ze klaar:
dat is een oproldoos met tekenspullen erin. Ook ontvangen zij een pasje
met hun eigen naam erop.
Voor kinderen tot en met 11 jaar is de Rabo Jongerenrekening een mooie
manier om te sparen voor "dat mooie boek" of - even doorsparen - 'die
spelcomputer'.
Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen de rekeninghouders zelfstandig geld

;
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opnemen (tot 25 gulden) en betalingen verrichten. Dat is handig voor het
overmaken van bijvoorbeeld abonnementsgelden of contributies.
Bereiken de rekeninghouders de leeftijd van 15 jaar. clan krijgen 7\j een
3- dimensionale Hologram- Pas met pincode waarmee /ij beperkt gebruik
van geld- en betaalautomaten kunnen maken.
Bovendien ontvangen Rabo Jongerenrekeninghouders fraaie kado's bij
abonnementen op Yes, Kijk en Poptbto. Ouders/verzorgers houden
zeggenschap over de rekening totdat deze wordt omgezet - het
rekeningnummer blijft hetzelfde - in een volwassen Betaalrekening. Dat
gebeurt bij het bereiken van de zeventienjarige leeftijd.
Het mooie van al deze Rabo-rekeningen is dal het kind van jongs af aan
geleidelijk vertrouwd raakt met allerlei vormen van sparen en betalen.
Daar kan het zijn hele verdere leven profijt van hebben."

Rabobank IS

Rabobank. Aangenaam.
Grote Krocht 30-36, Zandvoort
Telefoon 02507 - 16941
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Jl-otel-Qafé - Restaurant

Wij spelen voor

Sinterklaas

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-Z5ZZ80

KERSTDINER

op alle droogstukken

40% korting
grote krocht 24
zandvoon, 02507-12301

George Baker

Dorpsplein 2

SOC. DE MANEGE

organiseert

Zowel op eerste als
tweede kerstdag
presenteren wij een
muzikaal omlijst
feestelijk
KERSTMENU
a ƒ 74,50

„erica"

Café Sam Sam

bedankt iedereen voor de
aanwezigheid en attenties tijdens
ons 10-jarig bestaan za. jl.
Tevens willen wij ons
verontschuldigen voor de overlast
ontstaan doordat wij te veel
mensen hebben binnengelaten
omdat wij probeerden iedereen
tevreden te stellen en tegenover de
gasten die van ver kwamen en er
absoluut niet in konden.
A.s. zaterdag weer een „NORMALE" gezellige
dansavond m.m.v.

vrijdag
27 november

Karaoke
Aanvang
plm.
21.00 uur

SUPER DANS ORKEST

RESPECT

Het menu van 5 gangen biedt u bij
elk gerecht een keuze uit vlees, vis
en wild. Dus elck wat wils! Op aanvraag zenden wij u graag de menukaart (incl. kindermenu a ƒ25,-).

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Flemingstraat 134, huur ƒ 716,62 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.500,- zijn.
2. Flemingstraat 142, huur ƒ 677,00 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.245,- zijn.
3. Flemingstraat 162, huur ƒ 691.88 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.345,- zijn.

Onze gasten worden voor het aperitief verwacht tussen 18.00 en 19.00
uur en bepalen verder zelf in welk
tempo zij van het kerstdiner willen
genieten.
Wij hebben slechts één zitting per
avond.

uw drukker voor:
geboorfekcrarf/'es
huwe/i'/kskaarfen
en uw handelsdrukwerk

Info 16023

Hoor de wind
waait door de
bomen en dus
is Sint weer
naar de
Potgierstraat,
naar bakkerij
Paap gekomen.
Hij heeft een grote
bestelling geplaatst dus is
er volop voor iedere
pieterbaas, Letters, staven,
speculaas en gevuld,
poppen en marsepein

Op zoek naar een leuke werkkring?
Een baan in de verzorging?
Vast of op oproepbasis?
Het LEO POLAK HUIS heeft binnen het verzorgingstehuis mogelijkheden
voor

een gediplomeerd ZIEKENVERZORGENDE/
BEJAARDENVERZORGENDE
(full-time in de funktie van waarnemend etagehoofd)

een gediplomeerd ZIEKENVERZORGENDE/
BEJAARDENVERZORGENDE
(part-time in de dag- of avonddienst)
Het LEO POLAK HUIS is een HUMANISTISCHE STICHTING en omvat
een verzorgingstehuis met 270 bewoners en een verpleeghuis met 100
bewoners.

(te veel om op te noemen)
drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

STRANDPAVILJOEN

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

TE KOOP GEVRAAGD
TEL.

Liever geen vaste baan? Ook op oproepbasis hebben wij
mogelijkheden!

Voor 't heerlijk avondje
moet u bij
bakkerij Paap zijn

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

zanger/entertainer Ed Nieman en dj Rob Z.
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr. corr. gekleed entree 15,-

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het
ziekenhuiswezen.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Lia van der Heide
afd. personeelszaken, tel. (020) 6195333. Uw sollicitatie kunt u richten
aan het Leo Polak Huis, t.a.v. mevr. L. v. d. Heide, Ookmeerweg 268
1069 MZ Amsterdam.

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

^

Amsterdam

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

15490

Postcode Loterij: laagste inleg... hoogste prijzen

Eén tientje, twéé miljoen
Uw nieuwjaarsgroet
in het
Zandvoorts Nieuwsblad
van 30 december 1992

inzenden
uiterlijk
14 december

Weekmedia
Postbus 51
1 1 80 AB Amstelveen

B

Tel.:
Fax:

Het einde van 1992 nadert al snel. En daarmee ook
de trekking van de Eindejaarsprijs, die deze keer
liefst twéé miljoen bedraagt. Een reuzekans, voor
slechts één tientje per maand.
Voor één tientje per maand
doet u al mee. Met veel kansen
op de geweldige prijzen van
de Postcode Loterij. In 1992
waren er al meer dan een miljoen winnaars, waaronder drie
nieuwe miljonairs en tien win-

naars van de ton. En straks, in
december, een deelnemer die
in één keer twéé miljoen gaat
winnen. Een nieuw huis? Een
prachtige wereldreis? De aanleg van een mooie tuin?
Misschien die fraaie zeilboot

020-6475393
020-6475449

ƒ 40,- excl. 6% btw

Ik kies model:.

c

ƒ 80,- excl. 6% btw

Naam:

Leve de Postcode Loterij! Dat
is begrijpelijk, want dit zijn
de winnaars van liet Herfstmiljoen in september.'

Adres:

Heb ik iets
gewonnen?

Postcode:
Plaats: —

TV-uitzending gemist?
De uitslagen in de krant
over het hoofd gezien?
Geen nood: de Uitslagenlijn (06-9799) vertelt
het u precies.

Handtekening:

Mijn tekst luidt:

A

ƒ 25,- excl. 6% btw

22

Houd uw postcodelotnummer (op uw bingokaart) bij de hand als u
opbelt - u k u n t dag en
nacht bij de Uitslagenlijn
terecht. Daar hoort u de
uitslagen van de maandelijkse trekking en de cijfers van Hitbingo.
Vergeet ook de Hitbingolijn niet! Is uw bingokaart aan het eind van de
wekelijkse u i t z e n d i n g
vol? Bel dan 06-300404
en maak kans op een uitnodiging voor de volgende opname van Hitbingo.
Met een gegarandeerde
prijs van ƒ 250 aan de
zaal! •

of een luxe jacht? Met twee
miljoen kan dat allemaal. Als
het moet tegelijkertijd!
Naast de kansen op al die geweldige prijzen zijn ook uw
kansen in het vernieuwde Hitbingo groter dan ooit. Elke
week kans op 25.000 gulden
in de Thuisbingo. En als uw
kaart aan het eind van de uitzending vol is, dan kunt u tot
woensdagavond 10 uur de
Hitbingolijn bellen om kans te
maken op een u i t n o d i g i n g
voor de opnamen van de volgende Hitbingo. Als de notaris
uw postcodelotnummer trekt,
maakt u kans op de Zaalbingo
van 25.000 gulden, op deelname aan het Pingospel met nóg
eens kans op maximaal 25.000
gulden én een gegarandeerde
prijs van 250 gulden aan de
zaal. Dat is nog eens een
avondje uit!
Dat kan allemaal met de
Nationale Postcode Loterij en
Hitbingo. Maar... alleen als u
deelnemer bent! Als u nu de
WIN-TWEE-MILJOEN-BON
opstuurt, bent u nog op tijd
voor de trekking van de twee
miljoen in december! •

UITSLAGENLUN
DAGEN NACHT
BELLEN: 06-9799
50 GT PER MINUUT
De winnende
Hitbïngonummers van
17 november:
1
21 27 34 41
4 14 23 29 35 43
7 15 25 31 36
19 26 32 39

10

g

HITBINGOLIJN
06-300404
75 CT PER MINUUT

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank ot giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het regiement Maximaal 99 loten per postcode Als u het met een afschrijving met eens bent. dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment Hiervoor kunt u zich per brief wenden tot net secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81,1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand
en wordt verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worosn automatisch op uw bank- of
girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177 89 d d 20-10-1989 Zetlouten voorbehouden

•>§••

WIN-TOEI-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
M Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
* onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar hij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

U 1 lot (ƒ10,-) per maand ü

_ loten (a ƒ 10,-) per maand

Du loten worden vooi ctrie maanden iegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

L) dhr. LJ mevr.

Adres:

Postbanknummer:

• NATIONALE

T
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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A c h t e r de s c h e r m e n
Bisschop Bomers

Ik heb nooit wat anders willen zijn'
ZANDVOORT - Bisschop Bomers is dan weliswaar geen
Zandvoorter, hij laat hier wel
met een zekere regelmaat zijn
gezicht zien. Net als afgelopen
/ondag, toen hij in de Agathakcrk een 'gewone' mis opdroeg.
Zandvoort behoort immers tot
het bisdom waar hij sinds 1983
verantwoordelijk voor is.
door Everhard Hebly

fcOMERS. Geboren en geJ togen te Groenlo. Een
P goedlachse en rustige
bisschop. Zelfs als het
brandalarm afgaat. Hij doet
het af met: „Ach, het zullen de
werklui wel zijn." Pas als
brandweer en politie met gierende sirenes voor het pand
van het bisdom stilhouden besluit hij eens poolshoogte te
gaan nemen. Het waren inderdaad de werklui. „Voelt u zich
nog op uw gemak?" vraagt hij.
„Als er echt brand is, kunnen
we immers beter bij de buren
zitten dan bij het bisdom."
Afgelopen week was Bomers
weer eens te gast in de Sint
Agathakerk. Het bisdom Haarlem telt 220 parochies en hij bezoekt elke parochie minimaal
eens in de vijfjaar. Op die wijze
probeert hij kontakt met de parochianen te houden en krijgt
hij een redelijk inzicht in hoe
de diverse parochies er voorstaan. Een opsteker voor de _
Zandvoortse parochianen mag
het heten dat Bomers met positieve gevoelens weer naar
Haarlem is vertrokken. De
meelevendheid en de zang van
de parochianen en het uiterlijk
van de de kerk hebben hem
aangesproken.

Bisschop Bomers: „Ik heb in al die jaren nooit gedacht: was ik maar bakker geworden"
Foto Bram Stijnen

hun theologische scholing aan
de universiteit. Het sprak me
als jonge knul enorm aan en
het gaf me ook vreugde. BovenBomers is ruim negen jaar
bisschop in het bisdom. In die
dien waren mijn ouders er zeer
jaren moest hij één keer plaats- positief over. Ik heb nog een
maken voor een andere bisbroer die ook priester geworschop. Sint Nicolaas uit Myra,
den is. Het was een heel andere
een 'goed collega overigens'.
tijd dan nu en er werd door de
Bomers werd, nota bene in zijn buitenwacht heel normaal tebisdom, tegengehouden door
genaan gekeken. Je ging gede politie omdat Sint Nicolaas woon naar het klein seminarie,
met zijn gevolg in aantocht
meer niet. Van de veertig zijn
er uiteindelijk maar elf prieswas. Hij viert het zelf bescheiden en spreekt van een leuk
ter geworden, waarmee ik
maar wil zeggen datje er geuitstekend feest, al heeft hij
niet de ambitie om zelf ooit de- rust mee kon stoppen. Toen ik
zelfde rol als die van collega
26 jaar was, werd ik als priester
gewijd en dat was een zeer beSint Nicolaas te vervullen.
Toen Bomers voor het pries- wuste keus waar ik rustig en
realistisch over nagedacht had.
terambt koos, maakte hij een
weloverwogen keus, zo jong als Ik heb in al die jaren dan ook
hij was. „Ik ben op mijn dernooit gedacht: was ik maar
tiende naar het klein seminarie bakker geworden."
gegaan, vergelijk dat maar met
Bomers is lazarist, wat wil
het gymnasium. Daarna volgde
zes jaar noviciaat, theologie en zeggen dat hij tot de uit 1625
filosofie aan het groot semina- daterende Congregatie van de
Missie behoort. Deze werd oprie. Dat is er nu niet meer,
priesters krijgen tegenwoordig gericht door de Fransman De-

Sint Nicolaas

paul, die ontdekte dat veel
priesters werkzaam waren in
de grote steden en dat het platteland pastoraal verwaarloosd
werd. „Waarschijnlijk was het
aangenamer in de stad. Depaul
was van mening dat de kerk
zich vanuit een andere spiritu-

Met de rubriek Achter
de Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad deze keer een
klein stapje over de gemeentegrens heen, op
zoek naar de 'mens'
achter bisschop Bomers.'"

aliteit moest vernieuwen. Zijn
visie was kortweg dat het er
niet om gaat wat wij fijn vinden, maar waar wij nodig zijn.
Hij verzamelde wat priesters

(ADVERTENTIE)

om zich heen in een voormalig
huis voor melaatsen, genaamd
Saint Lazare, naar het bijbelverhaal. In de volksmond
sprak men van lazaristen."
„Vandaag de dag zijn er wereldwijd ongeveer 4000. Ik ben
er mee in aanraking gekomen
via mijn oom. Als lazarist aanvaard je een bepaalde missie,
ga je werken waar je nodig
bent. Zelf werd ik in 1966 naar
Ethiopië gezonden waar ik zeventien jaar ben gebleven. Ik
gaf er les aan het groot seminarie te Addis Addeba. Voornamelijk filosofie, maar daarnaast gaf je ook vakken als wiskunde, aardrijkskunde, Engels, ja, noem maar op."

ROTTERDAM - Acteurs van de populaire tv-serie Medisch Centrum
West verrasten hun „collega's van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam donderdagmiddag met een cheque van ruim één miljoen gulden.
Ze deden dat namens de directie van de jubilerende (50 jaar) Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven, die het bedrag aan „Sophia"
schenkt voor de bouw en inrichting van zogenaamde ouderkamers bij de
nieuwbouw van het Sophia Kinderziekenhuis naast het Dijkzigt Ziekenhuis.
De acteurs van Medisch Centrum West
reageerden enthousiast op het verzoek om
de cheque aan hun „collega's" te overhandigen. Én zo stonden de „vakbroeders" oog
in oog in de nog ruwe nieuwbouw van het
nieuwe Sophia, dat pas eind 1993 in gebruik wordt genomen, maar door Martinair Partyservice vakkundig was omgetoverd in een warme receptieruimte.
Hans Veerman (in de serie commercieel
directeur Maurice Alberts) Mare Klein Essink (internist Jan van de Wouden), Annemiek Verdoorn (verpleegkundige Ingrid
van der Linden), Perla Thissen (artsassistente Joyce Vijver) en Rob van Hulst
(dr. Eric Koning) hadden er zichtbaar plezier in om de staf van het andere ziekenhuis op deze royale manier te verrassen.
Aan de actie werd met gesloten beurs

meegewerkt door een groot aantal fabrikanten van merkartikelen, die een flinke
voorraad van hun produkten voor het
goede doel beschikbaar stelden.
Het ging daarbij om Nutricia, Coca Cola,
Scott Page, Hak, Bergh Foods, Douwe Egberts, Smits, C.P.C., Kortman P.C., Procter & Gamble, Henkei, De Graaf, Melk
Unie. Iglo, Frico Kaas, Vleeschmeesters,
de Telegraaf, Bavaria, Riedel, Colgate,
Unox, Frico Domo, Verkade, Nestlé, Suchard, Quaker Oats, Honig, Heinz, Quality
Bakers, Menken, Uniekaas, Mona, Van
Dijk en D-reizen Vakantiewinkels in samenwerking met Mobiplan.
Tot de samenwerkende Dirk van den
Broek Bedrijven behoren de winkelketens
Dirk van den Broek, Digros, Dirkson, Bas
van der Heijden en Jan Bruijns.

Communicatie

„Maar we hebben natuurlijk
een probleem met de communicatie. Men wordt overvoerd
met informatie en zie daar
maar als kerk tussen te komen. De vermakelijkheden
spreken blijkbaar meer aan
dan fundamentele waarheden.
Het is nu eenmaal gemakkelijker dat een kameel door het
oog van een naald kruipt, dan
dat een rijke Gods koninkrijk
binnengaat, wat inhoudt datje
Gods waarheden erkent en in
praktijk brengt. Maar onze cultuur wil direct voldoening en
die geeft de boodschap van de
kerk nu eenmaal niet. Je moet
eerst smaak ontwikkelen en
pas dan schenkt hij voldoeEtiket
ning. Ik geloof in Christus als
In 1978 werd hij er als bisredder van de wereld en het
schop gewijd en dezelfde func- evangelie is voor mij een
tie bekleedt hij sinds 1983 in
woord van waarheid. Het heeft
het bisdom Haarlem. Die over- een wezenlijke impact op mijn
plaatsing omschrijft hij als bij- leven gehad en daarom ben ik
zonder. In rooms-katholiek Ne- vertegenwoordiger van Chrisderland heersten tegengestelde tus geworden."

Gertenbach dingt mee
naar prijs Bibliospel
ZANDVOORT - Zeven
leerlingen van de Gertenbach Mavo hebben gisteravond hun school vertegenwoordigd bij 'Het Bibliospel' van Radio Noord-Holland. Met 35 andere
scholen uit de provincie
dingt de Mavo mee naar de
hoofdprijs. Die bestaat uit
een popconcert, dat wordt
uitgevoerd op het schoolplein van de winnende
school.

Acteurs Medisch Centrum West schenken miljoen gulden aan
„collega's" Sophia Kinderziekenhuis

verwachtingen die weer terug
te vinden waren in alle lagen
van de kerk. Ze kwamen vooral
aan het licht bij benoemingen
als deze. ,,Er wordt beoordeeld
hoe je een bisdom bestuurt en
dan maken ze onderscheid tussen progressief of conservatief,
vooruitstrevend of behoudend.
Sommigen beoordeelden mij
als conservatief, ik kreeg gelijk
een etiket opgeplakt. Maar ik
vind het geen goede begrippen.
Ik spreek liever van veranderingsgezindheid en sta ergens
in het brede midden. Ik ben zeker voorstander van verandering, mits het om een verbetering gaat."
„Sint Paulus schreef: Onderzoekt alles, maar behoudt het
goede. We bevinden ons in een
periode dat kerkelijke opvattingen wederom bezien worden. Het goede moet je behouden. We leven misschien in een
andere tijd dan die waarin de
Bijbel geschreven werd, maar
dat wil niet zeggen dat we sommige waarden moeten loslaten.
We hebben, dat geldt ook voor
protestantse kerken, een probleem om de mensen weer de
kerk in te krijgen. Sommigen
zeggen: doe water bij de wijn
en pas de boodschap aan. Anderen zeggen: nee, het evangelie is een vast gegeven dat we
onverwaterd moeten verkondigen. Ik sta op dat laatste standpunt. De kerk mag de boodschap wel vertalen, maar niet
aanpassen aan deze tijd. Het
evangelie is in mijn ogen zeer
hedendaags en van een revolutionaire nieuwheid. Begrippen
als liefde, vrede, vergevingsgezindheid, goedheid en waarheid zijn namelijk van blijvende waarde. Dat is tijdloos."

De opnamen vonden gistermiddag en -avond plaats in de
Zandvoortse Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg. De
leerlingen die de Gertenbach
vertegenwoordigden, komen allen uit klas 2B. Dat zijn: Annelies Attema, Judith Hoff, Chantal Pouw, Nancy van Kleef, Patrick Bloem, Annemarie Kemp
en Diana van Duyn. Hoe de
Zandvoortse leerlingen het er
af gebracht hebben, is zaterdagochtend op de radio te horen, in
een uitzending van Radio
Noord-Holland. In totaal kunnen er 66 punten verdiend wor-

den. Vorige week is met 58 punten net een nieuw record gevestigd.

oog en oor
de badplaats dooi;

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 26 Nov.t/m 2 Dec.

Blauwbilgorgel
Het radioprogramma heet
'De Blauwbilgorgel', naar een
bundel van de dichter/schrijver
Cees Buddingh, en komt tot
stand in samenwerking met de
Provinciale Bibliotheek Centrale in Alkmaar. De presentatie is in handen van Jan Meng
en het wordt uitgezonden tussen 10 en 12 uur onder andere
op de golflengte 97.6 FM.
In Het Bibliospel moeten in
totaal 42 vragen beantwoord
worden. Dertig daarvan kunnen opgezocht worden in de bibliotheek, wat binnen een half
uur moet gebeuren. De andere
twaalf vragen worden gesteld
over twee boeken die de leerlingen hebben gelezen. Dat waren
'Vluchten kan niet meer' van
Nigel Hinton en 'Gezicht in de
mist' van Paul van Loon. Deze
jeugdliteratuur is afgelopen
twee weken onder begeleiding
van lerares Monique van Heist
uitvoerig doorgespit.

Pikant programma op
avond Club Unique
ZANDVOORT - Pikante
sex, erotische acts en veel
muziek. Dat zijn morgenavond de ingrediënten van
een avondvullend programrna, dat voor de zesde
maal in successie in het
wooncentrum Nieuw Unicum wordt gehouden.

De bewoners en verzorgers van
Nieuw Unicum hebben gratis
toegang. De overige gasten
moeten 20 gulden entree betalen. Naast de Rudolf Kreuger
Band, kan het publiek genieten
van de travestie-act van de inmiddels legendarische 'Cara
Lee'. Twee jonge zangtalenten
die onlangs succes boekten in
Een unieke avond, zo belooft Henny Huisman's soudmixde directie van 'Club Unique'. show geven eveneens acte 'd
présence. „Kortom een programma zonder weerga", zo belooft organisator Rota Peeters.

Diefstal auto

ZANDVOORT - Bij een garagebedrijf in Zandvoort Noord is
een Opel City gestolen. De auto
stond voor reparatie aan de zijkant van het bedrijf en is na het
inslaan van een ruit ontvreemd.
Ook elders in Zandvoort werd
een autoruit ingeslagen.

Ik erger
leenstaande
mij groen
Zandvoorten geel aan
ers te doen"
die blauwe
Paagman
Volvo op de
heelt al een
hoek van
aardig prohet Raaclgramma
huisplemvoor deze
avond opge-Haltesteld. Binstraat. Bijna
dagenenkort verlij ks zie je
neemt u via
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
hem daar
deze krant
Zandvoorts
Nieuwsblad
en
wordt
verzorgd
door
Bram
Stijnen.
Tips
of
staan
op
wat dit proandere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
een
plek
gramma inhoudt Het
waar je niet
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
mag parkevervoer naar
en van deze
ren. De parkeerpolitie
locatie is al
loopt er iedere keer weer flui- ruimte heeft om zijn auto geregeld. Gratis en voor niets
tend voorbij als ware het vehi- neer te zetten. De afstand dio nog wul
kel lucht voor hen. Afgelopen h ij dan eventueel moet lopen,
zaterdag stond hij er weer. bedraagt hoogstens vijftig meOverstag
Net toen St. Nicolaas in ons. ter.
dorp werd binnengehaald. Pal
Zo, deze frustratie ben ik
Goed nieuws voor iedereen
voor het bordes stond hij daar weer even kwijt Ik weet dat in dit dorp dio twijfelde aan de
in de weg te wezen. Voor een de burgemeester iedere week integriteit en deskundigheid
oversteekplaats voor rolstoel- mijn rubriek leest. Hopelijk van onze politieke partijen.
gebruikers en kinderwagens kan ik aanstaande zaterdag Vorige week deed ik u verslag
nog wel. Je had die kinderen weer van de oversteek daar van een vergadering van de
eens moeten horen schelden. ter plaatse gebruik maken. commissie Financien die vonJa onze lieve jeugd kan er wat Het valt namelijk met mee om RC week maandag m de raadvan. „Pokkc auto, ik kan Sin- een buggy over een stoeprand zaal werd gehouden. Het ging
terklaas niet zien," zo liet een te laveren. Zeker niet als daar over de vervuilde hoop grond
tienjarige mij verontwaardigd ook nog een kind m zit
tussen Gran Dorado en het
weten. Het kind had gelijk.
circuit Het college wilde de
Het bakbeest ontnam mderrotzooi op onze kosten verwijderen Hiervoor zou 320 duidaad ieders gezicht op de Kerst In
goedhcilig man.
Sinterklaas, zo even had ik zend gulden uit de gemeenteIk ben eens bij onze plaatse- het er nog over. Jaren geleden, kas op tatel gelegd moeten
hjke politie gaan informeren zo herinner ik mij, hingen er worden. Ik vertelde u dat alle
of dit allemaal zomaar kan. rond deze tijd in het centrum tracties het daar niet mee
Het commentaar van een van de nodige geluidsboxen. Via eens waren. Zij wilden van
de agenten die mij te woord deze attributen werden wij Burgemeester en Wethouders
stond, wil ik u niet onthou- verrast op vrolijke muziek, eerst weten, wie die troep daar
den. „Mijnheer," sprak hij, passend bij het aankomende heeft neergegooid. Onder het
„die auto is van onze taurge- St. Nicolaasfeest. Helaas, zijn motto: de vervuiler betaalt,
meester. Hij heeft een algeme- de deuntjes verstomd. Blijk- zou de rekening van de
ne ontheffing." Toen ik hem baar heeft onze plaatselijke schoonmaakkosten gestuurd
vroeg wat dat betekent, legde middenstand geen geld meer moeten worden naar diegene
hij mij uit, dat het hoofd van over voor dit kinderfeest. Ik die de rommel daar heeft geonze gemeente zijn auto daar betreur dat. Ook dat wilde ik deponeerd
neer mag zetten, waar hem nog even aan u kwijt.
Deze week heeft het college
dat het beste uitkomt. Ook als
Maar goed, het leven gaat
er ergens anders nog een plek verder, zo ook deze rubriek bekend gemaakt dat er alsnog
voor hem vrij is.
Wist u trouwens dat de Kerst een onderzoek naar de herIn dit jaar weer door gaat? Dit- komst van het spul komt.
maal niet in het Gemeen- Men heeft zelfs al de politie
Uitzondering
schapshuis maar m een ver- ingeschakeld. Beter ten halve
Thuisgekomen ben ik eens warmde tent op het parkeer- gekeerd dan ten hele geflink gaan nadenken. Ik kom terrein naast het circuit. De dwaald. Immers het gemeener evenwel niet uit. Waarom Kerst In vindt plaats op 24 tebestuur was eerst helemaal
moet er hier een uitzondering december. Hij begint om half niet van plan de zaak te laten
worden gemaakt. Als u of ik acht. Organisator is Simon onderzoeken. Onder druk van
ons vervoermiddel ergens Paagman, bekend als direc- de politieke partijen zijn ze
neerzetten waar dat niet mag, teur van de Stichting Promo- dus toch overstag gegaan.
krijgen wij geheid een prent. tie Zandvoort. Hij liet mij on- Dit was het weer voor deze
Terecht, zo vind ik zelf. Waar- langs weten dat zijn functie week.
om onze burgemeester hier- niets met dit kerstgebeuren te Blijf gezond, tot de volgende
voor gespaard blijft, is mij een maken heeft. „Ik doe dit m week.
raadsel. Temeer daar hij ach- mijn eigen vrije tijd, omdat ik
BRAM STIJNEN
ter het raadhuis een zee van het leuk vind iets voor de al-

Er is nog een beperkt aantal
toegangsbewijzen voorhanden.
Deze zijn telefonisch te bestellen onder nummer 61184. Ze
zijn ook te koop 's avonds aan
de zaal. De voorstelling begint
om 20.00 uur. Correcte kleding
is gewenst.

>'* KLASSIEKER

CLAUDIE OS5ARD
preirnirfri

ZALICE HUMOR IN
EEN ZWARTE SAUS
( I 'l l / . f n UJ'!

JEUNET.nCARO
Cor Koppies Filmdistnbution

BEKROOND MET
4 CéSARS
"FILM OM VAN
TE SNOEPEN"

Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30

A.L.
Do/Vr/Ma/Di
13.30 u.
Dagelijks
19.00 u.

16 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
15.30 u.
Dagelijks
21.30 u.

Met /.'n allen naar de MIDDAGFII.M en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen
voor maar ƒ 1250 p.p. Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds tel: 16001.

Gastliuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Weekmedia 22

donderdag 26 november 1992

PAP SOORTEN

IN ALLE FILIALEN VAN

DIRK VAN DEN DROEK

BEKER
1
/2 LITER

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof
NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,
VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,
ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.

ELDERS

Grieken
Wilt u een echte Indonesische
maaltijd thuis laten bezorgen?

Dat kan bij

MflJA

BIJ ONS:

1TAMORFOSE

voor minimaal 15 personen
met een scherpe prijs erbij.

Beach & Body shop
Wij zijn al volledig in
feeststemming!

najaar '92

ervoor

Kerstcollecties van o.a. Radio,
Turnover en Vanilia
Veel lingerie pok in
kadoverpakking

Het metamorfosemodel is
Melanie Rietberg

Bel voor meer info.

Zij houdt er van haar haar
te veranderen en vindt het
leuk er regelmatig anders
uit te zien. Het was een
uitdaging om haar korte
haar weer lang te maken.
Haarverlenging met echt
haar, waarvan het
voordeel is dat het
aangepast kan worden
aan het haar van de klant.
Het kan gepermanent en
geverfd worden, waardoor
het niet te onderscheiden is
van het eigen haar. De
wetings worden op de
nieuwste manier
aangebracht, wat inhoudt
dat als de klant er geen
gebruik meer van wil maken, het eigen haar nog in perfecte staat
is. Een ideale manier om je eigen haar te laten groeien en er toch
goed uit te zien. Voor meer informatie over haarverlenging,
Hairwave tel. 30838.
De make-up van het model is van Parfumerie Moerenburg, waar
een team van mensen klaar staat om uit te leggen wat het beste bij
uw huid en type past. De oorbellen die Melanie draagt zijn
gemaakt door Frenie en zijn verkrijgbaar bij Hairwave. De kleding,
is zoals altijd, van Rosarito, waar de modejlen kunnen kiezen uit
een ruim assortiment, zowel klassiek als sportief-.--Melanie draagt
een zwart tricot jurkje met daarover een geborduurd vestje. De
prachtige suède pumps met open hiel zijn verkrijgbaar bij BI BI for
shoes, waar u het nieuwste op schoenengebied vindt. De foto's
zijn van Foto Boomgaard, gespecialiseerd in o.a. portretfoto's.
Melanie doet al een aantal maanden STEPS bij FITNESS
PARADISE, waardoor haar conditie enorm is verbeterd. Als
voorbereiding op de wintersport doet zij SKI-AEROBIC en
SKI-FITNESS om zonder spierpijn van het skiën te kunnen
genieten.
Cora Klijn Hairwave

Mafa-Hari
Snacks
Haltestraat 24
tel. 13201 Zandvoort

De Favaugeplein 49 l,
direct aan strand gelegen klein driekam.app. op
1e et., terras op het westen. Ind. entree, gang,
woonk., open keuken met mb app., 2 slaapk,
toilet, badk. met wastafel en douche, c.v. Vr.pr.
ƒ135.000,-- k.k.

De Ruyterstraat 6/7,
driekam app. (v.h. 4) op 4e et, uitzicht over zee.
Ind. entree, ruime hal, woonk., eetkamer met
ruime balkon op zuid/westen, 2 slaapk., balkon
noord/oost, keuken, toilet, badkamer met ligbad
en wastafel. Serv.k. ƒ200,-- p.m. Vr.pr.
ƒ179.000,- k.k.-

Koningstraat 17,
karakteristiek vrijstaand woonh. in centrum. Ind.
beg.gr. entree, hal, woonk. met open haard,
open trap, ruime eetkeuken, badk. met ligbad en
toilet, kelder. 1e et. ruime slaapk. met wastafel,
berging. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 7 zw,
benedenapp. m vrijstaand pand. Ind. entree, hal,
L-vormige woonk., toilet, douche/toilet, 2
slaapk , keuken. Garage met oprit voor 2 auto's.
Vr.pr. ƒ229.000,- k.k.

Trompstraat 3/1,
gerenoveerd driekam.app. op 1e et. met uitzicht
op zee. Ind. entree, hal, L-vormige woonk., 2
slaapk., badk. met ligbad en toilet, nieuw keuken
met inb vaatwasmachine en afzuigkap, plavuizen vloer in woonk., hal en keuken. Balkon
noord/west en zuid/oost. Servk. ƒ338,- p.m.
Vr.pr. ƒ215.000,- k.k.

Grote Krocht 20b, tel. 15697

Foto Boomgaard
Ook voor uw
portretten en
bruidsfoto's
Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort

HAIR^VE
Cora Klijn

Zeestraat 56, 2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507 - 30838

Aan deze pagina
werkten mee

Hairwave

VAN

Zeestraat 56

Foto Boomgaard

CHAÏK

Grote Krocht 26

Rosarito
Beach and Body

MAKELAAR O.G.

Kerkstraat 1A
2042 JC Zandvoort

Tel: 02507-14410

Grote Krocht 2Qb

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

Bi Bi for shoes

Kerkstraat 3

Parf. Moerenburg

Haltestraat 1
PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

^f^ll^sMW^^
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Fitness Paradise

:•-,}..'•!";v.v •''i.-'1/.*1.-.••"/-f:;'

[Paradijsweg 1

KOPLOPERS

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

FITINiESS ÉtNÈSS D i H 50+ SPECIFIEKE kRACHTTRAINING
Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel
extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor
de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor
vast. Minimum leeftijd 15 jaar.
Je kunt nu aan de slag.
Je verdient tenminste:

(12,50 per keer, 10 keer ƒ100,- incl. sauna)

ƒ90,- per week.

Paradijsweg 1, Zandvoort, tel. 17742

Bel: 02507-16821
# (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGENI

., Komt ,„ dc g,,.

Rosarito

FITNESS PARADISE
VERBETER UW CONDITIE!
• STEPS
• AEROBICS
O SKI-AEROBICS
o SKI-FITNESS
• CALLANETICS

Woensdagavond Damessauna-avond
ƒ10,- p. keer 10 keer ƒ 85,-

voor een lekker kleurtje

SNELBRUINTUNNEL 3 gezichtskanonnen
ƒ 15,- p. keer - ƒ 125,- p. 10 keer
ZONNEBANK + gezichtskanon
ƒ 10,- p. keer - ƒ 90,- per 10 keer
Gezichtskanon (alisum)
ƒ 10,- per 15 min. - ƒ 12,50 per 20 min.

S AU N A TURKS BA D VIIAM l N EN CO N D l T l ET R A l N NG C I R C U I T T R A I N I N G

Jeans and casuals geeft nu
op alle winterkleding

30% korting
o.a. truien, jacks, polo's, sweaters enz.
Kerkplein 10, tel. 30719

ytfeekmedia 22

donderdag 26 november 1992

Oud plaatje uit de Brederodestraat

ZAKELIJK BEKEKEN

Dekamarkt in de Oranjestraat biedt
werkgelegenheid aan vijftig mensen
ZANDVOORT - De Dekamarkt aan de Oranjestraat wordt aanstaande
woensdag 2 december feestelijk geopend. Een van de
gasten daarbij is de Zandvoortse voetballer Piet
Keur, van FC Haarlem. De
nieuwe supermarkt gaat
ruim 6000 verschillende
artikelen verkopen en
biedt werkgelegenheid aan
zo'n vijftig mensen.

ZANDVOORT - Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? Met deze vraag niet meer te vinden. Ko Dijkhoffz is in augustus van dit
deze brandende vraag zit Jaap Nuiver, een neef van Ko en Annie jaar overleden. Haar zuster Annie, die nu in de Bodaanstichting
Dijkhoffz. De ouders van deze dames hadden vroeger, tussen 1932 woont, kan zich de gelegenheid niet meer herinneren. Wie het
en 1958, een pension aan de Brederodestraat nummer 43, nabij de antwoord weet, kan Jaap Nuiver schrijven of bellen. Vroeger woonZuiderstraat. Daar tegenover stond in april 1933 deze bus gepar- de hij een aantal jaren aan de Haarlemmerstraat in Zandvoort,
keerd. Jaap Nuiver, die zich bezighoudt met stamboomonderzoek, tegenwoordig is zijn adres: Hullandstraat 47, 8166 AS Ernst, televraagt zich af: waarvoor? In de familie kring is het antwoord op foon 05787 - 1562.

Zandvoorts Mannenkoor
belemmerd door techniek

Zandvoortse
Postzegelclub
ZANDVOORT - Wie geïnteresseerd is in postzegels en alles wat daar mee te maken
heeft, is aanstaande vrijdagavond 27 november in het Gemeenschapshuis 'aan het goede
adres'. Dan houdt de Zandvoortse Postzegel Club haar
maandelijkse clubavond. Vanaf
19.00 uur is de zaal open. Bestuursleden zijn aanwezig om
de bezoekers te informeren
over de verschillende activiteiten van de postzegelclub. Elke
clubavond wordt er een veiling
gehouden. Deze begint om ongeveer 21.00 uur. Voor meer inlichtingen kan de secretaris gebeld worden: tel. 13241.

Theaterfeest in
gebouw De Krocht

Enthousiasme genoeg bij de leden van het Zandvoorts Mannenkoor, de muzikale begeleiding
faalde echter.
Foto And re Liberom

Het Zandvoorts Mannenkoor vierde afgelopen
zaterdag in de Nederlands
Hervormde Kerk zijn tien-

jarig bestaan. Spectaculair
werd het jubileumconcert
echter niet. Op een enkele
uitzondering na viel er van

(ADVERTENTIE)

De kerk was overigens zeer
goed bezet em de koorleden,
voorzien van een veelzijdig repertoir hadden er duidelijk zin
in. Ook daarover kan geen misverstand bestaan. Het enthousiasme van de heren kennend,
leken de ingrediënten voor een
spetterend jubileum aanwezig.

Uw gasbedrijf adviseert!

Experiment

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 16-11 t/m 22-11 1992
Normaal
jaarverbruik

Week
streef verbrui k*

Totaal vanaf
1 november**

Kosten
deze week

800
1000
1200
1400
1600
1800

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
83
90
98
105
113
125
138
150
163

58
72
87
101
115
131
145
160
174
189
203
217
240
261
283
304
326
362
399
435
471

ƒ12,00
ƒ15,00
ƒ 18,00
ƒ21,00
ƒ 24,00
ƒ 27,00
ƒ 30,00
ƒ 33,00
ƒ 36,00
ƒ 39,00
ƒ 42,00
ƒ 45,00
ƒ 49,80
ƒ 54,00
ƒ 58,80
ƒ 63,00
ƒ 67,80
ƒ 75,00
ƒ 82,80
ƒ 90,00
ƒ 97,80

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

vocaal vuurwerk weinig te
bespeuren, de muzikale
begeleiding liet nogal te
wensen over.

De opening wordt verricht
door een van de omwonenden,
waarna Piet Keur voetballen
uitdeelt met zijn handtekening
erop. De klanten worden die
dag vanaf 9 uur onthaald met
een kopje koffie en op vertoon
van de kassabon is er een gratis
suikerspin. Een en ander wordt
muzikaal omlijst door een oud-Hollands pierement. Voor de
kinderen is er een tekenwedstrijd, met als hoofdprijs een
crossfiets. De activiteiten lopen
door op 5 december met een
bezoekje van Sinterklaas en op
9 december met een voorstelling voor kinderen van 5 tot 10
jaar, met onder andere poppen- kening bij de kassa mogelijk en
kast en een clown.
de artikelen staan gespecificeerd op de bon.
Er is een informatiebalie met
Koeling
gratis koffie en de kleintjes
De nieuwe supermarkt in kunnen zich vermaken m een
Zandvoort is de 53-ste vestiging 'ballenbad'. De klanten kunnen
van Dekamarkt. Deze onder- anderhalf uur gratis gebruik
scheidt zich enigszins van de maken van de parkeerkelder,
andere 52 door een enorme af- die plaats biedt aan 38 auto's.
deling koeling. „Die is groter Het parkeerkaartje dat bij de
dan gemiddeld," zegt woord- ingang uit de automaat komt,
voerder Van Houten. „Daar- wordt bij de kassa gedecodeerd
mee hebben we rekening ge- tot een gratis uitr ij kaart.
houden met het toerisme in de
zomer. Dan is er een grote
De nieuwe supermarkt zorgt
vraag naar gekoelde frisdran- met vijftig medewerkers voor
ken en dergelijke."
een flink stuk werkgelegenIn totaal gaat deze Deka- heid. „Het merendeel komt uit
markt zo'n 6000 verschillende Zandvoort," aldus Van Houten.
artikelen verkopen. Die kun- Menigeen heeft zich spontaan
nen betaald worden bij acht aangemeld.
Filiaalhouder
scanning-kassa's, die de streep- wordt J. Zonneveld, die voorjescodes op de verpakking le- heen in IJmuiden werkte, in de
zen. Dat maakt een vlotte afre- Dekamarkt Zeewijkplein. In to-

ZANDVOORT - Het Na-

team van Lotus uitermate
spannend. Dankzij een
zwaar bevochten gelijkspel (4-4) in de moeilijke
uitwedstrijd tegen Let it
be, en de verrassende
winst van Duinwij ck op
mede-koploper • Airsport
gaat het team van Lotus nu
alleen aan de leiding, met
een punt voorsprong op de
concurrentie.

Het tweede, vierde en vijfde
team behaalden wederom de
volle winst, en verstevigden
daarmee hun posities in de top
van het klassement. De wedstrijd van het zesde team moest
direkt na het begin worden gestaakt doordat Lotus tweede

ZHC overklast Castricum

Zoals gezegd: zangtechnisch
was er op het koor weinig tot
niets aan te merken. Maar de
elan, bekend van vorige concerten, ontbrak deze avond echter.
De techniek en het 'experiment'
zullen hieraan wel debet zijn
geweest.

ZANDVOORT - De heer J.C.
van Lingen, sinds enige jaren
werkzaam bij Cense Makelaars
O.G. in Zandvoort, is dinsdag
door de rechtbank m Haarlem
beëdigd als makelaar-taxateur
o.g. Van Lingen heeft de studie
voor makelaar afgerond en een
proeve van bekwaamheid afgelegd. Beide zijn voorwaarden
om beëdigd te kunnen worden.
De proeve van bekwaamheid
werd afgelegd voor de Kamer
van Koophandel voor Haarlem
en Omstreken, die hierover een
positief oordeel uitsprak.
De directie van Cense Makelaars O.G. bestaat hiermee uit
drie makelaars: G.A. Cense, zijn
echtgenote D.A. Cense, én J.C.
van Lingen.

Taxatie van
oud speelgoed

Haarlems Amateur
Symfonie Orkest

Ook solistisch blijkt dit koor
zeer wel zijn mannetje te staan.
Daarvan getuigden de optredens van de tenor Rob Duisterhof in het 'Panis Angelicus' en
dejbas Gunter Schulte in 'Landerkennung'. Ook van Putten
beschikt over één uitstekende
stem. Zijn bas-bariton kwam
goed tot zijn recht in de aria uit
'Die Zauberflöte' van Wolfgang
Amadeus Mozart.

De filialen worden allemaal
dagelijks bevoorraad vanuit
Velsen-Noord, waar Dekamarkt een eigen distributiecentrum van 30.000 vierkante meter heeft. „Wij hebben de goederenstroom geheel in eigen beheer, dat is een van onze sterke
punten," aldus Van Houten.
„Wat onze mensen bijvoorbeeld 's morgens op de veiling
inkopen, ligt 's middags al in de
winkel." De omzet bedroeg vorig jaar ruim 500 miljoen gulden. De oorsprong van dit alles
ligt bij die ene kruidenierszaak
in Velsen-Noord, die in 1941
door Dirk Kat werd geopend.

Beëdigd als
makelaar o.g.

Erna Meijer verrast met trouwloeres

ZANDVOORT - In De Krocht tionaal l April Genootvindt op 28 november een thea- schap heeft deze maand
terfeest plaats met bekende so- geheel onverwacht een
listen en het koor Zamor. Er Loeres uitgereikt. Deze
worden bekende liederen en ging naar het 'kersverse'
musicals ten gehore gebracht. echtpaar Jons Dommeck
De voorstelling heet 'Ich lade
gern mir gaste ein'. Aanvang en Erna Meijer.
Secretaris-Generaal Edo van
20.15, toegangsprijs vijftien gulden.
Tetterode verraste het echtpaar op het stadhuis van Venlo,
waar hij door voorzitter Hans
Boskamp met een speciale missie heen gezonden was. Hij
'overviel' hen vlak nadat beide
elkaar het ja-woord hadden geBLOEMENDAAL - De Vere- geven en overhandigde hen een
niging tot Expositie van Oud speciaal voor deze gelegenheid
Speelgoed houdt een taxatiedag in het leven geroepen Trouwvoor oud speelgoed. Op vrijdag loeres'.
27 november tussen een en acht
Dat nu net dit echtpaar deze
uur kunnen de verzamelaars in eer te beurt viel, is niet zó
hotel lepenhove het speelgoed vreemd: Erna Meijer maakt al
van vroeger laten taxeren. Het jaren lang deel uit van het
hotel is gevestigd aan de Har- Zandvoortse genootschap.
tenlustlaan 4 in Bloemendaal. Erna Meijer en Jons DomHet taxeren is gratis. Onder an- meck reageren verrast op de
dere blikken treinen, auto's, Loeres die Secretaris-Geneschepen, bouwdozen, stoom- raal Edo van Tetterode hen
machines en dinky toys kun- net overhandigde heeft.
nen onder de loep worden genoFoto Lé Giessen
men. Ook worden er adviezen
over restauratie gegeven. Daarnaast exposeert de vereningen
ZANDVOORT - De comfraaie stukken speelgoed uit
haar collectie.
petitie blijft voor het top-

De techniek faalde echter,
waardoor de aanwezige kwaliteiten niet goed uit de verf kwamen. Het experiment van dirigent Dico van Putten om de
koorleden via de computer muzikaal te begeleiden liep uit op
een fiasco. De plaats van de geluidsboxen, verstopt onder de
banken van de koorleden, bleek HAARLEM - Het Haarlems
geen goede keus. Voor de be- Amateur Symfonie Orkest
zoekers op de eerste vier rijen geeft zondagmiddag 29 novemmoet het een kwelling geweest ber om half drie een jubileumzijn, maar ook anderen klaag- concert. Het concert vindt
den na afloop over de geluids- plaats in het Concertgebouw in
Haarlem. Behalve het symfo'kwaliteit.
nie-orkest, treedt ook het BloeEen haperende microfoon mendaals Jeugdorkest op. Beiwas er de oorzaak van dat de de orkesten staan onder leiding
informatie over composities en van Matthijs Broers.
componisten, gegeven door
Hoogtepunt is het muzikale
Bram Stijnen, slechts voor een
klein gedeelte van de toehoor- sprookje 'Tobbe de Tuba'. Edwin Rutten is verteller en balders te volgen was.
letschool
Marijke
Bakker
Op andere punten scoorde neemt de dans voor haar rekehet concert hoger. Bijvoorbeeld ning.
de keuze van met name de klassieke composities. Die leerde
dat het Zandvoorts MannenKoor kan bogen op een gedegen
muzikale ondergrond. Vooral
in de a capella gezongen numZANDVOORT - Na een
mers kwam dit tot uitdrukking. serie fraaie overwinningen

Solistisch

taal werken er zo'n 2800 mensen bij het concern, waarvan de
vestigingen
geconcentreerd
zijn m en rond de Randstad,
van Leiden tot aan West-Friesland.

weg te werken. Nadat Leidse
Studenten de voorsprong uitbreide slaagde Sanneke Castien
erin de eer voor ZHC te redden,
3-1.

leed het ZHC dameshockeyteam een 3-1 nederlaag
tegen Leidse Studenten.
De Zandvoortse heren waren uitstekend op dreef en Heren
wonnen fraai bij Castri- ZHC speelde een
cum met 1-4.
hockey in en tegen
In de beginfase zag het er niet
naar uit dat de ZHC vrouwen
op een nederlaag zouden worden getrakteerd. Met vlot aanvalsspel werd de tegenpartij onder druk gezet, maar in de cirkel wist ZHC zich geen raad.
Leidse Studenten wist wel raad
met de mogelijkheden en
scoorde tweemaal in de eerste
helft.
De strijd was eigenlijk al beslist, alhoewel ZHC van alles
probeerde om de achterstand

gave partij
Castricum.
De gastheren waren totaal niet
opgewassen tegen het snelle
spel van ZHC. Door twee doelpunten van Wouter Kolk en
ééen van Van Berkel nam ZHC
een dik verdiende 3-0 voorsprong. Nog voor de pauze deed
Castricum. in de vorm van een
doelpunt, wat terug.
De 1-3 voorsprong is niet
meer in gevaar gekomen. ZHC
bleef de strijd controleren en
schiep zich nog diverse kansen.
Uit een daarvan maakte Hiemstra aan alle onzekerheid, als
die nog bestond, een einde, 1-4.

Lotus gaat nu aan kop

uiteindelijk Let it be die deze
game onverwacht naar zich toe
trok. (15-13). Ook de derde beslissende game gaf volop spanning, maar tenslotte won het
man Fred van Aalst bij een on- na de mixed-dubbels wederom Lotus koppel deze alles taeshsgelukkige manouvre zijn achil- uitkomst moesten brengen. Ge- sende partij in de verlenging
geven de stand op de ranglijst met 14-18.
lespees scheurde.
De wedstrijd tussen Lotus en ging Lotus daarbij op save.
Daarmee heeft Lotus thans in
Let it be was voor beide teams
de ranglijst de leiding genoEllen Crabbendam en Torn men, op slechts een punt gevan grote importantie. De op
een gedeelde eerste plaats Geusebroek speelden een goe- volgd door Airsport, Duinwi]ck
staande Zandvoorters hadden de eerste mixed, maar moesten en Let it be. Aanstaande zondag
slechts een punt voorsprong op de partij door te veel fouten in speelt Lotus m de Pelhkaanhal
hun tegenstanders. Evenals in de tweede game toch aan hun om 12.00 uur de volgende topde thuiswedsti ij d gingen de bei- sterkere tegenstanders laten. per. Voormalig koploper Airde heren-enkelspelen voor Lo- (15-11/15-G). De sterke mixed- sport komt dan op bezoek.
tus verloren. Rene van Roode dubbel van Francien Ojevaar
kwam tegen Bakker te laat op en Peter Smit moest de eindUitslagen: Let it tae 2 - Lotus l
gang (15-1/15-10), terwijl Torn stand op 4-4 brengen. De eerste 4-4, Kennemerland 2 - Lotus 2 1Geusebroek het op de zelfde game werd zonder al te veel 7, Let it be 17 - Lotus 4 2-6, Onze
wijze niet kon bolwerken tegen moeite gewonnen (8-15). De Gezellen 5 - Lotus 5 3-5, Badhoe
tweede game verliep echter ge- vedorp Al - Lotus Al 0-8, VelserJuul Bakker (15-4/15-11).
heel anders, want na een zinde- broek BI - Lotus BI 1-7, DuinBij Lotus zou het dus weer rende finale met wel acht niet wijck Cl - Lotus Cl 8-0, Velservan de dames moeten komen. benutte game-points was het broek Cl - Lotus C2 5-3.
Zo gemakkelijk als het aan het
begin van de competitie ging zo
moeilijk gaat het echter de laatste paar weken. Francien Ojevaar stond in het begin van
haar partij opnieuw tegen zienZANDVOORT - Het za- helft nog een strafschop, terwijl
zelf te vechten en moest daar- terdagteam van Zand- Remco van Lent op het nnddoor de eerste gaine tegen Alma voortmeeuwen zit in de denvcld plaats nam.
Hollen onnodig inleveren. Ge- hoek waar de klappen valVoor deze tegenslagen had
lukkig hervond ze halverwege len. De Meeuwen waren Bob Brunc en Rob van der
de tweede game haar normale
Bergh het Hoofddorpse doel al
spel, waardoor ze de partij als- wat veldspel betreft zeker onder vuur genomen, echter
nog naar zich toe wist te trek- niet de mindere dan zonder succes. In de tweede
ken.(12-10/7-ll/2-ll). Ook bij Hoofddorp, maar keerden helft heeft Zandvoortmeeuwen
Ellen Crabbendam ging het dit wel met een 4-0 nederlaag volop voor de aanval gekozen.
keer wat moeilijker. Met name huiswaarts.
De geblesseerde Oscar Vos
in de tweede game liet ze zich
moest zich laten vervangen
bijna nog door Maneke Grobdoor Arie Loos. Een Zandben verrassen (6-11/11-12).
De mannen van trainer Teun voorts doelpunt hing in de
Vastenhouw speelden een on- lucht. Ferry van Rhee knalde
Rene van Roode en Peter gelukkige wedstrijd. Het ver- op de paal en meerdere doelpoSmit slaagden in het herenduta- toonde veldspel was goed ver- gingen mislukten. Met twee ra
belspel dit keer er niet in om de zorgd, maar door twee mdivi- zensnelle uitvallen bepaalde
aanval vast te houden en moes- duele fouten werden de Zand- Hoofddorp de uitslag op 4-0.
„Over het spel ben ik echt
ten uiteindelijk het onderspit voorters op een 2-0 achterstand
delven, (15-4/15-11). Het dames- gezet. Daarbij liep de jeugdige tevreden." vond Teun Vastendubbelspel werd geheel volgens doelman Mario Schrader een houw. „Er is keihard gewerkt,
de verwachting gewonnen door ernstige blessure op en moest de opdrachten werden uitgehet nog ongeslagen Lotus-kop- zich laten vervangen. Veldspe- voerd, maar wc zitten met het
pel Francien Ojevaar en Ellen ler Martin Visser ging in het pech duiveltje en we scoren te
Crabbendam (7-15/10-15), waar- doel en stopte in de tweede weinis."

Nederlaag voor ZVM-zaterdag

ZANUSSI REVERSERENDE WASDROGER
Type 2513R; Droogautomaat die beurtlmgs links- en rechtsom draait,
4,5kg inhoud, tijdklok, twee droogtemperaturen, beveiligd tegen
oververhitting en uitneembaar filter. Adviesprijs'649.-

l SONY

i soUNDMIXER l

ONY CAMCORDER
1

F455, Topper 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, alstandbediend.var sluitertijd ' 2 5 5 0 -

1599.SONYTRAVELLER

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

Flat en Square Black Trmitron beeldbuis, e u r o s c a r t , TR50; Lichtgewicht camcorder,
stereo, teletekst en afstand- 8x zoom, hifi, autofocus. '2550.bediening Adviespnjs'2000.-

1249.JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1249.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.-

1499.-

79.-

SONY WALKMAN
WM3000;
My Rrst Sony!
Adviesprijs/85.-

1449.1749.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

SIEMENS 1000 TOEREN

1349.-

1 000 toeren. Adviespnjs'1 878.-

1395.-

HI-8TRAVELLER

TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs'3330 -

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T

2399.

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1099.-

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1445.
AEG LAVAMAT RVS

F375;8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend. '2220.-

1299.-

PANASONIC NVG1

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

1299.-

SONY TOPMODEL 4 KOPPEN
VHS-HQ VIDEORECORDER

P135k
IttJflf

/•

1395.
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

1295.-

63 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie,

1195.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESIT1200TOEREN

i

^JSnfUÊ^Ê^WmlÊr^

St^J

1099

1299.

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs*1 299.-

1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '11 99.

750; 4 koppen, 8 uur. '2095.-

F65;4koppen,VHS-HQ.*1894.-

HOLL 1000 TOEREN
üe ee

«e üiFFSTE SiNitr» iw - leners, een uu=»--

te artiKe»ei'

..«
ZANUSSI WASAUTOM.

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. "1990.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

STUNT!550 TOEREN

1399.-

nwi CQQ 1
Ifljfef U93» "

m 819.-

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

AUKNECHT K/V

BROTHER ER7341

/IIELE KOEL/VRIES

869

549.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt
om2bordeninteplaatsen. *1095.-

599.-

649.
539.-

VR200; Afstandbediend.
idbediend. "825.
"82

m 445.-

SHARP KOMBI R7V10

NDESIT 2-DEURS

ype 2023; Tweedeurs 4terren kombikast. Adv."899.-

495.-

ZANUSSI 2-DEURS

SB01; HQ, afst.bed.
Adv."995.
;t.bed.Adv."9S

499.

899.-

JVC VHS-HQ
HQ VIDEO

AEG TURNETTE

HRDX20; Afstandbed.
"879.;tandbed."87

999.-

1000 TOEREN RVS BL

449.-

1099.

l STEREO TELETEKST

1298.- SONY 3 KOPPEN VIDEO

HILIPS/WHIRLPOO

m 595.

BAUKNECHT2304

699.-

BOSCH 2-DEURS

"ype KSV; De nieuwe met 260
ter inhoud. Adviesprijs'1199.-

ilEMENS KS2648

265.- ™*
558.""• ""
14.00

****
160 LTR. KOELKAST

365.-

PHILIPS 140 LITER

395.-

758.PELGRIM SUPERLUXE
445.GAS-ELEKTRO FORNUIS
PHILIPS 160 LITER

Adviesprijs*869.-

645.-

4 koppen, afstandbed.
'1695.standbed.'169

f/ö."

ARISTONA 51 CM

PWfa
WM

CQQ
öifö.

BLAUPUNKT PM3741

849.

Type TD50 ; Adviesprijs*649

PANASONIC
JIC VIDEO

FK055A;Etektrische-INFRA-oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

1098.

ATAG INFRA TURBO

1348.

l, 33koppen.'11E
J30; VHS-HQ,
koppen. '1157.

699.-

RVS REVERSEREND
OPZETVRIESKASTJE

perfekt beeld,
l afst.bed.
afst.bed."988."98

BAUKN./BOSCH/AEG

649.

AKAIVHS-IHQ
i-IHQ VIDEO
VIDEO

498.549.BETER & GOEDKOPER

CONDENSDROGER

VR412; perfekte beeldkwaliteit, dubbele
speelduur, LCD-afstandbediening.*1245.-

MIELE DROGER

PHILIPS VRIESKAST

7QQ

f 99.

SIEMENS CONDENS

1Z99.-

MERKCENTRIFUGE

Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:

TDKD-60I
10 voor
SONYE180VHS 4 voor

2O.3O.-

< Bij BCC kunt u èlectranisdibetalan met l HAARLEM
dePIN-cadevinuwbink-afgiropif
l Winkelcentrum Schalkwijk
donder txtra kotten). BCCgemikl
l Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l Winkelcent rum De Be verhof
l Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
l BADHOEVEDORP
l HILVERSUM

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs'1099.-

BAUKNECHT LUXE

|.J,1|T*»

Ij-w? 49O. pTgii CQQ „
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-

STUNTÜ VRIESKIST!!

169.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE
l DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHENDAM
l MAARSENBROEK . . . ' . ' • . ' . .

INDESI1
D310WF
LUXE VAATWASSER

Type AFB095; Adv.*665.f:T"T«i >|QQ

11QQ _
1 1 9 9.

AUDIO-& VIDEO CASSETTES

669.
MAKKELIJK'.

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. "595.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

VSF200; Afstandbediend.
andbediend. '768.'7£

PHILIPS VHS 4 KOPPEN
HQ VIDEORECORDER

*ft
ft
ft

410IV; Gas-elektro fornuis.
Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

ZANUSSI WASDROGER

GRUNDIG 51 CM TEKS
P7;?% 77Q _ AKAI3 KOPPEN
VIDEO
)PPENVIDE

U5M

1440 jasmijn. Adviesprijs*! 225.-

968.
575.ATAG GAS-ELEKTRO
BAUKNECHT 160 LTR

679.-

l98»"

688.-

ETNA FORNUIS

ZANUSS1140 LITER

JKT VIDEO
BLAUPUNKT 55 CM BLAUPUNKT
S-HQ,Long-PI
Long-Play,
STUNTSUPERTELETEKST RTV635; VHS-HQ,

BMy

KN5404; Gas-elektro. *1049.-

BOSCH KTF1540

V212; afstandbediend.' 1000.-

ARISTONA TELETEKST

INDESIT G/E FORNUIS

Type AFB075; Tafelmodel,
<rasvast bovenblad, vriesvak.

495.-

1048.- SONY VHS-HQ
799,
VIDEO

638.-

160 liter, 2-sterren vriesvak.

V315; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbediening. * 1220.-

nfrft? Q^jQ
&i$o.

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

m 595.-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.

579.

E3&

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische 130 LTR. KOELKAST
PHILIPS CC1000, echter me Oerdegelijke tabletop. Zeer
REGELBARE centrifugegang raaie uitvoering metformicabo- Type KN5402WO; Adv. *849.jicic ^aittini^.
garantie.
. i
-^_ ^^B ^^
tot 850 t.p.min. Thermisch ge venblad. Officiële
stuurd, eco-knop. "1495.-

ARISTONA^ VHS VIDEO
VIDE

GRUNDIG P50-450
| STEREO TELETEKST

649

PANASONIC NN8550

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

PHILIPS VHS-HQ
-IS-HQVIDE
VIDEO

l ARISTONA 55 CM
l STEREO TELETEKST

R8180;750 Watt+draaiplateau.

895.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.'1145.-

1398.BLAUPUNKT 70 CM

SHARP 3 IN 1 KOMBI

Dndanks grote inhoud komakte afmetingen. Kwalitatief
itstekende koeler/vriezer,
.dviesprijs '848.-

485.37CMKLEUREN-TV
749.365,- PHILIPS VHS-HQ
VIDEO

Inkl. afstandbediening!
bediening!

499.

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

GRUNDIG VHS VIDEO

70KV9717; Adviesprijs'2275.

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

KOMBI MAGNETRON

VS702; HO Super Vision, +
TELETEKST + PDC! '1409.-

STUNT! VHS-HQ
1S-HQVIDE
VIDEO

399.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs."799

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

HILIPS/ WHIRLPOOL

SONY HI-FI VIDEO

1095.

719."

80 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

BLAUPUNKT VHS HI-FI

1199.PANASONIC VHS HÏ"-FI

HEr

795.-

SHARP HI-FI VIDEO

830; TOPKLASSE! *1899.-

ANUSSI K/V (OJ)

BAUKNECHT WA6500

VCH80; VHS-HO, inkl afstandbediening. Adv. '1299.-

849.-

m 479.- m 269.-

CM R
Ö'IU."

899.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

SET 239."

PHILIPS/WHIRLPOOL

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

Type 25GR5760; 63cm fla
square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en
afstandbediening. Adv."2075.-

MOULINEX FM1115

ptgifr -M Q C _
\jqf& l laü-

SLV415; 4 DA-PRO koppen voor Perfekte beeldkwaliteit,
stilstaand beeld en slow motion. Long Play: max. 8uur
speelduur op één band. Dual Mode Shuttle voor hoog
bedieningsgemak. Camera-aansluiting op voorzijde en
handige montagefuncties, audio-dubbing. Afstandbediening met LCD-display. Adviesprijs* 1550.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

OEL/VRIES KOMBI
een twee deurs koelkast maar
en echte 280 liter 2-deurs
oei/vries kombinatie. Koellimteop "ooghoogte" Adv. '979.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? Adviesprijs'1549.-

VHS videocamera. '1895.-

1399.-

SAMSUNG RE570

SAMSUNG DIGITAAL

60; CCD, 6x motorzoom, Sujerimpose, hi-li. Adv. '2299.-

JVC SUPER CAMERA

m 199.m 219.-

Snel ontdooien en verwarmen.

Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geemailleerd. Adviesprijs "2199.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST SONY CAMCORDER
SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

MAGNETRON OVEN

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY
RADIORECORDER |

MINI-CAMCORDER
r

46JSL-

10

l TCNMOOO;
i cassette! recorder
l inkl. meeizlng
! mikrotoon.
Adv'145.-

348.-

H3lmï

BAUKNECHT VW 3P*R
PT?5i
7QQ 1
IJOJL ^

m 3fU

BOSCH VWPS2100

\m& 769."
MIELEVWG521

1479.-

^^"T/% r^
J^^ •,J^^|_B
.
•^ ^^ •:• "*^.;' .
'Adviesprijs slechts referentie

OPENINGSTIJDEN:
. .
maandagmiddag
1..1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag•„..;.9 tot 5.30 uur
zaterdag ...;..;......9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur

zoalsaangegevendoorofficiële
importeur of fabrikant

Maarssenbroel» vrijdag :......
7 tot 9.uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

donderdag 26 november 1992

vVeekmedia 22

9:

STEAKHOUSE
ESTABLO
presenteert Ie en 2e kerstdag een feestelijk kerstmenu
MENU 3 - 69,00
SALMON HUMADO

MENU l - 72,00
MELON CON JAMON
OPLAAD- ^
BARE .•••.:••*
3 KOPS
v
PHILISHAVE \
HS800; Oplaadbaar scheer-

TEFAL GOURMET
J Gourmetten, racletten en grilSuper luxe, elektronische! lleren.Inkl.SpannetJes. *195.keukenmachine, 500 Watt,
Inkl. sapcentrif uge, cltrus-

icheerteehnlek. Adv. "210.-

109 1

PHILIPS SHAVER
jnkl. tondeuse en wandhouder. Advlesprljs*99.-

Ires. AdvlesprIJs. '300.-

169.

69.-

SUPER BRAUN
KEUKENMACHINE mc1

119.-$

+ 8 PERS. GOURMET
Inkl.recepten én spatels.

129HÏ

Kompakté alleskunner.

meloen met ham

gerookte zalm

SOPA DE CHAMPIGNONES

SOPA DE VERDURA

champignon soep

groente soep

COCKTAIL DE CHAMPAGNE

COCKTAIL DE CHAMPAGNE
champagne spoon

BISTER CON SALSA E SPECIAL
DEL CHEF

ESPALDA DE CONEJO SALVAGE

bicTstuk stroganoff

SOUFLÉ ESTABLO

PLATANO FRITO

souflé establo

hazerug

95.-

45.-

ENSALADA DEL MAR

SOPA DE VERDURA

G. Zwinkels

groente soep

Haltestraat 30

FILETTE DE POLO

Tel. 12175

fruitcocktai!

kipfilét

COCKTAIL DE CHAMPAGNE

SOPRESA PARA NINO

champagne spoon

TIMMERBEDRIJF RUITER

kinderverrassing

zeeduivel

Specialist in dakramen en dakkapellen

PANQUEQES FLAMBEADOS

Nijverheidsterrcin 14, 1645 VX Ursem.Tel. 02202-2700. Fax 2730

flensjes met ijs, geflambeerd

109>l*l

BRAUN
EXACT
BAARDTRIMMER

Haltestraat 18, tel. 19571

Gaarne tijdig reserveren

FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl. fondue vorken.
LUXE HANDMIXER
3 snelheden handmlxër +
(garden en deeghaken.

Instelbaar op S baardlengtes
+tondeuse. Adviesprijs *95.-

2 soorten grillworst

MENU 2 - 80,00

kreeften soep

NOVA^
FRITEUSE 2800.10
Groot, rechthoekig model
fllter.Zeergoedgetest.-211.

Patés

* * * * *

LOBO DEL MAR

Snoertoos Brauri scheerapp.
met blokkeringssysteem. •

Opgemaakte
salades

KINDERMENU - 27,50
COCKTAIL DE FRUTA

SOPA DE LANGOSTA

LUXE BRAUN
PJOCKET SHAVER

Hapjes

geflambcerde banaan

zeevruchten salade

PHILIPS
^
STAAFMIXER
^
Pureren, mengen, hakken.

voor Fondue
Gourmetschotel

Uit Eigen \vbrstm:ikerij

_champagnc spoon

* * * * *
GRILL"
Korrtakt-grill,uitneêmbaregrillplaten, thermostaat Adv. *169.-

BRAUN MICRON 2005
platlna veredeld micron
scheerblad+tondeuse. *154.-

Lekkere Snacks

Grill

SPAART
SINT'S PORTEM

Voor de beste surprise
van de avond
zorgt Je Eigen Slager

//

Inkl. fondue mogelijkheid.

-79.*
69.-I+I
TEFAL FRITEUSE

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS BV

dlverse hulpstukken voor
pedlcure, manicure en

Wij zijn een kantoor met een tiental medewerkers, dat zich richt op het midden- en kleinbedrijf. Per 1 januari a.s. hebben wij een vacature
voor een

organiseert de

BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER (m/v)
Ook voor APK,

BRAUN LADYSHAVE
110/120 Volt.AdvieSprijs*79.-

278.-*
IX

BRAUN SILKEPIL

1400 WATT LUXE

Epileerapp. bekend van de
TV. Advfósprlis. M 80.-

10-KOP

Inkl. opberg ruimte vooracces-1 ^
solres en traploze elektra-" •
nische regeltere zuigkracht.

HD5176; kof f iezetter. *65v

Snelle correcte afwikkeling.

Vraag vrijblijvende offerte.

Óók voor het overtrekken
van uw oude model.
Cath. van Renesstraat 3
2041 BJ Zandvoort.
Tel. 02507-18939
Bellen na 18.00 u.

THERMOS STUNT
PHILIPS BEAUTY-SET || 10-kops kofflézetter+ther-

In kunststof, hardhout of combinatie van beide. Geïsoleerde uitvoering. Casco
of geheel afgetimmerd. Alle maten uitvoerbaar. Met handige raarnsystemen. In
één dag gereed met vijf jaar garantie. Ook hele dakopbouwen, kozijnen en puien.

alle merken naar

Rinko/Jongsma
Curiestraat 8-10,
Zandvoort. Nieuw-Noord.
Tel. 02507-12323
Ford en Renault Service en Verkoop

Voor deze vacature zoeken wij een medewerker (m/v), die in staat is om zelfstandig jaarrekeningen samen te stellen. Ervaring op dit gebied
alsmede minimaal MBA-niveau is een vereiste.
Onze voorkeur gaat uit naar een medewerker
(m/v), die reeds enige tijd werkzaam is of is
geweest op een accountantskantoor.
Schriftelijke sollicitaties met een c.v. kunt u richten aan J. L. van de Graaf, Accountants en Belastingadviseurs B.V., Thorbeckestraat27, 2042
GL Zandvoort, t.a.v. de heer P. L. Bluijs, tot wie
u zich ook telefonisch kunt wenden voor het inwinnen van nadere informatie (02507-13393).

SURPRISE GRABBELTON
kans op ACTIEKANSEN
VAN

S248I +TURBO-BORSTEL,

PHILIPS l
GEZICHTSSOLARIUM

10-50%

SIEMENS:1100WATT

4 UVA-TL-buizen. M35.-

79.95

PHILIPS HR6500

l

mm

CUBE HARDWARE

ledere klant mag nu grabbelen

HARDWARE
SOFTWARE
GAMES
DISKETTES
FAX ROLLEN/PAPIER
INKTLINTEN/TONERS
KABELS ENZ . . .

1100 W. draaitop. Adv'360.-|

eubè

KOM én PROFITEER!!!
NOG ENKELE WEKEN VERBOUWINGSKORTINGEN!

UW IBM AMBRA DEALER

19215

HURDLA, SPRINJA EN TREKA COMPUTERS.
386X, 486SX PROCESSORS EN NOTEBOOKS!

188!-

«"rollers in 3 maten. In-l
Wusief clips. Adviesprl]s'99.-

Haltestraat 10, Zandvoort. Tel.

PANASONIC1000WATT
Meganische krachtrëgelingi
en 5 voudlge luchttlltering l

«CTOlWI)ra

OP DE VOORDELIGE CUBE DESIGN COMPUTERS.

_ 178.PHILIPS HR6183

GESPECIALISEERD IN:
Novell - Lcmtastic - Windows
Os/2
Dos

LUXE HAARDROGER lzelfrelnlgende grill-bak1?POWATT+D|FFUSORl|ovën * regelbare therpTya 4 A *»»"l|mostaat, Inkl. lekbak en
prmr
l M ;tl*l||roo8ter Adviesprijs.*269.ujltir l«lBvU||r:77a: i-fQ
PHILIPS WIJNIOVEJi
Toaster oven + tljdklok.

5

VlilS Hel

DECEMBER FEESTMAAND
SUPER KOOKPLAAT

*

4-plts gaskookplaal. *298.- ~^-

modem 2400 baud
ƒ135,-

Quickshot Joystick v/a
ƒ23,-

Genius Mouse Games v/a
ƒ79,ƒ29,95

ATAG KOOKPLAAT,

Introductie PC-gcbruik. Werken mei MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect
PD1 modules MG.l. AMB1 modules HE.Oen HE.l
Basiseursus public relations.Public relations. NGPR-A

De Zaterdagacadereif is
erkend door <fe Minister
van Onderwijs en Wetenschappen op grond van
de Wet op de erkende
onderwijsinsteaingen.

Public relations. NGPR-B tolleen in Amwnlum. RotterJom m l'tiahl)

Praktijkdiploma marketing. Marketing NIMA-A

De (moüdelinge) lessen
worden gegeven oj> zaterdagochtend van 9 tot IJ pur.

téverbaar in alle maten
mm irm nr.',^,^
PHILIPS DEKENS.
BCC^
PRfjSj

liiiJAi>]

220 Volt + zwakstroom.

l|Type 1405; Geschikt voor
Hieidingwatér door unieklIPELGRIM WASEMKAPI1

lutt|Drinkt gewoon uit dekraan.||wH155 ; 3 standen. *280.-

KT-CUBE DESIGN 80386SX-25
2Mb Ramgeheugen, 2 Diskdrives, 256Kb Video kaart, 42Mb harddisk,
14" Svga Kleuren monitor in Desktop behuizing, inclusief MsDOS 5.0
ƒ1999,- inclusief BTW

MEERPRIJZEN - MS-WINDOWS 3.1
van 40MB 100MB Harddisk
KT-CUBE mouse

ƒ 139,ƒ 175,ƒ 35,-

Ltslokalies: Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch, Deo
Haag, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zaandam en
Zwolle,
Startdata:
vanaf 16 januari 1993

Toerisme/recreatie. SEPR l

Basisdipl. belastingrecht lallemm \m\ierJiim Rotterdamtnllireiht)

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93
dhr/mw
straal
.
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaal uil naar

Voordelig leasen kan ook - Vraag naar meer info.
Installatie/Reparatie en uitleg ter plaatse.

*••••••

<;, SINT NICOLAAS KOOPAVONDEN 19.00- 21,00 uur

, Donderdag 26 november; alle filialen, behalve Badhoevedorp en Maarssenbroek.
i
Vrijdag 27 november; alleen In Badhoevedorp en Maarssenbroek.
t r
Woensdag 2, Donderdag 3, Vrijdag 4 december; alle fHJalen

C. StEGERSSTR. 2/1 ZANDVOORT
TEL. O25O7-3O792 FAX. O25O7-3O859

Marketing N1MA-B lalleenmAmmrJam.Kniierilamen Uttcihn

Management-assi.stent(e)
Management middenkader I en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Praktijkdiploma loonadministratie

+. gratis vonkontsteker!

358.^

ZATERDAGACADEMÏE

postzegel, zenden aan

kl. 03200-268 95

,

«4693

Weekmedia 22

KOMPLEET
BEELD BIJ
FRANSE

K

donderdag 26 november 1992

Als u'ns wist wat Van der Vlugt in huis heeft!!!

^••O^n-1'^'^',^^.^'^'^'-^.'-'--^-.;.-
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Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
Kom eens naar onze showroom aan
j de Cornwallstraat inUmuiden. Of...

Een verrassend
resultaat wanneer je de
enorme Keuze aan
vloerbedekking,
wooncomfort bij Franse
ziet. Laat uw vrijblijvend
adviseren door uvu
vakman.

Franse Woon idee

VAN DER\
Cornwallstraat 6

vloerbedekking,
gordijnen, meubelen

Umuiden

Ramen+Deuren

•'•.

" ' . ' ' . : ^SJ ' •-.;.

^m~

02550-30624

^m^ t—r

\t*^
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ANTWOORDCOUPON

IN

D Sluurtumiimeer Informatie over (s.v.p. Invullen)
D Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s.v.p. Invullen)
D SCHUIFPUIEN/VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
Q WERU AKF-SYSTEEM
O WERU KUNSTSTOF RMMSYSTEMEN
O WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUS SUPERLITE GLAS
D INBRAAKVERTRAGENDGLAS
D GELUIDWÊREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
\
D SERRE'S
'
D SUBSIDIE-MOGELIJKHEDEN

weru GLAS

-&iaa& ai* eZfj&uïk.

••'

'

'•

GLAS. J

U

NAAM:
ADRES:
POSTKODE+PLAATS:

_

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
benden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

TELEFOON:.

flmstepdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. woningstoffeerders
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekeden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's,
ook naar maat

Gevr.

2x p.w. 4 uur
tijd n.o.t.k.
mevr.
W. v. DuynhovenMarchand
Tel. 20103

.-^i

Wisselende menu s met
* vis, gril! en vleesspccialiteiten
Ook wildgerechteii
(

Boul. Barnaart 14 \

Café Sam Sam

10

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) X_^ ,
Tel. 12932
'

„EEN KIJKJE IN
DE KEUKEN"
Donderdag
26 november

*Spane-nibs
17.50 p.p.

Foto Focus 1 uur SERVICE
Uw foto's in 1 uur klaar

Formaten:

op Kodakpapier
voor
de beste
kwaliteit

10 x 15
13 x 18
15 x 21

Donderdag
3 december

daarom voor de
allerlaatste keer

zaterdagmiddag 28
november van
14.00-16.00 uur

«^

Dorpsplein 2

ledere woensdag gesloten

ZWARTE
PIET
bij de

,

20 x 30

*Lasagna avond
17.50

P.P. incl. Garni

* Keuken open 18.30-20.30 uur.
Vóór reserveringen
02507-19455

mint
club

Lieve beste klanten.
Na zo'n tien jaar inwoning bij Aranka Modes en daarna nog
ruim vier en een half jaar zelfstandig, stopt Miniclub kindermode.
Die laatste jaren hebben mij verreweg de meeste voldoening
gegeven, ook al omdat dit vaak ging in combinatie met een
goede band met mijn klanten.
EENS MOET JE STOPPEN.
In dit geval kun je dat moment beter zelf kiezen, dan dat voor
je gekozen wordt.
Nu die beslissing definitief is, komen er tal van reacties uit uw
hoek en dat maakt het voor mij niet eenvoudig mij van u en
van Miniclub kindermode los te maken.
Afgezien van het feit of ik dat zou willen, is er geen weg terug.
Het spreekt voor zich dat ik u hartelijk dank voor het in mij en
mijn personeel gestelde vertrouwen en voor de prettige kóntakten in de afgelopen jaren.
hoogachtend
Buureweg 1-3
namens MINICLUB KINDERMODE,
tel. 16580
Jannie van Marie

Bent U geïnteresseerd in een gezellig
en goed onderhouden

driekamer appartement

Waardebon

voor een
gratis
vergroting
13 x 18
op elk Kodak
filmrolletje dat
u bij ons koopt

Kadoldee
2425

eenmalige Kodak
Camera met één druk
op de knop
1 Voor panorama
foto
2 Voor onder water
fotograferen
2,5 m diep

raartén
van
uw

leukste
foto

vo

schitterende fotolijsten en albums

°r slechts

0,98

met fraaie tuin en gemoderniseerde
keuken met een vraagprijs van

ƒ149.00,-- k.k.?
Neemt U dan contact op met

Van der Reijden, mak. og.,
tel. 02507-15531.

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graat. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakl Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

Foto Focus 1 uur Service
Haltestraat 37, tel. 02507-15810

U KUNT HEM
NATUURLIJK OOK
GEWOON
DOKAT GEVEN.

O

Dokat is vernieuwd. En daardoor niet alleen
beter voor u\v kat. Maar ook voor u. Want tegen
inlevering van de volledig ingevulde bon bij
uw dierenspeciaalzaak ontvangt u tijdelijk een pak
Dokat Vlees, Kip of Vis (400 gram) voor slechts
f 1,95 en/of een pak Mixies (400 gram) voor f 2,40.
Dat betekent F 1,40 voordeel.
Verder is nieuwe Dokat extra lekker. Extra
gezond. En zo samengesteld - met onder andere
maar een beetje magnesium - dat Dokat bovendien
blaasgruis helpt voorkomen. Haal dus binnenkort
eens een pak in huis.

WANDEN

|l)ÖKArWAARDEBON VAN Fi,40T|
i

Tegen inlevering van cle/.e bon ontvangt u tijdelijk een i
pak Dokat Vis, Vlees of Kip (-400 gram) voor f 1,95
' en/of een pak Dokat Mixies (400 gram) voor f 2,40. '
l Naam:
•
|
Adres:.

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

(Maximaal één bon per gezin.)

KASTENWAND-SYSTEMEN

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020
6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw-en schuifwanden.
U vindl de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of z'o'nder praktische kastinterieurs.

DOKAT. HONDERD PROCENT
NATUURZUIVER. LEKKER EN GEZOND.

„DIER-PLEZIER" Grote Krocht 28
tel. 02507 - 19345
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Geanimeerde
bijeenkomst
Hans Jongbloed

Zandvoorts
Nieuwsblad

Trainer Pieter Keur vindt winnen momenteel belangrijker dan spel

Klein uitgevallen zege van Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Vele lovende
woorden en vele geschenken
vielen Hans Jongbloed ten deel
tijdens een geanimeerde en
druk bezochte afscheidsreceplie als bestuurder van Zandvoortmeeuwen.
Voorzitter Peter Loogmans,
wethouder Jan Termes, Sporti-aad voorzitter Andries van
Ivlarle, broer Nico Jongbloed en
piet Pijper spraken de ex-penningmeester toe en waren onder de indruk van zijn niet gerin'ge prestatie, namelijk liet
dertig jaar lang volhouden als
bestuurslid. Het Ceestvarken,
die ongelooflijk onder de indruk was van de aardige woorden, bedankte als laatste sprekcr een ieder voor de vriendelijkheid en de fijne samenwerking, waarna nog lang onder
liet genot van een hapje en een
drankje oude verhalen werden
ipgerakeld.

ZANDVOORT - Door een veel te
klein uitgevallen 2-0 overwinning op Vogelenzang, handhaaft Zandvoortmeeuwen zich
in de bovenste regionen. Beide
doelpunten werden gescoord
door Riek de Haan. De komende twee weken worden voor de
Meeuwen van groot belang. De
concurrenten Heemstede en
VVH komen dan 'op bezoek.

Vogelenzangse doel op voortreffelijke wijze verdedigde. Overigens leek
Vogelenzang het eerst gevaarlijk te
worden. De spits werd de diepte in
gestuurd maar de uitstekend spelende Rocco Termaat redde met een korrekte sliding. Even later moest Ed
Vastenhouw geblesseerd uitvallen.
Hij werd vervangen door Chris Jongbloed.

Spekglad
De regen maakte ondertussen het
veld spekglad, waardoor nogal eens
vreemde spelsituaties ontstonden.
Doelrijpe kansen waren er echter nog
niet. Zandvoortmeeuwen forceerde
wel vele hoekschoppen, maar geen
kansen. De beste mogelijkheid was
voor Ruud van Laere, die een schot

De overwinning van Zandvoortmeeuwen had beduidend hoger moeten uitvallen. Vooral in het tweede
bedrijf kregen de Zandvoorters de
mogelijkheid de score op te voeren.
Daarbij moet wel gesteld worden dat
de Zandvoortse politieagent Keur het

losliet dat op de buitenkant van de
doelpaal ketste.
De eerste kans voor de Meeuwen
was meteen raak. Na een vlotte combinatie via Roy van Huystee kreeg
Riek de Haan de bal voor de voeten.
De topscorer speelde zich knap vrij
en liet doelman Keur kansloos: 1-0.

van Laere. Zonder tot echt groots tegen de lat knalde. Diezelfde speler
voetbal te komen dicteerde Zand- kreeg nog een riante mogelijkheid,
voortmeeuwen de strijd. Vogelen- maar vanaf twee meter voor het doel
zang brak slechts eenmaal gevaarlijk lepelde hij de bal over. In do stand
door, maar de bal verdween voor- kwam geen wijziging meer.
langs.

In de tweede helft ging Zandvoortmeeuwen op zoek naar meerdere treffers. Die hadden er zeker moeten komen, maar enige spelers waren op
zoek haar eigen succes. Soms stonden er mede-voorwaartsen in kansrijke positie, maar dat werd over het
hoofd gezien. Schoten van Jongbloed
en Van Huystee werden een prooi van
de Vogelenzangse doelman. Twintig
minuten voor het einde nam Preek
van der Mije de plaats in van Ruud

Na ruim een half uur spelen kwam
de verlossende tweede treffer. De bal
kwam in een kluts voor de voeten van
de vrijstaande Riuk de Haan, die beheerst scoorde: 2-0. In de slotfase waren er goede mogelijkheden.
Freek van der Mije zag een doolpunt wegens buitenspel worden al'gekeurd. Een fantastisch schot van
Rocco Termaat werd even fraai gestopt door doelman Keur, terwijl
Riek de Haan cle bal nog een keer

Tweede treffer

Moeilijke ploeg
„Het is een moeilijke ploeg om tegen te voetballen," meende trainer
Pieter Keur. ,,De concurrentie blijft
winnen dus dat moeten wij ook doen.
Daarom speel ik op dit moment op
zeker. De nul achter was vandaag heilig, ook omdat we moeilijk tot scoren
komen. Winnen is op dit moment
voor mij belangrijker clan het spel. Do
komende twee weken weten we maar
we aan tou zijn, dat worden do wedstrijden van de waarheid. Tot nu toe
draaien wo erg lekker moe."

Foto Bram Stijni-n

Overwinning
voor goed
spelend Z'7 5

ZANDVOORT - Eindelijk, in de tiende competitiewedstrijd, slaagde Zands
voort'75 erin de eerste
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(ADVERTENTIE)

Een uiterst gemotiveerd en
ook goed voetballend Zandvoorts team heeft CSW weinig
kans gegeven. De Zandvoorters
namen vanaf de aftrap het initiatief terwijl de gasten loerden
op een counter. Die waren gedoemd te mislukken omdat
laatste man René Paap naar
zijn oude vorm groeit. Daardoor had doelman Ferry Nanai
weinig te duchten.

Snow and
Beachshop
wintercollectie

Door snel aanvalsspel via het
middenveld werden Paul Longayroux en Robin Castien vaak
gelanceerd. Door dan een actie
te maken werden de kansen gecreëerd, waaruit Paul Longayroux de Zandvoorters op voorsprong zette, 1-0. Voor de pauze
had Zandvoort'75 de strijd definitief kunnen beslissen doch de
kansen gingen verloren.

1992-93

Spanning
In de tweede helft was het
lang wachten op de bevrijdende
tweede treffer. De spanning
bleef daardoor in de wedstrijd
maar dat was niet nodig geweest als de mogelijkheden waren benut. Daardoor bleef CSW
loeren op een uitval met daarbij
misschien wel een gelukkig
doelpunt. Terecht viel dat doelpunt niet, omdat de hechte
Zandvoortse defensie geconcentreerd bleef werken en geen
kansen weggaf.

Ondanks slecht
spel winst voor
Nihot/Jaap Bloem
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie speelde Nihot/Jaap Bloem Sport een
slechte wedstrijd. Als je dan
toch met de overwinning gaat
strijken dan behoor je tot de
topploegen in deze afdeling. De
Zandvoorters wonnen met 6-3
van JSB
Het begin was voor JSB dat al
snel op een 1-0 voorsprong
kwam. Ondanks onrustig spel
van Nihot/Jaap Bloem Sport
werd er in de eerste helft een 2-1
voorsprong genomen. Robin
Castien scoorde na een hakballetje van Dennis Keuning en
een vijftal minuten later zorgde
Keuning voor een 2-1 voorsprong.
De tweede helft was nauwelijks begonnen of de gelijkmaker lag achter doelman Jaap
Bloem, 2-2. de Zandvoorters
kwamen deze tegenvaller rap te
Voor de Casino-ZVM handballers brak zondag de zon door met het behalen van de eerste boven. Door doelpunten van
overwinning in de zaalhandbalcompetitie
Wim de Jong en Erwin SuurenFoto Bram Stijm-n donk werd het 4-2 in Zandvoorts voordeel. JSB gaf het
niet op en kwam door een fout
in de Zandvoortse defensie terug tot 4-3. Nihot/Jaap Bloem
Sport bepaalde toch de wedstrijd ondanks dat geen hoogstaand zaalvoetbal werd gespeeld. Dennis Keuning en Renée Paap bepaalden de eindstand op 6-3.

Casino-ZVM boekt zijn
allereerste overwinnin;

De verdiende treffer kwam
wel voor Zandvoort'75. Robin
Castien liet wederom zien wat
voetballen is en knalde het
team van coach Gerard Nijkamp naar een veilige 2-0 voorZANDVOORT - Voor de
sprong. Met nog tien minuten Casino-ZVM handballers
te gaan was de strijd beslist.
brak zondag de zon door
met het behalen van de
Rustig voetballend werd de eerste overwinning in de
bal goed in de ploeg gehouden. zaalhandbalcompetitie.
Opluchting en tevredenheid bij
spelers, begeleiding en suppor- Het toch niet kinderachtiters na afloop over deze eerste ge Berdos werd keurig opoverwinning, waardoor de toe- zij gezet met 20-16. De dakomst weer wat optimistischer mes kunnen nog steeds
tegemoet kan worden gezien.
niet terugzien op een zon-

Zandvoort

Amsterdam

Thorbeckestraat 1
tel. 02507-14593 Betaal met pin, snel en gemakkelijk

Hoofddorpweg 5
tel. 020-6159934
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nige dag, wat resultaten
betreft. De Zandvoortse
Stimulans
„Deze overwinning, die overi- dames leden een 7-10 negens veel groter had kunnen derlaag tegen JHC na een
zijn, geeft weer stimulans," al- matige partij.

dus een tevreden Gerard Nijkamp.

„Het was voor de eerste keer
dat we achter een nul hielden.
Na zo'n overwinning is er meteen weer meer sfeer. We moeten een paar keer winnen om
het ritme te pakken te krijgen.
Dit was in ieder geval een lekkere opsteker. Er is keihard voor
gewerkt. Iedereen was tot het
uiterst gemotiveerd en geconcentreerd bezig' en ik denk dat
ze zelf nu wel inzien dat we collectief bezig moeten zijn. Met
drie punten uit de laatste twee
wedstrijden zitten we in de goede richting. Ik blijf erin geloven. We hebben nog drie maanden de tijd om de zaak recht te
trekken. En met deze selectie
moet het lukken.'

Voor het eerst sinds zijn ernstige kaaktalessure, maakte
Guido Weidema zijn voorzientige rentree in het team van Casino-ZVM. Dat kwam goed uit
omdat nu Kees Hoek met een
knieblessure voor enkele weken is uitgeschakeld. De Zandvoorters waren er van doordrongen dat er gewonnen
moest worden om van de laatste plaats af te komen. En vanaf
de eerste minuut was er een
gemotiveerd Zandvoorts team
in de Zandvoortse Pellikaanhal
bezig.
Berdos werd meteen op achterstand gezet van een paar
doelpunten. Die kleine voorsprong konden de Zandvoorters de gehele wedstrijd vasthouden. De mannen van coach

Klaverjassen bij Z.meeuwen
Nicuuusblad
Gaaspcrdam

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

ZANDVOORT - Olaf Cliteur van Cafée Neuf/Chess
Society heeft in Beverwijk
laten zien met de sterkste
regionale spelers een aardig schaakpartijtje mee te
kunnen blazen. Tijdens
het Noord-Hollands snelschaakkampioenschap
legde Cliteur beslag op een
zeer fraaie gedeelde vierde
plaats.
Het leek voor de 2i)-jarigc
Zandvoorter een moeilijk middayje te worden. Uit de eerste
drie partijen behaalde Cliteur
slechts een half puntje, hetgeen
op dat moment goed was vooreen dertiende plaats. In de huitste ronde voor de pauze hcrstelde cle Chess schaker zich door
een fraaie zege. Na de pauze zette de Zandvoorter de opgaande
lijn voort, door driemaal op rij
te winnen. Hierdoor schoof hij
op naar een gedeelde derde
plaats.
Na een onnodige nederlaag,
gevolgd dooi' twee remises zakte Cliteur terug in de subtop.
Door een schitterende overwinmng en een remise, na een gewonnen stelling, rukte Cliteur
weer op. Ondanks een neclerlaag in de laatste ronde eindigde Olaf Cliteur, met 7 uit 13
partijen op een uitstekende gedeelde vierde plaats.
Morgenavond om acht uur
speelt het eerste achttal van
Café Neuf/Chess Society haar
tweede thuiswedstrijd tegen
het derde team van De Uil uit
Hillegom, dat na twee ronden
op de voorlaatste plaats bivakkeert. De Zandvoorters delen
de derde plaats. De badgasten
zullen op volle oorlogssterkte
aantreden.

In de tiende competitiewedstrijd, slaagde Zandvoort'75 er
eindelijk in de eerste overwinning van dit seizoen te behalen.

'

Schaaksucces
voor Cliteur

ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond houdt Zandvoortmeeuwen de tweede klaverjasavond, in een reeks van zes, om de
koppelklaverjastitel van Zandvoort. De vier beste resultaten tellen voor de totaal eindstand. Tijdens deze tweede wedstrijden
wordt een loterij gehouden met fraaie prijzen. De opbrengst van
de avond konmt ten goede aan de jeugd van Zandvoortmeeuwen.
Per koppel bedraagt het inschrijfgeld zeven gulden. Het klaverjasspel begint om acht uur en vindt plaats in de kantine van Zandvoortmeeuwen.

Joost Berkhout speelden bij
vlagen heel erg goed handbal.
' Er waren periodes dat CasinoZVM een lichte terugval onderging, doch dat bracht geen gevaar. Kwam Berdos terug in de
strijd dan voerden de taadgasten het tempo weer op. Ruststand 10-8.
Knap
In de tweede helft hield Casino-ZVM de wedstrijd knap in
de hand. Met goed uitgevoerde
aanvallen werden de doelpunten gescoord, terwijl defensief
geen kansen werden weggegeven. Berdos probeerde tevergeefs de wedstrijd een wending
te geven. Dat lukte niet, omdat
de Zandvoorters geconcentreerd bleven handballen. In de
slotfase stelde Casino-ZVM de
zege definitief veilig: 20-16.

Dames
„Soms treedt er nog weieens
angst in de ploeg", meende
Joost Berkhout. „Maar we hebben de wedstrijd onder controle gehoxiden. We hadden het
vandaag prima voor elkaar en
de overwinning was verdiend.
We zijn, in vergelijking met vorig, er op vooruit gegaan. Voor
mijn gevoel zit er nog veel meer
in. Het moet er echter nog uit-

komen."
In een grotendeels gelijkopgaande wedstrijd heeft CasinoZVM de nederlaag te wijten aan
het vele balverlies en aan de
eveneens vele gemiste kansen.
Het handbal was van een matige gehalte, maar ondanks dat
had er meer ingezeten. Nu ging
de overwinning naar JHC. Nadat JHC de ruststand van 3-5
binnen twee minuten in de
tweede helft had opgevoerd
naar 3-7 was de strijd gestreden.
Toch probeerde Casino-ZVM
terug te keren in de strijd. Even
leek het te gaan lukken maar
bij de stand 7-8 had CasinoZVM haar kruit verschoten.
JHV bepaalde uiteindelijk de
eindstand op 7-10.
„Ons grote manco is het taenutten van de kansen," stelde
coach Geert Dijkstra na afloop.
"Bovendien leden we in deze
wedstrijd veel te veel balverlies.
Het wordt moeilijk omdat we
iedere wedstrijd iets te kort komen.".
Doelpunten Casino-ZVM heren: Jan van Duijn 5. Peter Pennings '3. Gouran Bogojeyic 3.
Wirn Brugman 3. Enoin Spniit
2. Nik Gnjckovic 2. Ronuld Vin l,
Guido Weidema L, Dames: Margreet Sterrenburg 2, Wondi/ van
Straaten 2. Daniëeüe Blom 2. Mireille Martina 1.

Spanning stijgt
bij Bridgeclub
ZANDVOORT - De heren Polak en Vergeest waren goed op
dreef in de A-lijn bij de Zandvoortse Bridgeclub. Dit koppel
werd met een score van maar
liefst 63,25 procent eerste. De
dames Paap en Verburg werden zeer verdienstelijk tweede.
Polak/Vergeest heeft nu de
koppositie overgenomen met
een voorsprong van vijf procent
op nummer twee het echtpaar
Van der Meulen. In de B-lijn
zetten de dames Gotte en Koning de schouders er onder en
scoorden hoog met GG.07 pro
cent. De rest van het veld bleef
ver achter. Tweede werden de
dames Klinkhouwers en Peeman. Dit koppel verstevigde
hun koppositie, maar op de
tweede plaats hebben zich genesteld de dames Verhagen en
De Vries.
De dames Van Mancius en
Velt man heben aspiraties om
naar de B-lijn te gaan want ook
deze week deden zij het goed
door eerste te worden in de Clijn. Mevrouw Jurriaans en de
heer Saueressig scoorden eindelijk weer goed met een tweede plaats. Van Mancius/Veltman bezet nu de eerste plaats
en de dames Van Duyn en Veldhuizen zijn naar de tweede
plaats opgeschoven.
In de D-lijn werd er niet al te
wild gescoord. Eerste werden
de dames Briejer on Rooijmans, terwijl het echtpaar
Ovaa tweede werd. De heren
Stomps en Verburg hebben
zich op de eerste plaats weten
te handhaven, maar de dames
Briejer en Rooijnums zijn tot
op twee procent genaderd.
Inlichtingen over de Bridgeclub kunnen verkregen worden
bij cle wedstrijdleider de heer
H.Emmen .telefoon 18570, allecn 's avonds.
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Ca&ringó&drfô
Wilt u uw partner verwennen, bel de
Surprise-ontbijtlijn. Wij verzorgen
uw surprise-ontbijt met champagne,
broodjes, verse jus d'orange, koffie,
thee, en nog meer lekkere dingen.
Ook voor feesten, partijen en
bruiloften kunt u ons bellen. En als
opsteker voor Oud en Nieuw, lekkere
warme oliebollen, appelflappen en
ananasflappen naar grootmoeders
recept.

Haltestraat 7, Zandvoort
Feestelijke
panty's

" S N E E U W " Onze unieke SUPERGROTE winterbrochure is uit!!! Skiën in Oostenrijk!! Per luxe bus of eigen
auto. Meer dan 30 bestemmingen en zeer voordelig!!
Bel nu voor gratis brochure met zeer voord, aanbiedingen.
REKRO REIZEN 010-4142233 tot 22.00 uur.

Amateur fotograaf (38) zk
reisgenote(s) met lakjas e
laarzen voor week(end) wac
den. Br. o. nr. 870-77962 v.cl

Canarische Eilanden

LANZAROTE ƒ 650

aparte
lingerie van:

geeft u meer!

Huit
Charnos

WEEKENDTRIP MAASTRICHT

Beau-Monde

In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastricht
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van l december 1992 t/m 15 februari 1993 te
genieten' van een 3-daags arrangement.
Maastricht is een gezellige stad met veel historische gebouwen, de Maas en haar bruggen en Duitsland en België op
een steenworp afstand. Veel Nederlanders ervaren Maastricht als een stukje buitenland in eigen land.
U verblijft in Golden Tulip Barbizon Maastricht, waar alle
kamers voorzien zijn van radio, föhn, kleurentelevisie, zithoek, minibar, telefoon en volledig ingerichte badkamer.
Het hotel beschikt over een bar, een restaurant, een sauna
en is goed te bereiken en biedt ruime parkeergelegenheid.

Dim

Ten Cate
Sloggi
Scholier
Bonfin & Bimef

Gevraagd

SCHOONMAAKHULP M/V

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

enkele ochtenden en/of
avonden per week

AAA A. AAAA A A AA A AA A AAA .

JSINGER f

Weber's
Schoonmaakbedrijf
BLOEMENHUIS

J. BLUYS

^ NAAIMACHINES ZANDVOORT
^ PRINSENHOFSTRAAT 7
^ t/o garage Versteege

De specialist in al uw bloemwerken

w

IS 02507-20072
Maandags gesloten

._ RITSEN
GARENS
NAALDEN
>
SCHAREN
BIASBAND
>
SINGERU FOURNITUREN
KNOPEN
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Poststraat 10,
rustig gelegen, sfeervol en goed onderhouden halfvrijstaande woning, kamer
met open keuken, slaapkamer met inbouwkasten.

Jawel, de Sint is weer in het land.
Hij is gesignaleerd als Bastille-klant.
Zondag 29 november presenteert hij zich
met al zijn vrinden
des middags komt zijn ondeugende geest
weer boven,
en hier zal menigeen aan moeten geloven.

Reisgezelschap

W I N T E R Z O N Benidorm * 'UNIEK". Incl. gratis ontbijt en
28/1, 8 dagen, incl. app.
diner in zeer luxe bus (dus geen dure wegrestaurants) t/m
ook 15 dagen mogelijk.
apr. '93 iedere vrijdag div. app. en hotels.... en de laagste
Inl.: Uw ANVR reisburo of
prijzen!! E X T R A hotel ingekocht! 100 m v/h strand, incl.
gratis ontbijt en diner in de bus op heen en terugreis
SUDTOURS
Vertr. 27 nov., 4-11 dec., 10/17 dg. VP SLECHTS ƒ 329/489. v. Baerlestr. 91 • Amsterdam
Nu ook van 1 t/m 29 jan. en 5 t/m 26 febr. ƒ 329/489
REKRO REIZEN 010-4142233 tot 22.00 uur. '
020-6640111

van DIM

vow ieder
geschenk
een passend
arrangement

Sint-Nicolaas
Feest

Oostenrijk

Spanje

PS. wij bezorgen alles met een vriendelijke
glimlach op elk gewenst tijdstip bij u thuis.

Tel. 14764

AANBIEDING
^

Euro '93
van 1099,-voor 799,-

Vr.pr. ƒ189.000,- k.k.

Overlockmachine

Van der Reijden Mak. OG.
Tel. 02507-15531.

TTVTTVTTVTTTTTTTTTT

JAN VAYNE
De nieuwste cd van Jan Vayne heet Living
Colours. 15 Numers lang genieten van het
pianospel van deze jonge virtuoos.

PAVAROTTI & FRIENDS
Deze cd is opgenomen tijdens het
"Pavarotti international"
Charity Gala Concert.
M.m.v. Sting e. a.

Dit 3-daags arrangement bestaat uit:
- aankomst op vrijdag of zaterdag
- 2 x overnachting in luxe hotelkamer
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 gangen diner in Restaurant Barbizon
- koffie met vlaai op het Vrijthof
- 3'/2 uurskaart voor Thermae 2000, een centrum in Valkenburg voor ontspanningsrecratie met sauna's, Romeins
bad, Turksbad, diverse verwarmde bassins en sportfaciliteiten.
- entreekaartjes voor het casino in Valkenburg
- Limburgse verrassing bij vertrek
- informatiemap over de stad Maastricht en omgeving.
De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ 290,- p.p. op
basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een l
persoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht.
Voor nadere informatie: Golden Tulip Barbizon Maastricht,
Forum 110, Maastricht, tel. 043-838281.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
. 1000 CC Maastricht

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit 3-daagse arrangement naar Maastricht is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Aantal personen:

Woonplaats:
Keuze data:

Sportspeciaalzaak
JUPITER SPORT
Raadhuisplein 15, Zandvoort

Junior
hockeysticks

Aanvang: 16.00 uur met ondersteuning van de band

„MUSIC"
haltestraat 58, zandvoort
02507 - 151 i l

IKZIEJEINLABASTILLE

KWMAANB B I J ;

liATRWÈAR

FEESTELIJKE
KORTINGEN!

SHE
Gezien op TV. Een dubbel-cd
met The Best of the Lady Singers:
She - The Album. Met o.a. Enya,
Gloria Estefan, Oleta
Adams en Sade.

TURN UP THE BASS
Draai de volumeknop open voor
The 1992 Megamix volume 1 + 2
Bekend van TV!

SCHOEN
EEN PASSEND
KADOOTJE
DOEN

BEVERLV H1LLS 9O21O
De beste songs van de populaire
TV-serie Beverly Hills 90210. Uiteraard
metTheTheme
en verder o.a.
Paula Abdul,
Puck & Natty
encolorme
Badd.

BU AANKOOP BOVEN 699

20,-

nu

O'Neill
heup/skitasjes

nu halve prijs

VOF DE KUNST
De Lapjeskat + meer bekende TV-iledjes
van Anme M.G. schmldt. Met o.a.
De Koningin Van Lornbardlje, Pimmetje
Dimmetje Dee en Drie Ouwe Ottertjes.

Daar scoor je de eerste punten!

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn

S
ITALIA

Inruil leder/bont mogelijk. Gespreide betaling
mogelijk. Reiskosten
worden bij aankoop
vergoed. Niet geldig bij
speciale aanbiedingen.

ZANDVOORT-SLÜIS
HULST-PUTTE
NOORDWIJK AAN ZEE

VALKENSWAARD/LQWIMEL
BAARLE NASSAU
KOOPAVOND GEOPEND
HELMOND KOOPZONOAG

Reizen

WeekMedia

Om WINKEL MET
'N EIGEN GELUID
l : JONGENS, HEB

JE

HET

AL

VAVA CON DIOS
'Time Files' als je luistert naar de 13
nieuwste nummers van Vaya con DIos.
Met de nieuwste hits.

VERNOMEN....;'' ';' ";!;

' •••

',

•

\ .. V '. v -

|j • Bij besteding', van ƒ 75,.-.of meer een GRATIS cd of rnuzie(tcassette met 25 gezellige Slntérklaasliedjes.:
g Een leuk kadootjëvoor In de schoen. De cd Is ook te koop voor ƒ a,95. De cassette kost slechts ƒ S,95.
AMSTERDAM winkelcentrum Reigerbos 8 • BERGEN op ZOOM Zuivelstraati2 • BEST Boterhoeki77
BEVERWIJK Breestraat69 • DOKKUM Hoogstraat 2 • ENSCHEDE winkelcentrum Enschede-zuid
EPE Hoofdstraat!M • HAARLEM Grote Houtstraat 171, Gen. cronjéstraat82, Winkelcentrum Schalkwijk Nice Passage 8
HOORN Grote Noord 90 • NOORDWIJK Hoofdstraat 38-40 TEXEL/DEN BURG weverstraat 17 • WASSENAAR
Langstraat 39 • WERKENDAM Hoogstraat 98 • «WINTERSWIJK Misterstraat 12
IJMUIDEN Lange Nieuwstraat 503 '• ZAANDAM Gedempte Gracht 38 • ZANDVOORT Kerkstraat 8

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Weekmedia

-W-T

_ • •

Vrije tij<

1 t/m 22

WEEK 48

oed met het kinderboek

Paddestoelen
bederven snel
Eetbare paddestoelen zijn
voor een leek vaak moeilijk te
onderscheiden van
giftige
exemplaren. Wie paddestoelen
wil eten, kan daarom het beste
naar de winkel stappen. Verschillende eetbare soorten kunnen immers worden gekweekt
en er zijn steeds meer variëteiten te koop.
De bekendste eetbare paddestoel is de champignon. Gekweekte champignons zijn er
in twee kleuren: wit en bruin.
De kweektijd is maar drie weIcen. Daartoe wordt compost
vermengd met gesteriliseerde
graankorrels waarop schimmeldraden van de champignon
rijn aangebracht. Als de compost helemaal doorgroeid is,
wordt deze afgedekt met een
laagje dekaarde.
Zo'n drie weken daarna kunnen de eerste champignons al
worden geoogst. Ze worden
vers, voorverpakt in bakjes van
250 gram of los verkocht. De
reuzechampignon is een grote
variant van de gewone champignon, die is verkregen door
middel van een speciale teeltwijze. Deze paddestoel heeft
een diameter van zes tot tien
centimeter. Het is een stevige
blanke champignon die geschikt is om te vullen.

Oesterzwam
De oesterzwam is een boompaddestoel, waarvan de steel
(indien aanwezig) geleidelijk
overgaat in de hoed. Hij heeft
de vorm van een oesterschelp
en heeft een onregelmatig geplopide rand. De kleur is afhankelijk van de soort: blauwgrijs
of bruinachtig tot zwart. De
teelt gebeurt voornamelijk op
strobalen. In het wild komt hij
voor op stammen van zieke bomen en op dode boomstronken.
Oesterzwammen worden in
kartonnen doosjes met een inhoud van 200 gram of los verkocht. Ze hebben een milde
geur en smaak. De oude, grote
exemplaren kunnen wat taai
zijn.
De shii-take is een uit Japan
afkomstige paddestoel. Na de
champignon is het de meest geteelde paddestoel ter wereld.
Hij wordt hoofdzakelijk op
stammen van loofbomen gekweekt. Deze paddestoel heeft
een bruine hoed van zes tot
twaalf centimeter doorsnee.

Hanekam
De cantharel is ook wel bekend als hanekam of dooierzwam. Die laatste naam slaat
op de kleur van de paddestoel,
die eigeel is. De hoed is trechtervormig en onregelmatig, de
steel kort en stevig. Het is nog
niet gelukt de cantharel te kweken. De cantharellen die worden aangeboden, zijn in de vrije
natuur verzameld en worden
hoofdzakelijk
geïmporteerd.
Daardoor zijn ze erg prijzig.
In Nederland zelf is de cantharel - mede ten gevolge van
de luchtverontreiniging - sterk
achteruitgegaan. De paddestoel
is vers, gedroogd en in geconserveerde vorm verkrijgbaar.
Gedroogde cantharellen zijn
dikwijls erg zanderig en moeten voor gebruik meermalen
worden gewassen.
Paddestoelen gaan bijzonder
snel in kwaliteit achteruit en
bederven snel, vooral wanneer
ze vochtig zijn. Het is dan ook
raadzaam ze maar kort te bewaren, liefst afgedekt en in de
koelkast. Soms worden paddestoelen als vleesvervanging gebruikt; uit voedingsoogpunt is
dit niet juist. Wat samenstelling betreft komen ze overeen
met groente.
Het
Voorlichtingsbureau
voor de Voeding ontraadt het
zelf verzamelen van paddestoelen. Het meekoken van een zilveren lepel om daarvoor gevaarlijke en schadelijke exemplaren op te sporen heeft geen
zin. Paddestoelen die in een
vervuilde omgeving groeien, zoals in wegbermen en bij industrieterreinen, kunnen veel zware metalen bevatten.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Roodkapje
illustraties uit kinderboeken van L.c innisraat c-n GoUnKMYBcvht

Ook dit jaar is er weer
een lawine aan
kinderboeken van de
drukpersen gerold.
Hieronder volgt een
kleine greep uit het
aanbod.
Dierentuin van Anthony Browne is een geestig
prentenboek over een
dagje in de... juist ja. Bevat juweeltjes van tekeningen.

opbrengst gaat naar een goed
doel.
Fontein, ƒ 19,95, ISBN 902(51 05 371.

Een schlemielig jongetje
dat een enge krokodil verslaat en alsnog" een held
wordt. Het idee is leuk, maar
Knndelkrax bevat te veel
flauwe grappen en is te snel
in elkaar gezet om Philip Ridley nu al de opvolger van
Roald Dahl te noemen.
Fontein,/24,90, ISBN902R1 05721.

Dat Hanna Kraan veel naar
kinderen heeft gekeken blijkt
uit haar uitermate geestige
boek De boze heks is weer
Woeste Willem van l. & bezig. Over een koddig egelD. Schubert is een grappig tje en een boze heks, die ook
prentenboek over een gepen- zo haar zwakke momenten
sioneerde zeerover van het heeft.
/'22,50,
type ruwe bolster, blanke pit. Lcmiscaat,
ISBN 90 6HB9 853 3.
Lemiscaal,/'21.50.
ISBN 9(1 BOBfl 841 X.
Rooie is het eerste jeugdWat heb je nu aan? Wat is boek van Willem van Toorn.
je lievelingsdier? In Alles En een schot in de roos. Over
om je heen kunnen kinde- buitenbeentjes, verliefdheid
ren uit plaatjes het juiste ant- en andere gebeurtenissen op
woord kiezen. Een boek dus een inmiddels opgeheven
dat van de meest stugge kleu- school.
/'21.90,
ter een niet te sttiiten klets- Quericlo.
ISBN 90.214.84.145.
majoor moet maken.
Gottmer, /' 22.SW,
Marie Pouceline van SiISBN 90 257 2467 1.
mone Schell doet aan Oliver
De Puike Pakket Post Twist denken: lüliputterbevat hartverwarmende win- meisje wordt aan kermis vertertekeningen en enveloppen kocht, maar wordt uiteindemet verrassingen: een leg- lijk toch gelukkig. Spannend
puzzel, kijkdoosje, mini- boek met leuke illustraties
boekjes en tips waaraan je de van Fiel van der Veen.
boze wolf kunt herkennen Holland, ƒ 23,90, ISBN 90 2510672 2.
Met Nachtverhaal be('Laat je grootmoeder bij jou
wijst Paul Biegel zich weer
op bezoek komen').
Gottmer,
als een van de betere kinderƒ27.50, ISBN 90 257 2055 2).
boekenschrijvers. Over een
ijle fee, die overdag onzichtDominee van Dreute- baar is, maar bij kaarslicht
len is een flinterdun verhaal- spannende verhalen aan een
tje. Maar mooi wel van Roald kabouter vertelt. Met prachillustraties.
Dahl, fraai ingebonden en tige
met snoezige tekeningen. De Holland, ƒ 29.9(1. ISBN 90 251 0670 G.
Gottmer, /' 1!),!KI.
ISBN 90 257 244li !).

(ADVERTENTIE)

•De bestverkochte cd's
•Binnen 2 dagen gratis bezorgd
• Met je eigen toegangscode

Recept
Recept: Gevulde champignons met noten (recept voor
twee personen); 6 grote champignons, 25 g walnoten, stukje
prei, 3 takjes peterselie, l teentje knoflook, 15 g margarine,
peper, zout.
Warm de oven voor op 200 "C.
Maak de champignons schoon
en breek de stelen er uit. Hak
de stelen en de walnoten klein.
Was de prei en snijd hem heel
fijn. Was de peterselie en knip
de takjes klein. Verwijder het
vliesje van de knoflook. Roer de
margarine zacht. Pers het teentje knoflook er boven uit. Voeg
de gehakte champignonstelen
met de walnoten, de prei, de
peterselie, peper en zout toe.
Vul hiermee de champignonhoeden. Zet de champignons in
een ovenvaste schaal met een
klein laagje water. Laat de
champignons in de oven in tien
minuten heet, worden. Serveer
er toost bij.
Per portie: 680 kJ (160 kcal), 5
g eiwit, 15 g vet, 2 g koolhydraten
Menusuggestie:
gevulde
champignons met toost, koolvis met mosterdsaus, wortelen,
aardappelen.
Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voediiiffsteleioon van het Voorliclitlngsbureau voor de Voeding nuidpleKen: 070-S 511) SKI.

.
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gemoraliseerd, dat ziet Alphons Peters van uitgeverij
Querido ook als een groot voordeel. „Kinderboekenschrijvers
van vroeger wilden vooral het
verschil tussen goed en kwaad
bij brengen. Daar is op zich
niks mis mee, maar dat moeten
ze maar op een andere plek
doen. Kinderen worden nu
voor vol worden aangezien. Er
wordt niet meer zo snel gezegd:
dat kan het kinderhoofd niet
ET KINDERBOEK
Uiteraard hebben de oudjes bevatten. Alles wat in het leven
zit op rozen. Je kunt niet afgedaan, want menig klas- voorkomt vindt je ook in kinzelfs stellen dat het siek kinderboek is dankzij her- dertaoeken terug."
nog nooit zo goed is gegaan druk aan een nieuw leven bemaar de drukkwaliteit
Toch constateert Wim Hazeu
als nu. Een categorie als gonnen,
nu is niet meer te vergelij- van uitgeverij Fontein dat
het prentenboek doet het van
ken met die van toen. In die zin 'vroeger' weer een beetje terugdan misschien wat
is het dus wel prettig dat 'ze komt. „Je ziet dat de boeken
minder, omdat de markt niet meer zo worden gemaakt weer gebonden worden, dat de
ermee is overspoeld, maar als toen.'
zwart-witte illustraties terugkeer is geen land waar zóveel „De kwaliteit van het druk- ren. Misschien komt dat wel

H

kinderboeken worden
gelezen als Nederland.
Een rondje
kinderboekenuitgevers
bevestigt dat nog eens.

door Arnoud van Soest
„Nederland is toch al een boekenland, maar vanaf de jaren
zestig, toen het anti-autoritaire
denken in gang werd gezet, is
de aandacht voor kinderen
sterk toegenomen," legt Clara
Hillen van uitgeverij Gottmer
uit. „Kinderen worden nu meer
als kinderen gezien en niet als
volwassenen in de dop. Ze worden ook bewuster opgevoed,
kinderen nemen is niet meer
zo'n automatisme, en worden
dus meer verwend met mooie
boeken."

'Avonturen beleven
en lekker griezelen
is weer helemaal in'
werk is niet te vergelijken met
vroeger," bevestigt Hillen.
„Vooral op het gebied van kleur
en papier kunnen ze nu zoveel
meer. Als ik terug denk aan een
boek als Professor Zegellak,
dan zie ik een vies lettertje op
vies papier voor me. Tegenwoordig wordt daar toch meer
zorg en aandacht aan besteed."

Voor vol aanzien
Dat er nauwelijks meer wordt

Slaapkamer ademt romantische sfeer
H

ET KNUSSE,
romantische zoals
dat past bij de trend
van huiselijkheid en
warmte, beïnvloedt de
inrichting van de gehele
woning. Woonkamers
verliezen hun zakelijke
uitstraling en dat ook de
slaapkamer niet meer een
Spartaans ingericht
vertrek is, laat zich raden.

De nieuwste bedmode biedt
klassieke broderie-sets en satijnen overtrekken. Maar bij beddegoed alleen blijft het niet. Tal
van collecties bieden een ruime
keuze aan bijpassende stoffering en accessoires. De bedmode is luxueus en comfortabel,
de styling weelderig. Rijk versierde overtreksets gaan bijna
schuil onder een vracht aari
sierkussentjes en sluimerrollen. Boven de bedden hangen
weer baldakijnen en hemeltjes.
Ook de sprei past prima in het
beeld van laag-over-laag.
Bedmode wordt met de dag
uitgebreider. Naast dekbedsets,
(hoes) lakens en spreien, tellen
de collecties tegenwoordig ook
allerhande sloopjes. Voor de
kleine sierkussentjes, de grote
zitkussens en de decoratieve
Franse sluimerrollen. Veel sets
zijn uitgevoerd als 'double-face'
en hebben dus twee tegengestelde dessins voor boven- en
onderzijde. Zo kan men gemakkelijk van sfeer veranderen.
Was tot voor enkele jaren
vooral 'kleur bekennen' in de
mode. nu is het accent duidelijk verschoven naar luxueuze
materialen en een mooie detaillering. Soepele stoffen als satijn, zijde, chintz en het zachtglanzende katoen zijn veelgevraagd. Sierstiksels, sierbiezen,
ruches en volants geven de romantische bedmode een exclusieve 'finishing touch.'

Bloemen
ik wil een persoonlijke toegangscode
naam

beste tijd wel gehad."
En teddy-berenboeken, die
gaan het ook helemaal maken,
zo meldt Caroline Albers van
uitgeverij Holland. „Die trend
komt uit Engeland overgcwaaid, waar ze momenteel een
hausse in teddy-berenboekjes
meemaken. Ze hebben er zelfs
al musea voor gepensioneerde
beren!" Boeken die meer te bieden hebben dan een mooi verhaaltje en mooie prentjes, dat
komt er ook steeds meer in, zo
constateert Clara Hillen van
uitgeverij Gottmer. „Wat erg
aanslaat zijn boeken waar je
meer mee kan dan alleen uit
voorlezen, boeken die uitnodigen om over zaken als kleren en
lievelingsdieren verder te praten. Of boekjes met enveloppen
waar allerlei verrassingen in
zitten, dat loopt ook erg goed."
Edoch, met de prentenboeken waarmee Gottmer groot is
geworden, loopt het echter
minder goed. Hillen: „Zo'n
beetje iedereen heeft zich op
het prentenboek gestort; je
kunt gerust zeggen dat de
markt verzadigd is. Eerlijk gezegd zijn we daar zelf ook
schuldig aan, maar we denken
omdat de mensen die toen jong nu wel drie keer na voor we
waren, nu op de uitgeversstoel weer een prentenboek op de
zitten. En dus kunnen doen wat markt brengen."
ze mooi vonden."
Echte trends, zoals je vroeger
Caroline Albers van uitgevenog wel had, zijn er overigens rij Holland komt tot dezelfde
niet meer. Alhoewel, volgens conclusie. „Prentenboeken had
Hazeu zijn boeken waarin je vroeger nauwelijks, nu zijn er
avonturen worden beleefd en gewoon teveel. Maar dat geldt
lekker wordt gegriezeld weer gelukkig voor het hele genre:
helemaal terug. „Er mag weer voor elk kind wordt wel iets
ontspannen worden. Het genre leuks op de markt gebracht. Ze
'Hoe slaan we ons er doorheen mogen niet klagen; er is eerder
als moeder wegloopt' heeft zijn teveel keus."

Wie aan romantiek denkt,
denkt aan bloemen. Natuurgetrouwe bloemdessins zijn nadrukkelijk aanwezig. Van zware Victoriaanse arrangementen

die nieuwe slaap/woonkamer
past de sprei als bescherming
van bed en beddegoed prima.
Modieuze spreien vinden we
vooral als onderdeel van complete bedmode- of gordijncollecties of als standaard accessoire bij sommige gestoffeerde
bedden. De materialen zijn luxueus, de stiksels kunstmatig.
Ook de nostalgische patchwork
spreien - gemaakt van losse
lapjes of bedrukt met een 'patchwork' dessin - zijn weer zeer
gewild.
Toch is men er niet met enkel
en alleen de aanschaf van ruches, geplisseerde kant en sierlijke volants. Alles draait immers om het totaalbeeld van
het interieur. Moeilijk? Hélemaal niet. Want het aantal zogenaamde 'co-ordinated collections' groeit met de dag. Dergelijke collecties bieden niet alleen bedmode, maar ookbijpassende gordijnen, tafelkleedjes
en behang met borders tot en
met schemerlampjes en opbergdozen aan toe. Desgewenst
met bijpassende bad- en nachtmode. Allemaal in kleur en dessin perfect op elkaar afgestemd.

Aan de meter
Maakt het overtrek van uw
Romantisch beddegoed met volant en bijpassend behang-, bor- keuze geen deel uit van zo'n
ders en gordijnstoffen. Collectie Mille Fleur
brede collectie? Geen nood,
steeds meer fabrikanten lévetot en met kleine, verfijnde mo- weest: zo'n rechte of geplooide ren hun bedtextiel als service
tiefjes zoals we die kennen van strook die afhangt tot op de ook los aan de meter. U kunt er
Engels porselein.
grond. We kennen de volant gordijnen, kusseno vertrekjes
Wie dat allemaal toch wat al vooral van spreien, maar ook of een ochtendjas van maken.
te lieflijk vindt, kan kiezen voor dekbedovertrekken en (hoes)- Een leuk idee is verder het (lade meer gewaagde combinaties lakens krijgen extra cachet ten) bespannen van het hoofdvan bloemen, strepen en ruiten. dankzij zo'n fraaie aangestikte einde van het bed of de achterDé trend van dit moment. Voor sierrand. Speciaal voor box- zijde van een vrijstaande kast.
de liefhebbers van elegante een- springs zijn er ook losse voEen enkele producent biedt
voud zijn er dan nog de uni's of lants. Ze worden tussen onder- zelfs de mogelijkheid alle ongeraffineerde streepdessins in en bovenmatras gestopt en ver- derdelen van het slaapkamerton-sur-ton. Dergelijke sets zijn bergen zo op elegante wijze de interieur uit te voeren in een
afgezet met verfijnde ruches, onderliggende contructie.
stof naar keuze. Dus niet alleen
geplisseerde kant of geschulpte
de draperieën of de sprei, maar
ook de afwerking van lampebroderie-randjes. Ze zijn op
kappen, spiegelranden of zelfs
hun mooist in de typisch klas- Spreien
sieke pastels: ivoorwit, roze,
Een slaapkamer? Het is meer meubels. Zo krijgt de slaapkaeen slaap/woonkamer aan het mer één stijl, één sfeer. Hélelichtblauw of champagne.
Het kon natuurlijk niet mis- worden. Met een zitje en een maal ingericht naar de eigen
sen. Met de revival van de ro- bureautje. Wie helemaal niet smaak - van klassieke luxe tot
mantische bedmode is ook de meer te houden is, laat er een landelijke romantiek. Slaapkavolant weer terug van wegge- open haard in aanbrengen. In mermode om in wég te dromen.

Al vier generaties lang
zijn de poppen van de werelberoemde Duitse poppenmaakster Kathe Kruse
geliefd speelgoed voor kinderen, hoewel ze tegenwoordig ook een vorzamelobject zijn geworden voor
volwassenen. In het naar
de maakster genoemde
museum in Den Helder
staat een collectie van zo'n
driehonderd Kruse poppen. In de kerstvakantie
kan groot en klein genieten
van een speciale tentoonstelling 'Roodkapje'.

Tentoonstelling Roodkapje is
geopend van 2-1 december tot en
'niet 2K februari. Tel.: ()2230-l(i7IM.
Het adres is lïinnenhaven 25 in
Ucil Helder.

Wedgwoodcoilectie
Ongeveer vierhonderd
voorwerpen,
waaronder
serviezen, cameeën en vazen heeft het Engelse
Wedgwood Museum uitgeleend aan het Westfriesmuseum, om een grote tentoonstelling te realiseren.
De historische voorwerpen
dateren uit de 18e en 19e
eeuw. Vier expositiezalen
zijn ingericht met de vooral ook in Nederland zo geliefde produkten van de
tweehonderd jaar oude Engelse firma.
Verspreid over de 15 tentoonstellingsruimten en
stijlkamers zijn tafels gedekt met modern Wedgwoord, geïnspireerd op de
historische collectie. Documenten en schilderijen geven een beeld van de familie Wedgwood die in het
Engeland van de Verlichting en de Industriële Revolutie zo'n vooraanstaande rol heeft gespeeld. De
tentoonstelling duurt tot
17 januari.
Het WesttVïesmusenm is geopeiul van elf tot vijf uur. Op zalerdag en zondag van twee tot vijf
uur. Het adres is Ronde Steen l te
Hoorn, tel. 02290-15783.

Friese Autosalon
In de Frieslandhal in
Leeuwarden vindt op 11,12
en 13 december voor de
vijfde maal de Friese Autoen Motorensalon plaats.
Liefhebbers kunnen hun
hart ophalen met zowel
nieuwe modellen als klassiekers.
Ook dit jaar zijn er indrukwekkende auto's te
zien, die je niet elke dag op
de weg tegenkomt. Zo heeft
de organisatie de hand weten te leggen op een Mercedes 300 SL met vleugeldeuren. Daarnaast kan de bezoeker zich vergapen aan
superbolides als Ferrari
F40, DeLorean en Maserati
Biturbo. Niet alleen auto-,
maar ook motorliefhebbers komen aan hun trekken. Het merk Harley-Davidson, dat volgend jaar
zijn negentigste verjaardag
viert, pakt niet alleen uit
met spraakmakende klassiekers maar ook met '93
modellen. Ook is de spectaculaire nog maar net geïntroduceerde Moto Guzzi
Daytona 1000 aanwezig,
alsmede
verschillende
nieuwe modellen uit het
Triumph-programma '93.
De openingstijden '/ijn op 11 clecember van t\vce tut tien uur, zaterdag 12 december van tien tol
tien uur 's avonds en zondag Ki
december van tien tot zes uur.
Volwassenen betalen ƒ 12.50 en
kinderen tot 12 jaar en (i5+ betalen ./' 6.5(1. De Frieslandhal is te
vinden op de Ileliconweg -12 te
Leeuwarden.

Fiets-tvshow
In het voorjaar van 1993
wordt door de KRO-televisie een vijfdelige serie rond
de fiets uitgezonden. Onderdeel van deze serie
vormt de 'Holland Super
Nationale TV Wedstrijd'
waaraan iedereen kan deelnemen. Het gaat hierbij om
vindingen en ideeën met
betrekking tot het gebruikersgemak en comfort van
de fiets, de veiligheid, fietsvoorzieningen en het bevorderen van het rijwielgebruik. Een deskundige
jury buigt zich hierover en
er kunnen fraaie prijzen in
de wacht worden gesleept.
Wie nog mee wil doen, kan
het wedstrijdreglement
aanvragen bij De Holland
Super, Postbus 93361, 2509
AJ Den Haag. De inzendingen moeten uiterlijk l januari bij het wedstrijdsecretariaat binnen zijn.
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Caravans - Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Z O E K DE M I S L U K T E

Te koop in bosrijke omgeving te Voorthuizen

goed onderhouden

Succesvolle kleine advertenties
>oor de zakenman en particulier
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Divers personeel gevraagd

is een Nederlands bedrijf met moderne
produktie-faciliteiten voor brilleglazen.
Wegens uitbreiding zoeken wij

MEDEWERKERS M/V
voor de OPTISCHE RECEPTSLIJPERIJ en
voor het VEREDELINGSLABORATORIUM

l k u i il de leks| v .m uu M u rn-iidu i leuticf uniliinatit' /.
IcIciuiiiM h inji^i-vrir

020- 562 62 71
(dn iiiiinuiei is met UHH hc/oigkl.u liU-u) ot /cndeu aan:

Bloemen, planten
en tuinartikelen

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.

Iuftiiiii.itic oM-r mi/c merim 1 .i.nilickkclijkc .iiKrrlrnItci nmliiM.ilii"* ui de M K io"s /i|ii op aanu.Uf; op nu/e
k.tnlmni \riknifiki.ir
\ oor luie\en onder Minimier v\mdl l rc^cl cxh.i ni
t i ki'inug p hi.ic lit. .lUincdc / O,(H) jiirn kiMi-n.
Ui| |i!.i.iMnji ui de Mn lu'-. \vdnlru jfcen tifwiJMiuminrt»'
u'Miiuid. Op vcr/ock ivcirdt .LUI aiKt ilccidcis hinten
hel \fis|)[eiding^^rl)ied een ki.tut u-t-lnuid Ilicnoui
umdl / 1.00 ui u-krimip p-lnaclii.

Wi] vragen
-opleiding op L.T S-niveau
- bereidheid om m ploegendienst te werken
-accuratesse en netheid
-leeftijd 18-25 jaar

DESPERATE HOURS

aangeboden
* Jan Smit het koud buffet
was voortreffelijk verzorgd
en ontzettend lekker.
Buschauffeur biedt zich aan.
De Terschellingers.
Tel. 02507-18073-17219.
* Jubileum concert t.g.v. 25
jarig bestaan toonkunstKOor Z
Hobby's en
13 dec. aanv 1430 u Herv.
verzamelingen
kerk m m.v solisten en orkest
alg l. Fr Bleekemolen.

•:••"'^ ,;.:".--'*;*'•*;••• '^ \-••:-'

a DECEIVED; ,

Te koop
aangeboden
diversen
* 10 zilv guld. ƒ 15, 10 zilv
rijksd ƒ 30. div. jaren guld. en
kw. Tel. 02507-17193.

* Theo, de ontvangst in de
Krocht was grandioos. De
Terschellingers

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Lessen en clubs
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info 02510-50092
Vanavond SPOEDCURSUS!1
Rijmen zonder slijmen en
dichten zonder stichten Inde
haven De boot ziet u vanzelf

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

* KELLY heel hartelijk gefeli- * Fisher techniek, grote col
citeerd met je zwemdiploma. lectie, kleine loupe ƒ 15.
We zijn trots op je' 1
02507-15253 na 17 uur s.vp.
tante Nan & oom Fnts xxxx
Mijn zusje (12 jaar) is CARARadio/tv/video
patient in 't Astmacentrum
Davos Op 13 dec. is ze jarig.
Wie stuurt haar een kaart (of
Foto Boomgaard
Kerst)9 Adres Candida DuGrote Krocht 26
bero, Ned. Astmacentrum,
Telefoon- 13529.
Symondsstrasze 11, 7270
UW FILM OP VIDEO
Davos Platz Zwitserland.
ƒ 1,75 per minuut met
Afz Ramon
gratis achtergrondmuziek
SINT op visite? Met z'n 2 PieLosse kwaliteits Hifi op maat
ten7 onze visite is uw geluk,
want dan kan uw avond niet Harm Kardon, Sony/ES; Teac;
meer stuk Tel 19742 of Technics; Yamaha met max.
30747 Postb 215, Zandvoort. 7 kanaals-DSP huiskamer Hifi;
Audioart: B&W; JBL, Infmity
SINT & PIET als vanouds voor speet. Renais.-80. ƒ 5500 p.p.
bezoek aan huis, ƒ35 Tel CARIDAX HIFI, Adm. de Ruy19742 of 30747 Postb. 215, terw 131 Asd , 020-6837362
Zandvoort

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Jong werkend stel zoekt met
spoed woonr., 3 kamers, eigen K/D/T. Tel.: 02507-16637.
Met spoed gezocht: 2 a 3
kam. app. voor dame alleen.
Tel 02507-16769.

Auto's en
auto-accessoires
Schoonheid en verzorging
schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a. met Aramis-Davidoff.
Tel 02507-16123
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Computerapparatuur
Philips sun mobile
en software
Huur prijs ƒ 100,-p.w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
nlichtmgen 02507-30183.
Wees verstandig en maak
vroegtijdig uw afspraak rondom de feestdagen bij Henk
vd
Feer Haarverzorgmg.
Tel.. 02507-13874.

Kunst en antiek
Te koop 19e eeuwse Eng.
Dekenkist, strakke panelen
hxdxl = 67x55x124 cm Prijs
ƒ3250,- Tel 02507-15622.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Citroen 14 BXE type 87, grijs
metallic, met LPG, 5 drs, APK
tot 93 Geen roest, prachtige
auto/ 6950. Tel. 020-6401736.
Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,
Curiestraat 8-10, ZandvoortNW-Noord. Tel.- 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop.
Te koop:

Goed onderhouden
HYUNDAI, jaar: 1988,
* Atan XE compl mcl toet- 4-deurs, schuifdak ƒ 9250.
senbord, pistool, cassette- Inl.. 02507-14555
deck, programmeerb. flight
simulator, handboek en joystick ƒ 1150. 02507-19235.
* Commodore 64 met diskdnve, 2 joysticks en veel spelleties f300, 02507-12125

Foto - Film
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel. 13529.

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

Hoveniersbednjf TONI Tumaanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën. 023-338823.

* Commodore 64 computer
+ veel spelletjes + prg's op
cassette & diskette + Ned.
!>e sliHtingsiijdcii. gelden \our pLutKnig in de/rlftlc \\cck.
handboeken, vr.pr ƒ299. Tel.:
02507-13038.
Sollicitaties richten aan.
Holland Optical Company B.V
*Keyboard KAWAI F5650,
Verrijn Stuartweg 42, Postbus 234, 1110 AE Diemen
100 geluiden, 50 ritmes, 2 jr
oud. Brommer TOMOS, 4
Informatie
versn i.z g.st, b j. 1970. PrijGRATIS
dagelijks tussen 1000 en 12.00 uur
zen n.o.tk. 02507-17225.
Woninggids van Zandvoort
tel 020-6903331 (Mw A. Timmerman)
KNIP UIT' Reparaties GOUD
Fotomodellen/figur. v mode/
en ZILVER, m eigen bedrijf,
«
Wij
behouden
ons
het
recl /tv, leeft, en erv niet besneller en voordeliger.
C^Cll/C makelaars o.g.
langnjk, ook studentes Stuur recht voor zonder opgave van Laat tijdig voor de feestdaredenen
teksten
te
wijzigen
duidelijke foto's (retour) naar
gen uw sieraden repareren of
NVM
Tel. 02507-12614
Pb 17166, 1001 JD A'dam of niet op te nemen
opknappen Tevens verkoop
en taxatie scherp geprijsd!
Kerstaanbieding1 Tot 24 dec.
10% korting op al uw reparaOproepen - Mededelingen
ties en aankopen op vertoon
van deze bon. PRINCIPAL
DIAMONDS, Tweede WeteTREINBEURS te Amstelveen-Zuid met grote werkende monngsdwarsstr. 3, hoek Spiedelbaan In Keizer Karelcollege, Elegast 5, op zat. 28 nov., van
gelgracht, AMSTERDAM-C.
10-15 u Komt u kijken, ruilen, (verjkopen. Inl • 02990-40354.
^Cbr^l. Slegersstraat 2b, Zandvoort :/
* Serviesgoedonderdelen
BROODJES BESTELLEN'
Tel. 02507-12070
| ƒ 7,50 nieuw. 3 Haarl. PoortteHuishoudelijk
Broodje Burger Bellen
gels ƒ 15. Echt lederen herenPremièrefilms p. dag
;ƒ 7>50
personeel
18789
portefeuille ƒ 15. Tel.: 02507Dagfilms
ƒ
5y--eii
ƒ
7^50
ƒ 2,50 bezorgkosten
gevraagd
15253 na 17 uur.
boven ƒ 25 gratis bezorgd
* SIO garage, hout + 2 auWlovieboxèn p. dag
ƒ 1 ^'"^
* Help de Polen Stuur eens Gevr huish. hulp, 1 ochtend
to's ƒ 15. Tonka auto ƒ 5.
een voedselpakket' Geen p.w. in Zandvoort. Tel.' 02507
'.']-.• dv;:p.w. ƒ 40,-: p. mrid. ƒ 80,- - d '•\<
Boekjes beg. lezers ƒ1,50.
9
1
adres Dat hebben wij voor u - 19107
Puzzel 1000 st. compl. ƒ 2,50.
Betamax
film
alleen
te
koop
Inl : tel 02907-5235.
Pop ƒ 10. Tel. 18371 na 18 u.
Gevr. Huish. hulp boven 40 jr,
..r';'. • • - •;.,:;• voor ƒ 5^--per stuk
iC
* Helpt
UNICEF
helpen niet rokend, 3 uur p wk, ƒ 15
* Zitje voor op kinderwagen
Kerst-, wenskaarten en kleine p.u. Tel.: 02507-16050.
l ƒ 15; babybad + standaard
DE NIEUWSTE DAC3FILMS
kado's S Keur-v. Zalingen,
ƒ 15; 6 grenen eetkamerstoeBurg v Fennemaplein 13/4.
I len pr. n.o.t k. 02507-9649.
Personeel
Tel 02507-16049.
MitTii*" Wr«'lvni«'<Iiu
IWhus 156 - 1000 AI) Amsterdam

Ind.- grote kamer met gedeeltelijk open keuken, 2 slaapkam.,
veranda op het Zuiden, mooie tuin met schuur. Standplaats
op kleine, rustige camping. Aansluiting op water, gas, electra,
riolering en eventueel telefoon. Gemeubileerd en gestoffeerd. Te bevragen bij de beheerder. Tel: 03429-1669.

i

;ZANDVQORT 02507-Ï8484Ï

12.

houten stacaravan
12 x 31/2 mtr.

VIDEOTHEEK

VERENIGINGSGEBOUW

Prijswinnaars vorige week:
H. Hauser - Amsterdam
G. Nachtegaal - Amsterdam
K. A. van Hattem - Vinkeveen
N. Brown - Amstelveen

DOMBO

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler

HASSING B.V.

VIDEOTHEEK

DOMBO
Corn. Sleg-ersstraat : 2b
'•'
Zandvoprt .-'•'.' : - , • • • ' •
Tel. O25O7-1207O

STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Wegens enorme drukte, met ERVAREN VROUWEN75cpm
Ondeugende Evelientje
spoed DAMES/MEISJES ge- 06-320.323.63
Rijp Ordi
06-95.30
vraagd voor escort en/of club 06-320.324.54 .. .Rijp Chique
Bel voor Sexkontakt'
Haarlem. Bel tussen 13.00 en 06-320.327.70 . .Negerin 35+
06-96.02
22.00 uur 02507-16141 of
06-320.328.99.Rijpe Dikke Vr
Zoek je 'n vluggertje?
023-400130.
06-320.329.30 . .Verpleegster
06-96.62
Financiën en
Rijles auto's
Stripspelletje
WIL JE ECHT MET ME (...) bel HARDCORE 75c pm.
handelszaken
en motoren
06-96.63
me dan op als ik je m'n tele- 06-320.322.76 . .Rijp en Ruig
Snel SexKontakt
foonnr. heb gegeven ik wacht 06-320.323.13
Hardlesbi
06-96.64
06-320.32404 ...Onderdanig
op je. 06-96.80. 100c/m.
Alblas Verkeersscholen
Autoverzekering
Sex Kontaktlijn
06-320.324.34 . Top S & M
WILDE MEIDEN 75c pm.
in 5 dagen
V.A. ƒ75 - DORSMAN
06-96.65
06-320.326.77 . . . .Ruige Sex 06-320.326.18 . . . .Meesteres
blijft toch goedkoper!
UW RIJBEWIJS
Direkt 'n meisje van 18
06-320.326.63
Sexkast Harde, RUIGE Wilde Sex!
Bel nu: 02507-14534.
Nieuwkoop, 01724-8361.
06-97.10
06-320.326.19
Effe Vlug 06-320.322.76 rooie lampen
Bel snel!! (37,5 cphm)
06-320.325.54 . . . .Volle Bolle sex
• Reflectanten op advertenONDEUGENDE
huisvrouw- 06-320.327.06.Grieks Standje Doorzichtige lingerie! 75c pm.
ties
onder
nummer
gelieven
Sportartikelen
ervoor te zorgen dat het num- tjes en schoolmeisjes van 18 Zandvoort BOYS en GIRLS Hete meisjes van 18 willen
mer in de Imker-bovenhoek jr. zoeken voor straks sexkon- escort. Geopend van 18.00 snel 'n sexafspraak! Nu direkt
op de envelop staat vermeld takt, vraag naar hun tel.nr.
(37,5cphm).
(75c/m). tot 03,00 uur. Telefoon 06-320.326.66
* Z.g.a.n. langlaufschoenen, en dat de brief geadresseerd Bel nu 06-9661.
02507-16141.
mt 37 lang model, mt 43 hoog wordt aan: Centrale OrderHete meisjes van 18 willen
OPROEP VOOR ALLE
ZAPPSEX
model, totaal ƒ 100. Tel.: afd. Weekmedia, Postbus MANNEN ik hoop dat je voor
echt snel Sexkontakt. Nu met
02507-19659
mij kiest wanneer ik je m'n Draai of toets om heen en tel.nr. 06-320.330.66. 75c/m
122,1000 AC Amsterdam.
terug
te
spoelen,
het
lekkertelefoonnr. verteld heb. 069ste kun je blijven herhalen. HOMO: Waar gebeurd, knul789 (100 cpm).
len
onder
elkaar
06Diverse clubs
75c pm.
(75c/m).
Opwindende meisjes van 18 Schooljuffrouw
06-95.09 320.327.01
zoeken kerels voor sexkon- Effe Vlug
06-96.92 Homo: Zoek je 'n hete boy
Meiden zoeken sex . . .
06-320.320.36 takt 06-320.324.01 (SOcphm). Meisjes
06-96.40 van 18 voor 'n sex-afspraakDirekt een meisje van 18
06-320.322.88 PARTNERRUIL pnvélijn, di- S&M Club
06-97.91 je' 06-320.330.18. 37,5cphm.
Ondeugend meisje (18) .
06-320.324.11 rekt apart met vrouwen en TOPSEX 25+
06-97.92
HOMO-DIREKT-APART
Privé Sexadresjes . . . .
06-320.330.42 mannen voor sexruil. 06- Hardcore
06-97.94 op zoek naar 'n opwindend
Sesx voor twee
06-320.330.81 320.330.91.
(37,5cphm). Zij 18, naakt bukt ze voorover! afspraakje met een knul? SaBel nu!! (37,5 cphm).
Jij staat achter d'r! Op z'n men direkt privé-kontakt. 06PRIVE-KONTAKT
Homojongens van 18 onder Onderdanige jongens van 18
(37,5cphm).
gneks! 75cpm 06-320.327.06 320.322.67
Je
krijgt
direkt
'n
meisje
(18)
elkaar. Hoor ze heet TEKEER bellen met strenge meesters.
aan
de
lijn:
06-9570.(50cphm)
Zoek
je
privé-adresjes
voor
gaan. 06-320 330.88. (75c/m) S.M. voor 2 (direkt apart).
Diversen
(37,5cphm). RIJPE Zwarte vrouw! Ze echte hete meiden?
HOMOKONTAKT. Zoek je 06-320.329.99.
06-350.222.41
(75cpm)
een lekkere boy van 18? Bel Als het klikt willen deze mei- draagt graag rose doorzicht!nu 06-320.330.95 (37,5cphm). den vaker sexkontakt! 06- ge slipjes! 75c pm. 06- Zoek jij wulpse meisjes van X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
320.327.70.
18? Bel supersexcontact. 06- kamerverhuizingen. Voll. verz.
(37.5cphm).
LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na 320.320.55
320.320.44
(37,5cphm). Dag-nachtserv. 020-6424800.
Ruim
300
ondeugende
vrouhet sporten wordt haar lijfje
BETTY'S ESCORT
wen
zoeken
'n
slippertje.
door mevrouw verwend. 75c 020 - 6340507 - na 19.00 uur.
06-320.321.44.
(75c/m)
pm. 06-320.323.37.
BI-SEX voor TWEE, direkt SCHOOLMEISJES 75c pm.
LIVESEX PRIVÉ! 100cpm.
apart met een heet meisje of
De madam verbindt je door een lekkere jongen van 18: LesbiTiener.. .06-320.323.37
2 Peertjes . . . .06-320.323.78
voor een privé gesprek!
06-320.330.87
(37,5cphm). Straatmeid .. .06-320.326.17
Grieks standje
06-95 05
Rijpe Vrouw
06-96.09 De allerleukste meiden bellen Onschuldig .. .06-320.327.47
S&M Live
06-96.26 met de FLIRTBOX. Bel 06- Sexles 18+35 jr 06-320.328.27
(37,5cphm). Schoolmeisjes van 18 zoeken
Tieners Live
06-96.36 9501
Topsex Box 25+ .. .06-97.22 Direkt een leuk meisje aan de een ervaren man. Sexdating.
Frans Standje
06-97.33 lijn, 18 jr. Vraag naar haar tel. 06-320.330.43.
(37,5cphm).
Meer dan 240 vrije meiden nr. voor 'n avondje uit. Direkt SEX VOOR 2, direkt kontakt
zoeken jongens van 18 voor apart. 06-9510. (37,5cphm). met jonge meiden, jongens
sex. Info- 06-9780.
75c/m. Direkt kletsen met een meisje van 18 en huisvrouwtjes.
(37,5cphm)
Meer dan 400 meisjes (18) van 18. Bel 06-9757 en maak 06-320.330.46.
(SOcphm). SEXAFSPRAAKJE met 'n
willen een afspraakje met jou. 'n afspraakje.
06-320.322.11.
(37,5cphm) DIREKT KLETSEN, met een meisje van 18. Vraag haar
(37,5cphm).
leuk meisje van 18! Bel snel tel.nr. 06-9502.
06-320.330.90.
(SOcphm.) VERPLEEGSTER. Ik verzorg
Direkt kontakt met 'n meisje, graag mannen in m'h uniform
18. Druk op de nul voor meer zonder iets eronder! Kijk en
maar! 75cpm 0606-320.322.05
(37,5cphm). voel
320.329.30
Direkt Snel Sexkontakt
HEREN!! let op!! STUNT!!
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.320.32.
100c/m. 8 sexy nudistenmeisjes waarmee u onbeperkt v. ƒ 150 allDUIK in bed met 'n lekkere in kunt relaxen in de open
meid van 18! Vraag haar sexsaloon met sauna en hot
tel.nr. Bel: 06-9511. (75c/m). whirlpool. Geopend ma-vr,
(bij Palace Hotel)
Er zijn genoeg meiden van 18 12-24 uur, Balth. Flonszstr. 37
hs A'dam 020-6762176.
die ook het bed in willen.
(Gastvrouwen gevraagd)
Luister op 06-9603. (75c/m).

BETOAtTU
NOG STEEDS TEVEEL
PRÖDUKT

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 bgg 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

* T k. Electnsch fornuis merk
Atag ƒ100,-, ig.s.t Tel
02507 - 30552 of 12662.
•*-T. k. Fauteuil, blauwgrijs m.
draaipoot, ƒ75 Tel • 16820.

Woningruil

•*• T k. wit wandmeubel, m
g.st., 2 jaar oud, ƒ250.
Tel.: 02507-20032.

*Weg omst. t.k gebloemd
overgordijn geknipt op mt v
800
RUILADRESSEN in 1.80 hoog, 2.60 br glad geA'dam GRATIS informatie bij meten. Pr van ƒ 150 voor/75
Hot Oosten 020-5882255
02507 13353

1,89
, 1,73
1,04

SERVICESmiON

Zandvoorts Nieuwsblad

éd.22
1_regeJ_J_4,01
2 regels / 4.01
3 regels ƒ 4,01
4 regels ƒ 5,34
j> regels ƒ 6,68
6 regels / 8,01

Tel. 13529
•*• T k 1 pers bed met matras/75. Tel 02507-15897.

een klokradio

een Walkman
een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

De Krocht

-

-

Uóok?

Woninginrichting
WOEF
Honden van Zandvoort opgelet! Ik ben van mijn oude dode
*Eiken bankstel 3+2+1,
vacht gered Ik ben Cora een
bouvier Daar zit KAPSALON donk. bruin rundl kussen
ELLEN niet mee. Je baasje ƒ275 Tel. 02507-14943
kan 30068 bellen. En het even
Lijsten op maat
verder doorvertellen.
bij
WOEF
Zalenverhuur

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

8 regels ƒ 10,68
9 regels ƒ 12.02
10 regels ƒ13.36

Zontk'i- vi'iïiH'ldinH manprijs (iiMiki-k-n u- /.IIIIH-II nii't IXIVIMI ƒ WO) k u n l u niet gratis aihiTicn-ii. AllV
prijzen ind. (i"i BT\V

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel, 02507-12070

aam:
Adres: .....
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-15-17-19-22'

25/26 november 1992

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties.
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered, Ford Fiesta, m. '87, i.pr.st,, nw 323 F 1 6i-16V GLX, 4-drs,
pnjz. Verk. van losse onderd. APK, ƒ 6950. Inruil gar. ..
rood, 1/92, 18.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel 020-6680820 en 075-702625 Tel.: 02990-37825.
Tel. 02902-61697.
Ford Fiesta 1.8 CL, Diesel, m.
VAN ROOTSELAAR

Ford

Autorubriek SHOWROOM verschi|nt elke week in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorls Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dogblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groemgenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-óó58ó86. Fax 020-0656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 26,Voor elke extra regel
ƒ 11,50
mm-prijs
ƒ 5,91
mm-prijs met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Chevrolet

Audi 80, 1.8 S, m.'90, rood
met., LPG, als nw. ƒ 19.950.

IMPORT USA CARS
Uit voorraad:
*
*
*
*
*

HH. hand. tegen inruilpnjzen:
Audie 80 1.8 Serret, zwart
metall., , LPG-o.b.,
schuif/
kanteld., nov. -'88, ƒ17.500. *
*
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam. Tel. 020-6627777. *
*

BMW

Tel.: 075-350985

CITROEN OLTHOFF BV biedt
aan: dienstwagen ZX Avantage 1.6, 5 drs. , zwart +
elektr. schuifd. juni '92,
10.000 km, nw.pr. ƒ32.600.
Nu voor ƒ 27.000. Isolatorweg
40,
A'dam-Sloterdiik,
tel
020-6823520.
Citroen Visa, 11 RE, b.j. '86
APK okt.'93, ƒ3750, m zeer
goede staat. Tel.: 020-6913153.

Audi
AUTO BAKKER
Zaandan
075-177864.

AUTOTECHNIC
AX 11 09/90
ƒ 13 900.
AX 11 10/91
ƒ15.500
AX 11 RE 02/88 . . . ƒ 9.600.
AX 11 RE 04/89 . . ƒ12.400
AX 11 TE 12/90.. . ƒ13.700.
AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ 14.900.
AX 11 TGE 10/89 ..ƒ12.900.
A X 1 1 T G E 06/90 .ƒ13.600,
A X 1 4 T R S 5 - d . 10/88/ 11.900.
AX Image 02/91 . . . ƒ 14.900.
AX Image 03/90 . . . ƒ 14.900.
BX 14 TE 08/89 . . . . ƒ 14.900.
BX 14 TE, Lpg 09/89 ƒ 15.500.
BX 16 RE 03/89
ƒ 16.900.
BX 16 RS 03/85 .. . ƒ 7.200.
BX 16 TRI 10/89 .. , ƒ 18.900.
. ƒ 15.400.
BX 19 D 06/89
BX 19 GTI 01/87 .. . ƒ 12.750.
BX 19 GTI 07/87 .. . ƒ 13.900.
BX 19 GTI 10/89 .. . ƒ 19.500.
BX 19 TRD 01/88 . . ƒ 13 500.
BX 19 TRD 02/89 , . ƒ 18.400.
BX Turbo D 08/89 , .ƒ21.500.
BX Turbo D 02/89 . . ƒ 22.400.
ZX Reflex 02/92 .. . ƒ 22.900.
ZX Reflex 02/92 . . . ƒ 22.400.
Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt
Citroen en Peugeot.
BOVAG-garanties
100% financiering mogelijk
DE WEER 29, ZAANDAM

Full Stze & S10 Pick-Ups.
Blazers, '92, geel/gr, kent.
Global Master, 5 pers
Corsica/Beretta.
Pontiac Trans Sport.

HH. h, tegen inruilprijs:
BX 16 TGi, Lpg, stuurbekr.,
10/90, ƒ 14.500
BX 16 TGi, Lpg-o.b., 5/90,

ƒ 13.500

BX 16 RE, Lpg, 1/89, ƒ 11.500.
BX 14 T, Lpg, 6/89, ƒ 10.500
BX 14 RE, Lpg, 1/86, ƒ6.250
BX 19 Dsl., 4/86, ƒ7.250
Visa 11 E, 4/84, ƒ1.950
Door inruil:
Crysler Voyager LE 3.0 '90. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Oldsmobil Cutl. Supr. . .'89. Amsterdam, 020-6627777.
Ford Thunderbird
'87. Let op zeer mooie EEND, wit,
Citroen BX 1.6 alle opt.'91. bj. '86, vr.pr. ƒ5000. Tel.
17.30-19.30 uur 02972-3092.
Alle zeer mooie
schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

Daihatsu

BMW 5201, org. '86, APK, goud
met., sprt.vlg., als nw. ƒ7950. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Charade T.S. spec., turboTel. 020-6105478. '
diesel wit, km. 64.000, '91;
Cuore TS, aut. km. 25.000,'
Cuore 850 rood, km. 50.000'
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12,
Chrysler - Amstelveen
A'dam-West, 020-6183951.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

'90, zilver met., / 13.750.

Directieauto, smetteloze1
SCORPIO automaat 2.01 GL,
stuurbekr., c.v en schuifdak,
ƒ21.900. Tel. 0206893393.
Resta 1.3 Cheers
Fiesta 1.3 Courier
Escort 1.6CLX
Scorpio 2.0

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
Tel.: 02940-16661
BIEDT AAN:
AX 1.0 RE
87 ƒ 7.700
AX 14 TG Diesel .91 ƒ 19.900
BX Diesel
90 ƒ26.900
BX 1.6 TGI LPG .92 ƒ29.900
ZX Reflex 1.4... .92 ƒ24.900
Ssat Marbella GL .88 ƒ 6.950
Suzuki Allo GA ..90 ƒ10.850
Lancia Ypsilon ... 88 ƒ 9.250
Opel Vectra
1.8 GLS
90 ƒ 29.250
Rat Uno
89 ƒ11.900
FiatTipo 1.4 DGT 90 ƒ20.750
Fiat Panda 750 L.86 ƒ 5.950
Subaru Mini Jumbo91 ƒ12.900
Peugeot 205
GTI 1.9
91 ƒ32.500
Peugeot 205 Ace 88 ƒ 13.700
3-12 maanden garantie
Inruil mogelijk
Nu kopen volgend jaar betalen
(vraag informatie)

^

2 CV 6-'86, APK nov.-'93, goede staat, schone motor. Vr.pr.
ƒ4.500. Tel.: 020-6629647.
Citroen occasions
keuze uit 40 stuks o.a.
XM 20 l Amb. ABS'90 ƒ 29.900
BX Turbo Break D'90 ƒ 27.500
BX Turbo Break D'88 ƒ 16.500
BX Turbo Diesel '90 ƒ 19.500
BX RD Break
'89 ƒ 15.000
BX19TZD
'90 ƒ 17.500
BX 19 TRD
'89 ƒ 14.500
BX 19 TZI LPG
'90 ƒ 17.500
BX 16 TRI LPG
'89 ƒ 13.500
BX 16 TRI
'86 ƒ 7.500
BX 14 TE LPG
'90 ƒ 14.500
BX 14 TE
'89 ƒ 11.500
AX 11 RE Spirit '89 ƒ 9.950
2 CV 6
'83 ƒ 2.250

VISA GARAGE BV.
Houtmankade 37 Amsterdam
020 - 6278410
Te koop Citroen CX 2000, b.j.
'83, APK gekeurd apr. '93.
Vr.pr. ƒ 1500. 020-6922489.

*

*

-•

1/92
5/92
4/91
12/86

ALBERS Autobedrijf,
Achterdijk 37,
OUDERKERK a/d AMSTEL

02963-1767.
Fiesta, 3-drs 1.4. Cl
Sierra, 3-drs. 1.6 Laser . . .
Sierra, 4-drs. 2.0 CLX
Scorpio 2.5 CL, Diesel
Opel Ascona 1 6 S, 4-drs
Seat Ibiza 1.7 GLD,
Diesel, 3-drs

AUTO BAKKER
Zaandan
075-177864.

89

SPECIALE AANBIEDINGEN.
Niss. Sun. coupe SGX 1.6 90
Opel Kadett 3-drs LS 1.3 .85

02507 - 12424/13360

Slijperweg 18 Amsterdam-N

Opel Ascona Autom., nw mod
'83, punt gaaf, ƒ 2950
Tel. 02990-37825.

Mercedes-Benz

OPEL REKORD 2.0 L., '84, nw, Mercedes 200 T, station,
APK tot 10-'93, LPG, m staat 93.000 km, '88, rood, sportvlg.
van nieuw. Pr. ƒ 2950.
verl. Nippon: 02503-16679.
Tel.: 020-6681616.
T.k. Mercedes 190 diesel
Van part. FORD SIERRA 1.6 GL 165.000 km, bj. 1984, evt. met
'83, bijzonder mooi, APK,
garantie. Pr.: ƒ 16.750,00 Garametall, ƒ3150. 020-6681616.
ge Meijer. Tel: 020-6459258.
Ford Scorpio 2.4i CL, m. '89,
i.z.g.st., LPG, ƒ13.950. Inruil
gar. Tel. 02990-37825.
Ford Scorpio 2.0 CL, m.'89, wit, T.k. Mini 850 CC met nwe APK,
in z.g.st. Pr. ƒ 1500. Bellen na
LPG, als nw., ƒ12.750.
18.00 u. Tel. 02990-25740.

Mini

AUTO BAKKER
Zaandan
075-177864.

Honda

*

i

1
2

26,00
37,50
49,00
60,50
72.00
83,50
95.00
106,50

Aantal regels

3
4
5
6
7
8

t

10

27,56
39.75
51,94
64,13
76,32
88.51
100.70
1 12.89

Telefoonnummer:.
Handtekening:

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur tilt!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, PostbWi56, 1000 AD -AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
Wtbautstraat 131, Amsterdam. Afgeven/kan óók bij de volgende
'Weekmediakantoren\ Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende' Meesters 421B; Weèsp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuispiein 12.
-\
*

fexnr. 020-66563 21

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh , rep , apk
Royal Class Saab's
Diverse occasions1
Hoofddorp, 02503-14097

Seat
Autobedr. Leeweg Zwanenburg. Ind te'rr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H'meer-N Tel. 02907-3372.
SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel/ 020-6763335

Seat Ibiza, zwart, mooi + goed,
bj. '86, zuinig, APK 11-'93.
ƒ5750. Tel. 02526-72361.
Seat Ronda 1.2 GL, perfecte
staat, b.j. '84, 72000 km,
ƒ 2450 Tel. 02990-37825.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146
AUTOBOULEVARD

Subaru

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen

Subaru
Occasionshow

Tel.' 020 - 6455451

Halte Sneltram: „Zonnestein"

COBUSSEN

Renault

PÉUGEOT-DEALER
AMSTERDAM-ZUID

«JIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE
..Minervalaan 86; 020-6629517
• „SHOWROOM",
de autorubriek m
Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Tel. 020-6658685

SUBARU-HEERE
Ceintuurbaan 225, A'dam

020-6719154
MOQY EN ZOON

v h Museum autobedrijven
• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
In PRIJS gelijk
advertentie krijgt u alleen toeIn SERVICE beter»
gezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenRuysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: .020-6623167/6732853
baar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ3,-

Cunestraat 8-12,
Zandvoort, Nieuw Noord

Tel: 02507 - 12424/13360
Sinds 1926
HH. h. tegen inruilprijs:
Renault 19 GTX, 3-drs., rood,
LPG, 5/90, ƒ 14.500,19 TXE, 3-drs., LPG, blauw
met., 3/90 ƒ 15.500,-.
BEREBEIT Amsterdam
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Renault 11 GTL '85, open dak,

Renault 4 GTL, b.j '81, perfecte
auto, apk 8'93, radio/cassette,
ƒ1650. Tel. 02503-31807. •

Mini Jumbo '86 ƒ 6 750
Mini Jumbo '89 ƒ 10.950
Mini Jumbo '90 ƒ 11.500
Mini Jumbo '91 ƒ 13.750
Mint Jumbo '91 ƒ13.850
Mini Jumbo '91 ƒ 13.950
Tijdens onze show
1 jaar garantie plus
radio cass. op slede,
t.w.v. ƒ 500.-

ZÜÏDWIJK

AMSTERDAM

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975 - 62055
(gratis halen en brengfen)

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR: .

Auto Amstelstad
020-6799100
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
020-6711888
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
| Jarmuiden 29, Australiëhaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
020-6594330
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
[ Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuidemde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,

l INRUIL EN FINANCIERING

SUZUKI

Renault 9 Broadway, m. '87, Alto GLX Chique, zwart, '90, Suzuki busje '88, z g a n , z
i.z.g.st., ƒ 5950, LPG, mr. gar. 50000 km, ƒ10.500,goed onderh., grijs kent. vaste
Tel.: 02990-37825.
prijs ƒ6500 02990-21199
Tel 075-160048
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Toyota

RENAULT-DEALER
biedt aan
met 1 jaar
topoccasion-garantie:

Volvo-occasions

OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O.Z.) Tel 6626842

R 5 TR 3-drs Campus . 01/90 HH. h , tegen mruilprijsR Clio RN 1.4 3-drs .. .06/91 Toyota Carma II XL 1 6, 16V,
R 11 GTX 5-drs
10/85 grijs met., LPG, 10/89, ƒ 13500
R 11 TL Chev. 3-drs . . . 03/87 Camry 20 XLi 16 V, elektr
R 11 GTL 3-drs
05/88 schuif/kant.dak, LPG, 12-'89,
R 21 TL 1.7
06/89 ƒ14.500
R 21 GTL 1.7 Symph. . 10/88 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
R 21 TL HB. 1.7
06/91 Amsterdam, tel. 020-6627777
R 21 GTS Nevada . . . . 12/91
R 19 GTS 5-drs
01/89
R 19 GTX 5-drs
10/89 Starlet 10, 1e eigen km
R 19 GTR 3-drs
12/89 27.000, bj. 10/86 ƒ 7.250.NIEROP DAIHATSU
R 19 GTR Chamade . . . 12/89
R Expr. 1.4 Combi
04/86 Tel.. 020-6183951
Fiat Uno Champ
03/88
Toyota Dyna 100, Dsl, '88, piek
Opel Kad. 1 6i Sed. . . . 07/89
up, dubb. cabine, grijs kent.
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Tel.:020-6670121.
Amsterdam - Noord

Volvo 740 GL Black Line, 33 000 km, 1990
Volvo 740 GL, LPG, rood met , 1990
Volvo 740 GL, rood m , 1989
Volvo 740 GL Black Line, antra m 1988
Volvo 245 GL Diesel stationcar 1989
Volvo 244 GLT, grijs m , 70.000 km, 1989
Volvo 244 GL, groen m , LPG, 1988
Volvo 480 Turbo, schuifdak, leer, enz, 1991
8 x Volvo 440 1989 t/m 1991, v a
7 x Volvo 340 1987 t/m 1989, v a

Volkswagen

ƒ 36 750
ƒ29950
ƒ 25 950
ƒ 24 950
/ 29 750
. / 28 750
ƒ 19 750
ƒ44750
ƒ 18950
ƒ 9950

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam Noord,
uit de IJtunnel 2x rechtsaf
440 GLT, zwart L.P.G '90
440 1 8, grijs L P G '91
440 DL, rood, km 20000 '91
440 GL, rood, '89
340/360 '83 t/m '88
240 2 3 , DL, Sedan L P G '90
240 2 3 DL, station, grijs met,
km 74 000 '90
VOLVO NIEROP
Vancouverstraat 2-12
Amsterdam West,

Algemeen
± 50 auto's, APK gek Den
Brielstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020 6844079 Tevens INKOOP
± 50 auto's, APK gek Den
Brielstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg. bij molen
020-6844079 Tevens INKOOP

Tel 0206183951
Auto Service Wetter
Subaru-Lada dealer
Volvo 345. m '83, perfecte
staat, nw APK, ƒ 2450
LADA Samara 1 3
'88
Tel 02990-37825
LADA 1200 S,
86
LADA 1200 S,
'88
LADA 2105 1 2
'90
LADA 2105 1 5
'87
LADA 2104 15 Stat
'87
LADA 2104 1 5 Stat
'90
'87
APK keuringen klaar terwijl u SUBARU Mini Jumbo
'83
wacht Garagage West-Center Talbot Horizon .
'82
020-6122476 (zonder afspraak) Opel Kadett station
Opel Rekord 2 O
'82
2e Helmersstraat 15, A'dam
Mitsub Colt 1 4 GLX
'82
APK KEURINGSSTATION
Zwanenburgerdijk 503
Keuren zonder afspraak
Zwanenburg,
Feenstra & Jimmink
02907-6572
Asterweg 24A A'dam 6364702
Let
op
±
25 auto's v a ƒ 1000
Hefbrug, spuitcabine
tot ƒ 10000. Inruil gar mog
of sleutelruimte nodig'
Tel 02990-37825
HEINING HOBBYHAL

Service en
Reparatie

Seat Ibiza 1500 XLi inj 1989,
rood, 45.000 km, stereo, z mooi
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.
ƒ 12.000. Tel/ 02979-85424.

Koudijs Autobedrijf B.V.

Autofinanciering
en verzekering
Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd./kw. bet. 020-6416607.
• „SHOWROOM".
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686
Adverteren in
„SHOWROOM"

Tel 020 - 665 86 86

Let op Oranje Hek Wagenpark
Johan Boom, Zuider Akerweg
83, A'dam Osdorp Tel 0206105478. Bestaat 15 jaar BIJ
aankoop van auto staatslot
kado Door grote omzet, scherpe prijzen + 100 auto's va
ƒ1000 tot ƒ15000. Dagelijks
geop van 9 tot 20 uur. Bekend
om onze garantie al v a ƒ 1000
NISSAN Bluebird 2 O Lpg, sailuitv '90, ƒ16950,- PEUGEOT
205 XS, '89, ƒ 15 950,BMW 520i, 5-bak, '86, ƒ 10 750,VW GOLF 40 KW, Lpg, '87
ƒ10.750,- SAAB 99 GL, Lpg,
'84, ƒ6750,- PEUGEOT 305
GL, Ipg, '85, ƒ 5 5 0 0 VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam, 020-6625428
Maandag t/m vrijdag

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134
Tel. 020-6240748

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B.V.
Tel • 02502-45435.

Rijscholen
* 5*

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

** * Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek
Alle autonjlessen ƒ 34,00 per les

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS. 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze
* 5 * Hotels m Nederland, België, Frankrijk,
•*• * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg,
*
voor 2 personen, als u gebruik maakt van
onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen + examen voor ƒ 895,00
of
20 Motorrijlessen + examen voor ƒ 1000,00
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam 020-6942145.
Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,Motorrijschool MICHEL
pakketprijs / 790,- Tel
020-6853683, b.g g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.' 020 6932074

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vnjwanng RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel • 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel. 02502-45435

GEZAKT' Slaag nu op Saba' Het HOOGSTE BOD" Bet
Antillen, week hotel/zwembad voor vrijblijvende prijsopgaaf
Rijtest/theoneles/njles, A'dam Loop, sloop en schadeauto's
Rijschool Mobiel 06-52835270 m. vrijwaring Tel 020-6754193
PROF RIJ-OPLEIDING bij
AUTORIJSCHOOL NOVA, lid

BOVAG SPOEDCURSUS
binnen 2-8 weken
Bel voor info tel 020-6464778.

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10 % korting
• koelwagen & opnjauto
• 9-pers bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Auto's te koop
gevraagd
De hoogste prijs elk merk autc
a contant met vrijwar bew
Tel 020-6105478
Te koop gevraagd elk merk
auto a contant met vrijwar
bew Tel 02990-37825

Campers
6-pers camper te huur
Ook geschikt voor wintersport
Autobedrijf JAN WALS
Tel 02902-61697

T.k. GOLF 1,6CL diesel, dec
De scherpste prijzen voor
'88, perf.st., APK 9/93, onder- Avond- en nachttar
TOERCARAVANS
h boekjes aanw , wit Vr pr bestelwagen afhalen na 1630
uur en de volgende morgen 60 occas. met Bovaggarantie
ƒ16500 Tel. 02990-43555
ook grote kampeerart shop
om 9.00 uur retour
T.k. Jetta 1300 CL bj '86,
HULSKER LEIMUIDEN
tegen 4 uur-tarief
86.000 km 1e eig m trekh
01721-8913, 10 mm Adam
020-6794842, 020-6908683
ƒ7250. Tel 02982-1819
RESERVEER SNEL
T.k. VW PASSAT D STATION, BLOKSMA
RADIATEUREN- Voor I993 kunt u onze USA
b j '80. Pr ƒ2150 Na 18 u
warmtewisselaars, Kapoeas- CAMPERS nu al boeken
tel: 02977-29666
ADVENTURE CARS
weg 17, A'dam, 020-6148385.
Tel 02990-30613
V.W • en AUDI-SPECIALIST
D. FAAS
BAAS
Luxe- & Bestelauto's v a. ƒ 38,- T k Toyota DOLPHIN, 4-pers
Voor nieuwe en gebr. auto's per dag, ex Btw
USA-CAMPER '89, nieuwprijs
Jacob van Lennepkade 295
ƒ 105 000 -. Nu ƒ 63 500Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel. 020-6183855.
Tel 020-6371826.
Adventure Cars • 02990-30613
VW Golf, 120.000 km.
Asterweg 14
• SHOWROOM", de autorubriek
Toyota Starlet 1.3 S, org. '84, 6/82
ƒ 3500 Tel. 020-6370565/6372165
in Het Parool en Weekmedia.
wit, sprt.vlg., 5 versn , nw. APK,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Aster zegt het met service
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving
ƒ3950. Tel.: 020-6105478
Tel. 02902-61697.
T.k. Renault 5 TL sept. '86,
Oplage 750000 ex Tel. 020-6658686
V.W. Polo, m '86, kl. rood,
71.000 km, APK apr. '93. Toyota Tercel 13 org. '83,
•
„
SHOWROOM
", de autorubnek voor Amsterdam
pr.st.,
ƒ
5950
Inruil
gar
nw APK, i z.g.st., ƒ 1950
I.z.g.st. Pr. n.o.t.k
en omgeving. Oplage 750000 ex Tel 020-6658686
Tel 0299037825
Tel 0206105478
02975-67769 na 1800 uur

ASTER B.V.

020-'

ƒ 14.250 •
ƒ 9.250ƒ 14 750.-

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Off. Renault Dealer

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
l'njs excl. Prijs nicl.
advertentie in.
n.
6% 15.T.W. 6%H.T.W.

ƒ17250,ƒ 13.500,ƒ20250,ƒ 17.650,ƒ 13.250,ƒ11750,ƒ18950,ƒ19.250,ƒ25.950,ƒ29.950,ƒ 29.750,-

o 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Expocar Trading 020-6153933.

J

Saab

Lada

.

Sloterkade 40-44

020-6177975

OPEL KADETT 1 6 diesel, 5 Rover uw dealer Alle mod
drs stationcar, 5 versn , roof- Gar Boom Aalsmeer 25667
rack, sunroof, aug '87, ƒ9500
Tel. 075-287733

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

5-drs, ƒ 4950.-

Naam:.
Adres: _
Postcode + Plaats:.

T.k Opel Kadett, b| '78, APK
4-'93, ƒ 1500, 02526-89166

Hyundai

Nissan

Minor Motorcars
Rover Dealer
Amsterdam

Opel Manta 1 8 S GTE, m '84,
ipr.st., nw. APK, ƒ3950.
Tel. 02990-37825

Fiat

Qf u nu zelf een. showroom heeft of uw auto blinkend voor de,, deur zet, met een advertentie ,in
SHOWROOM zet u uw auto pas ^echï'm.de schijnwerpers. SHOWROOM x is de speciale ,
autorubriek van *Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-imisbladen*Van' Weekmedia m het gebied
Groot-Amsterdam* Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage \vair ca, ;?50.00Q exemplaren
v
van Wéesp tot Zandvoort.
'' ,

9

Opel Kadett diesel bj '84,
5-bak, spoil, open dak, get
glas, sportvelg ƒ4250.
Ascona, Lpg, '85 ƒ4950.Rekord '82/1500,Expocar Trading 020-6153933

Rover 827 SI, nieuwste model
alle opties
4/92
Rover 820 SI, nieuwste model
schdak + ABS
4/92
Rover 827 Vitesse manual 8/90
Rover 414 SI, LPG, + stuurbekrachtiging.
. 10/91
Rover 416 GSI,
. 4/91
en div andere gebr. Rovers

Meer Waar Voor Uw Geld!

Mitsubishi
Colt 1200 aut. 11/83
Autobedrijf JAN WALS
Tel. 02902-61697.

Rover

'87,

Peugeot

GOLDCAR AMSTELVEEN
Sinds 1930
CMC 1,5 iGL, van 6/90, 50.000 Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Wij gaan verbouwen!!!!
km, grijs met., sport uitv., occasions. Tel.- 020-6433733.
Wij moeten ruimte maken!!1!
ƒ 19.975 H'dorp, 02503-24682.
Wij hebben daarom de beste
Lancer Wagon
inruilauto's nu extra
Honda Civic 1.2 spec. S6, grijs
Rat Panda 45,1984, 57.500 km met., nw. APK, org. '87, i.n.st, LPG 1986
ƒ11.950,prettig geprijsd.!!!!
goede staat, APK mrt '93. Tel. ƒ7950. Tel.' 020-6105478.
b.v.: 205 XS '90, ƒ 18.750.RIVA NOORD,
6659785 (hr Bos) Prijs ƒ 2500.
Maar ook Opel Kadett '85 of
020-6361153.
Mitsubishi Colt '85
Rat Panda 45, m. '85, nw. APK,
Kom kijken!!i!
i.z.g.st., rijdt nw., ƒ2450.
Mitsubishi Galant, nw. mod.
COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
Tel.: 020-6105478.
Hyundia Pony TLS Automaat, '88, punt gaaf, ƒ 7950. Inruil gar. Baarsjesweg 249-253, direkt
Rat Regatta 85 S, org. '87, gr. 1983, APK 4-93, niet mooi, Tel.: 02990-37825.
bereikbaar v.a. Postjesweg
met., nw. APK, i.z.g.st., ƒ 4750. t.e.a.b., 075-218913.
Mitsubishi Predia GLS, bj. '85, Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
Tel.: 020-6105478.
4-drs.,
LPG.,
ƒ
3950.Over garantie gesproken !
Galant GLX, '85, + extr. ƒ 5500 Peugeot 205 XLD, '86, rood,
FIAT VERMEY B.V.
HYUNDAI OCCASIONS
Expocar Trading 020-6153933. 154.000 km, APK 6-93, vr.pr.
Keuze uit/uim 35 occasions.
2 jaar garantie alleen bij:
ƒ 8500, 020-6979829.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
AUTOKROOY
Tel. 02975-62020.
TT. Vasumweg 32
GOUDSMIT FIAT Amstelveen (a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020-6310615.
Bluebird 2.0 CL, b.j. '85, LPG,
Keuze uit 50 gouden FiatStationcar, ƒ5950. Inruil gar.
occasions. Tel.: 020-6470909
AUTOBEDRIJVEN
Tel. 02990-37825.
HH. hand., tegen inruilprijs:
RINKO,
HH. hand., tegen inruilprijs:
Rat Tipo 1.6 lE, 11-'90, LPG,
ƒ 16.500.
Autobedr. Meijer, off. Lada- Nissan Bluebird 2.0 SLX, 4-drs., Clio RN, 5-drs.
1.9. Diesel
91
Rat Panda, 5-'85, ƒ4.950.
dealer, ruime keus, 1200S, Lpg, rood, el ramen, stuurClio RN, 3-drs. Demo
92
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
2105 en 2104. Bouwjaren '83 bekr., 6/88, ƒ10.500.
89
Amsterdam, tel. 020-6627777. t/m '90. Oostemderweg 535, Urvan 2.0 Minibus (pers.), Express 1.1. Bestel
83
020-6459258 AVeen/Aalsmeer stuurbekr. 11/90, 30.000 km. 18 GTL Stationcar
19 GTR, 4-drs
'91
ƒ22.500.
Lada Samara 1.5 org. '90, wit, 5 Micra Trend, 2/85, ƒ 5250.
19 GTR. 5-drs
90
• „SHOWROOM",
drs., kopl. wis. serv.b. a.w., ie
19 RN, 5-drs. Demo
92
de autorubriek m
BEREBEIT, Amsteldijk 25
19 TR, 5-drs. Europa
92
Het Parool en Weekmedia. eig., ƒ7950. Tel. 020-6105478.
Amsterdam, 020-6627777
21 GTS 4-drs
88
25 TS
84

-•

AUTO BAKKER
Zaandan
075-177864.

Opel Kadett 81, punt gaaf, nw
APK, rijdt prima, ƒ 1450
Tel • 02990-37825

Mazda 626 1 8 GLX, m. '90,
Gebruikte Peugeot's:
Sinds 1926
brons met., LPG, als nw., 205 XE ACCENT, wit .
. . 3 7 600 km 04/90
Ford Escort 1 3 C, nov. '86, nw. ƒ 14 750.
205 XE ACCENT, blauw met. 42.300 km 10/88
mod., 5-drs , wit, LPG, i.z.g.st,
AUTO BAKKER
205 XS 1.4i, grijs met
. 6 5 000 km. 05/90
ƒ 6950. Tel. 020-6105478.
205 XR 1.4, wit
52.000 km 09/89
Zaandan
309 XE 1.4, rood
56.600 km. 02/88
Ford Escort 1.6 CL Diesel, '87,
075-177864.
309 GL Profil, rood met
.
67 000 km. 03/87
weinig km's, verbruik 1 18,
309 Profil 1.4i, rood
66000 km 05/90
5 drs., ƒ 7950, 02979-82337.
Mazda 626 Coupé 20 GLX, 405 GL 1.6, blauw
. . . . 57.000 km 03/89
HH. h., tegen inr.pnjs:
rood, 1988, 90000 km,
405 GLi 1.6, beige met. .
32500 km 07/90
Scorpio 2.0i CL, 5-d., zw., sunroof, sportvelgen, ƒ 16.500,
405 Ml 1.6, rood
86.000 km. 04/89
st.bekr., 10-'87, ƒ 12.500.
02990-49850.
405 GRD, biege met
90.000 km 06/91
Scorpio 2.0 CL, 5-deurs, LPG,
MAZDA 't Amsterdammertje
3-'89, ƒ 14.950.
Overige gebruikt
Amstel 340, t.o. Carré
Scorpio 2.4i CL, 4-deurs, 1-'91,
Volvo 340 DL. Aut. groen
73000 km 07/87
Tel.' 020-6236491.
ƒ 22.500.
. .
. 26 000 km. 12/88
Van maandag t/m vrijdag van Fiat Panda, groen
Sierra 2.0 GL, 4-deurs, LPG,
Toyota Carolla D. bl met
148.000 km 02/88
8.00 tot 1800 uur
zwart, 1-'89, ƒ 13.750
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.

Deze bon brengt de loop in uw "showroom".

Schrijf lucr ui bloklcttcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten cellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarnaast geplaatste uneven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

Opel Ascona 1 6 S, m
i z . g s t , ƒ6950 Inruil gar
Tel. 02990-37825

Volvo

Porsche
Porsche 924, m. '84, wi), als
nw, f 17.950

• De autorubriek
heeft een oplage
van 750 000 ex

HH. hand tegen mruilpnjzen.
Mazda 626 1 8 LX, 4-drs., wit,
LPG, 8/89 ƒ13500
323, 1.3 LX, 4-drs., LPG, 1/89
HH. hand., tegen inruilprijs'
ƒ 10.500.Kadett 1 3 LS, 3-drs, Station,
BEREBEIT, Amsteldijk 25
LPG-ob, 4/89 ƒ 13500
Tel. 020-6627777
Kadett 1 6 D, 3-drs, 9/88,
MAZDA
ƒ9750.- Kadett 1.6, 3-drs.,
VAN VLOTEN CAR
Van 10/86/5500
Tel. 020-6320202
Kadett 1 2 LS, 3-drs., Station,
LPG-o.b., 1/83, ƒ3950
121 SED GLX 1.3i-16v . . 91 Kadett 1 2 LS, 5-drs., 11/84,
323 HB GLX 1.3 Ipg . . . .90 m. '85 ƒ 5500.
323 HB GLX 13
88
Autobedri|f BEREBEIT,
323 HB GLX 15
88 Amsteldijk
25,
Adam,
323 HB LX 1 3 5D
89 020-6627777
323 HB GLX 1.5 AUT ....86
323 SED GLX 1.5 AUT .. 86 Kadett Caravan 1 6 D, 11/83,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
323 SED Ensign 1.5
89
02902-61697
623 HB GLX 1.6
88
626 HB GLX 2.0i Ipg .. .90 Opel Kadett 1 6 Diesel, m.'89,
626 SED GLX 2.0
88 wit striping, 'dub' uitv., i z.g.st.,
626 CPE GLX 2.0-12V Ipg .89 ƒ 7950 Tel. 020-6105478

90
86
91 Suzuki Swift 3-drs GL 1.3 .89
89 Toyota Cor. 3-drs XL 1.3-12V89
.85 Ford Fiesta 3-drs CL 1.1 . .87

Off. Ford Comm. Agent
Curiestraat 8-10
Zandvoort Nieuw Noord

Chrysler

Citroen

Nissan Bluebird 2.0 LX Diesel, Nissan Micra, perfecte staat,
m '90, blauw met., 69.000 km, m. '85, nw. APK, ƒ5950 Inruil
/ 13.750.
gar Tel. 02990-37825

Opel

AUTO BAKKER
Zaandan
075-177864.

020-6670121.

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(gratis halen en brengen).

Mazda

1-19
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mef Sinterklaas
en Kerst
doen wij weer ons best
We staan met z'n

1fi

Fa. Gansner & Co.

In het Palace Hotel verschillende

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

APPARTEMENTEN

P. VAN KLEEFF

met prachtig uitzicht over zee en
boulevard te koop,
vanaf ƒ 149.000,-- k.k.,

Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

Deskundig advies.

Van der Reijden mak. og.

Tel. 13612-15008. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

tel. 02507-15531

Vanaf
1 december
zijn wij weer de
gehele week
geopend.

3-en voor u klaar.
Maar tussen Kerst en Nieuwjaar
zijn wij on verdroten

rtt&cte wet '&

GESLOTEN

Een groot gedeelte van

ONZE WINTERKOLLEKTIE

Henny's Hairiine

ruimen wij op tegen

Dames- en Herensalon
tel. l 2231, Tolweg 20,
zonder afspraak.
Openingstijden met Kerst
maandag 21 dec.
dinsdag 22 dec.
woensdag 23 dec.
donderdag 24 dec.

Kwekerij

Parfumerie Moerenburg

sterk verlaagde
prijzen
9.00-17.00
9.00-17.00
8.00-17.00
8.00-16.00

zoekt een

MEDEWERKSTER
v.a. 17 jaar voor ± 32 uur p.w.
Tevens zoeken wij een

HULPKRACHT
voor de zondag.
Heeft u interesse?
Vraag naar mevr. Moerenburg of Henry v.d.
Pavert, tel. 02507-16123.

et>

Gr. Krocht 19

SCHOONHEIDSSALON MOERENBURG
Depositair

Voor de Heren
aanbieding

Bij 2 Aramis
produkien

Cartier
Chopard
Givenchy
Montana
Estée Lauder
Calvin Klein
Dior
Jil Sander
Y.S. Laurent
Salvador Dali
Romeo Gigli
Giorgio
Escada
Cacharel
Paco
Morabito
Sabatini
G. v.d. Bilt
Jean Pa ton
Joop!
Armani
Nina Ried
Lancaster
Maroussia
Bogner
4711
Clarins
Clinique
Rubinstein
Gatineau
La Prairie

DAVIDOFF
RARANIUE

Bij 2 Davidoff
produkten
TOiLETTAS KADO

MIMATUURSETS

Azzaro edt of as
+ gratis miniatuurset

CACHAREL LOU LOU
ed panfum vapo 78,85
met gratis zeep

RICCI L'AIR DU TEMPS
ml + gratis zeep

SALVADOR
DALI

CHRISTIANDIOR
CACHAREL

19,50

Bij aankoop van 50 ml Cacharel pour l'Hornnie
eau de toilette spray a fl. 62,50 krijgt u tijdelijk
15 ml Anaïs Anaïs eau de toilette spray
CADEAU

Mysterieus, boeiend en
zeer verleidelijk! Poison
is nu verkrijgbaar in een
7,5 ml eau de toilette
navulbare vaporisateur
voor
.

CACHAREL
Bij aankoop van 50 ml Anaïs Anaïs eau
de toilette spray a fl. 67,50 krijgt u ter
kennismaking een tasje met vijf
Cacharel maquillage-miniaturen en een
zeep t.w.v. 19,95

CADEAU

Tijdelijk krijgt u bij
aankoop van 30 ml
Salvador Dali eau de
toilette spray a
fl. 49,95 de originele
Salvador Dali-zeep ter
waarde van fl. 33,CADEAU

SINTERKLAZEN DIE IETS GOEDS WILLEN GEVEN, WETEN NU WAAR ZE MOETEN ZIJN:

PARFUMERIE

8STERIJ MOERENBURG, Haltestraat l, Zandvoor t
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Anderhalve ton
voor P-terrein
Paviljoen-Zuid
ZANDVOORT - Het gerneentebestuur wil 376
vierkantemeter grond bij
Paviljoen Zuid verkopen
aan de huidige eigenaar
van het paviljoen, onroerendgoedmaatschappij
Kuyperwijck
BV. De
grond moet 150.000 gulden
opbrengen, plus een nieuwe strandafgang die op
kosten van de koper wordt
aangelegd.
De grond wordt officieel nog
verhuurd aan de familie Fransen om het als parkeerterrein
te exploiteren. Kuyperwijck,
dat op deze locatie een appartementengebouw wil neerzetten,
heeft de grond nodig voor eeri
inrit annex hellingbaan naar de
parkeergarage, plus parkeerplaatsen voor bezoekers. De
verkoop wordt vanavond in de
commissie Ruimtelijke Ordening besproken.

Hogere prijs
Voor dergelijke terreinen zijn
- volgens het gemeentebestuur prijzen van 80 tot 150 gulden
per meter gangbaar. Een hogere prijs is echter gerechtvaardigd, zegt het college, vanwege
de unieke locatie aan het eind
van de zuidboulevard, plus de
beoogde bebouwing.
Het college schat een 'overall
grondprijs' van zo'n 1000 gulden per meter.
Het aanbod van de projectontwikkelaar komt op ongeveer 290 gulden per meter.'
Daarbovenop komt nog een 'afkoopsom' van 40.000 gulden
voor de huurderving van de komende jaren.

f \
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Nieuwe concurrentie voor circuit Zandvoort
ZANDVOORT - Opnieuw is in
Reimersdaal in de provincie
Zeeland een plan voor een autoen motorsportcircuit gelanceerd. De investering voor het
complete plan wordt geschat op
21 miljoen gulden. Daarmee kan
Reimerswaal Zandvoort naar de
kroon steken, ook al lijkt concurrentie bij het streven naar
een A-status - nog - niet de opzet.
Maar die kan niet worden uitgesloten.
Het plan is geïntroduceerd door de

Stichting Centrum voor Geluidproducerende Sporten Eeimerswaal en
moet gerealiseerd worden in de polder s ten oosten van het Rijn-Scheldekanaal. Het omhelst banen voor verschillende takken van auto- en motorsport. De grondverwerving, de bouw
van het circuit en de aanleg van aanvoerwegen (waaronder een tunnel)
vergen bij elkaar zo'n 21 miljoen gulden. De stichting ziet daar kennelijk
niet tegenop, zij schijnt al een benzinemaatschappij en een sigarettenfabrikant als kapitaalkrachtige sponsors
achter zich te hebben. De kansen worden nu hoger ingeschat dan twee jaar

geleden, toen een dergelijk plan het
vanwege verschillende bezwaren niet
haalde.

lijks, doordat de opzet van Reimerswaal anders is.

Maar dan wel in uitgebreider zin.
Het nieuwe circuitplan omvat verschillende fasen. Het gemeentetaeToen werd het plan duidelijk gezien stuur lijkt in dit stadium bereid mee te
als concurrent van het Zandvoortse werken aan fase A. In januari komt het
circuit, dat al enige tijd bezig was om met een raadsvoorstel voor een connaar de A-status toe te werken. Die tract met de Stichting Centrum voor
procedure is nog steeds niet afgerond. Geluidproducerende Sporten ReiDaarom is het ook niet denkbeeldig, merswaal. Pas als dat gunstig uitvalt,
dat het concurrentie-spook opnieuw evenals de behandeling bij de provinop de loer ligt.
cie Zeeland, onderneemt de stichting
Maar duidelijke aanwijzingnen daar- verdere stappen. Volgens een provinvoor zijn er op dit ogenblik nauwe- ciewoordvoerder strookt het circuit

Concurrent

Oplage: 5.150

Editie 22
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met het Streekplan Zeeland.
Plan A behelst 72 hectare met autoen motorcrossterreinen, een kartingbaan, een ovaal voor speedway, een
combinatiecircuit (voor auto's én motoren) plus een parkeerterrein. Volgens ingewijden kan de baan voor vierwielaangedreven auto's wel een nationaal tintje krijgen, omdat een echt circuit hiervoor in Nederland ontbreekt.
Het complex kan later eventueel worden uitgebreid met plan B, een sportannex attractiepark van zestig hectare.

Spel
Circus-directeur
Leo o
Heino is geen spelletO
jesman als het om automaten
gaat. Deze nazaat van een
kermisfamilie speelt een heel
ander spel: met zijn publiek,
Deze week in de rubriek 'Achter de Schermen'.

Puzzle
De Sinterklaaspuzzle in
j'deze krant leverde vele
O
reacties op. De uitslag is te
vinden op pagina 5.

Zie ook pagina 3
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Vuurwerkoverlast
zelfde dag bestraft
ZANDVOORT - Jongeren die deze maand ongeoorloofd vuurwerk afsteken, worden onmiddellijk
meegenomen naar het po
litiebureau.

Daar krijgen zij een procesverbaal en moeten zij het overgebleven vuurwerk zelf vernietigen. Dat wordt in een ton met
water gegooid. In plaats van
een boete, krijgen zij een alternatieve straf opgelegd, zo mogelijk nog dezelfde dag.
Vuurwerkoverlast moet dit
jaar zoveel mogelijk voorkomen worden. Met dat doel voor
ogen is Bureau Halt Kennemerland Zuid, dat alternatieve
straffen bedenkt voor jongeren,
een speciaal vuurwerkproject
gestart. De maatregelen gelden
voor jongeren van 12 jaar en
ouder, die buiten de toegestane
uren vuurwerk afsteken. Behalve dat zij een proces-verbaal
krijgen en hun vuurwerk moeten vernietigen, krijgen zij een •
alternatieve straf opgelegd.
Daarmee kunnen zij een boete
ontlopen.

Verder. krijgt de gemeente
van Kuyperwijck een stuk
duintalud cadeau, tussen de
nieuwbouw en het strand, en
het bouwbedrijf legt voor eigen
Er is sprake van een lik-opkosten een nieuwe strandaf- -stuk-beleid: wie 's morgens
gang aan op een noordelijker wordt opgepakt, gaat 's midgelegen plek. De oude wordt dags al aan het werk. De ovorimmers onbereikbaar.
treder wordt bij voorkeur aan
het werk gezet op de plek waar
de overlast plaatsvond. Was dat
Onderhandelingen
bijvoorbeeld voor de deur van
Dé projectontwikkelaar heeft een verzorgingshuis, dan wordt
bij de prijsonderhandelingen de jongere belast met keukengewezen op het bedrag van 160 of
schoonmaakwerkzaamhegulden per meter waarop een den.
ander stuk grond is getaxeerd:
Als de overtreding ook matehet terrein waarin de parkeer - riële schade heeft veroorzaakt,
kelder wordt aangelegd.
(ADVERTENTIE)

Het voetbalteam van Q
Zandvoort 75 is met
*J
een 4-2 overwinning een inhaalrace begonnen.

Gertenbach Mavo naar de finale

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

dan moet deze bovendien worden vergoed.
HALT geeft dit jaar een speciale vuurwerkkrant uit, gericht aan leerlingen van de
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de klassen 1,2 en 3
van het voortgezet onderwijs.
Sportverenigingen, jeugd- en
jongerencentra en vergelijkbare instellingen hebben een poster toegestuurd gekregen. De
krant is een gezamenlijk project van alle HALT-bureau's in
Nederland. Er staan tips in
voor veilig vuurwerkgebruik,
informatie over gehoorbeschadiging en dergelijke, plus watje
moet doen bij brandwonden.

Watersport
eist veel hulp
van de ZRB
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade
moest afgelopen jaar 64 keer
hulp verlenen. Dat is één keer
minder dan in 1991. De meeste
hulp ging naar zeilers en surfers.

Justitie

Een en ander blijkt uit het
Reddingsrapport 1992 van de
ZRB. ZRB-secretaris H. van
der Mije concludeert uit de cijfers 'dat de reddingsbrigade onmisbaar is voor de veiligheid op
het Zandvoortse strand.' In totaal moest er 43 keer assistentie
verleend worden aan mensen
die met een vaartuig het water
waren opgegaan. Daarvan 20
keer aan opvarenden van zeilZANDVOORT - De leerlingen van de Ger-" de plaats, achter de Sint Jans Mavo uit de Openbare Bibliotheek in Zandvoort. De boten, 17 keer aan surfers, drietenbach Mavo hebben zich uitstekend ge- Heiloo, die 58 punten heeft. Het maximum leerlingen, die eerst wat tegenslag onder- maal aan mensen met een moweerd in de biblioquiz op radio Noord-Hol- is 66 punten. Hiermee hebben de Zand- vonden, behaalden de hoge score via een torboot en - eveneens driemaal
land. In de uitzending De Blauwbilgorgel voortse scholieren zich verzekerd v<iU een vlekkeloze laatste ronde.
aan opvarenden van een rubdie zaterdagochtend te horen was, behaal- plaats in.de finale die over een tijdje wordt
berboot. Eén keer werd een verden zij met 52 punten een uitstekende twee- gehouden. De opnames werden gemaakt in
Foto Bram Süjnen dronken zeiler uit het water genaald.
Acht watersporters, waarvan
7 zeilers, moesten wegens onkunde geholpen worden.
Negen surfers en acht zeilers
werden getroffen door materiaalpech. Vier watersporters
konden niet meer terugkomen
omdat zij werden overvallen
door windstilte.
Haarlemmermeer,
schuivingen de ronde doen. Dat ervan uit dat de arbeidsvoor- Haarlem,
ZANDVOORT - De me- en veroorzaakt apathie.
Heemskerck,
Heemstede,
RP
„We moeten bij heel veel za- zou wantrouwen en 'apathie' waarden er uiteindelijk beter
dewerkers van de politie
moeten beter geïnfor- ken nog vraagtekens zetten," onder het politiepersoneel ver- op worden." Ook de servicever- Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Zwemmers
lening naar de burger zal volafdeling Kennemerland- oorzaken.
De ZRB moest zeven keer
meerd worden over de re- zegt
Van den Bos. „Daargens de verwachting verbetehulp bieden aan zwemmers.
gionalisering van de korp- -voorzitter
Zilver
ren. Het bondsbestuur heeft
krijgen allerlei geruchten
Daarnaast werd twee keer assen. Tot die conclusie door
De vergadering van de ruim sistentie verleend aan de
voorspeld een stevige vinger
de kans om zich te verspreiden. Waardering
kwam de Nederlandse Po- En dat verhoogt de sfeer na„De reorganisatie op zich aan de pols te houden bij de 70 jaar oude afdeling Kenne- strandpolitie: een keer bij de
litiebond afdeling Kenne- tuurlijk niet. Daarom pleiten wordt wel gewaardeerd," zegt Regionalisatie.
merland van de Nederlandse behandeling van een ondervoemerland tijdens haar laat- we voor meer informatie-ver- Van den Bos, die zelf als politie- De regionalisering van de po- Politiebond is waarschijnlijk de hond, op een ander moment
strekking van het management man in Zandvoort werkzaam is. litie moet volgend jaar rond een van de laatste geweest in de omdat de politie-auto met pech
ste najaarsvergadering.
naar de werkvloer." In de 'wan- „We krijgen een groter arbeids- zijn. Dan zijn korpsen aangeslo- huidige samenstelling. Na de stil kwam te staan. Twaalf keer
Het gebrek aan informatie delgangen' zouden allerlei ge- terrein met meer samenwer- ten van Bennebroek, Bever- reorganisatie gaat zij op in een werd hulp geboden bij ongevalwekt een geruchtenstroom op ruchten over personeelsver- king in de regio. En we gaan wijk, Bloemendaal, Castricum, grote Regio-afdeling met naar len op en rond het strand zelf.
schatting 600 leden. Dat gebeurt per l juni 1993. MomenIn totaal werden er dit jaar
teel wordt nog gewerkt aan een 108 EHBO-behandelingen genieuw bondsbestuur. Bij de teld, tegen 126 in het jaar 1992.
vergadering is een aantal leden Daarvan waren 62 voor splinonderscheiden. J.B. Postma uit ters en snij- en schaafwonden,
Zandvoort en C.M. Koppes uit 21 voor insekte- en kwallebeten
Heemstede kregen een zilveren plus allergie. Daarnaast was er
bondsspeldje plus een envelop- behandeling nodig van 9 verpe met inhoud uitgereikt, in zwikkingen, kneuzingen en
verband met hun 25-jarig breuken, 9 verbrandingen en
bondsjubileum. Eerder dit jaar blaren, 6 andere ongevallen en
had penningmeester D. Ekema, één bloedneus. Het aantal gegemeentepolitie Zandvoort, dit vonden en gezochte kinderen
eerbetoon al ondergaan.
bedroeg dit jaar 145.

Het HALT-vuurwerkproject,
waarin nauw wordt samengewerkt met politie en justitie,
wordt uitgevoerd in Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek
en Zandvoort. Het project is
dinsdagochtend .op het raadhuis van de kustgemeente van
start gegaan. In aanwezigheid
van politie en HALT-coördinatoren heeft burgemeester Van
der Heijden een aantal vuurwerkkranten overhandigd aan
scholieren van de Mariaschool
en de Gertcnba-)'.! Mavo. De andere Zandvoortse scholen kunnen de krant bestellen.

'Te kort aan informatie veroorzaakt wantrouwen en apathie'

Politiebond zet vraagtekens bij regionalisering

Sinterklaastoneel: een unieke samenwerking

PAK 250 GR.
ELDERS
BIJONS
deze aanbieding is geldig t/m 5 dec. a.s.

Natuurlijk,

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

Burg. Engelbertstraat 21

tot l april voor maar ƒ 12,50
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Datum
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3 dec
09.24 04.50 22.26 17.04
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10.35 05.57 23.25 18.20
3 dec
09.24 04.50 22.26 17.04
4 dec
10.35 05.57 23.25 18.20
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11.4407.26 -.-19.25
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00.36 08.14 12.50 19.35
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01.20 09.36 13.3621.24
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02.06 10.26 14.1622.24
9 dec
02.4210.5514.4823.25
Maanstand:
VM dond. 10 dec. 00.32 u.
Springtij 11 dec. 16.16 u.
NAP+l25cm

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

17166

ZANDVOORT - Honderden kinderen hebben afgelopen week weer
kunnen genieten van de capriolen
van hun juffen en meesters. Dat kon
tijdens het traditionele Sinterklaastoneel dat dit jaar zijn veertigste editie beleefde. Een uniek verschijnsel
in Nederland.
De leerkrachten mochten hun acteertalenten de vrije loop geven op het podium
van gebouw De Krocht, soms onder luidkeels commentaar van hun leerlingen. Het
verhaal, 'Het geheim van Pandolo', was een
goede keuze en leende zich voor dol-komische situaties met een bijna totaal betoverde dorpsbevolking. En dat allemaal veroorzaakt door de slechte tovenaar Pandolo. De enkeling die nog niet betoverd was
en dus de zaak nog kon redden, werd met
een luid 'Pas op!' geschreeuw door het jon-

ge publiek gewaarschuwd. Leerlingen en op de laatste avond - genodigden konden
zich heerlijk inleven in deze pennevrucht
van K. Ouder en H. Riemers. Een herhaling van het succes in 1981, toen het stuk
ook al werd opgevoerd.

Nieuwkomers
Het gezelschap mocht dit jaar twee nieuwe 'spelers in haar midden ontvangen:
Thea van de Woerd van de Nicolaasschool,
die met evenveel enthousiasme de plek van
haar schooldirecteur Maarten Bothe heeft
overgenomen.
Zij vervulde een glansrol als bakkersknechtje. Het andere debuut was dat van
Hans Nijboer, Hannie Schaftschool, die
een echte burgemeester wist neer te zetten.
Beide hadden 'heel veel plezier beleefd aan
de voorbereidingen en het optreden'. Alle

Tientallen Zandvoortse kinderen kijken
geboeid naar de verrichtingen van hun
juffen en meesters.
Foto Bram Stijnen

scholen waren vertegenwoordigd, de leerkrachten waren stuk voor stuk goed op
dreef. Opnieuw onder de bezielende leiding van regisseur Ed Fransen. Aan het
spel werkten verder mee: Marjan Kroder,
Marg Wever, Bert de Vries, Marja Snijders
Blok, Ardie Henneman, Annelies Daalhuizen, Ton Bavink en Joke Bloeme. Ingrid
Sigrist hielp vanuit het soufleurshokje
hier en daar met de tekst, Joop Schultz
verzorgde het licht en Jacques en Wil Prederiksz namen de grime voor hun rekening.
„Een unieke samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs," aldus nieuwkomer Thea van de Woerd.
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Giro/Banknr.:
Daania word ik abonnee en betaal per
i";] kwartaal ƒ 16,00 L] half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ 52,00
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-ö(i8.13.00.
Stuur dexe bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "? 10371 "Ö17003"
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FAMILIEBERICHTEN
1947

1992

Simon en Tiny
van den Bos
45 jaar
getrouwd
Van harte gefeliciteerd!
Tine - Aad - Jaap - Marja - Fenny
Louis - Simon - Els - Hilde - Jack
Ronald - Liesbeth - Albert en
de kleinkinderen

6 december

In memoriam
1989 Wim Schoo 1992
Een „mens" om nooit te vergeten.
Een „naam" waarvan wij weten, dat hij in onze
gedachten altijd zal blijven voortbestaan.
Een „mens" met niet zomaar een „naam".
Een „mens" veel te vroeg bij ons weggegaan.
Een „naam", om weer even bij stil te staan.

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
Woningtoewijzing 'Groot Kijkduin'

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. De Schelp 113, huur ƒ594,66 per maand (excl. stookkosten).
2-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ3.600,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkaartje ten kantore van EMM.

Charles en Bep v/d Stam en kinderen
Elisbeth Schmitz en kinderen

Héél harteli|k bedankt voor de
reis naar Spanje
t.g.v. ons 50-jarig huwelijk

Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven
te staan als alleenstaande woningzoekende. De toewijzing zal gebeuren
volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem. Hierbij wordt ook het
norminkomen betrokken.

Kinderaktie
voor jeugd in
BosniëHerzegovina
(meer dan
33.000
gewonde
kinderen in
ziekenhuizen)

Zijïvveg W) Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Te koop

DROOG OPEN
HAARD HOUT

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Kort gezaagd, klaar
voor de haard.
Bestel nu!
02550-22107

JULLIE BRENGEN TOCH
OOK EEN KERSTPAKKET!!

Gevraagd

Ook kleine pakjes van harte welkom
Inlevering zondag a.s. van 15.00-17.00 uur
op de Emmaweg 21

voor onze groente en fruit Speciaalzaak

Tel. inl.: Helena Schroder 14855,
het liefst na 18.00 uur.

vanaf jan. '93.

Café Sam Sam
.EEN KIJKJE IN DE
KEUKEN"

Lieve kinderen, kleinkinderen en
vrienden, langs deze weg wil ik
jullie bedanken voor een
onvergetelijke 70e verjaardag
moe (oma) Keur

Inl. tel. 14404,
na 18.00 u 12888.

DONDERDAG
10 DECEMBER
l/fOU

7 december is het dan zover!
Jij wilt er niets van weten
maar wij zijn apetrots op jou.
Fred, Annerie,
Jolien en Lennert
Henk en Joyce
Loek, Monique
en Ivar

1 1 ;; Daar ligt onze belangrijkiste
•laak én dienstverlening.
^v
' Daarnaast kunt u ' 'bij ons
Uitvaartverzekering

VERKOOPSTER/VERKOPER
Schriftelijk soll. richten aan:
Grote Krocht 23
2042 LT Zandvoort

Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. woningstoffeerders

egijne

outique

S

* Handwerkpakketten zowel borduur als
naaiwerk
* o.a. vilt kerstsok voor bij de schoorsteen
* voorbedrukte stof om zelf poppen te
maken
* klassiek en moderne borduurpakketten
(ook voor de kinderkamer)
* pakketten om zelf heksen te maken
* grote sortering kerststof
Wij hebben nog veel meer hobbyartikelen. Dus kom zelfs eens kijken!
Openingstijden di. t/m vrij. 10.00-17.00 uur
en op zaterdag 5, 12 en 19 december

De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van deze
aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerimgh Onnesstraat 20. Deze afdeling is maandag t/m vrijdag
geopend van 9.00-12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren
indienenbij burgemeesteren wethouders van, postbus2,2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Bestemmingsplan

Aangevraagde bouwvergunningen
105B92 Brederodestraat 87

- uitbreiden woning en plaatsen twee dakkapellen
106B92 Frans Zwaanstraat 70 - uitbreiden woning met was-en bergruimte
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunningen
Art 19 WRO procedure
- bouwen appartementengebouw - Brederodestraat 209

Huis-aan-huis verspreiding

Bilderdijkstraat 2
2041 N K Zandvoort
Tel.: 02507-16544

-3 dennen
- 2 bomen

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

InterLanden sprelgroep

Speciaal voor de komende feestdagen

PROFICIAT
DINY KINNEGING

vraagt op korte termijn een enthousiaste,
ervaren

Voor reserveringen
02507-19455

HANDWERKBOETIEK
CHARLOTTE

Aangevraagde kapvergunningen
- Zandvoortselaan 365 Bentveld
- Duindoomlaan 17 Bentveld

Begijne Boutique

vloerbedekking,
gordijnen, meubelen

* Indische avond

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de commissievergadering zijn exemplaren van de vergaderagenda
beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om
over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij, die zich tijdig met bezwaren
totdegemeenteraadalsmedetotGedeputeerdeStaten van Noord-Holland hebben gewend, kunnen gedurende deze termijn bij de Kroon beroep instellen.
Het beroepschrift dient te worden ingezonden aan de Raad van State, Afdeling
voor de geschillen van bestuur, postbus 20019,2500 EA Den Haag.

special shop van Jackpot en Cottonfield

* Lasagna avond P.P. 17,50

* Keuken open 18.30-20.30 uur.

bedankt iedereen die zijn 60e
verjaardag met (o.a.) kado's,
bloemen, kaarten, advertenties en
spandoeken tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Een verrassend
resultaat wanneer je de
enorme keuze aan
vloerbedekking,
wooncomfort bij Franse
ziet. Laat uw vrijblijvend
adviseren door uw
vakman.

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het raadhuis:
maandag 7 december 20.00 uur
Cie Financiën

(art. 28, lid 6 WRO)
Met ingang van 4 december 1992 ligt op de afdeling Ruimtelijke Ordening van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 (geopend maandag t/m vrijdag van
9.00-12.30 uur) alsmede in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34,
gedurende één maand voor eeniederterinzage het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland d.d. 17 november 1992 nr. 92-711616, houdende
de goedkeuring van het bestemmingsplan 'Circuitgebied'.

medewerker

Franse Woon idee

DONDERDAG
3 DECEMBER

Indische avond p.p. incl. garni

Engel Paap

Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de
sector Bewonerszaken. Openingstijden ma. t/m vrij. 9.00-12.30 uur.

!> ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Pa en Ma Schmitz
Hr. en mevr. v.d. Heyden
Vrienden en bekenden
Bedankt voor de bloemen en kaarten

Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen schriftelijk
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus
2,2040 AA Zandvoort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking onder vermelding van inschrijving H AT. De inschrijftermijn sluit
op dinsdag 8 december 1992 om 12.00 uur.

023-315855

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

De hele maand november van dit jaar was één groot
feest voor ons, het „Robijnen" paar. Mam, kinderen,
kleinkinderen (het zg. collectief), familie en vrienden,
bedankt lieve mensen voor jullie prachtige kado, de
bloemen en de goede wensen. Wij hebben deze maand,
dank zij jullie genoten voor tien.
't Is onvergetelijk. Nogmaals dank allemaal.
Jaap en Sien

ADVERTENTIES

Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de HAT-eenheden:
Stationsplein 91 en Stationsplein 109 (complex Groot Kijkduin).
De huur bedraagt f 444,53 (inclusief f 29,- servicekosten).

Ten behoeve van de verspreiding van:

Art. 18a WRO procedure
- maken luifel aan entree

-

Bm.vanFenemaplein2(PalaceHotel)

Deze bouwplannen liggen met ingang van 4 december 1992 gedurende'
veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur. Gedurende deze termijn kunnen tegen de
voorgenomen vrijstellingen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Verkeersbesluiten

Nieuwsblad

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzak het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten tot opheff ing van gereserveerde invalidenparkeerplaatsen op de volgende locaties:
- Mr. Troelstrastraat ter hoogte van perceel nr. 60
- Brederodestraat ter hoogte van perceel nr. 3
- Oosterparkstraat ter hoogte van perceel nr. 5
- Van Speijkstraat ter hoogte van perceel nr. 25
- Willem Drayerstraat ter hoogte van perceel nr. 8.

zoeken wij een

bezorg(st)er

Tegen het besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld
bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,aan griffierechten verschuldigd.

voor een kleine wijk in Bentveld

3 december 1992

Telefoon: 02507 -171 66
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02507-17619 of 16500
4
4
VERZORGT HET HELE JAAR UW VISSCHOTELS
4
op de dag van consumptie vers gemaakt en gratis
4 De schotels worden
bezorgd. Ook op zon- en feestdagen.
4
4
Luxe salade
Aardappel- of huzaren- 4
4
ƒ 27,50 p.p.
salade ƒ 17,50 p.p.
4 met krab-, of zalm- of tonijnsalade,
met zoute haring, zure haring, Noorse
garnalen, makreel, gevuld ei,
4 gerookte zalm, gevuld ei, haring, paling,
hall. garnalen en krabvfees
sardientjes en krabvlees
4
4
Gerookte visschotel
Gebakken visschotel
4
ƒ 27,50 p.p.
ƒ 15,- p.p.
4 met zalm, heilbot, makreel, forel, paling
met mosselen, nuggets, visfriet, scampi,
4
en brado
kuit, kibbeling, inktvis en 4 sausjes
44444M444444444444M4444444444M4444444444

uitvaartverzorair
kennemertandb
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 7

La Bonbonnière

Kiekado

Thea en Ap Lammers

Antiek & Kunst
Kerkstraat 22,
Zandvoort

Haltestraat 39a
Tel. 15584

-^

'>

.
uityaartqvereenkomst

* i Vraag rustig vrijblijvend
yallè inlichtihgeri bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

Kunst
wand
Kerstboorr

95,-

VVeekmedia 22

donderdag 3 december 1992

Speciale opdracht voor Sint

MENINGEN
Graag wil ik reageren op het
artikel van de heer Stijnen in de
rubriek 'Met oog en oor de badplaats door', van donderdag 26
november 1992.
Stijnen
novemoer
1992. De
ue heer
neer btijnen
rtcn-tpfirH staat
Qtnat- op
nn de
HA hoek
VinAU- van
Tran
parkeerd
het Raadhuisplein en de Haltestraat. Bij zijn verder onderzoek via de politie bleek dat
deze auto behoorde aan de burgemeester. De politieambtenaar deelde de heer Stijnen
mede, dat de burgemeester een
algemene ontheffing heeft.
Deze ontheffing zou dus betrekking hebben op artikel 24
van het RVV 1991.

Geen ontheffing om veiligheid
op straat in gevaar te brengen
l

l

*

-^-

j

"t

^^

jaar geleden werd ons voorgehouden: die pet past ons allemaal. En als ik zo om mij heen
kijk, vraag ik mij af: 'Wie draagt
er nog een pet?'
N. Paap
Zandvoort

Op 23 november om 17.30 uur
komt de politie op mijn verzoek
eens poolshoogte nemen. De
politie belooft mij, dat zij contact zullen opnemen met de bedrijven en hen verzoeken deze
wagens elders te plaatsen. En
mocht ik er teveel hinder van
ondervinden, dan moest ik
maar een hogere muur metselen voor mijn raam.
En zo zou ik nog wel even
Weekend: 5/6 december 1992
Th.W. Duijves
door kunnen gaan, met bijvoorZondag 10.30 uur: pastor Th.W. beeld de busbaan enz. enz. Het
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Duijves, samenzang, Solidari- grote excuus wat altijd wordt
Zondag 10.00 uur: dr. P.J. Mul- dad Cyclus
aangevoerd, is: de tijden veranders uit Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg deren. Neen de tijden verandeKinderdienst in het Jeugdhuis 218, Haarlem.
ren niet, de mensen wel. Vijf
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: ochtendZondag 10.00 uur: ds. C. van de dienst
Vate, Tweede Adventszondag
Zondag 19.00 uur: avonddienst
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Jehova's Getuigen:
schap NPB:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
Zondag 10.30 uur: Tweede zon- te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 ZANDVOORT - Zanddag van de advent, mevr. ds. uur en maandag 19.00 - 21.00 voqrts ingezetene Ruth
Chr. Schlette uit Amsterdam
uur. Inl.: R. van Rongen, L. Zwijgers heeft een nieuw
Roomskatholieke Kerk:
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. boekwerk uitgebracht met
Zaterdag 19.00 uur: pastor023-244553.
'gedachten, emoties en ge-

De zoveelste aanslag op de
bewoners van de Poststraat! De
aanslag heeft betrekking op
hinderlijk lawaai. Dat wordt
veroorzaakt door een 'bétonmolen' grote ventilator op de
magazijnen van de Dekamarkt.
'Weg, rust in de tuin. Weg,
schone zeelucht (door de uitlaatgassen van de parkeergarage!). Weg, rust in de studeerkamer van de predikant.'
Met de bewoners wordt wéér
geen rekening gehouden. Dus
maar wéér naar de milieudienst! De heren worden wéér
bedankt.
J.E. van Leeuwen-Oudewaal
Zandvoort

Tot zover kan ik alles goed
volgen. Maar de vraag blijft,
hoe zit het nu met artikel 25 van
de W.v.W.? Voor dit artikel is
geen ontheffing mogelijk. Voor
dit artikel, ook wel genoemd
het kapstokartikel, wordt nooit
ontheffing verleend. Het moet
toch haalbaar zijn dat onze burgemeester zijn eigen parkeerplaats heeft achter het gemeentehuis...
Wanneer wij dit parkeerprobleem hebben besproken, kom
ik al gauw terecht bij nog veel
meer andere parkeerproblemen in Zandvoort. Graag wil ik
enkele noemen. Artikel 23 van
het RVV 1991 noemt verschillende onderwerpen waar het
verboden is het voertuig tot stilstaan te brengen. Artikel 24 van
het RVV 1991 noemt verschillende onderwerpen waar het

De rubriek Meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief
naar de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden
ingekort.
U kunt uw brief ook afgeven bi] het
redactiekantoor dat is gevestigd
aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-13648.

verboden is te parkeren. Het
zal u bekend zijn het verschil
tussen stoppen-stilstaan en
parkeren.
Allereerst de Kostverlorenstraat. In de bocht van deze
straat staan geregeld auto's geparkeerd op de beide trottoirs.
Wanneer daar een vrouw met
kinderwagen op het trottoir
loopt, moet zij daar verder gebruik maken van de rijbaan,
omdat er geen ruimte is voor
haar en de kinderwagen. Ik kan
u zeggen: nooit wordt hier tegen opgetreden.
Ook het stilstaanverbod wat

j Kerkdiensten

Ter verduidelijking: artikel 25
van de Wegen Verkeers Wet
houdt • beknopt weergegeven in: het is verboden zich zodanig
te gedragen, dat de vrijheid van
verkeer zonder noodzaak wordt
belemmerd, of dat de veiligheid
op de weg in gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht
Redactie

Aanslag op
bewoners
Poststraat

In alle 'consternatie' proberen twee zwarte Pieten via een raam het gebouwtje binnen te dringen
Foto Biam Sli|iu>n

ZANDVOORT - Sinterklaas kreeg deze week wel
een hele bijzondere opdracht bij zijn rondgang
langs de scholen. Op de Nicolaasschoql werd hem gevraagd, of hij een nieuw lokaal wilde openen.
Het gebouwtje is al sinds september in gebruik, maar moest
nog officieel geopend worden,
vond het schoolbestuur. De
Sint deed het graag en onthulde
het naambord 'De Schelpen-

kar'. Bijna kwam er een kink in
de kabel: de Pieten waren de
sleutel kwijt. Die kwam echter
nog net op tijd tevoorschijn: uit
de schoen van een Zwarte Piet.
Op het schoolterrem staat
nog een nieuw lokaal, dat nog
in orde gebracht moet worden.
Dit wordt in januari m gebruik
'genomen. Beide zijn enkele
maanden geleden voor 31.000
gulden overgenomen van de gemeente Hillegom, omdat de
school haar lokaalruimte

voelens'. Deze 'doordachte
teksten vol levenswijsheid'
zijn onder woorden gebracht in het bundeltje
Weekend: 5/6 december 1992
tiedienst: tel. 023-313233. .
'Vrede' van uitgeverij
Verloskundige: Mevrouw Eliza- Omega Boek BV uit AmPOLITIE: Alarmnummer 06-11. beth de Boer-Burgh en/of sterdam.
In andere gevallen: tel. 13043. mevr. A.C. Gombert, Koch-

| Weekenddiensten

l

BRANDWEER: Alarmnummer straat 6A, Zandvoort, tel.
06-11. Indien géén spoed 02507-14437.
023-159500 of - voor info over- Dierenarts: Mevrouw Dekker,
dag - (02507) 61584.
Thorbeckestraat 17 te ZandAMBULANCE: Alarmnummer voort, tel. 15847.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Dieren: (Overige diensten) Ver(ongevalllen), Centrale Post eniging v.h. welzijn der dieren
Ambulancevervoer (CPA) Ken- (02507) 14561, Vermissingsnemerland.
dienst 023-383361, Asiel ZandDIERENAMBULANCE - (Die- voort
(tevens
pension)
renbescherming): 023-246899.
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
HUISARTSEN: De volgende Centrum Voor Vrijwillige Hulphuisartsen hebben een geza- verlening: Voor informatie, admenlijke
waarnemingsrege- vies en hulp tel. 17373, op alle
ling: J. Anderson, B. van Ber- werkdagen van 10.30-12.30 uur.
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Schriftelijk: Postbus 100, 2040
Paardekooper, H. Scipio-Blü- AC Zandvoort.
me, F. Weenink. Informatie Stichting Welzijn Ouderen
daarover tijdens weekend, Zandvoort: (voorheen Dienavond/nacht vanaf. 16.30 uur, én stencentrum) Koninginneweg
tijdens feestdagen via telefoon- l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
nummer 30500. De spreekuren op dinsdag- en donderdagmidvan de dienstdoende arts zijn dag van 13.30 tot 15.00 uur.
zowel op zaterdag als zondag Belbus: Om van de belbus (voor
van 11.30 tot 12.00 uur en van bewoners van 55 jaar en ouder)
17.00 tot 17.30 uur. Een af- gebruik te kunnen maken,
spraak is niet nodig. Inlichtin- dient men zich 24 uur van te
gen omtrent de diensten van voren op te geven bij Huis in de
dokter Flieringa worden ver- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
strekt via nummer 12181.
en 17.00 uur. De kosten per perTandarts: Hiervoor de eigen soon bedragen vanaf l juli 1991:
tandarts bellen.
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Apotheek: Zeestraat Apotheek, voor een retour.
J.W. Neutel, tel. 13073. Ope- Alg. Maatschappelijk Werk
ningstijden (alléén voor recep- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
ten): zaterdag 10.00-13.00 en 13459 bgg 023-320899 of 320464.
17.00-18.00
uur; zondag Spreekuur op werkdagen van
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. 9.00-10.00 uur, maandagavond
Buiten de openingstijden tele- van 19.00-20.00 uur. Verder volfonische informatie over de re- gens afspraak. Deze hulpverlegeling via tel. 13073.
ning, beschikbaar voor iedere
Wijkverpleging: Voor spoedge- inwoner van Zandvoort, is gravallen is het Kruiswerk Zuid- tis.
-Kennemerland 's avonds, 's Telef. Meldpunt Sexueel Gen'a'chts en in het weekend te be- weid: tel. 023-329393 op werkdareiken via de doktersinforma- gen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
Zandvoorts
uur: 19783. Schriftelijk: PostNieuwsblad
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
Klachtentelefoonnummer
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
technische dienst: 17577. Been Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred J M Pekelharmg
stuurlijk spreekuur: iedere eerHoofd commercie J F Sas
ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 - 18648 PostadresSociale
Verzekeringsbank:
postbus 26. 2040 AA Zandvoort BIJ
spreekuur
tijdens
de 'even' wegeen gehoor 020-6451515 tijdens
ken op woensdag 10-12 uur, in
'Kantooruren
Gemeenschapshuis, L. DavidsDick Piet (red chef), Joan Kurpershoek
straat 17. Inl. 023-152152.
Vormgevmg/Opmaakredactie: Jan
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
61500.
Hendal
Taxi: tel. 12600.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
Openbare bibliotheek: Prinses12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
Postadres postbus 26, 2040 AA
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
Zandvoort Faxnummer 0250730497 Kantoor geopend maandag
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
13-16 u, dinsdag 10-13, 14-16 u,
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12
10-14 uur.
en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449 Micro-advertenties tel 020 - 562 6271
Verkoopmanager: M Chnstiaanse

Abonnementsprijzen: / 16,- per
kwartaal,
ƒ 29,. ppr half jaar; ƒ 52.- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,75
• Opgave abonnementen, vernuizingen.etc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)6681300
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
02507-17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
tn 1941

B Burgerlijke stand
Periode: 24-30 november 1992
Overleden:
Kreuger, Adrianus Hendricus,
oud 77 jaar
Van Houten geb. Van Eekelen,
Ida Antonia, oud 89 jaar
Dieck, Gertrud Maria Mathaa
Josefine, oud 93 jaar
Stokman geb. Heemskerk, Maria Johanna, oud 88 jaar
Luitjes geb. Vink, Grietje, oud
83 jaar

De teksten zijn gemiddeld
twee a drie regels lang, zoals:
'Inzicht en inkeer geven meer
vrede dan boete en berouw',
'Waar niemand naar de ander
luistert, heeft het samenzijn
geen zin', of: 'Wie het kwaad
van het verleden zwaarder laat

moest vergroten. Het schoolbestuur heeft de gebouwtjes betaald, de gemeente nam de
plaatsingskosten voor haar rekening. Voor het nieuwe gebouwtje moet nog een echte
Zandvoortse naam bedacht
worden, net als voor de overige
ruimtes in het schoolgebouw.
Die heten: Vuurboet, Schuitegat, Kousepael, Zijpedel, Knel,
Reep, Boezel, Klink, Bomschuit, Mijnstok, Grote Kroft
en Kleine Kroft. Suggesties zijn
welkom.

Achter de schermen

Leo Heino

Ruth Zwijgers publiceert 'Vrede'
wegen dan het goed van het heden, zal van zijn leven nooit het
beste maken'. Het boekje is
voor 12,50 gulden in de boekhandel te koop.
Ruth Zwijgers heeft enige jaren geleden de Stichting De Rozenknop in het leven geroepen,
die gratis hulp wil bieden aan
mensen. Mensen die bijvoorbeeld door een bepaalde ervaring uit hun evenwicht zijn gebracht. Maar ook aan degenen
die zich willen oriënteren op
het 'paranormale gebied'. De
hulp, gebaseerd op levenservaring, is gericht op bewustwording en zelfgenezing. Daarnaast organiseert de stichting
De Rozenknop (Secretaris Bosmanstraat Sla, tel. 19059) ontmoetingsdagen.

9

'Ik ben geen spelletjesman

Vervolg van voorpagina
Deze taxatieprijs, genoemd m
een rapport dat in opdracht van
Kuyperwijck zelf is opgesteld,
wordt gebruikt bij de onderhandeling met de Gemeente
Waterleidingen Amsterdam.
Ook daarvan wil het bedrijf een
stuk grond kopen, dat nu nog
aan de gemeente wordt verhuurd.
Tegen het geplande gebouw,
dat 15 luxe appartementen
moet bevatten, bestaat nog
steeds veel weerstand van omwonenden. Het gebouw wordt
met zijn achttien meter twee
keer zo hoog als de hoogste particuliere woning in de omgevmg.

Vrijdag 4 december

Leo Heino bij de entree van zijn 'Familyland'. „Anderen verleiden, lokken en \venken, om hun
spel te spelen. Dat is mijn spel."
Foto Bram Sujnen

Hema Zandvoort
van 14.30-16.30 uur.
Iedereen die met Sint en Piet op
de foto wil, is van harte welkom.

Circus Zandvoort moet binnen vijfjaar uitbreiden om nog
aantrekkelijk te blijven. Dat
zegt directeur Leo Heino (50),
die al plannen in zijn hoofd
heeft voor een uitbreiding van
zijn Family Land.
door Everhard Ilcbly

L

(ADVERTENTIE)

IN ONS
FILIAAL
ZANDVOOR

HAGELWITTE

CHAMPIGNONS
BAK 250 GRAM
ELDERS

BIJ ONS
deze aanbieding is geldig t/m 5 dec. a.s.

töttëi I1
Burg. Engelbertstraat_21

EO HEINO: „Het is noodzakelijk voor ons concept waarbij we in korte
tijd veel mensen willen
amuseren. De trend is dat apparaten steeds groter worden,
kermisattracties waarbij de
mens één wordt met de machine. Maar ik kan ze hier niet
plaatsen omdat ik geen ruimte
meer heb. Toch zullen we daar
in de toekomst wel toe over
moeten gaan omdat het publiek
erom vraagt. Nu zou ik er een
paar kunnen plaatsen, maar
dan blijft er te weinig ruimte
voor andere attracties. Het
heeft geen zin om een paar van
dergelijke apparaten te bieden,
men wil steeds méér. Daarom
wil ik binnen nu en vijfjaar het
Circus Zandvoort uitbreiden,
daar zijn mogelijkheden voor
Ik praat dan alleen over Family
Land," aldus Leo Heino.
De afdeling met de kansspelen behoeft geen uitbreiding en
dat geldt ook voor de bioscoop,
die overigens slechts mondjesmaat bezocht wordt door met
name Zandvoorters. „Met de
mond wordt blijkbaar weieens
meer beleden dan men waarmaakt, maar ik had er zelf niet
zoveel van verwacht. Het theater is wel een goede aanvulling
in het Circus. En het is multifunctioneel zodat het ook voor
andere zaken gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bedrijfspresentaties of toneelavonden. Ik
hoor soms dat de capaciteit te
klein zou zijn. Ik heb geen plannen om de zaal uit te breiden,
maar ik zou de komst van een
grote zaal in Zandvoort beslist
toejuichen."

Volksvermaak
~=^ wi/'patten<Htt --^

In aanmerking komen spontane, representatieve meisjes
van ongeveer 18 jaar, aldus de
VVV. 'Meisjes met een charmant voorkomen, veel vrije tijd
en een redelijke talenkennis.'
De uitverkorenen gaan deel uitmaken van het promotieteam
van de Regionale VVV. Voor
hun inspanningen wordt geen
vergoeding geboden. Maar veel
van de deelneemsters hebben
m hun latere werkkring zeker
profijt van deze ervaring, aldus
Evehne van der Stuyt en Ellen
Brantjes van de afdeling promotie en marketing.
Wie wat meer wil weten kan
hen tijdens kantooruren bellen,
tel. 12262. Degeen die m aanmerkmg wil komen voor een
functie als Bloemenmeisje,
moet een briefje met een pasfoto opsturen, plus gegevens als
schoolopleiding,
confectiemaat, eventuele werkervaring,
naam, adres en geboortedatum
Dat kan naar Regionale VVV
Zuid-Kennemerland, afdeling
Promotie
en
Marketing,
Schoolplem l, 2042 VD in Zandvoort.
De Haarlemse Bloemenmeisjes, waarvan jaarlijks een
nieuw team wordt samengesteld, treden op in binnen- en
buitenland. Zij zijn belangrijk
voor de promotie van Zuid-Kennemerland. 'Dit dynamische promotieteam geeft extra
cachet aan consumenten- en
handelsbeurzen waaraan de
Regionale VVV frequent deelneemt,' aldus Promotie en Marketmg. 'Dikwijls worden zij gevraagd om produktpresentaties, ontvangsten, congressen
en dergelijke met hun aanwezigheid op te fleuren.'

Anderhalve ton
voor P-terrein

(ADVERTENTIE)

komt Sinterklaas in de
koffieshop van de

VVV zoekt weer
bloemenmeisjes
ZANDVOORT - Meisjes
uit Zandvoort en omgeving krijgen weer een ideale kans om zich te oriënteren in de toeristische branche. Zij kunnen zich kandidaat stellen als Bloemenmeisje
bij
de
Regionale VVV Zuid-Kennemerland.

^-^

geldt in de Haltestraat. Geregeld staan hier bestel- of vrachtwagens te lossen bij de aldaar
wonende winkeliers. Ook personen die daar gewoon boodschappen doen, laten daar hun
auto's staan en ook hier is er
niemand die er wat van zegt. In
de Verlengde Haltestraat geldt
een parkeerverbod, uitgezonderd in de parkeervakken. De
vraag is nu: waar zijn deze parkeervakken, er is wel een z.g.
parkeerstrook.
In het nieuwe woongebied in
Zandvoort-Noord, dat is het gebied gelegen tussen de Vondellaan-Nic. Beetslaan en de Van
Lennepweg, geldt een parkeerverbod en tevens de 30 km.
zone. Hier is parkeren toegestaan in de daarvoor bestemde
vakken, anders is het verboden.
Vanuit mijn woonkamer zit ik
steeds tegen twee, soms drie
vrachtauto's op te kijken die
daar ieder twee parkeerplaatsen gebruiken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

„Wij zijn een onderdeel van
het volksvermaak in de badplaats Zandvoort. Ik zie dit
dorp als een groot pretpark met

daaromheen een gordel van
rust en natuur met voor elk wat
wils. In topdrukte kunnen we
in het Circus ongeveer 400 mensen tegelijk vermaken, maar
dat moet nog veel meer worden
en dat kan alleen als we uitbreiden. Ik heb overigens nog wel
meer plannen in mijn hoofd, zo
wil ik bijvoorbeeld elke zondagmiddag hve muziek. Geen
bands die per se gehoord willen
worden, maar achtergrondmuziek. Ik wil een groter servet
zijn dan ik nu ben."

exploitatie van automaten in de
- 's zomers ongebruikte - feestzaal van het cafe-restaurant
van de Gebroeders Waterdrmker. Anno 1992 beheert Heino
in Zandvoort twee speelballen,
het Circus en 'de eerste en
grootste' speelhal van Amsterdam. Het bedrijf biedt werk aan
ongeveer honderd mensen. „Ik
heb altijd bij mijn vader meegewerkt en het boeit me nog
steeds. We zijn een kermisfamilie. Mijn oma was slangemens
en mijn opa fakir. Zij hadden
het kleinste circus ter wereld,
„Zandvoort moet nog veel Theater Bosco. Ik speel zelf
meer lef tonen om zich te on- nooit met de apparaten, ik ben
derscheiden, we mogen niet geen spelletjesman. Maar hier
maak ik parade, zoals ze dat in
het circus noemen. Anderen
verleiden, lokken en wenken,
om hun spel te spelen. Dat is
mijn spel."
In de rubriek
Achter de Schermen
Een vervelende bijkomstiggaat het
heid van het produkt waarvoor
Zandvoorts Nieuwsblad
hij anderen tracht te verleiden,
op zoek naar de 'mens'
is de gokverslaving, waar op dit
achter bekende personen
moment een hevige discussie
uit deze gemeente.
over gaande is Heino zit, mede
als voorzitter van de brancheDeze week
-orgamsatie, op het vmkenCircusdirecteur
touw Bezoekers van zijn beLeo Heino.
dnjven worden bij de kassa's
geconfronteerd met een folder
over speelgedrag plus verfrissmgsdoekjes met het opschrift
blijven steken in het middelma- 'Speel gerust, maar bewust'.
tige. Het Circus Zandvoort, dat Bovendien krijgen al zijn mede
moet ik de gemeente nageven, werkers een opleiding via de
is een toonbeeld van lef ge- Jelhnek-klmiek Binnen de
weest. Als je iets bijzonders branche werkt men aan een
brengt, word je gezien, dat certificering, waaraan speelhalblijkt wel. Daarom heb ik op len moeten voldoen.
een gegeven moment ook een
symposium georganiseerd over
de structuurschets. Ik kreeg Benauwd
Heino: „Gokverslaving is er
het als ondernemer benauwd
dat er nauwelijks een discussie al heel lang, maar nu krijgt leop gang kwam over zo'n belang- dereen het ineens benauwd.
rijk onderwerp. En daar heb ik Twee procent van de spelers
natuurlijk zelf alle belang bij, ik kan een probleemgeval worwil een behoorlijk niveau zien. den, maar die wil ik hier met
Zandvoort is een dorp met allu- binnen hebben. Het is nog
re en heeft zo'n beetje het mooi- wachten op de pil waarmee je
ste strand ter wereld. En daar- als het ware een knop m het
om vind ik dat er onderbouwde hoofd kunt omdraaien. De bebeslissingen genomen moeten dnjfbethiek staat m onze branworden, waar een duidelijke vi- che m de kinderschoenen,
maar we hebben zeker een besie achter zit."
paalde verantwoordelijkheid.
In Family Land doet zich het
Parade
fenomeen gokverslaving overiHeino groeide op tussen de gens helemaal niet voor, maar
speelautomaten omdat zijn va- daar kun je ook niets winnen.
der al in 1946 startte met de Ja, een beertje."

Jubileumconcert
Toonkunstkoor
ZANDVOORT - Het Toonkunstkoor Zandvoort houdt
volgende week zondag 13 december een jubileumconcert,
m verband met het 25-jarig bestaan. Het concert vindt plaats
m de Hervormde Kerk en begint om 14.30 uur. Aan de uitvoermg wordt meegewerkt
door de solisten Elma van den
Dool, sopraan, Bernadette
Bouthoorn, alt/mezzo, Simon
Roberts, tenor, Hans de Vries,
bariton, Dick Koomans, orgel,
plus het Amsterdams Promenade-orkest. Het geheel staat
onder leiding van Frans Bleekemolen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van TOZ en 's
middags aan de kerk. Na afloop
van het concert, rond 17.15 uur,
wordt er een receptie gegeven
m gebouw De Krocht, de locatie
waar het koor de afgelopen 25
jaar gerepeteerd heeft.

Podotherapie
ZANDVOORT - Podotherapeute Gabrielle Trouw houdt
woensdag 9 december weer
spreekuur m het Zandvoortse
Gezondheidscentrum, Beatnxpiantsoen 2. Men kan er tussen
10 en 12 uur terecht voor een
consult. Voor meer informatie:
023 - 329245

Nieuw circuit
Vervolg; van voorpagina
Als het gemeentebestuur van
Reimerswaal en de provincie
Zeeland beide positief oordelen
over het nieuwe circuitplan
laat de stichting een Milieu Effect Rapportage uitvoeren. Gebdiatte kosten 1,2 miljoen gulden. Naar verwachting kan het
circuit binnen de wettelijke
normen blijven. Zowel m het
nabij gelegen Bath als in het
stiltegebied Verdronken Land
van Saeftmge Verwacht wordt
dat de sportevenementen gemiddeld 2500 bezoekers per
weekend trekken. Voor het gemecntebebtuur een extra roden
om zich positief op te stellen:
elke betalende bezoeker levert
een gulden op voor de gemeentekas

donderdag 3 december 1992
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Buitenland Algemeen

ra

BETAALT U
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT

CHINEES INDISCH RESTAURANT

ra

ra
fa
ra

25
mi #§
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Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

/Th?,pnej36,95

Eigenaar: Jiang Shiwu
ZEESTRAAT 49 - ZANDVOORT TEL. 02507-14567

1,89
1,73
1,04

(bij Palace Hotel)

pUSE P/VRTY III :
":D/V. Artiesten f34,95

•ERIC CLAPTON
^•Unplugged f 36,95 •

fa

ƒ9,00 p.p. (kinderen beneden 12 jr.)0J
QJJ
mi

fg [a [a [aja [a [a [a [a [a [a (a [a [a[a|a [a iaia (a

Ook voor APK,

••PETER GABRIËL

KERSTFEEST IN BOSRAND
Beide dagen Kerslmatinee vanal 15 00 uur
Hel Kersldiner vanal 19 00 uur wordt
muzikaal omlijst door het duo Ouatro Mam
Pri|s per couverl f 95 (6 gangen)
Kindermatinee menu f 39 - p p (5 gangen)
Vraag vnjbli|vend ons tomplele menu aan
INFORMATIE / RESERVERING
Tel 020 6445814 Fax 6613789
Reslauranl Bosrand
Amstelveenseweg 764 1081 JK Amsterdam

/16,50p.p.
r=j De eerste drie dagen krijgt iedere klant (ook
bij afhalen) een kleine verrassing
ra
aangeboden.
[ij

f :Tourysm: f36,95 ' : \ ' •

alle merken naar

•EXTREME .V- ^:..:':;... .:.'••: •••-:•"•'•

Rinko/Jongsma

rlvWS/des to Fvepy:Stpry f36,95.-

Curiestraat 8-10,
Zandvoort. Nieuw-Noord.
Tel. 02507-12323
Ford en Renault Service en Verkoop

••FOKEIGNER
/hè Best Of ƒ36,95 - :.y • r,;^:. '
•S1NEAD Ö' CONNER
Am l NotYourGirl'? f36,95i

;

ik wil een persoonlijke toegangscode
naam

Zandvoorts Nieuwsblad

adres
.s

rri Vanaf 27 november a. s. bieden wij u elke vrijrj=j dag - zaterdag en zondag van 17.00 tot 22.00
lïï uur een lopend buffet.

SERVICESTATION

MARIAH CAREY

Unieke natuur en fotosafari
KENIA 5/1 20/1 en 23/1 7/2
max 4 dgn 0294261457

. EI

Azjë

•De best verkochte cd's
• Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode
:
*LIONEL'RICHIE
i
BaciïiojFront
f36,95
:

GJ
0J

pc + plaats

v
BEIDE KERSTDAGEN
SFEERVOL KERSTDINER-DANSANT.
De muzikale omliishng wordt verzorgd
door hel Irio Tho Midlers en een pianist
Prijs per couverl 1115 (6 gangen)
Vraag vrijblijvend ons komplele menu aan
INFORMATIE / RESERVERING
Tel 020 64<15768 Fax-6441145
Restaurant Miranda Paviljoen
Amsteldi|k 223 1079 LK Amsterdam

Wij spelen voor

Sinterklaas

U KtöEVERKOOPAr)RE.S8E:N;

telefoon

Fa. P. Kleijn

=-"g

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

DIREKT

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

40% korting

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

rcstaunnt

TM RujJIHuis;

aan tic Anistcl

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Gr Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

op alle droogstukken
KERST VIEREN IN HET RECHTHUIS
Beide dagen Kerslmalmee vanal 15 00 uur
Kersldiner vanaf 19 00 uur
In de Amstelzaal een speciaal Kerstdiner Dansant
vanal 19 00 uur met hel Ensemble Schweilzer
KERSTMENU
f 95 p c (6 gangen)
KERSTDINER DANSANT f 115 pc (6gangen)
KINDERMATINEE MENU f 39 p c (5 gangen)

) „erica"
grote krocht 24
zandvoort, O2507-123O1

Vraag vri|bli|vend ons komplelB menu aan
INFORMATIE / RESERVERING
Tel 02975 61380 Fax 30411
Reslauranl Het Rechthuis
Schans 32 1-121 BB Uithoorn

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 124.12O

Hitbingo afgelopen vier weken
Hltbingoprijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt

1 3 november

De novembertrekking van de Postcode
Loterij leverde meer dan 120.000 prijswinnaars op. De ton viel op 6915 WH 11 m
Lobith en de PostcodeStraatpnjs kwam
niet minder dan 66 keer op postcode 1103
BE terecht m Amsterdam Zuid-Oost; dat is
bijna twee ton bij elkaar' U weet het- iedere
deelnemer met postcode 1103 BE m het
lotnummer kan rekenen op 3.000 gulden

2
3
4
5
6
7

Op naar de twee miljoen

9
10
12
13
16
18

19
20
21
22
23
24

31
33
35
36
40
42

17 november

Dit was de laatste Herfstton, want bij de
trekking in december gaat de grote Emdelaarspn/s van liefst twee milioen eruit. Dus
bent u nog geen deelnemer, vul dan nu de
WIN-TWEE-MILJOEN-BON m en stuur 'm
op Dan bent u nog op tijd voor de volgende trekking!
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24 november
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36
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39
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43

24
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14 23 30

32
36
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44
45

UITSLAG TREKKING NOVEMBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 26 november 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van november verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten want iedere deelnemer In
dezelfde postcode als de winnaar wint tot 3 000 gulden dezelfde pri]s BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten
1013
1018
1025
1033
1053
1054
1058
1061
1061
1061
1063
1065
1068
1068
1069
1077
1078
1078
1079
1079
1079
1081
1091
1091
1098
1098
1103
1103
1112
1171
1181
1181
1183
1183
1185
1187
1214
1217
1223
1231
1314
1314
1317
1324
1354
1383
1394
1399
1445
1504
1507
1521
1531
1544
1551
1561
1601
1602
1602
1625
1689
1735
1741
1756
1759
1761
1777
1779
1781

7O,50,25,50,25,25,70,70,AR
50,HG
50,VB
50,jR
700,£H
50,GZ
700,AK
50,GS
700,PM
25,RM
700,BH
25,DL
50,ZP
50,GH 7000,JE
25,XT
700,70,JL
25,AE
50,CW
50,DV
50,BK
50,HX
50,TL
500,70,LX
700,PX
25,AL
50,
EH
25,EW
25,70,BZ
500,JV
700,MP
50,HG
25,NC
25,70,AB
50,GJ
25,JE
50,70,LC
50,AR
25,KW
700,SL
50,CV
700,PJ
50,PC
700,CJ
25,PS
700,XM
50,EP
500,70,GV
50,TC
50,AE
50,VJ
25,JS
50,CV
50,AP
25,MD
25,-

PX
RJ
HS
CZ
WN

1 /BI
1784
1785
1788
1788
1813
1813

IV
HP
GX

50,700,500,70,25,70,25,-

ïbbl
2552
2561
2563
2563
2566
2586

UH
DT

50,700,70,70,7000,50,700,-

3136
3137
3137
3142
3145
3145
3181
3191
3192
3192
3192
3192
3201
3204
3204
3205
3207
3207
3207
3207
3214
3216
3221
3225
3244
3253
3311
3312
3313
3314
3315

LJ
CS
LX
BM
AD
VH

25700,500,50,25,700,70,700,50,50,25,700,500,25,50,700,25,25,700,25,700,50,50,25,50,25,50,50,700,50,500,-

3762
3769
3817
3819
3828
3842
3882
3892
3901
3902
3905
3906
3925
3994
4005
4132
4133
4175
4176
4271
431 1
4318
4336
4416
4421
4451
4453
4461
4484
4491
4513

70,25,50,500,25,70,70,BL 7000,EE
50,VH
50,70,NN
700,70,AS
25,CS
50,EK
50,AN
50,CV
25,70,70,BG
50,70,CN
700,BG
25,BZ
25,70,VJ
25,PR
25,AP
25,70,AR
700,-

4907 PJ
50,7907 CL
25,4911 A V 7000,7909 BT
50,4941 AJ
25,7924 PW 500,5012 GS
700,8011 VG
25,LZ
KM
5022 HK
25,8014
70,WL
5025 BN
25,8017 LZ
700,AP
VK
5032
70,8023 XT
50,DB
5038 MG
50,8031 ZP
25,ES
5038 TN
25,8032
70,1103 BE
KB
5056 TB
25,8032
70,POSTCODESTRAATPRIJS
NA
5061
70,en voor iedere deelnemer in
8051
70,NJ
ƒ 3.000,5061 AL
700,8101 HA
25,de postcode 6915 WH een
VT
5061 LK
700,8121 EZ
500,GB
5061
SZ 7000,troostprijs van ƒ 1 .000,8152 AG
50,1824
70,- 2587 CM 7000,XR
5071 NK
50,8172 XW
25,1827 KD
25,- 2591 GC
25,VJ
5076 CK
25,- 5624 EG
700,- 6134 VD
70,25,- 6865
70,- 8243
1871
70,- 2591 SN
50,DD
5076 TM
50,- 5628 JH
50,- 6136 G K
50,- 6865 WE
25,- 8243 XT 7000,1931 EL
25,- 2595 AD
50,GB
5091
70,- 5641 AA
700,25,- 6143 AS 7000,- 6881 TH
25,- 8244 BV
1934 GM 500,- 2622 LH
25,RA
5142 CG
500,- 5652
25,70,- 6191
70,- 6901
70,- 8255 AX
1963
70,- 2624
70,SJ
5151 GP
50,- 5652 KE
25,- 6213 GE
25,- 691 1 CC
25,50,- 8255 HG
1966 SL
50,- 2625 SC
25,CX
5151 SG
50,- 5665 CW
700,- 6215 RA
50,- 6961
50,70,- 8256 CH
25,1971
HH
700,- 2628 GR
AB
5165 AR
25,- 5665 HB
25,25,- 6216 BA
50,- 6971 WH
700,- 8261 ER
1972 CA
25,- 2635
70,AR
5216
XJ
25,- 5665 VS
70,25,- 6217 GG
25,- 7041 DX
700,- 8262
1972
PC
700,- 2661 JA
50 CG
5233 HW
25,- 5683 EC
70,25,- 6241
70,- 7152 KC
25,- 8302
2026 VC
25,- 2671
70,BB
5243 SM
50,- 5684 BD
500,25,- 6245 M D
50,- 7251
70,- 8331 GB
2032
70,- 2671 BH
25,BH
5261 CL
25,- 5684 SV
50,- 6373
70,70,- 7323 JW
25,- 8435
2032 PT
50,- 2671 HN
25,HB
5262 AS
25,- 5688
NJ
»00,- 7327 H R
25,50,- 8446 K N
70,- 6414
2034 J M
50,- 2691 KS
25,PC
5262 GN
700,- 5688 BT
50,50,- 6431
70,- 7413
10,- 8525 ED
2037 RN
50,- 2691 RW
25,AW
5344 VA
700,- 5735
25,70,- 6432 CK
50,- 7415
70,- 8605 CV
2041 VS
25,- 2723 AV
25,AP
5345 JZ
25,- 5741 BG
700,- 6463 AC
50,- 7421
10,- 8608 BE 7000,2042 KK
700,- 2723 TT
25,XJ
5345 MT
50,- 5802 JD 7000,- 6464 BS
25,25,- 7423 GV
500,- 8811 HH
50,.
2071 RR
700,- 2726 BH
5348 BM
50,- 5823 CJ 7000,- 6533 ZM
70,700,- 7482 HC
25,- 8895
2802
HS
25,2131
PG
25,5351 AA
25,- 5861 BW 7000,- 6561 WN
70,Gran Dorado Prijzen
25,- 7521 TC
700,- 8926
t
70,2162 BT
500,- 2S05
5367 NE
50,- 591 1 AE 7000,- 6573
25,70,- 7521 VS
50,- 8932 LT
4005 ER 02
25,- 2641 SG 01
2162 VM
50,- 2906 BM
5371 EB
500,- 5912
70,XG
25,- 6659 CL
50,- 7606 KC
700,- 9011
2171 BJ
25,- 2912 NC
25,- 2691 LT 01
8271 G L 14 5403 KD
700,- 5914
70,- 6661
50,70,- 7607 BM
50,- 9222 LN
70,- 3533 HG 09
2181
70,- 2922
_y5404
70,- 5921
70,70,- 6706 BV
700,- 7621 EN
700,- 9232
700,2182
70,- 2988 BK
5421 JW
50,- 6001 CC
50,500,- 6713 GA
25,- 7621 XT
50,- 9281 LT
rr
/*"~
/—SO
Jerr&jfa*'
C*^
t~&"~^J^
25,221 1 TD
50 - 3023 GE
5428 GD
700,- 6002 VB
70,700,- 6715 JA
500,- 7671 BN
50,- 9288
i
50,.
2221 RJ
25,- 3024 BN
5445 AE
700,- 6006 BX
50,25,- 6717
70- 7814
10,- 9298 RC
700,- 3319 GP^ 25,- 4532
2231
70,- 3024 PJ
50,- 6026 VD
70,- 5451 GB
25,50,- 6717
70,- 7815
10,- 9301 NH
2252 TT
50,- 3026 HA
700,- 3328
70,- 4537 AH
50,- 5491 VG
25,- 6043 TB
700,50,- 6717 XA
70,- 9422 KA
50,- 7824
50,- 3328 GP
25,- 4543 PC
2264 MJ
50,- 3027 AK
50,- 5615 SZ
25,- 6044 RG
9441
TG
50,50,- 6815 CC
700,- 7887
70,50,- 3331
2273 JL
25,- 3032 VA
70,- 4551
BA
25,- 5616 BS
700,- 6067 BS
70,25,- 6828 RZ
50,- 7901
-70,- 9451
500,- 3331 AS
2274 NG
25,- 3039 LD
500,- 4554 BS
25,- 5622 CD
25,- 6075 GR
700,500,- 6835 BA
50,- 7906
Ï0,- 9451 EJ
50,- 3335 CK
25,- 4587 CT
2282 HJ
25,- 3039 ZT
50.9563
7O.700,- 3362 EN
25,2282 VC
50,- 3054 EE
70,- 3371 PS
50,- Ü
HiE»! EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS VAN ONS BLAD ÜÜT»!
231 1 W
50,- 3061
VB 7000,- 3372 AC
2312 KX
25,- 3061
50,- 4645 BC
25,- •^•H^UBDiHB^BniBHHB^^^^^H^iHHHH^^^i^Hl 9608 PJ
50.25,- 3401
70,- 4664 BK
2312 TG
700- 3062 BR
25,9628
70,25,- 4671
25,- 3417 GR
2316 TP
500,- 3062 BV
70,9642 AM
50,50,- 3431 VP
500,- 4707
2324 HC
50,- 3067 BC
70,9711 BA
25,700,- 3437 XW
25,- 4708 CE
2343 LX
500,- 3067 RE
700,9715 SB
25,700,- 3512 NH 7000,- 4711 KS
2352 BG
50,- 3068 BX
50,9722 BJ
25,2352 EE
700,- 3071
70,- 3513 EZ
700,- 4731
BZ
50,9752 AA
50,2353 TP
25,- 3071 JK
25,- 3525 ER
25,- 4731
ES
50,9756 CD
500,70,- 3526 EA
25,- 4741 BE
2362
70,- 3072
25,9761 GT
50,50,- 4744 AV
2382 AD
700,- 3072 BV
25,- 3533 CD
25,9863 PG
700,2401
70,- 3076 RC
25,- 3551 GJ
25,- 4758 SX
50,9946 PH
50,2403 BL
700,- 3076 WD
700,- 3553
70,- 4762
70,9947 PH
25,2441
70,- 3081 GJ
25,- 3553 JD
500,- 4791 CX
50,2512 HD
500,- 3081 HD
500,- 3564 KE
500,- 4811 VJ
25,• ••
2522
70,- 3082 PC
50,- 3582 PJ
700,- 4812 KC
50,2522
70,- 3084 N H
50,- 3605 EK
25,- 4813
KT
700,zetfouten
2525 KP
50,- 3085 EC
25,- 3702 GB
25,- 4817
DN
25,2525 TA
25,- 3118 GK
700,- 3731
70,- 4819
HM
50,voorbehouden
2544 WX
50,- 3119
NE
25,- 3743 KE
700,- 4835
70,max
99 loten per
2546 AC
25,- 3131
TE
25,- 3752 BB
25,- 4845 CC
700,2547 GH
700,- 3136 KN
500,- 3761 BM
50,- 4902 PG
50,- Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt
postcodo

6915 WH 11

XT
ES
BA
GB

HOOFDPRIJS
ƒ100.000,<t
*

1013
1017
1018
1035
1053
1055
1056
1056
1065
1067
1069

10,- 1082
TM 100,- 1083
AN 50,- 1094
10, -1094
10,- 1095
RG 100,- 11 04
JX
50,- 1111
VC 25,- 1115
CC 25,- 1131
ES 25,- 11 83
WJ 25,- 1333

SZ

25 10,EB 100MH 25,DA 50,KG 25,BJ 25,VR 100,KV 100,LX 50,EP 25,-

1412 CK 25,1443 CW 25,1472
10,1483 CC 50,1483 XL 100,1509 ZK 50,1521 GJ 25,2132 PK 25,2133 DT 50,2165 XA 50,-

HALF MILJOEN AAN
ZAALPRIJZEN
Hitbingo-gastvrouwe Caroline Tensen "Wie wint in december
de extra grote Eindejaarsprijs van twee miljoen gulden?
Spelregels Zodra u op uw reken ngafschnft van bank ol gro een afschrijvng hebt ontvangen bent u
deelnemer aan de loterj Deelname mplceert aanvaard ng van het reglement Max maal 99 loten per
postcode Als u het mei een alschr jv ng n et eens bent dan kun) u b nnen een maand opdracht geven het
bed ag terug te boeken Opzeggen kan ieder moment H ervoor kunt u z ch wenden tot het secretar aal
van de Nat onale Postcode Loterj Van Eeghenstraat 81 1071 EXAmsierdam Trekkng s edere maand
en wordl verrcrit door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgsljsten en reglement z j n
vekrjgbaar b j het secretar aat Prjzen worden automalsch op uw bank ol g roreken ng gestort Prjzen
boven de 1000 gulden worden belast met 25°0 kansspelbelasl ng De loterij is goedgekeurd door de
staalssecretarsvan Jusl t e onder nummer L.O 890 098/177 89 d d 20 10 1989 Zetloulen voorbehouden

Wist u dat de Postcode Loten] al bijna een half milpen aan extra zaalpnjzen heeft uitgereikt? Want
iedereen die uitgenodigd is voor de opnames van
Hitbingo [uit de deelnemers met een volle kaart trekt
de notaris 250 uitnodigingen per uitzending] krijgt
aan de zaal al meteen 250 gulden m handen gedrukt'
Het begint met slechts een tientje m de maand uw
deelnameprijs Maar de prijzen kunnen oplopen tot
25 000 gulden als u Hitbingo wint Tot een ton als u
de maandelijkse trekking wint Een miljoen m de
kwartaaltrekking En twee miljoen m december

WIN-TOEE^MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

J 1lot (ƒ10,-) per maand J
D

l

xo

oo

t

i Ie

ie ik tic

loten (a ƒ 10,-) per maand

l

A ub uw keuze aankruisen en verder mvulli-n met blokletters

J dhr U mevr

Postcode
Postbanknummer

- i i i

Plaats

Banknummer

NATIONALE s
LOTERIJ
Bon invullen uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonderpostzegel! naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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Spanning bij Schaak Club
ZANDVOORT - De strijd
om de koppositie m de mterne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
is m volle gang De concurrenten van koploper Edward Geerts rukken op
doordat Geerts tegen ziin
eerste nederlaag van dit
seizoen aanliep

strijd Op bezoek komt het vijf
de team van Nieuw Vennep De
schaakklokken worden om pre
cies acht uui aangezet De eer
ste competitiewedstrijd leverde
voor de Zandvoortse schakers
een overwinning op
Vanavond is de start van het
decembertoernooi voor de Ie
den van de Zandvoortse
Schaak Club Over twee avon
den speelt iedereen twaalf par
De afgebroken partij uit de tijen van tien minuten per per
tiende werd door Geerts zonder soon De eerste zes partij en vin
verder te spelen gewonnen ge den vanavond plaats en volgen
geven In de elfde ronde herstel de week volgen de resterende
de Geerts zich knap door m een zes
wervelende partij Gude te klop
pen Ook op de andere borden
werd fel strijd geleverd Winst Jeugd
was er voor Louis Dambrink op
In de jeugdcompetitie is de
John Ayress Dambrink steeg strijd op dit moment zeei span
daardoor naar de tweede nend Maar liefst drie jeugdige
plaats De strijd tussen Jack schakers delen de eerste plaats
van Eijk en Mare Kok kent nog waarvan twee meisjes Rebecca
geen winnaar De partij werd Willemse en Nanouk Marque
afgebroken
me zijn de dames, die de eerste
De verschillen tussen de plaats delen met Florian van
nummers twee tot en met vijf der Moolen Alle drie hebben
worden steeds kleiner Dam 9,5 punt uit twaalf wedstrijden
brink, Ayress, Lindeman en Op de vierde plaats staat Tho
Twmt geven elkaar geen duim mas Hesse niet negen punten
breed toe Uitslagen Schilt Hesse heeft echter maar tien
meijer De Oude l O, Ter Brug wedstrijden gespeeld en is dus
gen Jansen O l, Ayress Dam kanshebber om de eerste plaats
Foto Bram Stijnen brink O l, Gude Geerts O l, Lm
Prima zangprestaties en een oogstrelend schouwspel m De Krocht
over te nemen
deman Twmt remise, Den Drij
Uitslagen Nanouk Marque
ver Gorter
remise, me Niels Filmer l O, Dimitn
Berkhout Paap
remise, Herdei s Sandra Beugel l O,
Franck HL Khjn remise
Martme Botman Bart Timmer
mans O l, Bas van der Meij Tho
mas Hesse O l, Jan Koning
Niels Filmer O l, Rebecca Wil
, ZANDVOORT - Je moet en het Zandvoortse gemengd eeuwen reeds voor het voetlicht Mark Freen en Peter van Kam Externe competitie
Volgende week donderdag lemse Mare Habets l O, Henk
er maar opkomen Meteen koor ZAMOR Het is kwart werden gebracht Je moet er pen bij aan het welslagen van
deze avond De begeleiding avond speelt het eerste team Willemse Remco de Roode O l
simpel gegeven zijn vaak over acht Het doek gaat op We maar opkomen
ons in een balzaal
De bedenkster van dit libret door Ans Bouter en Ruud van van de Zandvoortse Schaak Bas Geurts Florian van der
de meest verrassende re- bevinden
publiek houdt de adem m to is niemand minder dan Wen Luijk (piano), Wim Kouwen Club de tweede competitie wed Moolen remise
sultaten te bereiken. Neem Het
Het spel kan beginnen
dy Gunderson, onder meer be berg (viool) en Ene en Manon
nu afgelopen zaterdagkend van de Hoofdstadoperet van Zalen (dans) verdienen
avond Het decor voor een
te Het resultaat van haar in eveneens alle lof
gezellige avond vormt dit Geestdriftig
ventiviteit is verbluffend Uit de
maal gebouw De Krocht
'Em Souper heute uns keur aan operettemelodieen
ZANDVOORT Op de Sinter Huijgen, P Leffertstr 32, A
Voor het rood-pluche gor- winkt' De vrolijke klanken uit ontstaat gaandeweg een alles Grandioos
Resumerend kan gesteld klaaspuzzle van het Zandvoorts Dorsman, P Leffertstr 31,
dijn zit een zaal vol men- 'Die Fledermaus' van Johan zins appeteitehjk kijk en luis
worden dat deze avond een Nieuwsblad en de lokale winke H J P v d Zon, Duinstr 7, J C
sen. Ze zijn er op uitnodi- Strauss Jr vult de zaal Zamor terspel
dat zich in het verleden slechts
grandioos succes is geworden liers zijn ruim 200 goede mzen Koper, Haarlemmerstr 88a
ging Tegen betaling wel- beperkte
Een verheugende factor was dingen binnengekomen De Postmaa, dr C A Gerkestr 32
de podia m de re
liswaar Voor vanavond gionale tot verzorgingshuizen,
Solisten
dat Gebouw De Krocht voor dit juiste oplossing was O kom er zw, H M de Vogel, dr C A Ger
belooft het programma- staat nu m de schijnwerpers
Het succes kan zonder meer evenement totaal was uitver eens kijken wat er in de winkels kestr 2, C v Roon, Hogeweg 67
boekje een muzikaal thea- van haar eigen honk Het pu op het conto geschreven wor kocht Dirigent Ernst van 't ligt Het lot heeft de volgende rood Zij krijgen binnenkort
terfeest
bliek reageert al meteen geest den van de solisten, het koor en Kaar kan tevreden zijn over prijswinnaars aangewezen P C persoonlijk bericht
driftig Geen wonder De com de professionele begeleiding zijn discipelen Onder zijn des van Loon, A J v d Moolenstr
binatie van zangtechmsche Gunderson zelf schitterde on kundige leiding toonde Zamor 84, F van Dalen, Tollenstr 31,
kwaliteit en speelsheid werkt al der andere in het 'Viljahed' van aan, meer m haar mars te heb J Zwemmer, Treubstr 12, A Vast op strand
door Bram Stijnen
van meet af aan aanstekelijk op de componist Franz Lehar en ben dan alleen optredens op de Paap, Celsiusstr 91, A Herfst,
ZANDVOORT De auto van
de toehoorders Hun eerste lied het gloedvol gezongen 'Mem bühne m verzorgingshuizen Vondellaan 32, C Paauw Bleijs, drie
Amsterdammers is afgelo
blijkt de opening van een lief Herr Marquis' Zelfs een loep Wellicht geeft deze 'opstap' in Hofdijkstr 2, F Drost, Fahren pen
op het strand vast ko
Onder de titel 'Ich lade gern desverhaal Het bijzondere van zuivere hoge D schuwt zij met De krocht aanleiding voor een heitstr 56, S Rijnders, Mart menweek
te zitten Een sleepauto
mir Gaste em' herleeft geduren deze story is het feit, dat de m Ook tenor Rene Beun bleek wat grotere naamsbekendheid Nijhoffstr 27, L Zonneveld, Dl kon de
wagen niet van zijn
de enkele uren het romantisch gredienten zijn samengesteld over een uitstekende stem te m en buiten de regio Gezien de acomehuisstr 24, C A de plaats krijgen
lukte wel
verleden Hoofdrolspelers zijn uit verschillende fragmenten beschikken Zo ook droegen veelzijdige muzikale potentie Mumck, Konmgstr 20, M E met een shovel Dat
van een bouw
de sopraan Wendy Gunderson van operette's, die in de laatste Mirjam van Looy, Elly Biben, heeft Zamor dit wel verdiend
Loos Keur, L'Amistr 13, E bedrijf Op dat moment
stak de
Keur, Haarlemmerstr 36, M
al tot de vooras m het zand
Attema, Oosterparkstr 61, K auto
werd de bodemplaat
Zonneveld, Pakveldstr 6, J v d en
Het ritje
(ADVERTENTIE)
Mey, Zandvoortseln 319 Bent 'schoongespoeld'
kostte de heren 300 gulden 270
veld, G Koning, Kanaalweg 21, voor
het sleepbedrijf en 30 voor
M Trousset, Hogeweg' 52, H P de chauffeur
van de shovel

Zamor en solisten veelbelovend

Uitslag Sinterklaaspuzzel

HET IS MAAR DAT U HET WEET!
ONS
FILIAAL
^ZANDVOORl
IN ONZE SUPERSLAGERIJ

RUNDERGEHAKT
HEEL KILO

BIJ ONZE WARME BAKKER

OVENVERSE
IN ONZE KAAS/POELIER AFDELING

JONGE ROMIGE

AMSTERDAMMER SS5
deze aanbiedingen zijn geldig t/m 5 dec. a.s.

DIRK VANBurg.DEN
DROEK
Engelbertstraat 21
wy pakten wt-

Kerstactie jeugd
komt goed op gang
ZANDVOORT De actie
van kinderen voor kmderen, opgezet door Helena
Schroder, heeft het eerste
weekend al een tiental
kerstpakketjes
opgeleverd Öie worden binnenkort verstuurd naar honderden kinderen uit het
voormalig
Joegoslavië
Ook komende zondag kunnen er nog kerstpakketjes
afgeleverd, worden

De kinderen m voormalig
Joegoslavië zullen door de oor
log nauwelijks iets merken van
Kerstmis Sommigen zijn zelfs
dakloos en zijn hun ouders
kwijt En dat terwijl in Neder
land in de meeste huizen een
gezellige Kerstboom te vinden
is, plus allerlei lekkers op tafel
Helena Schroder is de actie be
gonnen om ook de kinderen m
het oorlogsgebied een klein
beetje van dat Nederlandse ge
luk te geven „Daarom vraag ik
aan alle kinderen stuur een
mooi kerstpakketje aan de km
deren m Kroatië en Bosnië," zei
zij vorige week De actie is m
middels ook doorgedrongen tot
de scholen
Helena Schroder verstuurt
de kerstpakketjes via de hulp
organisatie Europese Sathya
Sai Seva Die zorgt ervoor dat
de cadeautjes bij de Joegoslavi
sche kinderen terechtkomen
Op het pakketje moet staan of
het voor een jongen, een meisje

(ADVERTENTIE)

of voor allebei is In het Duits
Jungen of Madchen „Daaron
der laatje wat ruimte vrij," zegt
Helena „Daardoor kan de vrij
williger in Kroatië er de naam
van het kind opschrijven, waar
jouw pakje naar toe gaat "

i"»-»

Inhoud
Zij heeft een lijstje opgegeven
met spulletjes die m het kerst
pakket gestopt kunnen wor
den busje Ovomaltme, Multi
vitamien tabletten voor kinde
ren, cacao, kleurpotloden,
klein doosje waterverf, kleur
boekje, schriften, een balpen,
potlood, gum, klein speelgoed,
gedroogde vruchten, noten,
snoepjes, chocolade, theelich
tjes met cupje, lucifers en wat
kerstmateriaal En wie wil, kan
de doos leuk versieren of er een
kerstkaart bij doen, met zijn
naam en land Dat is zeker een
grote verrassing voor de kmde
ren
De pakjes kunnen zondag 6
december 's middags tussen 3
en 5 uur bij Helena Schroder
afgegeven worden, op het adres
Emmaweg 21 Meer weten? Bel
dan tel 14855 Op zaterdag 12
december vertrekt er weer een
groot goederenconvooi uit Sta
tion Utrecht naar Kroatië „Ik
hoop dat die trein helemaal af
geladen is met kerstpakketjes
van heel veel kinderen uit Eu
ropa," zei Helena vorige week
in deze krant Of dat gelukt is,
horen we na zondag

Biobcooppiogrammeiing van 3 t/m 9 December
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Nagenoeg het halve dorp
kwam ik er tegen De nieuwe
supermarkt aan de Oranje
straat bleek gisteren al met
een een schot in de roos Ge
?ien de diukte kan verwacht
worden dat deze winkel m
gruttersartikelen by mijn me
dedorpsbewoners wel aan zal
slaan Zonder al te hatelijk te
willen worden, kan ik u nu al
zeggen, het zij ze van harte
gegund Neem alleen de ope
nmg al Inplaats van de ge
buiikehjke notabelen weid
deze handeling verricht door
on^e dorpsbewoner Jaap Nee
met die Jaap die ik bij tijd en
wijle m deze rubriek op laat
draven Het betreft hier de
Jaap die u dagelijks in zijn
rolstoel door het dorp ziet
gaan Een bijzonder aardige
man, als u het mij vraaqt
Jaap woont op de 'Vlaaie aan
de Brederodestraat Hij heeft
de bouw van nabij meege
maakt Dagelijks kon je hem
op deze lokatie vinden De
bouwvakkers kenden hem en
ook de bedrijfsleider J Zon
neveld toonde zijn simpat:e
voor deze man Het leek hem
dan ook een aardig idee om
hem het onvermijdelijke lint
te laten doorknippen Dit on
danks het feit, dat burgemees
ter Van der Heijden gezien
zijn staat van dienst, meer
routine heeft met dit soort
werk , Geen Bobo's op onze
opening' vertelde de baas
van de Dekamarkt mij enkele
weken geleden De reden van
zijn beslissing klonk mij rede
lijk in de oren Deze winkel is
bestemd voor de Zandvoor
ters Dus laten wij hem ope
nen door een van de mgezete
nen Een goede zaak dunkt
mij, temeer daar Zonneveld
mij liet weten in het verleden
weinig medewerking te heb
ben gehad van onze vroede va
deren

kerst hebben Binnenkort
kunnen onze inwoners gaan
genieten van een wel zeei bij
zonder initiatief van enkele
van onze ingezetenen Het
Kerst Festival staat namelijk
voor de deur Van 19 decem
ber tot en met 2 januari staan
op het pai keerterrein naast
het circuit twee circustcnten
Vorige week heeft u al m de.se
ki ant kunnen lezen, dat op de
eerste dag van dit spectakel
een grote huisdierenshow
wordt gehouden Naast een
dierenkeuring zijn er ver
schillende demonstraties Op
dinsdag 22 december is om .20
uur de premieie van circus
Rigolo Naast olifanten var
kens en ander klemvee kunt u
tevens kennis maken met
onze enige echte Zandvoortse
clown Didi Een modeshow
de Kerst In en andere festivi
teiten larderen het geheel Op
oudejaarsavond is er een gala
avond
Gedurende de^e
avond wordt het Prommen
tencircus opgevoerd Naar ik
heb horen vertellen ?ullen
bekende Zandvoorteis er hun
opwachting maken en als een
te circusartiesten opti eden
Wie deze dorpelingen zijn
daarover is op dit moment
nog mets bekend Binnenkort
vindt u m deze krant een uit
gebreid
programma over
zicht van alle op stapel staan
de evenementen, die geduren
de de kerstdagen worden ge
orgamseerd Wij houden u op
de hoogte

Trots
Het heeft nogal wat voeten
m de aarde gehad, voordat
ook dit jaar de huldiging van
onze sportkampioenen zou
kunnen plaatsvinden Zoals u
wellicht weet, heeft ons ge
acht gemeentebestuur on
langs besloten te gaan bezui
nigen De ambtenaar die tot
op heden dit evenement orga
niseerde, moet vanaf deze
maand ander werk gaan doen
Hij hield zich m het verleden
bezig met de administratie
van onze Zandvoortse Sport
raad Tot deze werkzaamhe
den behoorde tevens het orga
niseren van deze huldiging
Voor onze Zandvoortse jeugd
betekent deze happening de
kroon op hun sportprestaties
van het afgelopen jaar Naast
het glaasje limonade op koste
van de overheid kregen zij te
vens een oorkonde uitgerijkt
met daarop de vermelding
van de categorie waarin zij
deze prestatie hadden gele
verd Ik heb dit evenement
vele jaren van nabij meege
maakt Hetwasaltijdhartver
warmend Ik vind het daarom
jammer dat voor wat de toe
komst betreft, deze huldiging
waarschijnlijk niet meer
doorgaat Ik vind de bezuim
gingsplannen van de gemeen
te prima Toch vraag ik mij af
of het wel een goede zaak is,
de kinderen daarvan de dupe
te laten worden
De Stichting Gehandicapten
Topsport Zandvoort heeft
onze plaatsgenoot Martijn
Wijsman voorgedragen Hij is
lid van de Nederlandse Ski
vereniging voor gehandicap
ten en lid van de Paralympi
ques Martij n heeft als eenbe
nige skier al heel wat overwin
ringen op zijn naam staan Ik
vind zijn huldiging dan ook
terecht en ben derhalve trots
op een dergelijke dorpsge
noot

Vrolijk
Maar goed laten wij verder
gaan Aanstaande zaterdag is
het weer pakjesavond Mijn
verlanglijstje heb ik al inge
diend Zoals ieder jaar belooft
het ook nu weer een gezellige
avond te worden Afgelopen
zondag kuierde ik door ons
dorp Het deed mij genoegen
te zien hoe druk het was Met
name m de Hema, Drogisterij
'De Gaper aan de Kerkstraat
en 'Jupiter' aan het Raadhuis
plein was het een drukte van
belang Ook Harne Faasen
van de oliebollenkraam m het
centrum van ons dorp deed
goede zaken Naast de gebrui
kelijke dagjesmensen uit de
regio, viel het mij op, dat ook
veel plaatsgenoten deze dag
hadden uitgekozen voor een
gezellig dagje uit in eigen
dorp Het frapperde mij dat
de mensen zo vrolijk waren
Niet zo verwonderlijk gezien
de gezellige dagen die ons
deze maand te wachten staan
Hoewel Sinterklaas nog met
naar Spanje is terug gekeerd
hebben onze winkeliers zich
al terdegen op de aanstaande
kerstdagen voorbereidt De
kerstballen en aanverwante
artikelen zijn weer volop te
koop Toch miste ik ook nu
weer het passende achter
grond muziekje m onze stra
ten Ik schreef het de vorige
week al Mischien kan onze
plaatselijke
middenstand
daar volgend jaar iets aan
doen Voor wat de kosten be
treft, hoeven ze het met te la
ten Een paar luidsprekers
lijkt mij al voldoende
Dit was het weer voor deze
week Blijf gezond tot de vol
gende week

Gala-avond

Nu we het toch over de BRAM STIJNEN
(ADVERTENTIE)
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Genadeloos spel bij de
ZVoortse Bridgeclub
ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Bridgeclub
werd de vierde wedstrijd
m de tweede competitie gespeeld De spanning stijgt
daarbij vooral m de A-lijn
De oude rotten Mevrouw
De Leeuw en de heer
Braun haalden in deze lijn
genadeloos uit Met maar
liefst 66,07 procent werden
zij eerste
De heren Polak en Vergeest
konden hen met 63,07 procent
enigszins bijhouden De heren
Polak en Vergeest behielden
hun koppositie maar het kop
pel De Leeuw/Braun is tot op
drie procent genaderd Spiers/Emmen
en het echtpaar Van
rt
er Meulen zijn naar de dei de
en vierde plaats verwezen
De dames Hagen en De Vries
zetten hun opmars in de B lijn
voort door als eerste te eindi
gen Goede tweede werd het
echtpaar Heidoorn Door deze
goede prestatie hebben Hagen
en De Vries de eerste plaats ver
overd Het echtpaar Heidoorn

staat nu tweede en de dames
Klinkhouwers en Peeman zak
ten af naar de derde plaats
In de C lijn zijn de dames Van
Mancius/Veltman met meer te
houden Zij zijn vastbesloten
naar de B lijn te promoveren
Ook deze week werden zij eerste, nu met 61,57 procent Mevrouw Jurnaans en de heer
Saueressig zrjn ook aan een opmars begonnen door tweede te
worden Met ruime voorsprong
gaan de dames Mancms en
Veltman aan kop, terwijl de da
mes Van Duyn en Veldhuizen
zich op de tweede plaats hand
haafden
In de D lijn werden de heren
Stomps en Verburg eerste, op
ruime achterstand gevolgd
door de damos Klmkhamer en
Meijer Aan kop is er niets ver
anderd Stomps/Verburg blijft
bovenaan, met op afstand de
dames
Briejer/Rooimans
Klinkhamer en Meijer hebben
nu de derde positie verstevigd
Inlichtingen over de bridgeclub
zyn te verkrijgen brj de wed
strrjdleider H Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds

A.L
Za//« Wo
13.30 en 15 10

A.L
Do/V i/M J/Di

PERFECTE HUISWIJN
ROODofWITLITERFLES
ELDERS-535-BIJ ONS

13 ^0 en IS 10

Dagelijks
19 00 en 21 30
Mcl .Mi illen in u d<- VIIUOM I II M 'n claim i eten ( llimhir„irs
I r mst. t mts t.n l nsclrank ) hij Mi D n tlds Vtmmi i il fj per*, u n
xo >r ni i ir f 1~ C0 p p HIM neringen en ml rmn ( b i j
< HKrm t n ai t i l |HC<o i| bij Mt D Mialih til l<>()()l

(.jsthuisplem S

2042 J M Z i n d v n n i t Ttletonn- 02507 18686
deze aanbieding is geldig t/m 5 dec a s

•^"^ü &
Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
De Zandvoortse kinderactie voor de jeugd in voormalig Joegoslavie, heeft al een tiental kerstpakketjes opgeleveid. Aanstaande zondag kunnen de laatste ingeleverd worden

En de makelaar weet van wanten en kranten

Burg. Engelbertstraat 21

«^

Weekmedia 22

aonderdag 3 december 1992

Z O E K DE M I S L U K T E
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

G R O £ N E S T Ê l N bv

MII rti-,i<l\rihntu"< tooi /.iU nni.in en |urlu iihrr kiiniit'ii
uonl< n f;tvH o\ci l ol '2 knloniinrn brii'dU' in diu-ise
li III l^toolti'M
l'.irt» ulu rt ii vi'i\M|/( n ui| n.uii dr ^|i<'< uilc lion op de
,,.,-nu „Ml( HO V

T E C H N IS

C H

B il R E A U

l'l.i.ilMii^ l-, lliophjk in de mlgi lldi iililli'

/ \ M U O O R l S Ml U U S I t l \1) / 0.12 |ii i inillnm lei.
sliiilnifiMijci dniMl.i^ l S (H) MUI

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

U knul u» ii ksi li li liiiii-clir iipgi'icii o a i O T - I T I f i d of
.lip wii//cii(li'li .l.ni
* Amiltiimt- IWii»slil.i<l. (i.iilluii-|ili'iii 12.
2(112 J\l /.uukooii,
l'l.i.ilsnif; is ook mogelijk in di „uil^mdi < oniltiiuitu1
/ /.uuUooils i\inm-|,l.u|. \iiislcKiins\\iiklil.ul, UilIIIIIIIIIM < oiu.iiil.Di' Kiimli' \
l. X.iKmri'nlri < 011i.uil. alle (diliis v.in lu-t Amslrnlams M,nUlil.i<l, IV
iNninM- \ \ « i s p e i / f>.»>7 pri millimrti i
Sluiting-tijd lii.i.illil.ic l ")(KI uil]
*

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd

liiloini.ilii incr on/c mrngi' .i.iiiln kkt lijkr .nKcrlcll-

Hoveniersbednjf TONI TuinDr J G Planting huis, Kostverlorenstraat 95, zoekt vrijwilligers aanleg en Onderhoud met
die het leuk vinden om met kinderen om te gaan in de lagere Nieuwe Ideeën 023-338823
schoolleeftijd Wij zoeken een chauffeur voor ons busje om
de kinderen van en naar de Zandvoortse scholen te brengen
Te koop
Heeft u geen rijbewijs maar lijkt het u toch gezellig om wat
aangeboden
klusjes te doen in het kinderhuis dan kan dit ook Wilt u meer
weten dan kunt u altijd even contact met mij opnemen
diversen
J Holtslag, tel 02507-12095

I I C U H I l l l l t l . l l l I ' s I I I ( I I ' M l l f u ' s / I j l ] 0 | ) .UIIIM.I.lg o p U I I / l '

k.iiilnii n \i ikiijulM.ii
\IHII hiun'ii ondi l iiimimri \\oidl l n ff-\ i'Mi.l in
iikriMMK gi'hr.ii hl. .ilMiii'di' / ().()() .idni kosli'M
* Hij pl.uiNnif; in de \ln lo's uoidi M fï( i n iH'uijstiummi'is
\ < rsliltlld Op \tl/oi k \\oldl .uill advcllti'ldi'rs hinten
lul vi r^pu l(linj^f;i liirti ten kl.lnl \piMmn<l H H I V O O I
\soidl j l.(K) in iek( nliif^ £i IUMI hl
*

U knul de li ksl uui uw M u io-.id\cileiilu umilmi.ilie /.
lel< toius( h opfïf \eir

020-56262 71 r

Divers personeel
gevraagd

(<)it iiiiiniiu r IK uu-t \ooi k/ui^klaclitm) »»f /uidrii a.in

Micro"* \W«'knu'(iiu
Poslhiih 156 - 1000 AD Amsterdam

Fotomodellen/figur v mode/
recl /tv, leeft en erv niet belangrijk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam

Dr sluitingstijden, ^clilrn \oor pl.i.itsin^ in dtvrlfde \srt-k
Voor üY hclaliiig ontvangt u teil .iu (.'pl^irokaarl

GRATIS

Personeel
aangeboden

Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g.

M

Atletische acrobaat heeft binnenkort weer wat tijd beschikNVM
baar Zeer ervaren in en om
Tel. 02507-12614
vUXCLAAH
de schoorsteen Info HMS
Spanje (vragen naar Piet)
Gezocht werk in horeca rest
Oproepen - Mededelingen
schoonmaak door de week of
vast verband aoor jongeman
MODELTREINBEURS te DIEMEN, zat 5 dec , 10-16 uur met ervaring Br o nr 717Ruilen en kopen/verkopen Tevens taxatie oude treinen met 77973 v d blad
bemidd van verkoop Gebouw De Schakel, Burg Bickerstr
(Centrum, achter postkant Diemen) Entree ƒ2,50, kind ƒ 1
* Anke en Hans nogmaals Voor onze MOOI OPGE- All-round vrouwelijke kok
bedankt voor de fantastische MAAKTE SCHALEN hoeft u b z a voor het verzorgen van
zaterdagavond het was oer geen boodschappen meer in uw kerstbrunch, high tea of
gezellig Bank en Joke
feestelijk verjaardagsbuffet
huis te halen
020-6401535 of 05483-64673
BROODJE BURGER
* Anke en Hans Het eten
Schoofstraat 4
was voortreffelijk De SchelTel 02507-18789
vissen
Oppas gevraagd/

KOK

* Help de Polen Stuur eens
Voor trouwfoto's
een voedselpakket' Geen
7
adres Dat hebben wij voor ui .Foto Boomgaard
Inl tel 02907-5235
Grote Krocht 26
•*• Jubileumconcert t g.v 25jang bestaan Toonkunstkoor
Tel. 13529
Z 13 dec Aanv 1430, Herv
kerk, mmv solisten en orkest,
alg l Frans Bleekemolen
- VIpgOTHEËK
KERSTMARKT NIEUW UNICUM Maandag 14 december
a s is er weer een kerstmarkt
'; De nieuwste films
in Nieuw Unicum, Zandvoort
selaan 165 te Zandvoort Aan
H BEETHOVEN
vang 10 00 uur
'•,:;.-'•/.; ••.,*':*•••*•'".'. • " . ' • • • ..'•-.
* Lieve Naomi Oma's prinses nu zeven Veel geluk m je
verdere leven
•'":'•'; '•.'••'• ; -*.*•*'.- : - - . - : - : '
Miep en Harry
TILLTHEREWASYOU
20 jaar
5 december
* Opa en Oma van harte ge- BIKINI CARWASH
feliciteerd met 45 jaar bij elkaar Kelly
CENTER OF THE WEB
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
Verloren en
moet worden doorgetrokken
gevonden
* Pa en Ma Harder 45 jaar
samen, van harte Willem,
* Per ongeluk bij verhuizing
Marjan
voor flat Keesomstr laten
SINGER
staan op 24-11 een zwarte
hoedenplank van Citroen BX
NAAIMACHINES
S v p bel 023-276912/020reparatie alle merken
6364756
P E M STOKMAN
Prmsenhofstr 7, Zandvoort • Rubneksadvertentie7 Zie
Tel 02507-20072
voor adres en/of telefoonnr.
SINT en PIET op bezoek? de colofon in deze krant
Tel 02507-17669 na 18 uur
Huishoudelijk
SINT op visite? Met z'n 2 Pieten? Onze visite is uw geluk,
personeel
want dan kan uw avond niet
gevraagd
meer stuk Tel 19742 of
30747 Postbus 215, Zandvoort
Gevr goede huish hulp bij
* Voor een reanimatie cur echtpaar 1 x per 14 dagen,
sus in rnaar 3 midd of avond 1000 1200 u ƒ15,- p u
lessen kunt u nu vast een Tel 15595
plaats reserv Max 10 cursis- Gevr huishoudelijke hulp, 1x
ten' Inl 02507 16085
per 14 dagen Tel 19051

D0MBÖ

BATMAM RETURNS

aangeboden
OPPAS gevraagd voor 1
dagen Tel 02507-14846

Videotheek

hele week
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070

T k 3 paar luxe meisjesschoenen, 2 p mt 36, 1 paar
mt33 Tel 02507-17242
T k garnalennetjes + visbord
treklijn Tel 1718-12159
* T k spel Barrcade ƒ 6,50,
Woninginrichting
pop, Wildebras, ƒ35, pop,
Nenuco + bed, fles, pot,
4 Wit led reg stoel, 1 wit eett bord, ƒ25 smn, auto ƒ3,50,
rond uitschuifb. ƒ 300, 3 dlg kerstboek/2,50 18371,na6u
w meubel m verl ƒ 150,1 sal T k wegens verhuizing hoektaf wit m glas ƒ 75, tel 18768 bank, stof, witte eettafel, witna 18 00 uur
te houten wandmeubel, laag
mod keukenbuffet, keukenLijsten op maat
geiser, Fasto, Atag gasforbijnuis/oven Prijzen van ƒ50Foto Boomgaard ƒ350 Alleen do -vr -za. na 16
uur Wilhelmmaweg 58,
Grote Krocht 26 Z'voort
Tel. 13529
* T k a wandelwagen met
* Te koop diepvneskist, 200 doorzichtige kap Prijs ƒ50,
liter, Bauknecht, ƒ 125 Tel bruine kaptafel ƒ50 Tel
02507-19400
02507-17018
• Rubrieksadvertentie
opTe koop
geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
gevraagd
in deze krant.
diversen

Schoonheid en verzorging
schoonheidssalon
MOERENBURG
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o.a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123
RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile
Huur prijs ƒ 100,-p.w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183
Wees verstandig en maak
vroegtijdig uw afspraak rondom de feestdagen bij Henk
v d Feer Haarverzorgmg
Tel 02507-13874

Radio/tv/video

Goed behang- en schilderwerk tel 020-6996428

Computerapparatuur
en software

Te huur m Haarlem v werk
jongen, min HAVO-niv kamer, ƒ525 mcl. + borg Tel
02507-12510
Te huur m Z'vrt gestoff. kam
m keuk , c.v , douche, kabel
+ tel aansl., balkon, op zd,
+ 2 mm v station en strand
Tel 023-276697

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

^rri

... Verhuur van . .
Nintendo spelletjes
. en Game Boy
Videotheek

Dombö

Corn. Slegersstraat.2b
Tel. '02507-1 2070" : :

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Te huur gevr woonr alleenst
heer, 2 kam kd.t huur +
ƒ450 Tel 13087

Sportartikelen

Compl ski uitrusting ƒ500,
Blizzard ski's, 190 cm met
lookbmdmgen jack -t- bodywarmer mt 50, broek mt 48,
schoenen mt 42, stokken alles in uitstekende staat
Maltezer leeuwtjes en mini 02507-16257
Yorkshire terriërs, mg /ontw * Te koop lage noren, maat
evt thuisbez, 08385-53464
35, ƒ 15 Tel 02507-16952
T k prachtnest New-Found- * T k 1 paar Bauer hockeylanders met stamboom + schaatsen, z g a n , maat 38,
schr gar Tel 05204-6389
ƒ50 Tel 02507-13608
* T k 1 paar noren, mt 40,
Lessen en clubs
ƒ20, 1 p houten noren met
voetpl mt 29/42, 1 p Konmgmneschaatsen m voet +
* Geen tijd hebben om een hakpl mt 40, ƒ 25 Tel 12314
cursus reanimatie te volgen?
Toch snel willen leren? Dat
kanMnl tel 16085 v d werkgr
Auto's en
Reanimatie Zandvoort
auto-accessoires

Dieren en
dierenbenodigdheden

AANKOOP BOVEN 699

INF(V HFLMONn HIIRKSFSTR «

' •'Betarrïa>n:
filmsitë koop '

Hobby's en
verzamelingen

Foto Boomgaard

v/n Dankers
LEAÏHER VVEAR BV

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

* Nog steeds geen reactie
SINGER
gehad wie o wie Klmkjrg nr 1
NAAIMACHINES
deel 1 t/m 4 jrg 2 nr 1, jrg 3 nr
reparatie alle merken
2 Kopieën mag ook H OpP E M STOKMAN
heikens 02507-18116
Prmsenhofstr 7, Zandvoort
* T k 100 zilv Rijksd , div
Tel 02507-20072
jaren, mooie kwaliteit Pr
• Zie de colofon voor opga- ƒ290. Tel. 02507-17193
ve van uw rubieksadvertentie * T k 5x zilv ƒ 50, FDC div
jr in luxe cassette ƒ 55 p st
Tel 02507-17193

NU FEESTELIJKE
KORTINGEN!

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

* Atan 2600 spelcomputer +
7 spelcassettes + super joysOpheffingsverk Antiekmarkt, ticks ƒ75 Tel. 02507-17027
Dorpsplein 2, zondags ge- * Atan XE compl mcl toetopend Zandvoort, tel 16551 senbord, pistool, cassettedeck, programmeerb fhght
simulator, handboek, joystick
Onderhoud,
etc , ƒ 150 Tel 02507-19235
reparatie,

doe-het-zelf

* Gevraagd wastafel, compleet en tweepersoonsdekbed Tel 02507-16017

Foto Boomgaard

Kunst en antiek

Inruil leder/bont
mogeh|k Gespreide
betaling mogelijk
Reiskosten worden
bij aankoop vergoed
Niet geldig bij spe
ciale aanbiedingen

2ANDVOORT-SLÜI8
HULST-PUTTE
NOOROWUKAANZEE
VALKENSWAARD/LOMMEL
BAARLE NASSAU
OOK KOOPAVOND GEOPEND
HELMOND KOOPZONDAG

ALMERE HAVEH

-

' HOUTSTRAAT 8, (BIJ QUICKINETTE), TEL:;036-531D204

nAnnn ooióo' NOORDWIJK**N ZEE> DAMPASSAGE/HOOFDSTRAAT«B,.T.O. HEMA

:^EL;'U49ZDrZZ923:iPWRLE-liASSAU, WEVEST^^

Zalenverhuur

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
Jacinta L. M. Visser-Mijdrecht

Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,
Curiestraat 8-10, ZandvoortVERENIGINGSGEBOUW
NW-Noord Tel 02507-12323
Ford en Renault Service en
,
De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort, Verkoop
tel 02507-15705 b g g 19932, * Pewag sneeuwkettingen
en allesdrager, geschikt voor
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES ondermeer Mazda 626 Prijs
ƒ 150 Tel 02507-17313
KOFFIETAFELS

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur Telefoon
02507-16141
Zoek je pnve-adresjes voor
echte hete meiden?
06-350 222 41
(75cpm)
Zoek jij wulpse meisjes van
18? Bel supersexcontact. 0632032044
(37,5cphm).

Siü
Videotheek

DÖMBÖ
Corn. Slegersstraat 2b
...'• tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur. J
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste ;
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
)v
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
;;;
Tel. 02507-12070
SEXAFSPRAAKJE met
meisje van 18 Vraag haa
telnr 06-9502
(37,5cphm'
Wegens enorme drukte, me
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of clüt
Haarlem Bel tussen 1300 er
2200 uur 02507-16141 of
023-400130

H. Brom - Diemen

Diversen

Serena Heus - Amsterdam
Mw M. A. Salhi-Smits - Amsterdam

KUNSTKERSTBOMEN

* Aangeboden
draagbare
telefoon, zwart, ƒ100 Tel
02507-16017
* Philips cass deck ƒ 75, 2
tentjes ƒ 25, 2 twmsproeiers
ƒ 15, grasopvangbak v maaimachine ƒ 15 02507-12098
* Te koop z g a n langlaufschoenen, mt 37, lang model,
mt 43, hoog model, totaal
ƒ100 Tel 02507-19659

•':;' Geopend dagelijks
• 13.00-21.00 uur

Foto - Film

ITALIA

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw' oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
bnevenbuslichting naar de

Ondeugende Evelientje
06-95 30
Bel voor Sexkontakt 1
06-96 02
Zoek je 'n vluggertje7
06 96 62
Stnpspelletje
06-96 63
Snel SexKontakt
06-96 64
Sex Kontaktlyn
06-96 65
Direkt 'n meisje van 18
06-97 10
Bel snel' i (37,5 cphm)
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 en huisvrouwtjes
06-320 330 46
(37,5cphm)

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

HASSING B.V.
STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

* T k kmdercrossfiets, merk
BMX, kleur rood, leeftijd 6-11
jaar, i z g s t , prijs slechts
ƒ50 Tel 02507-15808, bellen
na 18 uur

Financien en
handelszaken
Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534

Bijna, iedereen in
Zaïidvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DdMB
.
SJegersstraat 2ti
tel. 02507-1 2Ö70

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Meiden zoeken sex
Direkt een meisje van 18
Ondeugend meisje (18)
Privé Sexadresjes
Sesx voor twee
Bel nuii (37,5 cphm)
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
jr zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun tel nr
Bel nu 06-9661
(75c/m)
Opwindende meisjes van 18
zoeken kerels voor sexkontakt 06-320 324 01 (SOcphm)
PARTNERRUIL pnvelijn, direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil 06320 330 91
(37,5cphm)
PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn. 06-9570.(50cphm)
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje
06-320 321 44
(75c/m)
Schoolmeisjes van 18 zoeken
een ervaren man Sexdating
06-32033043
(37,5cphm)

Mopie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren,
kunstsparretakken, sparreslingers en adventskransen

Coralin kunstbloemen en planten
Oostelijke Handelskade 29, Amsterdam Tel 020- 6254341
Vanaf CS bus 28 naar Javakade, Grote eigen parkeerruimte
Showroom geopend van 9-17 uur (zaterdags gesloten')'
X Y Z. B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz.
Dag-nachtserv 020-6424800 • Reflectanten op adverten
ties onder nummer geliever
ervoor te zorgen dat het num
mer in de Imker-bovenhoet
Woningruil
op de envelop staat vermelc
en dat de brief geadresseerc
Aang
zonn ben huis, 3 wordt aan Centrale Orde;
kmrs, gr tuin, A'dam-Over- afd. Weekmedia, Postbus
toomse Veld Gevr grotere 122, 1000 AC Amsterdam Di'
won A'dam-C/Z/Wetenngbrt voorkomt vertraging in de be
ofkustN-Holl 020-6121286 handeling

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

06-320 320 36
06-32032288
06-320 324 11
06-320 330 42
06-32033081

^

SINGER

NAAIMACHINES ZANDVOORT

^ PRINSENHOFSTRAAT 7
• t/o garage Versteege

ffi
02507-20072
Maandags gesloten

*•

RITSEN
Homojongens van 18 onder
GARENS
elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-32033088 (75c/m)
NAALDEN
HOMOKONTAKT Zoek je ^^
Jjj
SCHAREN
O W I l/"U II— IN
^
een lekkere boy van 18? Bel
BIASBAND
^
nu 06-320 330 95 (37,5cphm) 4 1-CTivr^gpH BIASBAND
^ L-MINCjr*LK_| FOURN1TUREN
FOURN1TUREN
>
Maria geeft na tel afspraak
KNOPEN
J
ontspannende lichaamsmas- 4 P. E. M. Stokman KNOPEN
sage (drankje, douche) zo - ^ reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE T
wo av event aan huis (geen
sex) Tel 02523-70616
^ AANBIEDING
^^
^
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens van 18 voor i Euro '93
/%?\
^
;
sex Info- 06-9780
75c/m.
van
1099,-voor
799,Meer dan 400 meisjes (18)
willen een afspraakje met jou
06-320322.11
(37,5cphm)
Onderdanige jongens van 18 •4 van 995,- voor 695,bellen met strenge meesters
S.M voor 2 (direkt apart)
06-32032999.
(37,5cphm) ^ TTTVTTTTTTVTTTTVVTT

.•/S^ 4N

^ Overlockmachine

f
'L

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Diverse clubs
Als het klikt willen deze meiden vaker sexkontakti 0632032055
(37 Scphm)
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur
BI-SEX voor TWEE, direkt
apai t met een heet meisje of
een lekkere jongen van 18
06-320 330 87
(37,5cphm)
De allerleukste meiden bellen
met de FLIRTBOX Bel 069501
(37,5cphm)
Direkt een leuk meisje aan de
lijn, 18 jr Vraag naar haar tel
nr voor 'n avondje uit Direkt
apart 06-9510 (37,5cphm)
Direkt kletsen met een meisje
van 18 Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje.
(SOcphm)
DIREKT KLETSEN, 1 met een
leuk meisje van 18 Bel snel
06-320 330 90
(SOcphm )
Direkt kontakt met 'n meisje,
18 Druk op de nul voor meer
06-320 322 05
(37,5cphm)
Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
06-32032032
100c/m.
DUIK in bed met 'n lekkere
meid van 18' Vraag haar
telnr Bel 06-9511 (75c/m)
Er zijn genoeg meiden van 18
die ook het bed in willen.
Luister op 06-9603 (75c/m)
HEREN» let opn STUNT"
8 sexy nudistenmeisjes waarmee u onbeperkt v ƒ 150 allin kunt relaxen in de open
sexsaloon met sauna en hot
Whirlpool Geopend ma-vr,
12-24 uur, Balth Flonszstr 37
hs A'dam 020-6762176
(Gastvrouwen gevraagd)
Hete meisjes van 18 willen
snel 'n sexafspraak' Nu direkt
06-32032666
(37,5cphm)
Hete meisjes van 18 willen
echt snel Sexkontakt Nu met
telnr 06-32033066 75c/m
HOMO Waar gebeurd^ knullen
onder
elkaar
0632032701
(75c/m)
Homo Zoek je 'n hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraakje? 06-320330 18 37,5cphm
HOMO-DIREKT-APART
op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul? Samen direkt pnvé-kontakt 0632032261
(375cphm)

>
>

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
5 regels geplaatst
onder.de
navolgende voorwaarden:
Gratis ! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
v\üg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen
Gebruik bij het inv uilen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma oi' cijfer ée'n
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel „bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
2041 J M Zandvoort
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen oi' niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

'

ed. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 5,34
ƒ 6,68

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,35
/ 10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zarnen niet boven ƒ :300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. C"„ BTW
Naam:
Adre.s:
Postcode: ...

Plaats:

Telefoon: . ,

S.v.p. in rubriek:
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Luchthaven-topman Hans Smits:

Ingrid Versteeg:

'Dit is veel
leuker dan het
atheneum'

D

"^ INDS EEN half jaar heeft
^ de NV Luchthaven SchipJ hol een nieuwe presidentdirecteur, ir.drs. H.N.J.
mits. Twee keer volgde hij
ij n voorganger R. den Besten
p: eerst als secretaris-geneaal van het ministerie van
'erkeer en Waterstaat, en eerer dit jaar als eerste man op
chiphol. Nog maar zo kort ge3den aangetreden, kreeg
imits te maken met de luchtamp in de Bijlmermeer, waaran de klap op Schiphol nog
ing zal nadreunen. Het onge.ik kwam op een moment, dat
e discussie over de toekomst
Is mainport in volle gang was. Hans Smits: „Een goede afweging maken tussen veiligheid milieu en economie."
oor Renc de Leeuw
Tijdens het gesprek staat er een
tevige westenwind op Schiphol,
'anuit zijn werkkamer boven in het
.ichthavendirectiegebouw zijn duielijk de landende vliegtuigen op de
Suitenveldertbaan te zien. Op het
ebruik van deze baan is veel kritiek
ekomen uit de Bijlmermeer. Bewoers richtten zich zelfs (vergeefs)
3t de rechter om Schiphol te dwmen de baan een half jaar niet te
ebruiken.
„De Buitenveldertbaan ligt er ech3r niet voor niets," verklaart Smits.
Als wij zouden besluiten deze baan
iet meer te gebruiken, dan bete:ent dit dat we de luchthaven dertig
agen per jaar moeten sluiten, om.at er vanwege de wind niet kan
/orden geland. Dat is desastreus
oor je imago als internationale
achthaven."
Het feit dat de Buitenveldertbaan
r volgend jaar alsnog zes maanden
iit gaat vanwege de aanleg van tunlels, verandert daar volgens Smits
nets aan. „Dat gebeurt voor een beingrijk deel in het zomerseizoen en
lan zijn er meestal minder storm.chtige winden. Maar hebben wij
lech met het weer, dan is er een
:ans dat Schiphol een paar keer
licht zal moeten. Overigens is het
net zo dat als wij volgend jaar de
Juitenveldertbaan • buiten gebruik
.tellen, dat er dan niet over Amstel•een en de Bijlmer wordt aangevlo;en. Een deel van de vliegtuigen zal
lan de Kaagbaan gebruiken voor
andingen in zuidwestelijke richmg. De toestellen vliegen dan via de
lormale route van de Buitenveldertiaan, maar zwenken voor het laatste
ituk en landen op de Kaagbaan. Ook
;ullen we de kleine oude baan op
Schiphol-Oost gebruiken."

Vertraging
De ramp met de EL Al Boeing
leeft er inmiddels toe geleid dat de
«sluitvorming over de toekomst
'an Schiphol een half jaar vertra;mg oploopt.
„Wij vinden dat als luchthaven
lanvaardbaar," zegt Smits. „Het beekent het regeringsstandpunt over
ie toekomst van Schiphol als mainïort niet in april 1993 vastgesteld

laatste eenderde twee jaar langer de
tijd."
Hoe de Schiphol-organisatie zich
verhoudt tot andere luchthavens is>
overigens moeilijk vast te stellen,
omdat op iedere luchthaven de taakverdeling tussen luchthavenautoriteiten, ai'handelaars en maatschappijen anders is. Zo doet op Frankfurt de Flughafen AG (FAG) zoveel
mogelijk zelf, inclusief de vliegtmgafhandeling. Daar zijn dan ook zo'n
11 duizend mensen in dienst. Singapore Changi besteedt zoveel mogelijk werk uit en kan volstaan met 130
medewerkers. Volgens Smits bewandelt Schiphol de gulden middenweg.
Foto Luuk Gostnvi'hi

'Halfjaar vertraging voor besluit
over mainport is aanvaardbaar'
wordt, maar in oktober, als begin
van een uitvoerige inspraak. Op de
korte termijn levert dat voor ons
geen problemen op, want het plan
gaat over de lange-termijn ontwikkeling tot mainport en betreft zaken
als een vijfde baan, een tweede verkeersareaal, een nieuw vrachtareaal
in zuidoost etc. Dat zijn zaken die
pas na 1996 spelen. De bedoeling is
bijvoorbeeld dat de vijfde baan
wordt aangelegd in de periode 19982003. De beslissing of Schiphol al
dan niet mainport wordt, is een besluit voor decennia."
In de maanden vóór de ramp had
Smits er nog alle vertrouwen in dat
alle procedures voor de geplande
uitbreidingen tijdig zouden worden
afgewerkt. „Tot dan toe hielden alle
partners zich daaraan, want vertraging kwam bijna iedereen slecht uit.
De provincie kon niet verder met het
streekplan, de gemeente Haarlemmermeer niet met woningbouwlocaties, de luchthaven niet met haar
investeringen en voor de KLM zou
vertraging al evenzeer onplezierig
zijn. Alle partijen hebben de vertraging van een half jaar eensgezind
geaccepteerd, al is er wel bij gezegd
dat we na een half jaar écht verder
moeten."
„Voor een paar zaken moet de vertraging niet meer dan een half jaar
gaan duren. Dat betreft onder meer
de verlenging van de Kaagbaan en
het tweezijdig aanvliegen van de
Zwanenburgbaan. De verlenging
van de Kaagbaan maakt het mogelijk met de zwaarste vliegtuigen vanaf deze baan te starten, wat nu gebeurt vanaf de Buitenveldertbaan
omdat die de langste is. Een verlenging van de Kaagbaan betekent derhalve een ontlasting van Amstelveen-Noord en Hoofddorp-Noord.
Zodra we de Zwanenburgbaan tweezijdig kunnen gebruiken, kan de

Aalsmeerbaan 's nachts gesloten
worden. Bovendien komt de punctualiteit zonder deze maatregel in het
gedrang, omdat ze nodig is om het
verkeer goed te kunnen verwerken
bij slecht weer."

Verder bouwen
Milieugroepen verwijten Schiphol
dat er ondanks het genoemde half
jaar vertraging momenteel nog volop op Schiphol wordt doorgebouwd.
„Ja maar je moet wel kijken waar
we aan doorbouwen," reageert
Smits. „Ik heb van de regering opdracht gekregen EG-passagiers te
scheiden van niet-EG-passagiers.
Dat kost ons honderden miljoenen
guldens. De uitbreiding van het stationsgebouw moet daarom wel doorgaan. Bovendien lopen er contracten met aannemers. Hetzelfde geldt
voor zaken als de Schiphol-Plaza, de
overkapping van het Dellaertplein
waaraan we pas begonnen zijn, de
bouw van parkeergarages etc. Deze
voorzieningen zijn bedoeld om knelpunten die wij de komende jaren
verwachten, voor te zijn. Dat staat in
principe los van de vraag of Schiphol mainport wordt."
Maar wat als uit de lopende onderzoeken blijkt dat Schiphol voor de
omgeving eigenlijk niet veilig genoeg is? Volgens een rapport van
Technica voldoet Schiphol niet aan
de eisen die aan industriecomplexen
worden gesteld.
Smits: „Voor alle duidelijkheid: er
bestaat momenteel geen norm voor
de veiligheid van luchthavens wat
betreft de kans op ongelukken m de
omgeving daarvan. Er liepen al wel
enkele studies. Het rapport van
Technica gaf daar een aanzet voor.
Dit ging uit van gegevens over de
veiligheid van statische industriële
installaties. Wat men gedaan heeft is

deze gegevens projecteren op luchthavens. De partners in het Project
Mainport en Milieu Schiphol vonden dat echter onbevredigend, omdat je normen voor stilstaande installaties niet zonder meer kunt toepassen op luchtverkeer, dat volop
beweegt. Dat is het vergelijken van
appels met peren. Vandaar dat het
NLR opdracht gekregen heeft voor
verder onderzoek. Dit onderzoek
was overigens al een half jaar voor
de ramp in gang gezet."
Maar wat als hieruit straks de conclusie getrokken moet worden dat
voor een aanvaardbaar veiligheidsniveau het aantal vliegtuigen niet
verder mag toenemen?
Smits speculeert daar liever niet
over: „Pas als alle gegevens bekend
zijn, dan kan de afweging gemaakt
worden wat een aanvaardbaar veiligheidsniveau is voor Schiphol. Regering en parlement maken de definitieve afweging mede in relatie tot de
economie en het milieu. Daar moet
een evenwicht in zijn, vanuit de nationale optiek, maar ook internationaal. Overigens verwacht ik uit de
onderzoeken niet een dergelijke uitkomst. Op dit moment zijn wij al een
van de veiligste luchthavens ter wereld."
Er wordt nu onderzocht of allerlei
zaken bij de afhandeling van vliegtuigen op Schiphol veiliger kunnen.
Ziet u zelf mogelijke verbeteringen?
Smits: „Ik heb een aantal zaken in
het hoofd, maar ik zeg ze niet, omdat
ik zelf onvoldoende kan beoordelen
of ze zinvol zijn of niet."

Intercontinaal
De nieuwe luchthavendirecteur
heeft nog altijd volop vertrouwen in
de kansen van Schiphol om daadwerkelijk een Europese mainport te
worden, ook al heeft Schiphol voor

een toegangspoort tot Europa wat
betreft intercontinentale diensten de ruggegraat voor een mainport een flinke achterstand op Londen,
Parijs en Frankfurt. Er haakten nog
niet zo lang geleden zelfs enkele intercontinentaal opererende maatschappijen af. Recent besloot Singapore Airlines nieuwe diensten naar
Noord-Amerika via Brussel te vliegen in plaats van Schiphol, omdat de
overheden niet tot een overeenkomst kwamen.
„Dat vonden we niet leuk," zegt
Smits. „Maar je moet af en toe verliezen om elders te kunnen winnen.
Er zijn ook positieve ontwikkelingen, zoals de recente luchtvaartovereenkomsten met de Verenigde Staten en Japan. Ik denk toch dat we de
achterstand wat aan het inhalen
zijn. United Airlines wil volgend jaar
dagelijks vanaf Schiphol gaan vliegen naar twee bestemmingen in de
Verenigde Staten, de KLM en Japanse maatschappijen kunnen vaker
vliegen tussen Nederland en Japan.
Op langere termijn denk ik dat we
de achterstand wat betreft bestemmingen en frequenties <op andere
grote Europese luchthavens wel
wegwerken."

Reorganisatie
Onder de vorige president-directeur is een drastische reorganisatie
van de NV Luchthaven Schiphol begonnen. Er moet meer werk worden
verzet met minder mensen, 15 honderd in plaats van 18 honderd. Onder Smits gaat die inkrimping door.
„De kosten van een luchthaven zijn
namelijk een belangrijke factor in
de concurrentiestrijd," zegt hij. „We
zitten nu op 1650 medewerkers en
we denken aan het eind van dit jaar
tweederde van de inkrimping te hebben bereikt. Wel nemen we voor de

Geluidshinder
Hoewel het geluidshmderprobleem door de ramp in de Bijlmer
even wat op de achtergrond is geraakt, kan een gesprek met een
luchthavendirecteur met anders
dan ook over geluidshinder gaan. De
Commissie Geluidhinder Schiphol
(CGS) krijgt het nog steeds drukker
met het noteren van klachten. „Mijn
indruk is dat dit voor een deel komt
doordat een kleine groep mensen
meer klaagt," zegt Smits. „Uit Aalsmeer bijvoorbeeld kwamen enige
tijd meer klachten, hoewel de Aalsmeerbaan minder werd gebruikt. Ik
denk ook dat de uitbreidingsplannen en momenteel de Bijlmerramp
daarmee te maken hebben. De omgeving is er alerter op."
Critici van het Schiphollawaai menen dat er al lang een geluidszone
voor Schiphol vastgesteld had moeten worden. Dat zou bewoners een
juridische basis geven om overschrijdingen aan te vechten. Van die
zonering is het tot dusver niet gekomen. Smits: „We zitten nu vrijwel
binnen de contour van 35 Kosteneenheden die m het kader van het
Structuurplan Burgerluchtvaartterreinen is voorgesteld."
„Overigens vind ik dat de geluidscontour nu zo snel mogelijk moet
worden vastgesteld. Ook als luchthaven dringen wij daar op aan. Het
gaat nu gebeuren in twee fasen. Er
komt eerst een interimcontour, voor
het huidige banenstelsel tot het moment waarop de vijfde baan in gebruik wordt genomen. Wel worden
daarin het tweezijdig gebruik van de
Zwanenburgbaan en de verlenging
van de Kaagbaan meegenomen. Zodra de vijfde baan klaar is, moet de
definitieve contour van kracht worden."
Veel woningen in de aanvliegroutes moeten worden geïsoleerd. Met
de luchtvaartmaatschappijen zijn
alleen voor de eerste 150 miljoen gulden afspraken gemaakt, te betalen
via een speciale geluidsheffmg. De
kosten zullen honderden miljoenen
hoger uitvallen.
Op de vraag of de luchthaven
eventueel bereid zou zijn aan de isolatie bij te dragen, zegt Smits: „Nee,
want bij de isolatie geldt het principe: de vervuiler betaalt, in dit geval
de luchtvaartmaatschappijen. Daarom moetje de kosten hiervoor apart
zichtbaar maken en niet verwerken
in bijvoorbeeld de havengelden."
(ADVERTENTIE)

'Doldwaze' komedie in de Krocht
ZANDVOORT - 'Potasch
en Perlemoer in de textiel'.
Dat is de - naar verwachting - doldwaze komedie
die volgende week vrijdag,
zaterdag en zondag in Gebouw De Krocht wordt opgevoerd. Toneelvereniging
'Wim Hildering' tekent
voor de uitvoering.

Uw gasbedrijf adviseert! Mtt

STOOKAKT1E 92/93
uitgerekend voor U!

De hoofdrollen van het stuk
worden gespeeld door Paul
Olieslagers en Henk Jansen. De
regie is in handen van Ed Fransen. Toegangsbewijzen zijn
vanaf vandaag voor Fl. 7,50 te
koop bij Foto Boomgaard op de
Grote Krocht en Drogisterij De
Gaper in de Kerkstraat.

Voor de week van 23- 11 t/m 29-11 1992
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
1 november**

Kosten
deze week

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

18
23
27
32
36
41
45
50
55
59
64
68
75
82
89
95
102
114
125
136
148

76
95
114
133
151
172
190
210
229
248
267
285
315
343
372
399
428
476
524
571
619

ƒ10,80
ƒ13,80
ƒ 16,20
ƒ19,20
ƒ21,60
ƒ 24,60
ƒ 27,00
ƒ 30,00
ƒ 33,00
ƒ 35,40
ƒ 38,40
ƒ 40,80
ƒ 45,00
ƒ 49,20
ƒ 53,40
ƒ 57,00
ƒ 61 ,20
ƒ 68,40
ƒ 75,00
ƒ81,60
ƒ 88,80

Aby Potasch en Maunts Perlemoer zijn in Zandvoort al
lang geen onbekenden meer.
Enkele jaren geleden bracht
'Hildering' tot veel genoegen
van het publiek het stuk 'Potasch en Perlemoer op vakantie
in Zandvoort' op de planken.
De altijd ruzie makende compagnons blijken beiden over
een hart van goud te beschikken.

Jaren twintig
Het verhaal speelt zich af in
Amerika en gaat terug naar de
jaren twintig. Het gaat ze niet
voor de wind in hun textiel- en
confectiebedrijf. De reden is
simpel. Vanwege geldgebrek
kunnen zij geen goede mode-ontwerper aantrekken, zodat
hun handelswaar niet te slijten
is. Op een dag komt hun advocaat in kwade zaakjes met een
nieuwe modeontwerper op de
proppen. Het blijkt een aantrekkelijke jonge vrouw, die er
echter weinig voor voelt in de
zaak van de twee kibbelaars te
stappen.

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGËGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Potasch en Perlcmoer gaan samen in 'de textiel'

tiviteit te beschikken om alle
problemen het hoofd te bieden.
Hun pogingen om zich in allerlei bochten te wringen, staan
garant voor een genoeglijk en
amusant avondje in de Krocht.
'Hildering' zet ditmaal maar
liefst 15 spelers op de planken.
Zij hebben reeds bewezen over
voldoende kwaliteiten te beschikken om een goed stuk
werk af te leveren. De groep
heeft zich de afgelopen jaren
steeds meer bekwaamd door
het volgen van spelcursussen
onder leiding van beroepsacteurs. Ook hun enthousiasme
staat garant voor een gezellige
en ontspannen avond of middag.

Loterij
Na afloop van de voorstellingen wordt weer de jaarlijkse loterij gehouden. De Zandvoortse
middenstand heeft ook ditmaal
gezorgd voor aantrekkelijke
prijzen. De voorstellingen op
vrijdag en zaterdag beginnen
om 20.15 uur. Op zondag gaat
om 14.00 uur het doek andermaal op. Ditmaal voor alle
Zandvoortse 65-plussers, die tegen een gereduceerde prijs van
Fl. 2,50 kunnen komen kijken.

\ Elektrisch schuifdak
Handbediend schuifdak
i Schuifpuien/vouwwanden

De dagen erna, vrijdag 11
Tijdens de drie bedrijven du- (vanaf
14.00 uur) en zaterdag 12
rende komedie lijken Aby en december,
kunnen m de OpenMaurits over voldoende inven- bare Bibliotheek
aan de Prin-

Ingrid Versteeg:
„Heel leuk werk."
Niet alleen reizigers doen de
kiosk op Schiphol aan, Ingrid
Versteeg kent ook veel vaste
klanten onder de Schipholwerkers. Van hen weet ze precies
wie welk tijdschrift meeneemt.
Aan de boeken die de reizigers
koopt, kan ze vaak afleiden wie
waar heen gaat. „Kopers van
dikke boeken, maken vaak verre reizen. Bij Amerikanen is The
Undouchables (een humoristische roman over Nederlanders)
populair.
De medewerkster heeft leren
inschatten wie wat koopt: de
sex-videobanden worden aangeschaft door mannen van wie je
het niet verwacht. „De kopers
daarvan zijn veelal keurige
mannen met aktetassen, terwijl
de binken juist een roddelblad
kopen," is haar ervaring.

Karin Siegelschmidt:

'Bij ons komt het
avontuurlijke
type'

B

IJ HET reisbureau van de
Nederlandse Spoorwegen,
gevestigd in de NS-stationshal op Schiphol, komt
vooral het avontuurlijke type
reiziger. „Wij zijn namelijk het
enige reisbureau in Nederland
dat 'last second' reizen aanbiedt, vertelt medewerkster Karin Siegelschmidt.
De zogenaamde 'last second'
reizen, zijn reizen die nog lager
geprijsd zijn dan de 'last minute' reizen. Sommige kleinere
reisbureaus doen die in de aanbieding, als een vliegtuig nog
een paar lege stoelen heeft. Een
'last minute' reis kan nog een
paar weken voor vertrek geboekt worden, een 'last second'
reis op zijn vroegst twee dagen
van tevoren. Het is ook mogelijk
om telefonisch te boeken via
020-601.05.41.
„Het komt voor dat een gezin
met vier kinderen zich hier aan
de balie voegt en zegt: 'Wij willen nu drie weken op vakantie
naar een warm land'. Dan is het
moeilijk om zes mensen voor
een en dezelfde bestemming te
boeken."
De medewerkers van het NSreisbureau krijgen veel bezoekers die al bepakt en bezakt
voor hun neus staan en ook a la

VANDEFvjLUGT
Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
MËERWETÏNÏ
D Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte
Q Stuurt u mi| dokumeniatie
Naam
Adres
Postkode Plaats.
Telefoon

Fakkels voor mensenrechten
ZANDVOORT - Ook m Zandvoort wordt volgende week
donderdag aandacht besteed
aan de 'dag van de internationale rechten van de mens'. Amnesty International afdeling
Zandvoort houdt die dag tussen 17.15 en 18.30 uur de gebruikelijke fakkelwake. Deze vindt,
net als elders in het land, plaats
op het station van de Nederlandse Spoorwegen.

E
TIJDSCHRIFTENKIOSK die gevestigd is m
de NS-stationshal op
Schiphol-Centrum draait als
een trein. „Ik denk dat het hier
zelfs drukker is dan in de Kalverstraat," vermoedt Ingrid
Versteeg. Zij is een 'permanente
oproepkracht' van deze AKOkiosk, want ze is daar, behalve
op zondag en maandag, altijd
aanwezig.
Ingrid hoorde via haar broer
dat er een baan als oproepkracht was m de kiosk op Schiphol en solliciteerde direct. „Na
de havo heb ik nog even atheneum geprobeerd, maar dit bevalt me beter. Ik vind het heel
leuk werk," aldus de enthousiaste boekenwurm.
Want een boekenwurm is ze.
Als kind al verslond ze hele rijen
boeken en tijdschriften. Ze had
ook in een bibliotheek terecht
kunnen komen.

sesseweg kerstwensen geschreven. Die zijn voor gevangenen
die om politieke of religieuze
redenen dit Kerstfeest niet met
hun familie kunnen doorbrengen.
De cineast Thijs Ockersen zal
vrijdagavond om half zes een
en ander vertellen over het leven van de Chippewastam in
Noord-Amerika. Hij heeft enige
tijd met deze stam doorgebracht, over die periode zal hij
tevens filmopnamen tonen. De
bijeenkomst duurt tot ongeveer
half negen.

Karin Siegelschmidt:
„A la seconde op reis."
second weg willen. Niet altijd
zijn de reizigers even goed voorbereid. „Het gebeurt wel dat
mensen naar India of Afrika op
vakantie willen, maar er met bij
stil hebben gestaan dat ze dan
ingeënt moeten worden. Of ze
moeten naar een land waar een
visum voor nodig is, terwijl ze
die niet aangevraagd hebben.
Dan sturen we de vakantiegangers bijvoorbeeld naar Flonda,
dan hebben ze toch een verre
bestemming. Zo proberen we iedereen zo goed mogelijk te helpen," aldus Karin Sieeielschmidt.

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edilies van Weekmedia t.w.- Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland luilgave
Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó65868Ó. Fax 020-6656321.
Schnfteh|k: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.
Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en m Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|s
mm-pri|s met vignet

ƒ 26,ƒ l l ,50
ƒ
5,91
ƒ
6,34

Alle pri|zen zi|n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
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2 CV Club, wit, bouwj '87, Fiat 128 sport 1300cc, APK '93,
i z g s t . ƒ4800. Tel
023- tax.rapport 11., bouwjaar '73,
/ 4000. Tel 020-6642028 na 6 u.
388248
BX 19TD, 4mnd. jong, 12000 FIAT Panda 1000 Clie, bj. '89,
zwart, veel ace., APK, pr.
km, / 5 000 - voordeel
BX RD Break, b.j. . . 3/88 /7950. Tel. 02507-14166.
VISA17RDbj
5/85
CX 2O L, LPG,
..4/85
Autobedrijf Wim van Aalst
Rozenhoven 119, Mijdrecht
AUTOBEDRIJF JONGSMA
02979-84866.
Resta, 3-drs 1.4. Cl
90
Citroen Acadiana m '83, grijs Sierra, 3-drs. 1.6 Laser
86
kent, i n s t , rijdt perf, nw. Sierra, 4-drs. 2.0 CLX
91
APK Tel 020-6105478
Scorpio 2.5 CL, Diesel
89
Rode Citroen C15E 1987, APK, Opel Ascona 1 6 S, 4-drs .85
radio, zijruiten, alleen part. Seat Ibiza 1.7 GLD,
89
gebr. en dealer onderh, dus Diesel, 3-drs
i z g s t . , ƒ4250 ex
btw
Off. Ford Comm. Agent
075-179035, na 15.00 u
Curiestraat 8-10
Zandvoort Nieuw Noord
TIMO DE BRUYN
02507 - 12424/13360
Voor occasions en reparatiesSinds 1926
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered Resta 1.3 Cheers,
.. 1/92
pnjz Verk van losse onderd Resta 1 3 Courier
. . 5/92
Tel 020-6680820 en 075-702625 Escort 1.4 CL
7/91
VAN ROOTSELAAR
ALBERS Autobedrijf,
AUTOTECHNIC
Achterdijk 37,
AX 11 First 10/91 . ƒ15500,OUDERKERK a/d AMSTEL
AX 11 RE 02/88 . ƒ 9600,02963-1767.
AX 11 RE 04/89 . ƒ12400,Ford Sierra Station 2 O GL M88,
AX 11 TE 12/90 .. ƒ13700,AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ 14 900,- zeer mooi. Roof r., APK 9-93
AX 11 TGE 10/89 . ƒ12.900,- l.v.m. zakenauto ƒ12.300.
AX 11 TGE 06/90 ..ƒ13600,- Tel. 020 - 6435480.
AX14TRS5-d 10/88/11900,- HH. tegen inruilprijzen
AX Image 02/91
.ƒ14900,- Scorpio 2.0 CL, 5-d. Lpg, 3/89
AX Image 03/90 . .ƒ14900,- ƒ14950. Scorpio 2.4i CL, 4-d.
BX 14 TE 09/89 . ƒ 15.500,- 1/91, ƒ22500 Sierra 2.0 GL,
BX 16 RE, Lpg 03/89/16900,- 4-d Lpg, zwart, 1/89, ƒ 13500.
BX 16 TRI 10/89 . ƒ18900,- BEREBEIT, Amsteldijk 25,
BX 19 D 06/89
. ƒ 15.400,- Amsterdam, 020-6627777
BX 19 GTI 01/87 . . ƒ 1 2 750,' T.k FORD ESCORT stat.w.
BX 19 GTI 10/89 . ƒ 19.500,
1 Ai, 5-'91, trekhaak, 30.000 km,
BX 19 TRD 07/86
ƒ 8800,
ƒ 17.500. Tel. 02972-4441
BX 19 TRD 01/88 . . ƒ 13500,
BX 19 TRD 02/89 . ƒ 18 400, T k Ford Sierra 16L, trekhaak +
BX Turbo D 08/89. ƒ21500, zonnedak, b.j. '86, wit, i.z.g st.,
BX Turbo D 02/89 ..ƒ 22.400, ƒ 7250. Tel • 02979-85933.
ZX Reflex 02/92 ..ƒ22900,
ZX Reflex 02/92 . ƒ 22.400,
Schade/taxatie. APK
Weg aansch nieuwe, te koop
Reparatie van alle merken.
Honda Custom 400T, i.z.g s t ,
Verkoop nieuw en gebruikt
b.j 10/83, 18000km,v.v windCitroen en Peugeot
sch Vr.pr./4250 02975-69313
BOVAG-garanties
100% financiering mogelijk
DE WEER 29, ZAANDAM

Ford

Honda

Alfa Romeo

BMW

Alfa 33 M. '85 1 5. groenmet
nw. APK, rijdt nw ƒ3950,-. Tel
020-6105478

HH hand tegen mruilpnjs
Audie 80 18 Serret, zwart
met. LPG-ob , schuif/kanteld.,
11/88, ƒ17.500. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Door inruil:

*
*
*
*

Chrysler

Crysler Voyager LE 3 O '90.
Oldsmobil Cutl. Supr. '89.
Ford Thunderbird . . '87.
Citroen BX 1.6 alle opt '91.

Chrysler - Amstelveen

Alle zeer mooie
schadevrije wagens
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Garantie en inruil mogelijk
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
(gratis halen en brengen).
Chrysler Voyager 25i, 4-'90,
cherry metall., gas, vele extra's, pr. n.o t.k. 072-620579.

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel 020 - 665 86.86

Daihatsu
Daihatsu Charade 1 O TS Special b j. 9-88, APK 7-93, zwart
metallic ƒ 11.000 020-6996506.

Citroen
Citroen occasions
keuze uit 40 stuks o a
XM Turbo D ABS ^'90 ƒ 35 500
CX 22.RS Break '88/13500
CX GTI
'84 ƒ 5.000
CX Turbo II D
'87/12500
BX Turbo D Break'90 ƒ 18.500
BX 19 TZD
'90 ƒ 17.500
BX 19 TZD
'91/24500
BX 19 TRD
'89 ƒ 14.500
BX 16 TRD
'89 ƒ 9950
BX 16 TRI LPG '90/17500
BX 16 TRI
'89 ƒ 12.500
BX 14 TE LPG
'90 ƒ 14.500

Daihatsu Charade TS, ongin.
'86, gnjsmet, nw. APK, i n.st.
ƒ5950,-. Tel. 020-6105478

VISA GARAGE BV.

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

BIEDT AAN1 4TD Diesel 91 ƒ19950
10 E
.
87 ƒ 8500
10 RE ...
87 ƒ 7.700
11 Rrst . . . 92 ƒ17.850
14 .
.
86 ƒ 6950
14 Cannes
90 ƒ 19 900
14 RE LPG
8 7 / 7 250
16 RE .
89 ƒ17900
19TZI
...
91 ƒ28950
Diesel
.
90/26900
Reflex
.
92/24900
16Progess . 92/29900 Houtmankade 37 Amsterdam
020 - 6278410
3-12 maanden garantie
Inruil mogelijk
Citroen Visa '83, nw APK,
Nu kopen volgend jaar betalen rood, i.z.g st ƒ 1450,- Tel.: 020(vraag informatie)
6105478

AX
AX
AX
AX
BX
BX
BX
BX
Bv
BX
ZX
BX

020-6670121.

Fiat
Rat Panda 750 CL '88, blauw m
zg.st
ƒ7000
's Avonds
02949-3520
FIAT UNO 60S, grijs metal, 06'89, 42.500 km, ƒ10950
Tel 02979-73331, na 18 uur.

GOUDSMfT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions Tel.' 020-6470909

AMSTERDAM

Amstelstein - Suzuki

Wij gaan verbouwen!

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.' 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Kom kijken!

Mini

Mini 1000 HLE '82. Technisch
100%,
achterlicht stuk ƒ 1650.-.
0206371879 of 6313427.

Mitsubishi
Colt 16V GTI 10-'89.
ALBERS Autobedrijf,
Achterdijk 37,
OUDERKERK a/d AMSTEL.
02963-1767.

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE
Minervalaan 86, 020^629517,

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Auto Amstelstad
020-6799100
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
020-6711888
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
Jarmuiden 29, Australiehaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
020-6594330
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
| Zellemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuidemde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,

SUZUKI

INRUIL EN FINANCIERING

Renault

3
4
r^

5
6
7
8

y
10

Renault 9 Broadway 1.4,4-drs.,
blauw, b j. '86 i.z.g.st. ƒ5450.
Tel. 02990-71935.

Volvo-occasions

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Rover

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Minor Motorcars

020-6177975
Saab

Algemeen

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur uit!
opsturen in een. gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Weesp» Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

** *

Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek
Alle autorijlessen ƒ 34,00 per les.

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze
* 5 * Hotels in Nederland, België, Frankrijk,
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg,
*
voor 2 personen, als u gebruik maakt van
onze
toch al goedkope aanbieding van'
20 Autorijlessen + examen voor ƒ 895,00
of
20 Motorrijlessen + examen voor ƒ 1000,00
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473.

Auto's te koop
gevraagd

De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant met vrijwar.bew. 020-6105478.
De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant met vrijwar.bew. Tel. 02990-37825.
Inkoop auto's tegen ANWB/
Bovag-koerslijst. Bel voor info1
tel 020-6371879 of 6313427

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
- koelwagen & opnjauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 020-6932074
GEZAKT' Slaag nu op Saba'
Antillen, week hotel/zwembad
Rijtest/theoneles/njles, A'dam
Rijschool Mobiel: 06-52835270

Autosloperijen
Autosloperij A. de üede
Neem geen risico' orig
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.' 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring Tel. 020-6754193

Campers
6-pers campsr te huur
Ook geschikt voor wintersport
Autobedrijf JAN WALS
Tel.' 02902-61697.
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 mm. A.dam

RESERVEER SNELVoor I993 kunt u onze USA
bestelwagen afhalen na 1630 CAMPERS nu al boeken
uur en de volgende morgen
ADVENTURE CARS
om 9.00 uur retour
Tel.: 02990-30613
tegen 4 uur-tarief
T.k..
Toyota
DOLPHIN, 4-pers
020-6794842, 020-6908683.
USA-CAMPER '89, nieuwpnjs
ƒ105000.-. Nu ƒ 63.500.Adventure Cars - 02990-30613

Avond- en nachttar.:

D. FAAS

Luxe- & Bestelauto's

Diversen

v a ƒ38,- per dag,'ex Btw

Grasweg 3, A.dam'-N

020-6371826.

Pol speedboot + 20 pk mercu
ne, m nwst. ƒ 1450,-. Tel. 020
6105478

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m,2 incl.' btw.

Peugeot

Subaru

GOLF 1100, bj. '81, groen,
staat binnen, ƒ 1500
Tel.: 020-6980972.
V.W - en AUDI-SPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295

Tel.: 020-6183855.
VW Golf C, orig. '88, m nieuw
staat. Nwe APK, ƒ12.500,-.
Tel. 020-6371879 of 6313427.

020-6658686

&xnr. 020-66563 21

ABRES

Ml

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

P KUNT ZICH NOG IEL
EVEN OMDRAAIEN

(De nieuwe collectie is'focli nog niet kinnen)

MOOY EN ZOON

Volkswagen

Handtekening:.

* 5*

Seat

Bedrijfsauto's

Adres:
Postcode + Plaats:.

Rijscholen

Volvo

Opel

Mazda

Telefoonnummer:.

A.P K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
YAMAHA X5750 '77, kuip +
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702 koffers, i z g s t . Vrpr. ƒ3000
Zaandam. Tel. 075-312394.
Hefbrug, spuitcabine
Adverteren in
of sleutelruimte nodig''
„SHOWROOM"
HEINING HOBBYHAL
FAX: 020 - 655.63 21
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.

Toyota

Volvo 740 GL Black Line, 33 000 km, 1990
ƒ36.750
Volvo 740 GL, LPG, rood met, 1990 . . .•. . . ƒ29.950
Volvo 740 GL, rood m , 1989
ƒ25.950
Volvo 740 GL Black Line, antra.m. 1988
ƒ24.950
Volvo 245 GL Diesel stationcar 1989
• ƒ29.750
Volvo 244 GLT, grijs m„ 70.000 km, 1989
. . . ƒ28.750
Volvo 244 GL, groen m., LPG, 1988 . . .
ƒ19750
Volvo 480 Div acces, (nw prijs ƒ 66 000,-), 1991
ƒ44.750
.
. . ƒ 18.950
Rover 827 SI, nieuwste model 8 x Volvo 440 1989 t/m 1991, v a
...
.ƒ 9950
alle opties
4/92 7 x Volvo 340 1987 t/m 1989, va .
Rover 820 SI, nieuwste model
sch.dak + ABS
4/92
Rover 827 Vitesse manual 8/90
Opel Ascona 1 6S, ongin. '83,4 Rover 414 SI, LPG, + stuurdrs, nw. APK, rijdt perf. ƒ 1950 bekrachtigmg
10/91
Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
Tel.
020-6105478
HH. hand. tegen mruilprijsRover 416 GSl
4/91
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
en div. andere gebr. Rovers
626 1 8 LX, 4-d wit, Lpg, 8/89
Opel
Ascona
M.
'80
APK
'93,
440 GLT,
ƒ13.500. 323, 1.3 LX, 4-drs.,
Lpg, 1/89 ƒ 10.500. 626 1 8 i.z.g.st., rijd nw ƒ875,-. Tel.'
zwart met., LPG km. 120.000, HH. tegen mruilprijs' Volvo 340
Rover
Dealer
Amsterdam
GLX, 5-d. Lpg, st.bekr. el.ram 020-6105478
ƒ 19.250.-; 440 Sunray, wit, LPG GL 1.7, 4-drs., Lpg, 4/89,
Sloterkade 40-44
11/89/15.500. BEREBEIT, Am- Opel Corsa 1.2 S, 2 drs, kleur
km. 27.000, '91 ƒ 24.750.-; 440 ƒ9750. Volvo 360 GL20,
steldijk 25 Tel. 020-6627777 rood, 1987, 115.000 km
DL, rood, km. 20.000, '91 4-drs, Lpg, 3/89, ƒ13500.
ƒ24.250.-;
440 GL, rood, km. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
AUTOBEDRIJF
JAN
WALS
MAZDA
90.000,
'89,
ƒ 19.500.-; 240 DL Amsterdam, tel 020-6627777.
Rover
uw
dealer.
Alle
mod.
tel
02902-61697.
VAN VLOTEN CAR
2
3
Estate,
gr.
met, km. 70.000, Volvo 244 GL 1980 pr.st. radioGar.
Boom
Aalsmeer
25667.
Tel. 020-6320202
Opel kadett 14i, b.j. '91,
10/89, ƒ31.500.-; 240 DL 23, nw. banden ƒ2750. Tel.
19
000
km.
Tel
•
020-6342423
LPG,
wit, km. 120000, '90, 020-6418788.
121 SED'GLX 1 3t-16v ....91
ƒ21.500.-; 480 ES, rood, km.
323 HB GLX 1 3 Ipg
90 Opel Kadett 1.6S, 3-drs, bj.
Adverteren m „Showroom"
120.000, '87, ƒ 20.000.323 HB GLX 1.3
88 '84, Ipg, APK tot 8/93, ƒ 2650,-.
SAAB SERVICE
Te^ 020-6658686
VOLVO - NIEROP,
323 HB GLX 1.5
88 Tel. 020-6371879 of 6313427
MOLENAAR
FAX 020 - 665.63.21
Vancouverstraat 2-12, Amster323 HB LX 1.3 5D
89 Opel Kadett diesel bj. '84,
onderh , rep., apk
Postbus 156, 1000 AD A'dam
dam West, Tel. 020-6183951
323 HB GLX 1 5 AUT
86 5-bak, spoil, open dak, get.
323 SED GLX 1 5 AUT ... .86 glas, sportvelg ƒ4250.
Royal Class Saab's
323 SED Ensign 1.5
89 Rekord '82 ƒ 1500,Diverse occasions1
626 HB GLX 18
88 Expocar Trading 020-6153933.
626 HB GLX 20i Ipg . . .90
Hoofddorp, 02503-14097
SPRING IN 'T VELD
626 SED GLX 2.0
. . . 88 Opel Kadett Hatchback 12S
±50 auto's, APK gek Den
Oostemderweg 335-342
626 CPE GLX20-12Vlpg .89 '84, 3-drs. ƒ3950 APK 3-'93. • Auto te koop'' Plaats een
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
1432 AX AALSMEER
Tel. 020-6595784.
Haarlemmerweg, bij molen.
SHOWROOM advertentie. U
Toyota Cor 3-drs XL 1.3-12V89
Tel: 02977-44146 020-6844079 Tevens INKOOP.
Ford Resta 3-drs CL 1 1 . .87 Opel Manta 1 85 GT, '86, wit, zult verbaasd staan over het HONDA'
53000 km, extr. ass., APK 7- resultaat.
ALFA
Tel: 02977-24696 ± 50 auto's, APK gek. Den
Slijperweg 18 Amsterdam-N '93, ƒ11.500,-. 020-6425354
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
HONDA
Haarlemmerweg, bij molen.
Mazda 323 GLX autom i z g.st
Adverteren m
JAZZ 1.2 Spec. wit
86 020-6844079 Tevens INKOOP.
T88 stuurbek. kat. trekh. 1,5
„SHOWROOM"
Autobedr.
Leeweg.
ZwanenCIVIC 1.3 Luxe, blauw ....84
(ond pa aanw) 39.000 km
FAX 020 - 665 63 21
burg Ind terr. 'De Weeren' CIVIC 1.4 GL wit
88
ƒ11800 Tel. 020-6470263
Auto Service Wetter .
Leeweg 11. Seat-dealer voor CIVIC 1.5 l GL, rood
91
Subaru-Lada dealer
MAZDA 't Amsterdammertje
H'meer-N. Tel.: 02907-3372.
CIVIC 1.5 l GL, zilv
90
LADA
Samara 13
'88
Amstel 340, t.o. Carré
91
SEAT AUTOCENTRUM APC CIVIC 1.3 Luxe, zilv
'86
Tel 020-6236491
Peugeot 505 TRi Aut., orig. '82,
CIVIC Sedan 1.6, blauw ...92 LADA 1200 S
2e
Schinkelstraat
18-28
'88
Van maandag t/m vrijdag van nw. APK serv b.a.w., rijdt nw.
C.R.X. 1 5 mj. wit
85 LADA 1200 S
A'dam,
tel.:
020-6763335
'90
8.00 tot 1800 uur
ƒ3450,-. Tel.:020-6105478.
INTEGRA 1.5 EX, wit
87 LADA 2105 12
'87
Seat Ibiza 900 L Match-uitv, PRELUDE 1800 EX, wit .. .84 LADA 2105 1.5
wit, 6/'86, trekhaak, APK tot ACCORD Sed. 20i EX, grs. 90 LADA 2104 1 5 Stat. . . '87
'90
7/'93 in g.st. ƒ5250 Na 18 u. ACCORD, Sed, 20 EX, bl .90 LADA 2104 1.5 Stat
'87
02993-61462.
ACCORD, 20 EX, grijs .. .90 SUBARU Mini Jumbo
Talbot Horizon
'83
Seat Ibiza L, eind '88, 5-drs,
Seat Marbella XL
'91
COMPANY CARS HONDA
rood, zeer mooi, ƒ8250, APK,
CIVIC 1.5 DXI, rood . ...92 Opel Kadett station . . . . '82
tel 020-6371879 of 6313427.
'82
CIVIC Sed 1.5 DXI, bl. ...92 Opel Rekord 2.0
Mitsub. Colt 1.4 GLX .. . '82
ANDERE MERKENSEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Zwanenburgerdijk 503
v.d. Madeweg 23,
Zwanenburg,
Audi 80 1.8, blauw
90
A'dam - 020-6686146
02907-6572
BMW 318 l, wit
88
AUTOBOULEVARD
BMW 316, blauw
84 Let op ± 100 auto's v.a. ƒ 300
Nissan Sunny 16, rood .. .89 tot ƒ 15 000. BIJ Wagenpark
Opel Corsa 13 S.grijs
86 Johan Boom, Zuider Akerweg
Lancia HPE Vol. rood .. .86 83, A'dam Osdorp, Oranje Hek.
Subaru Justy 1.0 FL, '86, APK Suzuki SJ-413 Jeep, wit. .87
Tel.
020-6105478. Dagelijks
12-'93, 65 000 km, rood, nw.st, Ford Trans. 9-p. bus bl. . .85
geop. van 9 tot 20 uur Bekend
ƒ5.450, 02503-27742.
VW Golf 1.3 Manh. zwart. .89 door heel Nederland om onze
Alfa 33 1.7 QV 'Van' zw. .88 scherpe prijzen door grote omAlfa Guil 2.0, grijs
85 zet.
Prima garantie al v.a.
Alfa 90 2 5. V6 antr.
.. 86 ƒ 1000.
v h Museum autobedrijven
Alfetta 2.0, bruin
84
Alfa 33 1 3, Mil. rood
.. .86 NISSAN Bluebird 2.0 Lpg, sailOccasions van de week:
Alfa 33 1.7 IE groen
90 uitv. '90, ƒ 16.950,- PEUGEOT
MINI JUMBO 10/91,
Alfa 75 1.8 IE, rood
90 205 XS, '89, ƒ 15.950,13000 km, wit,
Alfa 75 20 TwSp., rood .90 BMW520i, 5-bak, '86, ƒ 10.750,Justy 1.2 GL, 5-drs., '89, wit
VW GOLF 40 KW, Lpg, '87
Prijs excl. Pnjs mcl.
Justy 1.0, aut.'90, 30.000 km Alfa 33, 1.3 Sportw. rood . .88 ƒ 10.750,- SAAB 99 GL, Lpg,
Alfa 164 Turbo Dsl. groen .91
f>% B.T.W. 6% B.T.W.
ƒ6.750,- PEUGEOT 305
Alfa 164 Twm Sp , zw. . . .91 '84,
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
GL, Ipg, '85, ƒ 5.500.Info: 020-6623167/6732853 '
COMPANY CARS
VAN OSTAM: GARAGE
ALFA-ROMEO:
Van Ostadestraat 182
26,00
27,56
• „SHOWROOM":
Amsterdam, 020-6625428
33, 1.7 16V groen .. ....92
37,50
De autorubriek voor
39,75
Maandag t/m vrijdag
155 Twm SP. L. rood ....92
Amsterdam en omgeving.
155 2.5 V6, zwart . . ....92
49,00
51,94
Oplage 750.000 ex.
164 Twm Sp., zwart
....91
60.50
64,13
Elke week m Het Parool en
164 Turbo dsl., gioen . . . .91
72,00
76,32
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
* BOVAG en ALFA PRIMA
Tel 020-6658686.
83,50
BLOKSMA
RADIATEUREN88,51
garantie- voorwaarden
warmtewisselaars, Kapoeas95,00
100,70
weg 17, A'dam, 020-6148385.
Vrijdag koopavond
106.50
1 12,89

Naam:

Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd/kw. bet. 020-6416607

Nissan

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
n.
advertentie in.
1

APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi T.k. Peugeot 405 GLI, 1.9, auoccasions. Tel.: 020-6433733. tom , directie auto i.perf.st., b.j.
T.k. Rode SUZUKI ALTO GA,
01-'90, nw.pr. ƒ53.000, incl.
Mitsubishi Galant 1.6 GL, on- gasmstal., stuurbekr., centr. Mooie Suzuki Alto GL, 2-'86 te b.j. 'jan '92, 6000 km, in perf.
gin. '84, wit, APK, i.z.g.st. vergr., elect. ramen, spoiler, koop. Met. rood, 54.000 km + staat. incl. radio en boxen,
veel extra's 02982-6582.
nwpr. ƒ 14.195, vrpr ƒ11.900
ƒ2950,- Tel.. 020-6105478.
magn. velgen, alarminstal Pr.
020-6634522 na 18 uur.
Mitsubishi Tredia GLS, bj. '85, n.o.t.k. Tel.: 02990-30247.
4-drs., LPG., ƒ 3950.Galant GLX, '85, + extr. ƒ 5500
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Expocar Trading 020-6153933.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Renault 11 GTL '85, open dak,
Tel. A'dam 020-6942145
5-drs., ƒ 4950.Expocar Trading 020-6153933.
Autorijschool MICHEL
Nissan Cherry 1.3 Lux, ongin
1e 5 lessen a ƒ25,'84, nw. APK, blauwmet., i.n st. RENAULT 11 TL '84, 5-d , 5OOK VOOR GEGARANDEERDE OCCASIONS
Motornjschool MICHEL
bak, iz.gst. Vrpr. ƒ3500.
ƒ3450,-. Tel. 020-6105478
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam (O Z.) Tel. 6626842
pakketprijs ƒ 790,-. Tel:
Zaandam Tel. 075-312394.
020-6853683, b g.g. 6181775,
Nissan Micra 1 2 LX 12/89, kl.
Toyota
Dyna
100,
Dsl,
'88,
piek
wit, 49.000 km., m z g s t , 1e Renault 19 GTS m. 90, Ipg, Starlet 1 O, spec. 12 V, rood, 1e up, dubb cabine, grijs kent.
036-5321238 en 02990-34768
sunr. 5 bak etc. Nw.st. ƒ 13.750.
eig. Tel. 02987-4854
eig. km 27000, 10/86 ƒ 7.250IMPORT
USA
CARS
PROF. RIJ-OPLEIDING bij
Tel: 020-6371879 of 6313427.
Nierop Daihatsu 020-6183951 Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. AUTORIJSCHOOL NOVA, lid
NISSAN Sunny 1 3L, Dec '89,
Tel 020-6670121.
kl rood, 1e eigen., i.z.g.st., Renault 5 TR Super Campus,
BOVAG SPOEDCURSUS
rood, febr 1992, als nieuw,
ƒ8.950 Tel 02503-17789.
binnen 2-8 weken
20.000 km, evt. 1 jaar garantie
Bel voor info tel 020-6464778.
via Renault-dealer, prijs n o t.k.
Tel. 020-6336337.

Of u nu zelf een showroom heeft of uw auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie ju
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale
autorubriek van Het Parool en alle nieuws-, en huis-aan-huisbladen van 'Weekmedia in het gebied
Groot-Amsterdam» Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage vart ca, 750.000 exemplaren
van Weesp tot Zandvoort.

~>

Autofinanciering
en verzekering

Motoren/Scooters

Deze bon brengt de loop in uw "showroöiri"

Schrijf1 hier in bloUerters
u\\ tekst, l letter per
hok|t' Cijlers, leestekens
en tussenruimten tellen
l letter. Minstens
egels beschrijven
i de luml van ik* durst geplutste t.me\en
ku ie u 7c\i uitrekenen
\\.it u\\ advertentie kost.

Service en
Reparatie

Suzuki

Sinds 1930

b.v.- 205 XS '90, ƒ 18.750 Mercedes 230 Coupé, bouwMaar ook.
jaar '78. Tel.' 020-6342423
Mitsubishi Colt '85
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
een oplage van 750.000 ex.
Baarsjesweg 249-253, direkt
bereikbaar v.a. Postjesweg
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

Lada

T k a. Audi 100 CD Avant,
medio '84, zeer luxe uitv,
techn 100%. Vrpr ƒ9200,-.
Ma-vr na 18 uur 02963-4730

COBUSSEN

T k. van part Merc. 190D, wit, Wij moeten ruimte maken!!!!
getint glas, c.v, stuurbekr., Wij hebben daarom de beste
trekh., nov. '85, perf. staat,
inruilauto's nu extra
/ 16 475 Tel 020-6921361
prettig geprijsd.W

Hyundai

Chevrolet
IMPORT USA CARS
Uit voorraad:

Audi 80, b j. '89, 80000 km
Met Bovag gar. Inruil en financ
mogelijk Tel 020-6342423

Tel. 02940-16661

Mercedes-Benz

HH. tegen mruilpnjs
Vectra 1 8 GLS, 4 drs., Lpg
Over garantie gesproken !
1/90, ƒ 18.500 Kadett 1 6i GT
HYUNDAI OCCASIONS
4/88 ƒ 14500. Kadett 1.3 LS,
2 jaar garantie alleen bij.
3-drs., Stat. Lpg-ob, 4/89
AUTOKROOY
ƒ12500 Kadett 1.6 D, 3-drs„
T T Vasumweg 32
9/88, ƒ9750. Kadett 1.2 LS,
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N) 3-drs, Stat, Lpg-ob., 1/83,
Tel.: 020-6310615.
ƒ3250 Kadett 12 LS, 5-drs,
* Full Size Pick-Ups benz/dsl.
11/84, m '85 ƒ5500
* 310 Pick-Ups benzine
Autobedrijf BEREBEIT,
* Blazers, '92, geel/gr kent.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
* Global Master, 5 pers.
LADA 2104 stat 1,5 L, 11-85 Kadett Caravan 1.6 D, 11/83,
* Corsica/Beretta
Trekh. r/c ree. APK dec. '93
* Pontiac Trans Sport.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
in g.st. 02903-1662
02902-61697.

Tel • 075-350985

Audi

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP

Wegens vertrek naar buitenl.
t.k Mazda 323, bj. '82, APK
nov. '93. ƒ 3500. 02990-23254

1-21

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

VW Golf Diesel, b.j. '89, met
Bovag gar. Inruii en financ.
mogelijk. Tel.: 020-6342423.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl.u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.

VW Golf Diesel, wit, '84,
VW Golf, 120.000 km.
6/82
ƒ 3500.AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902-61697.

•SHOWROOM De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Elke week m Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van' WEEKMEDIA.
Tel 020-6658686

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktiel
met PCT Want PCT rijdt s nachts en levert voor de
ochtend Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 • 5 9 9 0 0

PCT
E X P R E S O I S T R l

I U T 1 E

MET

IN

N I C H T

S EF

AUTO'S & MOTOREN
Vanaf l januari brengt
Weekmedia in alle edities
de redactionele pagina

AUTO'S & MOTOREN
Wilt u meer informatie over
advertentiemogelijkheden,
bel dan
Weekmedia - Amsterdam,
tel. 020-562.2618

Weekmedia - Amstelveen,
tel. 020-647.5393

Weekmedia 22

Kunstzwemsters behalen
opnieuw vele medailles
ZANDVOORT - Afgelopen zondag hebben de
kunstzwemsters van de
vereniging De Zeeschuimers op de kringkampioenschappen in Heemstede weer vele medailles binnengehaald. Deze muziekwedstrijd was een vervolg
op de kringkampioenschappen techniek van
acht november.

Standen
Tweede klasse KNVB zaterdag

Op categorie I werd keurig
gezwommen. Sandra Beugel,
die maar zes honderdste van de
eerste plaats zat werd met haar
solo uitstekend tweede. Monique van de Werff, die haar solo
pas voor de tweede keer zwom,
eindigde op een fraaie vierde
plaats. Bij de duetten werden
Natascha Bakker en Sandra
Beugel kampioen van NoordHolland. Ook de groep van de
Zeeschuimers, met Natascha
Bakker, Sandra Beugel, Sanneke Molenaar, Minke Kortekaas,
Monique van de Werff, Marjolein van der Meer en Wendy
van den Broek, viel in de prij-

zen. Zij behaalden een mooie
tweede plaats.
Op categorie II zwom Tamara van Rhee haar solo. Zij werd
keurig netje eerste en ook kampioen van Noord-Holland. Op
categorie III werden de meeste
medailles weggehaald. Bij de
soli behaalde Saskia Wester
een uitstekende eerste plaats,
waarmee zij tevens kringkampioen van Noord-Holland werd.
Anouk Noordervliet behaalde
een fraaie zilveren medaille.
Bij de duetten werden Ditte
Valk en Saskia Wester met een
hele grote voorsprong zeer
knap eerste. Dat betekende tevens
kringkampioen
van
Noord-Holland. Anouk Noordervliet en Vivian Croes behaalden een prachtige derde
plaats. De groep Zeeschuimers,
met Ditte Valk, Saskia Wester,
Anouk Noordervliet, Vivian
Croes en Sylvia Mettes werd zoals gewoonlijk eerste en tevens
kampioen van Noord-Holland.
Een succesvolle dag voor de
Zandvoortse kunstzwemsters,
waarbij geen enkele Zeeschuimer zonder medaille naar huis
Twee van de Zandvoortse kampioenen. Links Ditte Valk en rechts Saskia Wester
ging.

Chess Society
superieur

Z'75 zet inhaalrace moedig voort

ZANDVOORT - In de
derde ronde van de NoordHollandse schaakcompetitie heeft het eerste team
van Cafée Neuf/Chess Society een geweldige overwinning behaald op het
derde team van De Uil uit
Hillegom. Door een 5,5 tegen 2,5 overwinning, en
een nederlaag van VHS 3,
waar de Zandvoorters dit
seizoen van verloren, is de
competitie weer volledig
open.'
Olaf Cliteur begon uitstekend, door zijn tegenstander na
twaalf zetten en slechts drie
kwartier van het bord te vegen.
Ook op de ander borden kregen
de Zandvoorters snel voordeel.
Non-playing captain Hans van
Brakel kon met Chess voor het
eerst in de sterkste opstelling
uitkomen. Op het achtste bord
sleepte Ton van Kempen, na
een verwoed gevecht een half
punt voor de Zandvoorters in
de wacht. Opvallend is dat Van
Kempen tegen deze zwakker
geachte tegenstander meer
moeite had dan tegen sterkere
tegenstanders zoals in eerdere
confrontaties.
Jacob de Boer en Walter Gerhards speelden zeer merkwaardige partijen. Beiden stonden
in gewonnen stelling, verspeelden het voordeel door missers,
maar herstelden zich en wisten
alsnog de volle punten voor
Café Neuf/Chess Society binnen te halen. De stand was nu
3,5 tegen 0,5 voor Chess. Door
een zeer solide overwinning
van Nico Huyboom werd de
wedstrijd beslist in Zandvoorts
voordeel. Ook Fred van de
Klashorst sloeg meedogenloos
toe en overklaste zijn tegenstander.

ZANDVOORT - Door
een 4-2 overwinning op
Candia heeft Zandvoort'75
de aansluiting tot stand gebracht met de concurrentie in de onderste regionen. Omdat er drie teams
in deze klasse degraderen
wordt het nog een moeilijke strijd, doch de resultaten van de laatste weken
geven de mannen van trainer Gerard Nijkamp het
nodige zelfvertrouwen.
Het Zandvoortse team was er
van doordrongen dat er gewonnen moest worden om het gat
niet groter te laten worden. Nu
werd het zelfs kleiner door uit

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen boekte een
verrassende maar zeer verdiende 3-4 overwinning op
HBC. Het was de eerste
uitoverwinning voor de
mannen van trainer Teun
Vastenhouw. Ferry van
Rhee had met drie doelpunten een belangrijk aandeel in de zege. Komende
zaterdag komt hetzelfde
team naar Zandvoort.
De Zandvoorters moesten
deze partij wel winnen om niet
op een hopeloze achterstand op
de ranglijst te worden gezet. De
spelers waren er goed van doordrongen en met meer dan honderd procent inzet werd het
aandringende HBC opgevangen. Met counters was Zandvoortmeeuwen zeer gevaarlijk.
In de eerste vijf minuten schiep
Zandvoortmeeuwen al enige riante mogelijkheden, doch die
werden gemist.

De Zandvoortse heren spelen
een wisselvallig seizoen. De ene
week ijzersterk hockey niet
goede overwinning afgewisseld
met zwak spel en daardoor onnodige nederlagen. Ook afgelopen zondag kwam ZHC vooral
in de eerste helft niet tot een
voldoende. Terriërs profiteerde
en nam een 0-1 voorsprong.
In de tweede helft een beter
combinerend ZHC dat op zoek
ging naar de gelijkmaker. Terriers verweerde zich knap. De
Zandvoorters bouwden aan een
overwicht met goede mogelijkheden. De verdiende gelrjkmaker bleef echter achterwege.

Nadat het kwartier verstreken was luwde het offensiefje
van Candia en kreeg Zandvoort'75 meer vat op de strijd.
Vooral Robin Castien nam zijn
ploeg op sleeptouw. Met een
knappe actie speelde hij zich
vrij en knalde de bal hard en
laag in, 1-0. Candia poogde de

de voorsprong. Binnen tien minuten, na de openingstreffer,
keek Zandvoortmeeuwen tegen
een 2-1 achterstand aan door
onoplettendheid in de defensie.
In de rust werd nogmaals
door trainer Vastenhouw op de
taken gewezen. Dat werd goed
opgepakt, want na ruim vijf minuten lag de gelijkmaker in de
touwen. Opnieuw was Ferry
van Rhee de verdedigers te snel
af. De Zandvoorters bleven vanuit de versterkte defensie, goede en snelle aanvallen opzetten.
HBC kon een doorbraak voorkomen ten koste van een hoekschop, maar daaruit kopte Rob
van de Bergh schitterend raak,
2-3.
HBC zette aan voor een off ensief dat bekwaam werd opgevangen. Tien minuten voor het
einde besliste Ferry van Rhee
de strijd door 2-4 te scoren.
Vlak voor het einde kwam HBC
nog op 3-4 doch de winst liet
Zandvoortmeeuwen zich niet
meer ontnemen.
„Het was geen grandioos
voetbal," meende Teun Vastenhouw. „Maar wel effectief. Zaterdag komt HBC naar Zandvoort, maar we mogen dit team
zeker niet onderschatten. Het
is zeker geen slechte ploeg. We
moeten er weer keihard voor
knokken, want we hebben de
punten nog hard nodig."

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT- De ZHC
hockeydames behaalden
een knappe 2-0 overwinning op Muiderberg. De
heren waren minder goed
op dreef en kregen klop
van Terriërs met 0-1.
Het team. van coach Andre
van Marie was veel te sterk
voor Muiderberg. In de eerste
helft bouwde ZHC een enorm
veldoverwicht op, doch de
voorwaartsen wisten de aanvallen niet naar behoren af te werken. In de tweede helft werd het
grote overwicht pas in treffers
uitgedrukt. Danielle van Hemert en Miranda Schilpzand
zorgde voor een 2-0 voorsporng.
Muiderberg poogde wat terug
te doen, maar maakte totaal
geen indruk op de hechte Zandvortse defensie. Het bleef bij de
uiteindelijk 2-0 overwinning,
doch die had beduidend groter
moeten zijn.

de laatste drie wedstrijden vijf
punten bijeen te schieten.
Zandvoort'75 stond dus op
scherp, al waren de eerste vijftien minuten niet de beste. Candia deed met de wind in de rug
de openingssetten, maar doelpogingen gingen over of naast
het doel. Bovendien voorkwam
verdediger Bert van Meelen
met een gave tackle een doorbraak van de Rhenense spits.

Ferry van Rhee schiet
ZVM naar eerste uitzege

Voor Jaco Otte en Ben de
Vries was het resultaat niet
meer van belang. De winst was
voor de badgasten. Beiden gaven hun partij gewonnen waardoor de eindstand op 5,5 tegen
Toch kwamen de Zandvoor2,5 werd bepaald voor Café
Neuf/Chess Society. Door het ters na een klein kwartier voetonverwachte verlies van VHS ballen op een 0-1 voorsprong.
hebben de Zandvoorters weer Ferry van Rhee sneed door de
kans op de titel. De volgende Heemsteedse defensie en verwedstrijd staat pas in januari schalkte de doelman met een
op het programma. Chess gaat fraaie lob. De Zandvoorters
dan op bezoek bij het vrij hoog- hadden niet erg lang plezier van
geklasseerde Bloemendaal 3.

Knappe winst
van ZHC dames

Zandvoorts
Nieuwsblad
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opgelopen achterstand meteen
weg te werken.

Vingertop
De betere mogelijkheden waren echter voor de badgasten.
Bas Heino leek op weg naar de
tweede treffer, maar de zwakke
Cancia doelman wist nu een
vingertop tegen de bal te duwen, waardoor de bal voorlangs
rolde. Geheel onverwachts
kwam Candia op gelijkehoogte.
En verre voorzet had een prooi
moeten worden van doelman
Ferry Nanai, maar door wijfelen bij uitlopen werd de bal nu
langs hem in het doel gekopt, 11. De doelpunten volgden elkaar nu snel op. Na een half uur
stond Zandvoort'75 weer op
voorsprong. Paul Longayroux
kapte zich op de rand van het
zestienmetergebied vrij en zijn
houdbare schot verdween over
de vallen en mistastende doelman in het doel, 2-1. De vreugde
was echter van korte duur,
want een minuut later lag de
gelijkmaker in het Zandvoortse
doel. Wederom een verre voorzet, die onhoudbaar voor Nanai
in het doel werd gekopt, 2-2.
In eerdere wedstrijden viel
Zandvoort'75 na zo'n tegenslag
nog weieens terug, doch het
team groeit en vangt de klap.
goed op. Tien minuten voor
rust werd wederom een voorsprong genomen. De bal werd
eerst tegen de lat gewerkt waar-

na Castien er als de kippen bij
was om de bal in het doel te
schieten, 3-2.
In de tweede helft probeerde
Candia alsnog een gelijkspel uit
het vuur te slepen. De aanvallen werden echter door de
Zandvoortse defensie vakkundig opgevangen. Slechts eenmaal kreeg Candia een kans
maar die verdween ver naast
het doel. De Zandvoorters hadden toen al verder afstand kunnen en ook moeten nemen. Enige doelrijpe kansen werden
echter om zeep geholpen. Robin Castien kwam tweemaal
vrij voor het doel, doch beide
inzetten
gingen
rakelings
naast. Vlak voor het einde werd
de zege definitief veilig gesteld.
De Candia doelman redde eerst
nog, maar de terugspringende
bal werd bekwaam door Dennis
Keuning in het doel gestift, 4-2.

Stijgende lijn
„Het resultaat is goed," stelde Gerard Nijkamp. „In deze
fase moet je vechten voor elke
meter grond. De trainingen
worden weer drukker bezocht
en daar pluk je de vruchten
van. Deze stijgende lijn moeten
we nu vasthouden. Blijven we
goed trainen in de winterstop
dan moet het raar lopen willen
we niet boven de streep uitkomen. Na die stop vallen er altijd
ploegen af. Wij hoeven voor niemand onder te doen, het kan."

ssSïïiir

12-11
12-10
12- 9
12- 8
11- 7
10- 3

Hoofddorp
Kennemerland
IJFC
Velsenoord
ECH
Bloemenkwartier

Vierde klasse KNVB zaterdag
11-16
HBC
12-15
Castricum
11-14
SCW
11-13
DSC'74
11-12
Zandvoortm.
10-11
Velsen

10-10
11-10
12-10
12- 8
11- 7
10- 6

Eerste klasse H VB zondag
11-17
Concordia
10-16
BSM
11-15
EHS

Terrasvogels
Heemstede
VVH
Zandvoortmeeuwen
DIOS
Nieuw Vennep

11-14
11-12
11-12

Vogelenzang

DSC'74
THB

Tweede klasse II VB zondag
10-17
DEM 5
10-14
Concordia 2
NAS
9-13
Overbos
DSK
10-13
HYS
De Kennemers 2
8-10
TZB
NIJVV
10-12
Waterloo 3

SVIJ

10-10
10-10
U- 9
11- 7
10- 3
11- 3
7-11
10- 8
9- 3
9- 1
10- 1

Zeevisvereniging breekt
clubrecords op Guernsey
ZANDVOORT - Vorig
maand vertrokken twaalf
man van de Zeevis Vereniging Zandvoort, voor acht
dagen vissen naar het Kanaaleiland Guernsey. Tijdens deze vistrip werden
door de Zandvoorters vijf
nieuwe clubrecords gevist.

De eerste visdag zag er goed
uit, namelijk windstil en zo'n
twintig graden. In het begin is
het altijd even kijken hoe er gevist moet worden. De Zandvoortse vissers deden het met
het aas Sandeel, hetgeen inhoudt dat op kleinere soorten
gevist ging worden. De Polak,
een kabeljauwachtige vis die
weliswaar wat kleiner is van
soort geeft altijd zeer veel
strijd. Nadat er een stuk of tien,
van vier a vijf pond waren gevangen, werd de zeebaars belaagd. Daarvan werden er 27
stuks aan de haak geslagen.
Elke zeebaars was minstens
zestig centimeter en woog tussen de 1,5 en 2,5 kilo.
Ton van Hoek ving de eerste
dag een tarbot van 54 centimeter en Ton Goossens ving een
griet van 51 centimeter. Dat betekende twee nieuwe clubrecords. Op de tweede en derde
dag werd ook op zeebaars gejaagd. Een dat ging gepaard
met veel succes, gezien het aantal van 104 zeebaarzen. De vierde dag was het de bedoeling om
op platvis te vissen, maar de
eerste vis die gevangen werd
was een rode poon van 41 centimeter en 640 gram. Ook dit betekende een clubrecord voor

Blessures
teisteren ZVM
ZANDVOOST - Een
zwaar gehavend Zandvoortmeeuwen heert geen
gevolg kunnen geven jan
de goede resultaten van afgelopen weken. De Zandvoorters moeten voorlopig
in de wachtkamer plaatsnemen door een 0-1 nederlaag tegen Heemstede.
Zandvoortmeeuwen kon in
deze wedstrijd niet rekenen op
het vaste middenveld van de
laatste weken. Ed Vastenhouw,
Charles Das en Jos van der Meij
moesten met blessures aan de
kant blijven en stand-in Ruud
Echteld was door vakantie afwezig. De vervangers hebben er
alles aangedaan, maar er werden minder kansen gecreëerd
dan in voorgaande wedstrijden.
Bovendien kreeg Zandvoortmeeuwen met nog meer tegenslag te kampen. Roy van Huystee viel in de eerste helft al uit
en in de tweede helft moest ook
diens vervanger Jaap Harteveld
met een zware blessure het veld
ruimen.

Voordat het zover was gaf het
fysiek veel sterkere Heemstede
het technische Zandvoortmeeuwen geen kans in het ritTon Goossens. De zeebaars kon me te komen. Zoals vermeld
echter niet van het aas afblijven waren de kansen voor de Zandmet als gevolg dat nogeens 25 voorters nihil.
Heemstede
zeebaarzen werden gevangen. kreeg wel een paar mogelijkheFrans Goossens wist het eerder den maar doelman Ron Eergevangen record van zijn broer hart redde een paar maal voorte verbeteren met een griet van treffehjk.
54 centimeter, terwijl Ton
Goossens het record tarbot van
Zandvoortmeeuwen
leek
Ton van Hoek evenaarde. Goos- toch een gelijkspel uit het vuur
sens brak even later toch het te slepen. Doch tien minuten
record met een vangst van 65 voor het einde sloeg het noodcentimeter.
lot toe. De Heemsteedse spits
speelde zich knap vrij en loste
een geweldig en ook onhoudWrakvissen
baar schot, 0-1. In de slotfase
Het Nederlands record zee- probeerde Zandvoortmeeuwen
baars werd bijna gebroken door alsnog langszij te komen, maar
Peer Warmerdam. Met een het offensief miste kracht.
vangst van 79 centimeter kwam
„Ik had gehoopt dat we een
hij drie centimeter te kort om punt konden pakken," stelde
het record te breken. Leo Haak trainer Pieter Keur. „Dat had
brak het record inktvis met een een winstpunt voor ons betelengte van 53 centimeter. Mede kent omdat er niet meer in zat.
door de schipper verliep de vol- We misten wat kracht op het
gende dag teleurstellend. De middenveld. We hebben hard
laatste dag maakte dat echter gewerkt, maar sommige waren
weer goed. In het donker werd niet in de wedstrijd. Voorlopig
-gestart met het zogenaamde moeten we het zonder vele spewrakvissen. Met een hengel van lers doen. Ik denk dat zij lang50 Lbs en een grote reel met een durig zijn uitgeschakeld." De
stalen hoofdlijn, die een trek- winterstop, die over twee wekracht heeft van 60 Lbs, met ken voor Zandvoortmeeuwen
lood variéerend van 750 gram begint mag wat Keur betreft
tot 1000 gram, werd de vis op wel nu beginnen.
het wrak belaagd. Eerst werden
er wat lengen gevangen maar al
snel kwam de eerste congeraal
naar boven. Wat de maat betreft bleven ze onder het clubrecord, maar Frans Goossens ver- geslaagd
schalkte toch een leng die wat
ZANDVOORT - Dat de Zandlengte betreft tekort kwam,
maar het gewicht (10,100 kilo), voortse badmintonners dit jaar
betekende een nieuw clubre- in de competitie uitstekende resultaten behalen is inmiddels
cord.
wel duidelijk. Minder bekend is
evenwel dat Lotus ook op het
gebied van kadervorming uitstekend weet te scoren. Na het
aantrekken van twee externe
toptrainers is men er dit jaar
tevens in geslaagd enkele belangrijke
kaderopleidingen
naar Zandvoort te krijgen.
Het afgelopen weekeinde
werden in de sporthal Van Pagée de praktijkexamens gehouden van de opleiding tot Badminton Trainer A, waaraan
door maar liefst 20 kandidaten
(met elk 8 eigen leerlingen) uit
heel Noord-Holland werd deelgenomen. De resultaten van de
"Zandvoorf-opleiding waren
met 19 geslaagden en slechts l
herexamen boven verwachting
goed.

Trainers
Lotus

Lotus handhaaft zich aan de kop

ZANDVOORT - Het eerste team van BC Lotus
blijft, door het 4-4 gelijkspel tegen Airsport, op de
gedeelde eerste plaats
staan. Ook de andere
teams van de Zandvoortse
badmintonvereniging
doen het erg goed. Zo
staan de teams 2, 3 en 5
ongeslagen bovenaan en
bezet het vierde team de
tweede plaats.

In de thuishal De Pellikaan
had BC Lotus een nieuwe strategie bedacht om zo sterk mogelijk voor de dag te komen.
Een wijziging in de sterktevolgorde van de heren was de verrassende strategie en die bleek
succesvol. De eerste herensingle van Torn Geusebroek werd
weliswaar nipt verloren, maar
de tweede partij leverde een
overwinning op. Peter Smit, die
's morgens nog zijn trainerscursus met succes had afgerond, won de slopende partij,
na de tweede set in verlenging.
De damessingle van Francien
Ojevaar werd een eenvoudige
overwinning in twee sets. Ellen
Crabbendam had het een stuk
moeilijker. In een zenuwslopende partij pakte de Zandvoortse de eerste set met 12-10,
na een achterstand van 10-5. de
tweede set was duidelijk gemakkelijker en werd overtuigend gewonnen. Lotus kwam
daardoor op een 3-1 voorsprong, hetgeen een goede basis leek voor een overwinning.
Renée van Roode en Peter
Smit stonden in het herendubbel tegen zeer geroutineerde tegenstanders. Bij 13-13, in de eerste set, moest er een verlenging
aan te pas komen, die uiteindelijk door Airsport met 15-13
werd gewonnen. Ook de tweede
set was bijzonder spannend,
maar de Airsport spelers wonnen met 15-12.

De strijd om de titel blijft ongemeen spannend met nog zes kandidaten in de raceFoto Bram stijnen
Lotus kwam op een 4-2 voorsprong door een zeer eenvoudige overwinning van het damesdubbel Francien Ojevaar en Ellen Crabbendam. Het eerste gemengd-dubbel kon de beslissing brengen. Het zeer ervaren
Airsport koppel was echter iets
beter dan het Zandvoortse duo
Geusenbroek/Crabbendam.
Dan moest het tweede gemengd-dubbel de strijd maar in
Zandvoorts voordeel beslissen.

OSS turnkampioen
Burg. Engelbertstraat 21

Candia'66
VRC
NSC
CSW
Zandvoort'75
ZOB

12-18
10-17
10-14
12-14
12-13
11-12

Zevenhoven
Ajax
Volendam
RKAVIC
Woudenberg
HCSC

ZANDVOORT - De gymnastiekvereniging OSS heeft tijdens de
jaarlijkse regionale clubwedstrijden beslag gelegd op het turnkampioenschap. De wedstrijden werden gehouden in de Wethouder Verheyhal te Amsterdam waar een programma werd afgewerkt op de onderdelen, sprong, brug-ongelijk, balk en vrijeoefening. Op zaterdag wisten'de jongste turnstertjes, afdeling
meisjes een eervolle negende plaats te behalen. Op zondag was
het voor de jeugd-turnsters een spannende strijd, waarbij de OSS
meisjes tot aan het derde onderdeel op de tweede plaats stonden.
Bij het onderdeel vrije-oefening slaagden de Zandvoortse turnsters erin hun concurrenten te verslaan. Dat was goed genoeg om
uiteindelijk het kampioenschap, met een verschil van maar liefst
zeven punten, te behalen.

Peter Smit en Francien Ojevaar
verloren echter, na een hevig
gevecht hun partij, waardoor
Airsport alsnog langszij kwam,
4-4.
Waarschijnlijk had de vermoeidheid toegeslagen bij de
Zandvoortse badmintonploeg
aangezien 's morgens al examens werden afgelegd voor de
trainerscursus. Daarbij slaagden zowel Peter Smit als Francien Ojevaar, alsmede Rika Koper wist het fel begeerde diploma te behalen.
Wat de eindstand betreft was
het de zesde keer, dit seizoen,
dat Lotus gelijkspeelde. De
strijd om de titel blijft ongemeen spannend met nog zes
kandidaten in de race. Zondagmiddag speelt Lotus de belangrijke wedstrijd tegen Merenwiek 3, en om in de race te blijven moet er gewonnen worden.
Aanvang twaalf uur.
Uitslagen: Lotus' l - Airsport
4-4, Lotus 2 - Amsterdam l 7-1,
Lotus 3 - Duinwijck 13 6-2, Lo-

tus 4 - Overbos 2 7-1, Lotus 5 Flower Shuttle 8 6-2, Lotus Al Overbos A2 2-6, Lotus BI - Overbos B2 5-3, Lotus C2 - Overbos
Cl 1-7.

Onder de geslaagden waren
de B.C.Lotus leden Francien
Ojevaar, Rika Koper, Peter
Smit en Roy Rademaker, die
allen slaagden. Rika Koper
slaagde er bovendien als enige
kadidaat in om voor het praktijkdeel de ideale acht te scoren, een geweldige prestatie die
mede tot stand kwam door de
enorm enthousiaste medewerking van haar jeugdige leerlingen. Lotus-trainer Riek Prins
wilde daarbij niet achterblijven, hij behaalde dit weekeinde
op Papendal zijn fel begeerde
B-diploma, eveneens met de
beste score.
Omdat ook de eerder dit jaar
georganiseerde badminton-begeleiderskursus met 21 deelnemers in een enorme behoefte
bleek te voorzien zullen er ook
het jaar in Zandvoort weer de
nodige kursussen worden gehouden. In samenwerking met
de Nederlandse Badminton
Bond wordt er eind februari in
de Van Pagéehal gestart met zowel een tweede kursus voor
badminton-begeleiders alsook
met de bijzonder leuke nieuwe
en korte opleiding voor Jeugdleider Badminton.

Topscorers

OWickniLdu/JB

Castien (Zv.75)
De Haan (ZVM zon)

©@

F. van Rhee (Z.V.M.zat)

•MUUL

Longayroux (Zv.75)

®®»©®

Fred Zwemmer (TZB)

R. van Laere (Z.V.M)
10

15

Afgelopen weekend werd er aardig gescoord door de Zandvoortse
clubs. Zandvoort'75 en het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen
scoorden viermaal. Het team van lijstaanvoerder Riek de Haan
kwam echter niet tot scoren. Toch bleef de Zandvoortmeeuwen
spits aan de kop. Wel wordt het op de tweede plaats dringen, omdat
Robin Castien tweemaal doeltrof en Paul Longayroux schoot de bal
eenmaal tegen het net. Ferry van Rhee kwam de top vijf binnen
door driemaal te scoren.
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WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

K.J.C. Z 25

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

vraagt nieuwe leden
voor de
KLAVERJASVERENIGING

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

prijsopgaaf.

Start 7 jan. '93
Kantine Zandvoort Meeuwen

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Wij wensen alle kinderen van de
Peuterspeelzalen van 't Stekkie en
de Mariaschool een heel fijn
sinterklaasfeest.

Aanvang 20.00 uur.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Sint Chippendale en
Lingerie Piet
bezoeken zaterdagavond

Soc. de Manege Zandvoort
Sint zat al weken ie denken
wat hij de MANEGE singles zal schenken.
Voor ciiiqeb. mensen een gezellige avond
zander franje,
bent n een beetje stout geweest dan moet n
misschien wel mee naar Spanje.

Alweer een gezellige dansavond met
life muziek en top-entertainment.
Corr. gekleed vanaf 25 jr.
entree ƒ15,- Info 16023.

Dit feest
wordt gesponsord door:

Zeestraat 65:
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

fijn appartement nabij centrum, strand en
station. Ind. entree, trap, hal, woon/slaapkamer en suite met open haard en keukenblok, balkon aan noord- en zuidzijde,
slaapk., badk. met douche en toilet, c.v.
gas.
Prijs ƒ 130.000,- k.k.

Zelfs
Sinterklaas Q
koopt hier
z'n lett

Stationsplein 13/11:
pal tegenover station prachtig driekamerappartement met veel luxe en privacy op 4e
etage. Uitzicht op zee, duinen en dorp. Verrukkelijk zonneterras op zeezijde in op en
top onderhouden appartementencomplex
RESIDENCE MONOPOLEII. Indeling: complete luxe Siematic keuken, grote badkamer met ligbad en aparte doucheruimte, 2e
toilet, luxe betegeling tot plafond, bijkeuken
met eigen c.v. Royale living 7.50x5.45, 2
slaapkamers 4.45/3.00x3.00. Op parterre
grote berging en parkeergarage met eigen
parkeerplaats. Video entrance beveiliging.
Bouwjaar 1989. Servicekosten ƒ 287,-p.m.
.Vraagprijs ƒ 359.000,-k.k.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

J. van Campen
en Zoon
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 15449
voor al uw schoenreparaties en
sleutelservice.

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse, specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Drogisterij "BOUWMAN"
B. HammingayG. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

(jutte Toione
Beide Kerstdagen geopend
a la carte
reserveren gewenst

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
«IJSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

ONTDEK DE ECHTE BAKKER:ECHT_JE PROEFT T!

Echte Bakker

VAN

Komt vrij
voor perm.

1- a 2-pers.
app.,

BALK

best. uit 2 gr. kam. waarvan 1 m. keuk.blok. KI. hal,
compl. badk.

Hogeweg 28 - Tel. 12989

Huur ƒ725,- p.m.
1 mnd. borg.
Tel. na 18.00 uur 15620.

MAKELAAR QG.

ZOJKA FASHION
voor betere dames- en herenmode.
Gevestigd in een gezellige en gemakkelijk te bereiken
winkelstraat in Amsterdam-Zuid houdt •

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944 */Fax 02507-17596

GROTE SEIZOENSOPRUIMING
al onze topmerken voor slechts
ƒ75 - ƒ100 - ƒ225 per stuk!

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

Wij zoeken voor uitbreiding van ons team

ENTHOUSIASTE
VERKOOPSTER (M/V)

KOPLOPERS
GEVRAAGD

Wij bieden een prettige werksfeer en een
goed salaris.
Telefonische reacties: 02507-19067
023-248670
T.n.v. M. Horneman

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel
extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor
de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor
vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

aavertee' mae kr

Maasstraat 125 bij de RAI. Tel. 020-6640990
Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur

Je kunt nu aan de slag.

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HORECA- GROOTVERBRUIK
EN PARTICULIEREN.

Grote

Je verdient tenminste:
Krocht 5-7, Zandvoort
naast AH.

ƒ 90,- per week.
Bel: 02507-16821
• (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN]

Uw nieuwjaarsgroet
in het
Zandvoorts Nieuwsblad
van 30 december 1992

inzenden
uiterlijk
14 december

Weekmedia
Postbus 51
1 1 80 AB Amstelveen

B

Tel.:
Fax:

SUPERSTUNT!
Wil heten de Dekamarkt van harte welkom in Zandvoort en
zijn trots dat we als 'Ambachtelijke kwaliteitsslagerij'
midden fiissen deze grote supermarkten
mogen zitten.

020-6475393
020-6475449

VMtNSHUS

ƒ 40,- excl. 6% btw

Ik kies model:.
ƒ 80,- excl. 6% btw

Naam:
Adres:

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots
Lams- en Rundvlees, gelders Varkensvlees, kip, kalkoen,
kalfsvlees, wild en veel specialiteiten.

Postcode:
Plaats: -Handtekening:

: WAARDEBON - WAARDEBON -WAARDEBON - WAARDEBON -

Mager RUNDER

GEHAKT

van l 2.95 voor

Mijn tekst luidt:

Geldig t/m zaterdag 12 decambar a.s.

ËÖUCHERIE
ƒ 25,- excl. 6% btw
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AMBACHTELIJKEKWALITEfTSSLAGERIJ
VOOR HORECA --GROOTVERBRUIK
EN PARTICULIEREN.

'• Grote krocht 5-7, Zanovoort
; naast AH

't Kamt in de Sus
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week 49

Mini disc combineert voordelen van
cassette en cd

; Wie zoet is krijgt
lekkers...

Wie dezer dagen met volle
teugen van pepernoten en
kruidnoten geniet, zal waarschijnlijk niet beseffen dat het
strooien van dit snoepgoed een
voortvloeisel is van een vruchtbaarheidsritueel.
De audiomarkt heeft dit
'Wanneer de voorloper van
jaar bij lange na niet
Sinterklaas, de Germaanse god
voldaan aan de
Wodan, op zijn paard door de
voorzichtige
lucht 'reed' placht hij vruchtverwachtingen.
Ondanks
baarheid over het land (en via
de schoorsteen ook over mens de introductie van enkele
opzienbarende
en dier) uit te strooien. Dat
dachten zijn 'onderdanen' al- ontwikkelingen, verwacht
thans en daarom gooiden zij
men in 1993 nog geen
met appels en noten, symbolen verandering in de situatie.
van vruchtbaarheid. Dat die noten in latere tijden niet meer door Evcrhard Hebly
van de boom kwamen, maar uit
dé oven, mocht de pret niet druken. De gewoonte kinderloze
AT HET, ONDER andere
echtparen met Sinterklaas pein deze branche, slecht
pernoten te schenken, is waargaat, is duidelijk. De prijschijnlijk op het Germaanse ge- zen van audio-apparatuur zijn
bruik terug te voeren.
gedumpt en dat is geen best teken. De audiomarkt is het
slachtoffer geworden van de val
Pepernoten
van de Berlijnse muur die geTegenwoordig zijn er andere volgd werd door oorlogen, onmiddelen om de vruchtbaar- rust, algehele economische maheid te regelen, maar dat is laise, een valutacrisis en ga
geen reden om de pepernoten maar door. Berlijnse muur?
nu maar aan de kant te schui- „Een cruciaal moment," zegt
ven. Daar zijn ze te lekker voor. drs. Leo van Dalen namens
Er bestaat nogal eens verwar- Sony Nederland.
ring over de begrippen kruidno„Er heerste een euforische
ten en pepernoten. Pepernoten stemming. We waren allemaal
zijn de taaie, koekachtige brok- positief en zagen vooral in het
jes; kruidnoten de platte harde voormalige Oostblok nieuwe
rondjes. Van elk geeft het Voor- markten. Maar toen begon de
lichtingsbureau voor de Voe- ellende in Europa en daar krijg
ding een recept.
je dus een afwachtende hou.Pepernoten: 250 g rogge- ding van. De consument pakt
bloem, 125 g tarwebloem, zout, namelijk al die negatieve ecoVf theelepel bakpoeder, 10 g nomische signalen op. Tegenkoekkruiden, mespuntje gema- woordig spaar je niet meer voor
lén anijs, l dl water, 125 g ho- een audioset, maar voor een
nïng, 75 g stroop, Vi dl karne- korte vakantie. We verwachtmelk. Meng de roggebloem, de ten voor 1992 een marktgroei
tarwebloem, het zout, het bak- van twee procent, maar daar
p'beder en de specerijen in een blijven we dik bij achter. In
kom. Verwarm het water en 1993 zal de markt nog niet beter
roer hierdoor de honing en de worden, vrezen wij."
siroop. Giet het mengsel en een
Het gaat dan weliswaar niet
deel van de karnemelk in de optimaal in de branche, de
kom en roer er een vrij stijf techniek schrijdt voort en je
bjeslag van. Verdun dit eventu- kunt afvragen waar het toe leie^l met nog wat karnemelk, den gaat, al is dit laatste voor de
baat het beslag opstijven. Druk kenner geen kwestie van koffierfet uit en snijd er stukjes van. dik kijken maar juist zo klaar
Leg de stukjes op ene ingevette als een klontje.
bakplaat. Bak de pepernoten in
een hete oven (200° C) in 20 miCd-markt verzadigd
nuten gaar.
> Kruidnoten: 50 g bloem, 50 g
De kenner legt al snel verzelfrijzend bakmeel, 50 g mar- band tussen beeldscherm en
.g'arine, zout, 25 g bruine bas- audio. Maar voor de nieuwe
terdsuiker, 25 g stroop, l'/2 thee- produkten (met name de mini
lepel speculaaskruiden, ca. 2 disc van Sony en de digitale
eetlepels water.
compact cassette van Philips)
Doe alle ingrediënten en de bij het grote publiek zijn aangehelft van het water in een kom. slagen, zijn we wel weer twee
Snijd de margarine met twee jaarverder.
, .>.
messen tot kleine stukjes.
„Je hebt altijd een groep zogeKneed er met de hand een steyig deeg van. Voeg eventueel
nog wat water toe. Draai van
het deeg 30 tot 40 kleine balletjes. Leg de balletjes op een ingevet bakblik en druk ze wat
plat. Bak de kruidnoten in ene
warme oven (160° C) in 15 minuten gaar.

volgen, kunnen wc op onze
klompen aanvoelen.

Hebbedingetje

D'

tijd voorop op het gebied van
audio-apparatuur. De verkoop
van pick-ups is nihil en een audioset voorzien van pick-up is
al niet meer standaard.
Sony probeert het volgendjaar met
de mini disc,
waarin
de
voordelen
van cassette -----en cd verenigd zijn. De md is vooreerst
klein, 64 mm in doorsnede.
Toch biedt het dezelfde hoeveelheid muziek als de cd. De
md is bestand tegen stof,
schokken en hoge temperaturen. Het belangrijkste kenmerk
is de gemakkelijke toegankelijkheid of random-access. Dit
wil zeggen dat je een gewenst
muzieknummer direct kunt selecteren en ten gehore kunt
brengen. Sneller dan bij de cd.

diverse platenmaatschappijen
op md uitgebracht.
Door de grote schokbestendigheid is de md uiterst geschikt voor walkman of auto.

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!

Invoegen

naamde early adapters die een
nieuw produkt direct aanschaf fen, daarna heb je even een gat
en het grote publiek komt daar:
na pas."
De cd-markt is verzadigd. Zeventig procent van de huishou-

OVEMBER, DE gemiddelde temperatuur bedraagt 9,5°C.
en er valt zo'n 70 millimeter regen. De dagen korten
en vorst aan de grond
komt .even vaak voor als
windkracht acht a negen.
Geen weer voor werk buitenshuis.

N

door Bram Wolthoorn

SKIËN IN DE KERSTVAKANTIE
De beginner of gevorderde kan in de Kerstvakantie van
donderdag 24 december t/m zondag 3 januari kennis
maken met skiën of snowboarden op de SKIPISTE
HOOFDDORP.
WAT IS -DE AANBIEDING?
Skiën
proefles ƒ 12,50 i.p.v. ƒ21,-

(incl. materiaal)
Snowboarden
proefles ƒ 20,- i.p.v. ƒ 27,50 .
(incl. materiaal)
voor 2 weken vrij skiën ƒ 59,-.
Skipas
Bovenstaande korting ontvangt u alleen na het inleveren van onderstaande volledig ingevulde bon.

Tijd voor de tuin op de zitbank, met een boek in de hand
en een glas wijn onder handbereik. Lekker leeswerk om ideeen op te doen, bieden bij voorbeeld de volgende uitgaven.
Dromen van Tuinen - F. Greenoak • Verdeeld over een twintigtal hoofdstukken worden
verschillende tuintypen omschreven. De beschrijving van
elke tuinsoort begint met een
korte inleiding, waarin de kenmerken van de betreffende tuin
worden omschreven. Een aantal sfeervolle foto's illustreert
met veel gevoel voor detail en
compositie de behandelde tuinsoorten.
De Nederlandse uitgave is uit
het Engels vertaald en voor Nederland bewerkt door Elisabeth de Lestrieux, die - niet ten
onrechte - ook aan Nederlandse en Belgische tuinen veel aandacht heeft besteed. Dromen
van Tuinen is een smaakmakende uitgave, die een bron van
gloedvolle toepassingen in de
eigen tuin kan vormen.
Vertaling en bewerking: Elisabcth
de Lestrieux. Terra B.V., Zutphen. 192
pagina's - prijs ƒ 49,90. ISBN 90 625
5423 7.

RESERVEREN
Voor de ski- en/of snowboardlessen dient u van te voren
te reserveren. U kunt dit doen door de Skipiste Hoofddorp, Arnolduspark 10 te bellen, tel. 02503-34746 van
maandag t/m vrijdag 17.00-21.00 uur en op zaterdag en
zonderdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Bon voor^ onze lezers
Tegen inlevering van deze bon heb ik na telefonische
reservering recht op een proefles skiën of snowboarden.
Naam:
Adres:
Postcode: —
Telefoon: —
Skieles d.d.:

Van Dalen: „Door de plannen
met de md wordt ook de cd
naar een hoger plan getild. De
geluidskwaliteit komt op een
hoger niveau, maar of het werkelijk hoorbaar is, weet ik niet,
ik hoor het in elk geval niet. Uit
onderzoek is gebleken dat vijftig procent van de ondervraagden, vakjongens, het verschil
hoorde tussen de cd en md. Wat
dat verschil dan precies was,
konden ze echter veelal niet
aangeven. Men vindt de md
warm klinken. Toen de cd op de
markt kwam, vond men dat geluid koeler dan dat van de lp."
„De md moet de introductie
van de cd overtreffen omdat de
meeste mensen inmiddels vertrouwd zijn met digitale geluidsoverdracht. Jongelui willen alleen nog maar de kwaliteit
van de cd. Daar
- komt nog bij:
de md is een
klein hebbedingetje. Een
leuk cadeau- artikel en dat
kun je van een
onbespeelde cassetteband niet
meer zeggen. In uiterlijk 1995
moet de md doorgebroken zijn,
maar goed, we weten inmiddels
dat er zoveel factoren een rol
spelen. Misschien kiest de consument wel massaal voor de digitale compact cassette van
Philips die al op de markt is."

'Nederlander loopt op gebied
van audio-apparatuur voorop'

dens beschikt tegenwoordig
oVer een cd-speler en daarmee
heeft Nederland de hoogste penetratie ter wereld. Dat heeft
ons land ook op het gebied van
walkmans. Samen met-de Japanner loopt de Nederlander al-

Dat is dan ook de markt waar
Sony in eerste instantie op
mikt. In december komen twee
walkmans (vanaf duizend gulden) plus een auto-md (tweeduizend gulden) op de markt.
De hifi-set, exclusief cassettespeler, volgt in het voorjaar.
Dat andere audiomerken gaan

Daarbij is het de eerste magnetische-optische disc voor opname door de consument. Van
Dalen: „Een voorbeeld: je
neemt iets op van cd naar md,
E LIEFDE
maar middenin staat een numtussen een Indiaan
mer van drie minuten dat je
en een blanke vrouw
niet mooi vindt. Dan kun je dat is het belangrijkste thema
nummer eruit halen en op dede de in 1920 gemaakte
zelfde plaats een nummer van vanfilm'The
Last of the
twee of vijf minuten invoegen.
Het is niet mogelij-k om per Mohicans'. Het is de vierde
film die te zien is in de
abuis over ander materiaal op
serie Nostalgie in
te nemen." Inmiddels wordt
Tuschinski. Op
hard gewerkt aan de software.
Tegelijk met de introductie
zondagmorgen 20
worden ongeveer 300 titels door
december.

Feestversiering natuurlijk - A.
Mierhof • Een bijzonder tuinboek. Afhankelijk van het jaargetijde en dus van het in de tuin
beschikbare materiaal, geeft de
auteur basistechnieken en materiaalkeuzes voor het maken

Phillips (Kruiden, Bloeiende
Heesters, Bomen) kent, zal de
nieuwste uitgave van hem, Vaste Planten, geen verrassing zijn.
Het is zijn dikste en meest prestigieuze boek geworden. Het
telt 475 pagina's, waarin de auteur 2500 vaste planten beschrijft.
En, zoals hij in al zijn andere
uitgaven doet, heeft Phillips
ook aan de weergave van deze
2500 vaste planten een eigen invulling gegeven. Alle planten
zijn in- een natuurlijke omgeving gefotografeerd en van de
specifieke delen ervan zijn fotografische
presentaties
gemaakt. De planten zijn naar gelang hun bloeiperiode gerangschikt naar de seizoenen. Bij
iedere plantesoort wordt het
land van herkomst gegeven en
vermeld onder welke omstandigheden de plant het best gedijt. Ook de mate van winterhardheid (minimaal -5°C.) van
de plant wordt vermeld.
Over het samenstellen en
ontwerpen van borders met
vaste planten zijn talrijke ideeen te vinden. Gegevens over
welke planten in borders te
combineren, ontbreken niet.
Een zeer uitgebreid register en
een lijst van kwekers van vast
planten besluiten deze bijna encyclopedische uitgave. De gebruikte naamgeving van de vaste planten sluit aan bij de naamgeving die door Nederlandse
kwekerijen wordt toegepast.
K li sa h c l h
l e s t ri
Vaste Planten kenmerkt zich
Dromen van Tuinen bevat sfeervolle foto's
door een zeer grote hoeveelheid
exacte informatie in tekst en
ke versieringen. Met weer een beeld,
van versieringen.
waardoor deze „bijbel"
kerstmis
vol
versiermogelijkHet aankleden van het inteeen
standaardwerk
is voor horieur met gezellige, sfeervolle heden in het verschiet, is Feest- venier en tuinier.
dingetjes van het land staat vol- versiering natuurlijk een mooi
Terwijl het leven in de tuin
op in de belangstelling. Veel is en praktisch boek om cadeau te zich
tot in de-bodem heeft tete koop, nog meer is zelf te ma- doen of om zelf te hebben en te ruggetrokken, trekt de tuinier
ken. Deze uitgave, met hoofd- gebruiken.
.1. H. r.ottmer, Blocmcndaal. 94 pagi- vanachter z'n dubbele vensterstukken over verzamelen van na's
- prijs ƒ 34.50. ISBN 90 257 2310'!. , glas z'n plan voor de komende
materiaal, kransen, guirlandes,
lente.
bollen en boompjes, tafelversieHet Spectrum B.V.. Utrecht. 475 paVast
e
Planten
Roger
Phillips
ffina's
- prijs f 137,50 gebonden. ISBN
ring en nog veel meer, geeft
90
274 2753'4.
Voor
wie
de
boeken
van
Roger
voor ieder jaargetijde specifier ra a ces ca G r t' t" u c a 'u

Fietsbijbel
Afgezien van de periodieke
onderhoudsbeurten
door de fietsenvakman twee keer per jaar is een
goed advies - kan je ook als
fietser zelf de nodige en
noodzakelijke zorg aan de
tweewieler besteden. Een
goed onderhouden fiets
gaat langer mee em rijdt
comfortabeler, aldus de
Stichting Fiets! Een nuttige handleiding voor de doehet-zelver is het door Han
Goes geschreven boek
'Fietsverzorging'.
Dit bijna driehonderd
bladzijden tellende boek
wordt wel 'de bijbel voor
fietsers' genoemd en bespreekt alles, van de meest
eenvoudige tot de meest ingewikkelde zaken. Een tipje van de sluier: hang de
fiets bij voorkeur op, zodat
je overal goed bij kan. Om
het laatste vuil te verwijderen doet een lapje met petroleum wonderen.
'Fietsverzorging' kan door storting van dertig gulden op postgirorekcning 234567 worden aangevraagd bij Stichting Fiets! in Amsterdam.

Tuschinski draait nostalgische
film 'The Last of the Mohicans'
D

Tuinboeken voor lange winteravonden

Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding raadplegen: 070-3 510 810.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
•.
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

neur alle opnamen nakeek en
het laatste woord had over de
heropnamen. Tourneur gebruikte de magie van de camera. De camera zit soms bovenop
de personages, hetgeen de Indianen doet uitkomen als Afrikaanse negers en geschminkte
blanken. Scènes en personages
zijri tot een bijzondere compositie bijeengebracht. Licht en
schaduw heeft de regisseur
fraai gearrangeerd, objecten
zijn artistiek geplaatst en afstanden effectief gemeten.

The Last of the Mohicans
speelt zich af op het latere
grondgebied van Amerika en
Canada in 1757 tijdens de
Frans-Engelse oorlog. In een
idyllische omgeving is een romantische tragedie gesitueerd.
Alice en Cora Munroe proberen
zich bij hun vader, een kolonel
van het Engelse leger, te voegen. Daartoe ondernemen ze
een gevaarlijke tocht naar Fort
William Henry. Onderweg vallen ze ten prooi aan door de
oorlog verdeeld geraakte Indianenstammen.
Centraal in het verhaal staat
de liefde tussen Cora en de nobele en moedige Indiaan Uncas.
Maar ook de boosaardige Magua, uit een Indianenstam die
de zijde koos van de Fransen,
heeft zijn zinnen gezet op de
kolonelsdochter. Vluchtpogingen, verraad en uitdagingen leiden tot een gevecht tussen de
rivalen waarbij zowel Uncas als
zijn geliefde sterven en Magua
getroffen wordt door een kogel
van een blanke bondgenoot van
Uncas.
Volgens vele critici is de film
het meesterwerk van regisseur
Tourneun Al weet men niet zeker of de film wel helemaal aan
hem moet worden toegeschreven. Tourneur werd namelijk
aan het begin van de opnamen
ziek en viel ook nog van een
cameraverhoging, waarna hij
drie maanden het bed moest
houden.

The Last of the Mohicans was
vroeger alleen bekend in zwartwit versies. In 1990 werd in de
archieven van het Nederlands
Filmmuseum een gekleurde nitraatversie teruggevonden. Het
betreft een getinte kopie. 'Tinting' van het beeld is te herkennen als ook de witgedeelten in
tegenstelling tot 'toning', een
kleurzweem hebben. De kopie
werd gerestaureerd en van
nieuwe Engelse tussentitels
voorzien (de gevonden kopie
bevatte Tsjechische titels).
Het ligt in de bedoeling dat
eind van dit jaar een moderne
versie van de film in de bioscoop gaat draaien. Vandaar
dat de oorspronkelijke film, gebaseerd op het boek van James
Fenimore Cooper, als historisch meesterwerk in Tuschinskite zien is. De serie Nostalgie in Tuschinski is een initiatief van Cannon Cinema B.V.
in samenwerking met het Nederlands Filmmuseum en
Weekmedia. Via onderstaande
bon krijgt u drie gulden korting
op een kaartje voor de film The
Last of the Mohicans.

Rechterhand
Clarence
Brown nam de zaak over. Hij
werd later zelf bekend als de
grote Garbo-regisseur. Vast
staat in ieder geval dat Tour-

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ 10,- slechts ƒ 7.- per
persoon voor de film The Last of the Mohicans op zondagochtend 20
december om 10.30 uur.

Naam:
Adres:

Woonplaats:
Aantal pers.:
Snowboardles d.d.:

geefr u meer!

Postcode:

Woonplaats:,

Aantal personen (ma. 4 per bon):

geeft u meer!

PANASONIC 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type TX1988; 63cm Flat Square beeldbuis, 50 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met geheugen, stereo,
scart-aansluiting, sleep-timer en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs'1788.SONY CAMCORDER
F 455;Topper! 3 lux, Sxzoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbediend, var. sluitertijd. '2550.-

ft

ri
K
n
63 CM STUNT
ft JVC
STEREO TELETEKST

1299.-

h
M
W

M

1499.-

MINI-CAMCORDER

F60; CCD, 6x motorzoom, SuDerimpose, hi-fi. Adv. '2299.-

1249.-

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.-

SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

1749.-

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099.-

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

SAMSUNG RE570

m 239.-

i

a>ca

J.a*

i

HI-8TRAVELLER

TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
-HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

SIEMENS1000 TOEREN
1000 toeren. Adviesprijs'1878.-

2399.-

1445.-

AEG LAVAMAT RVS

MOULINEX
KOMBI-MAGNETRON
800 WATT + GRILL

PANASONIC NVG1 "

VHS videocamera. "1895.-

JVC SUPER CAMERA

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

1299.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. '769,-

'HILIPS/ WHIRLPOOL

SET 399.-

BROTHER ER7341

BAUKNECHT K/V

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

859

pWii /jQÜ
ifMl ÉfiJO.
KOMBI MAGNETRON

riiffi 11Q c M
rfifftf I l^ü.

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill."

549.

PHILIPS/WHIRLPOOL
plg4 O/[C _
\M& OIO.

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

BAUKNECHT WA6500

32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt
om2bordeninteplaatsen. *1095.-

795.-

PTgii

CQÜ
iïm9 Daïl
É-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

SHARP HI-FI VIDEO

849.-

1295.-

1199

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

1SI
1299 SONY HI-FI VIDEO
l £n ^f ^f g \

SLV615;VHS-HQ,4koppen,
8 uur, shuttle, ab. *1990.-

thuisbezorgd.-^

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

595.-

595.695.-

BAUKNECHT 2304

"ype KSV; De nieuwe met 260
ter inhoud. Adviesprijs*1199.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.*799.

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HO Super Visio'h, +
TELETEKST + PDC! '1409.-

37 CM'KLEUREN-TV

365.-

749.-

HS-HQVIDE
PHILIPS VHS-HQ
VIDEO
312; 3 koppen,
beeld,
n, perfekt bee
iediening.*114
LCD-afstandbediening.
* 1145.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

649.

PHILIPS VHS-HQ
HS-HQVIDE
VIDEO
VR200; Afstandbediend.
idbediend. '825.'82

GARANTIE

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter me
REGELBARE cèntrifugegang
tot 850 t.p.min. Thermisch ge
stuurd, eco-knop. *1495.-

539.499.579.-

ARISTONAWHS
VHS VIDEO

SB01; HO, afstbed.
;t.bed.Adv.'995.Adv.'995.Iteletekstl

899.-

JVC VHS-HQ
IQ VIDEO

m

AEG TURNETTE

HRDX20; Afstandbed.
*879.!tandbed.*879.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

999.-

STUNT! VHS-HQ
VIDEO
IS-HQ'VIDEO

1000 TOEREN RVS BL

449.-

BLAUPUNKT 70 CM
j"! STEREO TELETEKST

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering metformicabovenblad. Officiële garantie.

365.-

PHILIPS 140 LITER

Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-

1099.-

ZANUSS1140 LITER

445.-

PHILIPS 160 LITER

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!
LCD-afstandbediening. '1220.-

495.575.-

849.

BOSCH KTF1540

SONY VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

V212; afstandbediend. * 1000.-

BAUKNECHT 160 LTR

699.-

Adviesprijs*869.-

595.

BLAUPUNKT 55 CM BLAUPUNKT VIDEO
STUOTSUPERTELETEKST RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

b-iw
948.ARISTONA TELETEKST

849 •"

nre% T7Q
liWfef

j l ö."

~~ 349.-

ARISTONA 51 CM

499.

perfekt beeld, afst.bed. '988.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

VSF200; Afstandbediend. "768.

498.
549.SETEB
& GOEDKOPER!
PHILIPS VHS 4 KOPPEN

549.799.1299.-

669.

MAKKELIJK'.
....

.. .

..

m 699.-

BAUKNECHT LUXE

1199.-

-

.

'

.

.

MERKCENTRIFUGE"

.

.

.

Bij BCC kunt u etectronisch betalen met l HAARLEM
•".'•
.
denN-codevanuwbank-ofgiropa*
l Winkelcentrum Schalkwijk
(zonder extra kosten). BCCgemakl
| Rivièradreef37
*

l

(BEVERWIJK
l Winkelcentrum De Beverhof
iBeverhof 16 (alleen witgoed)

Type GSD1311; Adv. '848.

BOSCH VWPS2100

STUNT!! VRIESKIST!!

MIELE VW G521

169.

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
.

.

.

.

348..

'

.

m 799.-

BAUKNECHT VW3PR

BOSCH VRIESKAST

MIELE DROGER

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:
_^
SONYUXS90II 10 voor
35.TDK El 80 HS
4 voor
3O.-

FK055A; Elekttsche - INFRA - oven,
nkl. grill en kookwekker. '1510.-

6 programma's, 12 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*1099.-

Type AFB095; Adv.*665.-

SIEMENS CONDENS

HQ VIDEORECORDER

968

ATAG GAS-ELEKTRO

D310WF
LUXE VAATWASSER

PHILIPS VRIESKAST

CONDENSDROGER

VR412; perfekte beeldkwaliteit, dubbele
speelduur, LCD-afstandbediening.*1245.-

4101 V; Gas-elektro fornuis!
nkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

Handig opzetvrieskastje, waa
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. *595.

va599.

AKAI VHS-IHQ VIDEO

758

PELGRIM SUPERLUXE
AS-ELEKTRO FORNUIS

OPZETVRIESKASTJE

BAUKN./BOSCH/AEG

BLAUPUNKT PM3741

440 jasmijn. Adviesprijs*1225.-

1348.

RVS REVERSEREND

AKAI 3 KOPPEN VIDEO

688,

ETNA FORNUIS

KFF452; Luxe gas-el'ektro
ornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
<ookboek. AdviesprijsM 735.-

Type TD50; Adviesprijs*649

GRUNDIG 51 CM TEKST

<N5404; Gas-elektro. "1049.-

1098

ZANUSSIWASDROGER

J30;VHS-HQ,3koppen.*1157.

638.

NDESIT G/E FORNUIS

ATAG INFRA TURBO;

4 koppen, afstandbed. '1695.

PANASONIC VIDEO

ype KN5402WO; Adv. *849.-

ETNA FORNUIS 14.00

160 liter, 2-sterren vriesvak.

SONY3 KOPPEN VIDEO

ARISTONA 55 CM
O STEREO TELETEKST

NDESIT
ORNUIS

265.- u 5585-

160 LTR. KOELKAST

Inclusief aparte 2800-toerei
centrifuge. Adviesprijs.*1375.

bediening!
70KV971 7; Adviesprijs*2275. Inkl. afstandbediening!

O

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

BOSCH 2-DEURS .

STUNT! 550 TOEREN

'

3 IN 1 + DRAAISPIT

PHILIPS/WHIRLPOO

HOLL 1000 TOEREN

1399.-

885.

ZANUSSI 2-DEURS

pTgii *7QQ
liïFw ƒ 3«f."
ZANUSSI WASAUTOM.

F65;4koppen,VHS-HQ.'1894.-

699,-

'ype 2023; Tweedeurs 4terren kombikast. Adv.*899.- KOMBI MAGNETRON

Nederlands topmerk. '1199.-

PANASONIC VHS HI-FI

SHARP KOMBI R7V10

NDESIT 2-DEURS

495.-

1000 TOEREN LUXE

BLAUPUNKT VHS HI-FI

1 d\4ft-J

1095.-

*

750; 4 koppen, 8 uur. '2095.-

Nederlandse Philips garantie.

1195.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1299.-

1099.-

63 CM TELETEKST

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

iffH&n mnMt^ÊmÊÊHr

830; TOPKLASSE! '1899.-

Nederlandse Philips garantie.

445.-

INDESIT 1200TOEREN

JVC VHS HI-FI VIDEO

70 CM TELETEKST

R8180;750Watt+draaiplateau.
:

Ondanks grote inhoud kom
•akte afmetingen. Kwalitatief
itstekende koeler/vriezer. PANASONIC NN8550
\dviesprijs '848.-

VCH80; VHS-HO, inkl. afType 25GR5760; 63cm flat standbediening. Adv. '1299.square, in-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en
afstandbediening. Adv.'2075.-

1395.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

899.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

m 349.-

MOULINEX KOMBI
HET 819." 800
WATT + GRILL
dIELE KOEL/VRIES

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaanbieding? A d v i e s prijs*1j49.-

Inhoud 17 liter, 800 Watt
vermogen, grill-element
(1100 Watt), negen standen,
tijdklok, eenvoudige bediening, draaiplateau, grillrooster en roestvrijstalen
binnenwand.
Adviesprijs*684.-

1399.-

HÉT 719."

mïï? 1093."
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

F375; 8x motorzoom, hi-fi, lader, afstandbediend. '2220.-

ANUSSI K/V (OJ)

plg4 -j OQ C

WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T

1299.-

m 479.- §Èf 269.SAMSUNG DIGITAAL

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST SONY CAMCORDER

1499.-

m 199.m 219.-

Snel ontdooien en verwarmen.

Type W750; Voorlader, RVS
OEL/VRIES KOMBI
trommel EN kuip, centrifugeert een twee deurs koelkast maar
tot 1150 toeren p/m;buiten- en echte 280 liter 2-deurs MOULINEX FM1115
mantel tweezijdig geëmail- oei/vries kombinatie. Koelleerd. Adviesprijs '2199.jimte op "ooghoogte"Adv. "979.-

Omroep-overzicht:
NOS • 304 AVRO 310 VARA 320 KRO 330
l-^-HV 340 TROS 350 VOO -360 EO 370
••' "<«ïg!i380 IKON 391 Educatief 392-399

1349.-

MAGNETRON OVEN

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

• • • • i.,. • .
laatste .
• . • . . . . . .
Indeling
Informatie: . Publloks
.
. • . " • • •
Informatie:
102 Nieuws
: 101 201 035-77B02S
200 programma
'
201 (allen In
•SOOOmroëp
301 ;t<antoor400 Vrije Tijd, Teletekst
'401 "Ja
500 Consument, financier 501.
600 Sport
:
SS3
700 Weeren verkeer
701
BOO Landbouw en regio
BUI

Flat en Square Black Trini- SONYTRAVELLER
tron beeldbuis, euroscart, FR50; Lichtgewicht camcorder,
stereo, teletekst en afstand- 8x zoom, hili, autofocus. '2550.bediening. Adviespriis'2000.-

b

MHC1100; Slechts 21,Scrrï breed. 2x35W., 2x5 bands
equalizer, digitale tuher mei 30 voorkeüzezenders,
timer; dubbel cassettedeck, dolby B, CD-spelep met
Shuffle,- Répeat- en'Program Play. Sony 2-weg boxen.
Afstandbediening. Adviesprijs*1110.-

teletekst

1599.-

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

SONY HI-FI MINI SYSTEEM
INKL CDrSPELER EN BOXEN

l

l

.

l AMSTERDAM AMSTELVEEN
l BADHOEVEDÖRP
l HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
l LEIDSCHEIMDAM
l MAARSENBROEK

l 'Adviesprijs slechts referentie
l zoals aangegeven door officiële
|
importeur of fabrikant

.

.

zaterdag

1479.-

9 tot 5 uurKOOPAVOND:

Badhoevedorp vrijdag ......:.....:. 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
;. 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ..... 7 tot 9 uur

donderdag 3 december 1992
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WE BLIJVEN NO6 EVEN
PRIMEURTJES AANBIEDEN
u v

•&£*&

r

VERSE HALFVOLLE
DAGMELK'
fles 2 liter

r ' -^

SPAART
SINT'S PORTEM
OPLAAD- ^
BARE
'
$KOPS
\
[JHILISHAVE .'\

109.-

I

Irïkl. tondeuse en wand- Irès. Adviesprijs. '300.- .
houder. Advlesprl]s'99.-

0.69

115.-

.19

Ë 16.35

+ 8 PERS. GOURMET

169.
SUPER BRAUN

Inkl.recepten en spatels.

1.59
3.99

KEUKENMACHINE mei
Kompakte alleskunner.

GRILL"

Kontakt-grill.uttneèmbaregrillplaten,thermostaat.Adv.*169.-

95,LUXEBRAUN

.2.49
11 .59

ELZASSER CERVELAAT «® i
EXPORT BIER
100 gram
J=r98-1
krat 8 x 50 cl
KIPPEROLLADE
~', 7~
BAVARIA MALT BIER
'zuurstofarm vorpakt^^r"^ **
«T&2'
blik 33 cl
100 gram
3r3&-^
DOMMELSCH BOK BIER
A OQ
/> O c
Gflesjcs
q -feefr^.yo SCHOUDERKARBONADE
(varkcnsvlecs) 500 gram -6r2SO . f 3
AMSTEL BIER
R1BKARBONADE
oc
krat 24 v. 3o cl
(varkensvlees) 500 gram
. VJ
SAUV1GNON BLANC
HAASKARBONADE
c oc
droge witte Bulgaarse wijn y
(varkensvlees) 500 gram 'MfiO. VO
fles 75 cl
ftTC
KIPFILET
CABERNETSAUV1GNON1988
fruitigerode Bulgaarse wijn A f\O 100 gram
fles 75 cl
« -5i?s4.7O BAMI
fles l liter ±330 gram
LIEBFRAUMILCH
lichtzoete
, 50
VOORGEBRADEN
Duitse Rijnwijn
CHAMPIGNON SCHNITZEL •,
BONDUELLE
100 gram
,^ , l.
VOORGEBRADEN
CORDON BLEU
DELMONTE FRUITINI
100 gram
3 blikjes ananas,
2.89 AARDEWERK VAAS
fruitcocktail of perzik
18 cm hoog
LUPACK COCKTAIL WORSJJES -i ,Q „.,...,,..„,,,...,PALMOLIVE
SHAMPOO
l
.69
blik 400 gram
PERFEKT KROKANTJES
52.69 KERSTMAN
800 gram
ZA&
OF SNEEUWMAN
met gratis viledazeem
KAARS
CALGON
2 stuks
39^25.00 KUNSTKERSTBOOM MET KLUIL,
30 cm hoog
*

TEFAL GOURMET
Gourmetten, racletten en grilSuper luxe, elektronische] leren. Inkl. 8 pannetjes. M 95.keukenmachine, 500 Watt,
inkl. sapcentrH uge, cltrus-

PHILIPS SHAVER

BRAUN MICRON 2005
platina veredeld micron
scheerblad+tondeuse. '154.-

4.95

.99

riS800; Oplaadbaar scheerIscheertechniek. Adv. *210:-

1.99

s.-es
OUWEHAND
ZURE HARING
emmertje GQO_gram
uit de diepvries
_ _ _ BIEZE AARDAPPELSALADE
LA ROYALE APPELTAART'
-ft9*5.95 MET PETERSELIE ,,,.!
750 gram
- beker 500 gram
PERFEKT MAYONAISE
het verre oosten koelverse maaltijden
pot 500 ml
BAMI, NASI OF MACARONI
kilobak
KOELEMAN
AMSTERDAMSE UITJES
f\ QO uit bediening
*09'v.oy NOORDHOLLANDSE «fckV'
1/3 pot
OVERJAGIGE GOUDSE KAAS PRINCES MAKREELFILETS
500 gram
&96V
IN SOJAOLIE
rl.OO SUDMILCH TOETJE MET ROOM
blikje 125 gram £J|
_ r*n vvanille
aneo
of cchocolade
ocoa
f\ CQ
SUPRA KOFFIE j
~~
4r€9'3.TÖ beker 200 gram
pak 500 gram i
CAMPINASCHENKROOM . -~^T EASY SAUCIJZENBROODJES
;? | .29 C " 75 gram
flesje 0,2 liter
T~ZT ROASTI
PERFEKT PINDAKAAS
1.79 VARKENS-OF KIPSATE
A QO
pot 350 gram
3 stokjes
v.07
PERFEKT PINDAKAAS
_
FRUTTIS
HOUDBARE
rt
MET STUKJES NOOT
1.79 MAGERE VRUCHTENYOGHURT
pot 350 gram
AARDBEI/KERS
i
nieuw
4 X 125 GRAM
l .•
TOPTIENTJE VRUCHTENSAP
BOEREN
BRAADHAM
puur sap uit 10 vruchten
100 gram
8r98j
_
pak 75 cl

,1.59
7.95

PHILIPS
^
STAAFMIXER
^
Pureren, mengen, hakken.

POCKETSHAVER

3.75

Snbetloos.Brauri scheerapp.
niet blokkeringssysteem.

45.-

FRITEUSE 2800.10

D1XAN

VLOEIBAAR WASMIDDEL ' 7 o c
navulpak 1.5 liter
ft65-/
.TD
OMO MICRO PLUS
WASPOEDER
koffer 3 kilo
GEMBERKOEK
a*r
600 gram
4 MELKBOLLEN
verpakt
IGLO VISSCHNITZELS
4 x 75 gram
BRIE FERME DE MEAUX 60%
O OR
punt 200 gram
HOMANN
GARNALENSALADE
bakje 200 gram
MANNEQUIN
MAGERE FRANSE KWARJ£
beker 450 gram

Groot, rechthoekig model +
filter. Zeer goed getest. '211 .-l

109,-

16.95
1.99

BRAUN
FRIET-FONDUE SET
EXACT
^/
NOVA. Inkl. fondue vorken.
LUXE H ANDMIXER
BAARDTRIMMER
3 snelheden handmixer +
liistelbaar op 5 baardlengtes garden en deeghaken. .
+tondeuse. Adviesprijs *95.MOULINEX FRITEUSE
Inkl. fondue mogelijkheid.

I

25,-

2.98

JEFAL FRITEUSE

Ls3.98

69.-*

FAVOR1TA MINI FRITES
baal l kilo

THERMOS STUNT

PHILIPS BEAUTY-SET U1°-kops koffiezetter+ther-

PHILIPS1300 WATT

HR6540; Super draaitop en
ciuioiii.gpiuiaiivici.Muv. *t*«u.-

fTTgaL OQQ

KERSTSTER

Laifcf
£00 •
AEG 1000WAH (400.3)

1BRAUN LADYSHAVE
]liiO/120Volt.Adviesprijs'79.-

49.-

IBRAUN SILKEPIL
jlfpllëerapp. bekend van de
iJTV. Advlesprljs. «180.-

60X11

12.95
2.50

°

UNI WASHANDJE

THEEDOEK OF KEUKENDOEK MET
NOPDESSIN
o
keuze uit mint-lila en rose O»
SPANIA MANDARIJNEN
clementines kilo

BROCCOLI

500 gram
KIWI FRUIT
6 stuks

2.49
1.49
1.25

EEN STER VOOR
DE DONKERE DAGEN

ISg^1*1^1'

Idiverse hulpstukken voor
Ipédlcure, manicure en
iu(dmassage-:'n.'"xe
rOp-||ROWENTATHERMoS
bergcassette.Adkv-*150-l|Typé; FK40. Met dubbel-

1.89
1.19

ROMANTICA DINERKAARSEN
SEN o QO
4r25O.7Ö
14 stuks
JACQUARD BADDOEK MET
INGEWEVEN BAND
60 x 110 keuze uit
1 O O *\
diverse kleuren
"
l f.*7 3
BIJPASSENDE
UNIBADDOEK

4.95

lnkl.opbergnjirrrtevooracces-1
soires en traploze elektro-'
nlscheregelbare zuigkracht.

10-KOPff

HD5176; koffiezèner.*65.

MIELE STOFZUIGER
S248i + TURBO-BORSTEL,
1 400 W. super stofzuiger.

BRAUN KOFFIE APP.

PHILIPS II
GEZICHTSSOLARIUM

SIEMENS 1100 WATT l*

* niet In alle tilialan verkrijgbaar
Aanbiedingen zl|n geldig van 2 dec. I/m Sdoc.1992. Groenlo-en truliaanbledlr>genvan2öec. t/m 5 dec. 1992.
Prtjswijilngen en uitverkocht voorbehouden. No. 49-"92.

258.-*

4 UVA-TL-buizen. *135.-

BCCWTïWT

PHILIPS HR6500

\PRIJSi

_DEKAMARKT_

IT

1100 W. draaitop. Adv*360.-

DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN
Met filialen in: Andijk, Amsterdam, Beverwijk, Egmond-Binnen, Enkhuizen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hillegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenie, Lelystad,
Lutjebroek, Leiden, Lisse, Santpoort, Middenmeer, Purmerend, Uitgeest, Velsen-Noord, Wormer, Wormerveer, Umuiden, Zaandam, Zandvoort.

ICARMEN KRULSET

117 rollers In 3 maten. InIklüslef clips. Advlesprijs*99.IPANASONIC1000WATTI
_ _ - glMeganische krachtregeling l
D E _ II en 5 voudige lüchtf iitering |

n

DIRK VAN DEN BROEK

^• IPHILIPS
^ HR6183
178-

138.-I*

LUXEHAARDROGER l Zelfreinigende grill-bak1200WAH+DIFFUSOR oven + regelbare ther-

19.95

rhostaat, inkl. lekbak en
rooster Adviesprljs.*269.-

179.

PHILIPS MINI OVEN

Toaster oven + tljdklok.

«99.Leverbaar in alle maten

INVENTUM DEKENS

220 Volt + zwakétroom.

45.

1QO

l «f O

ATAG KOOKPLAAT
+ gratis vonkontsteker!

358.-

RIBBEN RADIATOREN

V.A.
PHILIPSPEKENS

SUPER KOOKPLAAT

TEFAL STOOMBOUT

Type 1405; Geschikt voor
leidingwater door uniek||PELGRIMWASEMKAP| s

Wilt u uw partner verwennen, bel de
Surprise-ontbijtlijn. Wij verzorgen
uw surprise-ontbijt met champagne,
broodjes, verse jus d'orange, koffie,
thee, en nog meer lejkkere dingen.
Ook voor feesten, partijen en
bruiloften kunt u ons bellen. En als
opsteker voor Oud en Nieuw, lekkere
warme oliebollen, appelflappen en
ananasflappen naar grootmoeders
recept.

108.-

ROWENTASTOOMBOUT||ATAG WASEMKAP

158.-

•^ SINT NICOLAAS KOOPAVONOEN 19.00-21.00 uur

:l*

,: Donderdag 26 november; alle filialen, behalve Badhoevedorp en Maarssenbroek. «1^,
Vrijdag 27 november; alleen In Badhoevedorp en Maarssenbroek.
tl^
Woensdag 2, Donderdag 3, Vrijdag 4 december; alle filialen
.I-A-

Voor ons filiaal in Zandvoort vragen wij:

SCHOLIEREN m/v
(leeftijd vanaf 16 jaar)
die van 16.00 lot 19.00 uur winkelwerkzaamheden willen verrichten.
Belangstelling?
Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.
Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 15570
1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. W.E. Kool
Ik ben geïnteresseerd in de funktie van
O (middag)hulpkracht
Naam:
Adres:
Plaats/Code:,.
Telefoon:
Geb. datum:..

[Drinkt gewoon uit de kraan.H WH155 ; 3 standen. '280.-

PS. wij bezorgen alles met een vriendelijke
glimlach op elk gewenst tijdstip bij u thuis.

Dezo ondernoming behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek
Bedrijven en exploiteert een 21-tal supermarkten in de regio Amsterdam,
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp. Nieuw Vennep. Oostzaan. Volcndam.
Zandvoort on Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen.

.M/V

Zandvoort

donderdag 3 december 1992
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Zorgen voor later begint nu
bij de Verenigde Spaarbank
Stadsblad
Amsterdams
StadsbQad
SElWestorparJc
:
kramen
a«i^s«»»»fevan*
.*i.v ï

,.,.

Amsterdams
Stadsblad

Amsterdams
'Stadsblad '

BïQNicuwo actie voor trara Indische Buurt
Bw^Hiswasf pisser***--'» K? «V"^ t~«a AMW .*SS»,

nsterdams

jp ' /"™lJsteJ*»'

ha£~
Bultenveldertse
Courant

sbiad

busdiensten
r
wekt weerstond Ï:J_

/i

v-, Hlemer
SS Courant
' J»!SÖffiM i|Huurders Noord n\oeteij
kte grond herstdld

de Nieuwe

w. **STiSEr fff "-~•*•»»"• j ««-„j™
*""•-1 j--iiu « H.„T-atrci''c j* 3
I

e^T!=s-S-ïï^iiF s-a^.^feQfe?;w u

Nieuwsblad

Uw pensioen is niet van later zorg!T
\

Om later te kunnen genieten van uw oudedag moet er wel een goed inkomen zijn. Met alleen AOW (of wat er in de toekomst van over blijft)
komt u er niet. En ook uw pensioen- of VUT-inkomen kan nogal tegenvallen. In het gunstigste geval kunt u hopen op zo'n 7 0% van het laatst genoten
inkomen. Is dat niet het geval, dan wordt het nu tijd langs te gaan bij de
Verenigde Spaarbank. Dan weet u zeker dat u alle
\j
mogelijkheden benut die de fiscus biedt
Met bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering met
aftrekbare premie, of ons ABC Spaarplan waarmee u bijna ongemerkt een belastingvrij kapitaal
voor later vergaart. Kom daarom snel bij ons langs.
Dan zetten we alle mogelijkheden eens op een rij.
Zodat u op tijd kunt gaan zorgen voor een zorgeloze oudedag.

Arnstelveens
E3 Weekblad

Arnstelveens

de Ronde
Aalsmeerder
Courant;

»iat pljm maken otn meer kca in te ztimclen
„"Z,

*r-T^ i£?F lésutr-vt er s

ndvoorts
SMieuwsbBad
Wethouder dreigt pachters met ataluitcn boulevard
'

-""""

'

Mevrouw J.M.M. Broertjes-Kriek, Cliëntenadvisgur
Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507) 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.
Ook in verzekerd sparen.

Wet'kniedla, Wlbautstraat 131,1091GL Amsterdam.
Postadres: postbus 2104,1000 CC Amsterdam.
U'k-foon: 020-S62.91.11. Fax: 020-6683099.
verenigde
spaarbank

BERG
AUTO'S & MOTOREN
Vanaf l januari brengt
Weekmedia in alle edities de
redactionele pagina

AUTO'S & MOTOREN
Wilt u meer informatie over
advertentiemogelijkheden, bel dan

Weekmedia - Amsterdam,
tel. 020-562.2618
Weekmedia - Amstelveen,
tel. 020-647.5393
l^TA/

Centrale verwarming
Sanitaire installaties
Dakbedekkingen
Tel.

02507-14600

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Nu niet alleen
patat frites en
kroketten bij
'Snackbar De Zilvermeeuw'
maar óók

Kerstbomen
vanaf 7 december
hoek
van Lennepweg/
Tollensstraat

4
4
4
4
4
4
4

4Ï4444444444444444444.4

Uw advertentietekst
vanaf de groterepostkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283

WEEJA\,

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

Doe 17 december mee
aan de kerstprijsvraag
van Zandvoorts
Nieuwsblad en maak
kans op een heerlijke
verse saucijzenstaaf.
Donderdag 10 december 1992

Nieuwsblad

Los nummer ƒ 1,75
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Oplage: 5.150
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Vertrouwensbreuk met raadsfracties van CDA en D66

Van Caspel stelt wethouderszetel beschikbaar
ZANDVOORT - De VVD-wethouder voor Ruimtelijke Ordening, Frits van Caspel, stapt op.
Gisteren heeft hij burgemeester
Van der Heijden op de hoogte
gebracht van zijn beslissing.
Aanleiding daartoe is de vertrouwensbreuk die is opgetreden
tussen de wethouder en de fracties van D66 en CDA. Op hun
verzoek wordt vrijdag om 17.30
uur een extra raadsvergadering
gehouden.
Aanvankelijk was het de bedoeling daar een motie van wantrouVan Caspel: „Ik ga verder als wen in te dienen, maar door de
raadslid."
(Archieffoto) beslissing van Van Caspel is dat
niet meer nodig.

„Ik constateer dat er een breuk is
tussen mij en het CDA plus D66 en ik
verwacht dat ik geen meerderheid
meer krijg in de gemeenteraad. Daarom kap ik ermee. Maar ik ga met frisse moed weer verder als raadslid. Ik
heb zeven turbulente jaren meegemaakt als wethouder. Daarin is veel
tot stand gebracht, en ik kijk er dan
ook met plezier op terug." Door zelf op
te stappen, redt hij de wethouderszetel voor de VVD. Deze was anders
overgegaan naar een van de oppositiepartijen GBZ en PvdA. Maar wie zijn
opvolger wordt als wethouder, weet
hij nog niet.
Directe aanleiding tot deze situatie
is de kostenoverschrij ding bij de renovatie van de rug-aan-rug woningen aan

Algen

de Prinsesseweg en Koningstraat. Met
amp_er een jaar geleden het financiële
debacle rond de woningbouw Zandvoortmeeuwenterrein, is de maat nu
vol, aldus de raadsfracties van D66 en
CDA. „Het politieke vertrouwen om in
de toekomst samen te werken, is er
niet meer," verklaart D66-fractievoorzitter Klaas Annema. „De wethouder
heeft een hoop kwaliteiten, maar één
ontbreekt: een goede communicatie
met zowel gemeenteraad als ambtenaren. Hij trekt zijn eigen plan,- maar dat
kan niet altijd."

mededeling dat de renovatie honderd- mee in het geding. „Het straalt af op
duizend gulden duurder uit zou val- iedereen. Ik verdedig dit tekort niet
len.
meer, daar heb ik grote moeite mee."
Een motie van wantrouwen, ingeHet college van burgemeester en diend door CDA en D66, zou vrijwel
wethouders werd echter pas op 23 no- zeker de meerderheid in de raad gevember op de hoogte gesteld van een kregen hebben. Gemeente Belangen
tekort. Dat zei CDA-wethouder Ing- Zandvoort heeft vorig jaar al het verwersen, Financiën, maandagavond. trouwen in de VVD-wethouder opgeHet tekort was toen al opgelopen tot zegd en de PvdA heeft in het verleden
203 duizend gulden. „Ik heb er met veelvuldig kritiek geuit op het beleid
stomme verbazing kennis van geno- van Van Caspel. Raadslid Kuijken
men," zegt Ingwersen. „Het is een stelde zich maandag in de commissie
kwalijke zaak, midden in een tijd voor financiën nog voorzichtig op.
waarin we zo hard op de centjes moeten letten."
„Voor de zorgvuldigheid wilden we
Geloofwaardigheid
nu eerst weten of de wethouder al eerOp 24 maart van dit jaar al werd op
Volgens hem komt de geloofwaar- der op de hoogte was," aldus Kuijken.
het raadhuis een brief bezorgd met de digheid van het gemeentebestuur hier- Zie ook pagina 3

Het toekomstige hotel naast
het casino aan het Badhuisplein, tussen de 60 en 75 meter
hoog, moet in de eigen parkeerbehoefte voorzien. Een parkeerkelder zo vlak achter de

Ballon landt
in Duitsland
ZANDVOORT - Stephanie Trouvé is winnares geworden van de ballonnenwedstrijd, die bij de intocht van Sint Nicolaas
werd gehouden. Haar balIon landde in Duitsland.

kust, in de zeereep, is echter
niet toegestaan. Daarom verwijzen burgemeester en wéthouders Eurotel voor het parkeren naar het terrein aan de
voet van de watertoren, tussen
de Westerparkstraat en de
Thorbeckestraat. Maar dan
moet daar een ondergrondse
parkeergarage van drie verdiepingen gebouwd worden, voor
zo'n 300 auto's, zegt het college.
Minimaal twee verdiepingen
moeten onder de grond komen.

Kwaliteit
De grond levert de gemeentekas nu jaarlijks ruim 52000 gulden aan pachtgeld op. Die inkomsten zullen vervallen, in
verband daarmee is de grondprijs berekend op 657.000 gulden.
Verder verlangt het college
dat er een wezenlijke kwaliteitsverbetering tot stand komt
op dit plein: bovenop de garage
moeten ongeveer vijftig 3-kamerwoningen voor senioren
komen, en wel koopwoningen
in de vrije sector.

Plein

Voor eventuele schadeclaims
ten gevolge van de noodzakelijke bestemmingsplan wijziging
en/of vrijstellingen heeft het gemeentebestuur zich al ingedekt. Als aan een belanghebbende een schadevergoeding
moet worden toegekend, moet
Eurotel dit terstond vergoeden.
Van de brief waarin het college
een en ander aan de projectontwikkelaar wordt duidelijk gemaakt, is in de commissie voor
Ruimtelijke Ordening met gemengde gevoelens kennis genomen. Deze getuigt van arrogantie, aldus een aantal commissieleden.

De bebouwing op het 'Watertorenplein', maximaal drie
bouwlagen hoog, moet aan de
westzijde begrensd worden
door een openbaar plein. De internationale hotelketen Eurotel, oftewel ES Hotel Holding
A.G. Eurotel-ManagementgeOp het Raadhuis lieten die sellschaft uit Zürich Zwitsermiddag 250 kinderen een ballon land, heeft al een architect:
de lucht in gaan. Aan 92 ballon- Eriksen & Marlow A/S Arkiteknen was een kaartje bevestigd ter uit Oslo. Het gemeentebemet de naam van de 'afzender'. stuur wil echter meebeslissen
Daarvan is een aantal gevonden over de Nederlandse projectaren teruggestuurd. Dé kaartjes chitect en het uiteindelijke ontkomen uit totaal verschillende werp. Alle kosten zijn voor rewindrichtingen. De meest kening van Eurotel.
dichtbij is IJmuiden. Verder
kwamen er kaartjes uit Klarenbeek, Gorsel en Laren (Gelderland), maar ook uit Lengenich
en Velen/Borken, beide in
Duitsland. De ballon van Stephanie Trouvé, dr. Gerkestraat
107, kwam het verst: die had
ZANDVOORT - Het
Volgens het raadsvoorstel
zo'n 850 kilometer overbrugd. raadsvoorstel om een deel komt de grondprijs op 258 gulvan het parkeerterrein den per vierkante meter, al is
economische waarde waarHaar kaartje werd terugge- rond Paviljoen Zuid voor de
schijnlijk ongeveer 800 gulden
stuurd uit Regensburg, even- 150 duizend gulden plus per
meter.
eens in Duitsland. Stephanie een strandafgang te verko„In stuk staat dat het 'onderkan haar prijs, beschikbaar ge- pen, is in de raadscommis- handelingsresultaat
zeer accepsteld door Ondernemers Vere- sies op commentaar ge- tabel' is. Maar ik vind
volniging Zandvoort, zaterdag 12 stuit. De fractie van D66 strekt onacceptabel," hetaldus
december komen afhalen bij
Klaas AnWisselkantoor Henk Oonk, gaat niet akkoord met de D66-fractievoorzitter
koopsom, volgens voprzit- nema. „Als je gaat onderhandeGrote Krocht 20.
ter Annema een 'fooi'. De len met een projectontwikkelaar moet je het onderste uit de
overige fracties verlangen kan
halen, dat doet de projectnader onderzoek naar de ontwikkelaar
ook. Als je je tevorm
en
de
kosten
van
de
genover je burgers zakelijk opOranjestraat
nieuwe strandafgang.
stelt, moet je niet zo'n makkeZANDVOORT - Het éénrichtingsverkeer in de Oranjestraat, dat tijdens de bouwwerkzaamheden van de Dekamarkt en de woningen was ingesteld, zal worden opgeheven.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Hoofdagent krijgt
klap op z'n gezicht
ZANDVOORT - Een
38-jarige hoofdagent van
politie uit Zandvoort heeft
afgelopen zondag een zodanige klap op zijn gezicht
gehad, dat zijn neus is gebroken.
De hoofdagent reed zondagmiddag over de Zandvoortselaan naar zijn werk, toen hij
werd ingehaald door een 33-jarige Amsterdammer. Deze zette
zijn auto dwars op de weg, stapte uit en liep naar de auto van
de hoofdagent.
Bij het naar beneden draaien
van het raampje kreeg de politieman te horen dat zijn rijgedrag de man niet aanstond. Hij
doelde daarmee op het moment, even daarvoor, dat de
agent de Zandvoortselaan was
opgereden. Meteen na deze mededeling kreeg de hoofdagent
een klap in zijn gezicht. Hij besloot zich niet als politieman
bekend te maken, om de zaak
niet te laten escaleren, maar
nam wel het kentekennummer
van de auto op.
Op het politiebureau heeft hij
vervolgens aangifte gedaan van
mishandeling. De Amsterdammer heeft zich diezelfde avond
echter gemeld bij de politie in
zijn eigen woonplaats. Hij zal
nader worden verhoord. De politie zou graag in contact komen met getuigen van het voorval. Zij kunnen bellen met
tel.nr: 02507-13043.

Foto Bram Stijnen

Ongeruste kampeerders bereiden zich voor op verplaatsing

'Te vergelijken met een defensief legertje'
ZANDVOORT - Bij
Kampeerdersvereniging
De Duinrand heerst grote
onzekerheid over de toekomst van de camping.
Waarschijnlijk zal die verplaatst moeten worden, als
het nieuwe circuit wordt
aangelegd. „Veel van onze
mensen zijn verontrust,"
zegt voorzitter Leo van
Maurik. Als er geen goed

overleg is, zullen zij zich
'met alle middelen teweerstellen'. „We zijn te yergelijken met een defensief legertje: we zijn zwaar 'taewapend' maar hopen dat we
er geen gebruik van hoeven te maken."

Bad Riche. Dit terrein moet
waarschijnlijk weer natuurgebied worden, als het nieuwe circuit wordt aangelegd. Ter 'compensatie' van de natuur die
door het circuit verloren gaat.
Dit is mogelijk, als de stacaravans worden verplaatst naar
het zuidelijker gelegen duingebied • tussen de hoofdtribune
Camping De Duinrand ligt in van de racebaan en de noordde duinen ten oosten van de boulevard.
noordboulevard, ter hoogte van

Grondprijs Paviljoen Zuid is een fooi

Trucendoos
De bijna 270 kampeerdersfamilies zijn bereid te verhuizen,
maar eisen dat de zaken goed
geregeld worden. Twee jaar geleden hebben zij zich verenigd
tot een officiële vereniging.
„Om als rechtspersoon de belangen van de kampeerders te
verdedigen," verklaart Van
Maurik. „Met datzelfde doel
hebben we ons collectief verzekerd van rechtsbijstand." Dat
is niet op de laatste plaats voor
het geval de gelneente bij de
verhuizing een 'trucendoos'
zou openen. Met dergelijke termen wordt nog terugverwezen
naar het optreden van de gemeente, bij het verhuizen - enige jaren geleden - van camping
De Zeereep. Een van de grootste bezwaren van de kampeerders is, dat zij tot op heden nog
geen duidelijkheid hebben gekregen over de verhuizing. „We
krijgen wel antwoord op onze
brieven, maar daar staat verder
niets concreets in. Moeten we
nog investeren in onze huidige
staanplaats? Heeft het bijvoorbeeld nog zin om de bollen in de
grond te stoppen? En: hoe
wordt alles financieel geregeld?
Die onzekerheid zit veel mensen dwars."

lijke houding aannemen tegen- drongen op een onderzoek naar
over een projectontwikkelaar." de zuivere verkoopsom. Daarvoor moet berekend worden
hoeveel de nieuwe - door de proFooi
jectontwikkelaar te bouwen Volgens hem is het genoemde strandafgang gaat kosten. Perbedrag een 'fooi' en een 'schijn- soonlijk is Kuijken tegen de getje'. „Door gewoon een keer noemde verkoopsom. „Dit ongoed te onderhandelen zou je, derhandelingsresultaat is veel
drie ton kunnen verdienen. En te mager."
dat geld zouden we wel eens VVD-er Methorst ging akkoord
heel hard nodig kunnen hebben met de verkoopsom, ook om de
in de toekomst. Daarom is deze aanleg van de nieuwe strandafprijs voor D66 volstrekt onac- gang. „Die ontsluit het zuidceptabel."
strand," aldus Methorst. Hij
Flieringa (GBZ), Bosman verwacht voor 'een enorme in(CDA) en Kuijken, namens de vestering' dat de afgang zo stePvdA-fractie, hebben aange- vig .wordt dat het bevoorradingsverkeer voor het naaktstrand hieroverheen kan rijden. Plus de redboot voor het
geval deze richting Noordwijk
moet uitvaren.
Door omwonenden is een actie gestart tegen het bouwwerk,
omdat het met zijn hoogte
Zodra gestart wordt met de
(twee keer zo hoog als de nabijbouwwerkzaamheden met begelegen woningen) teveel beeldtrekking tot de ABN/AMRObepalend wordt. Zij willen met
bank, zal wederom het éénrichzoveel mogelijk mensen schriftingsverkeer worden ingesteld.
telijk bezwaar indienen tegen
Voor verdere informatie kan
de voorgenomen bouwvergungebeld worden naar Sector Eining, wat voor 17 december Verhuiskosten
gendommen, afdeling CivielDe vereniging gaat ervan uit
moet gebeuren. Zie daarvoor
techniek en Bouwkunde, tel.
ook de rubriek meningen dat de gemeente minstens de
61555.
verhuiskosten voor haar reke(pag.3).
ning neemt. „Er wordt over
onze hoofden heen beslist. Dan
Bouwvergunning
is het een goed gebruik datje de
j Waterstanden
Annema verbaasde zich over mensen schadeloos stelt. En er
het voornemen van het college is nog een potje voor van zes
om een bouwvergunning te ver- ton voor." Van Maurik verwijst
Datum
HW
LW HW LW
lenen: als die wordt verleend, naar de verkoop van een stuk
10dec 03.21 11.30 15.37
betekent dat ook dat de project- duinterrein aan de Gemeente
11 dec 04.02 00.10 16.16 12.04
ontwikkelaar zondermeer de
12dec 04.46 00.44 16.57 12.55
grond in handen moet krijgen.
13 dec 05.29 01.04 17.42 13.36
Anders kan hij nog niet bou- Jantje Beton
14 dec 06.18 01.45 18.29 14.04
wen. Een ander bezwaar is, dat
ZANDVOORT - De collecte
15 dec 07.08 02.36 19.26 15.00
bij eerdere voorstellen over dit voor het Nationaal Jeugdfonds
16 dec 08.06 03.14 20.25 15.45
plan
geen
enkele
keer
is
aangeJantje Beton heeft in Zand17 dec 09.05 04.15 21.36 16.56
geven dat er grondtransacties voort 6671,52 gulden opge18 dec 10.06 05.25 22.39 18.05
zouden plaatsvinden. Boven- bracht. Het geld is vorige
,
^^r^^^^^^a'iv^'&i
dien is het volgens Annema 'on- maand ingezameld door de
ta^.t*""!^^»^*^
~^fej.''..3^!ïSÜB!steé
Maanstand:
AVl S» fTwf^P»^
_
^Ö^v-KïaSïS&ïSS
juist' dat aan alle bezwaren van scoutinggroepen Stella MarisLK woensd. 16 dec. 19.15 u.
Doodtij 18 dec. .10.06 u. Omwonenden zijn een actie gestart tegen het appartementengebouw, gepland op de plaats van omwonenden tegemoet zou St. Willibrordus en de BuffaPaviljoen Zuid, aan het eind van de zuidboulevard.
zijn gekomen.
lo's.
NAP+85cm

.

Serieus
Regisseur Ed Fransten
c
van toneelvereniging
O
Wim Hildering is echt regelmatig serieus, ook al gelooft kennelijk niet iedereen dat. Deze
week in de rubriek Achter de
Schermen.

Een slopersbedrijf is begonnen met
de afbraak
van het vuillaadstation
aan de Van
Lennepweg.
Dit was na
een beschadiging door een
vuilniswagen
al enige tijd
niet meer in
gebruik. Het
station zou
anders volgertd jaar ook
buiten
gebruik raken,
vanwege een
nieuwe wijze
van
afvoer
van het - gescheiden - afval. De grond
zal uiteindelijk beschikbaar komen
voor woningbouw. Daarvóór is echter
nog wel een
bodemonderzoek nodig.

Behalve voor het project op
het Watertorenplein geldt dat
ook voor de hoteltoren op het
Badhuisplein. Die moet tegen
het casino aangebouwd worden, en mag er niet voor of achter uitsteken. De noordgevel
komt ongeveer in het verlengde
van het noordelijke trottoir van
de Kerkstraat.
De begane grond van de hoteltoren op het Badhuisplein
moet 'publiekgerichte functies'
bevatten: aan west- en oostzijde
horecagelegenheden, aan de
noordzijde winkeltjes. Alle
moeten ook vanaf de buitenzijde toegankelijk zijn. De onderbouw van het hotel mag minimaal 8 en maximaal 12 meter
hoog worden. De toren zelf
moet 'schijfvormig' worden, er
is een hoogte tussen 60 en 75
meter toegestaan. Voor het hotel wordt een 'hoogwaardige architectonische vormgeving' geëist. Het huidige Badhuisplein
moet 'zeer hoogwaardig (her) ingericht worden c.* het karakter krijgen van een chic
vrplein', aldus het college.

Schadeclaims

Problemen
Het Elysée Beach Hotel
O
is in financiële probleO
men geraakt, er is surséance
van betaling aangevraagd.

Afbraak

Eurotel moet bijwatertoren
garage en woningen bouwen
ZANDVOORT - Op het
'Watertorenplein'
moet
een parkeergarage voor
zo'n 300 auto's gebouwd
worden, plus ongeveer vijftig koopwoningen voor senioren. Alleen op die voorwaarde mag het internationale bedrijf Eurotel een
hoteltoren bouwen op het
Badhuisplein, naast het
casino. Daarnaast stelt het
college van Burgemeester
en Wethouders nog een
aantal hoge eisen. Enkele
raadsleden vinden die houding 'arrogant'. •

Algencrême, dat wordt
f\
waarschijnlijk een van
w
de hulpmiddeltjes waardoor
de zee terug te vinden is in
hotel Hoogland. De nieuwe eigenaar, Floris Faber, lijkt voor
Zandvoort een nieuwe trend
aan te geven.

Waterleidingen
Amsterdam
voor een dergelijk bedrag. „In
het raadsvoorstel is gezegd dat
het gereserveerd zou worden
voor het verplaatsen van de
camping."

Coöperatief
„We stellen ons op dit ogenblik niet op als actiegroep of als
'de lastige Amsterdammer',"
zegt Van Maurik. „We hopen
ook niet dat dat nodig is, want
een positieve ontwikkeling
voor Zandvoort willen we niet
tegenhouden. We zitten hier al
44 jaar, de meesten van ons voelen zich half Zandvoorter en
daadoor erg betrokken bij de
gemeente. We stellen ons juist
coöperatief op: we willen best
meewerken aan een verhuizing.
Maar dan moet het een en ander wel goed geregeld zijn en in
goed overleg gebeuren."
„Wij doen gewoon mee in het
belang van Zandvoort. Maar
dan moet de gemeente ons belang niet uit het oog verliezen.
We gaan ervan uit dat het gemeentebestuur te goeder trouw
is. Als dat niet zo is, zijn we niet
'het lieve jongetje uit de klas'."

Verzamelbeurs van
Postzegel Club
ZANDVOOET - De Zandvoortse Postzegel Club houdt
op zaterdag 12 december een
postzegelverzamelbeurs in het
Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat in Zandvoort. Van twaalf uur tot vijf
uur kan iedereen terecht voor
postzegels, poststukken, brieven en verder alles wat met
postzegels te maken heeft.
Het Gemeenschapshuis is bereikbaar met het openbaar vervoer (eindpunt bus 80 of 81), en
is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tevens is er
ruime
parkeergelegenheid.
Voor inlichtingen, en reserveringen kan gebeld worden naar
02507-16061 of 02507-16456.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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ADVERTENTIES

FAMILIEBERICHTEN

De hele maand november van dit jaar,
was een groot feest voor ons het „Robijnen" paar.
Mam, kinderen, kleinkinderen (het zgn. collectief),
familie en vrienden, bedankt lieve mensen voor jullie
prachtige kado, de bloemen en de goede wensen.
Wij hebben deze maand, dank zij jullie,
genoten voor tien.
't Is onvergetelijk.
Nogmaals dank allemaal.

Te koop
aangeboden

Hierbij bedank ik
cateringbedrijf
Home Sweet Home voor
het fantastische koud
buffet bij
Café Kerkhoven.
HET WAS PERFECT.

Dames
Rolex
goud met staal
pr. n.o.t.k.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 17 december 1992, om 15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4, Zandvoort
VoornadereinfomatieoverdeagendakuntuterechtbijdesectorGronügebied,
afdeling BouwtoezicM en Milieu, tel. 02507-61545.

tel. 023-293613

Inleverdag klein chemisch afval
TE HUUR

Jaap en Sien

WEEKENDAANBIEDING
1

_

roomboterkransjes
Kerststaaf
Proefstolletje

O,
6,95
_„

/2 pond

t
Na een moedig, geduldig gedragen lijden is van
ons heengegaan onze lieve moeder en oma
Johanna Maria Suykerbuyk-van Beers
weduwe van Adrianus Johannes Suykerbuyk
op de leeftijd van 77 jaar.
Zandvoort:
Rina Suykerbuyk
Karol Grothuis
Rochester U.S.A.:
Dick Suykerbuyk
Zandvoort:
Petra Donselaar-Suykerbuyk
Tijmen Donselaar
Kleinkinderen
en achterkleinkind
4 december 1992
Correspondentieadres:
Dr. de Visserstraat 40
2042 BZ Zandvoort
De bijzetting in het familiegraf heeft dinsdag 8
december plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

met spijs

„Veilig in Jezus' armen"
Diep bedroefd hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder
en onze lieve oma
Lijsje Willemina Rovers-van Zanten
Lies
op de leeftijd van 69 jaar.
Zandvoort:
Frits Rovers
Zandvoort:
Ruud en Nellie Rovers
Martijn, Sjoerd, Wiebe
Zandvoort:
Frits en José Rovers
Simone
Bennebroek:
Walter John en Edith Rovers
Frits, Rodrigo
5 december 1992.
Swaluestraat 39,
2042 KA Zandvoort.
De begrafenis heeft op woensdag 9 december
plaatsgevonden.

Tante Lies
Wij missen u nu al.
Henny en Diana

„Welzalig allen die bij Hem schuilen"
Psalm 2:12
De Kerkeraad van de Hervormde Gemeente van
Zandvoort nam met leedwezen kennis van het
overlijden van zijn kerkeraadslid
Liesbeth Rovers-van Zanten
In dankbaarheid gedenken wij haar grote inzet
en liefde voor al het werk dat zij voor de Hervormde Gemeente heeft gedaan.
Wij wensen haar echtgenoot en kinderen Gods
troost toe.
Namens de Kerkeraad:
W. T. Hellemans, praeses
M. G. Ravenhorst-Broertjes, scriba
Zandvoort, 8 december 1992.

T>/O

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
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»

HANDBAL

„Sterven doe je niet ineens,
het is elke dag een klein beetje,
maar het komt toch onverwachts."
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij U kennis, dat op 4
december 1992, van ons is heengegaan onze lieve
schoonzuster, tante en oudtante

MAGAZIJNRUIMTE2
± 250 m
Inl. tel. 023287986

023-315855
^ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

EEN GRANDIOZE
KLAVERJASAVOND
Aanvang 20.00 uur
in het clubhuis, binnencircuit.
Deelname staat open voor koppels
en individuele spelers.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Garage Voltastraat T, huur ƒ 83,80 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

12 december 1992

Anna F. J. Hubert-Drayer
„you're still the wind
beneath my wmg"
Carla

Aangevraagde bouwvergunningen
107B92 Kostverlorenstraat 60a - uitbreiden woning
108B92 C. v.d. Lindenstraat 8 - uitbreiden woning en bijgebouw
109B92 Raadhuisplein 1
- vergroten winkelruimte Hema
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Verleende bouwvergunningen
060B92 Zandvoortselaan 129
096B92 Kostverlorenstraat 96

- oprichten garage
- wijzigen zij- en achtergevel

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

TE KOOP

uitvaartverzorging
kennernerland bv

z.g.a.n.

1 witte eeth. tafel rond

uitschuifb. 4 wit leder
regiestoelen ƒ 250,3 dlg wandmeub. wit met
verlichting 150,1 salontafel m. glas 50,-

in een koop samen
ƒ 350,-. Tel. 18768 na

18.00 uur

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.
10 december 1992

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Inschrijfgeld per koppel 5 gulden, individueel 2,50.

VERHUIZEN?

Ï5egraf eiiteseri
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVP-PÓLIS
> één Naturauitvaartpvereenkqrrist
Vraag rustig vrijblijvend
alle" inlichtingen bij:

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

L

een feest
van licht.
Zie onze
etalage
een prachtig gezicht.

Mooi op gemaakt (
, kerststukken

Wit Verhuizingen

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

„erica"

(ERKENDE
VERHUIZERS

grote krocht 24
zandvoort, 025O7-12301

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Kwekerij P. v. KLEEFF
v. Stolbergweg 1 tel. 17093

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn

ERSTBOMEN
..44444*

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

,Sig.mag. De Krocht

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort
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Lieve Buurvrouw
Je was een heel fijne buurvrouw en een zeer
goed mens.
Rust zacht.
Ria Halderman

-

De eerstvolgende ophaaldag Is woensdag 16 december!
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
08.15-09.00 uur
Com. Slegersstraat
09.15-10.00 uur
Schuitengat
10.15-11.00 uur
Brederodestraat/Friedhoffplein
11.15-12.00 uur
Tolweg
12.45-13.30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg 13.45-14.30 uur
14.45-15.30 uur
Prof. v.d. Waalsstraat
15.45-16.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

zaterdag 12 december a.s.

Maraned

In memoriam

'

Emm

Antje Kerkman-Visser
weduwe van Evert Kerkman
op de leeftijd van 79 jaar.
Voor de liefdevolle verzorging in het „Huis in het
Kostverloren" te Zandvoort, zijn wij zeer dankbaar.
Namens ons allen:
E. C. Wiltenburg-Kemp
C. Wiltenburg
Martijn, Tim
Zandvoort, 9 december 1992
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan l
Correspondentieadres:
Dr. Kuyperstraat 12, 2042 BX Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis - Westerveld.

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten
Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde
tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.

organiseert op

Tel. 02507-13278

12 december 1991

Met ingang van 1 september 1992 is de wijze van inzamelen van Klein
Chemisch Afval veranderd. Tot dan toe werd elke tweede zaterdag van de
maand het KCA huis-aan-huis opgehaald.
Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aan-huis opgehaald!

Weekmedia ojmicroMe.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

ERSTKRANSEN
ERSTPLANTEN
ERSTCROEN
ERSTGUIRLANDES
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(hand geknoopt)

ERSTSTUKKEN
ERSTARTIKELEN

Weekmedia 22

MENINGEN

Torenflat'
op zeereep
Ongemerkt krijgen we er een
torenflat bij, gesitueerd in het
uiterste zuiden van Zandvoort.
In prachtig natuurgebied tussen duin en strand. Dit is een
zaak die elke burger aangaat.
Een dergelijke bebouwing zal
de niets vermoedende Zandvoorter straks, bij zijn wandeling over de boulevard, het
strand of in de waterleidingduinen op onaangename wijze verrassen.
Helaas legt het gemeentebestuur onze vele protesten naast
zich neer. Democratie is kennelijk nog een lastig woord om te
hanteren. Degenen die hun protest kenbaar willen maken,
kunnen een protestbrief ontvangen die zij kunnen aanvullen danwei ondertekenen. Voor
informatie kan men terecht bij
ondergetekende, Brederodestraat 160, tel. 13629.
Emmy Stobbelaar-de Vlieger
Zandvoorl

Burgerlijke stand H
Gehuwd:

Floris Faber opent deze week zijn hotel-restaurant nieuwe stijl

'Zandvoort moet in alles terug te vinden zijn'
ZANDVOORT - Het café/hotel-restaurant nieuwe
stijl lijkt zijn intrede te
doen in Zandvoort. Een
sfeervol café met open
haard en klassieke muziek, op zondagmiddag
high tea met drie gangen of
een Grande Heur tussen 5
en 7 uur. Dat zijn enkele
van de plannen van de
nieuwe eigenaar van Hotel
Hoogland,
Westerparkstraat nummer 5, Floris
Faber. Een aantal wordt
aanstaande zondag al ten
uitvoer gebracht.
In 1987 nog schreef hij in opdracht van Horeca Nederland
het rapport 'Zandvoort als je
even op adem wil komen'. Het
'strategisch plan voor toerisme
en recreatie in Zandvoort' dat
destijds in Hotel Bouwes werd
gepresenteerd. Het bevatte tal
van aanbevelingen om het toerisme naar de kustplaats te bevorderen. Faber stelde onder
andere voor, de lokale VVV te
laten samensmelten met de andere VVV's uit de regio. Dat is
inmiddels met veel succes uitgevoerd. Wat het horecagedeelte betreft, kan hij nu zijn eigen
ideeën ten uitvoer brengen in
hotel Hoogland aan de Westerparkstraat. Vorige week heeft
hij dat overgenomen van Jan en
Lied Lammers van Toorenburg. Hun dochter Wendy blijft
als bedrijfsleidster en 'rechterhand' in het hotel werkzaam.

Groot, Siebren en Van Duijn,
Johanna Hendrica
Geboren:
Jonneke Evelien, dochter van:
Van Dooren, Robert Johan
Mattheus en Gebhard, Tanja
Jasper, zoon van: Arnoldt, Ronald en Franken, Cornelia Martina Kimberley Stephanie,
dochter van: ter Cock, Renene
Andr en Bahadoorsingh, Greese Viyantie
Directeur
Overleden:
Floris Faber, zoon van de voGieske, Maria Johanna, oud 88
jaar. Bakker, Jacob, oud 75 jaar rig jaar overleden Bep Faber,
Rovers geb. Van Zanten, Lijsje heeft grootse plannen. En dat is
niet verwonderlijk. Behalve dat
Willemina, oud 69 jaar
Suijkerbuijk geb. Van Beers, hij zelf enorm creatief is, heeft
hij 17 jaar als directeur van het
Johanna Maria, oud 77 jaar
Kerkman geb. Visser, Antje, Nationaal Reserverings Centrum op veel plaatsen zijn licht
oud 79 jaar

j Weekenddiensten
Weekend:
12/13 december 1992
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B.van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van
dokter Flieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alléén
voor
recepten):
zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00. Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw
Elizabeth de Boer:Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
0250744437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
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op kunnen steken. E en ander
voordeel van dat werk is, dat hij
nu in het buitenland een groot
aantal connecties heeft. Daardoor staan bijvoorbeeld Hoogland en Zandvoort komend jaar
halve pagina groot in een Italiaanse reisbrochure met een
oplage van 80.000 stuks.
Fataer (43) is blij dat hij na 25
jaar weer terugkeert naar Zandvoort. Maar het meest enthousiast is hij over zijn hotel. „Ik
heb altijd al een hotel willen
hebben. En bovendien kan ik
hier al mijn hobby's in kwijt."
Naast zelf gemaakte schilderij en zijn de eerste veranderingen
al waar te nemen. Onder andere
de Zandvoortse kleuren blauw
en geel die hun intrede hebben
gedaan. Zij maken deel uit van
een nieuwe huisstijl, net als bijvoorbeeld het briefpapier dat
een zandkleur krijgt. „Zandvoort moet in alles terug te vinden zijn," zegt Faber. „We denken er bijvoorbeeld ook over
om een algencrême in de badFloris Faber (tweede van rechts) schreef eens het rapport 'Zandvoort als je even op adem wilt
kamers neer te leggen."
komen'. Nu, vijfjaar later, openen hij en zijn medewerkers in hun Hotel Hoogland een café niet
de naam 'Het gedicht van de Zee'.

Sfeermensen

Een van zijn plannen is een
sfeervol Grand Café. Want:
'Kreeften, zoals ik, zijn sfeermensen.' De naam die Faber ervoor bedacht heeft, spreekt al
boekdelen: 'Het gedicht van de
zee'. Het moet een plek worden

ZANDVOORT - Het Elysee Beach Hotel aan de
Boulevard Barnaart verkeert in ernstige financiële
moeilijkheden. Bij de banken is surséance van betaling aangevraagd. Banken
en aandeelhouders zijn
momenteel nog in overleg,
op zoek naar een oplossing.
De zaak ligt momenteel bij de
rechtbank in Rotterdam. De situatie voor het personeel is onzeker. „Het personeel is op de
hoogte gesteld en we hebben tegen hen gezegd dat het salaris
gegarandeerd wordt," zegt een
woordvoerder. „Zowel aandeelhouders als directie zullen als
eerste de zekerheden voor het

Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem Vervolg van voorpagina
023-244443.
De overschrijding van de reCentrum Voor Vrijwillige Hulp- novatiekosten weegt zo zwaar
verlening: Voor informatie, ad- omdat er vorig jaar september
vies en hulp tel. 17373, op alle ook al een tekort viel te melden.
werkdagen van 10.30-12.30 uur. De bebouwing van de voormaliSchriftelijk: Postbus 100, 2040 ge Zandvoortmeeuwenvelden,
AC Zandvoort.'
inclusief het bouwrijpmaken
Stichting Welzijn Ouderen van de velden bij het station,
Zandvoort: (voorheen Dien- plus.de bouw van het nieuwe
stencentrum) Koninginneweg sportterrein in Zandvoortl, tel. (02507) 19393. Spreekuur -Nieuwnoord gingen drie milop dinsdag- en donderdagmid- joen gulden meer kosten dan
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
was geraamd. Voor Gemeente
Belbus: Om van de belbus (voor Belangen Voorzitter Jan Jongsbewoners van 55 jaar en ouder) ma was dat toen de druppel die
gebruik te kunnen maken, de emmer liet overlopen. „Als
dient men zich 24 uur van te ik in het college had gezeten,
voren op te geven bij Huis in de was ik opgestapt," zei hij inderDuinen, tel. 13141, tussen 11.00 tijd. Omdat hij aan de situatie
en 17.00 uur. De kosten per per- niets kon veranderen, stapte
soon bedragen vanaf l juli 1991: Jongsma zelf op. Het 'stopje
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- was doorgebrand, de accu was
op.'
voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
„Het is een cumulatie van
13459 bgg 023-320899 of 320464. factoren," bevestigt CDA-fracSpreekuur op werkdagen van tievoorzitter Marijke Bosman.
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel GeZANDVOORT - Rotary
weld: tel. 023-329393 op werkda- Zandvoort houdt ook dit
gen 12.00-14.00 uur en ma.a- jaar een kleding- en voedvond 19.00-21.00 uur.
selactie voor de bewoners
Zandvoortse Vereniging van van voormalig JoegoslaHuurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur vië. Rotary vreest dat de
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 vluchtelingen in het nooruur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' weken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

f

voor de liefhebber van open-haardvuur, kaarslicht en klassieke muziek. Niet alleen 's
avonds, maar vooral ook op de
zaterdag- en zondagmiddag.
Komend weekend gaat hij al

van start met een zogenaamd
Grande Heur op de zondagmiddag, tussen 5 en 7 uur. Op een
leestafel komen kranten te liggen uit vier verschillende landen. Op den duur wordt het ca-

Foto Br.im Stijnc'n

fégedeelte uitgebreid, maar dat
plan blijft nog even liggen tot
begin volgend jaar.
De bezoekers kunnen in het
café een hapje eten, maar daarnaast is ook het restaurant elke

zomer- en winterdag geopend,
zij het met een beperkte kaart.
Maar met een bijzonder nagerecht, belooft Faber: „Ik geloof
in de filosofie van mooie nagercchten."

Kerst
Ook voor de komende oudejaarsavond zijn al voorbereidingen getroffen, evenals voor
het Kerstdiner. „Het programma voor oudejaarsavond blijft
nog even een verrassing," aldus
Paber die tevens belooft m het
voorjaar 'leuke dingen' te gaan
doen. De medewerkers van
Hoogland staan voor de volle
honderd procent achter hun
nieuwe werkgever: „Zij zijn
voor 140 proeent enthousiast,"
verklaart hij zelf. Daarnaast
heeft hij zijn eigen personal
computer ingeschakeld om de
gasten ten dienste te zijn. „Zij
worden ontvangen met een persoonlijk ontvangsttanefje met
allerlei informatie. Daarnaast
kan ik bijvoorbeeld ook zo een
uitdraai maken van de vertrektijden van de trein, plus alle
aansluitingen."
Alles is er - zoals verwacht
mag worden - op gericht de gasten in de watten te leggen. „Niet
alleen omdat het leuk is, het is
ook verstandig. Het zijn immers je gasten!"

Elysée Beach Hotel in financiële problemen
personeel vastleggen. Maar geleden in opdracht van het aroverigens krijgt iedereen mo- chitectenbureau Van Nieropmenteel gewoon zijn geld."
/Van de Hoeve gebouwd. Dit
bureau is er in januari van dit
Volgens hem is er een groot jaar uitgestapt. Sindsdien zijn
aantal schuldeisers, onder an- er twee particuliere aandeeldere leveranciers van het hotel. houders over. Verder heeft het
hotel nog te maken met een
aantal eigenaars van apparteParticulieren
menten. Van de 236 hotelsuites
Inmiddels is mr. G.A.P. de zijn er in totaal 136 indertijd
Kort van advocatenkantoor aan particulieren verkocht.
Smithuysen Vermeulen & Deze worden voor hen verKarskens als 'bewindvoerder' huurd en zelf mogen zij er vier
aangesteld. Die moet mogelijk- weken per jaar gebruik van maheden onderzoeken om voort- ken.
gang van de exploitatie van het
Voor de huidige problemen
worden twee mogelijke oorzahotel te garanderen.
Het hotel is ruim drie jaar ken genoemd. Enerzijds is een

'Vertrouwen is
er niet meer'
„Aan de basis lagen de tekorten
rond de voetbalvelden. We hebben toen gezegd: we moeten nu
garanties hebben dat dit niet
meer voorkomt. De werkwijze
moet veranderd worden. Maar
daarna volgde nog een overschrijding van de kosten van de
structuurschets, en nu dit."
„We hebben indertijd afspraken gemaakt om dergelijke dingen in het vervolg te kunnen
voorkomen," zegt D66-voorzitter Klaas Annema. „Daar heeft
Van Caspel zich niet aan gehouden, of er zit iets fout in de
communicatie. Het resultaat is
in ieder geval, dat we er niet
meer van op aan kunnen. Het
politieke vertrouwen om in de
toekomst te kunnen samenwerken, is er niet meer. Hij heeft
een emmer gekregen, en die is

nu overgelopen." Stappen tegen de wethouder zijn onvermijdelijk volgens hem, 'indien
je je gevoel voor eigenwaarde
wilt behouden.'
Een andere kwestie die op de
achtergrond meespeelt, is het
feit dat Van Caspel onlangs uit
de Kennemerraad van het Gewest is gestapt. Het Gewest
neemt een aantal gemeenschappelijke taken van de regiogemeentes voor haar rekening. Volgens Van Caspel had
hij een meningsverschil met de
rest van de Kennemerraad (het
dagelijks bestuur van het gewest). Dat maakte hij donderdag in de .commissie voor
Ruimtelijke Ordening bekend.
In een rapport van het Gewest
wordt hem echter 'onvoldoende collegialiteit en solidariteit'
verweten. Ook zou hij te weinig
leiding en sturing hebben getoond, in de richting van de
ambtenaren.

Britse touroperator in gebreke
te blijven door een rekening
van vier ton niet te betalen.
Daarnaast is de exploitatie van
het hotel tot nu toe ver achter
gebleven bij de verwachtingen.
Na een paar maanden werd al
duidelijk dat die verwachtingen
te hoog gespannen waren. De
toeloop op het hotel kwam
maar langzaam op gang. Volgens de woordvoerder zit het
hotel nog steeds in zijn 'aanlooptijd': „We hebben er wel rekening mee gehouden dat het
zo zou kunnen lopen."

stijgende lijn." Volgens de
woordvoerder zijn aandeelhouders en banken met elkaar in
overleg. „Er wordt hard aan gewerkt om uit de surséance te
komen."

Bezetting
Toch is de bezetting volgens
hem zomers goed te noemen: in
de periode van 15 maart tot 15
september is meer dan 80 procent van het hotel bezet. In de
winterperiode, waarin vooral
gerekend wordt op de vergadermarkt, ligt de bezetting rond de
40 a 50 procent. „Maar bezetting en omzet bevinden zich in

Commentaar
Controlesysteem
Wethouder Van Caspel krijgt
het vuur morgen na aan de
schenen gelegd. Al weer een
tekort bij een project van de
gemeente, dit keer de renovatie
van de rug-aan-rug woningen.
En dat alles ondanks afspraken
die vorig jaar zijn gemaakt, na
het financiële debacle rond de
nieuwbouw op de Zandvoortmeeuwenvelden. Allemaal gemeenschapsgelden.
Kennelijk is het controlesysteem binnen onze gemeente
nog lang niet wat het wezen
moet. Op goed vertrouwen van
'meer controle op de uitgaven
van zijn sector' mocht Van Caspel vorig jaar doorgaan als
wethouder. Ook het college
mocht doorgaan. Dat vertrouwen lijkt nu tevergeefs.
Maar dat maakt ook duidelijk
dat slechts 'vertrouwen' geen
goed middel is bij het bewaken
van de gemeente uitgaven. Er
moet een sluitend systeem komen, waardoor aDe activiteiten
die geld kosten, nauwlettend in
de gaten worden gehouden.
Om welke wethouder het ook
gaat. Dat kan geëist worden
van een gemeente die op allerlei manieren moet proberen, de
benodigde financiële middelen
bij elkaar te krijgen. Het zal
even wennen zijn aan een dergelijk controle-apparaat, maar
als het er eenmaal is, zal het op
den duur ook geaccepteerd
worden. Zo lang zo'n systeem
er niet is, heeft wijzen naar één
wethouder niet zo veel zin. Hij
moet wel op zijn verantwoordelijkheid worden aangesproken,
maar in feite blijft het hele college van Burgemeester en Wéthouders verantwoordelijk.

Meüeüeling aan ife abonnees
De stijgende kosten maken voor de Nederlandse nieuwsbladen een
aanpassing van de abonnementstaneven noodzakelijk. In verband
hiermee zijn onze abonnementsprijzen per 1 januari 1993 als volgt
vastgesteld:
ƒ 17,00 per kwartaal
ƒ31,00 per halfjaar
ƒ 54,00 per jaar
Wilt u bij het overmaken van uw abonnementsgeld via giro of
bank gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt
toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische
overschrijving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag
aan dat met de eerstvolgende overschrijving de nieuwe abonnementsprijs kan worden toegepast. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
Hoofd commercie
Weekmedia

Rotary houdt actie voor Joegoslaven
delijke gebied bij de groot-'
scheepse internationale
acties vergeten worden. De
hulp vanuit Zandvoort is
dan ook op deze groep gericht.

dekens, schoeisel en kleding.
Dat laatste uiteraard schoon en
in goede staat. De spullen kunnen aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 uur ingeleverd worden bij de ingang van de Agathakerk. Daar staan onder andeGevraagd worden voedsel. re zeven ex-Joegoslaven klaar
om alles in ontvangst te nemen.
Maar een en ander kan ook bij
de voordeur afgegeven worden.
Zaterdag gaan namelijk ook enkele Rotaryleden met een geluidswagen de straten door, om
spulletjes op te halen.

Bioscoopprogrammering van 10 t/m 16 December
- -,r , KLASSIEKER
^''^^^«•i^. "'\--

Kampioen bij Boucherie

• Kerk

l

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, gemeensch. Ger./Herv. dienst.
Gereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, gemeensch. Ger./Herv. dienst in Gereformeerde Kerk.

Vrijzinnige
schap NPB:

Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d. Boucherie Culinaire aan de Grote Krocht heeft een kampioen in
Meer ^
huis. Het is een koe die als beste uit de bus kwam, tijdens de
Roomskatholieke Kerk:
Kerstwedstrijd van Buchan Meat producers in Turriff, Schotland.
Zaterdag geen viering
Drieduizend boeren hadden voor deze jaarlijkse wedstrijd hun
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. beste vee ingeleverd. De koe is ingekocht door de Heemsteedse
Duijves en Cl. v. Polvliet m.m.v. Adèle Tekens, die zelf deel uitmaakt van de jury. Daarvoor wordt
alle koren
zij jaarlijks gevraagd.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00-19.00 uur
en maandag 19.00-21.00 uur.
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat 14, Haarlem. tel.
023-244553.

De actie wordt gecoördineerd
door voormalig Joegoslaaf
Zvonko Steiner, die tegenwoordig in Zandvoort woont. Samen
met enkele andere leden heeft
hij al twee keer eerder een dergelijke actie van Rotary Zandvoort opgezet. Destijds hebben
zijn zoon en dochter elk een
transport met hulpmiddelen
begeleid. Net als toen heeft ook
nu een transportbedrijf een
grote vrachtwagen beschikbaar
gesteld, het zal ook alle andere
kosten van het vervoer voor
zijn rekening nemen.

Charitas

Geloofsgemeen-

Jehova's Getuigen:

De kleding, schoenen en dekens kunnen het best in een
plastic zak worden gestopt. Na
de inzameling worden deze
spullen gesorteerd en verpakt
in dozen, omdat dat makkelijker te stouwen is.

Schots rundvlees is befaamd <om - ondermeer - zijn zachte, fijne
smaak. Bedrijfsleider Marcel Horneman (foto) van Boucherie Culinaire is dan ook trots zijn 'side' van de kampioenskoe, zoals de helft
van het rund wordt genoemd. Afgelopen dinsdag hingen de achteren voorvoet van de kampioen in de koelcel klaar om uitgebeend te
worden. Het vlees ligt deze dagen in de vitrine ondermeer als
biefstuk, entrecote of stooflapjes te koop.

Het transport moet op 20 december vertrekken naar Bosnië-Herzegovina en passeert
naar verwachting twee dagen
later bij Umag de - voormalig Joegoslavische grens. Vandaar
uit wordt geprobeerd zo dicht
mogelijk bij de vluchtelingen in
het noorden te komen. Rotary
vreest namelijk dat zij niet bereikt worden bij de grote internationale hulpacties, die vanuit
het zuiden worden gevoerd. De
verdeling van de goederen
wordt geregeld door de Rotary
Zagreb in samenwerking met
de stichtina Charitas.

Za/Zo/Wo om;
13.30 en 15.30

A.L.
Do/Vr/Ma/Di
13.30 u.
Dagelijks
19.00 u.

12 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
15.30 u.
Dagelijks
21.30 u.

KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je naar
de Kinderfilm waar je in de pauze een ijsje krijgt.
Dan ga je spelletjes doen in Familyland en daar krijg
je ook drinken en een zakje chips en als je naar huis
gaat nog een verrassing. Dit alles voor ƒ 12,50 per kind

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

donderdag 10 december 1992
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Zaterdag 19 december, aanvang 10.00 uur
KINDEREN VAN ZANDVOORT
schrijf je DEZE WEEK in

met je huisdier

t4
4

4
4
4

De formulieren zijn op
school aanwezig

BACK TO THE
SIXTIES
A.s. za. wederom een grandioos
dansfeest m.m.v. The Dakota's.
DJ Rob Z met de laatste hits en
zanger/entertainer Ed McCain.
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr.
Corr. gekleed.
Entree ƒ15,- INFO 16023

Beide Kerstdagen geopend
a la carte
reserveren gewenst

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Noord-Brabant

telefoon 023-385478

N.Br. Dongen: landhuis B
pers. voll. inger., door ornst.
nog vrij rond kersl en Nieuw
Jaar, 04160-33488, 18-19 uur.

geeff u meeri

RUCKERT
RUITERSPORTCENTRUM

organiseren ...
(strikt besloten) .

Heimansstraat 25. Tel. 12885

les senioren 75,junioren
t/m 16 jaar 65,pension stalling
paarden
450,pony
425,-

MAAKT
Ga juist nu eens
naar binnen bij
Franse
Vloerbedekking,
göndijnèn;
wooncomfort, want
die geett elk
seizoen een nieuwe
aanblikt

Franse Woon idee

'De, Qutte, Toine.

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

vloerbedekking,
gordijnen, meubelen
Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. woningstoffeerders

. ". • •
.
.

WEEKENDTRIP MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastricht
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van l december. 1992 t/m 15 februari 1993 te
genieten van een 3-daags arrangement.
Maastricht is een gezellige stad met veel historische gebouwen, de Maas en haar bruggen en Duitsland en België op
een steenworp afstand. Veel Nederlanders ervaren Maastricht als een stukje buitenland in eigen land.
U verblijft in Golden Tulip Barbizon Maastricht, waar alle
kamers voorzien zijn van radio, föhn, kleurentelevisie, zithoek, minibar, telefoon en volledig ingerichte badkamer.
Het hotel beschikt over een bar, een restaurant, een sauna
en is goed te bereiken en biedt ruime parkeergelegenheid.

BLAGK AND WHITE
OLÖ ANDNEW

Ook in 1993 verhogen
wij onze prijzen NIET.

A

Reizen

WeekMedia

CHRIS HARDENDOOD

LET OP 4

4
4
4

.•A

p.m.

óp l januari 1993
omOl.QO uur

p.m.

V.inclusief: • ••
*Champagne Cocktail

p.m.
p.m.

;

:

';;': ,//;;. ; ; .Koud-Buffct '.V ;::-- '
' '•. • . . • • . - ' • • V

eigen instructeur/Mee toegestaan

;

• ' • ' . ' ' '.'.- *.**. ' • ' . ''•

' V- . '• ...

Suprisc Hand
;
'- ':••':'•'• \• '•";.•-••.*#* '-.-. '••:•'.•'• '
.'•-•

Dit 3-daags arrangement bestaat uit:
- aankomst op vrijdag of zaterdag
- 2 x overnachting in luxe hotelkamer
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 gangen diner in Restaurant Barbizon
- koffie met vlaai op het Vrijthof
- y/2 uurskaart voor Thermae 2000, een centrum in Valkenburg voor ontspanningsrecratie met sauna's, Romeins
bad, Turksbad, diverse verwarmde bassins en sportfaciliteiten.
- entreekaartjes voor het casino in Valkenburg
- Limburgse verrassing bij vertrek
- informatiemap over de stad Maastricht en omgeving.
De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ 290,- p.p. op
basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een l
persoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht.

::

:

•

Gastopt.rcdcnva.n:
DJ... SOF & TÖBY

Zwart en Witte kleding verplicht
(dus geen spijkerbroeken, enz.)

DE NIEUWE
ZOMERBROCHURES
1993 ZIJN VANAF HALF
DECEMBER WEER
GRATIS VERKRIJGBAAR
BIJ ONS REISBURO.

' De direktie behoud het. recht:;
,pp weigeren van personen.

:

Voor nadere informatie: Golden Tulip Barbizon Maastricht,
Forum 110, Maastricht, tel. 043-838281.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat weekmedia
Postbus 2104
•
.
1000 CC Amsterdam

Toegang alleen op vertoon, van kaartDorpsplein 2 te ZandvoOrt

.

F2(LOO

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit 3-daagse arrangement naar Maastricht is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

Fa. Gansner & Co.

De snelle beslissers geven wij dit
keer per boeking een prachtig
heuptasje kado.

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

löERKOOP Reisburo
Grote Krocht 20
Zandvoort

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Aantal personen:

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Uitgaan

Weekmedia
HIER HOEFT U NIET LANG OVER NA TE DENKEN
- speciaal voor de lezers van Weekmedia Met zijn tweeën uit eten en één
gratis maaltijd . . .
Dat kan nu ook in Amsterdam!
Al meer dan 50 restaurants in
Amsterdam en omgeving zijn
aangesloten bij For Two International. Voor de lezers van de
Weekmedia bladen worden de
aktie- en de jaarkaarten nu zeer
voordelig aangeboden:
Gezellig tafelen: El Rancho

Keuze data:

DE
AKTIEKAART VAN
ƒ82,50, de lezers van Weekmedia betalen: ƒ72,50
DE JAARKAARTEN VAN
ƒ145,-, de lezers van Weekmedia betalen: ƒ125,De aktiekaart biedt u de mogelijkheid om veertigmaal naar
believen gebruik te maken van
zowel het Dinner als het Club
for Two-aanbod. De aktiekaart
is een half jaar geldig.

De set jaarkaarten (zie foto) bestaat uit een Dinner en een
Club for Two-kaart. Beide
kaarten kunnen veertig maal
gebruikt worden.
Kennismaking met de bij For
Two International aangesloten
zaken is een uiterst voordelige
zaak. Op basis van het "one for
two"-principe kunt u samen
genieten voor de prijs van één!
For Two International is met
10.000
aangesloten
restaurants, hotels, sauna's, clubs,
theaters, bioskopen, kappers,
beautysalons en vele andere
zaken en meer dan 350.000
leden al in 33 landen een succes. Vanwege hun internationale geldigheid zijn de kaarten
ideaal voor uw vakantie of uw
zakenreis.

AMSTERDAM; ENTRE DEUX * ORIËNT VAN BAERLE * LA GA1ETÉ *
THE MOVIES WILD KITCHEN * ANKARA * BAL1 * EL RANCHO * L.A.
I3AR * PADDY'S INN * CORANTIJN * SAWASDEE * DE GELAARSDE
KAT * IL GIARDINO * EL RANCHO * PORTUGALIA * MAYUR * DE
STADHOUDER * BRASSERIE NOBLESSE * DE DUVEL * 1NDONESIA *
IL SOLE DELLA RIVIERA * AT MANGO BAY * EL SOMBRERO * CHOP1N * APHRODITE * HAPPY DAY * KOEVOET * DE EENHOORN *
GOLDEN TEMPLE * CARANSA * EL RANCHO * DE GOUDEN REAEL
* IL FONTANONE * THESSALONIKI * MAJESTY * DE SERRE *
GRIET MANSHANDE * CHICANOS * DE GEPARKEERDE MOSSEL *
FELLINI * HET STUIVERTJE * RAFFLE'S * ORIËNT OVERTOOM *
ENTREDOK * RHAPSODY * ALEXANDER.
ZAANDAM: LE PAPILLON * THESSALONIKI.
HAARLEM: AAN DE PARADIJSPOORT * ANATOLIË * NAPOLI * CYPRUS * LES TRO1S CHATS * DE WITTE ZWAAN * JACK/HOUSE *
GANDHI * ATALANTA * SPLIT *

AMSTERDAM: BRIGHTSIDE * SHINOBI-IRI * DICKY SQUASH * FAMILY GYM * DOOR DIK EN DUN + KOAN FLOAT * JANSEN FITNESS EN
AEROBICS * REDERIJ NOORD ZUID * POOLCENTRUM BAVAR1A *
SNOOKERCENTRUM DE MUNT * SPLASH FITNESS CLUB * BEAUTY
PLANNING * SCHOONHEIDSSALON STUDIO SPAARNDAM * AFSLANKSTUDIO BODYQUEST * DON ALFONSO HAIRSTYLING FOR
MEN * HERENKAPSALON CHARLES * HAIRSTUDIO VIA VIA * PARTNERS IN HAIR * FRANCISCO KAPPERS * DON PINO HAIRSTYLERS *
HB HAIRSTYLERS * N.S.V. SAUNA AMSTERDAM INT. * PHOENIX
PROGRAMMES * RAMADA RENAISSANCE HOTEL * HOTEL ATLANTA * AMSTERDAM HILTON * ROYAL HOTEL KABUL * HOTEL SAN
FRANCISO * MARRIOT * PARKHOTEL * HILTON INTERNATIONAL
SCHIPHOL * HOTEL LANCASTER * VIDEOTHEEK CINEMA * HAARLEMMER THEATER * THE MOVIES BIOSCOOP * KRITERION * VAN
DELDEN & ZN LIMOUSINE SERVICE *
HUIZEN: DE BUN
UITHOORN: QUEENS PUB
HAARLEM: SNOOKER F HAARLEM * N.S.V. SAUNA TOP 'O'BODY *
HOTEL AMADEUS * BODY FUTURE * SAUNA CENTRUM * DAMESSPORTSALON DELPHIS * 'T KEGELTJE * 'T KOETSHUIS * ABBEY
ROAD * REDEKIJ NOORD ZUID *
PURMEREND: SPORTING'DE GORS

* Vooraf telefonisch reserveren en aanmelden als For
Two-lid;
* Per restaurant of club kan
slechts éénmaal van de kaart
gebruik worden gemaakt.
Inderdaad. Hier hoeft u niet
lang over na te denken. Stuur
vandaag de bon nog in en u
bent straks één van de honderdduizenden leden die gebruik maken van het vele voordeel dat het
For
Twolidmaatschap u levert.

Allure: Grand Café Grillwom Raffle's

Voor informatie kunt u bellen:
070-3623515.

LIDMAATSCHAP VAN FOR TWO
INTERNATIONAL

DINNER FOR TWO:

CLUB FOR TWO:

Voor het gebruik van de kaarten gelden er de volgende regels:

For Two International biedt de lezers van de Weekmedia bladen
de mogelijkheid om de For Two-aktiekaart of de For
Two-jaarkaarten voor een gereduceerde prijs aan te schaffen.
De aktiekaart kost nu niet ƒ82,50 maar ƒ72,50, en de jaarkaarten
geen ƒ145 maar ƒ125,-.
Hiermee stellen wij u in staat om op nog aantrekkelijker wijze uit
eten te gaan, te ontspannen en te rekreërem op basis van het "one
for two"-konsept, d.w.z. twee personen voor de prijs van één.

ONE FOR TWO INSCHRIJVINGSFORMULIER
Graag word ik lid van For Two International. Stuur mijn
lidmaatschapkaarten zo spoedig mogelijk naar:
Naam:
1

Voordelig genteten.' For Two International

Voorletter(s):

Adres:
Postkode:

Plaats:

Telefoon:
Geboortedatum:
Beroep:

M/V

Mijn voorkeur gaat uit naar:
O

de aktiekaart van ƒ72,50

O de set jaarkaarten van ƒ 125,Ik betaal de rekening die mij daarvoor wordt toegestuurd
Handtekening:

Datum:

Deze aanmelding s.v.p. opsturen aan: For Two International
Nederland. Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam
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A c h t e r de s c h e r m e n

Ed Fransen

'Sommige mensen denken dat ik altijd toneel speel'
door Everhard Hebly

W

AT ME ALTIJD weer
fascineert aan dit
werk, is dat je met
mensen te maken
Icrijgt die nooit geacteerd hebben en na een paar jaar uitgroeien tot iemand waar je een
heel toneelstuk aan kunt ophangen. Wie niet bang is om op
een podium en voor publiek
een rol te spelen, kan technisch
leren acteren. Maar het is nog
maar de vraag of je ooit een
artiest zult zijn, want de artiest
in de mens is aangeboren. Dat
heb je of je hebt het niet. Ik
maak daarom ook nooit onderscheid tussen amateur of professioneel. Mijn zanglerares zei
ooit eens: 'Ed, je hebt geen bijzondere stem, maar je bent wel
een artiest'. En ja, wat is een
artiest? Ik denk iemand die met
weinig veel kan doen. Of dat nu
materieel of geestelijk is, je
hoeft er echt niet voor op het
toneel te staan."

Kerstman
„Sommige mensen denken
dat ik altijd toneel speel, maar
die mensen kennen me niet. Ik
speelde bijvoorbeeld op eigen

initiatief voor Kerstman, zoiets land en verschillende van zijn
doe ik voor kinderen en dat collega's zijn bij de hoofdstadovind ik volkomen normaal. En perette terechtgekomen.
ze zullen weieens denken dat ik
December is een drukke
gek ben, nou, dan ben ik geluk- maand voor Fransen. Het Sinkig goed gek. Geluk wordt be- terklaastoneel,
uitvoeringen
paald binnen de vier muren van van Hildering en hij speelt zelf
je huisgezin en ik ben er op tijd altijd 'die man met de grote
achter gekomen dat het leven rode muts'. "Als een stuk
meer is dan het presteren voor draait, moet je op anderen letde materie. Je moet allereerst ten en van ze leren. Dat heb ik
lekker in je vel zitten. Ik heb altijd gedaan. Van dit werk leer
twintig jaar geleefd om te wer- je observeren en ik heb de inken, nu werk ik om te leven." druk, dat men dat weieens bedreigend vindt. Iedereen die op
En dat leven is onder andere het toneel werkt, moet voor zijn
het toneel. Ed Fransen (46) collega's de zon in het water
stond zelf op zijn tiende voor kunnen zien schijnen."
het eerst op de planken bij de
„Ik mag gelukkig vaststellen
toenmalige • Kinderoperette.
Sinds die tijd is hij nauwelijks dat we bij Hildering nooit enige
weggeweest bij het toneel. wanklank hebben over de rolSpeelde op zijn zestiende bij bezetting, dat laten ze over aan
Sandevoerde en toen dat ter de regisseur. Daarnaast heeft
ziele ging bij Wim Hildering. zowel de acteur als de regisseur
Zong mee in een vocalisten-en- een gezonde dosis fantasie nosemble om bühne-ervaring op dig. Een acteur mag wat mij
te doen, werkte onder diverse betreft alles vergeten wat curregisseurs van naam, was een sief gedrukt staat in het script.
paar jaar regisseur van de Kin- Dat zijn de dingen die de schrijderoperette en doet dat nu voor ver meegeeft. Ik laat vrij interhet Sinterklaastoneel en Hilde- preteren, een speler moet iets
ring.
van zichzelf in het stuk kunnen
leggen. Uiteraard binnen bepaalde grenzen, want de uitvoeObserveren
ring moet wel harmonieus blijMet het vocalisten-ensemble 'ven."
trok hij door heel Noord-Hol*

In de rubriek Achter de Schermen gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de 'mens' achter bekende personen
uit deze gemeente. Deze week Ed Fransen, regisseur van
Toneelvereniging Wim Hildering. De afgelopen weken zag hij
zijn acteurs groeien In de rol die ze vertolken in het stuk
'Potasch en Perlemoer' dat dit weekend wordt opgevoerd.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 30- 11- t/m 06-12 1992
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
1 november**

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

21
26
32
37
42
48
53
58
64
69
74
79
87
95
103
111
119
132
146
159
172

97
121
146
170
193
220
243
268
293
317
341
364
402
438
475
510
547
608
670
730
791

Climax
„Een regisseur moet veranderingen durven aanbrengen
en daarom praat ik ook altijd
met de acteurs. Het is niet zo
dat ik me helemaal inleef in alle
rollen. Ik vorm me wel een
beeld van de types en kies daar
dan een acteur bij. Ik lees een
script niet zo heel strak. Nogmaals, je moet kunnen veranderen. Zolang je dat maar niet
vijf dagen voor de premiere
doet. Je ziet acteurs groeien in
hun rol als ze iets van zichzelf
kwijt kunnen. Ze krijgen steeds
meer zelfvertrouwen en groeien naar de climax die ze in het
weekend moeten halen. Dat is
natuurlijk heel wat anders dan
bij de film, waar je een bepaalde
scène dertig keer speelt en vervolgens de beste uitkiest."
Komend weekend wordt het
volgens de regisseur 'ongecompliceerd lachen zonder datje er
wat achter hoeft te zoeken'.
„We merken dat de donateurs
van Hildering comedie en
klucht willen zien. In het dagelijks leven is er al genoeg ellenEd Fransen: „Een regisseur moet veranderingen durven aan- de om je heen en dan willen ze
brengen en daarom praat ik ook altijd met de acteurs"
weieens een avondje wat anFoto Bram Stijnen ders."

HH

•

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

12,60
15,60
19,20
22,20
25,20
28,80
21,80
34,80
38,40
41,40
44,40
47,40
52,20
57,00
61,80
66,60
71,40
79,20
87,60
95,40
103,20

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Nee, nee en
ze iemand die
nog eens nee.
klusjes
wil
Ik vertik het
doen. Ook zit
om deze week
men
daar
in deze rudringend vertariek over de
legen om vrijpolitiek
te
willigers die
schrijven. Wat
de kinderen
er nu op het
van en naar
raadhuis geschool willen
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
beurt, is al erg
brengen. Ik
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips ol
genoeg.
Elken het Planandere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
ders in deze
tinghuis goed.
krant wordt
De kinderen
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
daar
uitgedie daar verbreid aandacht aan besteed. De Vorig jaar schreef ik in mijn blijven zitten daar niet voor
kleine dorpse zaken verdienen kerstverhaal over een vrouw, hun lol. Vele hebben in hun joneveneens onze aandacht. Wat die zich ook eenzaam voelde. ge leven al heel wat narigheid
dacht u van de Kerst. Over twee Zij dacht van God en de hele meegemaakt. Zij worden daar
weken is het weer zover. Nu al wereld verlaten te zijn. Mie- liefdevol verzorgd. Maar ook
zie ik mijn buren sjouwen met mand gaf om haar, was haar daar heeft men te kampen met
kerstbomen. De ballen, pieken stellige overtuiging. Zij bleek bezuinigingen.
en aanverwante artikelen zijn ongelijk te hebben. Zij merkte
Wat dacht u verder van onze
al maanden te koop.
dit pas, toen zij zich onder de bejaardenhuizen. Ook die kunHet kerstfeest blijkt nog mensen begaf. In dit geval ging nen best wat hulp gebruiken. Al
steeds een familiefeest bij uit- zij naar de nachtmis. Daar wer- was het maar alleen om de kofstek. Wij bereiden ons daar dan den haar ogen geopend. Tijdens fie of het eten rond te brengen.
ook terdege op voor. Vrede op de samenzang besefte zij einde- Of om zomaar eens een praatje
aarde! Was het maar waar. We lijk dat zij niet alleen op de we- te maken met de bewoners.
slaan elkaar nog steeds de her- reld stond. De moraal van het Ook zij voelen zich soms eensens in. Zowel letterlijk als fi- verhaal was dan ook duidelijk. zaam. Het probleem voor hen is
guurlijk. Kijk maar om u heen. Kijk eens om u heen. U merkt evenwel, dat zij niet meer in
Of beter nog: volg de nieuwsbe- dan al snel, dat er nog altijd staat zijn er op uit te trekken
richten via de radio of het jour- mensen zijn die wel om u ge- om hun sociale contakten te
naai op de tv. Het blijkt slecht ven.
leggen. Ik reik het u slechts
gesteld met de verdraagzaamIk weet dat het soms moeilijk aan. Neem eens de telefoon of
heid in de wereld.
is. Sommigen denken dat ze op- ga er eens langs en vraag of ze
Ook in ons dorp lijkt de vrede dringerig zijn als ze bij een an- nog hulp kunnen gebruiken. U
soms ver weg. Met het oog en der aankloppen voor de gezel- zult zien dat het vrijwilligersoor de badplaats door, merk je ligheid. Het is maar hoe je het werk veel bevrediging kan gevaak hoe slecht het soms met bekijkt. Mijn ervaring is: doe ven. Het mes snijdt zo aan twee
onze tolerantie ten opzichte gewoon en toon ook eens be- kanten. U hoeft zich niet meer
van onze mede dorpsbewoners grip voor een ander. Help el- eenzaam te voelen en zij worgesteld is. We kankeren wat af kaar als dat nodig is en geef een den geholpen.
met z'n allen. Niets deugt, nie- ander eens een vriendelijk Dit was het weer voor deze
mand doet iets goed en alles woord. Laatst las ik een adver- week. Blijf gezond, tot de volgaat verkeerd, denken wij. Den- tentie. In het Plantinghuis aan gende week.
ken, ja. Als we evenwel goed om de Kostverlorenstraat vragen
BRAM STIJNEN
ons heen kijken, blijkt er toch
een keerzijde aan de medaille.
(ADVERTENTIE)
Deze week werd ik opgebeld
door een .al wat oudere dame.
Ze had gelezen dat dit jaar de
'Kerst In' weer doorgaat.
„Heerlijk," vertelde zij, „dat er
nog mensen zijn die iets over
hebben voor hun medemens."
Uit haar verhaal kon ik opmaken dat er nog steeds veel mensen zijn waarvoor de Kerst niet
die vreugde brengt, die het zou
moeten brengen. „U moet het
zich eens voorstellen. Je zult
maar alleen op deze wereld
staan. Zonder familie en zonder
vrienden. Ze zijn er. Zelfs meer
dan u denkt," liet zij weten.

WELTERUSTEN

Vrijwilligers
Ieder jaar weer word ik er
mee geconfronteerd. Mensen
bellen mij op om hun beklag te
doen over hun eenzaamheid.
Vooral rond deze tijd van het
jaar rinkelt mijn telefoon onophoudelijk. Het valt mij op dat
het vaak het zelfde slag volk is,
dat met dit probleem kampt. De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Zij hebben vaak geen hobby's
en interesseren zich zelden Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/685489?
voor hetgeen rond hen gebeurd.

het Westen

Postcode Loterij naar de Eindejaarsprijs

Uw nieuwjaarsgroet
in het
Zandvoorts Nieuwsblad
van 30 december 1992

inzenden
uiterlijk
14 december

1992
aan:
Weekmedia
Postbus 51
1180 AB Amstelveen

B

Tel.:
Fax:

020-6475393
020-6475449

twee

Laatste kans
miljoen
Over bijna drie weken trekt
de Postcode Loterij de
Eindejaarsprijs. Wij durven
te wedden dat een heleboel
van u de uitslag gespannen
afwachten. Want het gaat
om niet minder dan twee
miljoen gulden, zo'n beetje
het grootste kerstcadeau van
Nederland!
Er komt nog meer, want ook
de honderdduizend gulden
gaat eruit! En al die duizenden
andere prijzen, inclusief de

PostcodeStraatprijs van 3.000
gulden voor alle deelnemers in
de straat waar de meeste post'codeprijzen zijn gevallen.
Natuurlijk gaat Hitbingo ook
gewoon door. Want de deelnemers aan de Postcode Loterij
doen uiteraard gratis mee aan
Hitbingo. Met elke week kansen op 25.000 gulden. Geen
Hitbingo gevangen? Dan kunt
u doorspelen en kans maken
op een uitnodiging voor de
volgende opname van H i t bingo. Waarbij u al meteen

aan de zaal 250 gulden krijgt
uitgereikt. Met n a t u u r l i j k de
kans op de Zaalbins;o van nou
eens 25.000 g u l d e n . En het
Pingospel voor, alweer, maximaal 25.000 gulden.

Nü opsturen

ƒ 40,- excl. 6% btw

En voor dit alles hoeft u alleen
maar mee ie doen met de
N a t i o n a l e Postcode Loterij.
Voor slechts één tientje per
maand. Als u de WIN-TWEE-

Ik kies model:.
ƒ 80,- excl. 6% btw

Naam:

Postcode:
Plaats: —
Handtekening:

Mijn tekst luidt:

Caroline Tcnscn, presentatrice van
Hitbingo: 'Nü de WIN-TWEEMILJOEN-nON invullen; straks
al meteen tweevoudig miljonair?'

MILJOEN-BON nu i n s t u u r t ,
bent u nog nét op tijd voor de
t r e k k i n g van de Eindejaarsprijs van twee miljoen gulden.
Want de kans om in het nieuwe jaar in één klap een dübbele miljonair te worden laat u
toch niet lopen'?! B

Spelregels: Zodra u op uw rckeningafschnlt van Dank of giro een afschrijving hebl ontvangen Den! u deelncmcr aan de loterij. Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcode. Als u
tiet met een afschrijving niet eens Den', aan kunt u binnen een maanrj opdracht geven het bedrag terug te ooeken. Opzeggen kan ieder moment. Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot het secretariaat van de Nationale
Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81. 1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand en wordt verricht dooi
Notaris mr. P.J.rJ. van Os te Amsterdam. Trekkmgslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bi| het secretanaa:
Prijzen worden automatisch op uw bank- ol girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 gulden worden belast
met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177.89 d d 20-10-1989. Zcllouten vootbehnutlen.

Adres:

A

toe

Sinterklaas
op bezoek
N a t u u r l i j k was Sinterklaas ook even op bezoek
bij de opname van Hitbingo, waar hij aan de
zaafde prijzen van ƒ 250
uitreikte. Per slot wilde
Nederlands' bekendste
gever zelf wel eens zien
hoe leuk Nederlands' gulste loterij is! Men zegt
dat de Sint toen zelf ook
direct een WIN-TWEEM I L J O E N - B O N heeft
opgestuurd. •

De winnende
Thuisbingonummers van
1 december:
3
5
7
8
9

11
15
16
20
21

22 27 36
23 28 37
24 29 38
25 32 43
26 34 45

eedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen

1lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

J dhr. J mevr

Adres:
Postcode:
Postbanknummer:

-l

l l Plaats:
Banknummer:

NATIONALE
'T?

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel} naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

m
M

TOPMERK KONDENSDROGER

y

SONY CAMCORDER

Super k o n d e n s d r o g e r v o o r een unieke p r i j s 1
Kapaciteit 5kg droog wasgoed, speciale toets voor
tere weefsels, signaallampje als aanduiding dat filter
moet w o r d e n s c h o o n g e m a a k t , v e n t i l a t i e
p r o g r a m m a , r e v e r s e r e n d e t r o m m e l , simpele
bediening en formica bovenblad. Adviesprijs" 1199 -

F455,Topperi3lux, Sxzoom,
Hi-Fi, autolocus, afstandbe
diend.var sluitertijd '2550 -

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

1599.-

Fint en Square Black Trmi- SONYTRAVELLER
t r o n beeldbuis, euroscart, TR50, Lichtgewicht camcorder,
stereo, teletekst en afstand- Sxzoom,hifi,autolocus '2550bediening Adviespriis'2000 -

1299.JVC 63 CM STUNT
m
M
£»>
«e

STEREO TELETEKST

1499.-

-CAMCORDER

F60, CCD, 6x motorzoom, Supenmpose, hi-fi Adv "2299 -

1249.- HI-8TRAVELLER
1349.PANASONIC 63 CM

STEREO TELETEKST

1299.-

m

1749.-

lm

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

MAGNETRON OVEN '
Snel ontdooien en verwarmen.

2399,-

Type W750; Voorlader, RVS KOEL/VRIES KOMBI
trommel EN kuip, centrifugeert Geen twee deu rs koelkast maar
tot 1150 toeren p/m;buiten- en echte 280 liter 2-deurs
mantel tweezijdig geemail- <oel/vries kombmatie. Koelleerd. Adviespnjs '2199.ruimte op "ooghoogte" Adv. "979.-

2997-

VR312; Superieure beeldkwaliteit Stilstaand- en super vertraagd beeld als
een dia1 Elektronische zenderafstemming, 42 voorkeuzezenders, Timer voor
6 programma's, automatische koppenreiniger, Spinner Dial voor eenvoudige
bediening, Easy Logic afstandbediening met LCD-display. Adviespnjs*1145.-

\tiAAe,

479
SIEMENS1000 TOEREN ZANUSSI K/V (OJ)
1000 toeren. Adviespnjs'1878.-

1395,

WAS/DROOGKOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

CM? 1445."
AEG LAVAMAT RVS

1299.-

VHS videocamera ' 1 8 9 5 -

1299.JVC SUPER CAMERA

BAUKNECHT K/V

859

1395.-

849.•II-FI VIDEO
JVC VHS HI-FI

1099.-

Nederlandse Philips garantie.

1295.63 CM TELETEKST

750; 4 koppen,
pen, 8 uur '2095.'209

1195.

1095.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

PANASONIC
iNIC VHS HlHI-FI
F65; 4 koppen,
=n, VHS-HQ. *1894.*18'

1299.

SONY HI-FI
I-FI VIDEO

SLV615; VHS-HQ,
'HS-HQ, 44kopp
koppen,
8 uur, shuttle,
ittle, ab '1990.
"1990.-

BSgk

/|QC

mM
*löO."
37 CM KLEUREN-TV

365.-

n

. .-j^r.iUR verkopers .^O7orgd. B^o IS>

_

Type 2596; Adviesprijs.*799.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbedienmg. '1145.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

SIEMENS KS2648

579.-

1398.-

449.-

1298.-

SONY3 KOPPENVIDEO

265.-

160 LTR. KOELKAST

160 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-

Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.

PHILIPS 140 LITER
999.1000 TOEREN RVS BL

STUNT! VHS-HQ
iS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

>

899.
AEG TURNETTE

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

bediening'
70KV9717; Adviespnjs'2275.- Inkl. afstandbediening

1099.-

395.-

ETNA FORNUIS 14.00

638.-

INDESIT G/E FORNUIS

KN5404; Gas-elektro. '1049.-

688.-

ETNA FORNUIS

1440 jasmijn. Adviespnjs'1225.-

758,
PELGRIM SUPERLUXE
445.GAS-ELEKTRO FORNUIS
PHILIPS 160 LITER

ZANUSS1140 LITER

4101V; Gas-elektro fornuis.
Inkl.grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviespnjs*1425.-

V315; VHS-HQ, prefekt beeldi
LCD-afstandbedienmg. '1220.-

u
il d^K
IMlillj
*t<*9v.-

SONY VHS-HQ VIDEO

BOSCH KTF1540
RT?a CTfC
1-JM& U/U." ATAG GAS-ELEKTRO
BAUKNECHT 160 LTR FK055A; Elektjische - INFRA - oven,

968.-

V212; afstandbediend." 1000.-

699.
BLAUPUNKT 55 CM BLAUPUNKT VIDEO

Adv|espnjs*869.-

595.-

RTV635; VHS-HQ, Long-Play,
4 koppen, afstandbed. "1695.-

TypeTD50;Adviesprijs'649.-

PANASONIC VIDEO

349.-

699.-

GRUNDIG 51 CM TEKST

499.- OPZETVRIESKASTJE

perfek: beeld,
d.afstbed.
afst bed. "988.-

649.AKAI VHS-IHQ
J-IHQ VIDEO

BAUKN./BOSCH/AEG

VSF200; Afstandbediend
andbediend "768"768 -

PHILIPS /WHIRLPOOL

549.PHILIPS WINKELJ

DAT IS
ij BCC kunt ü electronltchbtttltn met l HAARLEM

Type AFB095; Adv.*665.-

799.-

BAUKNECHT LUXE

SIEMENS CONDENS

1299.

70CM

MIELE DROGER

H

&~VIDEp CASSETTES

i . BIJV.:
Biv.:
Voor ongekend lage pnizen.
Voorongekend
prijzen.
Bijv.:

SONYUX90II
10 voor
3O.
BASFE180SHG 4 voor...... 33.

Bewerhof 16(alleenwitgoed)

.
.
•
•
\
•
AMSTERDAM AMSTELVEEN
l DEN HAAG ZOETERVUOUDE
BAOHOEVEDORP :
l LEIDSCHENDAM
"• .
HILVERSUM
- l MAARSENBROEK

PHILIPS VRIESKAST

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311. Adv. '848.

1199.- STUNT!! VRIESKIST!!
169.348.

• •

'

INDESI1
D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*! 099.-

'

MERKCENTRIFUGE"

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
l BEVERWIJK

Handig opzetvrieskastje.waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. '595.-

549.-

CONDENSDROGER

M
M MATCHLINE KLEUREM-TV

t»

1098.

ATAG INFRA TURBO

1348.-

RVS REVERSEREND

AKAI3 KOPPEN
DPPENVIDEO
VIDEO

28pv7976
N 63CM
tyv
25pv7966

inkl. grill en kookwekker. "1510.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtov.en,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

ZANUSSIWASDROGER
J30,VHS-HQ,3l<oppen."1157.-

l

Type KSV; De nieuwe met 260
iter inhoud. Adviesprijs'1199.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische 130 LTR. KOELKAST
PHILIPS CC1000, echter met Oerdegelijke tabletop. Zeer
REGELBARE centrifugegang raaie uitvoering metformica bo- Type KN5402WO; Adv. '849.
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- venblad. Officiële garantie.
stuurd, eco-knop. *1495.-

HRDX20,Afstandbed
;tandbed "879.'879.-

BLAUPUNKT PM3741

899.-

749,

499.JVC VHS-HQ
HQ VIDEO

| JXA (KOQ
w£y D«fO>

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

;t.bed.Adv.*99
SB01; HQ,afst.bed.
Adv.*995.-

ARISTONA'51 CM
:

KOMB1 MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

895.-

539.

ARISTONA TELETEKST

495.595.595.-!
695.-

PHILIPS/WHIRLPOO

GRUNDIG VHS VIDEO

VIDE
ARISTONAt VHS VIDEO

STUNTSUPERTELETEKST

m
m
m
m

ZANUSSI 2-DEURS

VS702; HO Super Vision, +
TELETEKST+PDCi'1409.-

idbediend.*82
VR200; Afstandbediend.
'825.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

PANASONIC NN8550

ZANUSSI WASAUTOM.
pTg^ CQQ
\aah? OU«9.- BOSCH 2-DEURS

599.-

649.

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

R8180;750 Watt + draaiplateau.

\aaK* 799." BAUKNECHT2304

INDESIT PROMOTIE

4S-HQVIDE
PHILIPSVHS-HQVIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

HOLL 1000 TOEREN

STUNT! 550 TOEREN

1399.

nr?% QQC
EMy OOö.PHILIPS14GR1021
37CM PORTABLE KTV

..•„^-..^^^SHS^^SH^SS

1199.

Nederlands topmerk. *1199.-

PTg%
ÓQQ
• J *J I L-*
^JÏÏïI

SHARP 3 IN 1 KOMBI

SHARP KOMBI R7V10

QylQ _
iJH-ïl.

1000 TOEREN LUXE

BLAUPUNKT
VHS HI-FI
NKTVHSHI-

Nederlandse Philips garantie.

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PTgij
laaft*

-.•

m 445.- E3ï^ it *""V/

Voorlader, centrifugegang NDESIT 2-DEURS
1200trn/min., rvs trommel, Type 2023; Tweedeurs 4zeer zuinig. Adviespnjs'1299.- sterren kombikast. Adv."899.-

830; TOPKLASSE'
ASSEi '1899.-

BROTHER ER7341

29 liter, digitale bediening 'en
draaiplateau. Adviesprijs'899.-

599."
Ondanks grote inhoud kom3akte afmetingen. Kwalitatief
jitstekende koeler/vriezer.
Adviesprijs "848.-

INDESIT 1200TOEREN

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt
om 2 borden in te plaatsen. *1095.-

280 LITER 2-DEURS
.UXE KOELKAST

VCH80, VHS-HO, mkl afType 25GR5760; 63cm flat standbediening. Adv.' 1299 square, m-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en
afstandbediening. Adv.'2075.-

Q/IQ _
34-Ï9.

549

PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. '769.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL
,

BAUKNECHTWA6500

899.SHARP HI-FI VIDEO

SAMSUNG DIGITAAL

STUNTP 3 m 1 u Magnetron
+ hete-liichl oven + grill.

nrg«fr QCC
Hm* ÜUU."

1299.-

MOULINEX FM1115

KOMBI MAGNETRON

PHILIPS/WHIRLPOOL

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099 -

70 CM TELETEKST

m

829.-

MIELE KOEL/VRIES

PJ«Ei 11QC _
IJ;jfef | i;f\}>

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo.' 1599 -

>**

PHILIPS /WHIRLPOOL

795.-

m
'M

M

719.-

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze A E G / B C C stuntaanbieding? Adviesprijs'1549.-

PANASONIC NVG1

n

••pj/ïw
B 5J5J "*
SAMSUNG RE570

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1

F375,8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend ' 2 2 2 0 -

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

SCCH7; Slechts 21,5cm
breed. Losse komponenten: variabele opstellingsmogelijkheden 1 50 Watt
versterker met bi-amp 4drive systeem, 9 bands
equalizer met soundcontrol, quartz synthesizer tuner, 28 voorkeuzezenders, dubbel autoreverse-cassettedeck,
dolby B + C, C D - s p e l e r
programmeerbaar, biwired 2-weg b a s r e f l e x boxen. Afstandbediening.
Adviespnjs'1992.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEORECORDER
MET 3 KOPPEN EN SPINNER DIAL

TR705, Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330.-

SONY63CMKVX25TD
STEREO TELETEKST SONY CAMCORDER
SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

TECHNICS MINI
HI-FI SYSTEEM
INKL. CD-SPELER
EN BOXEN

BAUKNECHT VW 3PR
a

pT?5i
7OQ
|7i.T|r^
g ?IU

BOSCH VWPS2100*
MIELE VWG521

1479.

I

OPENINGSTIJDEN:
..1 tot 5.30 uur
maandagmiddag .....
. 9 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .
[zaterdag ...:. ........ 9 tot S.uur.kOOPAVQND:

•Adviesprijs slechts referentie l Badhóevedorp vrijdag .......... '... 7 tot 9 uur
zoals aangegeven door officiële l Maarssenbrpek vrijdag, ..........;.7. tot. 9 uur"
importeur of fabrikant
l overige filialen donderda9 ...... 7 tpt 9 uur
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V eekmedio22

OPLAAD-Oxx
BARE

IXOPS

\

blILISHAVE >
IHS800; Oplaadbaar scheer-

TEFAL GOURMET
l Gourmetten, racletten en gril-

109.-

keukenmachine, 500 Watt,
Inkl. sapcentrlfuge, cltrus-

IW1ILIPS SHAVER
llnkl. tondeuse en wand- Ires. Adviesprijs. '300.Ihbuder. Advlesprl|s*99.-

69.-

159.-

f 8 PERS. GOURMET
Inkj.recepten en spatels.

129.-

SUPER BRAUN
KEUKENMACHINE md
Kompakte alleskunner.

TEFALS

GRILL!
Kontakt-grlll.uttneërnbaregrill-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
02507-17619 of 165 00
4
4
VERZORGT HET HELE JAAR UW VISSCHOTELS
De schotels worden op de dag van consumptie vers gemaakt en gratis 4
bezorgd. Ook op zon- en feestdagen.
4
4
Luxe salade
Aardappel- of huzaren- 4
ƒ 27,50 p.p.
salade ƒ 17,50 p.p.
4
met krab-, of zalm- of tonijnsalade,
met zoute haring, zure haring, Noorse 4
gerookte zalm, gevuld ei, haring, paling,
garnalen, makreel, gevuld ei,
4
holl. garnalen en krabvïees
sardientjes en krabvïees
4
4
Gerookte visschotel
Gebakken visschotel
4
ƒ 27,50 p.p.
ƒ 15,- p.p.
met zalm, heilbot, makreel, forel, paling
met mosselen, nuggets, visfriet, scampi, 4
en brado
kuit, kibbeling, inktvis en 4 sausjes '
4

platen,thermostaat.Adv.*169.-

89.-IÏI

BRAUN MICRON 2005

CTTUiJJiJvrLIM
ïtWPÏÏM
01
VI t i l S I l ie l Z A T E R D A G A C A D E M I E
De Zaterdagacademie is
erkend door de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen op grond van
de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen.
De (mondelinge) lessen
worden gegeven op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur.
Lxslokalies: Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch, Den
Haag, Leeuwarden, Rottcrdant, Utrecht, Zaandam en
Zwolle.
Startdata:
vanaf 16 januari 1993

BON
STUDIEGIDS
In open envelop, zonder
postzegel, lende» aan
ZATERDAGACADEMIE
antwoordnummer 234
82öOVB!ely«tad
tei 03200-26 8 95

Introductie PC-gehruik. Werken mei MS-POS
Tekstverwerken met WoaiPertecl
PDI modules MG I. AMB1 modules HE.O en HE.l
Basiscursus public rchilions. Public rel.itions. NGPR-A
Public relations. NGPR-B lallnn in \m\niilam KiiiiiiJamtii l Halm
Praklijkdiploma markelmp. Marketing NIMA-A
Marketing NIMA-B lallxnin \m\teiilum Kiniutlamiii l'iitilin
Managemenl-assiMenKel
Management middenkader l en I I
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Praklijkdiploma loonadministratie
Basisdipl. belastingrecht lulleen m \m\tenlam KniniJaminliicihii
Toerisme/recreatie. SEPR I

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93
d h r/m w

straal
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaal uil naar
4711

STAAFMIXER
A^
Pureren, mengen, hakken;

I

EUXEBRAUN
EPCKETSHAVER
Snoerloos Braun scheerapp.
mét blokkeringssysteem.

45.-

FRITEUSE 2800.10
Groot, rechthoekig model
f liter. Zeer goed getest. *2Ï1 .<

109.-*

BRAUN,

A

IX
.£Lrm...
BAARDTRIMMER
Instelbaarop5baardlengtes
+ tondeuse. Ad viesprijs *95.-

LUXE HANDMIXER

MIMICOCT 1^1
(FRIET-FONDUE SET
NOVA: Inkl.fonduevorken.

s snelheden handmlxer +
garden en deeghakëh.
llnkl. fondue mogelijkheid.

,ITEFAL
7FRITEUSE
9 . -f i
PHILIPS BEAUTY-SET

THERMQS STUNT
11 O-kops koffiezetter+ther-

diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en

89.-

Type; FK40. Met dubbelwandige warmhoudkan.

HR6540; Super draaitop én
uiaiiv/ci.r^uv. ^tw.-

288.-

BRAUN LADYSHAVE
IjÓ/l 20 Volt. Adviespriis*79.-

49.-

BRAUN SILKEPIL
f plleerapp. bekend van de
IV. Adviesprijs. M80.-

lnkl.opbergruimte vooracces-l X
soires en traploze elektro- 1 >
nlsche regelbare zuigkracht.

PERFEKT
LYCRA PANTY
keuze uit diverse kleuren

10-KOP
HD5176; koffiezetter. '65.

*\ 7Q

MIELE STOFZUIGER
S248I *TURBO-BORSTEL,
1400 W. super stofzuiger.

SIEMENS 1100 WATT

1100 W. draaitop. Adv*360.-.

198.-KI
188.-

PANASONICIOOOWAn
Meganische krachtregeling.
en 5 voudige luchtfilterlng l

PHILIPS HR6183

LUXE HAARDROGER llzelf reinigende grill-bak1200 WATT+ DIFFUSORlloven > regelbare t her+f\ **P"|lmostaat, inkl. lekbak en
Tl U U*l II rooster Adviespri|s.*269.-

PHILIPS MINI OVEN;

SUPER KOOKPLAAT

Toaster oven> tljdklok.
ATAG KOOKPLAAT
+ gratis vonkontsteker!

358.

-liBBEN RADIATOREN
|!-everbaar in alle maten

WA.
IPHlLIPS DEKENS

Type 1405; Geschikt voor
leidingwater door unleklIPELGRIM WASEMKAPl

.

JO SCHOLTEN
6-GRANEN
PANNEKOEKMIX

CONIMEX
SAMBALOELEK
pot 200 gram
KNORR SPECIAL SOEPEN „
kip, asperge, champignon,
edelprei of ossestaart
PERFEKT FRITESSAUS
emmertje l liter

uit de diepvries1
MORA KIPSATE
zonder stokjes
bakje 160 gram

HEINEKEN TARWEBOK
6 flesjes

l| Drinkt gewoon uit de kraan.||wH155 ; 3 standen. *280i-

EXTRA KERST KOOPAVONDEN
19.00 - 21.00 uur. ALLE FILIALEN

Maandag 21 dec, Dinsdag 22 dec. en woensdag 23 dec.jgeopend;
Donderdag 24 dep. na 17.00 uur gesloten.
.

2 PERFEKT
KEUKENROLLEN

KALFSBORSTLAPPEN
500 gram
KALFSGEHAKT
500 gram
PETRI KRUIDENMOUSSE
op basis van magere kvvark,
VEGETARISCHE SCHNITZEL i
kruiden en knoflook
i)
100gram
feëfrl
.
cup 125 gram
2r59-Z.
FOU YOUNG HAI
±400 gram
MELEE COLPUULOVER
,
keuze uit 5 kleuren
ARDENNER- OF PEPERPATE
maten m L/m xl
vacuüm verpakt
l QO
plak 150 gram
-3.36-1 .70 2 TRANSPARANT
PANTALONKOUSJES
SLAGERS SCHOUDERHAM
diverse kleuren
100 gram
±
3 PAAR HERENSOKKEN
GEBRADEN FRICANDEAU
diverse kleuren en dessins
oC
100 gram
.7 J
maten 39 t/m 46

DOPPELDOUCHE

250 ml
GONZALES BYASS SHERRY FINO
SPRINGVORM
OF AMONTILLADO
026 cm
Hes 75 cl
BLOEMSTEEKSCHUIM
voordelig per fles, voordeliger per zes!
blok of roud
CHIANTI CAVAUERE DOCG 1990
SPUITSNEEUW
fruitige rode Italiaanse wijn
150 ml
fles 75 cl
4.95
doos a zes flessen •38rr9
DUNI KERSTSERVETTENJUfi
DELMONTE MANGO/ANANAS
fk<IJ
20 stuks
OF PAPAYA/ANANAS
-i nn voordelig per fles, voordeliger per zes!
blik 425 ml
3^39-1.77 ORVIETO CAVAUERE DOCG 1991
SPAANSE
ZEMELPAN
fris droge Italiaanse witte wijn
sterke koffie in een slap pakkie
HANDSINAASAPPELEN
heel brood
fles 75 cl
JACOBS CARTE NOIR
O
2 kilo
doos a zes flessen
UN1EKAAS EXTRA BELEGEN GOUDSE
pak 250 gram
O
SPRUITJES
vacuüm verpakt
^^f\ O "ï
PERFEKT
&S9
BALANCE VOOR DE KOFFIE n 7O CAFEÏNEVRIJE KOFFIE
500 gram
500 gram
O,7<J
pak 500 gram
!W 3^2-1 ./ 7 pak 250 gram
CHAMPIGNONS
ALMHOF BIOGARDE
PUNICA
250 gram
JOHMA KIP-KERRIESALADE
VRUCHTENYOGHURT
PERFEKT PERZIKEN
KINDERFRISDRANK
100 gram
beker 500 gram
VI blik
Aar*lod!ngon zijn goiaig van 9 dec Vm15dec1902 Groante-onlrultaarbledlngonvanQd*
keuze uit 3 smaken
Prt|swi)zlngon en ultvotkocW voortxjhouöon No 50-'92
GEROOKT ONTBIJTSPEK
DANOONTJE KINDERKWARK
literfles
OMO MICRO PLUS
vacuüm verpakt
l OO
6 x 5 0 gram
EXPORT BIER ONE WAY
WASPOEDER
100 gram
fc49-1
.ZV
6 flesjes a 25 cl
koffer 3 kilo
KALFSLAPPEN
een melange van roomboter en 4r&9FANTA, COCA COLA ,
SUN PROGRESS
500 gram
OFCOCACOLALIGHTr
il O 00 MACHINEAFWASMIDDEL i n /\/\ plantaardige oliën ffaZTb 1.39
DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN
6 blikjes
ki
Met filialen in: Andijk, Amsterdam, Beverwijk, Egmond-BInnen, Enkhuizen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hitlegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenie, Lelystad,
Lutjebroek, Lelden, Lisse, Santpoort, Mtddenmeer, Purmerend, Uitgeest, Velsen-Noord, Wormer, Wormerveer, Umuiden, Zaandam, Zandvoort.

1.29
1.89

12.95

«f&SO.OO

75.+ zwakstroom.

uit de diepvries:
MORAKIPKORN
mals kippevlees met
een krokant laagje
4 x 60 gram

1.99
2.98

'jo.yy 1.1 küo

2.59
^1.79
16.95

«^lu.uu

»L

.1.69

1.99

2.19
1.49

JKAjMARKL

12.25
2.99
0.49
1.49
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DE GAPER DRUGSTORE BOTTLE PARTY
Voor de eerste 100 snelle knippers organiseert

OSCAR DE LA RENTA „De Signature Bottle Party"
Op vertoon van de waardecheque vullen wij voor u een proefflacon met
Signature eau de Toilette van Oscar de la Renta
Voor het nieuwe uit de directe woonomgeving geven 65%
van de Amsterdammers en 50% van de mensen uit de wijde omtrek de
voorkeur aan dé kranten yanjWeekmedia. Aldus het NIPO appreciatie
onderzoek 1992. Een aanbeveling voor doeltreffend adverteren in de
, spreekbuis van'Amsterdam én omgeving. Bel voor uitgebreide informatie met Rudy Post (020-562.2441) of bel Willem Duivis (020-562.2446).

Geldig t/m zaterdag 19 december a s
Maximaal 1 flacon per klant

J

* \ •> <t

"v .

'

< ,t

Elke week het dagelijks nieuws!
AmMcrdamh Siiulshlad Dkmcr Courant de Nieuwe nijlnur NIcuwhMad Guasptriluni
RullcnvcIdrrtM. Courant Amstcl *eens Weekblad Aalsmeerder Courant
lllhoornsc Courant de Rondt Vcner de Nlcuwt Wccsjitr /.andvoorlft Nieuwsblad

DRUGSTORE

ROGISTERIJ & PARFUMERIE

SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL.02507-1251

techniek
open dagen
lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo)

AART VEER
groente en fruit speciaalzaak
vraagt

MEDEWERKER
Inl tel 14404,
na 1800 u 12888

Auto- en Motorrijschpol

ENERGIETECHNIEK/ELEKTRONICA
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK
locatie electrotechnische school korte ouderkerkerdijk 5,
amsterdam tel 020 66 50 338
open dagen donderdag
10 december 1992 van 09 30-16 30 uur
woensdag
10 februari 1993 van 18 30 21 30 uur
LABORATORIUMONDERWIJS

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Met kamerbrede panelen kan vrijwel elk plaford
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel warm fel ol
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd lot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed

vanaf jan '93

BOUWKUNDE/WEG- EN WATERBOUWKUNDE/WERKTUIGBOUWKUNDE
FIJNMECHANISCHE TECHNIEK/INSTALLATIETECHNIEK
ORIËNTATIE EN SCHAKELEN/MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
locatie hendnck de keyserschool, krelis louwenstraat 1,
amsterdam, tel 020 - 68 43 017
open dagen woensdag
27 januari
1993 van 1830-21 00 uur
donderdag
25 februari
1993 van 1830-21 00 uur
dinsdag
25 mei
1993 van 1830-21 00 uur

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graal Juweeltjes m o a Essen
Eiken Anegre Mahonie Beuken en Kersen
Naturel getint ol m dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Bert Hoogendijk
gaat per 1 januari 1993 weer
voor zichzelf beginnen.

Lesprijs:
auto
motor

ONGEKENDE KEUZE IN
PLAFOND

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

ƒ 45,- per uur
ƒ 45,- per uur

Tollensstr. 35
Tel. 02507-14946
Floresstr. 46, Haarlem
Tel. 023-251933

X
X
X

7

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel 0206134775 Open ma t/m vrij 9-17 u en zat 10-16 u

Antiek & Kunst
Kerkstraat 22,
Zandvoort
Tel 18855

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(V

SINGER'
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
« 02507-20072
t/o garage Versteege
Maandags gesloten
RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
, h
„
_
FOURNITUREN

Kunst
wandkerstboom

95,-

4 P E M Stokman
KNOPEN
•4 reparatie ^enTerken_KLEDINGREPARATIE^r

TTVTTTTVTVTVTTTTVTTTC

Onze zaak is uitgebreid Wij hebben
daarom nog meer ruimte voor al onze
exclusieve Kerstdekoraties

EXTRA RAADSVERGADERING

Café Sam Sam

Op verzoek van de frakties D66
en CDA zal een extra
raadsvergadering worden
gehouden op vrijdag 11
december 1992 om 17.30 uur in
het Raadhuis van Zandvoort.
Nadere info: Bureau Voorlichting
tel. 02507-61492

Dorpsplein 2

InterLanden spreigroep

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg
probleem met ZEDKA vouw en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek
modern en hyper modern In legio afwerkingen
spiegel houtstructuur in tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastmter eurs

Kiekado

TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM

Drogisterij "BOUWMAN"
B Hamminga/G Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

KASTENWAND-SYSTEMEN

de Graéef blafonds
plaf

CHEMISCH / MEDISCH

locatie laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76,
amsterdam, tel 020 - 61 57 825
open dagen vrijdag
19 februari
1993 van 15 00-17 30 uur
zaterdag
20 februari
1993 van 10 00-13 00 uur

WANDEN!

Hoe bespaart
u ruimte, lijd en
geld op uw
krantenarchief?

organiseert

KARAOKE
AVOND

Of uit eenzaamheid?

vrijdag 11 december
You don't have to be a pro
W steal the show

"Ergens in de loop der jaren ben ik de balans

aanvang ±21.00 uur

de balans tussen m'n werk en m'n privelevtn

kwijtgeraakt

het werk slokte me op

Huis aan huis verspreiding
en het grotere huis en de tweede auto gebruikte
Ten behoeve van de verspreiding van-

l Nieuwsblad
zoeken wij een

bezorg(st)er
voor een kleine wijk in Bentveld

Telefoon: 02507-17166

HANDWERKBOETIEK
CHARLOTTE
Bilderdijkstraat 2
2041 NK Zandvoort
Tel 02507-16544 •

ik als excuus
weet je hoe het dan voelt als je vrouw en kinderen
je vertellen dat ze liever op een flatje wonen als ze

Speciaal voor de komende feestdagen
STYROPOR vormen

mij d a a r weer mee terugkrijgen
op zo'n m o m e n t ga je eigenlijk pas n a d e n k e n over

* Grote sortering kerststof
* Ringen, ballen, kerstklokjes
* Kegels, hoeden, hartjes enz
(al verkrijgbaar vanaf 0,95)
Om zelf naar eigen keuze te bekleden
Ook stof bij ons verkrijgbaar

Weekmedia op microfiche.

de zin van het leven
of beter

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

de zin om te leven"

Grote sortering wol voor hand- en machine-breien
Wil L l l l S i n l l S

Wij hebben nog veel meer hobbyartikelen
Dus kom zelf eens kijken1
Openingstijden di t/m vrij 10 00-17 00 uur en
op zat 12 en 19 dec

VlHH Jl

P u l l i,

L -i i

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

l I I I Jl I I I l I I

I l l j l l l'l'l Jl

I I I l 1.

De SI et t ng Ko
TUI l
IL! n IL rtjif l l bind

it i
I t/
i

lor nq TiLt u vc d
i r Ho
OJO J 3 I 3 3 5
l Inq 09 00 17 00 l
19 OO ui 2? 3O uur
w p r k nq
1 l St U t q l Li RLC

SIRE

Wibautstraat131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485
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Succesvol weekend voor
BC Lotus badmintonteams
ZANDVOORT - Met nog
vier competitieweken voor
de boeg lijkt BC Lotus dit
jaar weer helemaal terug
te zijn. Alle vijf competitie
teams kwamen dit weekend weer met een overwinnmg van de baan en blijven
daardoor meedraaien om
het kampioenschap

Door een royale 7 l overwin
nmg m de sleutelwedstrijd te
gen Nieuw Vennep lijkt Lotus 5
binnenkort als eerste over de
eindstreep te komen Dit jeug
dige team bestaande uit Kanita
Schultz, Paddy Glebbeek, Gijs
taert Hoogendijk en Rob Ver
burg heeft de konkurrentie in
middels op 5 punten achter
stand gezet Lotus 4 doet door

Minimale zeges ZHC-teams
ZANDVOORT- De ZHC
hockeyteams besloten de
eerste helft van de competitie met nipte maar belangrijke 1-0 overwmmngen De dames zegevierden
over Catwijck terwijl de
heren de spannende derby
tegen Haarlem naar zich
toe trokken

In de tweede helft trok ZHC
met veel inzet het initiatief
naar zich toe Met goede combi
naties op het middenveld werd
Catwijck teruggedrongen in de
verdediging Zo'n vijf minuten
voor het einde werd de inzet
beloond met de beslissende
treffer Na goed doorzetten van
Monique van der Staak, slaag
de Miranda Schilpzand erin de
bal m het doel te werken, l O
"We hebben hard voor deze
Een sterker ZHC damesteam overwinning gewerkt", meende
heeft het betere hockey niet uit coach André van Marie "Het is
gedrukt in een ruimere over lekker om met een overwinning
winning Het middenveld was de winterstop in te gaan De
in Zandvoortse handen, doch vierde plaats, die we nu bezet
het overwicht werd niet omge ten had echter hoger kunnen
zet in echt uitgespeelde kansen zijn"
Eenmaal was ZHC dicht bij een
treffer, maar de ingeslagen
strafcorner werd net voor de Heren
doellijn weggewerkt Aan de an
De derby tussen ZHC en
der e kant kreeg Catwijck een Haarlem staat altijd borg voor
goede mogelijkheid ZHC doel veel spanning Ook in deze afle
vrouw Henny Janssen redde vering tussen de beide kempha
echter bekwaam
nen werd niets toegegeven In
deze goede partij hockey onthe
pen de teams elkaar mets In de
Lindeman en Dambrink
eerste helft kreeg Haarlem een
unieke gelegenheid om de sco
aan kop in
re te openen De toegekende
decembertoernooi
strafpush werd echter uitste
ZANDVOORT - Vorige kend door doelman Plons Goe
week donderdagavond is zinne uit het doel gewerkt

SPORT KORT

TZB

een misstap van leider Johez
ook weer mee m de kampioens
rare mede dank zij een zwaar
bevochten 5 3 overwinning op
Nieuw Vennep 5
De eerste drie teams boekten
de maximale winst tegen rela
tief zwakkere tegenstanders (8
0) en gaan hierdoor nog steeds
ongeslagen aan de leiding Het
eerste team had het deze week
wel erg makkelijk Doordat een
van de heren van Meerenwiek
in het enkelspel een kniebles
sure opliep en hierna de pijp
aan maarten moest geven hoefden er na de singles nog maar
twee partijen te worden ge
speeld De overmacht van Lo
tus bleek bovendien m de wed
strijd dermate groot dat het
team van captain Rene van
Roode voor het eerst in dit sei
zoen zelfs geen enkele set uit
handen hoefde te geven Met
deze grote overwinning is Lo
tus de konkurrentie qua wed
strijd saldo weer voorbij gelopen, hetgeen aan het eind van
deze unieke kompetitie wel
eens erg belangrijk zou kunnen
zijn

Jeugd
Bij de jeugd kwam het B
team tot een zeer verrassend
gelijkspel tegen het op de tweede plaats staande team van Vel
sen, terwijl het C2 team niet m
aktie hoefde te komen omdat
Sportschool v Zijderveld het
volledig liet afweten

ZANDVOORT - In een slech
te wedsti ijd leken TZB en Ovei
bos op weg naar een record uit
slag Binnen een kwaitier spe
len was de stand 2 2 Uiteinde
lijk duurde het tot het laatste
kwartier toen Overbos twee
maal scoorde en met 4 2 won
De Zandvooiters waren niet de
mindere en kregen goede moge
lijkheden Overbos nam echter
een l O voorsprong Door doel
punten van Daan Herweg en
Jos van Houten kwamen de
Zandvoorters op een l 2 voor
sprong De voorsprong was van
korte duur want een minuut la
ter scoorde Overbos de gelijk
maker Zoals vermeld won
Overbos uiteindelijk met 4 2

ZVM-ZATERDAG
Trainer Peter Keur: „We hebben het volledig aan ons zelf te wijten dat we verloren."

ZVM mist opgelegde kansen
ZANDVOORT - Aangezien Koning Winter nog even
verstek liet gaan moest Zandvoortmeeuwen afgelopen
zondag de wei m Gezien het resultaat had de vorige
week reeds door trainer Pieter Keur gewenste winter in
kunnen vallen De 2-3 nederlaag wa s echter geheel onno
dig Door het missen van vele opgelegde kansen deed
Zandvoortmeeuwen zichzelf veel te kort en ging VVH
met de winst strijken

Uitslagen
Lotus l Merenwiek 3 8 O, Lo
Het team van Zandvoort
meeuwen kende nog een aantal
tus 2 Ko Flyers 2 8 0 , Lotus 3
Nw Vennep 8 8 0 , Lotus 4
blessures Alleen Charles Das
Nw Vennep 5 5-3, Lotus 5 Nw was weer terug op het midden
Vennep 1071 Jeugd Lotus Al veld, wat meer kracht gaf in het
Nw Vennep Al O 8, Lotus BI Zandvoortse team Beide teams
voor de leden van de ZandBeide teams zochten in de Velsen B2 4 4, Lotus C l Velsen moesten winnen om de aanslui
voortse Schaak Club, het
helft verwoed naar een Cl l 7, Lotus C2 v Zijderveld ting met de koplopers met te
decembertoernooi
van tweede
verliezen Het werd daardoor
opening
de defensies Die de Cl 80
start gegaan Lindeman en fensies in
gaven echter weinig
Dambrink toonden zich na ruimte Toch ontstonden er
de eerste ronde van zes hier en daar, over en weer kans
partijen de besten en gaan jes op een treffer De Zandvoor
ters forceerden na twintig mi
voorlopig aan kop
nuten spelen een strafcorner,
Met een score van vijf punten waaruit
Mare Meijer de bevrrj
uit zes partijen scoorden Linde dende treffer
scoorde, l O In
man en Dambrink ruim vol het restant van
de wedstrijd
doende om de leiding te nemen heeft ZHC de strijd
gecontro
m dit toernooi Hans Jansen is leerd en de voorsprong
be
ZANDVOORT - In de in- spraak te maken op de titel
een goede derde met 4,5 punt kwaam vastgehouden
terne competitie van Café Met wit gaf Koper Ton Marque
terwijl Edward Geerts, Mare
"We konden deze overwin Neuf/Chess
Society is me geen enkele kans en schreef
Kok en Rob den Drijver met nmg
gebruiken", stelde Hans van Brakel koploper weer een punt bij zrjn totaal De
vier punten ook nog niet uitge coachprima
Gijs Sterrenburg "We
onderlinge confrontaties tus
schakeld zijn
staan nu m de middenmoot, geworden Van Brakel won sen Van Brakel, Koper en Van
In de interne competitie staat
het overigens erg druk is met de zwarte stukken van der Meijden beloven in de twee
vanavond de twaalfde ronde op waar
Tegen
Haarlem is het altijd een concurrent Dennis van der de helft van het seizoen zeer
het programma Leider is nog spannende
pot en ik ben blij dat Meyden, waardoor hem spannend te worden
steeds Edward Geerts
De grote verrassing van de af
het gelukt is om ze te pakken" voorlopig weinig meer kan
gelopen week was de overwin
gebeuren
nmg van Nico Handgraaf op
(ADVERTENTIE)
Voor de interne competitie Hans Drost Voorzitter Drost
speelt de schaakvereniging verloor hierdoor de aansluiting
Chess Society iedere vrijdag met de top drie, terwijl Hand
avond De strijd vindt hoofdza graaf aantoonde zeer goed mee
kelijk plaats tussen de spelers te kunnen komen Ook de da
en reserves van het tweede mes Carohen Stam de Jonge en
team Van Brakel kwam door Hetty Sandbergen blazen m
de overwinning alleen op kop ftnddels een leuk partijtje mee
en staat nu theoretisch een bij Chess Stam de Jonge voeg
punt voor op zijn achtervolgers de een half punt aan haar totaal
Van der Meijden en anderhalf toe door remise te spelen tegen
punt op Kees Koper De 38 jan Alexander Enthoven
"U kunt nu CD's bestellen per telefoon
ge secretaris van de vereniging,
Ondanks hun felle strijd m de
1
die ook al drie snelschaakavon onderlinge competitie kwam
Voor een prijs die lager ligt dan in de winkel
den op zijn naam schreef, stond deze zeer enthousiaste groep
BIJ CD DIRECT kunt u 24 uur per dag kiezen uit de
tot nu toe alleen een halfje af afgelopen dinsdag achter de
beste Pop, House of klassieke CD's "
aan de zeer goed m vorm zijnde borden voor de strijd tegen het
Kees Koper
vijfde team van Bloemendaal
Afgelopen vrijdag liet Kees De uitslag was bij het ter perse
Koper wederom zien aan gaan nog niet bekend

Van Brakel koploper
bij Chess Society

Bel 06-350 330 30
Luister naar fragmenten
Spreek uw keuze in
Koop met korting
Gratis thuisbezorgd
Geen koopverplichting

Elton John
THE ONE
ƒ3695

beS^nkoopierp\lcW>n9

Bootviskampioenschap
voor Peer Warmerdam
ZANDVOORT - De derde
en laatste bootviswedstrijd op de Noordzee van
de Zeevis Vereniging
Zandvoort ging eindelijk,
na zes maanden door De
twee voorgaande wedstrijden waren door het slechte
weer vervallen Tijdens
deze laatste wedstrijd
werd er overigens mtstekend gevangen
Dat elke visser op scherp
stond na het gedwongen thuis
zitten bleek wel door het grote
aantal gullen dat gevangen
werd Meer dan 150 vissen wer
den er van de wrakken gehaald
Waarschijnlijk hebben de vis
sen gewacht op de mannen van
de Zeevis Vereniging Zand
voort
Doordat Peer Warmerdam
vierde werd, samen met kop
pelgenoot Wim Krijnen, wist
hij beslag te leggen op het club
kampioenschap Ton van Hoek
zag het kampioenschap aan
zijn neus voorbij gaan door de

Polo Br im SLi]m n

laatste wedstrijd niet te vissen
Daardoor kon Van Hoek zijn
koppositie met verdedigen, ter
wijl Tim Goossens, die voor de
wedstrijd op de tweede plaats
stond, met pech te kampen
had De pech bestond uit het
feit dat koppelgenoot Patrick
Haak de gehele wedstrijd met
zeeziekte te maken had en wel
zodanig dat geen vis gevangen
werd Hierdoor kwam Tim
Goossens niet hoger dan een
13e plaats, met tot gevolg dat
hij oie derde plaats met Leo
Haak moet delen
Doordat Torn Goossens sa
men met koppelgenoot Hans
Mortier in de laatste wedstrijd
won, pakte hij een tweede
plaats in dit kampioenschap
Ondanks het feit dat de groot
ste vis die dit koppel ving werd
gediskwalificeerd, omdat de vis
niet in de bek was gehaakt
maar aan de zijkant, kwam de
tweede plaats niet in gevaar
De einduitslag
1 Peer Warmerdam
2 Ton Goossens
i Leo Haak
Tim Goossens
5 Henk Bluljs

20 punten
22 punten
.2 i punten
2 i punten
28 punten

een spannende, felle en te har
de wedstrijd
In de eerste helft was Zand
voortmeeuwen constant op de
helft van VVH te vinden Er
werd in dit eerste gedeelte met
twee doelpunten afstand geno
men doch er had aanzienlijk
meer ingezeten Riek de Haan
begon met een schot hoog over
en Ruud van Laere kogelde een
vrije trap op de vuisten van de
VVH doelman Halverwege de
eerste helft leek Zandvoort
meeuwen een voorsprong te ne
men Na een duel tussen de
VVH doelman en Riek de Haan
viel de taal voor de voeten van
Ruud van Laere Zijn lota be
landde echter tegen de doel
paal
De Zandvoorters hadden het
betere van het spel en waren
veel sterker Na ruim een half
uur voetballen namen de Zand
voorters een voorsprong Riek
de Haan kwam in bal bezit en
met een knap schot kwam
Zandvoortmeeuwen op l O De
gastheren probeerden door te
drukken en kregen op slag van
rust de beloning in een tweede
treffer Na een zeer onoverzich
telijk situatie, waarbij vele spe
Iers als kegels omvielen, was

het Freek van der Mije die de Jos van der Mei] en Michel
bal in het net schoot, 2 O
Schraal kwamen m het veld
voor Mark Lamers en Freek
van der Mije
Rood
Het had voor Zandvoort
In het tumult dat daarna ont meeuwen alles kunnen worden
stond, ontstond een handge maar het werd uiteindelijk hè
meen tussen de VVH doelman lemaal mets Riek de Haan
en Ruud van Laere, die beiden kreeg tweemaal een opgelegde
de rode kaart kregen voorge mogelijkheid om de Zandvoor
schoteld In de tweede helft een ters in veilige haven te schieten
wat slap en ongeconcentreerd maar faalde Een puntendeling
voetballend Zandvoortmeeu was het meest voor de hand lig
wen Daardoor kon VVH vat gend, maar in blessui etijd sloeg
krijgen op de strijd Het duurde VVH alsnog toe Een Haarlem
slechts vijf minuten of Zand se voorwaarts kon vrij opruk
voortmeeuwen kreeg de reke ken en zijn lob kwam boven op
nmg gepresenteerd Er was on de lat Het zat de Zandvoorters
voldoende dekking en al kwam toch al niet mee, maar nu viel
doelman Ron Eerhart nog wel de bal niet achter het doel maar
zijn doel uit hij werd kansloos het vooi het doel en werd mge
gepasseerd, 2 l VVH bleef aan kopt
dirngen maar de beste moge
Trainer Pieter Keur was na
lijkheid was voor Zandvoort afloop zeer teleurgesteld ' Ik
meeuwen Freek van der Mije ben er goed ziek van We heb
had aan alle onzekerheid een ben het volledig aan ons zelf te
einde kunnnen brengen Op en wijten dat we verloren Kijk, we
kele meters en voor open doel, kregen in de tweede helft wel
de doelman van VVH was al alles tegen, maar als je de kan
gepasseerd, schoot Van der sen benut dan heb je zo'n vent
Mije de bal over in plaats van in niet nodig We hebben het ge
het doel In plaats van 3 l werd woon uit handen gegeven Het
het een paar minuten later 2 2 is de vierde keer dat we een 2 O
voorsprong uit handen geven
De zeer zwak leidende Ik denk dat we er dan veel te
scheidsrechter hielp VVH een gemakkelijk over denken, con
handje Een ongevaarlijk schot centratie gebrek We doen m
kwam zeer oniortuinhjk tegen deze competitie voor memand
de arm van Marcel Schoorl De onder Alleen vorige week had
scheidsrechter besloot maar den we geen kans tegen Heem
een strafschop te geven, die be stede, maar als we tachtig pro
nut werd, 2 2 Trainer Pieter cent van de kansen hadden be
Keur die volledig op winst nut dan hadden we nu boven
speelde paste twee wissels toe aan gestaan'

Sandevoerde houdt autorit

Het meten'van een Griet door de leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort

HANDBAL
ZANDVOORT - De Holland
Casino ZVM handbalteams
werden afgelopen zondag naar
grote nederlagen gespeeld De
Zandvoortse dames waren to
taal niet opgewassen tegen Tor
nado Na een 10 3 ruststand
werd Holland/Casino ZVM ge
heel overklast en verloor met
22 5 "Tot halverwege de eerste
helft konden we aardig bijblij
ven , stelde coach Geert Dijk
stra "Daarna was Tornado op
alle fronten de betere"
De heren bleven tot een kwar
tier voor het einde kansrijk Tot
dat tijdstip was er sprake van
weinig of geen krachtsverschil
In de eerste helft hebben de
Zandvoorters lang de leiding
gehad De 7 9 voorsprong werd
echter vlak voor de thee omge
zet door Tonegido in een 119
achterstand voor Holland/Casi
no ZVM In de tweede helft ble
ven de Zandvoorters het sterke
Tonegido goed volgen Na twin
tig minuten was de stand 18 14
voor Tonegido Toen was het
echter gedaan met het Zand
voortse verweer en liep Tonegi
do uit naar een geflatteerde 28
18 overwinning "In de slotfase
sneed Tonegido er doorheen ,
volgens coach Joost Berkhout
' Daarvoor hebben we goed par
tij gegeven en waren er moge
lijkheden

NIHOT/JAAP
BLOEM
ZANDVOORT - In de zaal
voetbalcompetitie liet Nihot
/Jaap Bloem Sport een punt lig
gen tegen Brezan 3 3 Na een
helft voetbal leek Nihot/Jaap
Bloem Sport op weg naar een
grote overwinning, maar de
mannen van coach Guus Mar
celle konden de strijd met af
maken Nadat Brezan de ope
mngstreffer voor zijn rekening
nam kwamen de Zandvoorters
langszij door een treffer van
Robm Castien De badgasten
combineerden in hoog tempo
brachten met goed voetbal
Er kan ingeschreven worden op de avond van de jubileumrit vanaf half acht m de Beach Bar van en
de stand op 3 l door twee tref
het Palace Hotel aan het Burg van Fenemaplem
fers van Wim de Jong In de
helft een meer aanval
De prijswinnaars worden na goed overleg met de plaatselij tweede
ZANDVOORT
Aan
lend
Brezan
dat terugkwam tot
staande
zaterdagavond afloop in het Palace Hotel be ke autoriteiten, die vooi deze 32
start Autosportvereniging loond met fraaie bekers De georganiseerde ritten veigun In de slotfase imlde Brezan de
met het minste aantal mngen af moeten geven
Sandevoerde het nieuwe equipes
vooi een extra veld
ongeacht de klasse,
Overigens ligt het geenszins doelmanToen
hadden de Zand
seizoen en het oude sei fouten,
krijgt bovendien de fraaie Rob m de bedoeling van het be&tuui speler
zoen wordt afgesloten met Slotemaker wisselbeker uitge om er een al te omvangrijk ge voorters de strijd kunnen be
de Toyota De Groot Jubi- reikt Deze beker is vele jaren beuren van te maken en zullen slissen Edwin Ariesen kieeg
een leeg doel vooi zijn neus
leumrit Behalve dat deze geleden beschikbaar gesteld de ritten in Zandvoort de bo doch
rit meetelt voor het kampi- door de bekende plaatsgenoot ventoon blijven voeren Wie in doel plaatste de bal naast dat
oenschap van 1993 worden Jan Lammers die helaas geen het bezit is van een aan alle De daarop volgende aanval van
tevens op gepaste wijze de gelegenheid heeft om de prijs eisen van de wet voldoende per Brezan betekende de gehjkma
sonenauto en een rijbewijs be ker Doelman Jaap Bloem was
kampioenen van het sei uitreiking te verzorgen
Het afgelopen jaar is voor zit is welkom bij de Autosport kansloos op een van lichting
zoen 1992 gehuldigd
ASV Sandevoerde, na het 25 ja vereniging Sandevoerde
verandei d schot 3 3
De rit die gei eden wordt, is rig bestaan in 1991, een goede
een routebeschrijvingsrit, uit stap op weg gebleken voor de
gezet door de heren Eggeraat volgende 25 jaar De opkomst
en Van Leeuwen, heeft een bij de ritten zit duidelijk in de
O\U(.k
1 JH
lengte van ongeveer 25 kilome lift en met name het aantal
ter Zoals gebruikelijk zal de rit deelnemende equipes bij de
SCOI
geheel worden verreden m de laatste rit was opmerkelijk
Castien (Zv 75)
gemeente Zandvoort De m groot In het Palace Hotel heeft 99999
schrijvingskosten
bedragen ASV Sandevoerde een geschik
De Haan (ZVM zon)
twaalf gulden per deelnemende te lokatie gevonden waardoor 99999 «•o
auto ongeacht het aantal inzit het sociale aspect een belangi ij 99999
Van Houten (TZB)
tenden Leden van de ASV San ke rol speelt binnen de verem
Longayroux (Zv 75)
devoerde genieten een korting ging
Gezien deze positieve ontwik ««<L*J» 9
van twee gulden per persoon
F van Rhee(ZVMzat)
Er kan ingeschreven worden kelmgen en het gezegde dat i e 99999
op de avond van de ut vanaf geren vooruitzien is zijn ei 99999 9
Fred Zwemmer (TZB)
half acht in de Beach Bar van plannen om in de nabije toe
10
15
het Palace Hotel aan het Burg komst een rit buiten Zandvoort
van Fenemaplem Inschrijven te organiseren In de regio
kan m de A , B en C klasse (be Haarlem zijn verder geen vere
ginners) De equipes zullen mgmgen, die de nttenspoi t be Met het scoren van een doelpunt heeft Riek de Haan (ZVM) 7ijn
vanaf ongeveer acht uur om de oefenen, zodat Sandevoei de positie verstevigd, als koploper op de topscorers ranglijst De
minuut van start gaan voor hun ook probeert als vereniging een schutters van Zandvoort'75 Castien en Longa>roux kwamen niet
rit welke ongeveer twee uur in soort regiofunctie uit te gaan in het veld en hebben nu - evenals Fred Zwemmer van TZB - een
oefenen Dit alles natuurlijk in achterstand van twee treffers Zij staan op een totaal van zes
beslag neemt

J&

CD-DIRÜS

ZANDVOORT - Een vanuit
de defensie spelend Zandvoort
meeuwen slaagde er niet m
HBC volledig te verrassen De
l l eindstand was al bij de mst
bereikt De betere kansen wa
ren voor Zandvoortmeeuwen
De verdiende voorsprong liet
toch ruim en half uur op zich
wachten Een goede aanval
ovei rechts werd voortgezet
met een zuivere voorzet waarna
Rob van de Bergh fraai inkogel
de, l O Nog voor de pauze
kwam HBC op gelijk hoogte
toen een hoekschop werd mge
kopt In de tweede helft een
hardwerkend Meeuwenteam
dat uiteindelijk de winst dankte
aan doelman Mario Schrader
Deze zorgde met een katachtige
reactie, vlak voor het einde, dat
het ene punt m Zandvoort
bleef Er begint lijn in te ko
men', zegt Teun Vastenhouw
"Als we de training meer ko
men bezoeken dan komen we
er nog beter m'

Top
*

'ers
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GRATIS
Woninggids van Zandvoort
CEflf E makelaars o.g.

H
NVM

Tel 02507-12614
Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *
veilt weer
Veel echte inboedels o a veel antieke Biedermeier
meubelen pendules tafelklokken schilderijen oude Perzen
veel kleingoed enz enz
Op maandag 14 en dinsdag 15 december aanvang 19 30 uur
Kijkdagen zaterdag 12 en zondag 13 december van 10 16 u
Frans Halslaan 33 Amstelveen 020 6473004
Opheffmgsverk Antiekmarkt • Rubrieksadvertentie'' Zie
Dorpsplein 2 zondags ge voor adres en/of telefoonnr
opend Zandvoort tel 16551 de colofon in deze krant

B U R E A;V

Onroerend goed
te koop aangeboden
T h aangeboden representatieve
KANTOORRUIMTE te Am
stelveen opp 60 m2 mcl meubilair en tel centrale Prijs ƒ 235
7
ex BTW per m p j Informatie 020 6479717 of 03480 33053
GARAGE te koop v Fenema
plein ƒ15000 k k Tel
Verloren en
02507 17380
gevonden
Oproepen
Mededelingen
DAGJE UIT
VERGADERING
RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u
thuisbezorgd
BROODJE
BURGER Tel 02507 18789
•* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
Jonge vrouw 31 jr zoekt
vriendin om af en toe eens
gezellig uit te gaan (niet
lesbisch) Tel 02507 19639
Overigens mijnheer de voor
zitter zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken

SINGER
NAAIMACHINES
reparatie alle merken
P E M STOKMAN
Prinsenhofstr 7 Zandvoort
Tel 0250720072
* Toonkunstkoor Z concert
t g v 25 jarig bestaan Herv
kerk zondagmiddag 13 dec
aanv 14 30u m m v orkest en
solisten algl Fr Bleekemolen
Verkeerde deur in laadbak
gezet1 Tegenover Kostverlo
renstraat 35 Zandvoort Mag
ik hem a u b terug U krijgt 2
andere of iets anders Tel
02502 48026

* GEVONDEN bij fietstun
reltje in Noord tam konijn wit/
lichtbruine vacht m donker
bruine oren Inl 02507 18418

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

SINGER
NAAIMACHINES
reparatie alle merken
PEM STOKMAN
Prinsenhofstr 7 Zandvoort
Tel 0250720072

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichtmg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden
Prijswinnaars vorige week
J Aufenacker-van Usendoorn - Uithoorn
Mathieu Coumans - Amsterdam
J de Vries - Amsterdam
L Nijenhuis - Amsterdam

Hobby's en
verzamelingen

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken
- een 3 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

* T k ±440 boeken ƒ 100
Tel 02507 17193
* VERZAMELBEURS Zand
voort in Gemeenschapshuis
Fotomodellen/figur v mode/ zond 13 dec v 10 17 u Veel
recl /tv leeft en erv niet be verzamelobjecten toegang
langrijk ook studentes Stuur gratis Inl 14234 of 12303
duidelijke foto s (retour) naar
Pb 17166 1001 JD Adam
Foto - Film
Divers personeel
gevraagd

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529
* Te k zwaar eiken bar pa
nelen front blad 2 50 lang Pr
ƒ275 Tel 0250716551
* T k bureaustoel velours
bekl ƒ 75 Singer trapnaaima
chlneƒ 125 Tel 02507 16551
* T k oud plantentafeltje
oma s tijd ƒ 75 Vloerkleed 2
bij 3 mtr ƒ25 02507 16551
* Witte salontafel (bamboe)
met 4 glasplaatjes ƒ250
Tel 02507 19071 na 18 uur
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
Dieren en
dierenbenodigdheden

HASSING B V
STOK B V

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Lmnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplem 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

vleiden zoeken sex
Direkt een meisje van 18
Ondeugend
meisje (18)
3
nve Sexadresjes
Sesx voor twee
Bel nu» (375 cphm)

* Dierenbescherming heeft
u al een kalender7 Zo niet
bel dan even 02507 14302
* T k Russische dwergham
DIREKT KLETSEN met een
sters ƒ5 per stuk Tel
euk meisje van 181 Bel snel
02507 18383
Te huur vak app 1 januari tot 06 320 330 90
(SOcphm )
1 april 93 Tel 02507 16122
Direkt
kontakt
met
n meisje
Zalenverhuur
Schoonheid en verzorging
18 Druk op de nul voor meer
Woningruil
0632032205
(375cphm)
VERENIGINGSGEBOUW
Direkt
Snel
Sexkontakt
schoonheidssalon
SEX KONTAKTLIJN
De Krocht
800
RUILADRESSEN in
MOERENBURG
100c/m
Voor trouwfoto's
Radio/tv/video
A dam GRATIS informatie bij 0632032032
Grote
Krocht
41
Zandvoort
Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken
Het Oosten 020 5882255
DUIK in bed met n lekkere
tel
02507
15705
b
g
g
19932
Foto Boomgaard
tevens speciale herenbeh o a met Aramis Davidoff
meid van 181 Vraag haar
voor
Tel 0250716123
Foto
Boomgaard
telnr Bel 069511 (75c/m)
BRUILOFTEN
RECEPTIES
Financien en
Grote Krocht 26
Grote Krocht 26
PEDICURE voor uw complete
KOFRETAFELS
Er zijn genoeg meiden van 18
handelszaken
Telefoon 13529
voetverzorging en voetmas RENT A SUN ZANDVOORT
Tel 13529
die ook het bed m willen
UW FILM OP VIDEO
sage Behandeling bij u aan Verhuur van zonnehemels
Luister op 06 9603 (75c/m)
Bloemen, planten
• ANNULERINGEN van uw ƒ 1 75 per minuut met
huis is mogelijk 02507 12698
Philips sun mobile
Autoverzekering
en tuinartikelen
gratis
achtergrondmuziek
advertentieopdrachten
kunt
u
ERVAREN
VROUWEN75cpm
Wees verstandig en maak
V A ƒ75 - DORSMAN1
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK * Bang & Olufsen inst piek
Huur prijs ƒ 100 p w
06 320 323 63
Rijp Ordi
vroegtijdig uw afspraak rond
blijft toch goedkoper
06 320 324 54
Rijp Chique
om de feestdagen bij Henk Gratis bezorgd en gehaald richten aan Centrale Orderaf up radio cass deck meen + Hoveniersbednjf TONI Tuin
Bel nu 02507 14534
deling Weekmedia Postbus CD aansl perfect geluid
Bel voor reservering en
06 320 327 70 Negerin 35+
v d Feer Haarverzorging
aanleg en Onderhoud met
122 1000 AC Amsterdam
inlichtingen 02507 30183
06 320 328 99 Rijpe Dikke Vr
ƒ300 Tel 0250717353
Tel 0250713874
Nieuwe Ideeën 023338823
0632032930 Verpleegster
Sportartikelen
HARDCORE 75c pm
Te koop
* Snowboard te k a met 06 320 322 76 Rijp en Ruig
Hardlesbi
aangeboden
hard + softbindmg merk Ni 06 320 323 13
Onderdanig
diversen
decker Prijs n o t k Telf 0632032404
06 320 324 34
Top S & M
02507 17503
0632032618
Meesteres
BESTEL Nu N WITTE KERST * T k heren ski overal mt Harde RUIGE Wilde Sexi 06
Poolsneeuw N/Z
ƒ 20 kg 48 kl groen ƒ 75 skibroeken 320 322 76 rooie lampen sex
Alpensneeuw
ƒ 10 kg jack (bodyw) mt 176/65 Doorzichtige lingerie1 75cpm
Ardennersneeuw
ƒ05 kg dames skibroek mt 40 ƒ35
Hete meisjes van 1 18 willen
voor kwaliteit deSneeuwman Tel 0250716516
snel n sexafspraak Nu direkt
* Etna vijf pits gasstel ƒ75
06 320 326 66
(37 Scphm)
Vaar/surfsport
Philips zw w tv 66 cm ƒ 50
Hete meisjes van 18 willen
Tel 02507 17357
echt snel Sexkontakt Nu met
GRATIS MICRO S worden
Blieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
* Te koop noren hoog Cursus vaarbewijs aanv 12 telnr 0632033066 75c/m
geplaatst onder de
merk Viking als nieuw maat 14 15 jan in Muiderberg Inl
dient ei rekening mee te houden dat bi) uw
HOMO Waar gebeurd knul
42 ƒ100 Tel 02507 15622
Vaarschool Naarderbos
na\olgende \oorvvaarden
opgave de regel Bi o nr
bui v d blad als l
len
onder
elkaar
06
020
6273515
*
Te
koop
z
g
a
n
langlauf
• inzenden uitsluitend via
regel b i j uw tekst meegerekend wordt)
320 327 01
(75c/m)
schoenen
mt
37
laag
model
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
Homo Zoek je n hete boy
mt 43 hoog model totaal
Gratis Micro's kunnen niet
Rijwielen,
^ijn opgegeven • \erloren/ge\onden •
van 18 voor n sex afspraak
ƒ 100 Tel 02507 19659
telefonisch worden opgegeven
motoren,
je? 06 320 330 18 37 Scphm
\veg/aan komen lopen/\liegen • maximaal 5
T k 1 kristallen kroonluchter
bromfietsen
tegels • alleen \ooi particuhei gebiuik
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
HOMO DIREKT APART
8 kaars ƒ500 0250730609
op zoek naar n opwindend
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
brief) met vermelding v a n uw postcode, naar ons
* T k 100zilv rijksd M kwah
afspraakje met een knul? Sa
uitkomen
kantoor
teit/290 Tel 0250716551 * T k nette damesfiets
men direkt pnve kontakt 06
Gazelle Tour de France 5 ver 320
322 61
(37 Scphm)
* T k mini grill bakoven wit snellmgen handremmen i z
Gebruik bij het i n v u l l e n van uw tekst de coupon
Micro's Weekmedia,
Moulinex nieuw van ƒ 199 g s t Prijs ƒ125 Tel 02507 Homojongens van 18 onder
en v )oi ledeie lettei punt komma of cijfei één
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
voor ƒ 99 Tel 0250713353 15808 bellen na 20 45 uur
elkaar Hoor ze heet TEKEER
\ a k j t Laat na icdei wooid punt of komma een
gaan 06 320 330 88 (75c/m)
* T k puzzles compl 1000
Of afgeven bij
v a k j e MIJ Schnji pei tegel hele woorden of
st & 60 st ƒ250 zw Ier
HOMOKONTAKT Zoek je
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Auto's
en
lettei gt epen
schaats + besch ƒ750
een lekkere boy van 18? Bel
Gasthuisplem 12
auto-accessoires
hout stal ƒ 15 auto Tonk
nu 06 320 330 95 (37 Scphm)
Indien uw adveitentie een betaalde Micro is kunt
2041 J M Zandvooit
ƒ3500250718371 na 6 uur
LESBISCHE Meisjes 18 jr Na
u bij uw tekst een gegarandeerde
T k a donkerblauwe comb Ook voor APK alle merken het sporten wordt haar lijfje
kinderwagen merk Teutonia
(gno)netaalcheque bijsluiten of u o n t v a n g t van
naar RINKO/JONGSMA
door mevrouw verwend
met toebehoren i g st ƒ 275 Curiestraat 8 10 Zandvoort 75cpm
ons een acceptguokaatt
0632032337
Tel 02507 19011
NW Noord Tel 0250712323 LIVESEX PRIVÉ' 100cpm
\\ij u\n niet aansj)iakehjk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
T k a wandelw Bebe confor Ford en Renault Service en De Madam verbindt je door
Verkoop
z g a n ƒ 175 Kihder
\ \ i j behouden ons het iccht vooi zondei opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
voor een privé gesprek'
autostoel 1 x gebr ƒ200
* PEWAG. sneeuwkettingen Grieks standje
06 95 05
Sneeuwpak 18 mnd ƒ50
en allesdrager geschikt voor Rijpe Vrouw
06-96 09
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uirerlijK
Tel 02507 17353
ondermeer Mazda 626 Prijs S&M Live
069626
maandag tot 16 00 uur Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
ƒ150 Tel 0250717313
Tieners (18) Live
069636
uiterlijk tot dinsdag 14 00 uur
06 97 22
Topsex Box 25+
Te koop
Frans Standje
06 97 33
Rijles auto's
gevraagd
Meer
dan
240
vrije
meiden
en motoren
diversen
zoeken jongens van 18 voor
sex Info 069780
75c/m
ed. 22
* Te koop gevraagd kerst
Alblas Verkeersscholen
Meer dan 400 meisjes (18)
stal niet zo klem en in goede
willen een afspraakje met jou
in 5 dagen
staat Tel 02507 15325
06 320 322 11
(37 Scphm)
1 regel ƒ 4,01
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361
2 regels ƒ 4,01
Onderdanige jongens van 18
Onroerende
bellen met strenge meesters
3 regels ƒ 4,01
5 M voor 2 (direkt apart)
goederen te koop
Diverse
clubs
4 regels ƒ 5,34
06 320 329 99
(37 Scphm)
gevraagd
5 regels ƒ 6,68
Ondeugende
Evehentje
Als het klikt willen deze1 mei
06 95 30
den vaker sexkontakt 06
GARAGE
Bel voor Sexkontakt1
320 320 55
(37 Scphm)
6 regels ƒ 8,01
TE KOOP GEVRAAGD
06 96 02
Tel 0250714534
BETTY S ESCORT
7 regels ƒ 9,35
Zoek je n vluggertje?
06 96 62
• Rubrieksadvertentie'' Zie 020 6340507 na 19 00 uur
8 regels ƒ 10,68
Stnpspelletje
voor adres en/of telefoonnr BISEX voor TWEE direkt
9 regels ƒ 12,02
069663
de colofon in deze krant
apart met een heet meisje of
Snel SexKontakt
10 regels ƒ13,36
een lekkere jongen van 18
069664
06 320 330 87
(37 Scphm)
Onroerend goed
Sex Kontakthjn
Zonder v ei melding v r i d g p n j s (aitikelen te zamen niet boven / 300) k u n t u niet gratis adverteren Alle
De allerleukste meiden bellen
06 96 65
en woonruimte
pnj/cn mcl 6 , BT\\
met de FLIRTBOX Bel 06
Direkt n meisje van 18
te huur gevraagd
9501
(37 Scphm)
06 97 10
Bel snel" (375 cphm)
Direkt een leuk meisje aan de
Naam
Te huur gevr gemeubileerde lijn 18 jr Vraag naar haar tel
(18) 75c/m
flat min 2 kam voor 6 maan nr voor n avondje uit Direkt SCHOOLMEISJES
Adres
06 320 323 37
apart 069510 (37 Scphm) LesbiTiener
den Tel 0250730609
2 Peertjes
06 320 323 78
Postcode
Plaats
Direkt kletsen met een meisje Straatmeid
T h gevr garage in de
06 320 326 17
Remmgstr of omg Tel van 18 Bel 06 9757 en maak Onschuldig
06 320 327 47
Telefoon
S v p m rubiiek
n
afspraakje
(SOcphm)
02507 30279
Sexles 18+35 jr 06 320 328 27

voor de particulier

5 regels
Gratis !

Zandvoorts Nieuwsblad

06 320 320 36
06 320 322 88
0632032411
06 320 330 42
06 320 330 81

Zoek je pnve adresjes voor
echte hete meiden'?
0635022241
(75cpm)
Zoek jij wulpse meisjes van
18? Bel supersexcontact 06
32032044
(37 Scphm)

ONDEUGENDE huisvrouw
tjes en schoolmeisjes van 18
jr zoeken voor straks sexkon
takt vraag naar hun tel nr
Bel nu 06 9661
(75c/m)
Opwindende meisjes van 18
zoeken kerels voor sexkon
takt 06 320 324 01 (SOcphm)
PARTNERRUIL privelijn dl
rekt apart met vrouwen en l
mannen voor sexruil 06
32033091
(37 Scphm)
PRIVÉ KONTAKT
Je krijgt direkt n meisje (18)1
aan de lijn 06 9570 (SOcphm)
RIJPE Zwarte vrouw1 Zei
draagt graag rose doorzichti
ge slipjes1
75cpm
06 320 327 70 |
Ruim 300 ondeugende vrou
wen zoeken n slippertje
0632032144
(75c/m)|
Schoolmeisjes van 18 zoeken
een ervaren man Sexdating
06 320 330 43
(37 Scphm)
SEX VOOR 2 direkt kontakt
met jonge meiden jongens
van 18 en huisvrouwtjes
06 320 330 46
(37 Scphm)
SEXAFSPRAAKJE met n
meisje van 18 Vraag haar
telnr 069502 (37Scphm)
VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen m m n uniform
zonder iets eronder' Kijk en
voel maar'
75cpm
06 320 329 30
Wegens enorme drukte met
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 13 00 en
2200 uur 02507 16141 of
023 400130
WILDE MEIDEN 75c pm
06 320 326 77
Ruige Sex
06 320 326 63
Sexkast
06 320 326 19
Effe Vlug
06 320 325 54
Volle Bolle
06 320 327 06 Grieks Standje
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 03 00 uur
Telefoon
02507 16141
ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen het lekker
ste kun je blijven herhalen
75c pm
Schooljuffrouw
06 95 09
Effe Vlug
069692
Meisjes
06 96 40
S&M Club
06 97 91
TOPSEX 25+
06 97 92
Hardcore
06 97 94
Zij 18 naakt bukt ze voorover1
Jij staat achter dr 1 Op z n
grieksi 75cpm 06 320 327 06
• De advertentie afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties eventueel zon
der opgave van redenen te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

Videotheek

DOMBO
.c \
Corn. Slegersstraat 2b:
Zandvoort
•/'"ƒ
tel. 02507-12070 l;

de nieuwste
dagfilms ;|

/7 f 50jJ.dl
SHINING
THROUGH
MYGIRL
PARADISE
FATHER OF
THEBRIDE
BEETHOVEN
BATMAN
RETURNS
TILLTHÉRÊ
WAS YOÜ

Diversen

BIKINI
CARWASH

Kerstmutsen
bij afname van 100 ƒ250 pst
Tornado Int l 02977 25168

KUNSTKERSTBOMEN
Mooie sortering tot 3 meter hoog ook blauwsparren
kunstsparretakken sparreslingers en adventskransen

Coralm kunstbloemen en planten

ÜENTÉRQF
THE WEE

Oostelijke Handelskade 29 Amsterdam Tel 020 6254341
Vanaf CS bus 28 naar Javakade Grote eigen parkeerruimte
Showroom geopend van 917 uur (zaterdags gesloten)
X Y Z BV verhuizingen en • Rubrieksadvertentie'' Zie
kamerverhuizingen Voll verz voor adres en/of telefoonnr
Dag nachtserv 020 6424800 de colofon in deze krant

Videotheek

DOMBO
WeekyoOrdeeli!

BETMLTU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Superbenzine
Euroloodvrïj
Diesel

1,89
1,73
1,04

SERVICESTATION

: > ; - : . 5 .films"' --Q|
• •.;•• voor ƒ 25,- .;• :^

een hele week M
Videotheek

DOMBO

BËTAMAX filmsl
huren is houden
.

.

,

. .

Videotheek

|

DOMBÖIJ

(bij Palace Hotel)

" ;-Móviebóxèrir
PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPtOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

ƒ 10,- p. dag
"'ƒ. 4Q,- p. vyéek

KOPLOPERS
GEVRAAGD

ƒ 100,- p. maand

Videotheek : l,

DOMBOf
Verhuur van %
Nintendo spelletjes!

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel
extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor
de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

GEOPEND
l
DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

. Corn. '•'' •.>•:!
Slegersstraat 2b
f
" '•: -Zandvoort:' '^
Tel. 02507-120701

Je kunt nu aan de slag.
Je verdient tenminste:
ƒ 65,- per week.
Bel: 02507-16821
•*• (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN)

t Komt m do Bus
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Jubileumconcert
Toonkunstkoor
ZANDVOORT
Het
Toonkunstkoor
Zand
voort bestaat dit jaar een
kwart eeuw Het 25-jarig
jubileum is m november m
besloten kring geviel d
Het publiek is zondagmiddag 13 december aan de
beurt Dan geeft TOZ een
jubileumconcert m de
Hervormde Kerk, aanvang
14 30 uur

D
j

IT NAJAAR heeft de KLM een
ingrijpende aanpassing van
haar dienstregeling afgerond
Niet alleen wil de KLM meer
bestemmingen vaker bedienen, maar
ook, ter beperking van de kosten, een
intensiever gebruik maken van de
vloot Het KLM-werkpaard voor het
Europese net is de Boeing 737, waar
van de KLM 26 exemplaren m gebruik heeft en er drie huurt van
Transavia Maar wat doet de KLM nu
zoal met zo'n 7379 Hoe gaat de vluchtuitvoenng m zyn werk? Om daar
achter te komen maak ik dagje mee
uit het leven van een Boeing 737
door Renc de Leeuw
Voor onze 737 300, de PH BDE Abel Tas
man, ziet het vluchtschema voor die dag er
als volgt uit Hamburg Schiphol Stock
holm Schiphol Boedapest Schiphol Barce
lona Een zware dag waarop meer dan ne
genduizend kilometer gevlogen moet wor
den Het wordt een dag vol hindernissen,
waardoor de Abel Tasman telkens vertra
ging oploopt Eerst laat de computer van de
luchtverkeersleiding op Schiphol het afwe
ten en later maakt een zware storm het
vertrek enige tijd onmogelijk Het KLM toe
stel weet de vertragingen weer grotendeels
teniet te doen Totdat op de luchthaven van
Boedapest niemand minder dan Bons Jelt
sm het programma van de Abel Tasman
definitief in het honderd laat lopen De PH
BDG 'Michiel de Ruyter' neemt de vlucht
naar Barcelona over
Het is vroeg opstaan die dag Nog voor zes
uur moet ik mijn hotelbed in Hamburg uit
om op tijd op de luchthaven Fuhlsbuttel te
zjjn Samen met KLM voorlichter Hans
Leijte en een collega van het Haarlems Dag
blad ben ik de avond tevoren naar Hamburg
gevlogen, waar we tegen elf uur arriveerden
voor een korte overnachting De PH BDE
'Abel Tasman', bracht die nacht daar op het
platform door „Een onderdeel van de nieu
we KLM dienstregeling, die is gebaseerd op
het zogeheten blokkensysteem, is dat iedere
nacht zo'n 25 vliegtuigen een nachtstop ma
ken op luchthavens m Europa, zodat ze
daar 's ochtends vroeg weg kunnen en in de
loop van de ochtendspits al op Schiphol
arriveren," had Hans Leijte de avond tevo
ren al uitgelegd „Zo biedt de KLM de reizi
ger de keuze tussen een lange werkdag m
Amsterdam of overstappen op aansluitende
vluchten naar alle delen van de wereld Door
het blokkensysteem zijn de KLM-vluchten
geconcentreerd m drie spitspenoden, 's och
tends, rond de middag en m de namiddag,
zodat wij de reiziger drie keer per dag door
verbindingen kunnen aanbieden Vroeger
was die overstapmogelijkheid er eigenlijk
maar een keer per dag "

Troostrijk

Boeing 737 Abel Tasman bij de afhandeling op de luchthaven Arlanda van Stockholm

KLM-werkpaard moet meer vliegen en minder stilstaan

Een dag vol hindernissen uit
het leven van een Boeing 737
boord Intussen is een groep schoonmakers
van Service Q het vliegtuig binnengekomen,
stevig ingepakt m jassen en truien Dat is
hard nodig, want bij het afhandelen staan
alle deuren van de 737 tegen elkaar open en
snijdt een koude tocht door het gangpad De
stewardessen rillen Hun blauwe pakjes zijn
meer berekend op het klimaat tijdens de
vlucht
Het vliegtuig is tijdens de vlucht uit Ham
burg niet al te vuil geworden „Die kleine
kisten op de korte vluchten gaan over het
algemeen wel," zegt een van de schoon
maaksters „Maai die grote, die een lange
vlucht hebben gemaakt " Ze kijkt veelbe
tekenend Maar ze moet weer verder Want
in het kader van het blokkensysteem zijn de
schoonmaakprocedures verkort, opdat de
vliegtuigen korter aan de grond hoeven te
staan

Wanneer we om half zeven in de vertrek
hal van een donker Fuhlsbuttel arriveren,
blijken we met de enigen Het is al druk bij Zuurstof/lessen
de KLM incheckbahes Het geeft het troost
De binnengekomen crew werkt aan de
hand van een checklist af of m de cabine
alle&in orde is, inclusief de zuurstof flessen
die m geval van nood de passagiers van
zuurstof voorzien Bij de deuren is het een
drukte van belang Een catermgwagen,
waarvan de laadruimte op dezelfde hoogte
wordt gebracht als de vhegtuigdeur, haalt de
containers met de resten van het ontbijt op
en bezorgt de nieuwe maaltijden voor de
vlucht naar Stockholm Een medewerker
van de grondafhandeling meldt dat de wa
gen, die de brandstof vanuit het leidingen
stelsel bij de D pier het vliegtuig in moet
rijke gevoel dat ik niet als enige zo vroeg uit pompen, defect is Er wordt zenuwachtig op
de veren moet Er zijn drie bussen nodig om horloges gekeken Door een cabmeraam zie
de 92 passagiers naar het vliegtuig te bren ik dat er even later toch wordt getankt Maar
gen en dat is niet slecht voor een toestel met als om 9 15 uur, tien minuten na de officiële
111 stoelen Het taxiën begint om 7 16 uur, vertrektijd, de passagiers hun plek hebben
zes minuten later dan de dienstregeling aan ingenomen, meldt gezagvoerder Willem Jan
geeft Purser mevrouw Dekkers heet ons van Altena via de boordradio „Er is een
welkom en begint de veiligheidsmsti uctie computerstoiing bij de verkeersleiding
De stewardessen demonstreren de zuurstof Onze vlucht is als nummer achttien aan de
maskers en zwemvesten en wijzen waar de beurt Dat betekent dat we nog zo'n drie
nooduitgangen zich bevinden De aandacht kwartier zullen stilstaan " Namens de KLM
van de passagiers gaat echter meer uit naar maakt hij excuses, al kan de KLM hier niets
de kranten, die bij het instappen zijn uitge aan doen De stewai dessen delen alvast een
reikt Om 7 23 uur klimt het toestel de grau drankje uit
De veitiaging valt uiteindelijk mee Na
we wolken in
De vijf vrouw sterke cabine crew moet op twintig minuten wordt het vliegtuig van de
deze korte vlucht alle zeilen bijzetten om pier weggeduwd en negen minuten later stij
alle passagiers van een ontbijt te voorzien en gen we op vanaf de Aalsmeerbaan De sfeer
alle vaatwerk bijtijds weer in te zamelen Ik aan boord is i listiger nu Er is alle tijd om de
moet zelfs flink dooreten om broodjes, maaltijden te serveren, ditmaal inclusief
vlees, kaas, kwark, melk en koffie verorberd een warme hap, en later komt ook het karre
te hebben we hebben in het hotel met tje met de taxfree koopwaren langs Op
ontbeten voordat het dienblad met efficien Stockholm is de achterstand op het schema
te bewegingen onder mijn neus vandaan teruggebracht tot tien minuten Het vlieg
wordt gehaald door langsflitsende stewar tuig wordt in een wazig Scandinavisch zon
netje afgehandeld De cabinebemanning
dessen
Gezagvoerder Brons heeft op Schiphol gaat van booid, de cockpitbemanning blijft
een flink stuk van de Zwanenburgbaan no- We nemen een kijkje rond het vliegtuig,
dig om de bijna volle Abel Tasman tot stil waar de afhandehngsvoertuigen omheen
stand te brengen De straalomkeerders op krioelen Een grondwerktuigkundige con
de motoren, die het vliegtuig afremmen, bla tioleert de roeren, de motuien, het onder
«211 gi ote plassen water opzij Het is donker, stel Alles is in orde
De nieuwe pui ser W A Dumeveld heet de
somber en windel ig hier en ei i& storm op
instappende passagiers welkom Hij laat mij
komst
Purser Dekkers bedankt de passagieis een lijst vol raadselachtige codes zien
'for flying KLM' Zodia de passagiers het „Hierop staat aangegeven welke passagiei s
vliegtuig verlaten hebben, ontstaat er een op Schiphol een aansluiting moeten halen
zenuwachtige drukte m de cabine De be Als de tijd erg kiap wordt, kunnen we dat
manning die ons naar Schiphol bracht, alvast doorgeven aan Schiphol, zodat ze
wordt afgelost De stewardessen pakken daar maatregelen kunnen nemen, bijvoor
haastig hun koffers Zij hoeven pas de vol beeld om groepen te begeleiden naar de aan
gende morgen weer te vliegen Na een haas sluitende vlucht '
Om 12 uur stijgt de Abel Tasman op Ik
tig afscheid komt de volgende ciew aan

neem een kijkje m de cockpit bij gezagvoer
der Willem Jan van Altena en co piloot Men
no Kroon, ook al lopen we nog steeds achter
op schema De vliegers zien evenwel geen
reden om harder te gaan vliegen „Dat heeft
geen zin," zegt Menno Kroon „Je wint er
maar een paar minuten mee, maar het kost
veel extra brandstof Ieder vliegtuig heeft
namelijk een economische kruissnelheid,
waarbij het brandstof verbruik het kleinst is
Ga je harder vliegen, dan neemt het ver
bruik zeer snel toe Je kunt dus beter een
vertraging inlopen bij het omdraaien op
Schiphol"
De vliegers vinden de 737 een plezierig
vliegtuig „Voorheen vloog ik op de DC 9 "
zegt Van Altena „De 737 300 is moderner,
ook al is'ie gebaseerd op een al wat oud
ontwerp Boeing heeft het vliegtuig sterk
verbeterd Het toestel heeft nieuwe motoren
gekregen en verder is de cockpit sterk gemo
dermseerd "
Hij wijst op de beeldschermen in het m
strumentenpaneel, waarop de vliegers de
vluchtgegevens aflezen Die schermen dui
den op een ver doorgevoerd gebruik van
computers „In de DC 9 zaten nog mecham
sche instrumenten," legt Van Altena uit
„We vlogen toen op de kaart Nu staat op de
beeldschermen aangegeven welke koers je
moet volgen Mochten de beeldschermen
uitvallen, dan schakelen we onmiddellijk
over op de kaart Die hebben we altijd bin
nen handbereik Maai zulke storingen ko
men hoogst zelden voor "

tuigen met de neus m de wind behoren te
landen De primaire oost west baan, de Bui
tenveldertbaan, is evenwel buiten gebruik
wegens onderhoud Schiphol past daarom
een kunstgreep toe De Abel Tasman wordt
naar de oude, korte baan op Schiphol Oost
gedirigeerd, die normaal alleen door kleine
zakenvliegtuigen wordt gebruikt Voor de
737 is de baan net lang genoeg, grote toestel
len kunnen hier met landen
Aan de pier herhaalt zich de zenuwachtige
drukte die hoort bij het afhandelen van een
vliegtuig Een bijzonderheid is het mbou
wen van een stretcher en het aandragen van
extra zuurstofflessen voor een zieke passa
gier, die m Boedapest aan boord zal komen
De leuningen van negen stoelen worden
naar beneden geklapt en er komt een gor
dijn om de privacy te waarborgen De be
manningen wisselen
Zodra alles klaar is voor vertrek meldt de
nieuwe gezagvoerder H Gooris slecht
nieuws „De windsnelheid is te hoog voor dit
type vliegtuig, zodat we niet kunnen opstij
gen We moeten wachten tot de wind is afge
nomen " In het stilstaande vliegtuig is goed
te merken dat de wind er stevig aan trekt
Het landen gaat intussen door Sommige
vliegtuigen van andere maatschappijen, zo
als een 737'300 van Lufthansa vei trekken
wel Later legt Gooris uit dat er niet recht
met de neus m de wind kon worden gestart
Er bleef steeds een forse zijwind (dwars
component) over , Bij ons is de limiet voor
de 737 25 knopen zijwind ofwel zo n 45 kilo
nieter per uur bij een natte baan " Dat ande
re vliegtuigen wel vertrekken is, zo zec^t hij
Motorstoring
de verantwoordelijkheid van de gezagvoer
Hetzelfde geldt voor motorstoringen, ver- der"
volgt Van Altena „In de zes jaar dat de 737
bij de KLM m dienst is, is dat twee of drie
keer voorgekomen In principe is er dan Buiteni/eldertbaan
Mee vijftig minuten veitragmg stijgen we
geen enkel probleem Je schakelt de motor
uit en vliegt verder op de andere "
op vanaf de Zwanenburgbaan Vanuit het
En als beide motoien uitvallen' „Dat vliegtuig zie ik dat Schiphol het onder
komt bijna helemaal niet voor," vult co houdsweik aan de Buitenveldertbaan maar
piloot Menno Kroon aan „Als er op de hoog even uit het hoofd heeft gezet Ei landen
te waar we nu vliegen bijna 12 kilometer, weer vliegtuigen op
Tijdens de vlucht blijkt wind met altijd
twee motoren uitvallen, dan heb je nog 165
kilometer te gaan voordat je op de grond nadelig „We hebben op deze vlucht een rug
bent In die tijd kun je meestal wel een wind van 75 knopen, zo n 135 kilometer per
Vliegveld vinden Bovendien heb je een mi uur " meldt Gooris „Daardooi kunnen we
nuut of twintig de tijd om te proberen de iets van de vertraging inlopen "
motoren te herstarten Op zulke noodsitua
We landen even na half zes op de luchtha
ven van Boedapest een half uui tje achter op
ties zijn we getiamd "
Bij het naderen van Schiphol blijken de schema We parkeren naast een grote
vrachtmachine van de Russische Aeroflot
Er staan trouwens opvallend veel Russische
toestellen op het platfoim Het waarom
wordt al snel duidelijk De Russische presi
dent Bons Jeltsm is op bezoek Mmdei ple
zieng voor do dienstregelmaat van de KLM
is, dat hij juist op het punt staat te vei trek
ken en dat daarom de luchthaven doodleuk
een half uur gesloten wordt vooi alle vlieg
verkeei
De afhandeling geschiedt door dit alles
wat minder hectisch dan we inmiddels ge
wend zijn De bemanning die ook de terug
computerproblemen bij de vei keersleidmg vlucht naar Amsterdam zal maken, heeft
nog niet opgelost Er moet een minuut of alle tijd om zelf een maaltijd te nuttigen
twintig rondjes gediaaid worden boven het Aan boord blijkt ook een observerend pur
IJsselmeei, alvorens we de landing mogen ser aanwezig, G Nieuwenhmjse die de gang
van zaken aan booi d volgt en daar een rap
inzetten
Bij de landing blijkt de computerstoring portje over zal schrijven , Het is geen beoor
niet het enige probleem te /,ijn waar de na deling,' zegt hij ,Meer een vorm van bege
tionale luchthaven mee kampt De aange leiding voor de purser Je dooi loopt bij het
kondigde storm begint m volle hevigheid uit cabmepersoneel een aantal i angen, maar als
het westen te waaien en er is dringend be je eenmaal pursei bent dan is daarboven
hoefte aan een oost west baan omdat vlieg niets meei Je valt dan alt. het waie m een

gat Je moet het dan allemaal zelf opknap
pen Daarom zijn we in september begonnen
voor iedere purser een keer per jaar een
collega purser als observator mee te sturen
Als er knelpunten worden gesignaleerd dan
bekijken we of er zaken verbeterd kunnen
worden Ook noteer ik op en aanmerkingen
op de service van passagiers "
Nieuwenhuijse vindt het blokkensysteem
geslaagd , Vroeger eindigde in Europa een
dienst altijd op Schiphol Als gevolg van de
nachtstops blijven bemanningen nu vaak m
Europese steden en hebben zij tijd om zo'n
stad in te gaan Ikzelf vind dat plezierig
Maar er zijn ook collega s die na een aantal
jaren op intercontinentale diensten te heb
ben gevlogen liever Europa willen vliegen,
omdat ze dan vaker thuis kunnen zijn Zij
blijven dus veel van huis en ervaren het
blokkensysteem niet als een verbetering "
Er klinkt geloei van vliegtuigmotoren van
Russische makelij Jeltsms Ilyushin II 62
taxiet voorbij De veranderingen in zijn land
zijn van het regermgsvliegtuig af te lezen de
vroegere
Aeroflot opschriften
hebben
plaatsgemaakt voor trotse 'Rossia' titels en
op de staart is de rode Sovjet vlag vervangen
door het wit blauw rood van de Russische
republiek
Kort hierop verschijnen bussen met pas
sagiers Om 18 40 uur, vijftig minuten na
schematijd, stijgen we op Op de terugweg
werkt de wind, die we daarstraks mee had
den, m ons nadeel zodat het niet lukt wat
van de vertraging af te knabbelen De achter
stand heeft consequenties voor het vlucht
schema van de Abel Tasman We zullen om
20 40 arriveren, landend op de Buitenvel
dertbaan, en volgens de dienstregeling om
20 50 moeten vertrekken Op een zo snelle
omdraaitijd is Schiphol met berekend De
afdeling Operations, die het vluchtverloop
nauwlettend volgt, laat daarom een andere
737, de PHBDG 'Michiel de Ruyter' de
vlucht naar Barcelona overnemen De PH
BDE Abel Tasman' gaat later die avond
terug naar Hamburg Omdat er voor ons
journalistieke groepje al een en ander gere
geld is, kunnen wij op Schiphol snel over
stappen naar de Michiel de Ruyter, die aan
de pier slechts een 'slurf verderop gepar
keerd staat De passagiers zijn al ingestapt
De catering brengt nog even de laatste maal
tijden Achttien minuten na de landing van
de Abel Tasman wordt de Michiel de Ruyter
van de pier geduwd, dankzij de flexibiliteit
van het blokkensysteem slechts enkele mi
nuten na schematijd We stijgen op vanaf de
Kaagbaan, de enige baan die we vandaag nog
niet hebben gebruikt

Cockpit
De landing bij Barcelona maak ik mee m
de cockpit bij gezagvoerder M Oosterbroek,
vastgebonden in een ingewikkeld stel veilig
heidsriemen In het donker, ver voor het
vliegtuig uit, vormen twee gele lijntjes, een
rode en een groene lijn een klein rechthoek
je, dat de landingsbaan blijkt te zijn Er
omheen is het donker Met het aanpassen
van de koers schuift het blokje wat heen en
weer en wordt het geleidelijk groter De vhe
gers zijn druk m de weer Ze onderhouden
contact met de verkeersleiding, turen afwis

selend naar buiten en op hun beeldscher
men en schakelen knoppen en hendeltjes
om
Het rechthoekje lijkt vanuit de lucht een
baantje van niks Pas vlak voor de landing
krijg je het gevoel van de grootte ei van
Oosterbroek vertelt later dat de baan nog
altijd meei dan 2800 meter lang is koiter
dan op Schiphol maar nog altijd heel be
hoorhjk Bij het taxiën schudt het vliegtuig
hevig , Dit beton ligt er pas een jaai,' mop
pert Oosterbi oek , Vanwege de Olympische
Spelen Maar er zitten nu al giote gaten m
het beton'
Ook het imposante stationsgebouw ib te
danken aan het vierjaarlijkse sportevene
ment Om elf uur, keuiig volgens schema
staan we daar stil De bemanning \\ ei kt de
checklist af Op het instrumentenpaneel
gaan de lampjes uit Een dag uit het leven
van een KLM werkpaaid is vooibij Morgen
vroeg vliegt het toestel weer naar Amster
dam
Een dag als vandaag weei spiegelt met de
normale gang van zaken Een computersto
i ing een storm en Bons Jeltsm heb je niet
ledeie dag en zeker niet allemaal tegelijk
Hans Leijte meldt latei dat KLMOpeia
tions die dag 24 keer een ander toestel op
een vlucht heeft moeten inzetten Dertien
keer liepen vliegtuigen meei dan een half
uui vertraging op Twee toestellen weken
uit naar Brussel omdat er vanwege de
storm niet kon worden geland Een \ hegtuig
uit Londen keerde om dezelfde reden naai
Londen teiug De Abel Tasman (inclusief
invaller Michiel de Ruyter naai Baicelona)
vervoeide die dag 380 passagiers en enige
tonnen viacht waai onder computerondel
delen, bloemen, ki anten vliegtuig en auto
onderdelen enhonden In totaal legden wi]
9042 küometei at

Het Toonkunstkoor Zand
voort is opgericht op 30 oktober
1967 Het oprichtingsbestuur
bestond uit de dames Van Hal
de Beer Coehooin Zwethoff,
Wijnbeek v d Molen en de hè
ren C Kuijper P C van Hal,
R J Hotae A Hoekema en Joop
van Nes de huidige penning
meester In het eerste jaar
meldden zich al 79 werkende
leden en vijftig donateurs aan
Het eerste concert werd gege
ven in de nieuwe Pelhkaan
sporthal, onder leiding van Jan
Laarveld, de eerste dirigent van
TOZ
Tegenwoordig sinds onge
veer tien jaar, staat het koor
onder de muzikale leiding van
Frans Bleekemolen Het koort
telt momenteel zo'n zeventig Ie
den Toch kampt het net als
andere koren, nog met een te
kort aan mannenstemmen Ze
ker bij de tenoren is dringend
behoefte aan uitbreiding Des
ondanks komt het koor tot uit
stekende prestaties, waarbij
ook het orgel en pianospel van
Bleekemolen niet onvermeld
mogen blijven „Een tijdperk
van 25 aktieve jaren is afgeslo
ten ' concludeert voorzitter
Marijke Herben „Maar TOZ
gaat actief en voortvarend de
volgende 25 jaar tegemoet "
Aan de uitvoering van zondag
wordt onder andere meege
werkt door de solisten Elma
van den Dool, sopraan, Berna
dette Bouthoorn, alt/mez 10, Si
mon Roberts, tenor, Hans de
Vries, bariton, Dick Koo Tians,
orgel, plus het Amsterdams
Promenade orkest Het geheel
staat onder leiding van Frans
Bleekemolen Kaarten zijn ver
krijgbaar bij de leden van TOZ
en 's middags aan de kerk Na
afloop van het concert, rond
17 15 uur wordt er een receptie
gegeven m gebouw De Krocht,
de locatie waar het koor de af
gelopen 25 jaar gerepeteerd
heeft

Verzamelbeurs in
Gemeenschapshuis
ZANDVOORT - Verzamelaars, plus liefhebbers
van snuffelen op een rom
melmarkt, kunnen zondagmiddag 13 december
terecht op de maandehjkse Verzamelbeurs Zandvoort Deze wordt gehouden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat De toegang is gratis
Op de beurs zijn de bekende
maar ook minder bekende ver
zamelobjecten te vinden, zoals
postzegels, munten, speldjes,
spaarpotten,
prentbriefkaar
ten, grammofoonplaten, boe
ken, poppen, oud handwerk, ge
reedschap, antiek, curiosa
Voor t'—nenliefhebbers zijn er
locom jven wagons, rails en
andere toebehoren, van ver
schillende merken Treinen
trams en stations zijn ook terug
te vinden op prentbriefkaarten
die te koop worden aangebo
den
De bezoeker kan ook ruilen,
kopen en verkopen op de beurs
Voor enkele objecten zijn ex
perts aanwezig die gratis taxe
ren en/of bemiddelen bij aan of
verkoop
De Verzamelbeurs, die ook
goed toegankelijk is voor rol
stoelgebruikers, is geopend van
10 tot 17 uur De toegang is gra
tis Het buffet is geopende voor
een hapje en een drankje Het
Gemeenschapshuis ligt tegen
over het busstation van de NZH
en is dus makkelijk te bereiken
met de buslijnen 80 en 81 Nade
re inlichtingen zijn te verkrij
gen via de telefoonnummers
14234 en 12303

Laatste koffieconcert
dit jaar in
Orangerie Elswout
OVERVEEN - In de
Orangerie in Elswout
wordt zondag 13 december
het vierde en tevens laat
ste koffieconcert van dit
jaar gegeven Het concert
dat om 12 uur begint staat
dit keer in het teken van
het lied Begeleid dooi
harp en piano zingen mez
zo sopraan Carla Vermeer
en bas bariton Jan Peter
Versteege intieme luister
liedjes
De vocalisten worden zondag
begeleid dooi pianist Maai ten
Schenk en harpiste Anne Koe
ne Op het programma staan
ondei meer Italiaanse liedjes
Ierse ballades en liederen van
Wolf en Brahms Ook brengen
Vermeer en Versteege na de
pauze een selectie van populai
re liedjes uit de laatste vijftig
jaar
Bedrijfsleider Pim Aronson
van de Orangeiie wil ook vol
gend jaar doorgaan met het or
gamseren van koffieconcerten
en andere culturele evenemen
ten, zoals exposities De koffie
concerten in de uitspanning
zijn gratis Aronson adviseert
belangstellenden wel om op tijd
te komen want 'vol is vol'
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Citroen

ï:£:.;. V-;,f /.'f/v
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edities van Weekmedia t.w Amsterdams Stadsblad,
Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorls Nieuwsblad en
bovendien m Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpcrs) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groemgenl
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool

TD
AX
AX
AX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
ZX
BX

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6058686 Fax 020-6656321
Schriftelijk- Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
onjz Verk van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Algeven kan ook Het Parool, Wibautstraal 131
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Acmstclsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,
Gasthuisplem 12

DAF

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ26,Voor elke extra regel
ƒ l 1,50
mm-pri|s
ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet
ƒ 6,34
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Daihatsu Charade TS, ongin
'86, gnjsmet, nw APK, i n st
ƒ5950,- Tel 020-6105478

Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX. 020 - 665.63 21

Rat Panda, '87, i.pr.st, nw
APK, ƒ 3950. Inruil gar.
Den lip 55. Tel 02990-37825

BMW

Rat Panda, '87, i.pr s t , nw.
APK, ƒ 3950 Inruil gar
Den lip 55, tel. 02990-37825.

BMW 316, 9/85, 4-drs , 5-bak , Rat Panda Dance nov '89, wit
zwart met, m nw staat Nwe. APK, nov. 1993 Tel 02972APK ƒ9950- Inr garantie.
4616 na 1600 uur
Tel 0206105478.
Rat Uno 60 S, origin. '87, nwe
apk, wit, i z.g st. ƒ 4750 BMW 318 l, b j '81, rijdt met Tel • 020-6105478.
gas met een mjectie-syst, APK
FIAT VERMEY B V.
5-'93, i.zg.st. Vraagpr. ƒ3300
Keuze uit ruim 35 occasions.
Tel 020-6956927, na 18 uur
A Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
BMW 318i 7/'89, diam. zwart
4-d LPG sportv Onderhoud
aanw ƒ17950 020-6108598

1/92
5/92
7/91

.
.

. . .
. . .
. .

Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.

020-6670121.

'90,
Honda
'89.
'87.
'91. Honda Civic 14, 16 V, b j '89, Honda CIVIC VTEC 10-'91
kleur antraciet, APK gek. tot 23800 km + fietsenrek Nw
pr. ƒ 47.000 nu ƒ 39 000 i.nwst
'94, pr. ƒ 13.950 020-6881549
Tel.' 020-6313434

Hyundai

Lancia

216 GLE, '86, LPG,
Vraagprijs ƒ 5 500 Autobedrijf J. Walst
Tel.: 075-163008.

HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.

Rover uw dealer Alle mod.
Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Saab

Rover 827 SI, nieuwste model
alle opties
4/92
GOLDCAR AMSTELVEEN
Saab 99 GL, LPG onderb., '81,
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Rover 820 SI, nieuwste model perfekt onderhouden! APK
occasions. Tel.' 020-6433733. sch.dak + ABS
4/92 dec.'93. t.e.a.b 075-216998
Mitsubishi Cordia 1600 SR, b.j. Rover 827 Vitesse manual 8/90
'85, div.extra's, APK 10-'93, Pr Rover 414 SI, LPG, + stuurSAAB SERVICE
oekrachtiging
10/91
n o t.k Tel. 02982-6395.
MOLENAAR
Rover 416 GSI
4/91
onderh , rep , APK
SAPPORO, b.j. '88, autom., en div. andere gebr. Rovers
elec. ramen, abs en nog andeMinor Motorcars
Royal Class Saab's
re extra's, 020-6362983.
Rover Dealer Amsterdam
Diverse occasions!
Uitgebreide keuze in Colts,
Sloterkade 40-44
Lancers, Wagons, L300 diesel
Hoofddorp, 02503-14097
vindt u bij Mitsubishi dealer
Jorntsma, Wagenweg 10,
Purmerend, 02990-23741
Seat

020-6177975

Rijscholen
* 5*

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL

** *

Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek
Alle autorijlessen ƒ 34,00 per les.

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze <
* 5 * Hotels m Nederland, België, Frankrijk,
•*• * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg,*
voor 2 personen, als u gebruik maakt van
onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + examen voor ƒ 895,00
of
20 Motorrijlessen + examen voor ƒ 1000,00
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor ad- Autobedr. Leeweg. Zwanen- SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
vertenties eventueel zonder burg. Ind terr. 'De Weeren'
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
A'dam, tel.: 020-6763335
Autorijschool Ferry
opgaaf van redenen te weige- Leeweg 11. Seat-dealer voor
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
ren (Art..16 regelen voor het H'meer-N Tel. 02907-3372.
Gratis halen en brengen.
Tel.: 020-6932074.
advertentiewezen).
Subaru
Tel A'dam 020-6942145.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Autorijschool MICHEL
v.d. Madeweg 23,
PROF. RIJ-OPLEIDING bij '
Nissan
MOOY EN ZOON;
1e 5 lessen a ƒ 25,A'dam - 020-6686146.
AUTORIJSCHOOL NOVA, lid
v
h
Museum
autobedrijven
Motorrijschool
MICHEL
AUTOBOULEVARD
BOVAG.SPOEDCURSUS
Micra 1.2, Sail, '90, wit,
HH hand , tegen mruilpnjs
pakketprijs ƒ790,-. Tel.
binnen 2-8 weken
12 mnd. Bovag garantie Terra Dsl. 1.4., 11/90, wit, binnenkort verwacht:
Urvan 9-pers Minibus 11/90,
020-6853683,
b.g
g
6181775,
Bel voor info tel 020-6464778
30.000 km ƒ20.500 Sunny 1.4 ƒ 14.880 - Tel. 075-164692.
22.000
km,
grijs
kent.,
de
nieuwe
036-5321238 en 02990-34768.
SLX, 4-drs, Lpg, lichte schade Nissan Stanza 1.8 GL., aut. ƒ 10.882.- ex. 075-164692
8/89 ƒ 8950 BEREBEIT,
11/84,5 drs , nwe Apk. l.z.g.st.
Motoren/Scooters
Ibiza Crono '90, rood, zeei
Amsteldijk 25, 020-6627777.
ƒ3450-Tel. 020-6105478
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
sportief.
Bovag
garantie.
Nissan Cherry 1 3 Lux, origin. Van part. Nissan cherry 1.3. ƒ 14.880.- Tel.' 075-164692.
Info: 020-6623167/6732853
Weg. aansch. nieuwe, te koop
HONDA XL 600 R, dec. 1987 In Honda Custom 400T l.z.g.st.,.
'84, nwe APK, blauwmet, GL, '84, nwe. APK, met., in- en
pede
staat
Prijs
n.o
t.k
nst
ƒ3450,Tel
020- uitwendig m nwe staat.
b.j 10/83,18000km,v.v wind120-6312292 na 19.00 uur.
6105478
Suzuki
sch Vr.pr. ƒ 4250 02975-69313
Tel.:020-6681616

VIVIO

Opel

HH hand tegen mruilpnjs
Vectra 1.8 GLS, 4 drs., Lpg
Rorino Diesel, 1 4, '88, slechts 1/90, ƒ18500 Kadett 1 6i GT
60 000 km (N A P -pas) wit,
4/88 ƒ 13 500 Kadett 1 3 LS,
ƒ6688,- ex.; Tel. 075-164692. 3-drs , Station, Lpg-ob, 4/89
GOUDSMIT FIAT Amstelveen ƒ12500 Kadett 1 6 D, 3-drs,
9/88, ƒ9750 Kadett 1.2 LS,
Keuze uit 50 gouden Ratocoasions Tel. 020-6470909 5-drs, 11/84, m '85, ƒ5500
Autobedrijf BEREBEIT,
Panda 1000 l E Tachini, '90, Amsteldijk 25, 020-6627777.
kleur carat, groene bekleding,
11.000 km, als nieuw, ƒ 9.850,- Opel Ascona 1 6S, ongin. '83,
4 drs, nw APK, rijdt perf.
Tel.' 020-6132983
ƒ2950. Tel 020-6105478.
Te koop grijze Fiat Panda 1-12Opel Kadett 1 6, D , 5-drs ,
'87, 750 cl, ƒ 6500
station, sunroof, roofrack,
Tel 02507-16271.
9/87, ƒ 8950-Tel 075-287733
T.k. FIAT 127, bj '81, APK
jan. '93, in goede staat, ƒ 450,- Opel Corsa 1 2 S, 2 drs, kleur
rood, 1987, 115000 km.
Tel 020-6958366
AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel. 02902-61697

AUTOBEDRIJF JONGSMA
«093
Austin
Resta, 3-drs 1.4. Ci .. .. 90
Resta, 3-drs 1 6 CL Dsl . 88
Austm Metro 1 3, 6/87,
Sierra, 3-drs. 1 6 Laser .. .86
ALBERS Autobedrijf,
57.000 km, 5-drs , groen met,
Sierra, 4-drs 20 CLX .. 91
Achterdijk 37,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
89
OUDERKERK a/d AMSTEL. Scorpio 2 5 CL, Diesel
tel 02902-61697
02963-1767
Opel Ascona 1.6 S, 4-drs 85
Ford Escort 1.6 cl, 2-'87, RSZ- Seat Ibiza 1.7 GLD,
89
Chevrolet
gnjs, 3 drs, i.z.g.st. uniek, Diesel, 3-drs
Off. Ford Comm Agent
ƒ11.850. Tel. 02526-75532.
Curiestraat 8-10
Ford Resta, m '87, i pr.st,
Zandvoort Nieuw Noord
ƒ 6950. Inruil gar Den lip 55, tel
02507 - 12424/13360
02990-37825
Sinds 1926
Uit voorraad:
HH. tegen inruilprijzen'
Scorpio 2.0 CL, 5-d. Lpg, 3/89 Directieauto, smetteloze!
Full Size Pick-Ups benz/dsl
ƒ14950. Scorpio 2.4i CL, 4-d. SCORPIO automaat 2 Ol CL, m
S10 Pick-Ups benzine
1/91, ƒ22500 Sierra 20 GL, 91, stuurbekr., c.v., schuif dak,
Blazers, '92, geel/gr kent.
4-d. Lpg, zwart, 1/89, ƒ 13 500. ƒ 27.900. Tel: 020-6075224
Global Master, 5 pers
Sierra 2 Oi GL, 4-drs , Lpg grijs
Corsica/Beretta
Escort 1.6, nw. model '82,
met 10/89 ƒ 13 750Pontiac Trans Sport
i p r s t , Den lip 55, ƒ1950,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
tel. 02990-37825.
Amsterdam, 020-6627777.
Door inruil:
Crysler Voyager LE 3 O .
Oldsmobile Cutl. Supr
.
Ford Thunderbird
.
Citroen BX 1 6 alle opties

Colt 16V GTI 10-'89.
ALBERS Autobedrijf,
Achterdijk 37,
OUDERKERK a/d AMSTEL.
02963-1767

1

IMPORT USA CARS

*
*
*
*

MAZDA
VAN VLOTEN CAR
Tel 020-6320202

Ford

te Ringdqksiraat 39

Resta 1 3 Cheers, .
Resta 1 3 Courier
Escort 1.4 CL

*
*
*
*
•*•
*

Mitsubishi

Fiat

020-665 86 86

ASMOCO B.V.

Daihatsu

Daf 44, bj '74, in red staat, Cuore TS '90 d blauw, 57 000
ƒ800 Voor info 020-6996886 km ƒ 11 880- 1 jaar Bovag
(antw app)
garantie Tel 075-164692

Hefbrug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig'

Rover

Mazda

121 SED GLX 1.3M6v . 91
2 x GSA '82 + '83
323 SED Sport 13
. . 85
va
.
.
ƒ 1250.323 HB GLX 1 3 Ipg
90
Autobedrijf J Walst
323 HB GLX 13
88
Tel 075-163008.
323 HB GLX 15
.
.88
Citroen BX Biarntz 1 6, bj. 9-'89, 323 HB LX 1 3 5D . . .
89
i z g s t , APK 5-'93. Prijs 323 HB GLX 1 5 AUT .. . .86
/ 15 000 Tel 020-6996886
323 SED GLX 1 5 AUT .. .86
89
Citroen Visa '83, nw APK, 323 SED Ensign 1 5 . .
323 HB GLX 15
89
rood, i z g st / 1450,626 HB GLX 1.8
88
Tel 020-6105478
626 HB GLX 2 Oi Ipg . . 90
HH h , tegen mruilpnjs
626 SED GLX 2.0
.
.88
BX 16 RE break, Lpg, 3/89 626 CPE GLX 2 0-12V Ipg .89
ƒ12500 BX16TGi,Lpg,stuurbekr, 10/90, ƒ14500- BX 16 Toyota Cor 3-drs XL 1 3-12V89
Ford Escort 3-drs CL 1 14 .87
TGi, Lpg-ob, 5/90, ƒ13500
BX 16 RE, Lpg, 1/89, ƒ 11 500.
Slijperweg 18 Amsterdam-N
BX 14 T, Lpg, 6/89, ƒ10500
(bij Febo en Praxis)
BX 19 Dsl, 4/86, ƒ7250
Visa 11 E, 4/84, ƒ1.950
Mazda 323 Sed 4-drs , m. '83,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
grijsmet, nwe Apk., i z g st.
Amsterdam, 020-6627777
ƒ2950-Tel. 020-6105478.

Wegens samenwonen te koop
"itroen Visa, '83, kleur rood,
ƒ1000 Na 18 uur 075-706140 X M 2 0 L i n j comfort, bj 5-'90,
69 175 km, ANWB rapport aan3ITROEN BX 16RS, i g s t , bj wezig, 24 mnd. garantie mog.
'84, 141 000 km, APK 9 '93
Autobedrijf Wim van Aalst
v r p r , / 3 1 5 0 02990-49942.
02979-84866

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m olie Weekmediakranlen en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en hel Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Niet alleen i

OTO/ICI Citroen
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
Tel 02940-16661
Diesel
91 / 19 950
10 E
87 ƒ 8 500
10 RE
87 ƒ 7 700
11 First
92 ƒ 17 850
14
86 ƒ 6 950
14 Cannes
90 ƒ19900
14 RE LPG
87 ƒ 7 250
16 RE
89 ƒ 17900
19 TZI
91 ƒ28950
Diesel
90 ƒ 26 900
Reflex
92 ƒ 24 900
1 6 Progess
92 ƒ 29 900
3-12 maanden garantie

2 x C 15 E 87/90
va
. ƒ 5500 Autobedrijf J Walst
Tel 075-163008

1-23

Amstelstein - Suzuki

Opel Manta HB, m. '84, 1.8 S,
APK, i.pr.st., ƒ 3950. Inruil mog.
Den lip 55, tel. 02990-37825.
Rekord 20S autom , LPG '79,
APK 10-93, i pr.st. ƒ 1950.
Tel 02990-40076.
T.k. Opel Corsa 1 2 S 1987,
60.000 km, APK, vr.pr. ƒ7900.
Tel 020-6180540.
Wegens lease t.k. Kadett H.B.
1200, '87, 95.000 km.; APK 11'93; i.zg.st.; trekhaak, ƒ9.250.
Inl 020-6363738 na 18 00 uur:
020-6319926.
Opel Kadett 1.61 Sedan, autom.
LPG, blauw met., origin. '89,
stereo, in nieuw staat. Inruil, garantie mogelijk ƒ13.950.- Tel
020-6105478.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:
205
205
205
?05
309
309
309
405
405
405
405

XE ACCENT, wit
XE ACCENT, blauw met
XS 1 4i, grijs met . . .
XR 1.4, wit
XE 1 4, rood
GL Profil, rood met
Profil 1 4i, rood . . . .
GL 1 6, blauw . . . .
GLi 1 6, beige met .
Ml 1 6, rood
GRD, beige met .

37.600
42.300
65000
52.000
56.600
67.000
66 000
57.000
32.500
86.000
90.000

km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km

04/90
10/88
05/90
09/89
02/88
03/87
05/90
03/89
07/90
04/89
06/91

Overige gebruikt:
Volvo 340 DL Aut groen
.
R a t Panda, groen . . . .
Toyota Corolla D bl. met . .

. 73.000 km. 07/87
. . 26.000 km. 12/88
148.000 km. 02/88

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Auto Amstelstad
020-6799100
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
020-6711888
Minervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6148933
| Jarmuiden 29, Australiehaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
| Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
020-6594330
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
| Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
A. _- ._. _ _ _ INRUIL EN FINANCIERING
SUZUKJ
Alto GL
4-'89
Alto GL
1-'88
Alto
8-'85
Alto
5-'82
Autobedrijf Wim van Aalst
02979-84866.

Toyota
Toyota Dyna 100,
Diesel, '88, piek up,
dubb. cabine, grijs kent.
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Tel.' 020-6670121.

Volkswagen

SUZUKI JEEP LJ80, '81, rood
m witte kap, gr. terr.banden,
i.g.st., gr. kent. ƒ2950.
020-6237777 of 06-52830452.

Volvo
HH. tegen mruilpnjs; Volvo 340
GL 1.7, 4-drs., Lpg, 4/89,
ƒ9750. Volvo 360 GL 2.0,
4-drs., Lpg, 3/89, ƒ13500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, "
Amsterdam, tel 020-6627777.

VOLVO
occacions

T.k. VW Golf Diesel, b.j. '84,
i.g.st, APK 8-'93, ƒ 7.500.
5
Tel. 020-6905866.
3
T k. VW POLO Bel Ami 5-'8
4
20.750 km. Vrpr. ƒ14500.
8
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Tel. 02979-88504.
7
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
V.W.- en AUDI-SPECIALIST
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulBAAS
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Tel.: 020-6183855.

x
x
x
x
x

Volvo 740 GL . 88 t/m 90
240 Stat.car... 88 t/m 90
240 GL Sedan 84 t/rn 89
440 GL
89 t/m 91
340 . .. . 87 t/rn 90

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Lancia Thema 2 O I.E Turbo,
Over garantie gesproken '
VWGolf 1.1 MX, '79, APK nov. Tel. 020-6369222, Meeuwen
ong '88, nwe APK, sportvlg. In
HYUNDAI OCCASIONS
'93 gr.met. stereo/sportv. bre- laan 128, Amsterdam-Noord,
zeer
goede
staat
ƒ
10
950
2
jaar
garantie
alleen
bij
Westelijk
Halfrond
70
(Kostverlorenhof)
Chrysler
de band. ƒ 1975 020-6331301 uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Tel 020-6101021.
AUTOKROOY
1183 JG Amstelveen
T T Vasumweg 32
Tel 020 - 6455451
Adverteren in
Chrysler - Amstelveen
(a d Klaprozenweg A'dam-N)
Algemeen
Halte Sneltram- „Zonnestem"
„SHOWROOM"
Tel 020-6310615.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
FAX: 020 - 665.63 21
Peugeot
205
XA,
grijs
kent
205 Accent, 3-'92, 2800 km, ±50 auto's, APK gek. Den Audi 80, b.j. '89, 80.000 km.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
2/91, rood, 35000 km, trekhk blauw met. Tel.: 02990-23741 Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
• „ SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975-61212
Mercedes 230 Coupé, b.j. 78.
AUTOBEDRIJF
JAN
WALS
en omgeving. Oplage 750.000 ex. Tel 020-6658686
(gratis halen en brengen)
Haarlemmerweg, bij molen. Opel Kadett 14i, b.j. '91,
COBUSSEN
tel. 02902-61697
020-6844079. Tevens INKOOP. 19.000 km. VW Golf Diesel, b j.
AMSTERDAM
±50 auto's, APK gek. Den '89. Met Bovag Garantie. Inruil
Sinds 1930
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat en financiering mogelijk.
GOPAL AUTOBEDRIJF
De verbouwing is m volle gang Haarlemmerweg, bij molen.
Tel.: 020-6342423.
020-6844079. Tevens INKOOP.
We hebben ruimte tekort
Nu prettig geprijsd.i!!!
Let op Wagenpark Johan
AUTO SERVICE WETTER
205 XS, zwart
'90
Boom, Zuider Akerweg 83,
Subaru en Lada dealer
205 XL, wit
'90
Oranje Hek, A'dam Osdorp,
205 XE Accent, rood . . . . '90 Al onze occasions boven de tel. 02990-37825, ±100 auto's
ƒ3000,309 XL 1.4 prof., rood . . . '90
v a. ƒ 300 tot ƒ 15000. Door heel
Of u nu zelf een showroom heeft of uw auto blinkend voor de dbtar zet, met een advertentie* in
3 tot 6 maanden garantie
of
Nederland. Bekend om onze
s
Renault
19
GTD,
groen
.
.
'89
SAMARA
1.3
1988
garantie al v.a. ƒ 1.000 + omruil
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in. de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale •Seat Ibiza, rood
'89 LADA 1200
1985 gar Dagelijks geop van 9 tot
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladerrvan Weekhiedia in het gebied
Volvo 360, Lpg, blauw . . . '88 LADA 1200
1986 20 uur. Donderdag koopavond.
Groot-Amsterdanx Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van ca, 750.000 exemplaren,
1988 Zaterdags tot 17 uur
COBUSSEN PEUGEOT-Dealer LADA 1200
LADA 2105 12
1990
Baarsjesweg 249-253, direkt
van Weesp tot Zandvoort.
NISSAN Bluebird 20 Lpg, sailLADA 2105 15
1987
bereikbaar v.a. Postjesweg
uitv '90, ƒ 16 950,Amsterdam. Tel.. 020-6121824. LADA 2104 15 Stat. . ..1990 BMW 520i, 5-bak, '86, ƒ 10 750,LADA 2104 -15 Stat
1987
VW GOLF 40 KW, Lpg,
Subaru Mini Jumbo SDX
'87 ƒ 10.750,8000 km
1991
Rat Panda 750 L. '87 ƒ 6950,Subaru Mini Jumbo DL .1987
Mitsubishi Galant TD,
PEUGEOT-DEALER
Subaru Justy Automaat
'83 ƒ 3500,:AMSTERDAM-ZUID
9000 km
1991 SAAB99GL,Lpg, '84, ƒ 6.750,Mitsub. Colt 1.4 GLX ..1982
PEUGEOT 305 GL, Ipg, '85,
NET DE DUURSTE Opel Rekord 20 S . . . . 1982 ƒ5.500,Rat
Panda
1985
WEL DE BESTE
VAN OSTADE GARAGE
Zwanenburgerdijk 503
Pnjs cxcl.
Pnjb incl.
Van Ostadestraat 182
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zwanenburg,
6% 13.T.W. 6%13.TW.
Amsterdam, 020-6625428
02907-6572
yhnjf hier in bloklc.tr.crs
Maandag t/m vrijdag
Peugeot 205 Accent met kat.
im ttkst, l letter per
•)
1
23.000
km.
Jan.'90,
radio
4
hok|L' Cittfrs, lei ekens
Accessoires en Onderdelen
wisser, rood. Vr.pr. ƒ 14.750,-,
26,00
27,56
3
Prima
staat,
02975-30327.
uior l •eter M
37,50
39,75
•4
Onderdelen voor: Austin-Rover3 r t t r l X.'S(J nj\ i
Si;
49.00
51.94
5
durJaguar-MG-Triumph-Landrover
Renault
neven
fi
60,50
64,13
naast g
KIMMAN
HAARLEM
nen
kunt 'i
72.00
76,32
HH. h. tegen mruilpnjs'
7
IN 24 UUR GELEVERD
u it m\ kor ime kost
Renault
19
GTX,
3-drs,
rood,
83.50
88.51
H
LPG, 5/90, ƒ 14.500,-R. 19 TXE,
95,00
100,70
y
3-drs., LPG, blauw met., 3/90 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
BLOKSMA
RADIATEUREN1 12,89
106,50
10
/15.500.-.R. 21 TL H.B (nw.
Klaar terwijl u wacht
warmtewisselaars. Kapoeasmodel), Lpg 12/89/12500.Ruilstarters en dynamo's.
weg 17, A'dam, 020-6148385.
BEREBEIT Amsterdam
Telefoonnummer:
Naam:.
Valkenburgerstraat 134.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Tel. 020-6240748.
Autofinanciering
Adres:.
Renault 5 Campus, 07/88, grijsGrote
sortering
ONDERDELEN
en verzekering
metall, 52.000 km., met zonnePostcode + Plaats:
Handtekening:
dak, ƒ9500. Tel. 020-6261474 van schade-auto's, alle
l
merken, alle bouwjaren.
Autoverzekering 10 tegen 1
(ook antw. app.).
GEBR. OPDAM B V.
Celie de goedkoopste ook
RENAULT AMSTERDAM
Tel: 02502-45435
mnd./kw. bet. 020-6416607.
Auto's in SHOWROOM vliegen de deo* tut!
Top occasions met 1 jaar
garantie
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, PostService en Reparatie
Wibautstraat 224
bus 156» 1000 AD AMSTERDAM of afgeven bij Het Parool,
020-561 96 11
APK keuringen klaar terwijl u
Wibautstraat 131, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende
T.k Renault 5 Aerobic, bj. '83, APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- wacht. Garagage West-Center:
kl. rood, nw. APK, nette auto.
Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan
DIESELSERVICE;
020-6122476 (zonder afspraak)
Prijs ƒ 2.450. 02990-38784.
brandstofpompen; verstuivers; 2e Helmersstraat 15, A'dam.
der Helende Meesters 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
cil.koppen vlakken. Garage/
A.P.K. KEURINGSSTATION
•Auto te koop? Plaats een
Gasthuisplem 12.
motorenrevisie FEENSTRA,
Keuren zonder afspraak
SHOWROOM advertentie. U Industneweg 27, Duivendrecht,
Feenstra & Jimmink.
zult verbaasd staan over het Tel.: 020-6980639.
Asterweg 24A A'dam 6364702
resultaat.

Koudijs Autobedrijf B.V.

Deze bon brengt de loop in uw "showroom".

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
advertentie in.
n.
~i 1

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Autosloperijen
Autosloperij A de bede
Neem geen risico, ong.
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Adverteren in
„SHOWROOM"

Tel. 020-665.8686

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.' 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD1" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Auto's te koop gevraagd
Let op ! Nieuw adres:
JOHAN BOOM,
Den lip 55
Scherpe prijzen door omzet.

Tel 02990-37825.
Een kleine greep
uit onze kollektie:
Manta 1.8 S Coupe,
m. '84 ƒ 3950.Opel Ascona '86, ƒ6950.BMW, nw. m. 316 ƒ 6950.Kadett 81, Lpg ƒ 1950.BMW '82 ƒ 2950.-.BMW 520i '83
ƒ3950-Alfa 33 '85 ƒ 3950.Volvo 244 '83 ƒ 4950.- Blue Bird
Station '85, LPG ƒ 5950.Ascona '83 ƒ 2950.Kadett Diesel '83 ƒ 2950Kadett '83 ƒ 2950.- V.W Golf
'81 ƒ 1450 - Resta '81 ƒ 1450.Rekord, autom., '82 ƒ1950.Rekord '82 ƒ195- Rekord
"tombi '84 ƒ 2950 - V.W. Golf
'81, Diesel, ƒ 2450.- Renault 18
79 ƒ950.- Nissan Micra '85
ƒ 5950 - Resta '87 ƒ 6950.Polo '86 ƒ 5950.- Mazda 323 '83
ƒ2950- Ford Sierra 1.6 '85,
ƒ 5950.- Audi LPG '85 ƒ 6950.Citroen BX Diesel '85 ƒ4950.Kadett '89 ƒ13.950.- Mazda
626 20i 16 kl. '89 ƒ16.950.Skorpio 2.0 CL '87 ƒ 8950.-

De hoogste prijs elk merk auto
a contant, met vnjwar.bew.
Tel.: 020-6101021.
Te koop gevraag elk merk auto
a contant met vriiwar. bew.
Tel.: 02990-37825.

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting.
- koelwagen & opnjauto
- 9-pers. bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar.bestelwagen afhalen na 16.30
uur en de volgende morgen
om 9.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. Btw
*
Grasweg 3, A'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
Adverteren m „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Campers
De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min. Adam
RESERVEER SNEL
Voor I993 kunt u onze USACAMPERS nu al boeken
ADVENTURE CARS
Tel.: 02990-30613

6-pers. camper te huur.
Ook geschikt voor wintersport.
Autobedrijf JAN WALS
Tel.: 02902-61697.
Camper MERCEDES 407, diesel, 3-4 pers., compl. inger.,
wc/douche, '71, lage
wegenbel., l.z.g.st, ƒ8500.
Tel. 020-6237777.

RESERVEER SNEL
Diversen
Voor 1993 kunt u onze USACAMPERS nu al boeken
Aangeboden en te koop geADVENTURE CARS
vraagd speedboten'a contant.
Tel.. 02990-30613
Tel. 02990-37825.

Auto's & motoren
Vanaf l januari brengt
Weekmedia in alle edities
de redactionele pagina

Auto's & motoren
Wilt u meer informatie over
advertentiemogelijkheden,
bel dan
Weekmedia - Amsterdam,
tel. 020-562.2618
Weekmedia - Amstelveen,
tel. 020-647.5393

WEE:
U KUNT lICHifi WEL
EVEN WRMIEN

(De nieuwe collectie is tocli nog niet binnen)

cCb

020-6658686

Voorkom verloren uren Begin Ue werkdag firodiiktief
met PCT Want PCT ri|dt s nachts on levert voor de
ochtend Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0

PCT

fexnr. 020-665 63 21
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SVO: Weinig goede
telefoontoestellen
Twee jaar terug constateerde
ie Stichting Vergelijkend Wa',.enonderzoek al dat het toe/.icht van de overheid op goedopere telefoontoestellen te•ort schoot en in een onlangs
'ehouden onderzoek naar
'murdere modellen blijkt hier•an nog steeds sprake te zijn.
et ging om dertig toestellen
[net wat meer mogelijkheden,
7 m de prijsklasse van honflerd tot driehonderd gulden en
ijrie draadloze toestellen van
*circa negenhonderd tot duizcnd gulden. De belangrijkste
^genschappen die werden onjdèrzocht waren verstaanbaarfoeid, gebruiksgemak, veelzijligheid, duurzaamheid en aan.Küteisen.
Voor aansluiting op het teleïoonnet moeten telefoontoeitellen voldoen aan wettelijk
voorgeschreven aansluiteisen.
boze apparaten zijn te herkennen aan een blauwe goedkeuringssticker. Bij 22 van de der;tig onderzochte
toestellen
blijkt die sticker er ten onrechte op te zitten. Bij bijna de helft
zijn de gebreken van dien aard
dat er ernstige storingen kunjnen ontstaan.
j Het onderzoek toonde verder
aan dat er nog veel mis is met
telefoons. Ze zijn soms onhandig in het gebruik of voldoen
niet aan de wettelijke eisen, die
soms ook wel erg pietluttig zijn.
Zo is een afwijkende vorm van
de stekker al voldoende om uit
de boot te vallen. Vier stuks
cregen de kwalificatie 'redelijk'goed' mee en slechts drie het
predikaat 'goed'. Dit waren allemaal PTT-toestellen, de Brussel (f 100), de Monza de Luxe
ƒ225) en de Twintoon Plus
(ƒ190). Alle drie de draadloze
toestellen beoordelde men met
niet meer dan 'matig'.

H

jt

Kerstmode: belijning uitdagend

ET WAS EIND
september toen de
eerste persmappen
verschenen over de
kerstmode van dit jaar. De
zomerzon boette toen in
aan kracht en modebladen
wijdden hun covers aan de
nieuwe najaarsmode.
Groot was in ieder geval
mijn verbazing toen ik
amper een maand later al
de eerste kerstkleding in
de winkels zag hangen.

zen en kopen' verschenen. Voor
degenen die nu net een spiegelreflex-, compactcamera of camcorder willen kopen is zoiets
altijd zeer nuttige informatie.
Het gedeelte van de compactcamera's is overigens ook in het
decembernummer van de Consumentengids opgenomen. Dat
geldt niet voor de camcorders.
Dok hiervan een test in de Consumentengids van december,
maar het gaat daarbij om andere typen dan in de aparte publikatie.
In de Consumentengids keek
men specifiek naar de meer
'professionele' camcorder. Het
resultaat daarvan viel wat tegen. Hi-8- en S-VHS-C-camcorders worden prijzig genoemd
en alleen zinvol voor de prof essionele amateurfilmer die zelf
ml monteren en kopiëren en
daarvoor een goed origineel nodig heeft. De beste koop wordt
dan gedaan met de JVC GRSX90 EG (ƒ2800), Sony CCDTR 707E (ƒ2800) en de Sony
Cd-V600E (ƒ2900).

Weliswaar nog een beetje op
de achtergrond, de wintermode
moet tenslotte ook nog verkocht worden, maar het hing
er. Op mijn opmerking dat het
in oktober misschien toch wel
iets te vroeg was voor kerstmode, reageerde de verkoopster
nonchalant: „Waarom? Mensen kopen het nu ook al. Je bent
er verzekerd van dat alle maten
en kleuren er nog zijn."
Waarschijnlijk een standaard-antwoord voor dat soort,
in haar ogen domme, vragen,
maar voor iemand die nog zou
twijfelen over de koop van een
kerstjurkje geeft het misschien
wel de doorslag.
Natuurlijk zijn wij niet degenen die bepalen wanneer modezaken de nieuwe kerstkleding
presenteren. En het is ook best
te begrijpen dat de kerstmode
in de winkels hangt voordat de
rode mijters en zwarte Pietkoppen uit de etalage zijn gehaald, maar het lijkt wel of de
modeseizoenen steeds korter
worden en de fabrikanten
krampachtige pogingen doen

Sieraden

ZIJ Mode b.v

om hun waar aan de mens te
brengen. Je zou ze bijna een
handje helpen en voor volgend
jaar de slogan lanceren: er is
toch niks leukers dan op Sinterklaasavond iets van de allernieuwste kerstmode te krijgen?

F

door Leni Paul
CARAVAN. Een groeiend
aantal Nederlanders voelt zich
in zijn vrije tijd het lekkerst in
een tent, in caravan of camper.
Specialist op het gebied van caravan-rally's is ACSI die in haar
programma voor komend jaar
18 interessante rally's in diverse landen heeft. Rally-rijden
met ACSI betekent vrijheid in
groepsverband. ledere deelnemer rijdt zijn eigen tempo en
bepaalt zijn eigen 'stops'. Vooral vijftig-piussers ontdekten de
voordelen van deze perfect georganiseerde reizen die onder
meer voeren door Bretagne, Catalonië, Tsjecho-Slowakije en
Italië en een Vikingtocht door
Denemarken staan op het programma. Informatie: ACSI, tel.
08880-52055.
BON WEEKEND A PARIS,
voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt onder deze
naam een actie gevoerd, waarbij 95 hotels in de Franse hoofd-

De publikatie over het kiezen en koii'ii van fotocamera's en camcorders
ost ƒ 12,95 en Is te bestellen via PostMnknummer 27874 van de Comsumentenbond In Den Haag.

Audio
Heel goede hoofdtelefoons zijn
doorgaans vrij prijzig. Maar er
zijn ook goede die voor een redelijke prijs te koop zijn. Hifi
Video Test (december) bekeek
of de nieuwe Sennheiser HD
•WO.n daartoe behoort. Hij kost
85 gulden en is de opvolger van
de HD 440, het bekende zwarte
model met de gele kussentjes.
Verder in het blad een test van
een nieuwe luidspreker van
Wharfedale, de Performance
5. Audio & Video Totaal testte
de hi-fi sets Placido van Sony
en Imagine van Technics.

stad een aanbod doen dat geldt
tot 7 maart 1993. Het omvat
twee overnachtingen voor de
prijs van één. Alle hotels zijn in
en rond Parijs ingedeeld in diverse prijsklassen en kinderen
onder de tien slapen gratis op
de kamer van de ouders. In de
speciale brochure die gratis is
af te halen bij Maison de la
France, Prinsengracht 670 in
Amsterdam vindt men ook nog
coupons voor kortingen in bijvoorbeeld Galeries Lafayette.
TAFELCULTUUR. Een mooi
overzicht van tafelen door de
eeuwen heen en van de eetgenoten van onze voorouders is tot
10 januari te zien in Roosendaal
in het museum de Ghulden
Roos, dat dit jaar zijn zestigste
verjaardag viert. Ook de eetcultuur van vandaag komt er aan
de orde. Open van dinsdag tot
en met zondag van twee tot vijf
uur. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Informatie:
tel. 01650-36916.
CARNAVAL. Bij zonzoekers
scoren de Canarische Eilanden
erg hoog. Wie na al dat zon- en
strandgeluier wil carnaval vieren hier wat nuttige data: 12-28
februari is er carnaval in Las
Palmas, Gran Canaria, van 20-

Make-up
DO
wens om ons uiterlijk te ver'raaien, leidt telkens tot nieuwe
°utwikkelingen en trends. Het
inbrengen van permanente
"ftake-up is iets dat geleidelijk
a
an populariteit wint. Konsu"ftenten Kontakt zet in het dej-embernummer van Koopkracht
een en ander rond deze
v
orm van schoonheidsbenankritisch op een rijtje.
GERRIT JAN BEL

een accent op decolleté, taille
en benen. In de kerstcollectie
zijn de japonnen stuk voor stuk
even feestelijk, bijvoorbeeld
door de uitbundige ruffles-,
stroken- of ballonrokken.
De stoffen zijn kant, fluweel

FOXY FASIIION

en voile. Wie iets minder opgedoft aan het kerstdiner wil
plaatsnemen, kan de op het
mannenpak geïnspireerde blazer met een super-vrouwelijk
silhouet op een lange rechte
rok dragen of een broek met

28 februari moet u voor uitbundig feesten naar Santa Cruz de
Tenerife en in Playa del Inglés,
geliefd bij veel Nederlanders, is
er van 1-14 maart het carnaval.
HOTELGIDS. Ook weer gratis: de Zwitserse Hotelgids met
drieduizend bedrijven, van eenvoudig tot luxueus. Een handige gids met vermelding van bijvoorbeeld zwembaden, faciliteiten voor kinderen, sauna. Informatie: tel. 020-622.2036.
WINTERCRUISE. Een winter/landcruise per trein, dat
kan als u de Intercity in Enge-

land neemt. Zeker nu het pond
zo gunstig voor ons is, een aantrekkelijk idee om uit een gerieflijke coupé het landschap
vanaf Londen tot aan de Schotse Hooglanden te zien voorbij
trekken. Eten en slapen aan
boord en er kan uit diverse trajecten worden gekozen. Tel. 09
44 543254076.
TUSSENDOORTJE. Met dit
verkleinwoord doelt NBBS-reizen op een brochure met stedentrips en actieve tochtjes zoals Luxemburg Sportief, weekendskiën in Oostenrijk en, wat

verder, de Whisky Trail in
Schotland. Omdat NBBS dit
jaar 65 jaar wordt, nog twee
goedkope aanbiedingen naar
Parijs en Londen. Bij laatstgenoemde trips is bovendien een
openbaar vervoerkaart inbegrepen. Informatie: tel. 071253 333
FIETSEN. Vlieg en Fiets, de
al enkele jaren succesvolle formule uit Amersfoort (tel. 033650265) heeft dit jaar als nieuwigheid fietstochten door China en Vietnam. De 850 kilometer lange route door China leidt

Details zijn belangrijk. Borduursels,
kantversieringen,
randdessins met bijvoorbeeld
nepbont en sierstikels. Overdadige sieraden, liefst in grote
hoeveelheden, onderstrepen de
uitbundigheid van deze feestmaand. Veel nep-edelstenen,
parels en strass, al dan niet met
goud- of zilverkleurige materialen.
De mannen kunnen ook niet
zomaar meer in hun smoking
aan de tafel plaatsnemen. Het
colbert moet minstens rood of
kobaltblauw van kleur zijn en
daaronder wordt een overhemd
met een 'mimmal-dessin' gedragen. Het geheel wordt gecompleteerd met een gilet, het
kledingstuk dat voor een groot
deel het modebeeld van nu, zowel voor mannen als vrouwen
bepaalt. De gilets zijn zowel in
uni als met dessins verkrijgbaar.
Geen verrassende nieuwtjes
dus op het gebied van de kerstmode. De ontwerpen komen in
grote lijnen voort uit de wintercollectie, alleen is de stof misschien wat fijner en zijn de glitters uitbundiger. Wie met
Kerst echt wat nieuws wil aanschaffen, raad ik aan om snel
naar de winkels te gaan. Voor je
weet hangt de nieuwe voorjaarscollectie al in de rekken.
dwars door het boerenland van
de provincie Guangdong en dat
is duidelijk anders dan ons vaderlandse platteland.
KERSTMARKTEN. Het aanbod is ook dit jaar overstelpend. Wij beperken ons hier tot
de markt in Bielefeld, waar, als
we de folder geloven, de lucht
van koeken, gebrande amandelen, de gloeiwijn en de honderd,
tot 23 december feestelijk verlichte vakwerkhuizen je het
idee geven zelf de kerstman te
zijn, daar in het Teutoburger
Wald. Wie dit kerstgeweld te
veel wordt, kan altijd in een van
de vele musea zijn hart ophalen. Informatie: tel. 09 49 521
512717.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104;
'. 1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
- (niet op vrijdag)

Snertvaar ochten
Genieten van de winterse
Biesbosch onder het genot
van een kop warme snert.
Dat kan op de zondagen 13
en 27 december, 3, 17 en 24
januari en 7, 14, 21 en 28
februari en 27 maart. En op
zaterdag 30 januari en 6,13,
20 maart en 3 april. Dan
vertrekt om één uur 's middags rondvaartboot 'De
Groenplaat' voor een drie
uur durende tocht in het
gebied. Om twaalf uur is de
bezoeker al welkom om te
genieten van een videofilm
over het leyen van ganzen.
Aan boord van De Groenplaat is erwtensoep en
stokbrood te verkrijgen.
Er wordt gevaren langs
diverse landschapstypen
van de Biesbosch: grienden, wilgenbossen, populierenbossen en graslandpolders. Natuurgidsen zullen de deelnemers wijzen
op de verschillende soorten vogels en hun typische
gedragskenmerken. Het
kijken naar vogels gaat
heel goed vanaf het hoog
gelegen bovendek. Daar
staat ook een telescoop opgesteld om de dieren nog
dichterbij te kunnen 'halen'. Verrekijkers zijn, indien gewenst, aan boord te
huur.
De kosten van een drie uur uurende tocht bedragen ƒ 13,50 voor
volwassenen, f 10,50 voor 65+ en
ƒ 8,- voor kinderen van vier tot 12
jaar. Om teleurstelling te voorkomen is reserveren aanbevolen.
De boot vertrekt van liet bezoekerscentrum 'De Hollandse Biesbosch'. Alle tochten vinden onder
voorbehoud plaats. Voor meer Informatie tel. 078-211.311.

Chinees porselein
Het Stedelijk Museum in
Zutphen toont tot en met
21 februari de tentoonstelling 'Chinees porselein uit
particulier bezit'. De expositie laat een bijzonder
overzicht zien van Chinees
porselein uit voornamelijk
de 18e en vroeg 19e eeuw.
Te zien is onder andere een
grote verscheidenheid aan
schotels, vazen, kalebassen
en grafwachten.
Het is voor het eerst dat
deze unieke collectie uit
particulier bezit voor een
groter publiek toegankelijk is.

BOES

Openingstijden: dinsdag tot en
met vrijdag van elf tot vijf uur,
zaterdag en zondag (en 26 december) van half twee tot vijf uur
oudjaarsdag van elf tot vier uur.
25 december en l januari is het
museum gesloten.
Het adres van het museum is Hozengracht 3.

geeff u meer/

Het Amsterdams Marionettentheater "Komedie van
Hout" organiseert in december een serie voorstellingen
van Mozarts eenakter "De Impresario". Dit stuk geeft het
publiek een kijkje achter de schermen van het operatheater uit Mozarts tijd. Een marionettenvoorstelling voor
de hele familie (vanaf 8 jaar).

Videorecorders
T\vee jaar gelden nog een stunt,
vandaag de dag een alledaags
gegeven: een videorecorder koPen onder de duizend gulden,
ze kunnen ook steeds meer
v
oor die prijs. Vanwege de
vraag naar redelijk geprijsde recorders heeft Audio & Video Toin haar decembernummer
een
uitgebreid overzicht gegev
en van wat er zoal op dit gewed te koop is, inclusief de moëelijkheden van de diverse (68
stuks) modellen. Bovendien
*erden de Dual VR-4410, Goldstar GSE-C200P en Sharp VCA47 apart getest.

PEEK & CLOPPENBURG

Maar goed, voor iedereen die
nog geen tijd heeft gehad om in
de winkels eens goed naar de
Kerstmode '92 te kijken, kunnen we onthullen dat de belijning van de vrouwelijke ontwerpen zeer uitdagend is, met

Weekendje naar Parijs

W.A. MOZART DE IMPRESARIO
MUZIKALE KOMEDIE IN
AMSTERDAMS
MARIONETTENTHEATER
Sony-Video 8 traveller

sigarettenpijpen aantrekken.
De kleuren van de ontwerpen
zijn vanzelfsprekend zwart,
maar ook wijnrood, flessegroen
en donkerbruin passen uitstekend bij de nieuwe kerstmode.
En natuurlijk wordt daar de
witte, opvallend gedecoreerde,
blouse mee gecombineerd.

Sportief de kerstdagen in
met deze overgooier
(links), of juist zeer feestelijk met een korte fluwclen jurk met klokkende
rok (rechts). Voor de man
is een shirt met 'minimal
dessin' een topper (onder)

door Trudy Steenkamp

RISSE WINTERKOU
of druilerig miezerig
regenweer.
Beide
weertypen noden tot tripjes voor dichtbij en wat
verder weg. Hierbij een
Camera's
Bij de Consumentenbond is greep uit het grote aanbod
Camera's en camcorders, kie- op reisgebied.

Bestellen onderzoek: f 4,50 overma,cn op Postbanknummer 1477321
.n.v. SVWO, Den Haag en onder vermelding van 'telefoontoestellen'.
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De voorstellingen vinden plaats in het Amsterdams
Marionettentheater "Komedie van Hout", Nieuwe Jonkerstraat 8 (bij de Nieuwmarkt) m Amsterdam op zondag
20, zaterdag 26 en zondag 27 december. De voorstelling
begint om 14.00 uur en op zaterdag 26 en zondag 27
december ook om 16.00 uur.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon betalen onze lezers ƒ 10,00 per persoon in plaats
van ƒ 12,50 (max. 4 per bon). U kunt plaatsen reserveren
bij de Komedie van Hout, tel. 020-6208027.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en na
telefonische reserveiing (020-6208027) kan ik de voorstelling "De Impresario" bijwonen op .... december met
.... personen d ƒ 10,00 p.p. (max. 4 pers. per bon).
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

geeff u meer!

Culinaire eenwording De Meervaart draait beroemde
begint in Nederland kerstfilm op eerste Brunch Bios

B

IJ

DE INGANG
waakte een heuse
Beefeater (da's een
schildwacht, dus géén
hond), de Engelse
consul-generaal was er,
er werden liedjes'van de
andere kant van hét
Kanaal gezongen en de
menu-kaart vermeldde
kalkoen, tarbot en
lamsbout met
rozemarijn.

Kortom, er was geen twijfel
mogelijk welk land deze
maand centraal stond in de
landelijke campagne L'Europe a Table. De aftrap werd
gegeven in Caterking Verhaaf, dat in het WTC een restaurant exploiteert, maar ook
de restaurant-gasten in het
Rijks, het Van Gogh en het
Muiderslot spijst.
De landelijke campagne is
een nieuwe loot aan de 'Lekker weg in eigen Land'-tak en
wordt aangeprezen als een
'astronomische ontdekkingstocht' waarvoor je niet eens
de grens over hoeft. Horeca,
VVV en ANWB hebben daarbij de handen ineen geslagen
en inmiddels doen er zo'n 250
restaurants aan mee, van chique etablissementen tot kleine eetcafés. Want met de Europese integratie mag het
dan nog niet zo vlotten, de
culinaire eenwording gaat er
in als koek. Of als port, om in
stijl te blijven.

Promotie-materiaal
Om de gasten eens wat anders voor te schotelen, kwam
de voormalige directeur van
het Nederlands Bureau voor
Toerisme, N. de Rooij, op het
idee om elke maand een
menu te presenteren uit een

EEG-land. Daar zijn er momenteel twaalf van, dus dat
kwam mooi uit.
Albert Tielemans, chef-kok
bij Verhaaf, kookt elke keer
proef en krijgt bij het samenstellen van het recept steun
van een culinaire expert uit
het land dat aan de beurt is.
„Het aardige van deze campagne is dat ook kleine restaurants gebruik kunnen maken van het promotie-materiaal, zoals affiches, menukaarten en EEG-vlaggetjes,"
legt pr-man Maurice Hartog
uit, terwijl hij in de 'in laagjes
opgebouwde kedgeree van
tarbot' prikt.
„Als restaurant kun je er
net zo veel of net zo weinig
aan doen als je wilt, maar de
één tapt 'ale' uit een Engelse
bierpomp, terwijl ik ook een
dame in Portugese klederdracht heb gezien die gefrituurde hapjes
serveerde.
Zelfs de muziek wordt aangepast om in de sfeer van dat
land te komen."
De campagne is inmiddels
zo aangeslagen, dat men in
januari aan de tweede ronde
begint. Naast het maandelijkse menu, dat deze maand dus
in het teken van de Britse eilanden staat, is er trouwens
ook al een euro-cocktail,
euro-koffie en alsof het niet
op kan presenteert chef-kok
Tielemans binnenkort zelfs
een euro-buffet, waarin Portugal bijyoorbeeld met gegrilde sardientjes is vertegenwoordigd. Het euro-buffet
wordt 10 januari met enig
spektakel ten doop gehouden
in het Buitenveldertse Pestige-theater. Als de EEG 1992
tenminste overleeft.
Informatie over de deelnemende
restaurants is vcrkrygbaar by VW
en ANWB.

T EKKER BRUNCHEN
met de familie en
daarna gezellig naar
de film. Dat is op de opzet
van de allereerste Brunch
Bios die de Meervaart in
Amsterdam op zondag 20
december houdt.

Om elf uur kan men genieten
van een brunch terwijl op de
achtergrond de werken van
Tschaikovsky worden uitgevoerd door het Muziekschoolorkest 'Amsterdam-West' onder leiding van Cor Klein.
Om twaalf uur begint de
voorstelling met twee korte
'stomme' zwart/wit films van
de komiek Buster Keaton, vermaard op zijn 'uitdrukkingsloze' gezicht. De situatie waarin
Keaton verzeild raakt, is in beide films identiek. In Cops stelt
Busters vriendin hem voor de
keuze: als hij met haar wil trouwen moet hij snel carrière maken. Lukt dat niet, dan is de
trouwerij van de baan.
In Daydreams krijgt Keaton
van de vader van zijn verloofde
te horen dat hij geen nietsnut
als schoonzoon wenst. Alle inspanningen die hij zich in beide
films getroost om carrire te maken lopen op niets uit. De films
worden begeleid door een muziekgroepje onder leiding van
Wlady Podsada.

Betoverd
Hierna begint de traditionele
hoofd(kerst)film: De Notenkraker. In deze tekenfilm krijgt het
jonge meisje Clara van haar
oom een houten notenkraker in
de vorm van een soldaatje cadeau. Lang geleden was de notenkraker een levendig jongetje, maar hij is betoverd door de
slechte muizenkoningin. Clara
gelooft in het begin niets van
het verhaal maar dan bestormt
een muizenleger haar kamer op

Clara krijgt van haar oom een oude notenkraker
Foto CunuHde Film

zoek naar de notenkraker. Clara en haar poppen binden de
strijd aan tegen de muizenkoningin.
De - Nederlands gesproken film is geschikt voor kinderen

vanaf zes jaar. Met onderdaande bon krijgen lezers van deze
krant drie gulden vijftig per
persoon korting op een tocgangsbewijs voor deze eerste
Brunch Bios.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, tel. 020610.7393 betalen volwassenen m plaats van ƒ20,- slechts ƒ 16,50
per persoon en kinderen ƒ6,50 in plaats van ƒ 10,- voor de Brunch
Bios op zondagmorgen 20 december om elf uur.
Naam:.
Adres:
Postcode:

Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):

WEE!

geeff u meer.'
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U wilt er toch allemaal
verzorgd uitzien met de
feestdagen?

Frans Zwaanstraat 82
In Zandvoort zuid nabij strand en duinen gesitueerde
woning met garage en oprit voor 2 auto's. Grondopp.
235 m2. Ind. entree, hal, doorzonwoonkamer met open
eiken keuken (inbouw gaskookplaat en afzuigkap),
eetbar, schuifpui naar tuin, toilet, kelderkast, eerste
etage: overloop, 3 slaapk. (2 met wastafel en vaste
kasten), badk. met douche, wastafel en toilet, tweede
etage: overloop met bergruimte en wastafel, woon/
slaapkamer met pantry.
Vr.pr. ƒ315.000,- k.k.

Denk dan aan uw nagels
nu plus gratis
nagelversiering

TE HUUR
Schelpenplein 21
pittoresk, gelegen winkel/magazijnruimte met woning.
Geschikt voor diverse, waaronder ambachtelijke doeleinden. Ind. bedrijfsruimte: L-vormige ruimte, tot. opp.
60 m2. Woning: entree, ruime woonk. met aansluitende
eetkeuken, badkamer met douche, wastafel en toilet,
eerste etage: 2 ruime slaapkamers.
Huurprijs winkel ƒ 1.000,- p.m, woning ƒ 1.200,- p.m.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Tel. 02507-14975

Café Sam Sam

m MAKELAAR O.G.

Dorpsplein2

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

Donderdag 10 december

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

* Indische Avond
ƒ 17,50 p.p.

Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Nu kiezen bij Carpet-land en volop profiteren van de unieke kerstkortingen op het
grootste assortiment tapijt en verend vinyl van Europa Als u snel beslist, zorgen wij ervoor
dat uw tapijt of vinyl er nogvóór de kerst keurig netjes bij ligt. Is dat geen feestelijk idee?

Donderdag 17 december

* Mosselen avond
ƒ 17,50 p.p.

GEZELLIG
UITGAAN

Keuken open van
18.00 t/m 21.00 uur

Info tel. 02507-19455

Amstelveens
• :; Weekblad
t"ir~n
.,...,..,...

PIANO

Amstelveens
.: Weekblad

Urfchoornse
S Courant
deRonde
- Vener

FUNE BOUCLÉ

VELOURS TAPIJT ^

Fraai gemêleerd bouclé tapijt van
100°A^jfnthetische garens.
AntisÉmsch Verkrijgbaar in vele kleuren oaT>
i en antraciet.
GELEGD VAN!
Foarfirug.
Breedte 400cm
' - PerSstrekkende meter

BAR

Modern kortgezet velourstapijt
voor woon- en slaapkamer. Ook geschifc
voor vloerverwarming Verkrijgbaar in vek
kleuren, o a blauw, rood
GELEGD'
en zalm Foamrug
Breedte 400cm
Perstrekkende meter

-*j/

'••<•'

Aalsmeerder
^ Courant
Zarjduoorts
Nieuwsblad

FRISETAPiJT
' Schitterend f risé tapijt. In diverse^
' warme tinten o a verkrijgbaar in beige f
mauve Geschikt voor woon- en slaapkar^
J Sterke action-back rug
GELEGD VAI*

IMPERIVM
presenteert iedere avond de
bekende pianist/zanger

STEVE GAREY

WEEK
DAGELIJKS
NIEUWS.

Dag. geopend (beh. maandag)
van 22.00-03.00 uur
Kerksteeg 2 Zandvoort
Tel. 02507-18850

WOONKAMER TAPIJT

' Breedte 400cm

Smaakvol en sterk bouclé tapijt
met fijne lussen Verkrijgbaar in diverse
Jdeuren Geschikt voor huishoudelijk gebr
' voor vloerGELEGD
iïarming Jute-rug.
tee400cm
ikende meter.

[ Per strekkende meter

KAMERBREED VINYL
Schitterend kwalrterts vinyl,
marmer gedessineerd of met fraaie
all-over prints, os verkrijgbaar in de kleu
abrfeoos, lila en antraciet
GELEGD V/
Breedte 400cm
Perstrekkende meter

FRAAI VINYL
Kwalitatief sterk vinyl op een
solide rug In diverse fraaie prints en
motieven verkrijgbaar o a in de kleuren
grijs en modern wit Geschikt
\/p
voor huishoudelijk gebruik
Breedte 200cm
Per strekkende meter

SUPERSTUNT!
Omdat zoveel mensen onder u zo enthousiast
gereageerd hebben willen wij nog één keer
Sinterklaas spelen.

\

;«-"

Deskundig advies.
Vakkundig gelegd

Crats koffie.

BEHANG
GORDIJNEN El
ZONWERING

Dlop parkeer"-1
^egenheid.

'Uitstekende^
garantie
Snelle levering

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots
Lams- en Rundvlees, gelders Varkensvlees, kip, kalkoen,
kalfsvlees, wild en veel specialiteiten.

>TVOORi

WAARDEBON - WAARDEBON - WAARDEBON - WAARDEBON -

v Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere^Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaa

van l 2.95

voor

Geldig t/m zaterdag 12 december a.t.

EUROPA 'S til GROOTSTE TAPIJTSPECIALIS1
•• ,Nu ook bij Carpet-land . ; ;
" ; een enorme, keus in behang, bijpassende gordijnstoffen en zonwering,
vrijwel alles u'rt voorraad leverbaar.
, .

AMSTERDAM/CENTRUM
Stadhouderskade 93 (tussen
Heineken Brouwerij en Habitat).
re/,020-662515;
Geopend; Maandag 13.00-18.00 uur
Di/vr. 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.0O-J7.00 uur
Koopavond tot 2100 uur.

AMSTERDAM/AMSTEL t'
Spaklcrweg
(ingang bij GEB gebouiv).
M 020 -665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10,00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-J7.QÜ uur
Koopavond tot 21.00 uur.

Antinny FcMcrvveg
(naast Praxis).
Geopend: Maandag t/m vrijdag
JO.00-18.00 uu'
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 2100 uur.

AMSTERDAM/NOORD 3
Klaprojenweg 40
(tegenover Ba-Rent).
Tel 020 -636 85 75
Geopend: Maandag t/m vrijdag
I0.00-}8.00uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/WEST
Hoarlemmerweg 337
(naast de Mogg, -fabriek).
Tet.020-6881000
Geopend: Maandag t/m vrijdag
fO.00-IS.00 uur
Zaterdag 900-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

MUIDEN
'
Pampusweg )
(naast Maxis).
Tel. 02940 -144 40
Geopend: Maandag 13.00-J8.CO w
Di/vr. 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 2100 uur.

Doe mee aan de
Kerstprijsvraag

\
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Bezwaren tegen
'Paviljoen Zuid'

CDA en D66 dreigen WD buiten het college te houden

ZANDVOORT - Gemeente
Waterleidingen
Amsterdam (GWA) heeft
de onderhandelingen over
haar grond bij Paviljoen
Zuid even stilgezet. Zij
wacht tot de gemeente
Zandvoort met projectontwikkelaar Thünissen een
grondprijs is overeengekomen. Tegen het bouwplan
zelf zijn gisteren 238 bezwaarschriften ingediend.

'VVD moet fouten Van Caspel toegeven

Taxateurs van Thunnissen
hadden de grond van de GWA
geschat op 160 gulden per meter. Volgens het Hoofd Natuur
plus Terrein Beheer van het
GWA, Cousin, moeten er nog
andere
berekeningsformules
aangewend worden. „Maar wij
wachten eerst af wat Zandvoort
doet. De gemeente weet alles
over deze grond en is daarom volgens ons - de beste onderhandelaar over de prijs." De gemeenteraad besluit dinsdag
over de verkoop van grond,
voor 258 gulden per meter plus
een strandafgang. Volgens enkele raadsleden een mager resultaat. Daarom wilden sommigen juist de onderhandelingen
van het GWA met Thunnissen
afwachten. Het college is voornemens een bouwvergunning
af te geven tegen het bouwplan.
Daartegen zijn gistermiddag
238 bezwaarschriften en handtekeningen ingediend, onder
andere door de Stichting Zand-

ZANDVOORT - Voor de opvolging van de vorige week afgetreden VVD-wethouder Frits van
Caspel, worden in de wandelgangen twee serieuze kandidaten genoemd. VVD-fractievoorzitter
Wilfred Tates lijkt de meeste
kans te maken. Daarnaast wordt
ook de fractievoorzitter van Gemeente Belangen Zandvoort,
Flieringa, genoemd. Over de
kandidatuur van de VVD moet
eerst nog eens uitvoerig worden
gesproken, zeggen CDA en D66.
Deze partij zal moeten erkennen
dat Van Caspel fouten heeft gemaakt.
,,Onder het beleid van Van Caspel is

een aantal overschrijdingen ont- het Gewest Zuid-Kennemerland een
staan," verklaart D66 wethouder Jan zeer gevoelige zaak. De wethouder, daTermes. „Daarom moet er een duide- gelijks-bestuurslid van het Gewest, is
lijke verandering komen in dat beleid. hier onlangs onverwacht opgestapt.
Maar de VVD-fractie heeft hiervan
niet voldoende afstand genomen. Dat
betekent, dat er eerst nog eens uitvoe- Raadslid
rig gesproken moeten worden over de
Ook voor het CDA moet de
kandidatuur van de VVD, voordat we VVD-fractie eerst toegeven dat haar
daarmee akkoord kunnen gaan."
wethouder fouten heeft gemaakt. Als
Ook het CDA is er nog lang niet van dat niet gebeurt, zou de wethouderszeovertuigd dat Tates de opvolger van tel wel eens naar een andere partij
Van Caspel wordt. Behalve de over- kunnen gaan. In een interview met het
schrijdingen bij het bouwproject op de Zandvoorts Nieuwsblad (zie elders
voormalige ZVM-voetbalvelden, het deze krant) vertelt Van Caspel zelf,
opzetten van de structuurschets, en dat hij de VVD-fractie voor honderd
bij de renovatie van de woningen aan procent achter zich heeft staan. „Dat
de Prinsesseweg en Koningstraat, is hebben ze bij herhaling verklaard."
ook het optreden van Van Caspel in Hij zegt dat in verband met zijn voor-

nemen om als raadslid door te gaan. is het collegeprogramma ook gebaAls de onderhandelingen van de seerd op de samenwerking tussen
VVD met CDA en D66 niets opleveren, CDA, D66 en VVD. „Het is natuurlijk
lijkt GBZ-voorzitter Flieringa de niet de bedoeling om elkaar als collemeeste kans te maken op de wethou- gepartijen om zeep te helpen," zegt
dersstoel. Hij is al eerder wethouder Termes. „We zijn met de VVD, CDA en
geweest en bovendien kan hij - als hij D66 samen gestart. Dan is het ook de
de steun krijgt van D66 en CDA • reke- bedoeling dat je zover mogelijk in de
nen op een kleine meerderheid in de rit samen doorgaat."
gemeenteraad.
Volgens de D66-wethouder is het
ook beslist niet de bedoeling om het
collegeprogramma te gaan herschrijCollegeprogramma
ven of bewerken. „Er zijn bepaalde
Op dit moment ligt de kandidatuur punten die moeten worden aangevan de VVD voor de wethouderszetel scherpt. En naar een aantal dingen zal
nog het meest voor de hand. Een colle- anders gekeken moeten worden. Voorge waarin deze partij is vertegenwoor- al op het gebied van Ruimtelijke Ordedigd kan ook rekenen op de meeste ning. Daarover is een aantal afspraken
steun in de gemeenteraad. Bovendien nodig."
Zie ook pagina 13

Tenten klaar voor Kerstfestival

Redactie en hoofd commercie
Weekmedia
(ADVERTENTIE)

DE MOOISTE
KADO'S

VANA'DAM
EN OMSTREKEN.
Slotcrwcg 139 Badhocvcdorp

Td.020-6594631
KADO-EN WOONIDBEËN

Jan Douwe Kroeske
bij 'Gumboots' Z FM
ZANDVOORT - De Zandvoortse omroep Z FM zendt
sinds september het maandelijkse programma 'Gumboots,
Radio Freedom Lokaal' uit. Dit
programma wordt gemaakt
door Hilvërsumse omroepmedewerkers, waaronder
Jan
Douwe Kroeske en Maartje van
Weegen en gaat over de huidige
situatie in Zuid-Afrika.
In 'Gumboots, Radio Freedom Lokaal' staat elke maand
één thema centraal. Presentator Jan Douwe Kroeske behandelt dit thema soms met een
gast, soms met geluidsfragmenten uit Zuid-Afrika. Verder is er
een column van Zuid-Afrikakenner Karel Roskam, muziek
uit het land en het nieuws gelezen door Maartje van Weegen.
De Stichting Omroep voor
Radio Freedom hoopt met dit
programma een nieuw publiek
te bereiken. De stichting bestaat inmiddels tien jaar en in
deze tijd zijn miljoenen guldens
verzameld voor Radio Freedom in Zuid-Afrika. Deze omroep was de stem van het, toen
nog verboden, ANC. Radio
Freedom werkt nu mee aan het
opbouw van een nieuw omroepbestel in Zuid-Afrika.
Zandvoort FM zendt het programma elke eerste zaterdag
van de maand uit, tussen zes en
acht uur 's avonds in de Muziekboulevard. Zandvoort FM
is te ontvangen via de ether op
106.9 en binnenkort via de kabel op 105.9.

j Waterstanden B

Afwijkend
Een 'afwijkend' minder
«3
gangbaar programma
O
is een van de onderdelen van
de 'succesformule' van Toonkunstkoor Zandvoort.

Populair
Sommige raadsleden .4 <j
willen populair zijn en l O
vergeten dat zij de gemeenschap moeten dienen, zegt
vertrekkend wethouder Van
Caspel.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

'CDA en D66 hadden teveel
haast met vertrouwensbreuk'
ZANDVOORT - CDA en D66 hebben veel teveel haast
gemaakt met hun vertrouwensbreuk met VVD-wethouder Van Caspel. Dat zegt PvdA-fractievoorzitter Jeanette van Westerloo. Zij heeft zich verbaasd over de vertrouwenscrisis, die is ontstaan doordat de renovatie van
de rug-aan-rug woningen aan de Prinsesseweg twee ton
te duur is uitgevallen. Op verzoek van de Partij van de
Arbeid wordt vanmiddag om 17.30 uur op het Raadhuis
alsnog een extra raadsvergadering gehouden. Van Caspel zelf verwacht een 'rondedansje' op zijn 'politieke
grafsteen'. .
„Het is een vreemde zaak,"
zegt Van Westerloo over de huidige crisis. „Zolang het onderzoek over die kostenoverschrijding nog niet is afgerond, is
niets zeker. Op zo'n moment
kun je toch niet tegen een wéthouder zeggen: 'Stap jij maar
op'. Het is niet waarschijnlijk,
maar stel dat zo'n onderzoek
zou oplever ''. o.at er twee ton
over is, wat dan? Daarom hebTwee forse circustenten staan klaar op het terrein naast de ingang van het circuit. Aanstaande zaterdag gaat hier het tien dagen ben wij tot nu toe het standpunt
durende Kerstfestival Zandvoort van start
ingenomen: we wachten tot het
onderzoek is afgerond."
ZANDVOORT -.Naast de ingang van het circuit staan 17619 en 15847 (tot en met vrij- om 20.00 uur de première en
de circustenten al klaar voor het Kerstfestival Zand- dag) en eventueel nog zaterdag- verder tot en met 30 december
voort. Dat begint zaterdagochtend om 10 uur met de ochtend voor 10 uur bij de tent. voorstellingen om 15.00 uur. Op Persoonlijk
moeten de overige be- 21 december opent gemeenteVolgens Van Westerloo
zogenaamde Kerstbeestenboel en eindigt 3 januari met Mogelijk
zoekers (behalve naaste familie voorlichter Egon Snelders een wordt er opvallend veel haast
een grote ruilbeurs voor alles wat met amusement te van
kinderen) vijf gulden en- tentoonstelling van Jan Herme- gemaakt: te makkelijk wordt
maken heeft. Belangstellenden daarvoor kunnen zich tree,demaar
daarover wordt nog ler met circusschilderijen. Op ervan uitgegaan dat Van Caspel
nog opgeven (tel. 30350).
gepraat.
oudjaarsavond begint om 20.00 al in maart op de hoogte was
Kinderen met een huisdier staande zaterdag. Dat kan via
uur een groot galafeest. „Een van een kostenoverschrijding.
kunnen zich nog opgeven voor de telefoonnummers van Jaap
De Kerst In in de circusten- soort theaterrestaurant, maar Het bureau Acropolis, dat de
de huisdierenkeuring van aan- Kroon en dierenarts Deker, ten gaat helaas niet door, meer dan een circus," aldus clown kosten in de gaten moest houdaarover is te lezen in de ru- Didi, de Zandvoortse artiest den, heeft het gemeentebestuur
briek Met oog en oor de bad- Dick Hoezee.
toen hierover schriftelijk inge(ADVERTENTIES)
plaats door. Op het programma
licht. „Wethouder Van Caspelvoor komende weken staan verDe entreeprijzen voor die heeft in een interview gezegd
der onder andere optredens avond liggen op 120 gulden per dat hij absoluut niet op de
van circus Bigolo. Een echt persoon. Zie ook elders in dit hoogte is geweest van die
AUTORIJSCHOOL
wintercircus dus, met dinsdag blad.
brief."
(ADVERTENTIES)

Het ontslag dat de VVD-wethouder Van Caspel hseft ingediend, in verband met de breuk
met de CDA- en D66 wethouders, wordt van kracht op de
raadsvergadering van 22 december. Maar de PvdA wil deze
week al praten over de vertrouwenscrisis. Op verzoek van de
fractie gebeurt dat vanmiddag
in een extra raadsvergadering,
die om 17.30- uur begint. De
PvdA wil op de eerste plaats
officeel geïnformeerd worden.
„Officieel weten we nog van
niets," vertelde Van Westerloo
maandagmiddag. „Het college
heeft niet de netheid getoond
om ons op de hoogte te brengen. Tot nu toe hebben we alles
uit de krant moeten vernemen."
Aanvankelijk was er voor af-

(ADVERTENTIES)

HOGEWEG 67- ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

Nooit mis .

Wij wensen al onze leerlingen"

prettige Kerst en
een gelukkig 1993

„Ik krijg de indruk dat het
wel eens om een hele andere
zaak zou kunnen gaan dan om
de renovatie op de Prinsesseweg," aldus Van Westerloo.
„Dan denk ik persoonlijk meer
aan persoonlijke belangen,
maar dat kan ik niet hard maken."

E.O, E .w.

P A R A D J S W E G 2 Z _ / T E l _ : 02507 - 15602
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GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN HAARLEM E.O.
OOK VOOR SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

DE TROMP WINKEL
/\

WCUUM-VH8 ^

' <x&& —-g
*fat ^^^

DOUWE EGBERTS

saiei

KOFFIE

Wekelijks is mevrouw Eradus bij Dirk van den
Broek te vinden. En dat doet ze nu al weer 13
jaar. We vragen haar waarom. „De prijzen natuurlijkl", zegt ze spontaan, „maar daarnaast
ook het grote assortiment en de gezellige sfeer
die er altijd hangt. Zo heb je mensen die bij
voorbeeld zweren bij de markt voor hun groenten en fruit. Nou, dat hoeft voor mij mooi niet.
Al dat geduw en getrek. Ik durf zelfs te beweren dat je hier voor je groenten en fruit voordeliger uit bent dan op de markt. En veel prcttiger: zelf pakken, hoeveel je wilt, afwegen, prijsje erop en klaar is Kees". Tevreden dus, vragen
we? „Ja, zeer tevreden. De kwaliteit is goed, er
zijn iedere we-.'k grandioze aanbiedingen en als
je de voorkeur geeft aan merkartikelen kun je
hier ook probleemloos terecht. Kijkt u maar.
Alle merken honden- en kattenvoer zijn present. U kunt het geloven of niet, maar mijn kat
lust alleen maar Whiskas. Is hier natuurlijk
lekker voordelig, want als ik naar de dierenspeciaalzaak bij mij om de hoek ga, betaal ik misschien wel het dubbele. Weet u, als er dingen in de aanbieding zijn waarvan ik denk dat
ze van pas komen, neem ik ze altijd mee. je grijpt nooit mis en je bent altijd goedkoop
uit. Zo is het bij mij thuis en zo is het bij Dirk van den Broek!"

IILVERMERK

~snetfiltermaling!;250 gram
> 'l
,

Kerst 1992 in oftfflfeervolle
kaas-speciaal-winkels

BELLI E RffiELLI

deze aanbieding is geldig t/m 19 dec. a.s.

Met extra veel Italiaanse Kerstkazen en... natuurlijk veel_
Boeren Gruyere, met die aparte smaak, 500 gram, nu 8,95
Echte Gras Roomboter, pakje 250 gram, nu voor maar 1,99
Gorgonzola Dolce, '150 gram, nu voor maar 2,98
Magor Duetto, laagje na laagje de lekkerste!,
nu 150 gram voor maar 2,98
Slagroom, halve literbeker!, nu voor maar 2,99
De Tromp Winkel
Winkelcentrum Zijdelwaard, Uithoorn

gelopen vrijdag al een raadsvergadering gepland. Doordat Van
Caspel kort van tevoren zijn
ontslag aanbood, werd die vergadering te elfder ure afgezegd.

Rondedans
De -PvdA blijkt het niet mee
eens met die beslissing en wil
ook daarover opheldering.
Daarnaast verlangt zij discussie over het feit dat Van Caspel
per l december is opgestapt uit
het dagelijks bestuur van het
Gewest Zuid-Kennemerland.
Hij was daar namens de gemeente portefeuillehouder Milieu.
Van Caspel zelf voelt eigenlijk
niets voor een extra raadsvergadering: „Er moet zeker nog een
extra rondedansje op mijn politieke grafsteen worden uitgevoerd."

Wijze inzamelen
KCA veranderd
ZANDVOORT - De wijze
van inzamelen van Klein
Chemisch Afval (KCA) is
met ingang van l september jongstleden gewijzigd.
Tot dan toe werd elke zaterdag van de maand het
KCA huis-aan-huis opgehaald. Nu rijdt de Chemocar een route langs diverse
halteplaatsen waar het
KCA naar toe gebracht
kan worden.
In 1993 zal de Chemocar in
principe elke tweede dinsdag
van de maand de route rijden.
De data van de ophaaldagen en
de tijdstippen waarop de Chemocar op de haltes aanwezig is,
worden in de gemeentelijke advertentie gepubliceerd.
KCA kan alleen nog maar
worden aangeboden bij de Chemocar, die elke tweede dinsdag
van de maand op een aantal
plaatsen gestationeerd wordt.
Dit betreft een groot aantal locaties waar reeds glas-en papiercontainers staan. De route
loopt volgens de stopplaatsen
Corn. Slegersstraat, Schuitengat,
Brederodestraat/Friedhoffplein, Tolweg, Sophiaweg,
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg, Prof. v.d. Waalstraat en
Bramenlaan (Bentveld).
Het afval kan ook worden ingeleverd bij diverse winkels.
Dit zijn meestal de winkels
waar de desbetreffende artikelen te koop zijn. Verder is er
elke donderdag tussen tien uur
en twaalf uur 's morgens en tussen één uur en drie uur 's middags de gelegenheid om KCA
op de Remise aan de Kamerlingh Onnesstraat 20 in te léveren.
Artikelen die onder de term
Klein Chemisch Afval vallen
zijn batterijen, accu's, fotochemicaliën, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, thermometers,
cosmetica, afgewerkte olie,
verf, lijmen en oplosmiddelen.
Voor het ophalen van oude
koelkasten moet een aparte afspraak worden gemaakt. Voor
meer informatie kan gebeld
worden naar Sector Eigendommenbeheer, afdeling Reiniging,
telefoonnummer: 61510.

voordelige Kerstaanbiedingen!
Datum
HW
LW
HW
LW
17 dec 09.05 04.15 21.361656
18 dec 10.06 05.25 22.3918.05
19 dec 11.10 06.54 23.4419.05
20 dec
-.- 07.55 12.1620.14
21 dec 00.55 08.55 13.1521.45
22 dec 01.55 09.55 14.1522.45
23 dec 02.48 10.46 15.0523.25
24 dec 03.36 11.14 15.4523.54
25 dec 04.16
--.-- 16.2512.05
Vaanstand:
NM dond. 24 dec. 01, 44 u.
Springtij 26 dec.
17.01
u.
MAP-H 15cm

Stilzitten
Ron Schouten houdt
«j
niet van stilzitten en O
aan vier uur slaap heeft hij
genoeg.

PvdA eist alsnog extra raadsvergadering

Mededeling
In verband met Kerstmis verschijnt het Zandvoorts Nieuwsblad in plaats van donderdag 24
op woensdag 23 december. Wij
verzoeken u uw advertentiemateriaal uiterlijk maandag 21 december om 16 uur aan te léveren en uw redactiekopij uiterlijk
dinsdag 22 december om 9 uur
op ons kantoor in Zandvoort.

Oplage: 5.150

Burg. Engelbertsstraat 21
kindermodé & schoenen
Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
Maandag gesloten

Haltestraat 45 Zandvoort

8"710371"017003"
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donderdag 17 december 1992

FAMILIEBERICHTEN

IN MEMORIAM

16-12-'92
Lieve Bep
Uit het oog,
maar niet uit het hart

Eerder stoppen
met werken?

--"••^^•^ *% „ "••**_ N, .

Corrie
en kinderen

Wilt u een voorziening treffen
waardoor u straks eerder kunt stoppen
met werken? En tevens voorkomen dat u
financieel een stapje terug moet?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres
voor een privé-voorziening op maat van
Nationale-Nederlanden.

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van mijn inig geliefde
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en fijne oma
Maria Elisabeth Visser-Bogaart
betuigen wij U onze oprechte dank.
A. Visser
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Zand voort, december 1992

DOKTERSBERICHTEN

C. A. Jagtenberg

HOE PUZZELT U MEE?

023-315855

NVM

MAKELAAR

tel. 12614

huisarts
afwezig van 23/12 t/m 3/l/'93
Waarneming van 08.00-17.00 uur de huisartsen
F. Weenink tel. 12499
J. Anderson tel. 12058 van 17.00-8.00 uur + weekend.
Tel. 30500

Zandvoorts Nieuwsblad

* ASSOCIATIE UrrVMRTVERZORGING

Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort

; Zijlwcg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Belt u ons voor nadere informatie.

CEfl/E
R3

Zoek in de advertenties de KERSTMAN
Zet de letter op de aangegeven plaats en stuur of
breng uw oplossing vóór 23 december naar:

Glazenwasser!]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

makelaar/ 0.9.
a/vurantiën

ONDER DE GOEDE INZENDERS
VERLOTEN WIJ
24 HEERLIJKE SAUCIJZENSTAVEN

r.~ "7 ~ 7 ~~~.~.~~.~ TT.~.~.~.
12 3 4 5 6 7 8 9

'

1011121314151617

tel. 14764-14090

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

Dit is mijn oplossing

Naam:

HAPE

ADVERTENTIES

5» O.L.V. ANJA V/D VOORT

KORTINGEN
van
Ccrtificd
Fitness Instructor

Studioadres: Oranjestraat 12, tel. 19701
uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

SPIERVERSTEVIGING

Postcode + woonplaats:
l

30% tot 50%
bij

AEROBICS

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

low en high-impact
ook jeugd-aerobics

^^egijne

STEP-Aerobïcs
Klassiek/ Jazzballet

yroutique

Gr. Krocht 23

Te huur
aangeboden
per 1 jan.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Grote Krocht 23
2042 LT Zandvoort

ook met kinderopvang

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

Adres:

app. voor
1 of 2 pers.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Tel. 16491,
na 19.00 uur.

Bel nu voor meer info of een afspraak voor een
gratis proefles 19701
Ristaurante Pizzeria „La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17 Zuidboulevard bij
watertoren Tel. 02507-18178
DINSDAGS GESLOTEN
dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Kerstbestellijst

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Roomboteramandelkransen
Roomboteramandelstaafjes
Weihnachtstollen, groot
Weihnachtstollen, klein
Moscovische tulband
Kersttaarten, vanaf
Kerstgebak
Kerst petit fours
Schuimkransjes a 100 gram
Kerst koekkransjes a 250 gram
Pasteibakjes
Ham-soesjes, per 16 stuks
Kaas-soesjes, per 16 stuks
Zalm-soesjes, per 16 stuks

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes
tot 20 personen. Tevens om mee te nemen.
WIJ ZIJN EERSTE KERSTDAG GESLOTEN

TE KOOP GEVRAAGD
(Half) vrijstaand woonhuis, voorkeur
bouwjaar 1920-1930.
Ruime woonkamer, minimaal 3
slaapkamers, tuin.
Prijsindicatie ƒ 300.000,- ƒ 500.000,-.

VAN DER REIJDEN
MAKELAARDIJ 02507-15531
TE HUUR GEVRAAGD

Echte Bakker

Flat/woning voor 2 personen,
minimaal 2 slaapkamers.
Uiterlijk per 1 februari 1993.
Tel. 02507-19549 b.g.g. tijdens
kantooruren 02507-15531.

ƒ17,50
ƒ 8,75
ƒ17,00
ƒ 9,00
ƒ
ƒ20,00
ƒ 2,20
ƒ 1,90
ƒ 3,10
ƒ 6,00
ƒ 1,50
ƒ 8,50
ƒ 8,50
ƒ 9,75

A

BALK
Hogeweg 28 Tel. 12989

Voorgenomen bouwvergunningen
FEESTDAGEN
Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke

Nieuwjaarsreceptie
op
maandag 4 Januari 1993
De receptie wordt gehouden in de Raadzaal van het Raadhuis,
ingang Raadhuisplein, van 19.00-20.30 uur.

Openingstijden Raadhuis
In verband met de komende feestdagen zal het Raadhuis gesloten
zijn op vrijdag 25 december 1992 en vrijdag 1 januari 1993. Op de
dagen dat het Raadhuis geopend is moet men echter rekening
houden met een beperkte bezetting.

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met de komende feestdagen is het ophaalschema voor
huisvuil gewijzigd.
Het huisvuil van vrijdag 25 december wordt op donderdag 24
december opgehaald.
In verband m et Oudejaarsdag wordt op woensdag 30 december het
huisvuil van donderdag 31 december opgehaald.
Het huisvuil van vrijdag 1 januari 1993 wordt dan op donderdag 31
december 1992 opgehaald.
Dus voor alle drie de data geldt dat het huisvuil een dag eerder dan
normaal wordt opgehaald.
Informatie: bureau Voorlichting, telefoon 61492 of afdeling Reiniging,
telefoon 61510.

Extra raadsvergadering
Op verzoek van de PvdA-fractle zal een extra raadsvergadering worden
gehouden.
tijdstip : donderdag 17 december 1992,17.30 uur
plaats : Raadhuis Zandvoort (Ingang Raadhuisplein)

lll^
$1$^^
|fö

^ürty^

Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Openbare raadsvergadering

een feest
van licht
Zie onze
etalage
een prachtig gezicht.

Mooi opgemaakte
kerststukken

i^é^

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

tijdstip : dinsdag 22 december 1992,20.00 uur
plaats : raadzaal
agenda: o.m.
- opheffen IZA-regeling Noord-Holland en toetreden IZA-regeling Nederland;
- benoemen lid Kennemerraad;
- krediet ruimen springput;
- voorbereidingsbesluit perceel Kennemerland 16;
- krediet vervangen tank Remise;
- aanschaffen portofoon en fotocamera;
- verkoop grond t.b.v. bouwplan Paviljoen Zuid;
- Intrekken verordening 'subsidiëring van woonconsumenten (organisaties)';
- krediet onderzoek nieuwbouwvan één openbare basisschool na fusie van
drie openbare basisscholen.
N.BI Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere Informatie
over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

1 art 18a WRO-procedure
- Bentveldweg 11 - uitbreiden woning aan achterzijde.
2 art. 19 WRO-procedure
- Kennemerweg 16 (camping 'Sandevoerde') - uitbreiden beheerderswoning.
Het bouwplan ad 1 ligt met ingang van 15 december 1992 en het bouwplan
ad 2 met ingang van 18 december 1S92, gedurende veertien dagen voor
eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke
gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
110B92

Badhuisplein 8 en 9

111B92 Dorpsplein 2
112B92 Fazantenstraat 9

samenvoegen winkelruimten, wijzigen gevelindeling
uitbreiden horeca-gelegenheid
uitbreiden woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na het verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunning
097B92

Haltestraat 25

interne verbouwing

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Meldingen zoals bedoeld In de herziene Woningwet, worden niet gepubllceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Verleende hinderwetvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:
- een supermarkt gelegen aan de Grote Krocht te Zandvoort (herhaalde
bekendmaking);
- een golf & country club gelegen aan de Kennemerweg 78/80.
De beschikkingen en andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben
liggen met ingang van 18 december 1992 tot 18 januari 1993 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt
daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor Is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 18 januari 1993 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 E A te
Den Haag door:
a de aanvrager
b de betrokken adviseurs
c deganen die conform de artikelen 20,21,22,2" lid of 28,1 • lid onder c van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben Ingebracht
d elkebelanghebbendedieaantoonbaarredelijkerwijsnietinstaatisgeweest
conform bovenstaande artikelen bezwaar in te brengen.

) „erica"

Sedert 7 november 1992 is In het Cultureel Centrum Zandvoort aan het
Gasthuisplein 9b een expositie te zien van de Bomschuitenclub (modelclub
van schepen en oude gebouwen), en van Hugo Landheer (olieverven).

De beschikkingen zijn na 17 januari 1993 van kracht, tenzij beroep is Ingesteld
en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de Voorzitter
van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een
schriftelijkverzoekis gedaan totschorsing of tothettreffenvan een voorlopige
voorziening.

J
*

De expositie loopt t/m 10 januari 1993.
Het Cultureel Centrum Is op 25,26 en 31 december 1992 en 1 januari 1993
gesloten.

17 december 1992

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Openingstijden Cultureel Centrum

VVeelcmedia 22

Draad over de
weg gespannen
ZANDVOORT - Een
16-jarige bromfietser is
dinsdagmiddag rond half
zes ernstig gewond geraakt toen hij nabij de
sportvelden in Zandvoort-noord tegen een vlaggetouw aanreed. De draad
was dwars over de weg gespannen. De politie is op
zoek naar de daders.
De jongeman, op weg naar
een voetbaltraining, is met zware kneuzingen en verwondingen aan het strottehoofd naar
het ziekenhuis overgebracht.
Een fietser, die kort tevoren tegen de draad was gereden, bleef
ongedeerd. Hij is doorgereden
omdat hij - in het duister - vermoedde dat het touw gebroken
was.
Het ongeval vond plaats op
het weggetje tussen de locatie gesloopte - Oosttunnel aan het
eind van de Thomsonstraat en
de sportvelden in Zandvoort-noord. De politie is op zoek
naar getuigen die rond dat tijdstip mensen hebben gezien op
die plek, of die zich er vandaan
verwijderden. Zij kunnen bellen: tel. 13043. De daders kan
het 'toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte rade' ten laste gelegd
worden.

Gerichte aanpak werpt vruchten af

A chter de schermen
In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zand-

De nieuwe, probleemgerichte
aanpak was een voorstel van
het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven. Zij werd mogelijk door de samenwerking
van de Zandvoortse politie, de
pachters van parkeerterreinen,
andere plaatselijke ondernemers waaronder circuit en horeca, justitie en andere instanties. Daarnaast werden jonge
mensen ingeschakeld, die - als
Parking Watchers - op mountainbikes over de parkeerplaatsen reden om automobilisten te
waarschuwen tegen inbraken,
en hen te voorzien van informatie.

J

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.

buiten deze gemeente afkom- vo, de voormalige babyvoe- te ooit de ZON (Zandvoort Opstig. Met name Kennemerland, dingspecialist van Nutricia, nieuw) op en stond ook eens op
Haarlemmermeer en Amster- ooit de beste vertegenwoordi- de lijst van het (AZB) Algemeen
dam worden genoemd. Van au- ger van merkfabrikanten, de in- Zandvoorts Belang. Zandvoort
todiefstal zijn vooral Duitsers tocht-Sinterklaas die in zestien is volgens hem niet wat het wehet slachtoffer. Populaire auto- jaar tijd slechts één keer een zen moet en hij lijkt niet onwelmerken waren Volkswagen, nieuwe pruik kreeg van de ge- willend tegenover een politiek
Opel, Mercedes, Porsche en meente, de oprichter van ope- avontuur te staan. „Ik sta voor
BMW. Toch was nog 24 procent rettekoor Zamor en van 'Vrien- Zandvoort, al ben ik geen Zandvan de gestolen auto's eigen- den van het Circuit', de stuwen- voorter in hart en nieren. Maar
dom van Zandvoorters.
de kracht achter de realisatie Zandvoort moet eens een keuze
van de tropische tuin van durven maken. Het moet in
Nieuw Unicum, de man die Ef- mijn ogen een toeristenstad
fekt 2000 in 3,5 jaar een vaste worden. Nu probeert ZandVerschuiving
deed veroveren in de kei- voort van alles te zijn wat het
De autocriminaliteit in deze plaats
uitzendbranche, die jaar- niet is. Ze moeten er eens een
gemeente hangt nauw samen harde
zakenmensen op zetten,
met de gelegenheid, die gebo- lijks duizend bloemetjes wég- paar
geeft en die genoeg heeft aan volgens mij kunnen die het proden wordt door het grote aantal vier
fessioneler begeleiden dan de
uur slaap per nacht.
bezoekers. In 1992 kwamen
ambtenarij. Zonder er iets aan
ruw geschat zo'n 2,7 miljoen auaf te willen doen, maar ik denk
to's Zandvoort binnen. Maar de
dat de ambtenarij daar niet
speciale aanpak heeft mogelijk door Everhard Hebly
voor
in de wieg is gelegd."
een verschuiving van deze de„Ach ja, Zandvoort... Ik ben
licten veroorzaakt. In Bloeis allemaal een en dezelf- hier zestien jaar lang intochtmendaal daalde het aantal wel- deHet
persoon. Ron Schouten zou -Sinterklaas geweest en ik
iswaar, maar in Heemstede en
eigen zeggen kapot gaan moest jaren bedelen om een
Bennebroek nam deze enorm naar
nieuwe uitdagingen. „Ik nieuwe mijter. Daar was geen
toe. Daarentegen is de autocri- zonder
voor! In vergelijking met
minaliteit afgelopen seizoen in heb steeds nieuwe uitdagingen geld
andere kustplaatsen kan hier
geheel Zuid-Kennemerland ge- nodig en ik zou me echt héle- bijna
niets. Die boulevard, dat
maal geen raad weten als ik 65
daald: er werden 48 auto's min- jaar
zou
toch
een toeristische trekmoest
worden
zonder
iets
der opengebroken en tien min- om handen te hebben. Ik heb pleister moeten
zijn, een wander gestolen. Ook de cijfers uit
met bomen. Op
Noordwijk, Noordwijkerhout namelijk geen hobby's. In mijn delpromenade
ben ik honkvast, want ik dit moment doe ik buiten mijn
en Katwijk vertonen overigens werk
zit nu al meer dan twintig jaar werk niets, maar als ze me vraeen daling.
in deze branche, maar in mijn gen ben ik best bereid om mijn
leven pak ik steeds steentje bij te dragen."
De actie in Zandvoort liep sociale
dingen op. Ik ben geen
van april tot en met augustus. nieuwe
om met een hengel aan de
Tot de meest opvallende onder- type
van het water te gaan zit- Filmpjes kijken
delen behoorden een voorlich- kant
Waar een wil is, ziet Schouten."
tingsfilm op Gran Dorado, de
Toen hij naar Zandvoort ten blijkbaar een weg. Want
Parking Watchers, nachtbewa- kwam
was hij basketbalgek. waar hij de tijd en energie vanking op enkele parkeerterrei- Schouten
pleitte voor baskets daan haalt, dat is een medisch
nen en de inzet van nachtbus- op elke hoek
de straat en raadsel. Hij heeft namelijk gesen tijdens weekenden en eve- richtte The van
Lions op. „We noeg aan vier, hooguit vijf uur
nementendagen.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 -18648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dlck Piet (red chef), Joan Kurpershoek
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer 0250730497 Kantoor geopend maandag
13-16
u., dinsdag 10-13, 14-16 u,
woensdag 9-11 u; donderdag 10-12
en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer' 020-6475449 Micro-advertenties tel. 020 - 562 6271
Verkoopmanager: M. Christiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per
kwartaal,
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, vemuizingen.etc:
ma t/m vr 0830-17 uur, tel (020)6.68.1300
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
02507- 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941
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Kerkdiensten

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred.' J M Pekelharmg
Hoofd commercie- J F Sas

ZANDVOORT - De politie heeft dinsdag met getrokken pistool een bestelbusje tot stoppen gedwongen. De twee inzittenden,
een 31-jarige Duitser en
zijn 23-jarige vriendin,
werden aangehouden omdat zij bij een Alkmaars
benzinestation de rekening van 47 gulden niet betaald hadden.

speelden met vrijwel uitsluitend Antilliaanse en Surmaamse jongens en werden elk jaar
kampioen. Uiteindelijk speelden we eenjaar of acht eredivisie." Operettefreak is hij nooit
geweest. „Maar het beestje
kruipt nu eenmaal waar het
niet gaan kan. Zamor vond ik
echt heel leuk. Ik herinner me
nog de eerste uitvoering in het
Concertgebouw en de diner-dansants in het vroegere Bouwes. Een hele leuke tijd."

De ondernemer had de achtervolgmg ingezet, die tot m
Zandvoort voortduurde. Volgens een getuige was het stel m
het bezit van een vuurwapen,
waardoor de politie koos voor
een snelle actie. Op de Hogeweg
werd het busje staande gehouden, doordat een politiewagen
recht op de auto afreed. Een
automobilist die er tussen reed,
kon net op tijd de Grote Krocht
inrijden. Bij nader onderzoek
bleek er geen vuurwapen m het
busje aanwezig.

R

Uw gasbedrijf adviseert!

Zand voorts
Nieuwsblad

Agenten trekken
hun pistool

Er was in Zandvoort de laatZANDVOORT - De nieuvoorts Nieuwsblad op zoek
we aanpak 'Veilig parke- ste jaren al sprake van een genaar de 'mens' achter beren in Zandvoort' heeft af- richt beleid. Daardoor werd tot
kende personen uit deze geen met 1991 het aantal auto-inmeente. Deze week zakengelopen jaar duidelijke braken
50 procent teruggeman en 'alles-doener' Ron
'vruchten'
afgeworpen. drongen.met
het aantal diefSchouten (53). Hij woont al
Het aantal autodiefstallen stallen vanMaar
auto's bleef stijgen,
35 jaar in Zaudvoort en wil
daalde met bijna 37 pro- vorig jaar nog met 20 procent.
er, ondanks dat het dorp
cent, het aantal auto-inbra- Met de nieuwe aanpak is die
nog niet is wat het zou kunken met 32 procent. Op het stijging omgebogen tot een danen zijn, van zijn leven niet
parkeerterrein van Gran ling van bijna 37 procent. Het
meer weg.
aantal
auto-inbraken
daalde
Dorado werd het aantal
autodelicten met meer dan met 32 procent, bij Gran DoraON SCHOUTEN, de op- Toeristenstad
de helft teruggedrongen. do zelfs met 70 procent.
nchter van The Lions en
Wat nooit lukte, was het verIn totaal werden twintig
De dadPrs van autodelicten
die daar zelf ooit Euro- overen van een plaatsje in de
dieven betrapt.
in Zandvoort zijn meestal van pees bij basketbalde in Saraje- gemeenteraad. Schouten richt-

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed
023-159500 of - voor info over- Stichting Welzijn Ouderen
dag - (02507) 61584.
Zandvoort: (voorheen DienAMBULANCE: Alarmnummer stencentrum) Koninginneweg
06-11. Anders: tel. 023-319191 l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
(ongevalllen), Centrale Post op dinsdag- en donderdagmidAmbulancevervoer (CPA) Ken- dag van 13.30 tot 15.00 uur.
nemerland.
Belbus: Om van de belbus (voor
DIERENAMBULANCE (Die- bewoners van 55 jaar en ouder)
renbescherming): 023-246899.
gebruik te kunnen maken,
HUISARTSEN: De volgende dient men zich 24 uur van te
huisartsen hebben een geza- voren op te geven bij Huis in de
menlijke
waarnemingsrege- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
Img: J. Anderson, B. van Ber- en 17.00 uur. De kosten per pergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. soon bedragen vanaf l juli 1991:
Paardekooper, H. Scipio-Blü- ƒ1,50
voor een enkele rit, ƒ2,me, F. Weenink. Informatie voor een retour.
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
zowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig. Inlichtin- ning, beschikbaar voor iedere
gen • omtrent de diensten -van inwoner van Zandvoort, is gradokter Flieringa worden ver- tis.
strekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen Telef. Meldpunt Sexueel Getandarts bellen.
weld: tel. 023-329393 op werkdaApotheek: Zeestraat Apotheek, gen 12.00-14.00 uur en ma.aJ.W. Neutel, tel. 13073. Ope- vond 19.00-21.CO uur.
mngstijden (alléén voor recepten):
zaterdag 10.00-13.00 en Zandvoortse Vereniging van
17.00-18.00
uur;
zondag Huurders: Gratis advies voor
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. leden. Telefonisch spreekuur
Buiten de openingstijden tele- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
fonische informatie over de re- uur: 19783. Schriftelijk: Postgeling via tel. 13073.
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid- Woningbouwvereniging EMM:
-Kennemerland 's avonds, 's Klachtentelefoonnummer
Een 'bomvolle' Hervormde Kerk geniet van een bijzonder connachts en in het weekend te be- technische dienst: 17577. Be- cert van Toonkunstkoor Zandvoort.
reiken via de doktersinforma- stuur lijk spreekuur: iedere eertiedienst: tel. 023-313233.
ste dinsdag van de maand van
Verloskundige: Mevrouw Eliza- 19.30 tot 20.00 uur.
Verzekeringsbank:
beth de Boer-Burgh en/of Sociale
mevr. A.C. Gombert, Koch- spreekuur tijdens de 'even' westraat 6A, Zandvoort, tel. ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davids02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, straat 17. Inl. 023-152152.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
voort, tel. 15847.
61500.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
023-244443.
10-14 uur.

Weekend:
19/20 december 1992

Ron Schouten

Aantal autodelicten 'Ik heb steeds nieuwe uitdagingen nodig'
in '92 enorm gedaald

Weekenddiensten
Weekend:
19/20 december 1992
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uitgerekend voor U!
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Voorde week van 07-12 t/m 13-12 1992
Zondag 10 00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, viering Heilig Avondmaal, m.m.v. fluit-ensemble
Kosten
Normaal
Week
Totaal vanaf
Gereformeerde Kerk:
jaarverbruik streefverbruik* 1 november** deze week
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
122
800
25
ƒ 15,00
Vrijzinnige
Geloofsgemeen152
1000
ƒ 18,60
31
schap NPB:
Zondag 17.00 uur: Agapè-maal1200
37
183
ƒ 22,20
tijd
1400
43
213
ƒ 25,80
Roomskatholieke Kerk:
1600
50
243
ƒ 30,00
Zaterdag 19.00 uur: dames A.
Beijnes en C. Wassenaar
1800
56
276
ƒ 33,60
Zondag 10.30 uur: dames A.
2000
62
305
ƒ
37,20
Beijnes en C. Wassenaar, vier2200
68
336
ƒ 40,80
de zondag van de Advent
Nieuw Unicum:
2400
74
367
ƒ 44,40
Zaterdag 19.00 uur: drs. I. Cle2600
81
398
ƒ 48,60
ment
87
2800
428
ƒ 52,20
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
3000
93
457
ƒ 55,80
Diensten op zondag om 10.30
3300
102
504
ƒ 61,20
uur en 19.00 uur.
112
3600
550
ƒ 67,20
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
121
3900
596
ƒ 72,60
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
130
4200
640
ƒ 78,00
uur en maandag 19.00 - 21.00
140
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
4500
687
ƒ 84,00
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
155
5000
763
ƒ 93,00
023-244553.

[ Burgerlijke stand
Periode:
8 - 14 december 1992
Ondertrouwd:
Alessie, Jacobus Paulus en
Rijnders, Maria Elizabeth
Gehuwd:
Poelmann, Jacobus Johannes
Lodewijk Maria en Mulder, Elisabeth Johanna Christofüa
Luk,
Maarten Aloysius en
Drost, Iris Josine

5500
6000
6500

171
186
202

841
916
993

ƒ 102,60
ƒ111,60
ƒ121,60

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Man aangehouden
in verband met
laboratorium
ZANDVOORT De
Zandvoortse politie heeft
dinsdag een
27-jarige
Zandvoorter
aangehouden, in verband met de
ontdekking van een illegaal amfetaminen laboratorium. Dat werd op 24 november ontdekt in een beRon Schouten: „Het beestje kruipt nu eenmaal waar het niet drijfshal aan de Prinsessegaan kan."
Foto Bram Stijnen weg.
slaap per dag. „Daar heb ik genoeg aan. Ik word om vier uur
's morgens wakker en dan ga ik
filmpjes zitten kijken, maar als
je 's avonds vraagt wat ik gezien
heb, dan weet ik het niet. Tijdens het kijken ben ik namelijk
bezig met mijn agenda van de
komende dag. Om uiterlijk half
acht zit in de auto en ik zou
echt niet anders willen."
„Kijk, als ik wil, kan ik heel
rijk worden en bijvoorbeeld Effekt 2000 verkopen, dan ben ik
misschien miljonair. Maar dat
interesseert me geen bal. Ik heb
een mooi huis, een mooie auto
en een fijn gezin en daar heb je
in principe genoeg aan. Het is

Daarbij werden de inventaris
van het laboratorium in beslag
genomen, evenals een hoeveelheid amfetamineolie en grondstoffen ten behoeve van de aanmaak van de drug amfetamine.
Het laboratorium werd ontdekt nadat een Zandvoorter
brand had gemeld in het pand.
Politie en brandweer constateerden dat er dampen uit het
pand kwamen. Die bleken echter niet van een brand afkomstig. Ze werden veroorzaakt
door een chemische reactie in
een groot overslagvat.

heel belangrijk datje bezig bent
met dingen waar je j e lekker bij
voelt. Zodra dat niet het geval
meer is, stop ik en ga ik iets
anders doen. Ik heb dat nodig
en wil overal over mee kunnen
praten, dat komt mijn werk nog
ten goede ook. Van een klant
probeer ik een vriend te maken,
dat is zaken doen op sociale wijze. Als ik hoor dat jouw vrouw
morgen jarig is, stuur ik vandaag nog een bloemetje. Leven
en laten leven, dat is Ron
Schouten in één zin."

(ADVERTENTIE)

TOZ heeft een nieuwe
succesformule bedacht
ZANDVOORT - Het Toonkunstkoor Zandvoort heeft
zondag waarschijnlijk een van zijn beste concerten van
de afgelopen jaren gegeven. Dirigent Frans Bleekemolen smeedde de bijdragen van koor, orkest en solisten
tot een perfect klinkend en harmonieus geheel. Het
aantrekken van een nieuw orkest en betere solisten
heeft ongetwijfeld tot het succes van het jubileumconcert bijgedragen.
door Joan Kurpershoek
Het bestuur van Toonkunstkoor Zandvoort heeft besloten
meer geld te steken in het aantrekken van gastzangers. Dat
was zondag duidelijk te merken. De solisten waren van
hoog niveau, voor de koorleden
moet het een genot geweest zijn
om mee samen te werken. Dat
geldt waarschijnlijk ook voor
het Amsterdams Promenade-orkest, eveneens een nieuw gezelschap bij TOZ. Dit 21 man
sterke orkest is uitgebreider
dan het vorige, het Amsterdams Begeleidings
Orkest,
waarmee jarenlang is samengewerkt. „Het nadeel van het vorige orkest was, dat de bezetting
steeds wisselde," verklaart dirigent Frans Bleekemolen de
overgang naar het nieuwe orkest. „En dat geeft onrust." Gelukkige bijkomstigheid was,
dat een van de door de provincie gesubsidieerde orkesten is.
En daarvan zal TOZ ongetwijfeld enigszins meeprofiteren.
De nieuwe musici bleken hun
vak uitstekend te verstaan. Zij
hadden af en toe 'hun handen
vol' aan het programma, waar-
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BIJ ONZE WARME BAKKER
OVENVERSE FRANSE

aan duidelijk de keuze van de
dirigent te herkennen was.
„Mijn specialiteit is, minder bekende stukken te brengen," erkent hij. Een van zijn redenen
is dat het de concerten aantrekkelijk houdt. De musici hadden
onder andere aan de Messe no.
3 in B van Fr. Schubert een
uitgebreid, bijna symfonisch,
muziekstuk. „Met ontzettend
veel noten," aldus Bleekemolen. „Dat had ik met het vorige
orkest nooit kunnen doen."
De orkestleden waren trouwens ook gecharmeerd van
TOZ.
De orkestleiding wil
graag vaker optreden met het
Zandvoortse koor. 'Het is een
van de betere koren', zo laat
men weten. Het volgende optreden is - zonder orkest - een muziekavond in het voorjaar. Voor
het najaar van 1992, staat de
drie familieleden Bach op het unieke • programma. Het zal
niet vreemd zijn, als de Hervormde Kerk dan opnieuw zo
'bomvol' zit. Het publiek dat afgelopen zondag aanwezig was,
zal de volgsnde kans op een
dergelijk concert vast niet laten
lopen.
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deze aanbiedingen zijn geldig t/m 19 dec.

a.s.

Burg. Engelbertsstraat 21

Spoor kledingdieven leidt naar cocaïne
ZANDVOORT - De Amsterdamse politie heeft een 51-jarige Zandvoorter en zijn 26-jarige
vriendin aangehouden, nadat
agenten in hun woning in Zandvoort 8 kilo cocaïne hadden
aangetroffen met een straatwaarde van meer dan 600.000
gulden. De politie was overigens op iets heel anders uit
toen zij naar Zandvoort op weg
was voor de huiszoeking. Het
tweetal werd er namelijk van
verdacht in Amsterdam gestolen kleding te hebben geheeld,

afkomstig van een inbraak in
Amsterdam-West half november. Inderdaad trof de politie
deze partij kleding aan, die een
waarde vertegenwoordigde van
26.000 gulden.
De politie was de heler en zijn
vriendin op het spoor gekomen,
nadat een boetiekhouder in
Haarlem meldde dat hij kleding van de twee had gekocht,
aanvankelijk zonder te weten
dat het ging om gestolen goede-

(ADVERTENTIE)

Mededeling aan tfi abonnees
De stijgende kosten maken voor de Nederlandse nieuwsbladen een
aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In verband
hiermee zijn onze abonnementsprijzen per 1 januari 1993 als volgt
vastgesteld:
ƒ 17,00 per kwartaal
ƒ31,00 per halfjaar
ƒ 54,00 per jaar
Wilt u bij het overmaken van uw abonnementsgeld via giro of
bank gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt
toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische
overschrijving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag
aan dat met de eerstvolgende overschrijving de nieuwe abonnementsprijs kan worden toegepast. Voor postabonnees' gelden
andere tarieven.
Hoofd commercie
Weekmedia

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

tot l april voor maar ƒ 12,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l
Adres: l.. I I
Postcode/Plaats:|

l

l

l

l
J

L
J

L

Telefoon: L J_J
Giro/Banknr.: l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L

J
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W KERSTDINER GEZELLIG THUIS?
fTOPSLAGER
heefl voor u een uitgekiend kerstassortiment. Voor kerst hebben wij 't beste van 't beste ingekocht en gemaakt. Een grote
keus uit kerstspecialiteilen, ambachtelijke en buitenlandse vleeswaren en luxe
schotels voor party-tafelen.
4

4
•4

het adres voor uw

44444MM44444444M44
HANDWERKBOETIEK 4
4
CHARLOTTE
£
4.
Bilderdijkstraat 2
*
4.
2041 NK Zandvoort
*
4'
Tel.: 02507-16544
A
4
4 Speciaal voor de komende feestdagen
4
4
4
4
4
.4
4
.4
hebben nog veel meer hobby4 Wij
.4
artikelen. Dus kom zelf eens kijken!
4 Openingstijden di. - t/m vrij. 10.00-17.00 uur .4
en op zaterdag 19 december
4
.4
444444444444444444444
*
*
*
*
*
*

handwerkpakketten
borduurpakketlen
styropor vormen
Australisch nylon
plastic stramien
wol voor hand en
mach. breien
* grote sortering
stollen p. mtr.

KERSTDINER THUIS
In ons assortiment treft u deze maand veel
exclusieve lekkernijen aan. Speciaal voor
kerst!
TOPSLAGER VREEBURG:
voor uw kerstdiner

borduurzijde
kerstkaarten
(ook om zelf te borduren)
kerstdecoratie
kerstkleden
(ook om zelf te borduren)
slabbetjes/schortjes
(om te borduren)
grote sortering kerststol

TOPSLAGER
Uw gezellig tafelen specialist
Speciale KERST-VLEES-SCHOTELS
VOOR FONDUE - GOURMET
-STEENGRILL - TAFELGRILL enz.
Succes verzekerd.

Restaurant

Oriental Rumours

La Cabana
U kunt uw Kerstmenu zelf samenstellen:

* palmharten met Ardenner ham
* cocktail van gerookte kuikewborstfilt
met mango
* gerookte zalm
Hoofdgerechten: * hazebout in wildsaus
hazerugfilet in wildsaus
_
* gepocheerde visschotel in hollandaise saus
met witte druiven
* Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met frites of gepofte aardappel,
kerstsalade en verse vruchten
* cassata ijs met slagroom
Nagerechten:
* coupe cerise
* Irish Coffee/Caribbean
coffee
Voorgerechten:

ƒ52,50

Haltestraat 21

Beide Kerstdagen
31 December
1 Januari
Gesloten

VREEBURG & Zn
HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT

TEL. 12451

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

p.p.

Wij zijn alle drie de Kerstdagen geopend en
oudj aar en nieuwjaar
Gelieve voor al deze dagen van tevoren te reserveren
Haltestraat 75 tel. 17229

•m

m

m.
fa
fa
fa
fa
m
fa
fa
fa

Mevr. M. Gerritsen

Kiekado
Antiek & Kunst
Kerkstraat 22,
Zandvoort
Tel. 18855

K.

té
Kunst
wandkerstboom

95,Onze zaak is uitgebreid. Wij hebben
daarom nog meer ruimte voor al onze
exclusieve Kerstdekoraties

té

LLOYD - JEAN BAPTISTE
op tournee in Europa
a.s. Zaterdagavond in
„DE MANEGE" Zandvoort
Een internationaal programma
voor ongebonden mensen.
21.00 u aanvang met DJ Rob Z
en koffie van het huis
22.00 u. Duo Spectacolo
uit Italië
22.30 u zanger/entertainer
Ed Mc Cain uit Swifterbant.
3 zalen geop. entree 15,-Corr. kleding.
LET OP. RESERVEER A.U.B. VOOR
ONS GRANDIOZE PROGRAMMA
2e KERSTDAG

INFO 16023

spreekuur vrijdags op afspraa

9

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

U wilt er toch allemaal
verzorgd uitzien met de
feestdagen?
Denk dan aan uw nagels

Café Sam Sam
Dorpsplein2

nu plus gratis
nagelversiering

Donderdag 17 december

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

* Mosselen
avond
f J7,50 p.p.

Keuken open van
18.30-20.30 uur
Info tel. 02507-19455

BETMLTU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRÓDUKT

SERVICESTATION
Tel. 02507-14975

(bij Palace Hotel)

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

J
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Zandvoortmeeuwen neemt
afstand van laatste plek
ZANDVOORT - Het gaat
de laatste weken erg goed
met de • zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen. Door het hooggeplaatste IJFC met 4-2 te
kloppen behaalden de
mannen van coach Teun
Vastenhouw uit de laatste
drie wedstrijden vijf punten. Daardoor is er enigszins lucht ontstaan voor
de badgasten in de onderste regionen.

Fred Ipenburg zorgde eigenlijk
voor de beslissing, 3-1.
De scheidsrechter dacht er
echter anders over en mede
door zijn toedoen kwam de
spanning weer terug. De man in
het zwarte kende Zandvoort,meeuwen een vrije trap toe. De
Zandvoorters begaven zich in
voorwaartse richting, maar zagen tot hun verbazing dat IJFC
de vrije trap nam en mocht nemen. De verdediging kon zich
niet meer herstelllen waardoor
IJFC de stand op 3-2. Ondanks
veel tumult kwam de scheidsrechter niet terug op zijn beslisDe Zandvoorters begonnen sing.
ook tegen IJPC met de beproefde taktiek van de laatste weken.
Zandvoortmeeuwen, herstelDat betekende dus vanuit een de zich mede door de tomeloze
gesloten verdediging spelen en inzet van verdediger Arie Loos.
dan op zoek naar een snelle Ferry van Rhee en Bob Brune
aanval over de vleugels. Die hadden kort daarna hun ploeg
taktiek leverde Zandvoort- definitief in veiligheid kunnen
meeuwen meteen al een paar schieten. Het duurde echter tot
kansjes op maar zoals de laatste weken gebruikelijk werden
die gemist. Het was IJFC dat
verrassend op een 0-1 voorsprong kwam. Vlak voor het ingaan van de rust kwam Zandvoortmeeuwen langszij. Na een - ZANDVOORT - Met nog
fraaie aanval via Wim Buchel drie belangrijke duels voor
en Bob Brune kopte Martin de boeg heeft het eerste
Visser de gelijkmaker in, 1-1.
van de B.C.Lotus een
„Dat was even lekker meege- team
punt
voorsprong
genomen
riomen, die gelijkmaker vlak
voor de rust," vond Teun Vas- op mede-koploper Duintenhouw. Na de rust ging zijn wij ck. Het team van capteam er met meer dan honderd tain René van Roode boekprocent tegen aan. Met de wind te het afgelopen weekend
in de rug werd een overwicht een 6-2 overwinning in de
opgebouwd, dat gestalte kreeg uitwedstrijd tegen Kennein de vorm van twee fraaie doel- merland, terwijl Duinpunten. Ferry van Rhee zette de wij ck in de thuiswedstrijd
Zandvoorters op voorsprong en tegen DKC uit Den Haag

vlak voor het einde alvorens de
Meeuwen de winst veilig stelden. Uit een hoekschop van
Bob Brune werd de IJFC verdediging in verwarring gebracht.
Ferry van Rhee was ter plekke
om de strijd te beslissen, 4-2.
'Iedereen was scherp', aldus
Vastenhouw. „We hebben met
een geweldige inzet gespeeld en
als ploeg kom je dan erg ver.
Het vertoonde spel was niet
fraai doch de punten zijn op dit
moment belangrijker. Eindelijk scoorden we viermaal al
hadden dat er meer kunnen
zijn. Maar ik ben tevreden.
Deze overwinning hebben we
afgedwongen, we wilden dan
ook voor de winterstop op tien
punten uitkomen. Achteraf had
ik meer punten willen hebben
en dat had volgens mij ook mogelijk geweest. Het moet dan
maar na de winterstop gebeuren."

Sportraad heeft
nieuwe secretaris

6, Kennemerland 6 - Lotus 3 0-8,
Insulinde 3 - Lotus 4 2-6, De
Kwakel 3 - Lotus 5 5-3. Jeugd:
Bennebroek Al - Lotus Al 3-5,
Duinwijck B2 - Lotus BI 1-7.

Huldiging jeugdkampioenen

Chess Society
staat aan kop
ZANDVOORT - Het tweede
team van Café Neuf/Chess Society is door een schitterende
5,5 tegen 2,5 overwinning op het
vijfde team van Bloemendaal,
en mede door een gelijkspel
van de concurrentie, opgeklommen naar de eerste plaats in de
schaakcompetitie.

Lotus alleen op kop

ZANDVOpRT - In verband
met de wijziging van de Verordening Sportraad (intrekken
ambtelijke secretariaat) is het
secretariaat van de Sportraad
Zandvoort gewijzigd.
Per l december 1992 is de heer
C.Oderkerk benoemd tot secretaris van de Sportraad.

moest voor het eerst dit seizoen
de punten aan de tegenstander
laten. Met Nathaly Visser als
stand-in voor de afwezige Kanita Schultz kon het team van
Paddy Glebbeek het net niet
bolwerken tegen De Kwakel (53).
Alle overige teams van Lotus
namen de winstpunten weer
mee naar Zandvoort. Met vier
eerste plaatsen en een tweede
plaats gaat badminton-vereniging nu eerst genieten van een
welverdiende kerstpauze.

niet verder kwam dan een
Uitslagen: Kennemerland l gelijkspel (4-4).
Lotus l 2-6, De Bun 6 - Lotus 2 2-

Tom Geusebroek verloor
voor Lotus het tweede enkelspel, terwijl ook het herendubbelspel door Peter Smit en
René van Roode na winst in de
eerste game wat teleurstellend
uit handen werd gegeven. Invalster Rika Koper kwam met drie
afgetekende winstpartijen weer
uitstekend voor de dag.
Het jeugdige vijfde team van
de Zandvoortse badmintonners

(ADVERTENTIE)
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deze aanbieding is geldig t/m 19 dec. a.s.

Burg. Engelbertsstraat 21

ZANDVOORT - Voor de vijfde
maal werden de jeugdkampioenen
van Zandvoort gehuldigd in het
raadhuis. Zo'n 125 jeugdige Zandvoortse kampioenen waren naar het
gemeentehuis gekomen om deze
huldiging te ondergaan. Bij deze geanimeerde bijeenkomst stelde wéthouder Jan Termes dat de gemeente
veel waarde aan dit evenement
hecht en alles in het werk probeert
te stellen het jaarlijks te laten doorgaan. De Sportraad, die voor de or-

ganisatie zorgt, zal ook dan op alle Sigrid de Boer die de fraaie oorkonden had
medewerking van het gemeentebe- vervaardigd.
Onder de 125 sporters, waaronder voet-,
stuur kunnen rekenen.
De voorzitter van de Sportraad, Andries
van Marie, memoreerde dat de huldiging
een unieke plaats inneemt bij de Zandvoortse jeugdsporters. Hij bedankte Ruud
de Boer, die door de verandering van de
Sportraadsverordening, voor het laatst als
secretaris optrad, voor de vele goede zorgen tijdens de huldigingen. Tevens was er
van de voorzitter een woord van dank voor

Zandvoortse Schaak Club
niet verder dan remise
ZANDVOORT - Het eerste team van de Zandvoortse
Schaak
Club
mocht met een zwaar bevochten 4-4 gelijkspel tegen Nieuw Vennep 5, dik
tevreden zijn. Bij de
schaakjeugd zijn er nu
twee ranglijstaanvoerders,
te weten Rebecca Willemse en Florian van der
Moolen.

SPA

Voor de vijfde maal werden de jeugdkampioenen van Zandvoort gehuldigd in het raadhuis

Wat er uit zag als een 'overloop' liep in de tweede helft van
de avond toch anders voor het
team van de Zandvoortse
Schaak Club. Door snelle winst
van Twint en Geerts, die al in
een vroeg stadium respectievelijk dame- en stukwinst boekten, zag het er aanvankelijk
rooskleurig uit voor de Zandvoorters. Aan de borden zeven
en acht gingen, ondanks taai
verweer, Pepijn Paap en Gude
onderuit.
Lindeman bracht net een gedegen overwinning de hoop
weer terug, maar een uitgeputte John Ayress zag een fraaie
stelling in rook opgaan. Aan het
eerste bord mocht Jack van
Eijk, die lange tijd uitzicht had
op de winst, nog blij zijn dat hij
in de uitvluggerfase een repeterend schaak tot zijn beschikking had. Ter Bruggen tenslotte hield in een gecompliceerde
stelling stand, waardoor de
teams met een 4-4 eindstand genoegen moesten nemen.

Jeugd
In de jeugdcompetitie werd
de twaalfde ronde gespeeld. Rebecca Willemse was in de slag
met Nanouk Marquenie, die
zich naast Florian van der
Moolen nestelde op de eerste

plaats van de ranglijst. Na een
schaakstrijd van meer dan drie
uur kon Rebecca Willemse het
fel begeerde punt binnenhalen.
Thomas Hesse steeg ook weer
een plaats door zijn partij tegen
Bas Geurts winnend af te ronden.
Uitslagen twaalfde ronde: Dominic Hoogendijk-Sandra Beugel 0-1, Bart TimmermansRemco de Roode 0-1, Bas van
der Meij-Martine Botman 1-0,
Henk Willemse-Niels Filmer 10, Rebecca Willemse-Nanouk
Marquenie 1-0, Thomas HesseBas Geurts 1-0. De partijen tussen Jan Koning-Dimitri Herders en Dominic Hoogendijk
tegen Martine Botman eindigden in remise. Vanavond is de
laatste schaakavond voor de
jeugd. Dan wordt een simultaan gespeeld tegen de seniorleden van de Zandvoortse
Schaak Club.

Voor de interne competitie
werden vier partijen gespeeld.
Nieuwkomer Hans Bruins gaf
meteen even zijn visitekaartje
af door zijn partij tegen De
Oude, winnend af te sluiten.
Rob den Drijver speelde een
lange, zware partij tegen Ilje
Mollerus, die hij pas tegen de
klok van elf uur in winst kon
omzetten. Door deze overwinning kwam Den Drijver de toptien binnen.
Vanavond spelen de leden
van de schaakclub de tweede en
laatste ronde van het december-rapidtoernooi. Met nog zes
ronden te gaan is de strijd nog
volledig open.
Lindeman en Dambrink staan
met vijf punten uit zes wedstrijden bovenaan terwijl Hans Jansen, Edward Geerts, Mare Kok
en Rob den Drijver met zeer
kleine verschillen volgen.

Derde nederlaag op rij voor ZVM

ZANDVOORT - De laatste weken zit de klad er een
beetje in bij Zandvoortmeeuwen. De badgasten leden
tegen DIOS de derde nederlaag op rij, 2-1. Ook nu kende
het Zandvoortse team een waslijst van geblesseerde
spelers.
Topscorer Riek de Haan kon ook al niet van de partij zijn. Toch
had Zandvoortmeeuwen op het zware veld bij DIOS, het beste van
het spel. Het overwicht resulteerde in de eerste helft in een
doelpunt van invaller Barry Paap, 0-1. Dat leek de ruststand te
worden. Echter op slag van rust slaagde DIOS erin naast de
Zandvoorters te komen.
Ook in de tweede helft was Zandvoortmeeuwen meer in de
aanval te vinden. De Zandvoorters hadden echter geen geluk met
de afwerking van de aanvallen. Met een punt leek de terugreis
naar Zandvoort gemaakt te worden. De Zandvoorters zagen echter net zoals in de voorgaande twee wedstrijden, in de slotfase, een
punt door de vingers glippen. In de laatste minuut zette DIOS nog
eenmaal een aanval op en daaruit werd nog gescoord ook, 2-1.
Voor Zandvoortmeeuwen een teleurstellend resultaat.

taallers, handballers, zwemmers, hockeyers etc. bevonden zich ook Martijn Wijsman en voetballer Milan Berck Beelekamp, die apart in het zonnetje werden
gezet. De eenbenige skiër Martijn Wijsman
werd speciaal vermeld voor zijn bijzonder
goede prestaties tijdens de laatste Paralympic in Albertville. Voetballer Milan
Berck Beelenkamp, speler bij Ajax, is doorgedrongen tot het Nationale jeugdelftal tot
15 jaar.

Tennis bij
handbaiclub
groot succes
ZANDVOORT - De pas
geopende inschrijvingsmogelijkheid voor de afdeling
tennis van de handbalvereniging Holland CasinoZVM is een groot succes.
Meer dan 130 inschrijvingen zijn reeds geboekt voor
het tennisseizoen 1993.
Ondanks dat enorme
aantal zijn er voor een paar
cursussen nog open plaatsen. Op woensdagmiddag
van ééen tot twee uur, zes
tot tien jarigen voor beginners en iets gevorderden.
Van drie tot vier uur kunnen op deze middag terecht de twaalf tot zestien
jarigen, eveneens beginners en iets gevorderden.
Op donderdagmorgen kunnen volwassenen (beginners) terecht van tien tot
elf uur en voor gevorderden is nog plaats van elf tot
twaalf uur. Voor de zaterdagmorgen zijn nog een
paar plaatsen open.
Het inschrijfgeld bedraagt tachtig gulden voor
de gehele cursus. Het lespakket bestaat uit tien lessen van een uur, plus een
uur reglementenkennis en
een afsluitingstoernooi. De
les periode loopt van begin
mei 1993 tot en met medio
juli 1993. De lessen worden
gegeven op drie banen, welke voldoen aan de terzake
gestelde eisen van de
KNLTB. Deze banen zijn
ideaal gelegen op het binnenterrein van het circuit,
nabij de voetbalvelden.
Voor kleine kinderen is een
aparte
speelgelegenheid
aanwezig. Eveneens is er
terplaatse ruime parkeergelegenheid.
Inlichtingen
kunnen
worden verkregen bij Gerard
Seders, telefoon
18451.

De wedstrijd tegen het vijfde
achttal van Bloemendaal begon
voor de Chess Society helemaal
niet zo gemakkelijk. Door een
snelle nederlaag van Alexander
Enthoven keken de Zandvoorters immers tegen een 1-0 achterstrand aan. Gelukkig was er
op dat moment al op diverse
borden sprake van Zandvoorts
voordeel waardoor teamleider
Olaf Cliteur zich weinig zorgen
hoefde te maken.
Kees Koper bracht dan ook
middels een zeer fraaie overwinning de stand in evenwicht.
Voor de 29-jarige Koper betekende dit zijn derde winstpunt
op rij. Dennis van der Meijden,
kwam dit keer niet door de
stugge verdediging van zijn tegenstander heen en zag zijn
partij in remise verzanden.
Het was dan ook niemand anders dan Peter van de Beek die
zorgde dat de balans in Zandvoorts voordeel doorsloeg. De
verschrikkelijk goed in vorm
zijn Van de Beek won net als
Koper zijn derde partij op rij.
Ton Marquenie speelde en goede en degelijke partij, die in remise eindigde. Voor het vierde
punt zorgde Nico Handgraaf,
die zijn tegenstander reeds
vroeg in de partij een stuk afhandig maakte. Café Neuf/Chess Society nam door dit resultaat een 2-4 voorsprong.
Het was ditmaal aan Hans
van Brakel de eer de wedstrijd
te beslissen. Hans Drost speelde in een minder eindspel toch
fraai naar een remise, waardoor de Zandvoorters met 5,5
tegen 2,5 wonnen.

Handbalteams in mineur
ZANDVOORT - Het wil
nog steeds niet erg vlotten
met de handbalteams van
Holland Casino-ZVM. Ook
afgelopen' zondag liepen
zowel de dames als de heren tegen een grote nederlaag op. De dames verloren
met 21-9 van Risdam Zeebra's, terwijl de heren
handballes kregen van S.
en K., 30-12.
De Zandvoortse dames kamen er tegen Risdam Zeebra's
niet aan te pas. Na een kwartier
handballen stond Holland Casino-ZVM al tegen een 5-0 achterstand aan te kijken. Er werd
keihard gewerkt doch Risdam
Zeebra's was een maatje te
groot.
Na de rust kreeg Holland Casino-ZVM even een opleving. Na
een paar doelpunten stortte het
Zandvoortse team echter weer
in elkaar en liep Risdam Zeebra's uit naar een 21-9 overwinning.
"We spelen nog steeds beneden
het niveau wat wij aankunnen.
Wel wordt er keihard gewerkt,
maar het komt er niet uit. We
hopen nog'dit jaar, dus zondag,
een overwinning te behalen",
stelde Geert Dijkstra.
_„

Heren
Tegen koploper en hoogstwaarschijnlijk de toekomstige
kampioen S. en K. had Holland
Casino-ZVM totaal geen kans.
De gastheren speelden zaalhandbal van een zeer hoog niveau en daarop moesten de
Zandvoorters het antwoord
schuldig blijven. Verdedigend
kon Holland Casino-ZVM aardig partij bieden, maar liep S.
en K. een snelle break dan was
het meteen raak, ruststand 147.
In de tweede helft heeft Holland Casino-ZVM tevergeefs geprobeerd de schade beperkt te
houden, hetgeen niet lukte. S.
en K. bleek een klasse te sterk
voor het team van coach Joost
Berkhout, die niet in de put zat
over deze nederlaag. "Er zijn
een paar ploegen, waar onder S.
en K., die er ver bovenuit steken. Het klasse verschil was te
groot, maar ik verwacht vooral
in het begin van de tweede helft
van de competitie dat we punten gaan pakken".
Doelpunten dames: Wendy
van Straten 4, Sylvia Blom 3,
Angelique van der Werff l, Marielle Peet 1. Heren: Guido Weidema 4, Peter Pennings 3, Gouran Bogojeyic 2, Nik Grijekovic
2, Wim Brugman 1.

Topscorers
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O Wetkmedia/JB

Castlen (Zv.75)
De Haan (ZVM zon)
Van Houten (TZB)
Longayroux (Zv.75)
F. van Rhee (Z.V.M.zat)
Fred Zwemmer (TZB)

10
15
De topscorerslijst onderging nagenoeg geen wijziging. Koploper
Riek de Haan kwam door een blessure niet in het veld en kon
zodoende niets aan zijn totaal toevoegen. De wedstrijd van Zandvoort'75 ging niet door zodat ook van die kant geen doelpunt te
noteren viel. Alleen Ferry van Rhee (ZVM-zaterdag) profiteerde

door tweemaal raak te schieten.
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Even voorstellen:

Mijns Inziens:

Mijn naam is Jeanette de Bruijn.

"Het valt mij op dat de mensen tegenwoordig steeds vaker - maar wel
korter - op reis gaan. Met die trend wordt terdege rekening gehouden.
Je kunt nu bijvoorbeeld gemakkelijker een nacht of weekend boeken
dan voorheen. Een andere trend die valt waar te nemen, is dat men het
steeds verder weg zoekt. Zo is Indonesië momenteel een populaire
vakantiebestemming. Dat geldt ook voor Amerika, zeker in periodes
dat de koers van de dollar laag is.
Het is niet altijd gemakkelijk je een voorstelling te maken van het
vakantieland van je keuze. Daarom zette de Rabobank een kleine
reis- videotheek op met daarin een aantal videobanden, die potentiële
reizigers alvast een kijkje in den vreemde gunnen.
Ruim 65 vakantiebestemmingen zijn uitgebreid op videotape
vastgelegd. Die banden zijn - gratis - op aanvraag te leen.
De toeristiek Vakantie Informatie is een andere service van de
Rabobank. Deze service omvat belangrijke gegevens omtrent alle
vakantiebestemmingen uit ons pakket. Hoe groot is de afstand van het
hotel naar het strand? Waar bevindt zich de dichtstbijzijnde huisarts?
Zijn er voorzieningen voor rolstoelgebruikers? Op al deze vragen

Ik werk sinds drie jaar op de
Rabobank aan de Grote Krocht.
Mijn 'specialisme' - en tevens mijn
grootste hobby - is reizen.
Ik reis graag en veel, en kan
bij het adviseren van cliënten
dus putten uit eigen ervaring.
Mensen die een reis willen
maken, zijn meestal enorm
enthousiast. Ik kan me dat
heel goed voorstellen.
Door de voorpret kom je immers
al aardig in vakantiestemming.

geeft Toeristiek antwoord. Informeert u er eens naar aan de reisbalie.
Reislustigen die er liever met eigen vervoer op uit gaan, kunnen veel
gemak beleven aan het nieuwe, uitgekiende computerprogramma van
de Rabobank: Euronavigator. Met behulp van dit programma kan de
kortste, de mooiste of de snelste route vrijwel exact worden berekend
en op papier worden gezet. Met behulp van dit systeem is het zelfs
mogelijk om tevoren te berekenen hoeveel geld u aan brandstof en
tolwegen kwijt zult zijn en hoe laat u - tot op de minuut nauwkeurig op de uiteindelijke plaats van bestemming zult arriveren.
Schroomt u niet er eens naar te vragen. En komt u gerust eens
bladeren in één van de vele folders die wij voor u hebben klaarliggen.
Wie weet komt u dan al een beetje in vakantiestemming!"

Rabobank E3

Rabobank. Aangenaam.
Grote Krocht 30-36, Zandvoort
Telefoon 02507 - 16941
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IN ALLE FILIALEN VAN
LITERPAK
ELDERS

DIRK VAN DEN BROEK
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof
NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,
VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,
ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.

Grieken
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WEEKENDAANBIEDING
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Kerstden met rum rozijnen
M
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en spijs

-J 3Q f
Minicake tulbandje
met vruchten
en rozijnen
6.~ I
Pittige sausijzen

ö£
^fe
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staaf

Voor

Na
drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

5.75

m§•*& Bakkerij PAAP

V

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865 ^

Foto Boomgaard

H| Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
.!>&.

Ook voor uw
portretten en
bruidsfoto's

Chineesi
Restaurant^

Grote Krocht 26
tel. 13529, Zandvoort

NON^ KQNôi
Zaterdag 19
Zondag 20 december

Het metamorfosemodel is Mia van Veen

Onbeperkt
Chinees buffet

Mia is een sportief type en houdt van haar dat snel goed zit zonder dat ze er
veel werk aan heeft. Daarom draagt zij het meestal kort met een coupe soleil
om het iets opvallender te maken. Haar hobby's zijn sporten en uitgaan. Als
ze uitgaat vindt zij het spannend om er eens totaal anders uit te zien.
Het haarstuk dat gebruikt werd is (Neppers) synthetisch en niet
van echt te onderscheiden, de krullen zakken niet uit dus ideaal
in gebruik. Neppers haarstukken kun je opspelden of losdragen of in een staart doen zoals bij Mia.
De make-up is van Lancôme verkrijgbaar bij Parf. Moerenburg.
De oorbellen zijn gemaakt door Vrenie en verkrijgbaar bij Hair
Wave.
Het beeldige zwarte bloesje afgezet met kraaltjes, de zwarte
hotpants en velours body zijn van Rosarito. Perfect om uit te
gaan. De zwart leren schoenen met de prachtige hakken zijn
verkrijgbaar bij BiBi fqr Shoes.
Mia traint al geruime tijd bij Fitness Paradise om haar conditie
óp peil te houden.
Tegenwoordig doet zij CARDIO-FITNESS om de overtollige
pondjes eraf te krijgen en haar uithoudingsvermogen te verbeteren.
Bij Cardio-Fitness gebruik je de modernste apparatuur, zoals
loopmachines, steppers, roeimachines en hometrainers.
Door controle op de hartfrequentie kan iedereen van jong tot
oud op een verantwoorde wijze aan haar/zijn conditie werken.

16 gerechten

22.50 p.p.
Aanvang 18.00 uur
S.v.p. tijdig reserveren
Gratis een kerstattentie
Tel. 17897

na 16.00 uur

Haltestraat 69

GEZELLIG
UITGAAN

PIANO

HAIR^VE
Cora Klijn

Zeestraat 56, 2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507 - 30838

Cora Klijn Hairwave

Aan deze pagina
werkten mee
Hairwave
Zeestraat 56

BAR

Foto Boomgaard

Kerkstraat 1A
2042 JC Zandvoort

Tel: 02507-14410

Grote Krocht 26

Rosarito
Beach and Body

IMPERIVM

PRESENTEERT
BEIDE KERSTDAGEN
BEN CRAMER

Voor feestkleding
lingerie en leuke kadootjes nu naar
Grote Krocht 20 b tel. 15697

Grote Krocht 20b

Bi Bi f or shoes
Kerkstraat la

Parf. Moerenburg
Haltestraat l

Rosarito

Fitness Paradise
foto's Foto Boomgaard

STEPS
ENTREE 50.Incl. 2 drankjes
Reserveringen:
tel. 02507-20153
Dag. geopend (beh. maandag)
van 22.00-03.00 uur
Kerksteeg 2 Zandvoort

NIEUW:

Paradijsweg l

FITNESS DAMES & HEREN GALLISTHENIGS
CARDIO FITNESS FITNESS PARADISE

Dit is de nieuwste vorm van cardio vasculaire training (training hart-long volume).
Deze training is door de veelzijdigheid van de computergestuurde, toestellen geschikt
voor beginners, gevorderden, atleten maar ook voor 50-plussers d.m.v. hartfrequentie
controle kan iedereen op een verantwoorde wijze aan zijn conditie werken.
Tevens is de cardiovasculaire training de beste manier om van overtollige kilo's af te
komen. De cardio-apparaten zoals een HARDLOOPMACHINE, STEPPERS,
ROEIMACHINES en HOMETRAINERS staan al voor u klaar.

ZONNËBANKËN StRETCiHING SPECIFIEKE KRACHTTRAINING SAUNA + TURKS BAD

Voor extra voordeel!
Nu naar Kerkplein 10 tel. 30719
div. jeans o.a. Donovan Radio en Gap Star
nu ƒ 100.
Op alle shirts en jacks 30% korting.

Voor extra voordeel!
Nu naar Kerkplein 10 tel. 30719
div. jeans o.a. Donovan Radio en Gap Star
nu ƒ 100.Op alle shirts en jacks 30% korting.
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Activiteiten om vast in
kerststemming te komen
klassieke kerstnummers samengesteld. Het concert is
HAARLEM - De werk- inmiddels uitverkocht.
groep rondleiders van de
Haarlemse 'Vrienden van de Kinderkoor
Grote Kerk' houdt op zaterHAARLEM - De Sing-In
dag 19 december een winter- van
18 december om
wandeling in de Grote Kerk half vrijdag
acht 's avonds in de
aan de Grote Markt in Haar- Groenmarktkerk
de
lem. Het programma begint Nieuwe Groenmarkt aan
in Haarom twee uur.
lem zal in het teken staan van
Er worden samen
Deskundige
rondleiders, Kerstmis.
aantal kerstliederen gedie herkenbaar aanwezig een
en het Haarlems Kinzijn, begeleiden de wandelin- zongen
derkoor,
onder leiding van
gen. De kerk wordt bij deze Leny van Schaik,
verzorgt de
gelegenheid verlicht door de intermezzo's. Het
kinderkroonwandverlichting en de koor werd in 1985 opgericht
kaarsen in het koorhek. Tij- en bestaat nu uit 80 jongens
dens de rondleidingen wor- en meisjes van zes tot twaalf
den demonstraties gegeven jaar.
De toegang is gratis.
van de slingerproef van de
Franse natuurkundige J.B.L.
Poucault.
Kamerkoor
HAARLEM - Het HaarOm drie uur begint het muKamerkoor geeft op
zikale gedeelte van de dag. lems
zondag 27 december om drie
'Het Haarlems Toneel Koor', uur
een kerstconcert in de
onder leiding van André Waalse
Kerk aan de BegijnKaart, zingt fragmenten uit hof
in Haarlem. Het koor
'Moord in de kathedraal' van staat30onder
leiding van Theo
T.S. Eliot. Het koor wordt be- Saris. Medewerking
geleid door Bernard Barte- verleend door organistwordt
Ko
link (orgel). Verder is er een Zwanenburg. Op het prouitvoering van het 'Amateur gramma staat kerstmuziek
Houtblazers Trio Haarlem'. van Sweelinck, Brunch,
Dit trio bestaat uit Ben Ne- Hammerschmidt,
Bouzigderkoorn,
Karin Neder- nac, Messaus, Andriessen
en
koorn-Betlem
en
Theo Poulenc.
Koops.
De toegangsprijs bedraagt
gulden. Pashouders beVoor de jeugd tot twaalf tien
jaar is er in de kerk een puz- talen 7,50 gulden.
zeltocht. Verder staat er een
verkooptafel met daarop een Kerstcircus
aantal geschenken.
HAARLEM - Herman
Kaarten zijn, inclusief het
presenteert van woensprogramma, voor drie gulden Renz
23 december tot en met
verkrijgbaar bij het kerkelijk dag
3 januari een geheel
bureau aan de Groenmarkt zondag
circusprogramma aan
23 in Haarlem. Het bureau is nieuw
de Boerhavelaan, tegenover
van maandag tot en met za- het
E. Gasthuis in Haarlem.
terdag geopend tussen tien
uur 's morgens en vier 's midEnkele hoogtepunten zijn
dags.
onder andere de gedresseerde zeeleeuwen Neptune en
Castor, de leeuwen en tijgers
Deep River Quartet
Milo, de spectaculaire
IJMUIDEN - The Deep Ri- van
Duo Borcani
ver Quartet geeft op dinsdag luchtacrobaten
en de clowns Milko en Chris22 december een concert in tian.
De kerstman begroet
Staddschouwburg Velsen in alle kinderen
persoonlijk bij
IJmuiden. Het kwartet laat de ingang.
zich inspireren door de muDe voorverkoopadressen
ziek van de legendarische zijn:
sigaren magazijn Mans
Amerikaanse
'vocalgroups' aan de
Zandvoortselaan 157
uit de eerste helft van deze in Heemstede,
GEOS Tours
eeuw. De perfecte uitvoering aan de Marktplein
128 in
en het aanstekelijke authen- Hoofddorp en de bijkantoren
tieke geluid bezorgden de van het Haarlems Dagblad,
groep internationale faam. het Haarlemmermeers DagVoor het concert hebben zij blad
en de IJ muider Courant.
een repertoire van gospels en

Winterwandeling

'Hildering' schittert op hoogniveau

öög£eiM>or

ZANDVOORT - Toneel-recensisten wordt vaak verweten geen gevoel te hebben voor de realiteit. Met andere
woorden: ze weten vaak niet wat er achter, op en voor
het toneel aan de hand is. 'Een objectief oordeel ontbreekt', wordt wel eens beweerd. Ditmaal nam ik eens
een kijkje achter de schermen bij toneelvereniging Wim
Hildering. Sterker nog, twee maanden lang volgde ik de
repetities en in een kleine bijrol maakte ik vier voorstellingen mee van 'Potasch en Perlemoer in de textiel'.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

door Bram Stijncn
Voor mijn 'collega's' niets
dan lof. Het werd een doorslaand succes. In totaal genoten bijna achthonderd toeschouwers waaronder de leerlingen van de Gertenbach
Mavo, de Zandvoortse bejaarden en andere leden van onze
plaatselijke bevolking van een
alleraardigst stukje dorpstoneel.
'Abraham (Aby) Potasch en
Maurits Perlemoer'. Er zullen
maar weinig mensen zijn, die
nog nooit van dit Joods-Amerikaanse duo hebben gehoord.
Een ijzersterk blijspel over
twee kibbelende confectionairs
die als compagnons een zaak in
textiel runnen. Het gaat hen
niet voor de wind. Verstoken
van enig gevoel voor mode proberen zij het hoofd boven water
te houden.
Gedurende drie bedrijven
wringen zij zich in allerlei boenten om het noodlot te keren.
Voor de toeschouwers levert
het een serie komische verwikkelingen op. Reden dus voor
'Hildering' om op de drempel
van haar 50 jarig bestaan dit
stuk op haar repertoir te zetten.
Het vertolken van Jiddische
humor vergt meer dan alleen
een goede rolkennis. De twee
hoofdrolspelers Paul Olieslagers en Henk Jansen bleken in
hun 'monsterrol' over alle kwaliteiten te beschikken die nodig
zijn om dit stuk naar een grote
hoogte te tillen. 'Hildering' kan
terecht trots zijn op deze twee
kanjers van spelers. Hun perfecte timing en de onnavolgbare mimiek werkten aanstekelijk op de rest van de twaalf
man tellende cast.
Onder hen bevond zich Lucie
Peet als de ontwerpster Goldman. Goede wijn behoeft geen
krans. Deze routinièr heeft al
meerdere malen bewezen over
een uitstekend acteertalent te
beschikken. Dat zelfde gold
voor Ina Vos. In de rol van secretaresse juffrouw Cohen
blonk zij vooral uit in haar 'stille spel' dat zij gedurende een
groot deel van de voorstelling
op de planken zette. Minke van
der Meulen excelleerde in haar

rol als moeder Rosy Potasch
meer dan voortreffelijk. De rol
van de louche advocaat Veldman leek 'op het lijf geschreven' van Willem van Duyn terwijl Ria Driehuizen, Yolanda
van den Broek, Ron Klaasse
Bos en Pieter Joustra eveneens
meer dan verdienstelijk bijdroegen aan het welslagen van
deze avond.
Een bijzonder compliment
verdienen onbetwist de beide
jongste spelers Jenny Molenaar
en Marcel Hittinger. Als respectievelijke dochter Irma Potasch en boekhouder Boris Andrejev lieten ook zij zien, zeer
wel te passen bij deze nog immer bloeiende vereniging. Naar
mijn idee belooft dit tweetal
dan ook veel voor de toekomst.
Ere wie ere toekomt. Dat geld
zeker voor Ed Fransen. Naast
zijn bijrol als boeken-colporteur was hij tevens belast met
de regie van dit zo succesvolle

De twee hoofdrolspelers Paul Olieslagers en Henk Jansen beschikken over alle kwaliteiten om hun 'monsterrol' als Potasch
en Perlemoer naar grote hoogte te tillen.
Foto Bram sujnen

toneelstuk. Hij deed het met
kennis van zaken. Met deze comedie heeft 'Hildering' in onze
badplaats andermaal bewezen
te voorzien in een grote cultureIe behoefte. Daarvan getuigden
de geestdriftige reacties van het
publiek. Mijn kleine bijdrage in
het geheel was als de vertegenwoordiger Mozart Rabiner

voor wat mijzelf betreft meer
leerzaam dan belangrijk.
'Potasch en Perlemoer in de
textiel' werd gespeeld in gebouw 'De Krocht'. Souffleur en
grime: Betty van der Kar, requisieten: Sylvia Holsteijn, licht:
Ton Kaspers en Cris van den
Broek, decor: Arie Kerkman,
Ger Piers en Hans Peet.

Beslissing valt bij Bridgeclub
ZANDVOORT - De
Zandvoortse Bridgeclub
tieeft besloten, dat met in*ang van de derde competitie in drie in plaats van
vier lijnen wordt gespeeld.
Dit werd noodzakelijk omdat de D-lijn een te klein
aantal paren kreeg. Als gevolg hiervan is er aan het
einde van de tweede competitie een beperkte degradatie en een verhoogde
promotie toegepast. In die
tweede competitie vielen
vorige week de beslissingen.
Mevrouw Spiers en de heer
Emmen hebben er in de laatste
wedstrijd van alles aan gedaan
om hun positie in de A-lijn te
verbeteren. Dit lukte hen in zoverre dat zij wel eerste werden,
maar dat was alleen voldoende
om de achterstand te beperken.
Tweede werden verrassend de
heren Bakker en Brandse. Aan

kop bleven uiteindelijk mevrouw De Leeuw en de heer
Braun, terwijl op de tweede
plaats de heren Polak en Vergeest zich handhaafden. Een
derde plaats was er voor mevrouw Spiers en de heer Emmen. Gedegradeerd naar de Blijn zijn mevrouw De Kruyff en
de heer Kleijn en de dames Van
Ackooy en Drenth.
In de B-lijn hadden de dames
Van Leeuwen en Slegers een
goede avond want met een percentage van maar liefst 62,50
procent werden zij eerste. Goede tweede werd het echtpaar
Heidoorn met 61,43 procent,
het echtpaar Heidoorn, de dames Kinkhouwers en Peeman,
Gotte en Koning, en Hagen en
De Vries promoveerden naar
de A-lijn. Degradatie was er
voor mevrouw Visser en de
heer Van Leeuwen en mevrouw
Verhaaff en de heer Van der
Meer.
In de C-lijn was het een erg
goede avond voor de dames

Van Mancius en Veltman. Zij
werden eerste met een score
van 65,36 procent. Goede tweede werden de dames Van Duyn
en Veldhuizen. Gepromoveerd
zijn Van Mancius/Veltman,
Van Duyn/Veldhuizen, Van
Beek/Stocker, Jurriaans/Saueressig, Hooij/De Vries, Rudenko/Rudolphus en Hoogendijk/Windt.
In de D-lijn speelde voor het
eerst het echtpaar Van der
Werff mee. Het debuut was erg
goed met een eerste plaats. Op
de tweede plaats volgde het
echtpaar Ovaa. Als eerste in
deze lijn eindigden de heren
Stomps en Verburg. De dames
Briejer en Rooijmans handhaafden zich op de tweede
plaats, terwijl de dames Van
der Meer en Scheepstra opklommen naar de derde plek.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen, telefoon 18570, alleen 's
avonds.

(ADVERTENTIE)

AFAFA houdt kampioenschap 'roeien'
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdagmorgen,
aanvang half tien vinden
bij de vereniging APAF A in
de Brugstraat 15-17 clubwedstrijden plaats. Er
wordt dan gestreden om
het 'AFAFA ergo roeikampioenschap 1992'.
De roei-ergometer is een toe-,
stel waarop roeibewegingen
worden gemaakt. Hierbij worden de grote roei-spieren gebruikt. De intensiteit van de beweging wordt geheel bepaald
door de roeier zelf. Hij/zij kan

Bioscoopprogrammering van 17 t/m 23 December

ZANDVOORT - De Zeevisvereniging Zandvoort hield vorige
week de laatste twee viswedstrijden van dit jaar. Zowel tijdens de strandwedstrijd als de
pierwedstrijd beet de vis maar
matig.
De strandwedstrijd leverde
alleen maar bot op. Willem van
Esveld en Rob Drose konden
Cas Al nog van de eerste plaats
verdringen in de competitie,
doch beiden vingen niets. De
winnaar van deze laatste wedstrijd ,werd Frans Castien met
'de vangst van drie botten, terwijl Cas Al met een bot de tweede plaats pakte.
De laatste pierwedstrijd was
heel slecht. De vangst bestond
uit wat meun en niet meer dan
dat. Voor deze wedstrijd leidde
Willem van Esveld voor Cas Al.
Omdat Al op deze wedstrijd
niet verscheen bleef Van Esveld eerste en zakte Al naar de
derde plaats.

HIJ SPEELT
MET VROUWEN...
MAAR ÉÉN VROUW
SLAAT TERUG.

Za/Zo/Wo om;
13.30 en 15.30

A.L.
Do/Vr/Ma/Di
13.30 u.
Dagelijks
19.00 u.

Matige vangsten

12 Jaar
Do/Vr/Ma/Di
15.30 u.
Dagelijks
21.30 u.

KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je naar
de Kinderfilm waar je in de pauze een ijsje krijgt.
Dan ga je spelletjes doen in Familyland en daar krijg
je ook drinken en een zakje chips en als je naar huis
gaat nog een verrassing. Dit alles voor ƒ 12,50 per kind

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zand voort. Telefoon: 02507-18686

Eindstand strandwedstrijd:
1. Cas Al. 2, Willem van Esveld,
3. Rob Drose, 4. Gerard Bluijs,
5. Cees Blom. Stand piervissen:
1. Willem van Esveld, 2. Gerard
Bluijs 3. Cas Al.
De eerste wedstrijd van het
nieuwe jaar is vanaf de Noordpier en wel op 16 januari 1993.

dit controleren door middel
van het afleesvenster wat op
het toestel aanwezig is.
Deelnemers zijn leden van de
AFAFA en introduce's. Er zijn
enige plaatsen vrijgehouden
voor geinteresseerden. Die
kunnen kontakt opnemen met
de organiserende vereniging.
De dames zijn onderverdeeld in
twee categorien te weten; tot 61
kilogram en boven 61 kilogram.
Bij de heren is de verdeling tot
75 kilogram en daarboven. De
afstanden die geroeid moeten
worden zijn duizend meter (ongeveer drie tot vier minuten) en
tweeenhalf duizend meter (tussen de acht en negen minuten).
Uit de deelnemers zal een
team worden samengesteld, die
op 16 januari 1993 te Amsterdam zal gaan strijden om de
Nederlandse titel. Deze titelwedstrijden worden reeds
sinds een vijftal jaren georgani-

seerd op de Universiteit van
Amsterdam.
Zaterdag zullen ook verschillende sporttesten worden afgenomen, die te maken hebben
met de algehele conditie. De
AFAFA heeft onder andere de
beschikking over de alom bekende "Bio-Dynamic". Dit computergestuurde toestel meet
onder andere het vetpercentage, vochtgehalte, geeft de lichaamssamenstelling en meet
het energieverbruik als het lichaam in rust is en als het lichaam arbeid verricht. Zijn de
resultaten dan niet naar wens,
dan kan een trainingsprogramma gevolgd worden.
Inlichtingen over de AFAFA
en over het zaterdag te houden
evenement kunnen verkregen
worden bij Peter Koopman, telefoon 02507-13602 of bij Ruud
Luttik, telefoon 02507-19171.

(ADVERTENTIE)

IN ONS
FILIAAL
ZANDVOOR
IN ONZE GROENTE / FRUIT AFDELING

DOYENNE DU COMICE

HEEL POND

et.

ROODKOKENDE

STOOFPEREN
HEEL POND

et.

deze aanbiedingen zijn geldig t/m 19 dec. a.s.

Jongens vernielen
geparkeerde auto
ZANDVOORT - Maandagnacht hebben drie onbekende
jongens een personenauto vernield, die geparkeerd stond aan
de Achterweg. Ze klommen op
het dak en de motorkap van het
voertuig en liepen hierover
heen, zodat er flinke schade
ontstond. Niet uitgesloten
wordt door de politie dat hetzelfde drietal verantwoordelijk
is geweest voor het ingooien
van een ruit bij een bedrijf aan
de Zeestraat, eveneens maandagnacht.

Burg. Engelbertsstraat 21

Onze Zandvoortse politie
verdient een compliment. Afgelopen zaterdag hielden zij
een zoekaktie, ten behoeve
van een 18-jarige jongeman
uit Zutphen. De knaap was
naar ons dorp gekomen om
samen met zijn padvindersvereniging een boerenkool-avond bij de Zandvoortse zusterveremging te houden.
'Wat je van ver haalt, moet
lekkerder zijn', zal daarbij
wel de gedacntengang geweest zijn. Aangekomen op
het station van onze badplaats wist hij niet waar hij
naar toe moest, dus vervoegde hij zich aan het politiebureau. Gedienstige agenten
gingen voor hem naar het onderkomen van de scouting-groep 'Wülibrordus' achter
de Keesomstraat. Het gebouw van deze padvindersgroep bleek echter onbemand. Ook bij de 'Buffalow's'
in het binnencircuit bleek
niemand aanwezig. Goede
raad was duur. De diensdoende wachtcommandant nam
de telefoon en ging aan het
bellen. Via de nieuwe gemeentegids (mooie foto's
staan daar trouwens m),
kwam hij in contact met verschillende leden van de besturen. Niemand wist ergens
van. Vervolgens werd Scouting Nederland geraadpleegd.
Ook die kon de agenten niet
verder helpen. Het vreemde
was trouwens, dat zijn Zutphense collega's m geen velden of wegen te bespeuren
waren.
Uiteindelijk kreeg wachtcommandant Hans van de
Bos een helder idee. Hij telef oneerde naar het huis van de
hopman in Zutphen. Die zat
lekker onderuit gezakt voor
de buis. Hij vertelde dat de
geplande boerenkoolavond
was afgelast. „Alle leden waren daarvan in kennis gesteld," zo vertelde hij. De gestrande jongeman in Zandvoort bleek hij echter te hebben vergeten. „Sorry hoor,"
riep hij door het communicatie-apparaat. De hongerige
knaap kon dit excuus maar
moeilijk waarderen. Medelijdende agenten brachten hem
uiteindelijk naar het huis van
bestuurslid Akkerman van
scouting-groep de 'Buffalows'. Daar werd alsnog een
maaltijd voor de pechvogel
klaargemaakt. Geen boerenkool, die lustte hij niet meer.
Gaat'ie wel door, gaat'ie
niet door, gaat'ie wel door,
gaat'ie niet door. De 'Kerst
In' blijkt andermaal stof tot
gesprek. Deze week werd bekend dat hij voor wat dit jaar
betreft, definitief is afgelast.
Zoals u zich wellicht nog
kunt herinneren, werd dit
jaarlijkse evenement zo'n elf
jaar geleden in het leven geroepen. Ten behoeve van de
alleenstaanden, bejaarden en
een ieder die daar behoefte
toe voelde, tijdens de kerstdagen een gezellige kerstavond en eerste kerstdag georganiseerd. De mensen kónden dan kaarten, kerststukjes maken of zomaar genieten van de samenzang en de
voordrachten.
Tot voor enige jaren geleden trok de 'Kerst In' enkele
honderden bezoekers. Toen
mevrouw de Leeuw het na
tien jaar voor gezien hield (zij
wilde ook wel eens de kerst
bij haar familie doorbrengen) kwam de klad er in. De
overige vrijwilligers probeerde nog wel het feest overeind
te houden. De deelnemers,
waar dit feest voor bedoeld
was lieten echter verstek
gaan. Twee jaar geleden probeerde Simon Paagman de
'Kerst In' weer nieuw leven
m te blazen. Er kwamen zo'n
vijftig belangstellenden opdagen. Hij liet de moed met zakken. Vorig jaar probeerde hij
het met een handjevol vrijwilligers opnieuw. Het resultaat was nog bedroevender.
Ondanks het feit dat veel dorpelingen te kennen hadden
gegeven dat deze happening
tot in lengte van jaren voortgezet diende te worden, kwamen er toen maar dertien belangstellenden opdagen.
Dit jaar besloot men om de
zaak te verplaatsen naar een
van de tenten die gedurende
de aankomende weken naast
het circuit staan opgesteld.
Deze tenten staan daar in verband met het aankomend
Kerst Festival (het programma vindt u elders in deze
krant). Tussen de Stichting
Zandvoort Promotie, de
Stichting Centrale Vrijwillige
Hulpverlening, het ouderenwerk en andere instanties is
overleg gevoerd naar de haalbaarheid van deze 'Kerst In'
nieuwe stijl. Men kwam tot
de conclusie dat er tijdens
deze dagen voldoende aktiviteiten zijn waar de mensen
naar toe kunnen gaan.

Verkeersdrempel
Enige tijd geleden berichtte ik u over de verkeersdrempel tussen de Koningstraat
en de Prinsesseweg. Het

straatje is amper vijftien meter lang. Een auto rijdt daar
bijna nooit doorheen. Die
verkeersdrempel ligt daar
dan ook voor joker, temeer
daar hot begin en het einde
van dit stukje straat door
paaltjes is afgesloten. Geldverspilling dus. Een dezer dagen reed ik door de Bilderdijkstraat. Tot mijn verbazing zag ik dat de naam van
die straat dubbel aangegeven
stond Aan de gevel van een
van de huizen hing een
straatnaambordje. Enkele
meters verderop werd nog
een bord geplaatst. Wat deze
borden gekost hebben weet
ik niet. Een enkele aanduiding lijkt mij wol genoeg.
Ook op do Dr. Gerkestraat
wordt met geld gesmeten.
Daar heeft men de straatnaambordjes, ter hoogte van
de vijf zijstraatjes gemakshalve aan de lantaarnpalen
bevestigd. Die palen staan er
toch, dus tot zover is er niets
aan de hand zult u zeggen.
Ter hoogte van de Piet Leffertsstraat blijkt men 'de
weg' even zijn kwijtgeraakt.
Ook daar staat een lantaarnpaal. Een normaal mens zou
gedacht kunnen hebben, dat
je ook daar een bord aan zou
kunnen bevestigen. Maar
nee, in dit geval werd pal
naast de mast een extra paal
neergezet. Op deze paal staat
nu vermeld waar u zich bevindt. Op zich geen wereldschokkend nieuws, ik weet
het. Als u echter bedenkt dat
voor het plaatsen van een
paal inclusief de kuilengraver, een opzichter en een 'ophanger' daar in dit geval een
halve dag mee zoet zijn, begrijpt u wellicht, dat ik niet
begrijp, dat het zo moet. Over
geldverspilling gesproken.

Operettevereniging
Bij onze plaatselijke operettevereniging blijkt wederom niet alles 'koek en ei'.
Voor vanavond stond er in
het Gemeenschapshuis een
feestavond voor de leden gepland. Inclusief een loterij
moest het een passende afsluiting worden van het voorbije jaar. De leden hadden
zich er al terdege op voorbereid en sommigen hadden
zelfs hun garderobe speciaal
voor deze gelegenheid uitgebreid. De nieuwe jurk kan
voor een jaar worden opgeborgen en ook het ingekochte
kado voor de loterij hoeft niet
meer te worden aangeleverd.
De feestavond gaat namelijk
niet meer door. Pech voor de
leden en hun introduce's. Het
bestuur en enkele andere leden hebben onder elkaar mot
gekregen.
Reden voor de heibel, is de
vraag welke ereleden er moeten worden uitgenodigd. Wat
blijkt het geval. Eén van de
ereleden heeft vroeger eens
'buiten de pot gepiest'. In de
tijd dat er sprake was over
het opheffen van deze vereniging zou hij via de pers enkele denigrerende opmerkingen aan het adres van het
toenmalige bestuur hebben
gemaakt. Voor straf wordt hij
nu buiten spel gezet. Met andere woorden: hij is niet weikom op de feestavond.
Ik sprak gisteren met het
oud-bestuurshd
mevrouw
van der Werff. Zij is het met
met het huidige bestuur eens.
„Een erelid is een erelid,"
vindt zij. Ook andere leden
zijn het met haar eens, zo heb
ik gemerkt. Enkelen hebben
mij vanwege deze onverkwikkelijke zaak opgebeld. Ze zijn
boos op hun bestuur. Sommigen overwegen zelfs om uit
de vereniging te stappen.
Het bestuur houdt echter
voet bij stuk. „Wij worden gechanteerd," zegt voorzitter
G. Vrees. Volgens Vrees worden hij en de overige bestuursleden voor het blok gezet, door twee leden die vroeger de vereniging wilden opheffen. 'Als dit erelid met
wordt uitgenodigd, stappen
wij uit de organisatie van de
feestavond,' zo werd hem verteld „Toegeven aan dit dreigement zou inhouden dat je
als bestuur geen knip voor de
neus waard bent," vindt
Vrees.
Gevraagd naar mijn mening, wil ik hierover het volgende zeggen. Kijk beste
mensen, wie er gelijk heeft,
laat ik in het midden. Wat er
in het verleden gebeurd is,
moet maar eens vergeten
worden. Er zijn al genoeg fouten gemaakt. Nog niet zolang
geleden was onze Zandvoortse opcrettevereniging bijna
ter ziele. Dankzij enkele leden werd dat voorkomen. En
met de komst van de nieuwe
dirigent Vera Bos leek deze
vereniging weer op te bloeien. Het niet doorgaan van
deze feestavond vind ik treu
ng. Temeer daar de goedwillende leden zich er zo op hadden verheugd.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de vol£>ende weck.
BRAM STIJNEN

donderdag 17 december 1992
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La Bonbonhière!

lagere elektriciteitstaneven...

voor Nieuwjaar •*.•..
:.;•';•'',,• ; - ; • : • y : ;'-.. ook! :•'/;•• v-V

op 1 januari 1993 verlaagt het PEN opnieuw enkele elektnciteitstaneven
voor kleinverbruikers

;
^

1993
1992
meter met een telwerk
enkeltarief per
kilowattuur (kWh)
20,07 et* 20 54 et
vastrecht per jaar

ƒ 57,-

laagtanet per
kilowattuur (kWh)

IJSTAARTKERSTKRANS
: KERSTTAART LEQNIPAS BQNBÖNS

22 49 et

11,30 et* 11,66 et
ƒ90
ƒ90,

vastrecht per jaar

Gezellig en lekker,
bestelt:-"u'maar.

ƒ 57

meter met twee telwerken
hoogtanef per
kilowattuur (kWh)
22,02 et*

meer weten'
voor meer informatie over
onze tarieven kunt u
contact opnemen met het
PEN kantoor in uw regio
open van maandag t/m
vrijdag van 8 tot 16 uur
ons adres vindt u m de
telefoongids

Bestel het beste bij
Cateringbedrijf
„Home Sweet Home

Voor de Kerst...,.

nvPEN
energiebedrijf noord-holland

;

Haltestraat 39a

•Vt'-;- : V',tëA'' 15584

vermogensvergoeding per jaar
voor aansluitingen met hoofdzekeringen
groter dan 3x25 ampère (A) wordt vermogens
vergoeding m rekening gebracht

•':':'/:;•

Wilt u uw partner verwennen, bel de
Surprise-ontbijtlijn.
Wij verzorgen uw surprise-ontbijt met champagne,
broodjes, verse jus d'orange, koffie, thee, en nog
meer lekkere dingen.
Ook voor feesten, partijen en bruiloften kunt u bij
ons allerlei opgemaakte schalen bestellen.
En als opsteker voor Oud en Nieuw, lekkere warme
oliebollen, appelflappen en ananasflappen naar
grootmoeders recept.

Tel. 02507-15490
Tel. 02507-19109

waarde hoofdzekeringen
3x35
3x50
3x63
3x80

ƒ 432,ƒ 696,ƒ 864,-

ampère
ampère
ampère
ampère

ƒ 432
ƒ 696
ƒ 888
ƒ1152

ƒ1.128,-

HOOGLAND
__

gebaseerd op de brandstofkosten 4e kwartaal
T 992 en inclusief 7 7 5 %
BTW (de brandstofkosten
kunnen per kwartaal hoger
of lager zijn)

H

O

T

E

L

^^

Café "Het Gedicht van de Zee"

PS. wij bezorgen alles met een vriendelijke
glimlach op elke gewenst tijdstip bij u thuis.

Westerparkstraat 5, Zandvoort

Wij wensen u prettige feestdagen

KERSTDINER 1992
AMUSE
EEN DEP AT L MET

Voor de Kerst een echte Indonesische maaltijd of snacks
thuis laten bezorgen?
Dat kan bij

KRUIDENBOULLON

onnehoek

VISROLLETJES

KAASPLATLAU

KERSTDINER

HOOGLAND

U bent welkom op Ie of 2e kerstdag Het diner
begint om 800 uur De prijs is ƒ50,- per couvert
excl wijnen Ons café is open voor het aperitief
Reserveren is gewenst 02507-15541 Kleding 70
feestelijk als u wilt Wij verheugen ons op uw
komst

op 1e Kerstdag

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Specialist IQ dakramen en dakkapellen
Nijverheidsterrem 14, 1645 VX Ursem Tel. 02202-2700. Fax 2730

Sfeervolle feestdagen
met Spar!
v.cL;Bilt
schwarzwalderschinken « r ;
of Kempische Ham

D.E.

Koff ieroom

pak 250 gr

0.2 liter

Select koffie flesje

2,46

;;iM:gri;Vv2.49;

Gebraden
Rosbïef

4

té. 4
té. 4
té. 4
té.

4
4
4

2,69

HARTIGhHAPJtS
• Cicvuld stnkhrocid
• //cllhcrcidc patc s
• Dutrw frtsst salades

ACHTER
HAM

J h h I G F N SLAGER,
UW GOURMET/
K)NDUhSI»ECIAlISI
S imen tafelen met k larwn
erbij leder voor zich maakt
een smakelijk stukje vlees
kl lar Een glas wijn erbij
een siusje mtc stukbrood
/o kin het kerstfccsi mei
meer stuk l lelcmaal niet als
je samen mtt Je I igcn Slager
je vlcesst hotel hebt samen
gesteld

HJNhVU-fSWAREN
VhRSGbSNtDFN
Je l igcn Slipcr heeft MUIT de
Kcru diverse \ lce™a.n.n
amhiLhtelijk btrcid in eigen
keuken
• Gcbriden Varken s rol hdc
• Gebraden Rundcrroll idc
• Gcgnldt l Urn
• Gebraden Rosbicf
• Ardenner Ham
• Runderroiikvlccs

G. Zwinkels
Haltestraat 30
Tel 12175

Jos Poell

Ragout- of
Pasteibakjes

FONDUE
OF GOURMETVLEES

Haasfilet
rolladé

div smaken

1,79
Slagpoomr

p«r persoon

iDëkèr>:.V:

7.95

;;0,25jiter

Fondue
of Gourmetschotel

18,98
Chablis
„fruitige"
Franse witte wijn

v

bustiers

1,79
peep Blue
Fancy Pink
Zalm

nu
té.
té.

4 Heren flanellen colberts

té.

4 (nog enkele stuks)

té.

4 Zuiver zijden blouses

1,79
Chateauneuf
du Pape

Parijse
aardappeltjes

Verse
ananas

zak 450 gr

per stuk

2,98

té.

A

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

NOG ENKELE WEKEN VERBOUWINGSKORTINGEN!

4

Haltestraat 10, Zandvoort. Tel. 19215

4

44444444444444444444444444444444
té.
té.
té.

STICHTING „ZANDVOORT-ZUID"

té.

wenst alle Bewoners en Bestuurders
van Zandvoort gezellige feestdagen en
een gelukkig en gezond nieuwjaar.

té.

Zij spreekt de hoop uit dat 1993 een
jaar zal worden waarin harmonie en
wederzijds respect weer samen zullen
gaan.

deze aanbiedingen zijn
geldig t/m 24 dec.
Wij bezorgen gratis thuis.

Wij wensen u
prettige feestdagen!

m

van 119.95 voor

9,95

1,49

vanaf

té.

:

9,95

lange rokken

Robuuste rode
Franse wijn

pak 300 gr

3,19
Calvé Vleesen Vissausen

vanaf

té.

1,49

100 gr

crème fraïche

tiopsje 250 gr

FIJNE

Brie

Iglo Broccoli

Cherry
Tomaten
:

LUXtVLEKSPRODUK*1EN
• Vj.rkensfri<.dndc.iu
• Oswhaas
• Mdgen. CntrcLoic
• /Ji.hlc Rundcrbitfsiuk
• Diverv

vers van
dé mat

1,29

organiseert de
wenst u feestelijke dagen met
feestelijke kleding

Kerst dames blouse

Groot Frans
stokbrood

blikje 213 gr. :•

Hel kerstfi

prijsopgaaf

44444444444444444444444444444444

té.

Kerstfeest vier j e
uiteraard met
Je Eigen Slager,

Vrijblijvend

Marisstraat 13a. Tel. 15186

in Zandvoort-Noord
In kunststof, hardhout of combinatie van beide Geïsoleerde uitvoering Casco
of geheel afgetimmerd Alle maten uitvoerbaar Met handige raamsystcmen In
een dag gereed met vijf jaar garant e Ook hcie dakopbouwen, kozijnen en puien.
Snelle correcte afwikkeling
Vraag vrijblijvende offerte

offerte

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MUE

Voor 2e Kerstdag zijn wij geheel
volgeboekt

TIMMERBEDRIJF RUITER

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

hebben wij nog een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar
Reserveer nu dus snel of vraag alsnog
vrijblijvend ons menu aan

Haltestraat 24
tel. 13201
Zandvoort

SCHILDERWERK

SERVIES KOFFIE OF THEE

a 74,50

Mata-Hari
Snacks

^

GRAND DESSERT

Voor ons feestelijk 5-gangen
kerstdiner

Tijdig bestellen
Bel voor info

MET ZALM CM D1LLESAUS

WILDROLLADE, DIVERSE GROENTEN
ZANDVOORTSE
AARDAPPELTJES

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

voor minimaal 15 personen

CRANBERRYSAUS

MET VERSE GROENTEN

té.

Zij vertrouwt erop dat de beslissingen
die genomen zullen worden niet alleen
korte-termijn-belangen zullen dienen,
maar dat ook voor onze kinderen nog
een aangenaam verblijf in ons geliefde
dorp gewaarborgd zal zijn.

donderdag 17 december 1992

Weekmedia 22

Dit zijn er vier

1. De Duvel

3. 't Entredok

2. Brasserie Noblesse

4. Indonesia

Dit zijn er vijfduizend
Internationaal
5000
restaurants
en
5000
clubs

AMSTERDAM: Entre Deux Oriënt van Baerle
La Gaiete The Movies Wild Kitchen Ankara
Bah El Rancho L.A. Bar Paddy's Inn De Corantijn Sawasdee De Gelaarsde Kat II Giardino El Rancho Mayur De Stadhouder Brasserie Noblesse De Duvel Indonesia II Sole Della
Riviera AtMangoBay ElSombrero Chopin
Aphrodite Happy Day Koevoet De Eenhoorn Golden Temple Caransa El Rancho De Gouden Reael II Fontanone
Thessaloniki De Serre Griet Manshande Chicanos De Geparkeerde Mossel Fellini Het Stuivertje Raffle's Oriënt
Overtoom 't Entredok Rhapsody Alexander
ZAANDAM: Le Papilion Thessaloniki
HAARLEM: Aan de Paradijspoort Anatolie Napoh Cyprus
Les Trois Chats De Witte Zwaan Jack-House Gandhi
Atalanta Split
HILVERSUM: Hertog Theodoor Le Floc Le Canard Balkan
Lorenza
HUIZEN: Argentma
AMSTERDAM: Bnghtside Shmobi-In Dicky
Squash Family Gym Door Dik en Dun Koan
Float Jansen Fitness en Aerobics Rederij Noord
Zuid Foolcentrum Bavaria Snookercentrum de
Munt Splash Fitness Club Beauty Planning
Schoonheidssalon Studio Spaarndam
Afslankstudio Bodyquest Don Alfonso Hairstyling for
men Herenkapsalon Charles Hairstudio Via Via Partners
in Hair Francisco Kappers Don Pino hairstylers HB Hairstylers N.S.V. Sauna Amsterdam Int. Pheonix Programmes
Ramada Renaissance Hotel Hotel Atlanta Amsterdam Hilton Royal Hotel Kabul Hotel San Francisco Marnot Parkhotel Hilton International Schiphol Hotel Lancaster Videotheek Cinema Haarlemmer Theater " The Movies Bioscoop
Kriterion Van Delden & Zn. Limousine Service
HUIZEN: De Bun
UITHOORN: Queens Pub
HAARLEM: Snooker F Haarlem N.S.V. Sauna Top o'body
Hotel Amadeus Body Future Sauna Centrum DamessportsalonDelphis 't Kegeltje 't Koetshuis AbbeyRoad Rederij
Noord Zuid
PURMEREND: Sporting De Gors
BLARICUM: Hotel Bellevue
Kennismaking met de bij For Two International aangesloten bedrijven is een uiterst voordelige zaak. Op basis van het „one for
two"-prmcipe kunt u samen genieten voor de prijs van één!
Al meer dan 60 restaurants en 50 clubs in Amsterdam en omgeving zijn aangesloten bij For Two International. Aan de lezers
van de Weekmedia bladen worden de aktie- en de jaarkaarten
nu zeer voordelig aangeboden:
DE AKTIEKAART VAN f 82,50,

de lezers van Weekmedia betalen:
ƒ 72,50
DE JAARKAARTEN VAN ƒ145,-,
de lezers van Weekmedia betalen:
ƒ125,—
De aktiekaart biedt u de mogelijkheid om veertig maal naar believen gebruik te maken van zowel het Dmner als het Club for
Two-aanbod. De aktiekaart is een half jaar geldig.
De set jaarkaarten (zie foto) bestaat uit een Dmner en een Club
for Two-kaart. Beide kaarten kunnen veertig maal gebruikt
worden.
Voor het gebruik van de kaarten gelden de volgende regels:
* Vooraf telefonisch reserveren en aanmelden als For Two-lid;
* Per restaurant of club kan slechts één maal van de kaart gebruik worden gemaakt.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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GROTE OUDEJAARSAVOND SHOW
o
o
bij CIRCUS RIGOLO
o
o
SPECTACLE DU CIRQUE
o
met optreden van Circusartiesten en bekende Zandvoorters
o
Entree 20.00 uur
o
o
ORKEST, CIRCUS, DANSANT, DRANKJES en DINER:
o
VOORGERECHTEN
o
Gerookte zalm en paling, Waldorfsalade, gerookte forel, garnalensalade, div paté
o
soorten, ardennerham met meloen, toast en boter, Cockey Lookysoep (goed gevulde
o
Schotse kippesoep)
o
o
HOOFDBUFFET
o
Warme beenham, welke met bruine suiker en whiskey is behandeld Wildpeper,
o
diverse verse groentes, rauwkost salades, aardappelgerechten, cranbernes en compote
o
NAGERECHTEN
o
Bavarois, taarten, verse fruitsalade, assortiment van internationale kaassoorten,
o
stokbrood en boter
o
o
DEZE GEHEEL VERZORGDE AVOND IN ONZE
o
VERWARMDE TENTEN VOOR 120.- P.P.
o
EEN OUDEJAARSAVOND OM NOOIT TE VERGETEN.
o
o
Inl. en kaartverkoop Karin Idee CD tel. 19892
o
Café Harlekijn tel. 16939
o
en aan de Circuskassa t/o Elysee Beach Hotel.
o
o
o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

direktie
en
medewerkers
van

XTOERKOOP
Reisburo Zonvaart

wensen U

prettige
feestdagen
en een

gezond en
reislustig 1993
De nieuwe zomerbrochures 1993 zijn vanaf half
december weer gratis verkrijgbaar bij onze
reisburo s
De snelle beslissers geven wij dit keer per
boeking een prachtig heuptasje kado

Wij wensen u prettige
kerstdagen en een héél
goed lopend 1993
J. van Campen en Zoon
Corn. Slegersstraat 2

Zandvoort, tel. 15449

voor al uw schoenreparaties en sleutelservice.

£444444444444444444444444444444444444444444

DJEMPOL
Indonesian
Restaurant

t4

Passage 6-8-10 Zandvoort
tel. 02507-19538

02507 -176 19 of 165 00

4

| VERZORGT HET HELE JAAR UW VISSCHOTELS
De schotels worden op de dag van consumptie vers gemaakt en gratis
bezorgd. Ook op zon- en feestdagen.

4
4
4
4
4
4
4
4
4

T-

Luxe salade
ƒ 27,50 p.p.
met krab-, of zalm- of tonijnsalade,
gerookte zalm, gevuld ei, haring, paling,
holl. garnalen en krabvlees

Gerookte visschotel
ƒ 27,50 p.p.
met zalm, heilbot, makreel, forel, paling
en brado

Aardappel- of huzaren- 4
salade ƒ 17,50 p.p.
4
met zoute haring, zure haring, Noorse 4
garnalen, makreel, gevum ei,
4
sardientjes en krabvlees
4
4
Gebakken visschotel
4
ƒ 15,- p.p.
met mosselen, nuggets, visfnet, scampt, 4
kuit, kibbeling, inktvis en 4 sausjes
4

^^ -Th ^T"^f* •^*••^*••^*"^^ -3^.-*^ ^R. .^K. .^R. ^f. ^£* ^K. .^K. .^K. .^R. Jf. .^R. .^K. ^f. Zp. ^R. .^^. Jf. ^^..^^ ^K. ^S. ^R. .^K..^K..^K..^..^K..*p.,^K.^K..^K..^K..^

Wij bieden u op 2e Kerstdag een
uitgebreide Nasi-koening tafel,
voorafgegaan door twee voorgerechten en
een exotische cocktail, wij sluiten af met
een tropische fruitcocktail en koffie.
Wij maken van uw kerstdiner
een waar feest.
Bediening in traditionele klederdracht.
Reserveren gewenst.

ƒ 82,50 p.p.
2e Kerstdag géén a la carte en géén
meeneem-maaltijden.

HAIRWVE

25 december en 31 december zijn wij
gesloten.

HIER HOEFT U NIET LANG OVER NA TE DENKEN
Voor informatie kunt u bellen: 070-362.35.15

LIDMAATSCHAP VAN FOB TWO INTERNATIONAL
For Two International biedt de lezers van de Weekmedia bladen de
mogelijkheid om de For Two-aktiekaart of de For Two-jaarkaarten
voor een gereduceerde prijs aan te schaffen. De aktiekaart kost nu
niet ƒ 82,50 maar ƒ 72,50, en de jaarkaarten geen ƒ 145,- maar ƒ 125,-.
Hiermee stellen wij u in staat om op nog aantrekkelijker wijze uit
eten te gaan, te ontspannen en te rekreeren: op basis van het "one
. for two"-konsept, d.w.z. twee personen voor de prijs van een
l / ONE FOR TWO INSCHRIJVINGSFORMULIER
y Graag word ik hd van For Two International. Stuur mijn hdmaatJL schapskaarten zo spoedig mogelijk naar:
v U Naam:
Voorletter(s):
Adres:
Postkode
Plaats
Telefoon
Geboortedatum:
M/V
Beroep
Mijn voorkeur gaat uit naar:
O de aktiekaart van ƒ72,50
O de set jaarkaarten van ƒ 125,Ik betaal de rekening die mij daarvoor wordt toegestuurd
Handtekening:
Datum:
Deze aanmelding s.v.p. opsturen aan: For Two International Nederland, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.

ER VOOR

Maandag 21 dec.
Dinsdag 22 dec.
Woensdag 23 dec.
Donderdag 24 dec.

9.00-17.30
9.00-17.30
9.00-21.00
8.00-16.00

Dinsdag 29 dec.
Woensdag 30 dec.
Donderdag 31 dec.

9.00-17.30
9.00-17.30
8.00-16.00

Zaterdag 2 jan.

gesloten.

foto Boomgaard

Zeestraat 56, Zandvoort, tel. 30838

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

ARISTONA 55 CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST

SHARP 3 IN 1 KOMBI MAGNETRON

Type 5 2 K V 2 5 2 7 , 55cm f l a t square beeldbuis, m o m t o r l o o k ,
60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, stereo,
teletekst met geheugen, groene toets, scart-aansluitmg en infrarood
afstandbediening. Adviespnjs'1595.-

Typ R8180; Magnetron + hete-luchtoven + grill. 29 liter
inhoud, 750 Watt vermogen, draaiplateau, 5 standen, 60
minuten tijdklok, r o e s t v r i j s t a l e n binnenruimte met
zelfreinigende achterwand en gratis kookboek.

SONY
CAMCORDER
r
1

MAGNETRON OVEN

455, Topper 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, aulofocus, afstandbediend.var sluitertijd.'2550.-

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

Snel ontdooien en verwarmen.

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SAMSUNG RE570

1499.

TypeW750; Voorlader, RVS
OEL/VRIES KOMBI
trommel EN kuip, centrifugeert een twee deurs koelkast maar
tot 1150 toeren p/m;buiten- en echte 280 liter 2-deurs
mantel tweezi|dig geemail- oei/vries kombinatie. Koelleerd. Adviesprijs '2199.Jimte op "ooghoogte"Adv. *979.-

MOULINEXFM1115

Flal en Square Black Trini- SONYTRAVELLER
tron beeldbuis, euroscart, R50, Lichtgewicht camcorder,
stereo, teletekst en afstand- 8xzoom, hifi,autofocus. "2550 bediening Adviespnis"2000 -

1299.JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1249.PANASONIC 63 CM

STEREO TELETEKST

1299.SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1499.-

SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

1749
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099.-

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

3Er 199."

1599.-

MINI-CAMCORDER
r

WAS/DROOG KOMBINAT1E
PHILC0104RVS1000T

2399.-

SONY CAMCORDER

F375,8x motorzoom, hi-fi, fader, afstandbediend. '2220 -

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. *2099 -

1299.-

" 11

SONY TOPKLASSE
MINI HIFI SYSTEEM

Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

799
Sm

1

MHC5600; Exklusief design 2 versterker
systeem 2x60 +• 2x40 Watt, digitale tuner, 40
v o o r k e u z e z e n d e r s , c a s s e t t e d e c k Quick
Reverse, dolby B/C + HX-PRO, CD-speler 1
Bit Pulse D/A converter, Digitale Sound
Processing, parametische equalizer. Boxen
bestaande uit 2 delen: midden/hoog en laag.
Inkl. afstandbediening.
Adviespnjs*2940.-

899.-

63 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

1195.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

1099.BLAUPUNKT VHS HI-FI

1000 TOEREN LUXE
BR—

750;4koppen,8 uur. *2095.-

1199.-
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ZANUSSI WASAUTOM.

SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

rden ~...»bezor9°

•^^•JLfeJiMi|ifcg3lleiSlHÉBBn

STUNT! 550 TOEREN

1399.-

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening. * 1 1 45.

899.-

AEG TURNETTE

HRDX20; Afstandbed.
;tandbed.*879.*879.-

ft

579.-

999.1000 TOEREN RVS BL

1S-HQVID
STUNT! VHS-HQ
VIDEO
1

449.

1099.-

PJftt^PlüSSSi ||B£gJÜL»d

SONY 3 KOPPEN VIDEO

'ype KSV; De nieuwe met 260
iter inhoud. Adviesprijs'1199.-

SIEMENS KS2648

265.-

160 LTR. KOELKAST

160 liter, 2-sterren vriesvak.

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

TJfflBMnpHtiËEn

V21 2; afstandbediend. '1000.

375.758.PELGRIM SUPERLUXE
445.GAS-ELEKTRO FORNUIS
PHILIPS 160 LITER

1 440 jasmijn. Adviespnjs*1 225.-

575.
BAUKNECHT
HT160LTI
160 LTR

998.-

Adviesprijs*869.369.-

595.-

4 koppen, afstandbed. '1 695.-

849. -

*ti GRUNDIG51CMTEKST
f,
? ARISTONA 51 CM
&
BLAUPUNKTPM3741

498.-

TypeTD50;Adviesprijs*649

349.-

FK055A; Elektnsche - INFRA - oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

1098.-

ATAG INFRA TURBO

499.- OPZETVRIESKASTJE

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
perfekt beeld, afst.bed. '988.-

BAUKN./BOSCH/AEG

AKAI VHS-IHQ VIDEO

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviesprijs. *595.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

VSF200; Afstandbediend. *768.

549.CONDENSDROGER"

549.

GRUNDIG 63CM

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

799.- BAUKNECHT LUXE
SIEMENS CONDENS"

KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

1299.-

MIELE DROGER

Type ST63-450; Adviesprijs *1879.-

1099.

MERKCENTRIFUGE"

Voorongekend lage prijzen. Bijv.:

SONYUX90II
10 voor
ASF E180 SHG 4 voor

.

3O.33.-

ZESTIEN ËLEKTRO^SÜPERS IN DE RANDSTAD
"

•

•

Bij BCC kunt u electronisch betalin met l HAARLEM
de PIN<ode vin uw bank- of giropts
l Winkelcentrum Schalkwijk
(zonder extra kosten). BCC gtmakl : l Rjyièradreef 37

'

•

•

'

'

l BEVERWIJK
l Wihkeldentrum De Beverhof
IMIMJiIVJli-W-lvl

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848.-

plgïk
laan?

CQQ _
ö«IO.

1199.- STUNT!! VRIESKIST!!
348.169.-

AUDIO- & VIDEO CASSETTES

,

968.-

ATAG GAS-ELEKTRO

1348.

RVSREVERSEREND

^iTOflTOM

410IV; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs* 1 735.-

ZANUSSI WASDROGER

PANASONIC VIDEO

688.-

ZANUSS1140 LITER

495.-

849.

KN5404; Gas-elektro. *1049.-

ETNA FORNUIS

BOSCH KTF1540

SONY VHS-HQ VIDEO

558.638.-

ETNA FORNUIS 14.00

345.- INDESIT G/E FORNUIS

PHILIPS 140 LITER

V315; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbedienmg.*1220.-

J30; VHS-HQ, 3 koppen. '1 1 57.

M
'ft

695.-

BOSCH 2-DEURS

BLAUPUNKT 55 CM BLAUPUNKT VIDEO
STUNTSUPERTELETEKST RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

948.ARISTONA TELETEKST

899.-

595.

Inclusief aparte 2800-toere
centrifuge. Adviesprijs.*1375

bediening
70KV9717; Adviespnjs*2275.- Inkl. afstandbediening

a
n

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische 130 LTR. KOELKAST
PHILIPS CC1000, echter me Oerdegelijke tabletop. Zeer
REGELBARE centrifugegang raaie uitvoering metformica bo- Type KN5402WO; Adv. *849.101850 t.p.min. Thermisch ge venblad. Officiële garantie.
stuurd, eco-knop. '1495.-

499.JVC VHS-HQ
HQ VIDEO

*ft

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

SB01;HQ,afst.bed.Adv.*995.5t.bed.Adv.*995.-

1048.

SHARP KOMBI R7V10

749.-

539.-

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

649.-

PANASONIC NN8550

895.-

ARISTONAV VHS
VHS VIDEO

n
*

R8180;750 Watt + draaiplateau.

BAUKNECHT2304

GRUNDIG VHS VIDEO

VR200; Afstandbediend.
idbediend. *825.'825.-

1298.-

PHILIPS/WHIRLPOO

SHARP3IN1 KOMBI

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.*799.

669.-

ft ARISTONA 55 CM
*
STEREO TELETEKST

_

a JJ?3

PHILIPS VHS-HQ
HS-HQ VIDEO

B

495.595.-

7QQ

1299.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

1398.-

445.-

SONY HI-FI VIDEO

375.-

R
S BLAUPUNKT70CM
® STEREO TELETEKST

599.-

ZANUSSI 2-DEURS

HOLL. 1000 TOEREN

F65; 4 koppen, VHS-HQ. * 1894.-

485.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt
om2bordeninteplaatsen. *1095.-

Nederlands topmerk. *1 1 99.

«linKGl • ur^''

PANASONIC VHS HI-FI

VS702; HO Super Vision, +
TELETEKST+ PDCi*1409.-

37 CM KLEUREN-TV

549."

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

INDESIT 1200TOEREN

830; TOPKLASSE' '1899.-

4QQ _

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

Voorlader, centrifugegang NDESIT 2-DEURS
1200trn/mm., rvs trommel, 'ype 2023.; Tweedeurs 4zeer zuinig. Adviesprijs* 1 299.- terren kombikast. Adv.*899.-

JVC VHS HI-FI VIDEO

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

KOMBI MAGNETRON

Ondanks grote inhoud komakte afmetingen. Kwalitatief
itstekende koeler/vriezer.
\dviesprijs "848.-

SHARP HI-FI VIDEO

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

^V?1?1

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

849.-

1295.-

859.-

1195.PHILIPS / WHIRLPOOL
865.BAUKNECHT WA6500
795.-

VCH80; VHS-HQ, mkl. afType 25GR5760; 63cm flat standbediening. Adv. '1299.square, m-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en
afstandbediening. Adv.*2075.-

Nederlandse Philips garantie.

JIIELE KOEL/VRIES

De grote AEG kollekUe bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze A E G / B C C stuntaanbieding? A d v i e s pnjs'1549.-

t ^fr.' ^&

VR502; VHS 'High Quality',
8 timers, Hi-Fi stereo. *1599.-

1395.70 CM TELETEKST

'HILIPS/WHIRLPOOL

\l MAC/
1445.BAUKNECHT
K/V
AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS/WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

HI-8 TRAVELLER

1299.JVC SUPER CAMERA

ANUSSI K/V (OJ)

1000 toeren. Adviesprijs* 1878.-

TR705; Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330.-

PANASONIC NVG1

3?r 239.-

m 479.- §Èr 269.1395.- EEJ 719." m 349.829.-

SIEMENS 1000 TOEREN

1249.-

VHS videocamera '1895.-

219."

SAMSUNG DIGITAAL

60; CCD, 6x motorzoom, Superimpose, hi-fi Adv.'2299.-

1299.-

SET

'

"

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

'
.

"

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM .
MAARSENBROEK

.

.
. .
'Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
importeur of fabrikant

INDESr
D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviesprijs*1099.-

CQQ
Uil 3."
BAUKNECHT VW3PR

prei|
7QQ
.
llj'JJvY
• 7j|?l
BOSCH VWPS21 00
MIELE VW G521

1479.-

z a t e r d a g ; ............ 9 tot 5 uur KOOPAVÖND: ,
Badhoevedorp vrijdag ..'.....;........7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ........ ... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ..... 7 tot 9 uur

donderdag 17 december 1992
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WINTERAKTIE
Vil Slllel

Bij De Goede Schoenmakerij
Kerkstraat 32, Zandvoort •
Elke klant die na 1 januari zijn/haar schoenen laat repareren en vóór 23 januari weer ophaalt kan bij ons, na het
beantwoorden van een paar vragen, meedingen naar één
van onderstaande prijzen:
1 damesfiets, 1 herenfiets, diverse waardebonnen en
voor elke klant een attentie.
De uitslag volgt op 28 januari in deze krant

m
P

OPLAAD-^
BARE
;
fKOPS
V
pLISHAVE N

HS800;Oplaadbaarscheericheertechniek. Adv. '21 0.-

BCC
PRIJS

109.-

TEFAL;GOURMET;

Gourmetten; racletten en grilSüper luxe, elektronische! leren. Inkl. 8 pannetjes. *195.keukenmachine, 500 Watt,!
Inkl. sapcentrlf uge, cltrus-l

lrikl. tondeusé en wand- tres. Advlesprljs. *300.h:oüder..Adviesprlis*99.-

69.-

3CC^
oRIJSA

SUPER BRAaN^ :;
KEUKENMACHINE mei

De Zaterdagacademie is
erkend door de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen op grond van
de Wel op de erkende
onderwijsinstellingen.
De (mondelinge) lessen
worden gegeven op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur.
Leslokaücs: Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch, Den
Haag, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zaandam en
Zwolle,
Startdata:

Tevens wensen wij u
Prettige Feestdagen

+;* PERS. GOURMET
Inkl.recepten en spatels.
BCC1
\PRIJS i

vanaf 16 januari 1993

STUDIEGIDS

Vergeet niet uw schoenen die nog bij ons staan,
vóór 1 januari op te halen i.v.m. BTW verhoging!

Kompakte alleskunner.

In open envelop, zonder
postzegel, zenden aan
ZATERDAGACADEMIE
antwoordnummer 234
8200 VB lelystad
tel, 63200-26 8 95

ZATERDAG ACADEMIE
Imroduiiii: PC'-peliraik, Werken mei MS-DOS
Tekstverwerken met Word Per! eet
PDhtmcHiles MG I. AMHI modules MI- (l en III: l
Basiscursus puhlu. rel.Hions.Puhlic rel.ilions. NCiPK \
Puhhe reUnons. NCiPR-B lullnuin \nMmlimi Ki>iin,hiiii<iil
Prakli|kdiploni.i m.iiketmi:. Marketing NIM'VA
Marketing NIMA-U iiillnnin \m\inJam Kutliiiltiminl liiihn
Managemenl-assistentie)
Management niiddetik.ider l en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploniu boekhouden (ook deeleertilic.alen)
Moderne hednitsadmiinslratie (ook deelcertilicalen)
Prakti|kdiploma loonadministratie
Basisdipl belastingrecht lallieain \m\inJniii Kniiiiilniinu l in
Toerisme/recreatie. SBPR I

Zend mij \rijblij\eiu) de uratis studiegids 1992/93
dhr/mw
posteotle/pkiats
leleloon
Mi|n interesse gaal uit naar

473(1

plalen,thermostaal.Adv.M69.-

IBRAUN MICRON 2005

Ipjatlna veredeld micron
lijheerblad+tondeusé. *154.-

BCC1

PRIJS*
liUXEBRAUN
IPQKETSHAVER^: ;

PHILIPS ^ ;
STAAFMIXER^ ^ ^
Pureren, mengen/hakken.

S

Snoerloos Brauri scheerapp.
met blokkeringssysteem.

BCC1

FRITEUSE 2800.10 ;;:v:

PRIJS*

Groot, rechthoekig model
f II ter. Zeer goed getest. *211 .

1

BRAUN;
EXAGT
BAARDTRIMMER

LUXE HANDMIXER f •:

FRIET-FONDUE SET
NOVA- Inkl. fondue vorken.

3 snelheden handmixer +

iitb'ndeuse:Adviesprljs *95.-

MOULINEX FRITEUSE IJL,
lnkl.fonduemoaelijkheld.lv

BCC^
PRIJS*

BCC1

PRIJS*
TEFALÏFRITEUSE
BCC1

1PR/JSJ
PHILIPS BEAUTY-SET

THERMOS STUNT
i
h O-kops kof f lezetter+triér-

diverse hulpstukken voorl
p'edicure, manicure enl
TVpe;^FK40. Met dubbel-.. - .6- _M -..
wandlge5 warmhoudkan; nlH" ^? S ü p e r t o p en

BCC1

-- •
\PRIJSi
BRAUNïLADYSHAVEu
|l10/120Volt.Adviespri|s-79.-

AEG1000V(ATT (400.3)

BCC1

rscc1

PRUS^

I

\PRUSi
lAOaWATTLUXE v ^

BRAUNSILKEPIL
:v
Epileerapp. bekend van de
T^Adylesprl|s::*l80;-; '.

Inkl.opbergruimte vcoraccessoires en traploze ëleWro-

10-KOPS
HD5176 • kof f iezetter. *65.-

^CO

268.-

\PRUS*
BCC
IMIELE;STOFZUIGER
PR/JS^
nn.iiii ,^r-^,r- .r,r> „S248I + TURBO-BORSTEL,
BRAUN KOFFIE APRIil400W; super stofzuiger.
1

54.95B!ïPlEW^/|*

GEZICHTSSQLARIUM
*?ÜVA-Tt-buizén.*135

BCC1

PHILIPS HR6500

PRÜS^

1100 W. draaltop. Adv*360.-

BCC1

ELECTROLUXiOOOW
KRUPS ESPRESSO'
i j^RMEN KRULSET •
koffiezetapparaat in één. *319.1^rollers':iri3 maten. In1
Iklusief clips. Adviesprijs'99.-l BCC

188,-$

PR/JS>

BCC1
PRUSj

Meganische krachtregeling
en 5 voudige luchtfilterlng

-.MOULINEX)
S OVEN

ó

wij Dczorgcn u er iicvcr

"W7"4 4

—W&&&
PHILIPS;HR6183 >

1138^

ELEGTROLUXZ99ÏI

Aan het eind van het jaar regent

rooster Adviesprijs.*269.-

PRJJSj

179^

PHILIPS MINI;OVEN ^
Toaster oven + tljdklok.

SUPËRvkOOKPLAAT

198^*

ATAG KOOKPLAAT
+ gratis vonkontsteker!

358.-*

PBBÉNi RADIATOREN,
leverbaar In alle maten |

IDüii me KtrWuo
|PLIF^_DEKENS _

m

;

llType 1405; Geschikt voor
IJieidingwater doorvunleklIPELGRIM WASEMKAP
PRIJS*

i|2zO Volt + zwakstroom.

,

BCCP
PRIJS*

11 f^'Ü*

stelde betaling' tot l september

i ^ f^~\Tf^i^

zeer compleet uitgeruste 309 GLX
klaar om in te stappen. Met z'n

invloed hebben op de pri|/.en Die
bh|vcn onveranderd.

zuinige motor één van de meest

Kortom. Wij bexorgen u graag

Dat bedoelen wc niet onvrien-

1903. En de keus is zeer ruim.
* De nieuwste modellen 106

delijk. Maar in plaats van u een goed

staan in de showroom. Inclusief de

economische auto's in zijn klasse,

een goed nieu\\|aar. Dat laten we

jaar te wensen, bezorgen we u

106 diesel, de 106 vijfdeurs en

vanaf f25.950,-.

er liever een. Daar doen we ons

de 106 Ace met al z'n extra's, vanaf

ook merken als we u een inruilprijs
voorstellen op u\\ huidige auto.

uiterste best voor.

het stuur van de Peugeot 405

Want uiteindelijk zien \\ e graag

* Neem nou hett'inancieringsaanbod op de Peugeot 106 en 205

f19.995,-.
* Ookclc 205-serie hebben we
voor u in huis, waaronder de

Bekroond als Auto én Zakenauto van het Jaar en onlangs ver

dat u met een goed gevoel 1993
binnenrijdt.

personenauto's. Wij lenen u 10.000
.gulden tegen nul procent rente

nieuwe 205 Accent, vanaf f22.490,-.
* Bent u op zoek naar een

nieuwd, vanaf f 31-955,-.
* Overigens zal de invoering

over 18 maanden. Of geven u uitae-

groter model Peugeot? Dan staat de

van de BPM per l januari 1993 geen

het wensen. Echter niet bij ons.

CÜXE HAARDROGER llzejfrelnigende grlll-Dak1200WATT+ DIFFUSORlloven # regelbare ther-

8CC"

\~^£^>~7/^\4*£~\£*>if\

* Of neem eens plaats achter

IE VOELT IE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

PRUZENINCL BTW EXCL KOSHN RIJM A A R M A K t N DE UITGESTELDE BHALIING IMAX 10 000 l WORDT VtBS i REKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN BIJ HS T BKR] ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDI N VAN
AANSCHAF TUSSEN l LN 31 U <>! EN REGISTRATIE VOOR 31 l <H 'NFORMEER NAARD1 MOGEIIJMIEDEN \MJ7IGINGLN\OORUIHOUDIN

Drinkt gewoon uit de kraan.l|WH1 SS; 3 standèn..*280.-

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
EXTRA KERST KOOPAVONDEN
19.00 -21.00 uur. ALLE FILIALEN

Maandag 21 dec, Dinsdag 22 dec. en woensdag 23 dec.jgeopénd
••'.' • • , . ' \
Donderdag 24 dec. na.17.00 uur gesloten. : ,

PEUGEOT.
DYNAMISCH OI> Wl-G.

Eindelijk na 4 maanden wegwerkzaamheden
kunt u weer komen in

't TRUIENPARADIJS
Onze voorraad is wegens
onbereikbaarheid te groot vandaar deze
grandioze uitverkoop

JÜs altijd 5 films een hele we^k
:id(c^
Ook verhuur van Nintendo en Gameboy spelletjes

Wij zijn geopend 24 december 11.00 tot 21.00 uur
Beide kerstdagen open van 1 3.00 tot 1 8.00 uur
O^

CprnrSlegërsstrqdf 2 b, tel. 02507-12070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

té
té
té
té
té
té
té
té
té
té
té
té

Dames- en herentruien
slechts

ƒ25,--

Sweatshirts
slechts

ƒ 25,--

té
té

Nog enkele trainings-

té
té
té
té
té
té
té
té
té

pakken voor slechts

ƒ 49, ~ «f

9
9

Tevens gedeelte nieuwe collectie binnen f
?

U kunt ons vinden aan de Zandvoortselaan f
355 A te Bentveld (naast Shell pomp)
\
Tel. 023-247745
f
Wij zijn elke dag geopend van 12.00 u. tot 18.00 u. \
Maandags gesloten.
•*M

Stralende deelneemster wint de ton

FOTO BOOMGAARD
iSRÖTÉ KROCHT 26
Uw film in l uur ontwikkelden
afgedrukt

^

0.95 et. p.st.
dubbelprint

B

Vergrotingen van uw negatief
13 x 18

ƒ 1.95

15 x 21

ƒ3.95

20 x 28
30 x 40

ƒ 4.95
ƒ 9.95

TEL, Ö25Ö7-13529

korting
bij ontwikkelen
en afdrukken

PORTRET AKTIE
Grote foto 15/21
normaal 30.-

Peniax PC 606 W

Konica Pop 30

volautomatisch
spatwaterdicht

draait zelf door
stelt zelf scherp;
automatisch
f

ƒ 299.-

lp Olympus Super zoom 110

Konica Big Mini

JU zeer kleine zoomcamera met
O 38-110 zoomlens
g3j spatwaterdicht
f

zeer klein
handig voor op
wintersport
f
volautomatisch J

VKyt

«P

nu

geldig tot 31/12

9.95

Ook voor
pasfoto's
en
portretfoto's
kunt u
bij ons
terecht!
P.P.

Sony video 8
camera's
-4 QQ

zeer klein
10 x zoom; band er in
en ... filmen maar.

Q-TQ
O f ï/i

Vanaf

ƒ1949.-

Motoren
De 16 kranten van Wcckmcdia verschijnen vanaf l januari
wekelijks met een bijzondere pagina 'Auto's & Motoren'. Met nieuwtjes en
actuele ontwikkelingen en aandacht voor grote evenementen. Plus elke week
een speciale rubriek over de mens achter auto en motor. Bel voor uitgebreide
informatie met Weekmedia Amsterdam (020-562.2618) of Weckmedia
Amstelveen (020-6475393).

Elke week het dagelijks nieuws!
Amilrrdami Madsbliul. Dlemcr Courant, de Nkuwc nijlimr, NlitiwsMad (.uaspcrtlum,
Hultrmtltlertie r»iirnnt Aimid\r«ns Mctkhlad Aalsnutrder Ciiuriinl
t Ithmirnsv (mirunl ik Rmidr \triur, tk Mt uu r Ut tipt r, /iiii<l\<mrisMrimsblu<t

'Ikheb
een ton?'
De vader van de winnares
dacht echt dat het allemaal
een grap was. De Postcode
Loterij had hem gebeld en
gevraagd ervoor te zorgen
dat de winnares van de Novemberton thuis zou zijn
'voor een leuke verrassing'.
Toen hij vertrok, miste hij
het telefoontje van zijn leven!
Want presentatrice Caroline
Tensen van Hitbingo had écht
een verrassing. In dit geval mogen we wel zeg- ,__
gen dat de foto's weisprekender zijn dan het
verhaal. De winnares had
precies één jaar meegedaan en het was de eerste
keer dat ze zo'n grote
prijs won. Zelden zal een
hoofdprijs beter van pas
zijn gekomen. Want binnenkort verwacht de winnares een baby. De pnjs
kan nu gebruikt worden
voor een e x t r a mooie
babykamer en voor het
opknappen van het huis.
Er b l i j f t dan nog meer
dan genoeg over voor
een g e w e l d i g e feest-

Het is duidelijk: foto's zeggen
meer dun woorden!
maand! Want het winnen van
de hoofdprijs is geen grap: het
is écht.
Bent u nog geen deelnemer?
Dan is hier een goed voornemen voor het nieuwe jaar: doe
mee voor slechts één tientje
per maand en stuur de WINEEN-MILJOEN-BON op. De
honderdduizend en het miljoen
liggen ook binnen uw bereik!

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
* Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

U 1lot (ƒ10,-) per maand L)

loten (a ƒ 10,-) per maand

De loten worden voor due maanden tegelijk geïnd
A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode:

i

i

Postbanknummer:

De winnende
Thuisbingonummers van
8 december:
2 16 22 31 39
6 17 25 32 40
11 18 26 34 43
14 19 27 35 44
15 20 30 38

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcode Als u
hel met een afschrijving met eens bent dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan ieder moment Hiervoor kunt u zich per bnel wenden tot het secretariaat van de Nationale
Postcode Loterij Van Eeghenstraal 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt vernchl door
Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgsliisten en reglement zijn verkrijgbaar bil het secretariaat
Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast
met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177 89 d d 20-10-1989 Zetfoulen voorbehouden

i

i

1-1

i

i

Plaats:

Banknummer:

NATIONALE
1?

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel/ naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag
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„Zo werkt het in de politiek,"
zegt Frits van Caspel. Vorige
week is hij door het CDA en
D66 uit het college van Burgemeester en Wethouders gewerkt. Volgens hem 'volkomen
ten onrechte'. „Je moet er tegenkunnen om volstrekt onrechtvaardig behandeld te worden. Ik heb als VVD-wethouder
flink aan de weg getimmerd.
Dus eigenlijk gaat het heel goed
met de VVD. Maar dat roept
kennelijk aversie op."

• Frits van Caspel: „Om een en ander uit te
voeren, heb je een gemeenteraad nodig die
bestuurskracht heeft. En daar ontbreekt hel
nogal eens aan."
Foto Bi.un suinun

Frits van Caspel
vindt zichzelf
'onrechtvaardig
behandeld'

door Joan Kurpershoek

'Haal je een miljoen binnen, hoor je niets'

Kostenoverschrijdingen, zoals bij de renovatie van de rug-aan-rug woningen aan de
Prinsesseweg, komen in alle gemeenten voor, zegt Van Caspel.
„Alleen in Zandvoort mag dat
niet. Elders wordt het geaccepteerd, omdat de kosten bijna altijd hoger uitvallen dan de ramingen. Zelfs als die met de
computer tot op de spijker
nauwkeurig gemaakt worden.
Je kunt natuurlijk wel kijken of
je het had kunnen voorkomen.
Dus: heb je er schuld aan of heb
je er opzettelijk aan meegewerkt dat er tekorten zijn ontstaan?"
„Ik wilde trouwens met Acropolis over die rekening gaan
praten, maar ik kreeg er niet
eens de kans voor. Nog vóór het
onderzoek was die vertrouwensbreuk er ineens. Terwijl
zo'n onderzoek wel plaatsvindt
naar de rekening van Twijnstra
en Gudde, dat ingehuurd is om
de raadhuisuitbreiding te bege-

„Het is net als bij een
relatie: op een gegeven
moment is het over." Dat
zegt D66-wethouder Jan
Termes over de breuk
met
VVD-wethouder
Frits van Caspel. „Het
college moet een collegiaal bestuur vormen.
Maar als je elkaar niets
meer te vertellen hebt,
dan houdt het op."
„Vorig jaar is de verkokering begonnen," aldus Termes. „Het ging van het ene
incident naar het andere en
de overschrijdingen namen
te grote vormen aan." Volgens hem is een wethouder
zelf verantwoordelijk voor
zijn sector. „Van Caspel verwijst wel naar de wethouder
van financiën, Ingwersen,

leiden. De burgemeester is
„Dat is allemaal weggegooid
daarbij projectleider. Die reke- geld. Maar dat kun je van mij
ning is fors overschreden, maar niet zeggen. Ik heb nooit geld
daar hoor je niemand over."
over de balk gesmeten. Op de
bebouwing van de voetbalvelden heb ik niet bezuinigd, omPolitiebegroting
dat de kwaliteit optimaal moest
„En ook als de politiebegro- zijn. En dat geldt ook voor de
ting wordt overschreden, hoor renovatie van de woningen aan
je niemand. Of als er zomaar, de Prinsesseweg en de Koningzonder raadsvoorstel, tachtig- straat. Ook al was ik beslist
duizend gulden wordt uitgege- geen voorstander van renovaven om op het oude circuit een tie, want ik zag daar liever
nieuw woonwagencentrum op nieuwbouw. De kostenoverte richten. Dat is daar volstrekt schrijding daar is voornamelijk
tegen mijn zin tot stand geko- ontstaan, doordat er bij die remen. Want het is een openbare novatie een enorme hoeveelorde probleem en daarvoor is heid narigheid tevoorschijn
de politie ingehuurd. Dan moet kwam. De situatie was veel
niet de gemeente ergens anders slechter dan het leek."
een nieuw centrum gaan inrichten. Dat is een schandelijke
zaak." Van Caspel wijst erop, 'De dupe'
dat daarvóór al tienduizend
„Ik heb overigens pas in nogulden gespendeerd is om het vember van die overschrijding
terrein van de voormalige hard- gehoord, hoewel ik regelmatig
draverij geschikt te maken bij de dienst heb aangeklopt
voor de woonwagens. „Buiten met de vraag, hoe het met de
mijn weten om," zegt hij.
kostenbeheersing zat. Alleen de

gemeentesecretaris heeft die
brief van 24 maart toen gezien,
zijn paraaf staat erop. Daarna
is'ie kennelijk bij een ambtenaar in een stapel blijven liggen. Zelfs het sectorhoofd wist
er niets van. Hij heeft pas geleden ook in het college verklaard, dat mij niets gemeld
was over die brief. Daarom
heeft het mij verbaasd, dat Ingwersen dat niet zei in de commissie voor Financien. Op de
vragen van Plieringa had hij
kunnen zeggen: het heeft de
wethouder ontbroken aan informatie, daarvan is hij nu de
dupe geworden."

grond van dat terrein, ook dan
hoor je niets. Die kosten werden veroorzaakt door een verscherping van de milieu-eisen,
daar kun je niets aan doen.
Doordat ik wat heb kunnen regelen met de gemeente Beverwijk, waren we negentigduizend gulden kwijt, in plaats van
acht ton. Maar dan laat niemand blijken dat'ie blij is met
zo'n goed resultaat. Terwijl de
overige collegeleden elkaar wel
om allerlei onbenulligheden,
zoals een goede toespraak,
complimentjes zitten te maken."

Volgens Van Caspel is er op
gunstige berichten van zijn
kant nauwelijks gereageerd.
„Als je een subsidie van ruim
een miljoen binnenhaalt, voor
die 155 woningen op de voetbalvelden, dan hoor je helemaal
niets. Of als je ruim zevenhonderdduizend gulden bespaart
op de afvoer van de vervuilde

Bestuurskracht

D66-wethouderJan Termes:

schets is wel goed, maar een
groot deel van de inhoud,
daar kunnen we met achter
staan. Dat had trouwens toch
in februari, bij de behandeling van de structuurschets
in de gemeenteraad, beslist
problemen gegeven. Ik denk
vatie van de woningen aan de dat dat ook voor het CDA
Prinsesseweg. „Het kan niet geldt."
zijn, zoals hij zegt, dat je alleen
maar 'eindcontroleur' bent."
Termes sluit niet uit dat een Ingwersen
CDA-wethouder Peter Ingaantal planhen uitgesteld moet
worden. „Er staat teveel op het wersen wil weinig zeggen
vuur, in de kapitaalsfeer. Te- over het besluit van Van Casveel voor het ambtelijk appa- pel om op te stappen. „Zijn
raat om dat nog goed te kunnen beslissing waardeer ik," albeheersen. Ik denk dat je prio- dus Ingwersen. „Het lag in de
riteiten moet stellen, een aantal lijn der verwachtingen. Ik
zaken zal in de koelkast gezet vind dat hij dit goed draagt."
moeten worden. Je moet niet Op het verwijt van Van Casteveel hooi tegelijk op je vork pel, dat Ingwersen hem in de
nemen." Hij denkt daarbij met commissie Financien wel
name aan de structuurschets. had kunnen verdedigen, wil
„Het fenomeen structuur- hij niet ingaan.

i

Hij verwijt de rest van het
college 'gebrek aan bestuurskracht'. „Als je ergens toe beslist, dan moetje er ook achterstaan. Bijvoorbeeld met de
structuurschets. Als het college
besluit dat het concept naar
buiten gebracht mag worden,
waarna later twee wethouders

' Op een gegeven moment is het over'
maar die is natuurlijk geen superwethouder. Die komt niet 's
morgens de kas openen om
hem 's middags te controleren
en weer af te sluiten."

dat uiteraard piet compromissen. Maar als je je er niet meer
in herkent, dan is er een probleem."

De WD-er Van Caspel is niet Uitglijders

'zomaar weggestuurd'. „We
hebben al eens eerder met elkaar gepraat," zegt de D66-wethouder. „Maar je zit er met
voor de mooie blauwe ogen van
de ander. Je zit er voor een politieke boodschap, en daar moet
je achter kunnen blijven staan.
Anders verlies je je eigen geloofwaardigheid. Je eigen profiel
moet herkenbaar blijven, al is

Een sluitende oplossing om
financiële tekorten te voorkomen, blijkt nog niet voorhanden. „Met name in die sector
moeten goede afspraken worden gemaakt om uitglijders te
voorkomen," aldus Termes. Hij
wijst op de tekorten bij de bouw
op het Zandvoortmeeuwenterrein, bij het opstellen van de
structuurschets en bij de reno-

verklaren dat ze er niet achter
staan, dan heb ik het gevoel dat
mijn benen onderuit geschopt
worden. Want het is niet alleen
een rapport van een stedebouwkundige, het is ook een collegestandpunt geworden."
„Zowel het college als de gemeenteraad moeten achter die
structuurschets gaan staan.
Dan pas kun je het bedrijfsleven ervoor interesseren. Dan
pas gaan zij berekenen wat de
uitvoering zou kosten. Als gemeente hoef je niet te gaan rekenen, het bedrijfsleven zou
dat toch weer overdoen."
De kostenstijging van de
structuurschets van 250 naar
driehonderdduizend gulden,
zou voornamelijk twee oorzaken hebben: enerzijds zou het
stedebouwkundig bureau alle
risico's van verkeerde inschattingen 'incalculeren'. Andefzijds vertrok de eigen stedebouwkundige van de gemeente,
waardoor zijn werk door een
externe moest worden overgenomen. „Maar daarvoor hebben we het salaris van de interne medewerker aangewend,
waardoor het feitelijk maar negenduizend gulden duurder
werd. Als er daarover dan zo'n
kabaal gemaakt wordt, kan ik
niet anders dan mijn schouders
ervoor ophalen. Dat is een beetje zoeken."

het een enorme belasting als
het verkeer wordt omgeleid.
Dat vind ik dan een goed resultaat."
„Om een en ander uit te voeren, heb je een gemeenteraad
nodig die bestuurskracht heeft.
En daar ontbreekt het nogal
eens aan. Er zijn raadsleden die
het heel interessant vinden als
mensen met hun bezwaren
naar hen toekomen. Die willen
populair zijn. Maar ze vergeten
dat ze er zitten voor de gemeenschap als geheel, en niet voor
individuen. Daardoor heb ik
een aantal plannen er echt
doorheen moeten wurmen, zoals de Bramenlaan, Paviljoen
Zuid en het hotel boven aan de
Kerkstraat. Met name D66 lag
nogal eens dwars. Maar belangenbehartiging van individuen
is niet de bedoeling. Als de gemeenteraad zich daar aan overgeeft, dan wordt hij gestuurd in
plaats van dat hij zelf bestuurt.
Je moet standvastig opereren.
Als je je steeds laat leiden door
kritiek, dan bereik je niets."

Salaris
Dienstbaar zijn aan die gemeenschap. Dat vindt Van Caspel ook zijn volgende taak in de
gemeenteraad. Hij is immers
van plan door te gaan als raads-

lid. „Ik heb de VVD-fractie voor
honderd procent achter me
staan. Dat hebben ze bij herhaling verklaard." Daarnaast
wordt hij weer 'actief werknemer' van de provincie. Voorheen was hij daar waarnemend
hoofd van het bureau Ruimtehjke Ordening en Stadsvermeuwing. Bij zijn aanstelling
als wethouder werd hij 'op non-actief' gesteld. „Wat m'n salaris betreft, ga ik er op vooruit."
Hij lijdt er niet onder, zegt
hij, onder deze stap terug naar
een raadsstoel. „Ik kijk met genoegen terug. Ruimtelijke Ordemng functioneerde zeven
jaar geleden nauwelijks. Ik
vond het leuk om de medewerkers enthousiast te maken voor
de ruimtelijke ordening van
Zandvoort. Ze zijn flink onder
druk gezet en ze werken dan
ook als paarden. We hebben
heel veel kunnen bereiken.
Maar ik voel me nu niet akelig
of erg geraakt. Sinds het in de
krant heeft gestaan, word ik
door allerlei mensen aangeklampt die me dat vragen. Het
leeft kennelijk in brede lagen.
Ik had het ingecalculeerd. Je
moet er tegenkunnen om volstrekt onrechtvaardig behandeld te worden. Maar ik kan
heel goed relativeren. Ik weet
hoe het hier werkt."

geeff u meer!

Groeperingen
„Ik heb overigens geprobeerd
aan die structuurschets een
breed draagvlak te geven, door
er allerlei groeperingen bij in te
schakelen. Maar je kunt natuurlijk niet iedereen ter wille
zijn. Je moet wel goed luisteren,
maar uiteindelijk afwegen waar
de gemeenschap het meeste belang bij heeft. Zoals bijvoorbeeld bij de hoofdwegenstructuur. Voor sommigen, met
name in Zuid, gaat de situatie
iets achteruit. Maar voor anderen, bijvoorbeeld aan de Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat en de Hogeweg scheelt

LEBBIS EN JANSEN

MENINGEN

Zeventien scheef schaatsers en een vogelpoepj e
Oud PvdA-raadslid Gert
Toonen heeft zo zijn bedenkingen bij het opzijschuiven van
'slachtoffer' wethouder Van
Caspel. Alle aandacht op één
man vertroebelt het beeld. Volgens Toonen hapert er een en
ander aan het functioneren van
het hele gemeentebestuur, gemeenteraad Inclusief college
van Burgemeester en Wethouders.
Hoewel ik sinds enige jaren
de politiek nog slechts vanaf de
zijlijn volg, kan ik me niet aan
de indruk onttrekken, dat de
Zandvoortse gemeenteraad zijn
onkunde wil verbloemen middels het slachtoffer Frits van
Caspel.
Een spoor van politieke blunders en financiële flaters achtervolgt deze gemeenteraad.
Gedeeltelijk als erfenis uit de
vorige zittingsperiode, .-naar
vooral veroorzaakt in deze periode. De hoofdrolspelers zijn
bijna allemaal dezelfde personen.
Een klein overzicht:
- De ellende rondom de afdeling sociale zaken, veroorzaakt
door de toenmalige gemeentesecretaris Merts, waar noch het
college noch de raad ook maar
enigszins vat op had.
- De missers rondom de totstandkoming van Gran Dorado
(schoonmaken
vervuilde
grond, de weggeefprijs van de
grond en de 700.000 gulden die

Zandvoort jaarlijks uit het gemeentefonds zou krijgen en
dus niet kreeg).
- Twee in het oog springende
milieudelicten, gepleegd door
de gemeente (storten vervuilde
grond op het binnenterrein van
het circuit en het storten van
vervuild slib bij de rioolzuiveringsinstallatie).
- De overschrijding van de
kosten van de structuurschets,
terwijl van de vorige structuurschets overigens geen letter is
uitgevoerd!!
- De thans aan het licht gekomen overschrijding van de kosten van de renovatie Prinsesseweg/Koningstraat.
- De overschrijding van de
politiebegroting.
- De belabberde uitvoering
van de sierbestrating aan de
boulevard (.voor veel geld
slecht materiaal en krakkemikkig uitgevoerd).
- Het opofferen van een
groot deel van het unieke landgoed Groot Bentveld
- Het spenderen van veel gemeenschapstijd- en geld aan
het zoveelste utopische toerismeplan met eilanden, pieren en
allerlei andere niet te realiseren
tierelantijnen.
- Het presenteren van begrotingen waarin slechts het binnenhalen van geld centraal
staat en waarin het ontwikkelen van beleid op welk gebied
dan ook praktisch geheel ontbreekt.

- Tot slot was er nog de „geringe" miscalculatie van het
Zandvoortmeeuwenprojekt
met slechts iets meer dan 100%!
Zomaar een opsomming van
feiten die onlangs in de krant
stonden of me ter plekke te binnen schoten. Ongetwijfeld is
deze lijst voor uitbreiding vatbaar, er vallen echter voldoende conclusies uit te trekken.
Want het kan natuurlijk niet
zo zijn dat dat allemaal op Frits
van Caspels conto geschreven
kan worden. Bij welk punt men
ook stilstaat, telkens kan de
vraag gesteld worden: Hoe
werkt de gemeentelijke democratie ook weer? Hoe is de procesgang? Waar en wanneer
wordt wat beslist?
Eigenlijk is het heel simpel.
De gemeenteraad formuleert
een aantal beleidsuitgangspunten (collegeprogramma bijvoorbeeld) en zo mogelijk een
tijdsplanning.
Het dagelijks bestuur (= het
college) gaat er vervolgens mee
aan de slag. Ambtenaren krijgen opdracht de beleidsvoornemens uit te werken en te toetsen aan de wettelijke kaders.
Daarna dienen de eventuele
financiële consequenties berekend te worden. Dat alles behoort te gebeuren onder leiding
van de betreffende wethouder.
Als het hele zaakje zover rond
is, gaat het concept naar het
college, met alle daarbij behorende stukken. Dat kan soms

een aardig stapeltje leesvoer
zijn. De leden van het college
moeten het hele dossier eerst
bestuderen, alvorens het in het
college te bespreken. Zijn zij ermee akkoord dan is het de
beurt aan de raad. Eerst in de
betreffende raadscommissie en
vervolgens ter vaststelling in de
raadsvergadering.
Eventuele inspraakprocedures laat ik hier gemakshalve
maar achterwege (daar doen ze
in Zandvoort trouwens toch
niet zoveel mee).
Simpel, nietwaar? Maar niet
in Zandvoort.
Blijkbaar gaat het hier allemaal anders, als ik althans de
kranten van de voorbije dagen
mag geloven.
Voordat ik daar verder op in
ga nog even iets wat essentieel
is voor het functioneren van
het college van burgemeester
en wethouders.
Weliswaar heeft iedere portefeuillehouder een afgeleide verantwoordelijkheid voor zijn beleidsterreinen, maar uiteindelijk heeft het gehele college de
totale
verantwoordelijkheid
voor alle beleidsterreinen bij de
voorbereiding en de uitvoering.
Daarnaast is uiteraard de
raad uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat op gemeentelijk niveau besloten
wordt.
Daarbij behoort de portefeuillehouder van financiën te
functioneren als de spin in het

web. Of, zoals oud-wethouders
Ide Aukema het altijd zo mooi
formuleerde: „Wat de andere
wethouders binnen hun portefeuille ook doen, als het om de
financiën gaat, komen ze uiteindelijk allemaal bij mij te
biecht". M.a.w., de bewaker van
de schatkist behoort bij alle financiele zaken de vmger aan de
pols te houden.
Ongetwijfeld heeft Frits van
Caspel fouten gemaakt. Mogelijk zelfs grote fouten. Maar er
was blijkbaar niemand in de
buurt om hem daarvoor te behoeden.
Sterker nog, het college en de
raad hebben (willens en wetens) een aantal zaken op hun
beloop gelaten.
De collegeleden zitten slechts
te rommelen in hun eigen portefeuille en de raadsleden in
hun neus.
Ik kan me in de afgelopen
twintig jaar geen raad heugen
waarin in zo'n korte periode zoveel blunders getolereerd, over
het hoofd gezien, vergoelijkt of
verzwegen werden.
Je kunt van Frits van Caspel
denken of zeggen wat je wilt,
maar deskundig op zijn vakgebied is hij zeker. Diezelfde kwaliteiten zijn in de raad in geen
velden of wegen te ontdekken.
En daar wringt hem nou juist
de schoen. Noch het college,
noch de collegeondersteunende partijen, noch degenen die
door moeten gaan voor opposi-

De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief
naar de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor dat
is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 m Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648

tie zijn m staat op basis van
kennis en inzicht beleidsmatig
weerwerk te bieden.
Hier faalt niet alleen een wéthouder, maar een heel college
en de gehele raad.
Het is lachwekkend en triest
tegelijk, te horen en te lezen in
welke bochten de diverse
, .volksvertegenwoordigers''
zich wringen om hun handen in
onschuld te kunnen wassen.
Pontius Pilatus was daarbij
vergeleken maar een heikneuter.
Het kost Frits van Caspel in
dit geval zijn wethouderskop.
Maar de grootste verliezer is de
Zandvoortse bevolking. Niet alleen worden we in de maling
genomen, de financiële consequenties komen ook nog eens
op ons bordje terecht. Alle politieke partijen in Zandvoort
kunnen zich, als zij zichzelf respecteren, dit aantrekken.
Er is maar een slotconclusie
mogelijk: In 1994 dient er een
totaal andere raad en een geheel nieuw college aan te treden.
Gert Toonen
Zanch oort

jakkeren in 60 minuten door 1992
Met hun inmiddels alweer zesde oudejaarsconference
in Amsterdam houdt het cabaret-duo Lebbis en Jansen
een traditie m ere Er is over hen geschreven dat ze
onderweg zijn de waardige opvolgers van Wim Kan te
worden Ze zijn nu al sneller, zonder spiekborden en met
z'n tweeen Natuurlijk wordt het weer een uur met
harde, snelle grappen over het afgelopen jaar. Een
voorstelling, die geen Amsterdammer zou mogen missen
U kunt bij die oudejaarsconference zijn op 22, 23, 24, 26,
27, 29 of 30 december. Er zijn per avond twee voorstelhngen van een uur Tegen inlevering van onderstaande
volledig ingevulde bon ontvangen onze lezers een korting van 5 gulden op de normale toegangsprijs van f 16,per kaartje. De voorstellingen vinden plaats m de Kleine
Komedie, Amstel 56-58 in Amsterdam Aanvang 20.15
en 22 00 uur. U kunt de bon inleveren bij de kassa van
de Kleine Komedie op iedere avond, dat er een voorstelhng is, of van te voren. Per bon kunt u voor maximaal 2
kaartjes korting krijgen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon ontvang ik f 5,- korting
per kaartje (max 2 kaartjes) voor de voorstelling van
Lebbis en Jansen in de Kleine Komedie.
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Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hammmga-Stutvoet
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Kwekerij P. M. KLEEFF

Auto- en Motorrijschool

v. Stolbergweg 1 tel. 17093
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Maak een keus uit
ons prachtige
kerstassortiment
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BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060
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Gr. Krocht 18, Zandvoort
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GESLOTEN

Rinko
nodigt u uit voor de
Sea Travel Show.
Clio DRAKKAR noir
accessoires t.w.v. f 2.795,voorf 650,-*
bootreis

Een 4-daagse bootreis
voor iedere nieuwe Renault-bezitter.
Renault viert de feestdagen met een royale aktle: de Renault
Sea Travel Show. Met diverse aktiemodellen, allemaal uitgerust met vele aantrekkelijke extra's. Maar we gaan verder.
Want iedereen die van 10 december t/m 2 januari een
nieuwe Renault koopt krijgt een 4-daagse bootreis naar
Zweden kado**. Voor u, uw partner en twee kinderen
(niet ouder dan 16).

Leuke verrassing voor elke bezoeker.
Daarnaast maakt ook elke bezoeker kans
op de 4-daagse reis naar Zweden. En
misschien wint u zelfs wel de exclusieve
hoofdprijs: een 18-daagse VIP-reis naar
Scandinavië voor 4 personen, ledere
bezoeker ontvangt in ieder geval een leuke
eland*"*. Dus tot ziens in de showroom!

Clio DRAKKAR noir.
Een stijlvolle Clio. De standaarduitrusting van de Clio, aangevuld met een aantal ijzersterke extra's. Accessoires: • zonwerend glas • achterruitwisser • sportieve lichtmetalen
wieldoppen • spoiler boven de achterruit in de kleur van de
carrosserie • stijlvolle DRAKKAR noir-striping én -badges
• in de kleuren grafiet grijs metallic en stratos zilver metallic
• Verkrijgbaar v.a. f22.645,-*. Inkl. genoemde accessoires.

HOOFDPRIJS
18-daagse VIP-reis
naar Scandinavië.

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Kom naar onze showroom en zet koers naar Zweden.
Van 10 december t/m 2 januari.

" Inklusief btw en exclusief kosten ri|klaar maken. Prijzen geldig t/m 31 /12/'92. Wijzigingen voorbehouden." Bij afsluiten koopovereenkomst paiticulieren van
10/12/'92 t/m 02/01 /'93 Lease en fleet uitgesloten. "* Zolang de voorraad strekt. Deelname leeftijd 18 jaar en ouder.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360 (showroom).

Weekmedao

Vrije tijd
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Veel rauwe groente bij diner
M

AEI KRAMER-PESEC woonde tot
haar 21ste jaar in het
Oostenrijkse Graz. Na 18
jaar Nederland vindt ze de
kerstviering in haar thuisEén op de zeven kerstboom- land nog steeds sfeervoller
verlichtingen voldoet niet aan en vooral folkloristischer.

Lampjes kerstboom
blijken niet altijd
voldoende veilig

de veiligheidseisen. Dit concludeert de Consumentengids (december) na een onderzoek van
77 verlichtingssets. Vooral verlichtingen voor buiten zijn niet
altijd veilig. Bij een drietal typen (Nice Horng TA 49321, Nice
Horng TA 4A2-0137 en Konst
Smide JUL 2002) was zelfs zonder toestemming gebruik gemaakt van het KEMA-keur.
Van de 77 verlichtingen zijn
er zeven (Rainbow 4A2-0194,
Nice Horng TA 4A2-0137,
"343909400", Festone Luminose, Gebr. Reiher 242/15, Star
Lights en 50 Party Lights) ronduit onveilig, vier andere worden
op dat gebied als matig beoordeeld. Met de onveilige sets
loopt men het risico dat aluminium slingers en met metaal
versierde kerstballen die met
lampjes in contact komen onder spanning komen te staan,
of dat men bij het indraaien van
een lampje zelf onder spanning
komt te staan. Sommige lampjes worden te heet.
In totaal werden slechts 29
kerstboomverlichtingen
als
elektrisch veilig beoordeeld: 25
van de 56 binnenverlichtingen
en vier van de 21 buitenverlichtingen.

Walk- en discmans
Hij maakt treinreizen minder
saai en maakt het mogelijk je af
te zonderen van de tauitenwereld: de walkman. In de Consumementengids van december
de resultaten van de tests van
12 walkmans (waarvan tien
met radio) en zes discmans
(draagbare cd-spelers). Voor
een goede geluidskwaliteit is
een goede hoofddtelefoon onontbeerlijk en veel meegeleverde hoofdtelefoons bleken onder
de maat, zo is de conclusie. Beste koop (goede kwaliteit voor
een redelijke prijs) bij de walkmans met radio is de Panasonic
RQ-V162 (ƒ 170) en bij de discmans de Sony D-33 AN (ƒ300).
De beste discman bleek de
Technics SL-XP505, maar die
kost dan wel ƒ 500.

Oostenrijk
In Oostenrijk speelt het geloof tijdens de Kerstdagen een
grotere rol dan in Nederland,
volgens Maria. Overal worden
kerstvieringen gehouden, ook
in bedrijven en scholen.
,,De meeste mensen hebben
thuis adventskransen met
daarin vier kaarsen, vier weken
voor Kerst steekt men de eerste
aan. De kerstboom zetten we
pas op de 24ste op, vaak met
echte kaarsjes erin. Voor we
naar de nachtmis gaan, houden
we pakjesavond waarbij het
kerstkind als het ware tracteert, jammer genoeg zonder

surprises of gedichten. Verder
bakt iedere huisvrouw in de adventstijd koekjes. Dozen vol en
het liefst zoveel mogelijk soorten. Je wordt echt doodgegooid
met koekjes."
In tegenstelling tot Nederland zijn in Oostenrijk veel restaurants tijdens deze dagen gesloten. Het is een familiefeest
en dat vier je thuis. Mari:
„Overdag eten we dan niet zo
overdreven veel. Bij het diner
staat er meestal soep op het
menu als voorgerecht. Daar
heb je enorm veel variaties in.
Als hoofdgerecht geen schnitzel, maar wild of gevogelte, bijvoorbeeld fazant. Daar nemen
we geen patat bij, dat is uit den
boze, maar aardappelkroketten. En verder veel rauwe
groenten, minstens drie of vier
soorten. Bijvoorbeeld tomaten,
sperziebonen in het zuur, komkommer. Als nagerecht kun je
bijvoorbeeld vers fruit met ijs
nemen. Het fruit moet je dan
wel eerst een paar maanden laten weken in stro-rum."
l• •

Grote delen van Indonesië
zijn islamitisch en vieren dus
geen Kerstfeest. Duitse zendelingen zijn er echter de oorzaak
van dat Noord-Sumatra geheel
protestants is en de bewoners

vieren daarom wel hetzelfde
feest als wij gewend zijn. Het is
zelfs het grootste feest dat men
kent, maar wordt wel volkomen anders gevierd.
„Wij noemen het Het Grote
Feest, 's Avonds gaat iedereen
naar de kerkdienst waar een
grote boom versierd is met echte kaarsjes, meestal een palmboom. Het hele jaar wordt gespaard voor mooie kleding die
je dan tijdens Het Grote Feest
aantrekt. Iedereen is dan in het
nieuw gestoken, een schitterend gezicht. December is echt
de maand om nieuwe kleding te
kopen. Op de eerste dag van het
feest gaan we weer naar de

DJO GABLAH (28)doorgaans het huis van de oudwoont sinds zeven ste van de familie, waar overijaar in Nederland en gens ook buren en vrienden te
is afkomstig uit het zuiden vinden zijn. Iedereen komt bij
over de vloer en het
van Ghana. Kerst staat er iedereen
wordt gedeeld.
in het teken van 'celebra- eten
Adjo: „Als de nachtmis is aftion'. Kortom, feestvieren gelopen,
begint het feest en dat
tot je erbij neervalt.
gaat de hele nacht door. Slapen
is er echt niet bij, want overal
Ghana
klinkt live-muziek en er wordt
Het Ghanese
Kerstfeest
komt een beetje overeen met
het Grote Feest op Noord-Sumatra, want als je ergens op bezoek gaat, neem je eten mee.
Het plaats van samenkomst is

kerk." Het 'Kerstfeest' op
Noord-Sumatra is een onvervalst familiefeest, rwaarbij iedereen wordt uitgenodigd en/of
opgezocht.
Huta
Galung
spreekt van een ontmoetingsplaats waar vooral ook heel
veel gegeten wordt. Er is niet
zoals in Nederland sprake van
een kerstdiner. De tafel wordt
volgebouwd met zoveel mogelijk gerechten waarbij de ons
bekende Indonesische rijsttafel
in het niet valt. „Iedereen eet
zich te barsten. Er komen vooral veel verschillende vleesgerechten op tafel. Het is teveel
om op te noemen en je pakt
gewoon waar je trek in hebt."

heel veel gedanst. Niemand
heeft een kerstboom thuis, er
staan al bomen genoeg in Ghana. De winkels zijn wel versierd
en daar is ook vaak een Father
Christmas te vinden, maar dat
is vooral uit commerciële overwegingen."
„We geven elkaar ook cadeautjes, maar niet zoals in Nederland. In Ghana vraag je
eerst wat iemand nodig heeft en
dat geef je dan zonder dat het is
ingepakt. Het eten is ook heel
anders. Iedereen neemt iets
mee en er wordt de hele dag
gegeten. Het kan best gebeuren
dat iemand een levende geit
meeneemt die dan geslacht
wordt. Dat is typisch mannenwerk. Al het eten staat op tafel
en als je trek hebt, neem je iets.
In de week voor Kerst wordt er
een paar dagen lang gekookt. Ik
kom uit het zuiden en daar eten
we veel vis, kip, maïs, rijst en
soep, bijvoorbeeld pindasoep
met kip. Het is meestal vrij pittig door het gebruik van speciale sambal."

BOES

(ADVERTENTIE)

Beurs biedt ruime
keus in klein-antiek

O

halve meubels in diverse
stijlen en houtsoorten is er
Time-sharing
een ruime keuze in kleinMaar weinigen kunnen zich antiek.
de luxe veroorloven van een ei-

Een aantal deelnemers is gespecialiseerd in klokken, zilver, kristal, bronzen beelden,
juwelen en boerenantiek. Maar
ook zijn er algemene stands

met onder meer koper en tin,
porselein, schilderijen, art
déco, volkskunst en aardewerk.
Er is de laatste jaren een toenemende belangstelling voor
'functioneel antiek', voor voorwerpen die geschikt zijn voor
dagelijks gebruik, zoals meubels, klokken, kristallen glazen
of het zilveren servies. Het
puur decoratieve antiek raakt
daardoor iets op de achtergrond.

"U kunt nu CD's bestellen per telefoon.
Voor een prijs die lager ligt dan in de winkel!
Bij CD DIRECT kunt u 24 uur per dag kiezen uit de
beste Pop, House of klassieke CD's."

Certificaat
De beurs in Amstelveen staat
onder auspiciën van de Verenigde Antiekbeurs Exposanten (VAE) die bij aankoop een garantiecertificaat
verstrekken. Op grond hiervan is de antiquair verplicht
het verkochte artikel terug
te nemen indien blijkt dat
de verstrekte informatie
niet juist is of er verborgen
gebreken zijn.
Mede onder invloed van
tv-programma's over kunst
en antiek is de belangstelling voor voorwerpen met
een vaak respectabele ouderdom toegenomen. Deze
stijgende interesse heeft er
overigens wel voor gezorgd
dat de prijzen de laatste jaren fors zijn gestegen. Wat
dat betreft zou je kunnen
zeggen dat het kopen van
antiek een goede investering is.
Tegen inlevering van bijgaande bon bedraagt de toegangsprijs voor lezers van
de Weekmedia-bladen vijf
gulden in plaats van zes gulden vijftig.

Rode huiswijn

Bel 06-350.330.30

-

Luister naar fragmenten
Spreek uw keuze in
Koop met korting
Gratis thuisbezorgd
Geen koopverplichting

Veel dansen en lekker eten
WORTELIv y. Palomino (27) woont
- sinds zes jaar in Nederland. vZe is afkomstig
uit het zuiden van Peru,
waar de Kerstdagen intensief gevierd worden met
kerkgang, eten, drinken en
dansen.

Elton John
THE ONE
f 36,95

Aantal personen (max. 2 per bon):

geeff u meer/

Het zachtroze vlees van de
zalm doet liefhebbers het water
in de mond lopen. De
variatiemogelijkheden van
zalm zijn groot. Het kan in
zowel een voor-, hoofd- of
bijgerecht worden verwerkt.
Met de Kerstdagen komt zalm
dan ook bij velen op het menu
voor. Het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding bericht
daarom deze week over
ingeblikte zalm gesteriliseerd
(zogenaamde volconserven).

Witte zalm: (White Salmon); de
Keta ook wel Chum genoemd,
is het goedkoopst.
Elk van de vier genoemde
soorten zalm kan men ook nog
indelen naar de kwaliteit (van
hoog naar laag): Pancy, Fancy
B en Standard B. De kwaliteitsaanduidingen worden altijd op
de verpakking vermeld. Bij de
inmaak van zalm wordt behalve zout niets van de vis toegevoegd. Het vocht in het blikje is
het natuurlijke vocht.

Naast de genoemde volconserven is ook gerookte zalmfilets in plakjes gesneden als
ALM IS EB in verschil- halfconserven in vacuümverlende soorten, hoewel pakking of in blik te koop.

de meeste consumenten er niet meer dan twee
kennen. Zalm in blik zorgt
nogal eens voor yerwarring. De beste indeling van
de diverse soorten is te
maken aan de hand van de
kleur, zoals die op het etiket staat.

QPANNINGEN TUSSEN
(O blanken en indianen
liepen enkele eeuwen
geleden hoog op in Amerika. Over die conflicten en
dan met name de liefde die
opbloeide tussen een indiaan en een blanke vrouw
gaat 'The Last of the Mohicans'. De film dateert uit
1920 en wordt door critici
gezien als het meesterwerk van regisseur Tourneur.

Adres:
Woonplaats:.

taart gegeten. Veel mensen hebben thuis een kerstboom met
een kleine kerststal, maar de
boom is veel simpeler opgetuigd. Wel met lichtjes en slingers, maar geen kerstballen. Er
worden ook cadeautjes gegeven
en soms ook surprises met gedichtjes."
„Kerstmannen zie je in Peru
alleen in de winkels, maar dan
wel als een pop. Afhankelijk
van de pastoor hebben verschillende kerken tijdens de nachtmis een levende kerststal. Het
feest gaat door tot en met de
Tweede Kerstdag en er wordt
heel veel gedanst en lekker gegeten. Dat geldt voor arm en
rijk. De tafel staat meestal vol
met allerlei gerechten. Een typisch Zuidperuaans gerecht is
'tallarin alhorno', zeg maar spaghetti uit de oven. We maken
dan een lekkere saus met onder
andere paprika, champignons,
eieren, olijven en rundergehakt. Verder eten we veel kip,
kalkoen, rijst, gebakken aardappelen en zoete rijstepap."

Cartografie
In
het
Nederlands
Scheepvaartmuseum is tot
en met 18 april de tentoonstelling Uit de Schatkamer
van Blaeu te zien. De drukkerij en uitgeverij van
Blaeu was beroemd om
haar globes, (wand) kaarten, zeemansgidsen en atlassen. Uit het zeer grote
assortiment is een keuze
gemaakt die de diversiteit
van de Blaeu uitgaven laat
zien.
Het Nederlands Scheepvaarlmuscum Is te vinden op het Kattenburgcrplcin l te Amsterdam.
Informatie over toegangsprijzen
en openingstijden, tel. 020523.2222

Drie hemelglobes

Bewaren
Volconserven
(gestenliseerd) in glas of blik zijn goed
houdbaar (zie verpakking 'tenminste houdbaar tot'). Omdat
de kwaliteit achteruit gaat, kan
men beter als bewaartijd één
jaar aanhouden. Halfconserven: op de verpakking staat
'koel bewaren', 'beperkt houdbaar', en een uiterste maand
van houdbaarheid. Deze produkten moet u binnen de aangegeven tijd opmaken en altijd
in de koelkast bewaren. Bewaar
de inhoud van geopende blikjes
met langer dan twee dagen in
de koelkast in een doos.

Recept zalmtaart
Voor een taartvorm van doorsnee 20 centimeter of lage vuurvaste schaal margarine, + 5 sneden oud brood, l blikje zalm, (±
220 g), 25 g margarine, 25 g
bloem, 2 dl melk, l teentje knoflook, peper, zout, dille, nootmuskaat, 50 g geraspte kaas
Vet een vorm in met wat margarine. Bekleed de vorm met
het brood. Rooster het brood
onder de grill lichtbruin of gebruik geroosterd brood. Laat
de zalm uitlekken en verwijder
de grootjes en velletjes. Verdeel
de vis in stukjes. Smelt de margarine en voeg de bloem toe.
Warm dit goed door. Giet de
helft van de melk erbij en roer
dit tot een gladde massa. Giet al
roerend de rest van de melk erbij tot een dikke saus is ontstaan. Pers het teentje knoflook
boven de saus uit. Roer de zalm
erdoor. Maak de saus op smaak
met peper, zout, dille en nootmuskaat.
Giet de saus in de vorm en
strooi de kaas erover. Bak de
taart in een matige warme oven
(175°) m 20 minuten bruin.
Menusuggestie: zalmtaart, ijsbergsla, gebakken aardappelen,
yoghurt met bramen.
Voor wtiijen o\er \oeding kunt u op
werkd.tiu'n ^an twaalf tot \ier uur cie
Voeding.stclefoon \an het \oorllrhtiniïsbureau \oor de Voeding raadplt1gen: 070 - 3.310.X10.

Tuschinksi draait nostalgische
film The Last of the Mohicans

Bon voor onze lezers

Postcode:

De Sologids 1993 is te bestellen
bij de PLOA, Walpoort 14, 5211
DK Den Bosch, tel. 073-134357. O[
door overmaking van ƒ17,711 op
Kiro 5430319 t.n.v. PLOA, Den
Bosch.

Zalm staat op vele menu's

Rode zalm: (Red Salmon) de meest geschikte soort is de
Sokeye. Daarnaast zijn er nog
de Stealhead, Blueback en
Kingzalm.
Halfrode zalm: (Medium red
Red Salmon) waarvan de Cohoe het meest bekend is.
Rose zalm: (Pink Salmon).

Tijdens de feestdagen in december wordt veel wijn gedronken. Wie wil weten wat voor
kwaliteit hij in huis haalt, kan
het best eens kijken in de Consumentengids van deze maand
waarin een test van 22 rode
huiswijnen is opgenomen. De
huismerken van winkels en supermarkten zij relatief laaggeprijsd, maar verwacht daarvoor
Kerst-Antiekbeurs wordt gehoudan ook geen superkwaliteit.
den in het Keizer Karcl College,
5 (bij de Ouderkerker1
Toch kunt u best een heel Een bijzondere inzending op de Elegast
op Eerste Kerstdag van één
drinkbare rode huiswijn krij- Kerst-Antiekbeurs is een Weense laan)
tot vijf uur, op Tweede Kerstdag
gen, zo blijkt.
zondag 27 december van cl( tot
uit omstreeks en
vijf uur.
Beste koop zijn de Côteaux Regulateurklok
1870
Foto Organisatiebureau Alpha
de Languedoc St. Arnould van
De Boer, Groenwoudt en Hoogvliet (ƒ5) en de bij de Dagmarkt, Edah en Torro verkrijgbare, in Frankrijk gebottelde
Corbières
1990 Narbonne
V 5,25). Let er wel goed op dat
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
dit alles op het etiket staat,
kassa van de Kerst-Antiekbeurs Amstelveen in het Keizer Karel
want tijdens de test werd ontCollege betaalt u in plaats van ƒ 6,50 slechts ƒ 5,- per persoon.
dekt dat diverse wijnen sterk
op elkaar lijkende etikptten
Naam:
dragen.

De Waterkampioen nr. 22
testte elf schootlieren ('de verschillen zijn opmerkelijk') en
in nr. 23 tien elektroboten.
Elektrisch varen blijkt toch
minder milieuvriendelijk dan
het in eerste instantie lijkt.
GERRIT JAN BEL

Foto Biam di> IIollcindiT

Z

-

De Sologids 1993 is een
nieuwe uitgave voor alleenstaanden. In de gids zijn
kerstactiviteiten opgenomen en nog zo'n vijf- tot
zeshonderd reis- en contactmogelijkheden voor solo's, met en zonder kinderen. De organisaties, verspreid over heel Nederland, organiseren geregeld
reizen of ontmoetingsbijeenkomsten voor soloreizigers en alleenstaanden
die contact zoeken.
In de gids zijn ook tips,
ervaringen en artikelen
over verschillende thema's
opgenomen. De Sologids is
een uitgave van het Platform van Organisaties voor
Alleenstaanden (PLOA) en
het Info-Centrum Alleenstaanden
Activiteiten
(ICAA).

In de ene cultuur tuigt men een kleine spar in huis op, terwijl
terzelfdertijd aan de andere kant van de aardbol op zwoele
avonden lampjes in palmbomen feestelijk oplichten. Waar mogelijk wordt echter in de dagen rond Kerst feestelijk gegeten.
En overal kijken kinderen dromerig naar sterrelichtjes.

Het zuiden van Peru is overwegend katholiek en het ligt
dan ook voor de hand dat vrijwel iedereen in de Kerstnacht
naar de mis gaat. De meesten
nemen dan een klein beeldje
van Jezus mee. Na de dienst
wordt het beeldje thuis in de
kerststal geplaatst, waarna het
feest begint.
Consuelo: „Iedereen is altijd
heel netjes gekleed. Na de mis
vieren we thuis feest. Met name
in het zuiden van Peru wordt er
dan warme chocolademelk gedronken en zelfgebakken maïs-

Foto

Watersport

Sologids

Peru

Het decembernummer van
het blad Foto staat voor een
groot deel in het teken van de
diaprojector. Een product dat
de afgelopen jaren een beetje op
de achtergrond is gedrongen,
maar nu dan toch uitgebreide
aandacht krijgt. Een artikel
met als onderwerp waarop je
moet letten als je een nieuw apparaat koopt, een test van een
groot aantal projectie-objectieven én een uitgebreide test van
16 slede- en drie carouselprojectoren. Verder in het blad
aandacht voor een achttal nieuNDER HET MpTTO
we Sigma foto-objectieven en
'een beurs voor iedere
de Canon Eos 5. De laatste is
beurs' wordt in het
ook door Focus onder de loep
genomen. Beide komen tot de Keizer Karel College te
conclusie dat het hier om top- Amstelveen een Kerst-Ankwaliteit gaat.
tiekbeurs gehouden. Be-

gen huisje of appartement ergens in het buitenland. Voor
wie zich toch een beetje eigenaar van zoiets wil voelen, is er
de mogelijkheid van time-sharing, ofwel periode-eigendom.
Dan bent u niet het hele jaar
eigenaar, maar voor een week
of een paar weken. Het lijkt allemaal aardig, maar bezint eer
u begint, zo waarschuwt de
Consumentenbond in de Consumentengeldgids (nr. 4). Agressieve verkoopmethoden en talloze juridische valkuilen liggen
op de loer. Op zichzelf is timesharing een aardige gedachte,
maar wie dit serieus overweegt,
doet er goed aan eerst het uitgebreide voorlichtingsartikel in
de Consumentengeldgids te lezen.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
_postbus2Ï04,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Pindasoep met kip
A

Zoveel mogelijk gerechten op tafel
D

E HEER J. Huta Galung (75) behoort tot
de Batak-stammen
op Noord-Sumatra. Een
witte Kerst is daar ondenkbaar. Men spreekt er
nimmer van Kerstfeest,
maar van Het Grote Feest,
Hari Pesta.
Noord-Sumatra

atv

Kerst staat voor velen in het teken van feestelijk
eten. Hoe zijn de gebruiken in het buitenland? Hoe
wordt daar Kerst gevierd? Everhard Hebly sprak
met Mari Kramer-Pesec uit Oostenrijk,-J. Huta Gahing uit Noord-Sumatra, Consuelo Wortel-Palomino
uit Peru en Adjo Gablah afkomstig uit Ghana.

LISTEN

"

^35033030

Toen Tourneur bij het begin
van de opnamen door ziekte
werd geveld nam Clarence
Brown zijn taak over, dezelfde
Brown die later faam verwierf
als de grote Garbo-regisseur.

ren geleden m het Nederlands
Filmmuseum werd teruggevonden. In de bioscoop draait binnenkort een moderne versie
van het romantische verhaal
van James Fenimore Cooper en
met oog daarop wordt zondag-

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschmski betaalt u m plaats van / 10,- slechts ƒ 7',- per
persoon voor de film The Last of the Mohicans op zondagochtend 20
december om 10.30 uur.
Naam: ...

-.

Adres:
Postcode:

In de serie Nostalgie in Tuschinski draait The Last of the
Mohicans zondagmorgen 20 december om half elf. In een gekleurde nitraatversie (dus niet
geheel zwart-wit) die enkele ja-

morgen het originele meesterwerk vertoond.
Met bijstaande bon voor lezers van Weekmedia-bladen
kan men drie gulden korting
krijgen op het kaartje voor deze
nostalgische film.

Woonplaats ...

Aantal personen (max. 4 per bon)'

geeff u meer.'
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\
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KERSTDINER DANSANT 1992
V R I J D A G 25 DECEMBER 1992
Muzikale omlijsting: Henny Hageman

:

16

1992

beloofden de Kerstman
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Officieel
verkooppunt van
o.a.

-

l

Karl
Lagerfeld
Lacoste
Oscar de
La Renta
van Cleef
en Arpels JJL
*?ƒ&
Azzarro

BI
fijT
Magnetic^.
Gabriela Sabatini

Drakar Noir
aftershave
ƒ29,75

KERSTMENU 1992
AIGUILLETTES DE PIGEON FUME SUR DN
LIT DE SALADE FRISEE; SAUCE COUL1S
DES MURS
Gerookte lioiildui/'-fllei op een bedje van krulsla
mei een bramendressing

Anaïs Anaïs
e.d.t. vanaf

* **
CONSOMME DOUBLÉ DE QUEUE DE BOEUF
AU CERFEUIL FRAIS
Dubbc'lgi'trokken bouillon van ossesiaart
met verse kervel

* **

Ook 2e kerstdag,
oudejaarsavond en
nieuwjaarsdag is ons restaurant
geopend.

GAM13AS SAUTES, SAUCE DE G I N G E M B R E
ET RAIFORT
Gebakken gambas met een luchtige saus van gember
en mierikswonel
Joop
pour Homme
aftershave vanaf

GRANITE A LA PISTACHE „CHAMPENOISE"
Frisse ijsdrank van pistache-ijs en Elzasscr
Champenoise wijn
FILET DE CERF ROTI AUX CHANTARELLES
Hertebiejstukjes met chantharellen

BEST WESTERN
PALACE HOTEL
Burg. van Fenemaplein 2
2042 TA ZANDVOORT
tel.nr.: 02507-12911
fax nr.: 02507-20131

* **
GRAND DESSERT „NOEL A PALACE"
Een feestelijke „kerstcombinatie" van diverse
nagerechten.

Prijs per couvert: J 97,50

Middenstandsdiploma (verkort)
Start: 1 2 januari 1 993
20 lessen: f. 600,-

Trésor
de Lancöme
e. d. parf.
.
vanaf

Cacharel
pour Homme
aftershave

l 'Ü9 'vu? / 61,50

ƒ 32,25

30 ml.

Start: 12 januari 1993
6 lessen: f. 400,- (all-in)

BEL: 020 - 6946876

(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)
Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)
Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

DE

GAPER DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 - 20-12 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513

§ RReus „Uis en Specialiteiten
te*^

"

Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16 - 2042 LM Zandvoort - Tel. 02507-16204
Desktop Publishing
Start: 25 januari 1993*
8 lessen: f. 600,- (all-in)

Voor als het goed moet zijn.
Ook dit jaar weer als vanouds onze zalmschotels
en Hors d'oeuvres.

y& voor de elektrotechnische werkplaats

Zalmschotel a ƒ 25,— p.p. v.a. 4 pers.
Hors d'oeuvre a ƒ 35,— P.P. v.a. 2 pers.

BEL: 020 - 6946876
Arbeidsvoorwaarden
de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de
CAO voor het VU Ziekenhuis. Het salaris
bedraagt maximaal ƒ 3.444,- bruto per
maand.
Informatie
De heer T.F.M. Webster, chef electrotechnische werkplaats, telefoon 020-548 5107 of
de heer A.A.J. Bierman, hoofd uitvoering,
telefoon 020-548 5166 geven u graag meer
informatie. Ook kunt u met hen een afspraak
maken om, voordat u gaat solliciteren, kennis te maken met de werkzaamheden.

Wat wij van u vragen
U heeft een voltooide LBO-opleiding en
V.E.V. sterkstroom, of gelijkwaardig niveau.
U heeft minimaal twee jaar ervarinn.
U heeft een klant- en service gericl';e instel'ing en goede contactuele eigenschappen.
U kunt goed zelfstandig en in teamverband
werken, ook onder (tijds)druk. U kunt
oplossingen aandragen die leiden tot het
beter functioneren van de installaties.

Gabriela
Sabatini
Giorgio
Armani

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

NU BEGINNEN!

l Onderhouds/storingsmonteur m/v
^ Uw functie
£?! Uw afdeling de electrotechnische werkplaats is onderdeel van de dienst technische
zaken. Samen met vijf collega's houdt u zich
bezig met het optimaliseren, onderhouden
en opheffen van storingen aan alle electrotechnische installaties. Het betreft onder
andere licht- en krachtinstallaties, personenoproepinstallaties en brandmeldinstallaties.
Een aantrekkelijk aspect van de functie is dat
u veel contacten onderhoudt met de gebruikers.

Ungaro.
Cacharel

Laura
Biagiotti

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een algemeen christelijk karakter dat
geavanceerde zorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoeften van patiënten en
cliënten. Een uitgesproken kwaliteitsbenadering draagt daar in belangrijke mate toe bij. In onze
visie gaan professionaliteit en aandacht voor het menselijk aspect hand in hand. Of het nu gaat
om patiënten, cliënten of medewerkers zelf. Als academisch ziekenhuis - dat naast
patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot taak heeft - bieden wij een
veelzijdige werkomgeving vol mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

VU ziekenhuis,
veelzijdige werkplek

van Gils
Nina
Ried
Gucci
Hugo
Boss

Sergio
Tacchini
Drakkar
Noir
Laura
Ashley
Trésor
Priscilla
Presley

WordPerfect 5.1 (tekstverwerking)

BEL: 020 - 6946876

academisch

Fendi
aftershave
vanaf

tot ƒ

NU BEGINNEN!

flb^

Groot
assortiment
geschenkverpakkingen, vanaf ƒ 10,

ƒ49,-

* **

* * *

Voor reserveringen óf meer
informatie:

Trussardi

* **

Uw reactie
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen
twee weken richten aan de dienst personele
zaken van het VU ziekenhuis,
t.a.v. mevrouw H.A. de Boer,
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.
Vermeld u s.v.p. op brief en envelop het
vacaturenummer E. 27.143.

ziekenhuis

(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

£. BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)
Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

\

Rijk gevarieerd, alleen het beste is goed genoeg.

ft

l Veel specialiteiten uit eigen keuken.

l

.té

Verse kreeftensoep
l crab, zalm, florida, zalmmousse, tonijn,
zonder kleur en conserveringsmiddelen.

Amsterdams <,
StadsMad -—

Om het u makkelijk te maken.
Amsterdams
StadsbCad ...

té

Amsterdams
StadsbSad
Amsterdams
StadsbBad...
Buitenveldertse </:>
Courant KK*„Diemer
<
- Courant ==Huimlii- \minliiiiHliftl
deNleuvuc
ticN
Mr/.ilxi'riinü>Krvl>lli|
Imer s-.
Bljln
,- l
f
Nieuwsblad
Gaasperdam vx,-y-

0.
té
{f.

Voorgepocheerde tongrolletjes gevuld met
zalm in kreeftensaus.
Zalmfiletmoot in saus Nolly Prat.
Alleen even warm te maken.

té Gerookte paling en gerooke zalm, wordt door ons vers gesneden |?
té
van de beste kwaliteit.
$

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit

& Gaarne uw bestelling tijdig opgeven.
té
-<-•.-: j. .• • . ' : r . v < •'. -..,'.,:,. • .--;<>. --' •••. < '••'• . • ' - • . -:t:. . , . • - : • ' , • •

•,;.. -, • - . < • , • • ' - , ' ' • • , ^^^•II^B

^k • ' •

• " • •§• • '• ^^^ ••• .^^Mk ~• ^k " • '^k. • •

té
fs

Hm ^k ' • ~ • • '

NU BEGINNEN!•! NU BEGINNEN!

Computer Boekhouden
Start: l februari 1993
12 lessen: f. 800,-(all-in)

BEL: 020 - 6946876
(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)
Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

9

Basiskennis Boekhouden
Start: 26 januari 1993
13 lessen: f. 300,-

BEL: 020 - 6946876
(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

& BEDRIJFSOPLEIDINGEN
£
Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)
Mr.Treublaan l-3 1097 DP Amsterdam

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

^
$

P. Reus, Pleuni, Anneke, Wil, Pieter en Maurice
$
wensen u prettige kerstdagen en vooral een gezond en |
voorspoedig 1993!

'IK MIS EEN PAAR VIHGERS,
MAAR M'N BAAN HEB IK NOG.'
rustige jaarwisseling.'

JE BENT EEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT. SIRE

17
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Als u'ns wist wat Van der Vlugt in mus
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Bijna alles om uw huis te verfraaien
en uw woonkomfort te verhogen!
., Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE.

\|LUQT

VAN DER>

»;•';••' . :<-n 'ó' 'V-;.-,•;.--, •
»«hf-*:.*-:-.O.Cl.'~rrVr ;r

Cornwallstraat 6

ftghëbberi wij
1

Umuiden

02550-30624

•

. • ' . , •

•^^•i^^/f ''.. •'•••''BBHi

ANTWOORDCOUPON
D Stuurt u mij meer informatie over (s v p invullen)
D Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over
(s v p. invullen)
D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERUAKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUS SUPERLITE GLAS
G INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
D SERRE'S
D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

NAAM-,
ADRES:
POSTKODE+PLAATS

weru
Ramen+Deuren

>GE/\/f

TELEFOON:.

-

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
zendenaan VanderVlugt,Antwoordnummer314,1970VB Umuiden

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

NIET
W

telefoon 023-385478

Auto- en Motorrijschool

Bert Hoogendijk
gaat per 1 januari 1993 weer
voor zichzelf beginnen.
Lesprijs:
v

-

ancots yerts

ƒ 45,- per uur
ƒ 45,- per uur

auto
motor

Tollensstr. 35
Tel. 02507-14946
Floresstr. 46, Haarlem
Tel. 023-251933

Wat dacht u van de
prachtige
toonaangevende
gordijnstoffen die u
allemaal kunt
bekijken bij Franse in
de Amsterdamstraat.
Laat u vrijblijvend
adviseren door uw
vakman, sinds 1929
Franse Woon idee

CENTRO Dl MARM1

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.
Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in
Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.
Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m2 incl. btw.

ABRES

De Flinesstraat 18
Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

.ome
Qutte, *Toï
vloeraedekking,
gordijnen, meubelen
Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver-, woningstoffeerders

Beide Kerstdagen geopend
a la carte
reserveren gewenst

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

' Pompben/

gSVLMF

ledere woensdag gesloten

KOOP NU
BETAAL

WIST U DAT ..............

||Ëz<eisorem:bf

Fa. Gansner & Co.

* Op zaterdag 19 december a. s. de
Kerstbeestenboel plaatsvindt naast
de ingang van het circuit
* Het om 10.00 uur begint
* U zich nog kunt inschrijven voor de
huisdieren keuring
tel. 17619 - 15847 - 18588 of ter
plaatse
* De os en de ezel ook aanwezig zijn
* Er een gigantische rashonden defilé
is en er allerlei hondensport
demonstraties zijn
* De j'achthoornblazers het afsluiten

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichtinq en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Verniwuingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

Ristorante „BELLA ITALIA"
Haltestraat 46
wenst al haar klanten
Prettige Kerstdagen en een gelukkig
Mario, Lilian en Beatriz
Deze winter zijn wij gedurende de
weekeinden geopend
Vrijdag - zaterdag en zondagavond

1*1

S
l
G
R
A

amenwerkende
ntramurale
ezondheidszorgvoorzieningen
egio
msterdam

1993

dat is communiceren
zonder misverstanden...
het faxnummer is

020-5626283
•WE

De SIGRA is het samenwerkingsverband van de ziekenhuizen, de
verpleeghuizen, de psychiatrische instellingen, de instellingen voor
zorg aan verstandelijk gehandicapten en de verzorgingshuizen die
functioneren in en voor de regio Amsterdam.
Het bureau van de SIGRA ondersteunt deze samenwerking. Het
bureau is gevestigd in Amsterdam-West.
Voor het bureau-secretariaat zoeken wij zo spoedig mogelijk enthousiaste
collega's als

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
(50%, VOORALSNOG VOOR ÉÉN JAAR)
De werkzaamheden zullen zich vooral richten op de ondersteuning van de projecten arbeidsmarktzaken en bestaan in hoofdzaak
uit
- het typen van brieven, verslagen en notities en het verwerken
van op diskette aangeleverde teksten alsmede de verzending
daarvan
- het ontvangen van bezoekers, het beantwoorden van de telefoon en het maken van afspraken
- het verrichten van enige huishoudelijke werkzaamheden,
/oals het verzorgen van koffie en thee.

Van de kandidaten verwachten wij:
- goede vaardigheden met tekstverwerking (WP)
- zelfstandige, flexibele en collegiale werkhouding
- goede contactuele eigenschappen
- inzicht om werkzaamheden efficiënt in te richten.
\\'ij bieden een arbeidsovereenkomst volgende de CAO voor het
Ziekenhuiswezen.

Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag binnen 10 dagen. U kunt deze richten aan de plaatsvervangend directeur van de SIGRA,
drs A. G. M. van l-bakker, Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam.

Als u nu bij Dixons een computer van
Packard Bell of Commodore koopt, hoeft
u pas volgend jaar in maart te betalen.
En een aanbetaling is ook niet nodig.
Komt nog bij dat we onze Packard
Bell en Commodore computers vanwege
de feestdagen flink hebben afgeprijsd.
En dat er 12 maanden garantie aan huis
op zit. Dus stel een bezoek aan Dixons
niet te lang uit, dan stellen wij de betaling uit.
Packard Bell Legend 325-SX 386sx microprocessor,
25 Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 8
MB. Een 40 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en
S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v 500,- en 12
mnd. garantie aan huis. Van 2599,-

Packard Bell Legend 425-SX 386sx microprocessor,
25 Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 8
MB. Een 105 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en
S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,- en12
mnd. garantie aan huis Van 2999,-

Packard Bell Legend 900G 486sx microprocessor, 20
Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 18
MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en
S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,- en
12 mnd. garantie aan huis. Van 3499,-

tgibggfo _,
BF

Packard Bell Legend 925G 486sx microprocessor, 25
Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 20
MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en
S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 1300,- en
12 mnd. garantie aan huis. Van 3999,-

Packard Bell Legend 933G 486dx microprocessor,
33 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 20
MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en
S-VGA-kleurenscherm Incl software t w v. 1300,-en
12 mnd. garantie aan huis Van 4899,-

Commodore DT 386SX-25 Met 386sx microprocessor,
25 Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 16
MB. 40 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, standaard met MS-Dos 5 O en 12 mnd garantie aan huis

Commodore DT 386-33C Met 386dx microprocessor,
33 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr tot 32
MB 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, standaard met MS-Dos 5 O en 12 mnd. garantie aan huis

Commodore DT486SX-25 Met486sx microprocessor,
25 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 32
MB. 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, standaard met MS-Dos 5 O en 12 mnd. garantie aan huis.

Commodore DT 486-33C Met 486dx microprocessor,
33 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr tot 32
MB. 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, standaard met MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.

Prijzen zijn isicSusief BTW!
AÜA n4*'er rrMtt ivifl rv*i itc
Alle
pc's zijn incl. muis.
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ZOEK DE M I S L U K T E

GEZELLIG
UITGAAN

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Radio/tv/video

Foto - Film

10-40% HiR opruimkort- o a.
Sony P7 mini DAT nu ƒ 899
Sony/ES, Harm Kardon; Teac,
Technics; Yamaha DSP/7 k
Audioart, B&W; JBL, Infinity
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw 131 Asd , 020-6837362

Foto Boomgaard

Foto Boomgaard

(dil mimmri is inrl loui IHVOI jikl.it lilcn) of /riiilrn .i.ur
Micro"* Wcckiiiedia
Po-Huis 156 - 1000 \O Amsterdam
Dr sluilnifjslijdrii. grltlcn IOCM plaatsing in divrlldc \\ixk.
\uui dr betaling oiili.iiigl u een .ui eptgnukaail.

l.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden

* T k. Gameboy + div. spelletjes/300, 02507-16202.

NVM
LUXCLAAR

Lessen en clubs

Flamenco dans

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Teleac cursisten opgelet:

NAAIMACHINES
reparatie alle merken
P.E M. STOKMAN
Pnnsenhofstr. 7, Zandvoort
Tel. 02507-20072.

Schoonheid en
verzorging

In A'dam, Den Haag en Utrecht starten binnenkort examentrainingen voor het PDI-examen MG 1 In maart zijn er
examentrainingen voor de module MG.2. In februari start de
praktijkcursus MG 3. Wij leiden ook op voor de modules van PEDICURE voor uw complete
PDI-2
Bel
voor
inschrijving
of
informatie- voetverzorging en voetmas020 - 6259883/6259993. CVA Centrum Voor Automatisering sage. Behandeling bij u aan
huis is mogelijk. 02507-12698.
RENT A SUN ZANDVOORT
Oproepen
Personeel
Verhuur van zonnehemels
Mededelingen
aangeboden
Philips sun mobile
KAPSTER zoekt per 1 jan. '93
leuke salon m Zandvoort voor
4 dagen per week. Niet op
zaterdag en koopavond. Tel:
02507-20092.

Huur prijs ƒ 100,-p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Kleding
Divers personeel
gevraagd
Fotomodellen/figur. v. mode/
recl /tv, leeft, en erv niet belangnjk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

*Aang. Smoking, zg.a.n.,
zwart, maat 50, met zijden
revers. Biezen aan pantalon,
ƒ 100. Tel. 02507-16964.
Dames opgelet. Heeft u ook
zin in zo'n gezellige "Twisted
Sister" dameskledingparty bij
u thuis'' Bel voor vnjbl. info tel.
12417.
* T k Langee zwarte leren
dameslaarzen, van ƒ 200 voor
ƒ50, maat 36. Damesrokjes
mt 38-40 a ƒ 15, 02507-19968.

Hobby's en
verzamelingen

* Sommige beloftes zijn nog
* T k 2 gehaakte bedsprei- niet ingewilligd: klmkjrg. 1 nr 1
en, 1 pers ƒ 25, 2 pers. ƒ 50 t/m 4 jrg 2 nr 1 jrg 3 nr 2
In ons druk jongensgezin zoe- Tel.. 17009
kopieën mag ook Harry Opken wij een praktische, beheikens. Tel.. 02507-18116
trouwbare vrouw die licht • Zie de colofon voor opgahuishoudelijk werk wil vernch- ve van uw rubieksadvertentie. * T.k, 50 zilveren njksd ƒ 145.
50 zilveren gld. 1988 proof
ten, 2 keer per week, tussen
ƒ55. Tel- 02507-17193.
15 en 19 uur, in Aerdenhout,
Kunst en antiek
nabi, bushalte. 023-242568.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Morris Antiques

1e klas Engels meubilair +
antiek Overtoom 445 A'dam
tel 020-6836683/6222077
OPPAS aangeboden, 3 a 5 Opheffmgsverk Antiekmarkt,
dagen per week, bij mij thuis Dorpsplein 2, zondags geTel. 02507-30086
ooend Zandvoort, tel 16551

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

IJNSTË KAÜtm VINDT U BIJ:

NU FEESTELIJKE
KORTINGEN!
BU AANKOOP_BOVEN 699,-

ITALIA
v/h Dankers
LEATHER WEAR BV

Autoverzekering
V.A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534.

Sportartikelen

De Krocht

ZANÖVÖORT-SLUIS
HULST-PUTTE
N00ROWIJKAANZEE
VALKENSWAARO/LOMMEL
BAARLE NASSAU
OOK KOOPAVOND GEOPEND
HELMOND KOOPZONDA6

Hoveniersbednjf TONI Tumaanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën. 023-338823

Te koop
aangeboden
diversen

BAR

PIANO

IMPERIVM

Prijswinnaars vorige week:
M. C. Celie-Wilnis
W. v.d. Meer - Amsterdam
K. Woortman - Aalsmeer
J. H. van Wijk - Amsterdam

* T k 1 skateboard, z g.a n
ƒ 50, Tel. 02507-16202
* T k. gevoerde paardrylaarzen mt 38, ƒ 30, ongev mt 38,
ƒ 25, wit lerenkunstsch. mt 40
ƒ50 Tel. 17957 na 17.00 uur.
* T.k ski's + stokken +
schoenen ca mt 35 ƒ 100.
Tel 02507-16829

presenteert iedere avond de
bekende pianist/zanger

STEVE GAREY
Dag. geopend (beh. maandag)
van 22.00-03.00 uur
Kerksteeg 2 Zandvoort

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Vaar/surfsport
Cursus vaarbewijs, aanv. 1214-15 jan m Muiderberg. Inl
Vaarschool Naarderbos,
020-6273515

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
Rijwielen,
BRUILOFTEN - RECEPTIES
motoren,
KOFFIETAFELS
KERSTPLAK „A D H E S l E"
bromfietsen
lijmt naadloos- ballen, klokken, pieken, slingers en afgeBloemen, planten
vallen naalden. Verkrijgbaar
*Tk. Citybike, 1V5> jaar oud,
en tuinartikelen
bij elke echte pleisterplaats.
f300 Tel.. 02507-16202

SINGER

Nieuw lesuur voor beginners. Donderdagavond van 20302130. Inschrijven donderdagavond van 19.30-2030 Onder
supervisie van Juan Antonio. Wladimir Studio, Lijnbaansgracht 166 A'dam. Tel.: 020-6158742

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

makelaars o.g.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Financien en
handelszaken

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

en software

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

* EDWARD, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, ga
zo door met schaken'
Ma, Anneke en Rien
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres"7 Dat hebben wij voor u!
Inl. tel 02907-5235.
Joke, nu 39 jaar, maar volgend jaar ben je de sigaar!1!
Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Dieren en
UW FILM OP VIDEO
dieren/ 1,75 per minuut met
benodigdheden
gratis achtergrondmuziek.
*KTV 63 cm, 12 kanalen,
spelend te zien, ƒ 100, Maltezer Leeuwtjes ingeënt/
ontw Evt. bez • 08385-53464.
02507-14007 + 14043
Te koop 2 blonde Labrador
pups (teefjes) ingeënt ontComputerapparatuur wormd
Tel. 020-6847093

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71

Tel. 02507-12614

B U R E A U

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

* BéBé Confort wandelwagen v.a. ± 2 mnd te gebruiDiverse clubs
ken, m prima staat, ƒ 200. Tel
02507-17353
06-320.323.13. HARDLESB!
•*• Goedgek
kind autostoel, wij gebruiken de wildste hulpzeer lang te gebr., in prima stukken! Gluur mee1 75cpm.
staat, ƒ 200, mooi babywinter06 320.326 17 STRAATMEID!
pak, ± 18 mnd ƒ50
In de bus gaat ze tegen je
Tel. 02507-17353
aan staan1 Voel maar1 75cpm
* Te koop Elpees, ± 80 kg,
van div. bekende artiesten 06-320 326.63 Sexstandjes!
Grieks gebukt' Mond vol
ƒ300, 02507-15111/16110.
Frans! Vrijen," zoeken zalig.
* Te koop hangolielamp (an- 100 cpm.
tiek),/175 Tel: 02507-19659
06-320.328.99. Rijpe Dikke
Te koop Teutonia kmderwa- Mollige Vrouwen, live staat ze
gen, pasteltinten, met dek- voor je naakt! 75c pm
bed parasol enz. ƒ 450, maxi
cosi 2000 + verkleiner ƒ 160 06-97.11 "Zapp sex" draai of
toets van meisjes naar meisTel: 02507-19987.
je. Het hoogtepunt kun je blij•*•T.k. 4 eiken boerenknop- ven herhalen, zo vaak je wilt
stoelen, 3 biezen zittingen 75c pm.
moeten opnieuw gemat wor06-97.33 Als je op z'n Frans
den. Totaal ƒ50. Tel.
wil! Bel en je mag alleen op
02507-14786 na 18 uur.
een lijn met mij. M'n mond
*T.k elektr 4 pits kooktoes- staat open 100 cpm
tel ƒ 75. Philips 3 in 1 met 2
ADRESSEN
boxen, platenspeler, cassette
Ze geven hun adres en tele+ tuner ƒ75 02507-12098.
foonnummer, vertellen wat
T.k. zg.an skidakkoffer v. 4 over zichzelf en wachten dat
pr. ski's, compl. m. allesdr. v jij ze belt. 100 cpm. 06-9789.
auto z dakgoot ƒ300. Tel.
Afluister Sexlijn 75c pm.
02507-15270
06-320323.78 . ..Meisjes 18
* Zanussi wasmach type 06-320.327.47 Jong en strak
E914, ƒ200. Kinderbox ƒ30 06-320 323.63
Rijp en Ordi
AudiorekfSO 16506. na 17 u 06-320 324.64 . .Rijp Chique
Als het klikt willen deze meiOnroerend
den v 18 vaker sexkontakt!
goed te koop
06-32032055. 37,5 cphm.
aangeboden
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.
T.k in Z'voort 1-gezins won BI-SEX voor TWEE, direkt
m tuin op Z., gr. stenen sch apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v. 18.
m achterom, keuk m inb
app., 3 slpk , badk. m. 2e toil, 06-320.330.87. 37,5 cphm.
zolder Tel • 12136, na 18 uur Buurvrouw geeft buurmeisje
sexles1 Geniet maar lekker
van
die tweei 100 cpm
Onroerend goed
06-320.328 27.
en woonruimte
De allerleukste meiden v. 18
te huur
jr. bellen met de FLIRTBOX.
aangeboden
Bel 06-9501 37,5 cphm
Direkt een leuk meisje aan de
Kamers te huur in zandvoort. lijn Vraag naar haar telnr.
Tel.: 06-52809096 of 02507- voor 'n avondje uit. Direkt
14889
apart 06-9510. 37,5 cphm.
Direkt kletsen met 'n leuk
Onroerend goed
meisje. Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. 50c pVïm
en woonruimte
DIREKT KLETSEN, met een
te huur gevraagd
leuk meisje1 Bel snel
06-32033090. 50 cphm.
Werkende jongeman zoekt
met spoed woonruimte in Direkt kontakt met een meisje
(18). Druk op de nul voor
Zandvoort, huur tot ƒ 550.
Tel: 02503-34898, na 19 uur. meer meisjes. 06-320.322 05.
37,5 cphm
Alvast bedankt'
Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
Woningruil
06-320.32032 100c pm
800
RUILADRESSEN in DUIK1 m bed met 'n lekkere
meid Vraag haar tel.nummer.
A'dam Informatie bij Het
Bel 06-9511 75c pm
Oosten, 020-5882255.
7
Woningruil aangeb vrij huis Effe een vluggertje Ik wacht
op je in het toilet' 75c pm.
Almere Haven, gr woonk , 3
si k , woonk , gr. badk m 06-320 326 19. Meisje 19 jr
ligb., achterom m tuin. Gevr Er zijn genoeg meiden (18)
vrij huis in Z'vrt. Inl Tollens- die ook het bed in willen.
Luister op 06-9603. 75c pm.
straat 15, Z'vrt
HARDCORE 75c pm.
WONINGRUIL Aang ruime 4
kam.flat HAARLEM. Gevr. 06-320 324.04 .. .Onderdanig
vrije woonr. bij voork. met tuin 06-320.326 18 ... .Meesteres
in ZANDVOORT. 023-339883. 06-320.326.77 ... .Ruige Sex
06-320 325.54 . . . .Volle Bolle
Auto's en
Hete meisjes (18) willen echt
auto-accessoires
snel Sexkontakt. Nu met telnr.
06-320 330.66. 75c pm.
Ook voor APK, alle merken Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraak! Nu direkt
naar RINKO/JONGSMA,
Curiestraat 8-10, Zandvoort- 06-320.32666. 37,5 cphm.
NW-Noord. Tel. 02507-12323 ONDEUGENDE
huisvrouwFord en Renault Service en tjes en schoolmeisjes van 18
Verkoop.
jr. zoeken voor straks sexkon• Zie de colofon voor opga- takt, vraag naar hun tel.nr.
ve van uw rubieksadvertentie. Bel 06-9661 75c pm

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Meiden zoeken sex (18)
Direkt een meisje (18) .
Ondeugend meisje (18)
Privé Sexadresjes . . .
Sex voor twee . . . .
Bel nu! i 37,5 cphm.
PARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.
06-320.330.91 37,5 cphm.
Opwindende meisjes (18 jr.)
zoeken kerels voor sexkontakt. 06-320.324.01. 50 cphm.
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c pm.
Homo. Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. 37,5 cphm.
HOMO-DIREKT-APART:
Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul?
Direkt pnve-kontakt
06-320.322.61. 37,5 cphm.
Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88. 75c pm.
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95. 37,5 cphm.
Lekker kleven bel "Onze Box"
even 06-96.07. Apart of met
z'n tieneni 50c pm.
LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje
door mevrouw verwend.
75cpm
06-320.323.37.
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.
Info: 06-97.80. 75c pm.
Meer dan 400 meisjes (18)
willen een afspraakje met jou
06-320.322.11. 37,5 cphm.
MEISJES VOOR JOU
vertellen iets over d'r zelf, geven hun adres en telefoonnr.,
vragen of je langs komt of bij
jou mag komen. 100 cpm.
06-96 80.
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 37,5 cphm.
Ondeugende Evehen:
06-95.30
Bel voor Sexkontakt:
06-96 02
Zoek je 'n vluggertje?
06-9662
Stripspelletje:
06-96.63
Snel SexKontakt:
06-96 64
Sex Kontaktlijn:
06-96.65
Direkt 'n meisje (18V
06-97.10
Bel snel! i 37,5 cphm
PRIVE-KONTAKT
je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn. 06-9570. 50 cphm.
Rijpe Negerin! Wil je me eens
lekker insmeren schatje1 Pak
ze! 75c pm. 06-320.32770.
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje.
06-320.321.44. 75c pm.
Schoolmeisjes v. 18 jr. zoeken
een ervaren man. Sexdatmg.
06-320.330.43. 37,5 cphm.
SEX! Ik kick op harde hete
standjes' Kun jij GRIEKS?
75c pm. 06-320 322.76.
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes.
06-320.330.46. 37,5 cphm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502.37,5 cphm.
Top S&M 06-320.324.34!
Bel je meesteres en wees een
dienaar1 75c pm.
VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen m m'n uniform
zonder iets eronder! Kijk en
voel maar1
75cpm
06-320.329.30.
Zoek jij wulpse meisjes v. 18
ir ? Bel Supersexkontakt.
06-32032044. 37,5 cphm

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.
PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANT!

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen.
75c pm.
Schooljuffrouw . .. .06-95.09
Effe Vlug
06-96.92
06-96.40
Wegens enorme drukte, met Meisjes
06-97.91
spoed DAMES/MEISJES ge- S&M Club
06-97.92
vraagd voor escort en/of club TOPSEX 25+
06-97.94
Haarlem. Bel tussen 13.00 en Hardcore
22.00 uur 02507-16141 of
Zij 18, naakt bukt ze voorover!
023-400130.
Jij staat achter d'r! Op z'n
Zandvoort BOYS en GIRLS grieksi 75cpm 06-320.327.06
escort. Geopend van 18.00 Zoek je pnve-adresjes voor
tot 03.00 uur. Telefoonechte hete meiden van 18jr.?
02507-16141.
06-350.222.41. 75c pm.
..06-320.320.36
..06-320.322.88
..06-320.324.11
..06-320.330.42
..06-320.330.81

Diversen

Kerstmutsen
bij afname van 100: ƒ 2,50 p.st
Tornado Int'l. 02977-25168.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en • Rubrieksadvertentie'' Zie
kamerverhuizingen. Voll. verz. voor adres en/of telefoonnr.
Dag-nachtserv. 020-6424800. de colofon in deze krant.

KOPLOPERS

Op zoek naar de beste bijverdienste, met vee
extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger vooi
de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of vooi
vast. Minimum leeftijd 15 jaar.
Je kunt nu aan de slag.
Je verdient tenminste:
ƒ 65,- per week.
Bel: 02507-16821
*• (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN SEZORGENI

't Komt in de Bu

voor de particulier
MICRO'S worden
5 regels GRATIS
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
Gratis
!
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
lettergrepen.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
In verband niet cle feestdagen js dé aanlevcrtijd afwijkend. Gratis en betaalde Micro's
kunnen uiterlijk maandag om 15.00 uur. worden aangeleverd: .':•

Zandvoorts Nieuwsblad

'

ed. 22
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

-

regels
regels
regels
regels
regels

/ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 4,01
ƒ 5,34
ƒ 6,68
ƒ 8,01
ƒ 9,35
ƒ 10,68
ƒ12,02
ƒ13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl. 6% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

16/17 december 1992

y^eekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-22

Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers] en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aon
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdom.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautslraat 131
Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsh|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische ols schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

ƒ 26,ƒ11,50
ƒ 5,91
ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Citroen

Ford

TIMO DE BRUYN
Citroen BX 1.6, b.j. '91
Voor occasions en reparaties: 20.000 km. Veel extra's
van BX, Visa en 2CV6.
IMPORT USA CARS
APK klaarmaken tegen gered, Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel.: 020-6670121.
Tel 020-6680820 en 075-702625
Citroen occasions
T.k. Citroen 2 CV, rood, b.j. '83,
keuze uit 40 stuks o.a.
+ extra onderdelen, APK t/m XM20.1Amb.
'90 ƒ 29.900
mei '93, ƒ2750. 075-123448.
CX 22 RS Break '88 ƒ 13.500
CX 25 TRi Break '89 ƒ 22.500
VAN ROOTSELAAR
CX 25 Turbo Dies/87 ƒ 12.500
AUTOTECHNIC
AX 11 Rrst 10/91 ...ƒ15.500 CX 25 GTI schuifd.'85 ƒ 4.950
AX 11 RE 02/88 . . . . ƒ 9.600 BX Turbo Break D'90 ƒ 25.000
AX 11 RE 04/89 .. .ƒ12.400 BX RD Break D '90 ƒ 17.500
AX 11 TE 12/90
ƒ13.700 BX RD Break D '89 ƒ 14.500
AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ14.900 BX 16 RE Break '89 ƒ 15.000
'91 ƒ 19.900
AX 11 TGE 10/89 ...ƒ12.900 BX TZ Diesel
'90 ƒ 17.500
AX 14TRS5-d. 10/88 ƒ 11.900 B X T Z Diesel
'89 ƒ 14.500
AX Image 02/91 .. .ƒ14.900 BX TR Diesel
'87 ƒ 9.950
AX Image, 5-d 03/90 ƒ 14.900 BX TR Diesel
'89 ƒ 12.500
BX 14 TE, Lpg 09/89 ƒ 15.500 BX 19 Diesel
BX 16 RE, Lpg 03/89 ƒ 16.900 BX16TZI, LPG '90 ƒ 16.500
BX 16 TGI, 02/91 ....ƒ22.400 BX 16 TRI, LPG '89 ƒ 13.500
'89 ƒ 13.500
BX 16 TRI 10/89 ....ƒ18.900 BX 16 TRI
'86 ƒ 7.500
BX 19 D 06/89
ƒ15.400 BX 16 TRI
'90 ƒ 14.500
BX 19 GTI 01/87 ....ƒ12.750 BX 14 TE, LPG
'89 ƒ 11.500
BX 19 GTI 10/89 ....ƒ19.500 B X 1 4 T E
BX 19TRD 07/86 . . . ƒ 8900 2 CV 6, punt gaaf'83 ƒ 2.250
BX 19TRD 01/88 ...ƒ13.500 VISA 115 E, bestel'86/ 4.950
VISA GARAGE BV.
BX 19 TRD, st.bekr.

Escort 1,6 GL, m. '83, i.pr.st., HH. tegen inruilprijzen:
nw. APK, LPG, ƒ 2950.
Scorpio 2.0 CL, 5-d. Lpg, 3/89
Tel. 02908-24640. Den lip 55. ƒ 14.950. Scorpio 2.4i CL, 4-d.
Fiesta 1.3 Cheers
1/92 1/91, ƒ22500. Sierra 2.0 GL,
Sierra 2.0,
85 4-d. Lpg, zwart, 1/89, ƒ 13500.
Escort 1.4 CL
7/91 Sierra 2.0i GL, 4-drs , Lpg. grijs
met. 10/89 ƒ 13.750.
ALBERS Autobedrijf,
Sierra 1.6 CL, 4-drs., rood, Lpg,
Achterdijk 37,
8/89 ƒ 12.500. Sierra 2.0 CL, 5OUDERKERK a/d AMSTEL.
d. Ipg, 1/88 ƒ11.500.
02963-1767.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Ford Escort 1.3 C, nov. '86, nw. Amsterdam, 020-6627777.
mod., 5-drs., wit, LPG, i zg.st, HH tegen inruilpnjzen:
ƒ6450. Tel: 020-6105478.
Scorpio 2.0 CL, 5-d. Lpg, 3/89

02/89
ƒ18.400
BX Turbo D 08/89 .. .ƒ21.500
BX Turbo D 04/90 .. .ƒ23.900
BX Turbo D break
02/89
ƒ22.400
ZX Reflex 02/92 ....ƒ22.900
ZX Reflex 02/92 ....ƒ22.400
Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt
Citroen en Peugeot.
BOVAG-garanties
100% financiering mogelijk
DE WEER 29, ZAANDAM
Tel.: 075-350985

Houtmankade 37, Amsterdam
020 - 6278410

Seat

Ford Resta, b.j. '86, grijs kent.
APK, i.z.g.st. ƒ3950.-.
Tel.' 020-6105478

ƒ14.950. Scorpio 2.4i CL, 4-d.
1/91, ƒ22500 Sierra 2.0 GL,
4-d. Lpg, zwart, 1/89, ƒ 13 500.
FORD SIERRA, m '85, LPG, 3 Sierra 2.0i GL, 4-drs., Lpg grijs
met. 10/89 ƒ 13.750.
deurs, metallic blauw.
Sierra 1.6 CL, 4-drs., rood, Lpg,
Den lip 55. Tel. 02908-24640
8/89 ƒ 12 500. Sierra 2.0 CL, 5Scorpio Gliaut 2-'86 wgs. bedr. d. Ipg, 1/88 ƒ 11 500
auto. Veel extra's, koopje BEREBEIT, Amsteldijk 25,
ƒ7500. 02940-19096.
Amsterdam, 020-6627777.

Mazda

1-23

Autobedr. Leeweg ZwanenDurg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H'meer-N. Tel. 02907-3372.

Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Seat Ibiza 1 2. XL, ongm. '89,
Tel • 020-6932074.
met. kl., 1e eig. In nw. st
Ibiza XL, 1.5 mj. 3-drs., 1e eig , ƒ9950.- Tel.'020-6105478
14.500 km, mkl. 12 mnd. garanSeat Ronda GLX 1.5, Lpg,
tie ƒ 15.500 Autobedrijf
Autosloperij A de Liede
Wim van Aalst, 02979-84866 blauw met. ƒ 4500
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Neem geen risico ong
Tel. 02902-61697.
PTT-vrijwanng RDW
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
(s)loopauto's
T.k. Seat Ibiza, 1-2-1985,
A'dam - 020-6686146
HOOGSTE PRIJS
APK t/m aug 1993, ƒ3250AUTOBOULEVARD
Tel 0206198691
Tel. 020-6534024.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Amstelstein - Suzuki
Tel 02502-45435.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Het HOOGSTE BOD?'' Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
Loop, sloop en schadeauto's
(gratis halen en brengen)
m vrijwaring Tel 020-6754193

Autosloperijen

Suzuki

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Mini

Mazda 1211.1 Finish'89,3 drs., Mini Metro 1 3 GT, b.j. '87,
i.n.st., rood, ra./cass., VP rood, 48.000 km, i.z.g.st APK
ƒ9595. 020-6362837.
7-93, ƒ4.950 Tel.. 06-52840370
MAZDA 626 2.0 i GT 16 kl., m.
'89, ƒ16.950. Den lip 55. Inr.
Gar. Rn. Tel. 02908-24640.
Mazda 626 LX, 1.8, H.B., 11/87, Bluebird 2.0 DXL bj.'90,1eeig
nw model, grijs met. APK, m. 90000 km, ƒ 15.950. Den lip 55
nw.st. ƒ 9250. Tel. 020-6105478. Inr Gar. Rn. Tel. 02908-24640.

HH. tegen inruilprijs: BX 16TGI,
LPG,
stuurbkr.,
10-'90,
ƒ 14.500 BX 16 TGi, LPG-o.b.,
5-'90, ƒ 13.500. BX 16 RE, LPG,
1-'89, ƒ 11 500. BX 14 T, LPG, 6Nissan Micra, b.j. '85, i.prst
'89, ƒ 10.500. BX 19 Diesel, 4APK, grijs met, ƒ3950-. Tel.
'86, ƒ 7250. Visa 11 E, 4-'84,
02908-24640. Den lip 55.
ƒ 1.950. Visa, 7-'83, ƒ950.
Cordia 1600 GSL, automaat,Nissan Prairie 9/90, 7-pers.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
'85, nwe APK, rad./cass. zeer 58000 km. ƒ24.500- Ronday
Amsterdam, 020-6627777.
mooi ƒ5750. 020-6369515.
Renault. Tel.: 020-6237247.
Te koop Citroen Visa 82, APK
gek., goed onderhouden. Pr. Colt 16V GTI 10-'89.
Sunny 1.3 Station, b.j 8/87,
ALBERS Autobedrijf,
n o.t.k. Tel. 02977-28569.
96200 km, rood, ƒ9.500.
Achterdijk 37,
Autobedrijf Wim van Aalst,
OUDERKERK a/d AMSTEL.
Tel: 02979-84866.
•
02963-1767.

Alfa Romeo

Audi
H.H. hand., tegen inruilprijs:
Audi 80, 1.6, 5 versn. 5/89
ƒ 17.500.-.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam. Tel.' 020-6627777.

Austin
Austin Metro 1.3, 6/87,
57.000 km, 5-drs., groen met.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel. 02902-61697.

BMW
BMW 520 i, m. '83, i.pr.st.,
nw. APK, ƒ 2950.
Den lip 55. Tel. 02908-24640.

5

IMPORT USA CARS

=

Uit voorraad:
Full Size Pick-Ups benz/dsl.
S10 Pick-Ups benzine
Blazers, '93, geel/gr, kent.
Globemaster, 5-p. grijs kent
Corsica/Beretta.
Pontiac Trans Sport.

Door inruil:
*
*
*
*

ZONDAG 20 DECEMBER A.S. zijn wij
geopend van 10.30 tot 16.00 uur
Voor u de gelegenheid om de nieuwe en
gebruikte modellen van

CHRYSLER/JEEP en DODGE

Chevrolet

*
*
*
*
*
*

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(gratis halen en brengen).

Oldsmobil Cutl. Supr. . .'89.
Ford Thunderbird 5.0 . .'87.
Full size Blazer
'88.
Cheyy Van, grijs kent. .'88.

gewelf
ijden

NiaaKt P

ASMOCO B.V. ie R.ng4|ks„aat 39
Adam
Tel 0?0 6943093

f™"-"-"

Alle zeer mooie
schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

incl. The No. 1
de VOYAGER Benzine en Turbo Diesel
te bekijken en te rijden
een greep uit onze |y]

OCCASIONS

met fabrieks- of Bovaggarantie
CHRYSLER:
GTS 2.5I, Automaat
Voyager 2.5I
VoyagerS.OI
Voyager 3.0I
Voyager 3.0I
Voyager 3.0I
Voyager 3.0I
Voyager 3.0I Com

Peugeot

HH. tegen mruilpnjs: Kadett
1.3i LS, 3-drs., si 20000 km,
COBUSSEN
8-'89, ƒ 15.500. Kadett 1.3 LS,
AMSTERDAM
3-drs Station, LPG-o.b., 4-'89,
Sinds 1930
ƒ12500. Kadett 1.6 D, 3-drs.,
De verbouwing is in volle gang 9-'88, ƒ9750. Kadett 1.2 LS,
5-drs., 11-'84, m '85, ƒ5.500.
We hebben ruimte tekort
Autobedrijf BEREBEIT, AmstelNu prettig geprijsd.11!1
205 XS, zwart
'90 dijk 25, 020-6627777.
205 XL, wit
'90 KADETT '82, LPG, kl. rood,
205 XE Accent, rood . . '90 nw. APK ƒ 1950.
309 XL 1.4 prof., rood .. '90 Den lip 55 Tel. 02908-24640.
of
Renault 19 GTD, groen . '89 Opel Corsa 1.2 S 72.000 km
Seat Ibiza, rood
'89 1984 APK 9-93, vr.pr. ƒ5500
Volvo 360, Lpg, blauw ... '88 Tel. 02990-48230.
COBUSSEN PEUGEOT-Dealer Opel Corsa 1.2 S, 2 drs, kleur
Baarsjesweg 249-253, direkt
rood, 1987, 115000 km
bereikbaar v.a. Postjesweg
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
Tel.' 02902-61697.

10/89 ƒ23.500
03/90 ƒ34.750
05/89 ƒ34.950
10/89 ƒ36.500
10/89 ƒ35.500
01/90 ƒ36.000
03/90 ƒ40.500
07/91 ƒ39.750

: PEÜGEÖ.T-DEALER •
AMSTERDAM-ZUID,

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE

OPEL Corsa bj '84, APK- Dec.
'93, vele extra's radio etc.
Vr pr. ƒ 6500. 02977-44210

Fiat

Jeeps
Terreinwagens

Lada

Renault

.

,

' showtom".

-

-

• •

Q£-U nu zelf een showroom héë&èfliw \apto-. Blinkend voor de!?4èa^>z;et, met een advertentie*- m
SHOWROOM zet *u uw auto pa&j^far^ia \de
Schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale ;;\ \,
autorabriek van -Het- Parool en alle' nieuws-5 en huis-aan-nuisbladen^ap^WeeJónedia in ket gebied,
Gróot-Amsterdarrï» Uw "advertentie verschijnt in een enorme oplage -Van- ca,"^750.000 exemplaren
van Weesp tot Zandyobrt. ,
-',
' -'-\;J. ; , , "

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
l'njs cxcl. Pnjb incl.
advertentie in.
n.
6%B.T.W. 6%B.T.W.
26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50
95,00
106.50

4
5
6
7
8
9
10

Naam:
Adres:
Pbstcode + Plaats:.

27,56
39,75
51,94
64,13
76,32
88,51
100,70
112,89

j Mto's in SHOWROOMSvliegende det»* tilt! ,
, Opsturen in eert gefrankeerde etiv^lqp aan: SHOWROOM» Post:
:
: >bus 156» 1000~AD, AJMi'STERDAl^'o^afgeven bij Hét Parool,
-^ïbautstraat 131, Amsterdam,. A%eyènC]can ook bij ,de volgende
- - Weekmediakantoren:^Anistetveen,'^Gefeöüw Aemstelst^n, Laan
der Helende' Meesters, 421B; Weesp» Nieuwstnraat..33;\Z£ndvoört,
Gasthuisplein 12.
';: \ \ * - - >-•
'
,

__

020-<

Êxnr, 020-6656321

Wegens vertrek buitenland t.k.
witte Renault 5 SL, b.j. 10-'87,
35.000 km, grijze bekleding,
i.z.g.st. voor ƒ8.000
Tel.'
02975-63333.

Minor Motorcars
Rover Dealer Amsterdam
Sloterkade 40-44

020-6177975

Telefoonnummer:.
Handtekening:

T.k. Renault 5 TC uit 1985, dus
het nieuwe model. Cobaltblauw en nog m goede staat
Nog geen 90.000 km gelopen.
Prijs ƒ 4.500. Tel. 020-6223576

Rover 827 SI, nieuwste model
alle opties
4/92
Rover 820 SI, nieuwste model
sch.dak + ABS
4/92
Rover 827 Vitesse manual 8/90
Rover 414 SI, LPG, + stuurbekrachtigmg
10/91
Rover 416 GSI
4/91
en div. andere gebr. Rovers

1
3

T.k. Renault 25 V6i, bj. '87, APK
nov. '93, el. ramen, ƒ 12.500
Tel 02907-3879

Rover

2

Aantal regels

Schnjf hier in blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens
3 regels beschrijven.
Aan de hand van de daarluast geplaatste tarieven
kunt u zelf uitrekenen
wat uw advertentie kost.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

l

020-6148933

020-6831956

DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,

SUZUKI

INRUIL EN FINANCIERING

T k. Suzuki Jeep SJ 413, wit,
gesl. model, b.j. 1987, grijs k t ,
APK tot juh 1993. Vr.pr
ƒ 12.000. Tel. 02975-63496.

Subaru

Toyota

MÖOY EN' ZOON

Toyota Corolla 1 3 DX b.j 3/82
blauw 2 drs. APK na 18.00 uur.
020-6003952.

v h Museum autobedrijven

PRIMEUR
de nieuwe

VIVIO
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853 .

• „SHOWROOM"De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex.
Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel. 020-6658686.

Volkswagen
HH. tegen mruilpnjzen:
Passat CL 1800 Sedan, LPGob., 11/90, ƒ20.500 Golf 1.6
GL, 4-drs., LPG, 1/90, ƒ 17.500.
Golf 1.3, 11/86, ƒ9000.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.

iel Corsa 1.4i Swing, ongm. VW Polo '84, wit
1e eig., 9000 km serv.bk.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
aanw., in nw. st. Inr. gar. mog.
Tel. 02902-61697.
ƒ 13.950 -. Tel.: 020-6105478.

O CHRYSLER ô Jeep. OOoc/ge

Hyundai

020-6711888

ZUIDWIJK i

Opel Kadett 1.6 Station '85 eerMinervalaan '86, ,020-6629517, ste eig. APK tot 11-93 in uitstekende st. ƒ6250.
T.k. BMW 525, 12-'81, g. onH.H. hand., tegen inruilprijs:
Tel.: 02903-3300
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. derh., r. cass., alarm, sp.w. +
DEALER VOOfl AMSTERDAM E.O.
Peugeot 405 GL 1600,
Overtoom 116-126 1054 HM A'dam tel. 020-6124876
Opel Kadett 1 6, Dsl., 5-drs,
nw band. etc. 020-6256130.
020-6670121.
3/90, ƒ 15.000.station, sunroof, roofrack, 8/87,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam. Tel.: 020-6627777. ƒ 7950.-. Tel.: 075-287733
Peugeot 205 XA, grijs kent OPEL MANTA Hatchback, m.
Rat Uno 45 S, eind 88, 1e eig.
2/91, rood, 35000 km, trekhk. '84, nw. APK, i.pr.st. ƒ3950.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Den lip 55. Tel. 02908-24640.
40.000 km (boekjes aanw.),
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Keuze uit 50 gouden FiatFerera EL 11 Limited, blauw/
nieuwst, ƒ7950. 020-6369515.
Tel.: 02902-61697.
Rekord 1.8 S, m. '85, i.z.g st.
occasions. Tel.: 020-6470909 grijs met. km 14.000,11/91, div.
JEEP CJ 7 en CJ 5
Rat Panda 45 wit, b.j. 1981,
T k. PEUGEOT 309 XR, bj. '87, APK, rijdt als nieuw ƒ 3750 -.
extra's. Nieuwpnjs
H.H. hand., tegen inruilprijs:
beide 6 cyl.
bedrading def., geen APK.
Tel.. 020-6105478.
in z.g st., LPG.
ƒ 37 500.-nu ƒ 29250:Rat Tipo 1.6 I.E., 11/90
Tel. 02979-73134.
Tel.:020-6334137, ƒ750.
Tel. 03435-73321.
NIEROP-Daihatsu 020-6183951
T k. O. Kadett autm., vrpr
ƒ 15.000.ƒ2300 + 1500 assen 4x prijs
Fiat Uno 55, m. '84, 5-drs., BEREBEIT, Amsteldijk 25,
T.k. Peugeot 405 GRI, 1.9,
AP.K., iz.g.st. ƒ2950.ƒ500. Tel: 075-281109.
Amsterdam. Tel.: 020-6627777.
AUTOMAAT, i.perf.st., b j.
Tel.- 020-6105478.
01-'90, gasmst. + alle mog T.k. OPEL ASCONA 1.6 SI, b.j.
Lada
2107,
m.
'88,
m
nieuw
Sportieve Rat Uno 60S grijs
Over garantie gesproken !
ace. Pr.n.o.t.k. 02990-20508.
mei '88, 4 drs., 5 versn., trekFIAT Uno 60 S 06-'89, 42.500 metall. '89. Tel.: 02979-87727
staat, APK, rood, ƒ3450.-.
HYUNDAI OCCASIONS
km
i.z.g.s. ƒ9975,- Tel.' ƒ 12.000.
Tel: 020-6105478.
• De advertentie-afdeling be- haak, getint glas, i zg.st. prijs
2
jaar
garantie
alleen
bij.
02979-73331, na 18 uur.
ƒ10000. Tel: 020-6373551
Samara 1300 S, 5-drs., rood, houdt zich het recht voor adAUTOKROOY
T.k. Rat Regatta 100 S/84,
vertenties eventueel zonder Weg. omst. Opel Kadett CaraFIAT VERMEY B.V.
km.
55.000,
nwe
auto,
1e
eig.
T.T.
Vasumweg
32
technisch 100%, APK 7-'93,
opgaaf van redenen te weige- van '81 + trekh., pr.st., pr.
Keuze, uit ruim 35 occasions. schade links achter, ƒ850. (a.d. Klaprozenweg A'dam-N) '90, ƒ 8250.A Philipsweg 13, Uithoorn.
NIEROP Daihatsu 020-6183951 ren. (Art. 16 regelen voor het n.o t.k. Tel: 02503-32706.
Tel.: 020-6310615.
020-6964435. Let op 100 PK.
advertentiewezen).
Tel 02975-62020.

Daihatsu

Auto Amstelstad
Minervalaan 85 Amsterdam

| Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad

Opel

Chrysler - Amstelveen

020-6799100

Luykx B.V.
020-6594330
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel.: 020-6433733. Opel Kadett 1.6 S, 12/83, LPG,
APK tot 8/93, ƒ2650.-.
Tel.' 020-6369515.

Auto Amstelstad
Hemonylaan 25A Amsterdam

B.V. Autobedrijf van Deinum
| Jarmuiden 29, Australiëhaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Deinum
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam

Nissan

Chrysler
ALFA 33, bj. '84, nw. APK,
kl rood, ƒ2950.
Den lip 55. Tel. 02908-24640.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel.: 020-67633a5

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen
Tel. A'dam 020-6942145.

Service en
Reparatie

VW Golf, Dsl., ongin '80,
APK Rijdt perf., ƒ 1250.-.
Tel.' 020-6105478

APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B.V
Tel: 02502-45435

Rijscholen
* 5*

** *

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
Amsterdam-Almere-Amersfoort-Zaanstreek
Alle autonjlessen ƒ 34,00 per les

SUPER STUNT
voor nieuwe leerlingen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één van onze
* 5 * Hotels in Nederland, België, Frankrijk,
* * Engeland, Duitsland, Spanje of Luxemburg
•*•
voor 2 personen, als u gebruik maakt van
onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autorijlessen + examen voor ƒ 895,00
of
20 Motorrijlessen + examen voor ƒ 1000,00
Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 020-6138473

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 1630
uur en de volgende morgen
om 900 uur retour
tegen 4 uur tarief
020 6794842, 020 6908683

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh , rep , APK

Hefbrug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig?
HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam-Sloterdijk

Royal Class Saab's
Diverse occasions'
Hoofddorp, 02503-14097

Campers
De scherpste prijzen voor
TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie
ook grote kampeerart.shop
HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min. A.dam

6-pers camper te huur
Ook geschikt voor wintersport
Autobedrijf JAN WALS
Tel • 02902-61697
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750 000 ex.

Autofinanciering en verzekering
• Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie

Van Vloten

IN 24 UUR GELEVERD

niet duur!!!
Studenten 10% korting
- koelwagen & oprijauto
- 9-pers bussen en pick-up's
- Nu ook Chrysler Voyager

BLOKSMA
RADIATEUREN'
warmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

VOLVO
occasions

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Ouke Baas

A.P K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 636470!

Volvo

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM

Autoverhuur
BI,

900 GLI, sedan, bruin, sunroof,
5-versn radio, nwe apk ƒ 4750 9000 i, d blauw, 5 versn radio,
alarm, centr. deurvergr electr
ramen + spieg , get glas, nwe
Apk ƒ 17.500 Tel. 02503-14097

SAMARA 13
1988
LADA 1200
1988
LADA 2105 12
1990
LADA 2105 1.5
1987
LADA 2104 1.5 Stat. . . . 1990
240 GL 2.3 stationcar, rood,
LADA 2104 1 5 Stat
..1987
L.P.G. O.B., km. 125.000, '90,
Subaru Mini Jumbo SDX
240 DL 2.3 stationcar antr.
8000 km
1991
met., div. extra's, km. 75000,
Subaru Mini Jumbo DL 1987
10/89,240 GL stationcar L.P.G.
Subaru Justy Automaat
O.B. '87; 240 DL, 2.3 Sedan,
1991
L.P.G. anthr met, div. extra's 5 x Volvo 740 GL . 88 t/m 90 9000 km
'90; 240 GL Sedan, L.P.G nwe 3 x 240 Stat c a r . . . 88 t/m 90 Mitsub. Colt 1.4 GLX ..1982
motor'84; 480 ES, rood 1e eig. 4 x 240 GL Sedan 84 t/m 89 Opel Rekord 2.0 S . ..1982
Zwanenburgerdijk 503
'87; 440 GLT, L.P.G., zwart '90; 8 x 440 Gl
. 89 t/m 91
440 18 L.P.G., grijs, '91; 440' 7 x 340
87 t/m 90 Zwanenburg, Tel. 02907-6572
1.8 grijs km. 22.000 '90,440 DL
Johan Boom, Den lip 55, Gem
rood, km. 20.000 '91, 440 GL,
Landsmeer Inruil. Gar. Fine.
rood, div. extra's '89
Tel. 02908-24640.
VOLVO - NIEROP,
Mazda 626 2.0 i 16 kl GT, m.
Amsterdam
Vancouverstraat 2-12, Amster'89, ƒ 16.950. Bluebird 2.0 DXL
Uw Volvo-dealer
dam West, Tel. 020-6183951
bj. '90, 1e eig. 90000 km,
ƒ15950. Ford Skorpio 2,4 i GL
360 GL SEDAN 20 inj., 1'89, Tel. 020-6369222, Meeuwen
LPG m. '89 ƒ 13 950 Ford Sier66 000 km, trekh , blauw metall. laan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
ra 2,3 GL autom., bj. '85,
ƒ 14.900 Tel.: 02503-36821
ƒ6950. Renault 5 TL bj '86
HH h. tegen inruilprijs.
Volvo 740 Estate blacklirte, ƒ6950. Ford Fiesta, bj. '86
Volvo 340 GL 1.7, 4-drs , LPG,
ƒ6950. Opel Kadett, bj. '89
bj 4-'89, ƒ9750. Volvo 360 GL antr.gnjs metall., sport velgen, ƒ12.950 VW Polo, bj '85,
2.0, 4-drs„ LPG, b.j 3-'89, 9-'88, 114000 km, LPG, ob,
ƒ5950 Audie 80 GLS bj. '85.
ƒ13500 BEREBEIT, Amstel- ƒ28900 Tel. 06-52-820356 en LPG ƒ 6950. Mitsubishi Galant
na 18 uur 020-6458044,
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
bj. '87 ƒ7950. Mitsubishi Galant, bj. '86 ƒ 5950 en nog diverse inruil auto's v a ƒ 1000, met
nw APK.

Accessoires en Onderdelen

Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst
Bel voor Info 0206369515

Tel. 020-6980639

V.W - en AUDI-SPECIALIST

BAAS

Auto's te koop
gevraagd

APK + grote beurt v a. ƒ 299 DIESELSERVICE,
D FAAS
brandstofpompen, verstuivers, Luxe- & Bestelauto's v a ƒ 38,
cil koppen vlakken Garage/ per dag, ex Btw
motorenrevisie FEENSTRA,
Grasweg 3, A'dam Noord
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Tel 0206371826

Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd /kw. bet 020-6416607.

Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,
Motorrijschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,- Tel
020-6853683, b g g 6181775,
036-5321238 en 02990-34768

SPRING IN 'T VELD
Oosteinderweg 335-342
1432 AX AALSMEER
HONDA
ALFA.

Tel. 02977-44146
Tel.' 02977-24696

NOG 3 WEKEN
AANKOOPVOORDEEL
want we hebben ruimte nodig1
HONDA.
CMC 1.3 Luxe, blauw .. .84
CMC 1 4 GL wit ..
. 88
CMC 1 5 l GL, wit ... 90
CMC 1 3 luxe, zilv
.. .91
CIVIC Sedan 1.4, blauw
.88
C.RX. 1.5 inj. wit ...
.85
C.R.X. 1 6 l, zwart .
.90
INTEGRA 1.5 EX, wit,
. .87
PRELUDE 1800 EX, wit
.84
ACCORD Sed 20i EX, grs 90
ACCORD, Sed, 20 EX, bl. .90
ACCORD, Ses, 20 EX, grs 90
COMPANY CARS HONDA
CIVIC 1.5 DXI, rood
. . . 92
CIVIC Sed 1 5 DXI, bl .. 92

ANDERE MERKEN
Audi 80 1 8., blauw . .
90
BMW 318 l, wit
88
Mercedes 190 Dsl, wit . .84
Nissan Sunny 16, rood
89
Opel Corsa 13 S.grijs
. 86
Lancia HPE Vol rood . 86
Seat Ibiza 1 5 GLXi, zwart 89
Suzuki SJ-413 Jeep, wit
87
VW Golf 1.3 Manh zwart .89
Alfa 33 1.7 QV 'Van' zw .88
Alfa Guil. 2.0, grijs .
85
.84
NISSAN Bluebird 20 Lpg, sail- Alfetta 2 O, bruin . .
Alfa 33 1 3, Mil. rood
86
uitv '90, ƒ16950,BMW520i,5-bak,'86J10.750,- Alfa 75 1 8 IE, rood . .. 90
Alfa 75 2 O Tw Sp , rood . 90
VW GOLF 40 KW, Lpg,
Alfa 33, 1.3 Sportw rood .88
'87 ƒ 10 750,.91
Rat Panda 750 L '87 ƒ 6950,- Alfa 164 Twin Sp., zw
SAAB 99 GL, Lpg, '84, ƒ 6 750,- COMPANY CARS
PEUGEOT 305 GL, Ipg, '85, ALFA-ROMEO
ƒ5500,33, 1 7 16V groen .
. 92
VAN OSTADE GARAGE
155 Twin SP L rood
. . 92
Van Ostadestraat 182
155 25 V6, zwart
.
92
Amsterdam, 020-6625428
164 Twin Sp , zwart
91
Maandag t/m vrijdag
164 Turbo dsl., groen
. 91

Wagenpark Johan Boom, bekend door heel Nederland om
onze scherpe prijzen Doorgrote omzet en garantie al v a.
ƒ 1000 + omruil gar Miskoop
uitgesloten Wij hebben + 100
auto's v a ƒ300 tot ƒ15000
Dagelijks geop van 9 tot 20
uur, zaterdags tot 17 uur. Tel
020-6105478 Zuider Akerweg
83, Oranje Hek A'dam Osdorp

* BOVAG en ALFA PRIMA
garantie voorwaarden
Vrijdag koopavond
+ 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
020-6844079 Tevens INKOOP
± 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18 A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079 Tevens INKOOP

• Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adver
tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt
De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,• SHOWROOM De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex
Elke week in Het Parool en
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA
Tel 020-6658686

(Vuto's
De 16 kranten van Weekmedia verschijnen vanaf l januari
wekelijks met een bijzondere pagina 'Auto's & Motoren'. Met nieuwtjes en
actuele ontwikkelingen en aandacht voor grote evenementen. Plus elke week
een speciale rubriek over de mens achter auto en motor. Bel voor uitgebreide
informatie met Weekmedia Amsterdam (020-562.2618) of Weekmedia
Amstelveen (020-6475393).

Elke week het dagelijks nieuws!
AmHicrdantuModsbltuI. Dkmer Courant, de Nieuwe Bljlrm-r. MruwtMul t! uu-, pc r d a i
HultcmcIderUc Courant, Aimtcltrrns Weekblad, A a l smeerder Countni
Ulthmirnir Courant, de Runde \ener, de Mruwc Wt-cipcr, 7-undumrttNteuw^blatI

,W ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ
GRATIS
SPONS +
P R U S

CROISSANTS

VOORDEEL

i

(varkensbraadroilade)

HiilKilO

BUK 8 STUKS
_ ___ __
OVEHVERSWIT

SPRUITEN

ALUMINIUM-FOLIE
hittebestendige vershoudfolie

KUIP 500 6RAM

BORSTEL-EN
KAMMENSET

BADEDAS
DOUCHESOHUIM

MELITTA
KOFFIEFILTERS

„SENSITIVE,,

nummer 2 - van bruin
recycle-papier
dus milieuvriendelijk

COMPLEET IN ETUI
bevat 1 borstel en 3 kammen

WASVERZACHTER
zomerfris of april-fris

ROL 20 METER

voor verschillende haartypes.
Diverse kleuren, per set

verfrist en verzorgt,
diverse geuren

FLACON! LITER

FLACON 250 ML

PAK 80 STUKS

ELDERS ££$ BI J ONS

ELDERS 23$ BI J ONS

ELDERS JMti BIJ ONS

ELDERS lM BI J ONS

lekker pittig
(voorverpakt)

met rode bessensaus
Zoek uit: frambozenofgriesmeelpuddmg

HANDIGE

ELDERS 3M BI J ONS

ELDERS

ZAIMFILET
vacuumvers verpakt

UEFST

BIJ ONS

UEFST

100 GRAM W

, / f 1 // ,^J
'•-J *-/(-J

-i
j

Mixvoor

appeltaart

luchtige iffokanfetoastfes
VpORDEELPAK

HONIG
BAKMIXEN
zoek uit: appeltaart-, boterkoekof cakemix. Per pak

ELDERS Xté BI J ONS

JONGE FRANSE

DOPERWTJES
EXTRA FIJN

FRIESCHE VLAG
KOFFIEROOM

LITERBLIK

voor een „romig,, kopje koffie
maar ook voor de finesse van
diverse sauzen. Fles 200 ml.

ELDERS ^e^ BIJ ONS

ELDERSJWS'BIJONS

PARAMOUNT
FRUITCOCKTAIL
op lichte siroop,
hele beste kwaliteit

LITERBLIK
BIJ ONS

GALA
MOCCA-KOFFIE

AVIKO AARDAPPELKROKETTEN

voor feestelijk genieten

heerlijk van smaak en
bakken mooi krokant bruin

PAK 250 GRAM

BAAL 450 GRAM

ELDERS>6^ BIJ ONS

ELDERS32$ BIJ ONS
aardbeien,
Bus3/4föer
ELDERS

SSSRT*
ELDERS

'
'i

5&J

•^

KERSTSLAGROOMTAART
rijk opgemaakt met chocoladekerstklokjes en gevuld met een
frisse luchtige sinas/bavaroisevulling. Vriesvers, dus verser
bestaat niet!

ELDERS &5tf OF MEER

PRINCES GRAPEFRUITPARTJES op siroop
heerlijk te verwerken
..AKITIMV

CHANTILLY

tpUITROOÏT

in leestelijke vooraf jes
BLlK

415 GRAM

J ONS

.«LuflWEf»»

handige bus 250 gram
ELDERS J B Ï J O N S

ACAPULCO ROOMUSTAART
vanille/hazelnoot/
chocolade,
voor 8-10 personen
LIEFST 1000 ML

^cD
BAKROOMBOTER
ook ideaal Voor eigen
gebakken cake
PAKJE 200 GRAM
ELDERS

ONS

l

gesorteerde chocolaatjes
in 8 verschillende smaken
EXTRA GROTE DOOS
400 GRAM
ELDERS ^BIJONS

ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!

IM
NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
.RONDE VENEN
Woensdag 23 december 1992

ieuw

Los nummer ƒ 1,75

52e jaargang nummer 52

Oplage: 5.150

Weekmedia

BZ uitgenodigd voor deelname aan
ZANDVOORT - De fractievoorzitter van Gemeente
Belangen Zandvoort, P. Flieringa, is vrijwel zeker de
nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening en Milieu
aeworden. De VVD-fractie weigerde vrijdag tijdens de
extra raadsvergadering haar wethouder Frits van Caspel af te vallen en van fouten te beschuldigen. Voor CDA
en D66 was dat aanleiding om Flieringa uit te nodigen
voor de vorming van een college. Flieringa was in de
periode 1982 - 1985 al wethouder voor Inspraak Nu.
'Ammenooitniet!' Met die uitroep maakte VVD-fractievoorbitter Wilfred Tates vrijdag een
nieuw college tussen CDA, D66
en VVD vrijwel onmogelijk. Dit
was zijn antwoord op de eis van
de beide andere partijen, om
openlijk
de fouten
van
V VD-wethouder Van Caspel toe
te geven. Dat weigerde hij, zolang er geen onderzoek was gepleegd naar de twee ton overschrijding bij de renovatie van
rug-aan-rug woningen aan Prinsesseweg en Koningstraat. „Als
uit een objectief onderzoek
blijkt dat Van Caspel fouten
heeft gemaakt, dan zullen we
het ruiterlijk toegeven."

Het CDA had 'geen behoefte
meer' aan een dergelijk onderzoek. „Omdat het vertrouwen
weg is," aldus fractievoorzitter
Marijke Bosman. Vorig jaar
waren afspraken gemaakt met
de wethouder, om nieuwe overschrijdingen te voorkomen.
Dat had niet geholpen, zo bleek
nu. „De wethouder is politiek
verantwoordelijk." Dat concludeerde ook D66-fractievoorzitter Klaas Annema. De medewerkers van Ruimtelijke Ordening hadden gespitst moeten
zijn op een mogelijke overschrijding. „Waarom is er niet
eerder op die afdeling een
alarmbel afgegaan?"

Verantwoordelijk

Rechtszaak

Dat onderzoek komt er waarschijnlijk niet of anders zal in
ieder geval de uitslag een tijd op
zich laten wachten. Daarom
blijft de WD onverkort achter
wethouder Van Caspel staan.
Hij werd eerder deze maand uit
het college gewerkt wegens de
overschrijding bij de bovengenoemde renovatie. Daarbij
werd ook op eerdere overschrijdingen gewezen van bouwactiviteiten onder het bewind van
Van Caspel.

Er wordt vonnis gesproken
voordat er een rechtszaak is geweest, beet Tates de wethouders Termes en met name 'jurist Ingwersen' toe. Het besluit
van Tates en zijn fractie om
Van Caspel niet te laten vallen,
maakte een verdere samenwerking met D66 en CDA vrijwel
onmogelijk. „Ik denk niet dat
de WD een loyale partij kan
zijn," concludeerde Bosman,
waarop zij als eerste Flieringa
uitnodigde voor een gesprek

Werken
*
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Gewenst
De VVD-fractie deed
«j
wat CDA en D66 konO
den verwachten: zij weigerde
haar wethouder af te vallen.
Gewenst gedrag dus, voor
beide collegepartners.

Gevaar
«1

A \

,

Het gevaar ligt op de
|"
'oer voor de handbalC*
teams van Casino-ZVM: nederlagen hielden de teams
laag op de ranglijst.

f.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Zandvoorter
verongelukt
over collegevorming. Annema
volgde even later haar voorbeeld. Flieringa nam die uitnodiging zonder aarzelen aan.
Afgelopen weekend is over
een aantal zaken overeenstemming bereikt. Onder andere
over het feit dat de structuur-

schets wat bescheidener van
opzet moet worden. Daarnaast
is een prioriteitenlijst opgesteld voor de komende maanden die dit college nog te gaan
heeft tot de verkiezingen.
De extra raadsvergadering
die vrijdag op aandringen van

Sfeervol Schelpenpleintje

de PvdA werd gehouden, kenmerkte zich door een gespannen en venijnige sfeer. De socialisten wilden exact weten wat
CDA en D66 ertoe had bewogen
het vertrouwen in Van Caspel
op te zeggen. De antwoorden
leidden tot felle discussies.

De fracties van Gemeente Belangen Zandvoort en WD zaten
vrijdagavond nog gebroederlijk naast elkaar.
Maakte aanvankelijk WD-voorzitter Tates (tweede van rechts)
de meeste kans op een wethoudersstoel, aan het eind van de
extra raadsvergadering was dat GBZ-voorzitter Flieringa
(links).
Foto Bram Stijnun

Kerst- en nieuwjaarspost
ook dit jaar toegenomen
ZANDVOORT - De
stroom kerst- en nieuwjaarspost op het Zandvoortse postkantoor lijkt
dit jaar opnieuw toe te nemen. Op het kantoor
wordt gesproken van een
gigantische drukte. De yerwachting is dat er iets
meer wensen en groeten
bij de mensen thuis gebracht worden dan vorig
jaar.
De medewerkers van het
postkantoor aan de Louis Davidsstraat zijn met man en
macht in de weer om enorme
hoeveelheden wenskaarten op
tijd bezorgd te krijgen. Ondertussen is het ook aan de loketten fors dringen om kerstzegels, én voor het versturen van
postpakketten. Veel daarvan

gaan naar het buitenland, zo in de ochtend. „Het is keihard
blijkt. De vier medewerkers werken. We hebben momenteel
van deze afdeling hebben er de vijf extra mensen in de nachtdienst lopen," zegt Louwrens
handen vol aan.
Rook, sinds half september
werkzaam als groepsleider op
Rijen
de Zandvoortse bestelafdeling.
„We hebben al ons personeel
ingezet," vertelt Marinda Jansen, sinds kort groepsleidster Antwoord
van de loketmedewerkers.
Afgelopen dagen werd er minMaar op dit soort dagen blijkt stens 50 procent meer bezorgd
het nauwelijks bij te benen. dan normaal. Vrijdag bijvoor„Het is gigantisch druk." Daar- beeld werden zo'n 40.000 postdoor kan het voorkomen dat er stukken bezorgd. Op een gewoaf en toe lange rijen staan, soms ne vrijdag ligt dat rond de
18.000 stuks. „Het is geweldig
zelfs tot aan de buitendeur.
Hoogspanning geldt ook voor druk," bevestigt Rook. De verde bestellers, die zelfs 's nachts wachting is dat de cijfers van
hele ladingen post voor Zand- vorig jaar enigszins overtroffen
voort binnen krijgen. Gemid- zullen worden. Maar na de
deld zo'n vijf volle vrachtwa- Kerst neemt de drukte weer
gens per nacht. Dat moet alle- snel af. Dan is het voornamelijk
maal gesorteerd worden, daar- post van mensen die antwoord
na kunnen de bestellers op pad. geven op een kerst- of nieuwEn dat gebeurt meestal al vroeg jaarsgroet. '

Organisator Nieuwjaarsduik
na 30 jaar buiten spel gezet
ZANDVOORT - De traditionele nieuwjaarsduik op
l januari vindt dit keer
plaats zonder de vaste organisator Ok van Batenburg. De 62-jarige trainer
van zwemvereniging RapiDe bewoners van het Schelpenplein wilden deze Kerst zo sfeervol den werden ineen geslagen en iedereen lapte tot er genoeg geld bij do '82 is uit de gratie gevalmogelijk beleven. Daarom moest er ook buiten op het karakteris- elkaar was om een pracht van een boom te kopen. Het resultaat is len bij zijn bestuur.

tieke pleintje een kerstboom komen, liefst met lichtjes. De han-

te zien op dit sfeervolle plaatje van fotograaf Bram Stijnen.

Grote belangstelling voor Kerstfestival
ZANDVOORT - Het
Kerstfestival Zandvoort is
met grote belangstelling
van start gegaan. Zowel zaterdag, de openingsdag, als
zondag kwamen tientallen
deelnemers en kijkers
naar de twee tenten naast
de ingang van het circuit.
Het evenement ging van start
met de zogenaamde 'Kerstbeestenboel' van Jaap Kroon en dierenarts Anneke Dekker. Tientallen kinderen verschenen
hier met hun tot in de puntjes

Poezen

Waterstanden
Datum
23 dec
24 dec
25 dec
26 dec
27 dec
28 dec
29 dec
30 dec
31 dec

HW
02.48
03.36
04.16
04.55
05.31
06.09
06.46
07.26
08.00

LW HW LW
10.46 15.0523.25
11.14 15.4523.54
16.2512.05
00.45 17.01 12.45
01.14 17.41 13.26
02.06 18.1814.00
02.15 18.5914.24
02.44 19.3414.55
03.14 20.2515.46

Maanstand:
NM dond. 24 dec. 01.44 u.
Springtij
26 dec. 17.01
NAP+115cm

verzorgde huisdier om het te
laten keuren. Dat gebeurde in
verschillende categorieën: nonden, poesen en kleine huisdieren. De honden werden gekeurd door trimster Ellen Cats,
burgemeestersvrouw Van der
Heijden en journalist/fotograaf
Bram Stijnen. De husky Sita
van Jeffrey Wallig bleek de
mooiste van deze viervoeters.
Tweede, met slechts een hele
kleine achterstand, werd de
Sint Bernhard Boris van Jeff
Groot.

u.

Bij de poezen ging de eerste
prijs naar Astra, van Paulina
van de Hoed. Tweede werd
Emmy Kapoek van Ilse Teunissen. Onder de kleine huisdieren
was van alles te vinden. Onder
andere de twee konijnen Snoetje en Stampertje van Kelly en
Bibi Paap. Zij waren de best
verzorgden van deze categorie,
zo bleek later, hoewel Nrjntje
en Snuffel van Diana Visser
(tweede plaats) er ook mochten
zijn. Cynthia Drijver had de
mooiste hamster, vond de jury
van de categorie kleine huisdieren, die onder leiding stond van

Menigeen is vrij met de
*%
Kerst, terwijl anderen
O
moeten werken. Sommigen
jaar in, jaar uit. Bijvoorbeeld de
kok van een verzorgingshuis.

Take Huberts, ook wel bekend zondag bleek al even succesvol.
als voorzitter van de Zand- Ook al paradeerden er dit keer
voortse
dierenbescherming. mensen in plaats van dieren,
Een mooie afsluiting van het fans waren er in even grote geevenement vormden 's mid- tale opgekomen. Maar liefst 35
dags de hondendemonstraties. durfals uit heel Nederland namen deel aan deze wedstrijden.
Sandra Schuchter bleek over

het meeste zangtalent te beschikken, Sandra van der
Spruyt werd tweede en Paul
Ras van Bennekom was goed
voor een derde plaats.

Circus
Het Kerstfestival duurt nog
voort tot en met 3 januari. Dan
staat er een grote ruilbeurs op
het programma, voor alles wat
met amusement te maken
heeft. Belangstellenden daarvoor kunnen zich nog opgeven
(tel. 30350). Op het programma
staan verder optredens van circus Rigolo met een echt wintercircus: voorstellingen tot en
niet 30 december om 15.00 uur.
Ondertussen vertoont Jan Hermeier circusschilderijen.

„Ik ben min of meer gewipt,"
bevestigt Ok van Batenburg. De
oorzaak is dat er een nieuwe
trainer is aangesteld voor de
wedstrijdzwemmers van deze
Haarlemse vereniging, Wim
Geurtsen. Sindsdien 'botert'
het niet goed. Het gevolg is dat
Van Batenburg niet meer meedoet met het zwemspektakel,
waarvan hij al meer dan dertig
jaar, sinds 1959, de voorbereidingen op zich nam. Zelf dook
hij ook bijna altijd als een van
de eersten in het ijskoude zeewater.
Van Batenburg is inmiddels
overgestapt naar een andere
zwemvereniging, maar die organiseert geen nieuwjaarsduik.
Wel is hij nog steeds erelid van
Rapido '92. Ten minste, daar
gaat hij vanuit. „Dat ben je toch
voor je leven?"

voorbereiden. Maar een goede
conditie en voorbereiding zijn
noodzakelijk volgens hem.
'Kantoormannetjes'
bijvoorbeeld die dat niet hebben, lopen
veel risico's, waaronder zelfs
een hartstilstand. „Degeen die
het gaat leiden, had al keihard
aan het werk gemoeten. Als dat
in godsnaam maar goed gaat!"
Rapido '92 was deze week niet
te bereiken.

UITHOORN/ZANDVOORT Een auto-ongeluk rond vier uur
zaterdagnacht in Uithoorn
heeft het leven gekost van de
22-jarige Zandvoorter Mare
Lammers en de 29-jarige Uithoornaar Han du Pau. De auto
waarin Lammers, een neefje
van de Zandvoortse autocoureur, en de Uithoornaar (eveneens autocoureur) zaten, raakte rond zes uur 's morgens op
de Poelweg een lantaarnpaal en
is daarna vermoedelijk in een
slip geraakt. De wagen kwam
op zijn kop in een sloot naast de
weg terecht. Pas om vijf voor
half negen kwam er bij de politie een melding van het ongeval
binnen. Bij het optakelen van
de auto bleek dat de twee inzittenden waren verdronken. De
politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het gebeurde.

Onder invloed
ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagavond op de Zandvoortselaan 35 voertuigen gecontroleerd. Daarbij werd een
26-jarige Haarlemmer aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol verkeerde.

Mededeling
In verband met Oudjaar verschijnt het Zandvoorts Nieuwsblad niet op donderdag 31,
maar op woensdag 30 december. Wij verzoeken u uw advertentiemateriaal uiterlijk maandag 28 december om 16 uur aan
te leveren en uw redactiekopij
uiterlijk dinsdag 29 december
om 9 uur op ons kantoor in
Zandvoort.
Redactie en hoofd commercie
Weekmedia

MEDEDELING
In onze editie van
donderdag 17 december
jl. zijn helaas een
tweetal prijzen in
reklame-uitingen van
Dirk van den Broek
verwisseld.
Voor eventueel
veroorzaakt ongemak
bieden wij u onze
verontschuldiging aan.
Advertentie-afdeling
Zandvoorts Nieuwsblad.

ca
1\J Jl^ 11'S T* 111li" c''e kram moet ik hebben.
i. Tl CHU.UJL iZJJCVj Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Oudste

„Het is heel naar, dat ik nu
niet meer kan meedoen. Ik
werd nu zo'n beetje de oudste
van het gezelschap, ik heb het
meer dan dertig jaar gedaan.
Met uitzondering van één jaar.
Naam: (m/v) i . . : - - .— .L...L-: ...i... i .... ..L. J .....L..L ..!
1. . 1_.
Toen gaf de Koninklijke Nederl- 1....
landse Zwem Bond geen toe- • Adres: : . .i..._i... .L.:. 1. . 1.. . , . ! . . I. .. .!.._! . :.. .!...!.
stemming: zoiets 'ongezonds' j Postcode/Plaats:!
!. L
!._.!..
l 1..
L ...i .... L....L _
kon je hun leden niet aandoen.
Maar ik ben niet de initiatiefne- i Telefoon: i l ' l l l l i ! i ; lti.ï.iiiranii..Mi,wm>.'i [ KI
mer. Dat waren twee jongens
van onze vereniging. Ik heb | Giro/Banknr.: \. !.....!. J.. L ..'\.. ! .. i .!....!
toen gezegd: dat moet je goed j Daarna word ik abonnee en betaal per
voorbereiden. We hebben het i H kwartaal ƒ 17,00 I'."! half jaar ƒ 31.00 L! jaar ƒ 54.00
toen op een Tweede Kerstdag
uitgeprobeerd aan het Bloe* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
mendaalse strand. En daarna
hebben we boven aan de kop
van de Zeeweg een kop soep 1 U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
genomen. Vandaar de traditie
om de nieuwjaarsduik af te | opgeven: 020-068.13.00.
l Stuur dexe bon in een open envelop naar
sluiten met snert."

Op oudjaarsavond begint om
20.00 uur een groot galafeest.
Volgens de Zandvoortse clown
Didi, artiest Dick Hoezee, 'een
soort theaterrestaurant'. De entreeprijzen voor die avond liggen op 120 gulden per persoon.
Kaartverkoop en inl.: Café de
Harlekijn, Kerkpad/Bakkerstraat, tel. 30350; Idee CD, ZeeVolgens Batenburg is nog
• Dierenarts Anneke Dekker instrueert de hondenliefhebbers straat 54, tel. 19892. Organisaniet bekend gemaakt wie het
Foto Bram Stijnen tie: 06-52807867.
festijn van volgende week gaat

:

Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "d 17003"
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FAMILIEBERICHTEN

Diepgeschokt zijn wij, bij het onverwachte overlijden van

Mare
Door een noodlottig ongeval is veel te vroeg van
ons weggenomen onze lieve zoon, broer en onze
allergrootste vriend

Mare Lammers
Makkie
op de leeftijd van '22 jaar.
Altijd stond je voor ons klaar, met je liefde,
humor en gezelligheid.
We zullen dat allemaal moeten missen.
Wc houden van je!
Thea en Ap
Diane en Terence
Ban
20 december 1992
Hofdijkstraat 20
20-11 NB Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in de rouwkamer van Onderlinge Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Op donderdag 2-1 december om 10.-15 uur samenkomst in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld, alwaar om 11.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden.
Na de plechtigheid is er nog gelegenheid tot condoieren in één der ontvangkamers nabij het crematonum.

Wij wensen Thea, Ap, Diane en verdere familie
veel sterkte.
Hans - Lucie Peet
Marielle en Xander

O.L. W. ANJA V/D VOOET

Cmificd
Fitncii Initnjctor

Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de Inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke

Studioadres: Oranjestraat 12, tel. 19701
Een leven vol voetbal in één klap weg.

Mac
we zullen je nooit vergeten.
Ap, Thea en Diane veel sterkte.
Establo Boys

Onvoorstelbaar. Voor ons niet te begrijpen, lieve
Mare
wat zullen we je missen.
Oma en opa Kok

Nieuwjaarsreceptie

SPIERVERSTEVIGING

op

ook met kinderopvang

maandag 4 januari 1993

De receptie wordt gehouden in de Raadzaal van het Raadhuis,
ingang Raadhuisplein, van 19.00-20.30 uur.

AEROBICS
low en high-impact
ook jeugd-aerobics

Aangevraagde hinderwetvergunning

STEP-AEROBICS
KLASSSEK/JAZZBALLET

Bij burgemeester en wethouders is ingekomen de aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor:
- het oprichten en In werking hebben van een discotheek gelegen aan de
Haltestraat 44 te Zandvoort.

Bel nu voor meer info of een afspraak voor een
gratis proefles 19701

De aanvraag en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen van 24 december 1992 tot 24 januari 1993 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze sportvriend

Mare Lammers
Het karakter van onze lieve kleinzoon en neef
Mare Lamniers
geeft ons steun om het verdriet van zijn heengaan te verwerken.
Namens:
Fam. A. J. Lammers
Fam. H. J. Keesman-Lammers
Fam. F. A. Lammers
Fam. R. F. Lammers
Fam. U. Lammers
Fam. J. Lammers
Fam. J. A. Lammers
„De liefde voor onze Mare is onsterfelijk"
Lieve Appie, Thea en Diane, de gedachte aan i»
Mare vult al onze harten met liefde en harmonie!

Wij wensen Ap, Thea en Diane in deze moeilijke
dagen veel sterkte.
Jeugdkommissie
ZSV Zandvoortmeeuwen

Mare
oogappel van Thea, Ap en Diane.
Mare, we zullen je missen.
Canada:
Wim en Ria
Dan en Tanya
Jerry en Monica
Zandvoort:
Rinus en Monika
Sandra en KeesJan
Peter en Ingrid
Gillis
Steffan
Fred en Tineke
Miralda en Mark
Vanessa

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij/zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgen
in een volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om beroep
in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Mare
Je kwam als klant en ging als vriend.
Discotheek Chin Chin

Mac
Met jou gaat een stukje van ons
De Jongens

Onbegrijpelijk dat wij zo snel afscheid moeten
nemen van onze fijne neef

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 24 januari 1993 schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Lieve
Makkie
Zo plotseling hoe je in mijn leven kwam, zo plotseling verdween je er ook weer uit. Ik zal je vreselijk missen. Ik ben je uit het oog verloren, maar
zeker niet uit mijn hart.
Rust zacht liefie van me
Liefs Annemiek

Makkie
We zullen je nooit vergeten.
Richard, Brenda en Nathalie

1. Garage Voltastraat T, huur ƒ 83,80 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
2. Flemingstraat 282, huur ƒ 484,48 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit twee personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.025,- zijn.
3. Flemingstraat 52, huur ƒ 691,88 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit twee personen.
Het (gezamenlijke) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.345,- zijn.

Aangevraagde bouwvergunning
113B92 Wilhelminaweg 26

plaatsen dakkapel op voordakvlak

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. Belanghebbenden
kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling
betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke
verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: maandag 4 januari 1993 om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

24 december 1992

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

LUKON
TWEEWIELERS

Balletstudio 118 Conny Lodewijk

VERKOOP

REPARAJ

Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van ons lid
Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van

Mare Lammers
en
Han du Pau
In hen verliezen wij twee gewaardeerde collega's, die altijd voor ons klaar stonden.
Directiemedewerkers
Van Oersgroep
Slotemakers antislipschool

Mare Lammers
Wij wensen Thea, Ap en Diane veel sterkte met
dit enorme verlies.
Bestuur Z.S.V. Zandvoortmeeuwen

EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF IN:
DIV. SCOOTERS: Vespa - Honda - Peugeot

Geschokt hoorden wij het bericht van het overlijden van

****

Mare Lammers

* * •*• *

Vespa - Cita snorfietsen

Ap, Thea en Diane wensen wij heel veel sterkte
bij het dragen van dit verlies.
Directie en collega's
Postkantoor Zandvoort

BROMFIETSEN:
RIJWIELEN:

Lieve

Mare
Je blijft altijd bij ons.
Mare, Atie, Guisy

Lieve Mae!
We zullen je missen
As en Roe

Ap, Thea en Diane
Sterkte, we zullen hem missen.
Ellen en Dirk

Geschokt hebben we kennis genomen van het
overlijden van ons lid
Mare Lammers
We wensen Ap, Thea, Diane en verdere familieleden alle kracht toe om dit verlies te kunnen
dragen.
Dat we jou in ons midden mochten hebben is de
grootste prijs die we ooit hebben kunnen winnen
Bestuur en leden
F.C. Zandvoort-Noord

Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden
van

Mare Lammers
Wij wensen zijn ouders, zusje, verdere familie en
vrienden veel sterkte.
Bestuur en leden
V.V. Zandvoort '75

Mac,
We zullen je nooit vergeten
Sandra, Michel
Nathalie en Barry

Op veel te jonge leeftijd is ons een vriend en voetbalmakker ontvallen

wenst heel Zandvoort
prettige kerstdagen en
een dansend 1993 toe!

De medewerkers van PTT
Zandvoort bedanken de
Zandvoortse middenstand
voor hun enthousiaste
medewerking aan onze
kerstloterij.

Direktie PTT

Wij wensen al onze relaties, vrienden en
bekenden prettige feestdagen en een goed 199(

Kochstraat 8, Zandvoort Nw Noord
Tel. 02507-16504

Auto- en Motorrijschool

W. v.d. Veld
eindejaarsaanbieding
1e 3 rijlessen

ƒ 100,tel. 02507-19188

023^315855

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieringa
bij deze benadrukken
rukken dat de vrije artsen keuze gewaarborgd blijft.
Waarneemgroep Zandvoortse Huisartsen

fïllSiE^^

aalföèjT^
tJCtéafri^
Jitia

natuurlijk!

Mac
Voor altijd mijn enige echte vriend
Maccie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Dierenbescherming
Afdeling
ZANDVOORT

Scharre en

ADVERTENTIES

Weekmedia op microfiche.

Lieve

* * * *•

Wij wensen al onze leerlingen
prettige feestdagen
en een gelukkig en geslaagd 1993

1992 in memoriam 1993
We missen je nog heel erg hoor
Jaap
Pa en mama

De Waarneemgroep Zandvoortse Huisartsen wil i.v.m.
het vertrek van huisarts

Sparta (met.) Romein

Ook verkoop van onderdelen en accessoires
KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN

Mare
„Makkie"
We zullen je nooit vergeten!
Wij wensen Ap, Thea en Diane veel sterkte in
deze voor hen zo moeilijke tijden.
Piet, Simon, Marcel, Roy, Kees,
Rocco, Willem, Frans. Bub, Dirk,
Michel, Paul Jr., Lia, Micha, Sander,
Paul Sr., Ruud, Ben, Ron, Leo, Jos,
Chris, Eric, Martijn, Jack, Jan,
Charles, Ome Jan, Peter, Riek, Steef,
Jaap, Freek, Ruud, Willem v.d. K.,
Jan K., Barry, André, Ed, Minze,
Steef

Puch Maxi Vespa

****

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Gebruik
scharrel prod u kten
in het Kerstmenu

'*ASSOCIATIE UIWAARTVERZOK
:-/iïjlwog«l3

TeLp23-315855 (DAG EN NACHT)

one,
Qutte Toi
Beide Kerstdagen geopend
a la carte
reserveren gewenst

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten
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Activiteiten rond Kerst
ZANDVpORT - De kerstdagen zijn dit jaar ook met leuke
activiteiten te vieren, in en rond
Zandvoort. Bijvoorbeeld in de
circustenten naast het circuit.
Zie voor het programma de
voorpagina. Hieronder andere
voorbeelden.

Kamerkoor o.l.v. Theo Saris
geeft zondag 27 december om
drie uur een kerstconcert in de
Waalse Kerk, Begijnhof 30 in
Haarlem. M.m.v. organist Ko
Zwanenburg. Op het programma staat klassieke kerstmuziek.

Kinderkerstfeest

Entree tien gulden. Pashouders
betalen 7,50 gulden.

In de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein wordt Tweede
Kerstdag het Kerstfeest voor
kinderen gevierd. Iedereen is
welkom. De deelnemertjes van
de Kinderdienst hebben een
kerstspelletje ingestudeerd en
zingen kerstliedjes. Zelfs een
kerstverhaal ontbreekt niet.
Het feest begint om 15.30 uur.
In de pauze is er een versnapering en na afloop een presentje.

Kerstcircus

Sommige beroepen gaan gewoon door met de Kerst

4

Ik werk al twintig jaar
tijdens deKerstdagen'

HAARLEM - Herman Renz
presenteert tot en met zondag 3
januari een nieuw circusprogramma aan de Boerhavelaan,
tegenover het E. Gasthuis in
Haarlem. Hoogtepunten onder
andere: zeeleeuwen, leeuwen,
tijgers, luchtacrobaten en
clowns. Aanvangstijden 13.00
en 16.30 uur, Eerste Kerstdag
en v.a. 28 december 15.00 en
Kamerkoor
19.30 uur. Prijzen vanaf 15 gulHAARLEM - Het Haarlems den, kinderen 5 gld. korting.

j Kerkdiensten
Kerstdagen plus
weekend 26/27 dec.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Donderdag 24 dec. 23.00 uur:
Kerstnachtdienst, ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor en Jongerenkoor,
Kollekte Solidaridad
Vrijdag 25 dec., Eerste Kerstdag, 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en Muziekgroep
Zondag 27 dec. 10.00 uur: ds. N.
Paap uit Almelo
Gereformeerde Kerk:
Vrijdag 25 dec., Eerste Kerstdag, 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Zondag 10.00 uur: ds. G.H.N.
Germans, Sassenheim

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.- J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie J F. Sas
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507-18648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
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kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter
Hendal.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. Kantoor geopend: maandag
13-16 u; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12
en 13-17 u , vrijdag 9-12 u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Verkoopmanager: M Christiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per
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02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
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Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:
Vrijdag 25 dec. 10.30 uur: Kerstwijdingsdienst, verzorgd door
eigen leden
Zondag geen dienst
Roomskatholieke Kerk:
Donderdag 24 dec. 19.30 uur:
pastor Th.W. Duijves, m.m.v.
kinderkoor
Donderdag 23.00 uur: pastor
Th.W. Duijves en Cl. van Polvliet
Vrijdag 25 dec., Eerste Kerstdag, 10.30 uur: gastvoorganger
Vrijdag 25 dec. 15.00 uur: Kindje wiegen
Zondag 27 dec. 10.30 uur: pastor
Th.W. Duijves, Heilige Familie
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Diensten rond Kerst: geen opgave. Verder zondags om 10.30
uur en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.0R
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

B Burgerlijke stand
Periode:
15 • 21 december 1992
Ondertrouwd:
Elmaksoud, Mohamed Salah
Eldin en Simpson, Elizabeth
Dalziel Neil
Gehuwd:
Leferink, Robin Henk en De
Jong, Johanna Hilda
Geboren:
Dylan Mitchell, zoon van: De
Boer, Marcel en Abraas, Ingrid
Pauline
Maxime, dochter van: De Vries,
Ricardo Sandor en Koper, Magdalena Jolanda
Pepijn Percival Nicolaas Maria,
zoon van: Eijsvogel, Michiel
Hermanus Petrus Maria en
Stalenhoef, Angeline Josephine
Maria
Stephan Jeffrey, zoon van: Hendricus Martinus en Bol, Karin
Brigitta
Overleden:
Marijnen, Rob Antonius Marie,
oud 76 jaar
Lammers,
Marc-Wühelmus,
oud 22 jaar

VVD toonde CDA en
D66 gewenst gedrag
ZANDVOORT - De raadsvergadering van afgelopen
vrijdag is waarschijnlijk exact verlopen zoals CDA en
D66 het zich wensten. De VVD-fractie reageerde zoals
van haar verwacht werd: zij weigerde om wethouder
Frits van Caspel te laten vallen en toe te geven dat hij
fouten had gemaakt. Daardoor maakte de VVD haar
eigen verdere deelname in het college vrijwel onmogelijk. Op aangeven van CDA en D66.
door Joan Kurpcrshock
Het boterde al lang niet meer
tussen de wethouders Termes
(D66) en Ingwersen (CDA)
enerzijds en VVD-wethouder
Van Caspel van Ruimtelijke Ordening aan de andere kant. Beide anderen konden Van Caspel
niet of nauwelijks stuiten in
zijn beleid, ook niet op punten
die hard aankwamen bij hun
partijleden. De wethouder had
door zijn vorige baan bij de provincie, als plaatsvervangend
hoofd van het bureau Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, zo'n 'berg' aan kennis op zijn gebied, dat hij elke
discussie met gemak aankon.

j Weekenddiensten
Diensten:
02507-13888, Asiel Haarlem
25 t/m 27 dec. 1992:
023-244443.
POLITIE:
Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulp06-11. In andere gevallen: tel. verlening:- Voor informatie, ad13043.
vies en hulp tel. 17373, op alle
BRANDWEER: Alarmnummer werkdagen van 10.30-12.30 uur.
06-11. In andere gevallen Schriftelijk: Postbus 100, 2040
023-159500 of - voor info over- AC Zandvoort.
dag - (02507) 61584.
Stichting Welzijn Ouderen
AMBULANCE: Alarmnummer Zandvoort: (voorheen Dien06-11. Anders: tel. 023-319191 stencentrum) Koninginneweg
(ongevalllen), Centrale Post l, tel. (02507) 19393. Spreekuur
Ambulancevervoer (CPA) Ken- op dinsdag- en donderdagmidnemerland.
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
DIERENAMBULANCE (Die- Belbus: Om van de belbus (voor
renbescherming): 023-246899.
bewoners van 55 jaar en ouder)
HUISARTSEN: De volgende gebruik te kunnen maken,
huisartsen hebben een geza- dient men zich 24 uur van te
menlijke
waarnemingsrege- voren op te geven bij Huis in de
ling: J. Anderson, B. van Ber- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. en 17.00 uur. De kosten per perPaardekooper, H. Scipio-Blü- soon bedragen vanaf l juli 1991:
me, P. Weenink. Informatie ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,daarover tijdens weekend, voor een retour.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Alg. Maatschappelijk Werk
tijdens feestdagen via telefoon- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nummer 30500. De spreekuren 13459 bgg 023-320899 of 320464.
van de dienstdoende arts zijn Spreekuur op werkdagen van
zowel op zaterdag als zondag 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 11.30 tot 12.00 uur en van van 19.00-20.00 uur. Verder vol17.00 tot 17.30 uur. Een af- gens afspraak. Deze hulpverlespraak is niet nodig. Inlichtin- ning, beschikbaar voor iedere
gen omtrent de diensten van inwoner van Zandvoort, is gradokter Flieringa worden ver- tis.
strekt via nummer 12181.
Telef. Meldpunt Sexueel GeTandarts: Hiervoor de eigen weld: tel. 023-329393 op werkdatandarts bellen.
gen 12.00-14.00 uur en ma.aApotheek: Zeestraat Apotheek, vond 19.00-21.00 uur.
J.W. Neutel, tel. 13073. Ope- Zandvoortse Vereniging van
ningstijden (alléén voor recep- Huurders: Gratis advies voor
ten)
vrijdag t/m zondag: leden. Telefonisch spreekuur
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
Buiten de openingstijden tele- uur: 19783. Schriftelijk: Postfonische informatie over de re- bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
geling via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Klachtentelefoonnummer
vallen is het Kruiswerk Zuid- technische dienst: 17577. Be-Kennemerland 's avonds, 's stuur lijk spreekuur: iedere eernachts en in het weekend te be- ste dinsdag van de maand van
reiken via de doktersinforma- 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale
Verzekeringsbank:
tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza- spreekuur tijdens de 'even' webeth de Boer-Burgh en/of ken op woensdag 10-12 uur, in
mevr. A.C. Gombert, Koch- Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 6A, Zandvoort, tel. straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 61500.
Thorbeckestraat 17 te Zand- Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesvoort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
eniging v.h. welzijn der dieren 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
(02507) 14561, Vermissings- 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij'.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
voort
(tevens
pension) 10-14 uur.

Weigering komt collegepartners goed uit

Waterdicht

Hans Meijer is kok in het Huis in het Kostverloren. „Toen ik dit vak koos, wist ik van tevoren
dat ik met de Kerst moest werken."
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Kerstdagen zijn zo'n beetje de familiedagen bij uitstek en werken past daar niet in. Toch
zijn er van die beroepen waar men niet beter weet dan
dat er met Kerst gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld
de instellingskok.
door Everhard Hebly
Hans Meijer is al twintig
jaar hoofd keuken in verzorgingshuis Huis in 't Kostverloren. De decembermaand is
zondermeer de drukste tijd
voor hem en zijn collega's.
Meijer: „Ik werk al meer dan
twintig jaar tijdens de Kerst
dus ik sta er niet zo heel erg
bij stil. Toen ik dit vak koos,
wist ik van tevoren dat ik
met Kerst moest werken. Als
je jong bent, denk je daar
niet bij na. Pas toen ik een
gezin had, werd het anders.
Aan Eerste Kerstdag beleef
ikzelf niet echt plezier, daar
is op zo'n dag nauwelijks tijd
voor. Mijn voldoening is, dat
de mensen voor wie ik die
dag heb moeten koken, het
naar hun zin hebben gehad."

Geen trek

mee. Als ik Eerste Kerstdag
thuiskom, heb ik geen trek om
nog uitgebreid te dineren met
de familie, want tussen de bedrijven door eet ik hier in de
keuken natuurlijk zelf ook
mee van wat we klaarmaken."
„Je hoort weieens dat mensen, als ze uitgebreid gekookt
hebben, zelf geen trek meer
hebben. Maar daar heb ik geen
last van. Als ik thuiskom, heeft
mijn vrouw een pasteitje of iets
dergelijks klaargemaakt. En
dan eet ik gewoon lekker mee."
„Wij vieren het dit jaar op
Tweede Kerstdag met de familie. Ik denk dat als ik op Eerste
Kerstdag thuis zou zitten, ik
me niet eens lekker zou voelen,
pan zou ik het idee hebben dat
ik op mijn werk behoor te zijn,
want dat hoort nu eenmaal bij
dit beroep."

Eerste Kerstdag is vaste
prik voor hem. Tweede
Kerstdag is hij dit jaar vrij,
maar het gevolg daarvan is
weer dat hij op nieuwjaarsdag moet werken. De dag begint komende vrijdag al vóór
half acht en eindigt om een
uur of half zes. Om zelf toch
iets van de sfeer te proeven
doet hij bewust jaarlijks mee
aan de Kerstmiddag op 24
december in Huis in 't Kostverloren.

Meijer voorziet niet alleen de
bewoners van het verzorgingshuis van een diner. De eettafel
in Huis in 't Kostverloren staat
namelijk ook open voor ouderen van buitenaf. En het zijn er
dagelijks enkele tientallen die
daar gebruik van maken. De
meesten komen volgens Meijer
voornamelijk voor de gezelligheid: een goede maaltijd komt
pas op de tweede plaats.

Meijer: „Dan heb ik altijd
het gevoel dat het Kerstmis
is en daarom doe ik eraan

Vorig jaar werd het Kerstdiner bijgewoond door ongeveer
dertig eigen bewoners en onge-

Open eettafel

veer tachtig ouderen van buiten. Meijer: „Het aantal mensen van buiten beperken we
dit jaar tot zestig. Enerzijds
omdat het een beetje in verhouding moet blijven staan
tot het aantal eigen bewoners. Maar vooral omdat het
anders een te zware wissel
trekt op het personeel. „Dit
jaar werken we voor het
eerst met twee koks in plaats
van drie. In totaal staan we
met zes mensen in de keuken, maar je hebt ook nog bedienend personeel nodig.
Het is een drukke dag."

Wintersport
„Wat me wel ieder jaar opvalt, is dat rond de Kerst de
sfeer in huis anders is. Dat is
moeilijk uit te leggen. Het
lijkt wel of er een hogere tolerantie is ten opzichte van
elkaar, of het gezelliger is.
Niet dat het in die andere elf
maanden ongezellig is, het is
gewoon anders. Maar één
Kerstmis per jaar vind ik wel
genoeg. Ik ben altijd best
weer blij als het voorbij is, en
alles goed verlopen is. Dat
wel."
„Er zijn ieder jaar weieens
momenten dat ik de Kerstdagen met mijn gezin zou willen doorbrengen. Lekker samen naar de wintersport of
zo. Maar ach, dit hoort erbij
en je weet vooraf dat jij moet
werken als een ander een
feestje wil hebben. Daarom
werk ik tijdens de Kerst met
even veel plezier als anders.
Als ik hier eenmaal binnen
ben, heb ik geen tijd meer
om na te denken. Dan speelt
er niets anders meer door
mijn hoofd, dan dat alles
goed moet verlopen."

Dat bleek wel bij commissievergaderingen, hoorzittingen
en informatie-avonden waarop
hem het vuur na aan de schenen werd gelegd door raadsleden of belanghebbenden. De
meesten werden 'het riet' in gestuurd, zo niet met een 'kluitje'
dan wel met een waterdicht argument op het punt van regelgeving.
De 'stem des volks', meestal
in de minderheid, was vaak
minder makkelijk terug te vinden. Al regeert de VVD in Zandvoort als grootste partij natuurlijk wel namens een flink deel
van de plaatselijke bevolking.
Het zal echter regelmatig ongezouten kritiek hebben opgeleverd van de kiezers aan het
adres van de volksvertegenwoordigers van CDA en D66. Uiteraard bij ontwikkelingen op
het gebied van ruimtelijke ordening, zoals Paviljoen Zuid,
Circus Zandvoort, appartementengebouw Bramenlaan en de
structuurschets. Dat een en ander toch voortgang ondervond,
knaagde aan de 'geloofwaardigheid' van wethouders en raadsleden van CDA en D66.

Regeltjes
Van Caspel kende de regeltjes. Met die regels (inclusief
hun 'ontsnappingsclausules')
als instrument kon hij op vrijwel alles een antwoord geven.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kwartje voor
een kerstboom
ZANDVOORT - De traditionele kerstboomvertarandmg na
Oud en Nieuw is dit keer op
woensdag 6 januari, aanvang
18.00 uur. Deze vindt als gebrulkelijk plaats op het strand nabij
de Rotonde. De kerstbomen
kunnen aangeboden worden op
het terrein van Publieke Werken, Kamerlingh Onnesstraat
20, en op de Strandweg bij de
Rotonde. De gemeente-ambtenaren geven voor elke boom
een kwartje. Bomen die thuis
zijn blijven staan, kunnen op
zaterdag 10 januari tussen 9 en
12 uur bij de brandweer worden
ingeleverd, m de tarandweerkazerne aan de Duinstraat 5.

Met de kosten-overschrijdingen (bij de bebouwing van de
Zandvoortmeeuwenvelden, bij
het opstellen van de structuurschets en bij de renovatie Prinsesseweg) lag dat echter anders. Daar toonde hij zijn 'achilZANDVOORT - Een 25-jarige
lespees' aan CDA en D66: die automobilist uit Amsterdam
overschrijdingen waren met of verloor vrijdagavond in de Halnauwelijks te verdedigen.
testraat de macht over het
stuur. Hij reed vanuit de richVan die zwakke plek hebben ting Pakveldstraat de straat in
beide partijen gebruik gemaakt en raakte daarbij in een slip. De
om Van Caspel beentje te lich- auto schoot het trottoir op en
ten. Zij het slechts met grote raakte daar een verkeersbord.
moeite: de argumentatie waar- De bestuurder trachtte door te
om het vertrouwen was opge- rijden, maar kwam niet verder
zegd, rammelde vrijdag aan alle dan dertig nieter. De vooras van
kanten. Gelukkig voor beide zijn auto was gebroken. De policollegepartners had hij zijn ze- tie constateerde even later dat
tel al beschikbaar gesteld zodat de man onder invloed van alcoer in ieder geval een eind kwam hol verkeerde.
aan de periode Van Caspel. Ten
minste, dat was de bedoeling.
Daarvoor moest de VVD-fractie
(ADVERTENTIES)
openlijk afstand nemen van het
beleid van haar wethouder.
m^*r*vjv*r*v*^^^*véwjr*v^éw*r**
Maar dat was nog geen garantie. Als de nieuwe VVD-wethouder op de achtergrond 'gestuurd' zou worden door Van
Caspel, was men even ver. Het
was dus beter om te voorkómen dat er een nieuwe
Door weer en wind, binnen en
VVD-wethouder zou worden
buiten de bebouwde kom Op
aangesteld.
volle lank! 20 kmiMax
snelheid 40 km/uur Ook leverFormule
baar als rolstoel-inri) wagen
En die formule taleek niet zo
Vraag documentatie over
ingewikkeld. Je eist gewoon
deze fantastische twee-zitter
van de VVD-fractie dat ze op de
(Uitsluitend voor gehandicapten)
knieën verklaart, dat haar wéthouder fouten heeft gemaakt.
Dan ben je er. De VVD kan namelijk niet zonder meer op de
knieën gaan: anders verliest zij
haar gezicht en wordt zij zelf
ongeloofwaardig. Tenzij de feiten anders aantonen. Maar die
feiten komen niet meer boven
tafel omdat een onpartijdig onderzoek (zo dat mogelijk is) is
geweigerd.
Het gevolg is dus voorspelbaar: de VVD weigert haar wéthouder af te vallen. In de openbare discussie is dat voor CDA H04IJENBERG bvj
en D66 voldoende excuus om
Keienbetg 48 1101 GC Amslerdam Z O
t
lel 020 6910518
t
een andere partij uit te nodigen
Seivicepunlen
m
heel
Nederland
'
(
voor
college-onderhandelmgen.

Auto in slip

Slecht ter been?

De Arola brengt u
overal heen.

ZAKELIJK BEKEKEN

Ben Cramer treedt
beide Kerstavonden op
ZANDVOORT - Ben Cramer komt met de Kerst
naar Zandvoort. Pianobar
Imperium aan de Kerksteeg nummer 2 heeft de
bekende Nederlandse zanger gecontracteerd voor
zowel de Eerste als Tweede Kerstdag.

voorheen gevestigd waren. De
zaak is sfeervol met veel donkerrood velours en beschikt
over zo'n zestig zitplaatsen en
een bescheiden dansvloertje.
Correcte kleding is gewenst, al
geldt de spreuk: het is niet wat
je draagt maar hoe je 't draagt.

Bioscoopprogrammering van 24 t/m 31 december

Dejpianobar bestaat pas een
paar maanden en is dagelijks „Het is nu een echte pianobar
behalve op maandag - geopend
geworden," zegt eigenaar Harry
van 22.00 tot 03.00 uur.
Imperium is een paar maan- Diker, „met een openhaardden geleden in andere handen vuur en een rustige, gezellige
overgegaan en heeft daarmee sfeer. We hebben dagelijks liveook een ander 'gezicht' gekre- -muziek, verzorgd door een piagen. Geheel anders dan Le Pa- nist achter de vleugel. Dat is de
pillon en Le Pomme die hier Amerikaanse entertainer/pianist Steve Garey. De mensen
kunnen ook een dansje maken.
We richten ons op een publiek
Alle medewerk(st)ers wensen u fijne feestdagen.
van voornamelijk boven de 25
jaar. Vooral ook op mensen
Hieronder vindt u het kaartje afgebeeld, waarmee
rond de 40, 50 en 60 jaar. Al is
de bezorg(st)ers van onze distributeur u in de week
het natuurlijk wel leuk als er
na Kerstmis een voorspoedig nieuwjaar willen wenook jongeren tussen zitten."
sen.

Op de achterzijde van dit kaartje staat ook een tekst.
Wilt u het aangeboden kaartje ook werkelijk in ontvangst nemen? Op deze manier willen wij zorgdragen voor het goede verloop van dit jaarlijks gebruik.
Directie Weekmedia
amsterdams stadsblad *gelukkig nieuwjaar • dienier courant • prettige
feestdagen • aalsmeerder courant • de beste wensen • de ronde vener •
prettige feestdagen • amstelveens weekblad • voorspoedig 1993 •
nieuwsblad gaasperdam • voorspoedig nieuwjaar • de nieuwe weesper
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gelukkig 1993 • de nieuwe bijlmer • amsterdams stadsblad • gelukkig
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HIJ SPEELT
MET VROUWEN...
MAAR ÉÉN VROUW
SLAAT TERUG.

Zanger
Als de gasten het willen, mogen /e ook zelf af en toe achter
de vleugel kruipen. Beeldend
kunstenaars krijgen gelegenheid om hun werk tentoon te
stellen. Diker is ook van plan in
de toekomst één- a tweemaal
per week een bekende zanger of
zangeres uit te nodigen. Voor
komende Kerstdagen is Ben
Cramer gecontracteerd. Die dagen betalen de bezoekers 50 gulden voor de entree, inclusief
twee drankjes. Voor reserveringen: tel. 20153.
Diker woont sinds eenjaar of
drie in Zandvoort. „Ik miste
zo'n soort gelegenheid in deze
plaats." Hij had zelf al de nodige ervaring opgedaan in de horeca, onder andere in de oude
Posthoeve in Haarlem-Noord,
als restaurantmanager bij Hilton Amsterdam, en met zijn eigen zaak Maxim International
in Amsterdam. „De pianobar is
m'n hobby. Daarom hoop ik dat
er allemaal lieve mensen komen."

Za/Zo/Wo om;
13.30 en 15.30

A.L.
Do/Vr/Ma/Di
13.30 u.
Dagelijks
19.00 u.

Do/Vr/Ma/Di

KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je naar
de Kinderfilm waar je in de pauze een ijsje krijgt.
Dan ga je spelletjes doen in Familyland en daar krijg
je ook drinken en een zakje chips en als je naar huis
gaat nog een verrassing. Dit alles voor ƒ 12,50 per kind

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

woensdag 23 december 1992
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GRATIS
Woninggids van Zandvoort
CEfl/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Lifl
NVM

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
Perscombinatie N V is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de
Volkskrant en de Weekmediabladen
Op de Afdeling Gerubriceerde Advertenties zijn ongeveer 50
medewerk(st)ers belast met de verkoop en aanname van
zowel 1 in 3 MINI advertenties, Showroom als
MICRO advertenties
Wij zoeken vooralsnog voor de periode van een jaar - met
spoed voor deze groeiende en dynamische afdeling

4 medewerk(st)ers

* Aannemersbedrijf Winter
Prettige Feestdagen Begelei
ding ZVM zat l
* Aannemersbedrijf Winter
Prettige Feestdagen Spelers
Supporters ZVM za l
* Aannemersbedrijf Winter
bedankt de selectie van ZVM
za l wenst u Prettige
Feestdagen
* Anneke, we voelen met je
mee, hoor Gefeliciteerd
Margo Maaike, Joan & Bram
* ANNEKE ziet 23 december
Sarah Van harte gefelici
teerd, Ma
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres? Dat hebben wij voor u'
Inl tel 02907-5235
•*• Hoera1 Anneke is jarig, van
harte gefeliciteerd, nog vele
jaren, Edward
---_
Hondenkapsalon
, ELLEN"
wenst
iederéén
Prettige
Feestdagen
*Lieve oom G als het effe
kan een heel klein glijbaantje
erbij in de tuin Tante J vond
het okee Mooi huis oom G
veel geluk1 Kusje J
'n Oud jaar, 'n Nieuw geluid1
Zet naast uw Kerst- nu ook 'n
x x KLAPPER-BOOM x x
St Milieuvriendelijk Vuurwerk
Overigens, mijnheer de voor
zitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

m de leeftijd van 18-22 jaar

Aangeb gezellige 2e etage m
Amsterdam Gr huisk +
slaapk , gr vierkante keuken,
2 balkons + ligbad en zolderkamer Hr ƒ 385 p mnd Gevr
PEDICURE voor uw complete 3 a 4 kam won m Z'voort,
voetverzorging en voetmas Bloemendaal of Heemstede
sage Behandeling bij u aan Overnamekosten geen behuis is mogelijk 02507-12698 zwaar Tel 0206120126
RENT A SUN ZANDVOORT
Financien en
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile
handelszaken

Schoonheid en
verzorging

Huur prijs ƒ 100 -p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Vaar/surfsport

Jonge Portugese vrouw (23
j r ) zoekt werk, schoonm
werkzh of in horeca, spreekt
Engels, Frans en Portugees,
GEEN Nederlands Br o nr
717-77985 v d blad

SINGER
NAAIMACHINES
reparatie alle merken
PEM STOKMAN
Prinsenhofstr 7, Zandvoort
Tel 0250720072

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto s,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Lessen en clubs
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 0251050092

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

* T k grenen zonnebank
ƒ 175 Moulinex gnllbakoven
ƒ25 Tel 02507-17426
* T k a Teutonia kinderwa
gen donkerblauw met toebehoren, ƒ295 02507-19011

T k 4 eiken fauteuils, eettafel
met 4 stoelen m goede staat
Te koop
Pr n o t k Tel 02507-13430
Dieren en
gevraagd
dieren* Tk
polyether
gezonddiversen
benodïgdheden
Fotomodellen/figur v mode/ heidsmatras merk Prenatal,
af
m
60x118
cm
ƒ20
Tel
recl /tv leeft en erv niet be
* Gevraagd Pippo boekjes,
19011
langrijk, cok studentes Stuur
maandblad voor peuters
duidelijke foto's (retour) naar • Zie de colofon voor opga- Maltezer Leeuwtjes ingeënt/ Tel 17165
Pb 17166, 1001 JD A'dam
ve van uw rubieksadvertentie ontw Evt bez 0838553464

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

BU

•
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534
T k gevr m Zandvoort, woonhuis half st Gesitueerd in
Zvoort-Zuid of het groene
hart Ruime woomkam mm 3
slaapkam , zolder, tuin en ga
rage Pnjsmdicatie ƒ250 000,1
ƒ400000,- Br o nr 761
77984 v d blad

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

AANKOOP BOVEN 699,- .......

Te huur aangeb gestoff
ruime 3 kamerflat in centr
Z'voort Telefoon 14459
Te huur aangeb kl app haldouche, toilet, keuken, 2 kam
gestoff mkl gas, water, licht
t v aansl Tel 12690

Inruil leder/bont

ITALIA
v/h Dankers
LEATHERWEAR BV

mogelijk Gespreide
betaling mogelijk

Reiskosten worden
bij aankoop vergoed
Niet geldig bij spe
ciale aanbiedingen

ZANOVOORT-SIUIS
HULST-PUTTE
NOOHBWIJKAANZEE
VALKENSWAARO/LOMIVIEL
BAARLE NASSAU
OOK KOOPAVOND GEOPEND

HELrVIOHDKOOPZONDAG

„. .
. .. ALMERE-HAVEN,,HOUTSTR*AT8;(BIJQUICKINETTE),TEt:036-5318204
i; INpO: HELMOND, HURKSESTR.21, NOORDWIJK A»N ZEE, DAMPASSAGE/HOOFDSTRAAT Dl, T 0. HEMA . .

5TELi: 04920-22923 BAARLE-HASSAÜ, WEVÉSTRAAT4, IND. TERREIN, TEL:04257-8960

cirnco
een zaak van vertrouwen

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 m 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

• organiseren
. . (strikt besloten)

Foto - Film

Divers personeel
gevraagd

FEESTELIJKE
KORTINGEN!

4*4*44444444*4*444*44

Prijswinnaars vorige week:
Mw. E. W. Dam - Amsterdam
W. v.d. Veen - Amsterdam
Falco van Veen - Amsterdam
R. Wagner - Uithoorn

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

•*•T k zwarte smoking, jasje
mt 48, broek mt 46 -f over- Cursus vaarbewijs, aanv 12hemd mt 38, / 100 17165
14-15 jan m Muiderberg Inl
Vaarschool Naarderbos,
0206273515

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
De werkzaamheden bestaan primair uit het geautomatiseerd
voor
verwerken van de MICRO-advertenties, zowel telefonisch als
BRUILOFTEN - RECEPTIES
schriftelijk
KOFFIETAFELS
Daarnaast zullen deze collega's worden ingezet ter
• Wij behouden ons het
ondersteuning van de 1 in 3 MINI-Aannamegroep en de balie recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
Bloemen, planten
Kandidaten die wij zoeken beschikken over
of niet op te nemen
en tuinartikelen
- minimaal MAVO opleiding
- een prettige telefoonstem
Weggelopen of
- een servicegerichte instelling en stressbestendigheid
Hoveniersbedrijf TONI Tumgevonden dieren
- goede beheersing van de Nederlandse taal (Engels en
aanleg en Onderhoud met
Duits gewenst)
Nieuwe Ideeën 023-338823
- typevaardigheid
* Vermist sinds za 19 dec
gecastr
kater
Te koop
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08 30 tot rood/witte
roepn Tijger, omg v Len17 00 uur (U werkt gemiddeld 36 uur per week)
aangeboden
nepweg Tel 31142
diversen
Het salaris bedraagt minimaal ƒ1675 bruto (18 jaar) en
maximaal ƒ 2466 bruto (vanaf 21 jaar) per maand
Radio/tv/video
* Soloflex trainmgsapp vele
mogehjkh ƒ200 Tel 17426
Voor een uitgebreide interne opleiding wordt gezorgd
Foto
Boomgaard
* Te koop Lundiastellmgen
Voor nadere informatie kunt u bellen met
1 3 schaps vlonders 30 cm
Grote Krocht 26
dhr M van de Kerke, plaatsvervangend verkoopmanager
1 2 schaps 35 planken vr pr
Telefoon 13529
tel 0205622863
ƒ300 Tel 13332
UW FILM OP VIDEO
Versteege Voltastr 12 ZT
ƒ 1,75 per minuut met
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
gratis achtergrondmuziek
* T k 2 pits electnsch kook
Perscombinatie N V , afd personeelszaken,
KTV Ph 66 cm, 12 kan stel, nog nieuw ƒ 20, goed sp
tav mevrouw E Thijssmg, Wibautstraat 150,
prachtbeeld ƒ 100, idem 16 gr radio ƒ 60 Tel 16551
1091 GR Amsterdam, onder vermelding van ET/92/12
kan ƒ125 0206441398
* T k antieke Smger trap
De sollicitatietermi|n sluit op 31 december 1992
naaimachine 4 lades ƒ 150
Tel 02507-18559
Onderhoud,
Personeel
Woninginrichting
* T k bruidsjapon Italiaans
reparatie,
mt 3638 heel mooi ƒ175
aangeboden
doe-het-zelf
Tel 02507-14579

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichtmg naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Autoverzekering

Kleding

4
4
4
4
Speciaal voor de kerstdagen
4
* kerstdecoraties voor in de boom
4
(om zelf te borduren)
4
kerstkaarten (om zelf te borduren)
t*
4* Amerikaanse
kerstsok (vilt
4
applikatie)
* Styropor, kerstklokken/kransen
4
(om zelf te bekleden)
4
* grote sortering kerststof.
4 Wij hebben nog veel meer hobby- 4
4 artikelen. Dus kom zelf eens kijken! 4
4 Openingstijden di t/m vrij. 10 00-17.00 uur 4
HANDWERKBOETIEK
CHARLOTTE
Bilderdijkstraat 2
2041 N K Zandvoort
Tel: 02507-16544

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Woningruil

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

HASSING B.V.
STOK B.V.

* T k nette damesfiets,
degelijk merk Batavus, terugtraprem l z g st ƒ 100 Tel
02507- 15808, bel na 20 45 u

Auto's en
auto-accessoires
Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,
Curiestraat 8-10, ZandvoortNW-Noord Tel 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Diverse clubs
06 320 323 13 HARDLESEÜ
wij gebruiken de wildste hulpstukken' Gluur meel 75cpm
0632032617 STRAATMEO
In de bus gaat ze tegen je
aan staan' Voel maar' 75cpm
06 320 326 63 Sexstandjes'
Grieks gebukt1 Mond vol
Frans1 Vrijen, zoeken zalig
100 cpm
06 320 328 99 Rijpe Dikke
Mollige Vrouwen, live staat ze
voor je naakt1 75c pm
06-97 11 'Zapp sex' draai of
toets van meisjes naar meisje Het hoogtepunt kun je blij
ven herhalen, zo vaak je wilt
75c pm
06 97 33 Als je op z'n Frans
wil1 Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M'n mond
staat open 100 cpm
Afluister Sexlijn 75c pm
0632032378
Meisjes 18
06 320 327 47 Jong en strak
06 320 323 63
Rijp en Ordi
06 320 324 64
Rijp Chique
Als het klikt willen deze meiden v 18 vaker sexkontakt'
06-320 320 55 37,5 cphm
BETTY'S ESCORT
020- 6340507 - na 1900 uur
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v 18
06 320 330 87 37,5 cphm
Buurvrouw geeft buurmeisje
sexles1 Geniet maar lekker
van die twee' 100 cpm
06 320 328 27
De allerleukste meiden v 18
jr bellen met de FLIRTBOX
Bel 06-9501 37,5 cphm
Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar telnr
voor 'n avondje uit Direkt
apart 06 9510 37,5 cphm
Direkt kletsen met 'n leuk
meisje Bel 06-9757 en maak
n afspraakje 50c
DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje1 Bel snel
06 320 330 90 50 cphm
Direkt kontakt met een meisje
(18) Druk op de nul voor
meer meisjes 06 320 322 05
37,5 cphm
Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
0632032032 100c pm
DUIK m bed met 'n lekkere
meid' Vraag haar tel nummer
Bel 06-9511 75c pm
Effe een vluggertje' Ik wacht
op je m het toilet' 75c pm
0632032619 Meisje 19 jr
Er zijn genoeg meiden (18)
die ook het bed m willen
Luister op 06 9603 75c pm
HARDCORE 75c pm
06-320 324 04
Onderdanig
0632032618
Meesteres
06 320 326 77
Ruige Sex
06 320 325 54
Volle Bolle
Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt Nu met telnr
06 320 330 66 75c pm
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraak1 Nu direkt
06 320 326 66 37,5 cphm

800
RUILADRESSEN
in
A'dam Informatie bij Het
Oosten, 020 5882255
Aang ruime 4 kam flat met
bad en balkon in Nellestem
huur ƒ 950 mcl Gevr woonr HOMO Waar gebeurd,
m A'dam of omg huur max knullen onder elkaar
ƒ650 mcl 0206975160
06 320 327 01 75c pm

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

'

"'.-.

BLACK: AND \VHITE

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061
^--

op l januari 1993

om 01.00 uur ;
inclusief:

,

*Champagne Cocktail
0632032036
06 320 322 88
0632032411
06-320 330 42
0632033081

Meiden zoeken sex (18)
Direkt een meisje (18)
Ondeugend meisje (18)
Privé Sexadresjes
Sex voor twee
Bel nu11 37,5 cphm
Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex afspraakje"?
06-32033018 37,5 cphm
HOMO-DIREKT-APART
Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul'
Direkt privé kontakt
06-32032261 37,5 cphm
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-32033088 75c pm
HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320 330 95 37,5 cphm
IK WACHT DAT JIJ ME BELT
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef m'n
adres en telefoonnummer
100cpm
06-9789
KOM LEKKER MET ME ( )
mijn adres, mijn telefoonnummer en hoe ik er uit zie, vertel
ik je als je belt
06-96 80
100c pm
Lekker kleven bel "Onze Box"
even 06-96 07 Apart of met
z'n tieneni 50c pm
LESBISCHE Meisjes 18 jr Na
het sporten wordt haar lijfje
door mevrouw verwend
75cpm
06-320 323 37
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex
Info 06-9780 75c pm
Meer dan 400 meisjes (18)
willen een afspraakje met jou
06-32032211 37,5 cphm
Onderdanige jongens (18)
bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)
06-320 329 99 37,5 cphm
Ondeugende Evelien
06-95 30
Bel voor Sexkontakt
06-96 02
Zoek je 'n vluggertje''
06-96 62
Stnpspelletje
06-96 63
Snel SexKontakt
06-96 64
Sex Kontaktlijn
06-96 65
Direkt 'n meisje (18)
06-97 10
Bel sneM i 37,5 cphm
ONDEUGENDE
huisvrouwtjes en schoolmeisjes van 18
jr zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun tel nr
Bel 06 9661 75c pm
Opwindende meisjes (18 j r )
zoeken kerels voor sexkontakt 0632032401 50 cphm
PARTNERRUIL pnvelijn,
direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil
06-32033091 37,5 cphm
PRIVE-KONTAKT
je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn 06-9570 50 cphm
Rijpe Negenni Wil je me eens
lekker insmeren schatje1 Pak
zei 75c pm 06-32032770
Ruim 300 ondeugende vrouwen zoeken 'n slippertje
06-320 321 44 75c pm
Schoolmeisjes v 18 jr zoeken
een ervaren man Sexdating
06-320 330 43 37,5 cphm
SEXi Ik kick op harde hete
standjesi Kun jij GRIEKS?
75c pm 06-320 322 76
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes
06-320 330 46 37,5 cphm
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje (18) Vraag naar haar
telnr Bel06-9502 37,5cphm
Top S&M 06-320 324 341
Bel je meesteres en wees een
dienaar1 75c pm
Zij 18, naakt bukt ze vooroveri
Jij staat achter d'r1 Op z'n
gneks' 75cpm 06-320 327 06

wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club
Haarlem Bel tussen 13 00 en
2200 uur 02507-16141 of
023-400130
Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 1800
tot 0300 uur
Telefoon
02507-16141
ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekkerste kun je blijven herhalen
75c pm
Schooljuffrouw
06-95 09
Effe Vlug
06 96 92
Meisjes
06-96 40
S&M Club
06-97 91
TOPSEX 25+
06-97 92
Hardcore
06 97 94

VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform
zonder iets eronder' Kijk en
voel maar'
75cpm
06-32032930

: • ' . ; . . ' . • . Koud Buffet
• • ' • - . , - • ' • •'";••..' * # * " V".'.''
.•

Zoek je prive-adresjes voor
echte hete meiden van 18 jr ?
06-35022241 75c pm
Zoek jij wulpse meisjes v 18
jr f Bel Supersexkontakt
06-32032044 37,5 cphm

•

:

• .•";'.,.

Süprise Band

. . ' ... " •

. V ' . 1 ' ^^'••'.•••.•i •

:;
•'

'

.

Gast optreden van:
DJ.;. SOF & TOBY

Diversen

/wart en Wittekleding verplicht
•. (dus geen spijkerbroeken, enz.)

X Y Z BV ^verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

•'.' De direktie behoud het recht
op weigeren vaii personen.

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam

..

Toegang alleen op vertoon van kaart.
Porpsplein 2 -ie Zandvoort

'

F20,ÖO

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5
regels • alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u
dient er tekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br o nr. bur. v d blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor ledeie letter, punt, komma of cijfer één
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per tegel hele woorden of
lettergrepen

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
In verband met de feestdagen is;de aanleveitijd afwijkend. Gratis en betaalde Micro's
v kMnncn.;Uftértijk:maah'dag,p^

Zandvoorts Nieuwsblad

'
-

ed. 22
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,01
4,01
4,01
5,34
6,68

6
7
X 8
^9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

8,01
9,35
10,68
12,02
13,36

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen met boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Alle
prijzen incl 6"o BTW
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S v p. in rubriek:

ZANDVOORT - De Holland Casino-ZVM handbalteams konden ook afgelo
pen zondag in de nederlagen reeks geen verandering brengen. De Zandvoortse dames werden
door Meervogels met 12-18
opzij gezet, terwijl de man- twintigtal minuten kon HolIn de tweede helft werd Casi- se. Door wat ongelukkig balvernen tegen Schagen geen land Casino-ZVM goed partij no-ZVM definitief op achter- hes keek Holland Casmo-ZVM
geven. Wel had Meervogels m- stand gezet. De Zandvoortse da- na tien minuten al tegen een 1-5
kans hadden, 17-22.

Handballers Casino-ZVM
flink op achterstand gezet

middels een voorsprong genomen, doch de Zandvoortsen
De Zandvoortse dames be- vochten zich telkens terug. Via
gonnen voortvarend en scoor- een 5-8 stand werd de ruststand
den uit de eerste aanval Een op 7-11 voor Meervogels.

Uw gasbedrijf adviseert!

(RA

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 14-12 t/m 20-12-1992
Normaal
jaarverbruik

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

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 23 december 1992

Weekmedia 22

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
1 november**

22
28
34
39
45
50
56
62
67
73
78
84
92
101
109
117
126
140
154
168
182

144
180
217
252
288
326
361
398
434
471
506
541
596
651
705
757
813
903
995
1084
1175

Kosten
deze week

ƒ 13,20
ƒ 16,80
ƒ 20,40
ƒ 23,40
ƒ 27,00
ƒ 30,00
ƒ 33,60
ƒ 37,20
ƒ 40,20
ƒ 43,80
ƒ 46,80
ƒ 50,40
ƒ 55,20
ƒ 60,60
ƒ 65,40
ƒ 70,20
ƒ 75,60
ƒ 84,00
ƒ 92,40
ƒ100,80
ƒ109,20

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

mes konden twaalf minuten achterstand aan.
lang niet scoren. Er werd te
wisselvallig gespeeld. Soms waEn die marge van vier punten
ren er schitternde aanvallen te is het vrijwel de gehele wedzien, maar te vaak werd er slor- strijd gebleven. Coach Joost
dig gespeeld. Daardoor balver- Berkhout gaf opdracht een
lies en daar wist Meervogels paar gevaarlijke schutters te
wel raad mee. Met vlotte aanva- schaduwen om de angel uit het
len werd de Zandvoortse verde- Schagen team te halen. Dat lukdiging uiteengespeeld, 7-13.
te vrij aardig maar koste de
Zandvoorters erg veel kracht.
Door enige, door Margreet
Sterrenburg, benutte strafworDoor enige fraaie doelpunten
pen werd Casino-ZVM niet ge- van Peter Pennings bleven de
heel weggespeeld, maar de Zandvoorters aardig bij en ook
strijd was te ongelijke van Gouran Bogojeyic was goed op
kracht. Meervogels had de wed- dreef. Hij schakelde een gevaarstrijd onder controle en won ge- hjk schutter uit en aanvallend
makkelijk met 12-18.
het hij ook aardige dingen zien.
Ruststand 7-11.
„Handbaltechmsch was het
een heel matige wedstrijd,"
Beide teams waren in de
meende coach Geert Dijkstra. tweede helft geheel aan elkaar
„We spelen veel te wisselvallig. gewaagd Doelman Johan MoleSoms gaat het goed maar vaak naar groeide in de wedstrijd en
loopt het niet. Door die vreselij- redde een paarmaal uitstekend.
ke wisselvalligheid kan je geen
potten breken. Het zal heel
De Zandvoorters boksten
moeilijk worden, maar toch steeds tegen de vier of soms
drie punten achterstand aan.
blijf ik optimistisch."
Het hooggeklasseerde en goed
spelende Schagen had de hanHeren
den meer dan vol aan CasiDe oorzaak van de nederlaag no-ZVM
van de Zandvoortse heren teHet in de beginfase geslagen
gen Schagen lag in de begmfa- gat konden de Zandvoorters

echter niet meer goed maken
Eindstand 17-22.

Slordigheidjes
„In de eerste tien minuten
waren er een paar slordigheidjes waar Schagen gebruik van
maakte," stelde coach Joost
Berkhout. „Dat is nou precies
het verschil. De tegenpartij
straft zulke fouten af terwijl wij
dat niet doen Ik moet zeggen
dat Schagen een goede ploeg is,
doch we hebben wat kansjes laten liggen De jongens knokten
er wel voor en ik ben er van
overtuigd dat we in de tweede
helft van de competitie punten
gaan pakken."
Doelpunten dames1 Margreet
Sterrenburg 6, Wendy van
Straaten 2, Angelique van der
Werff 2, Mireille Martma l, Marille van der Peet l Heren. Peter Pennings 5, Gouran Bogojeyic 5, Nik Grijekovic 2, Guido
Weidema 2, Jan van Duijn l,
Wim Brugman l, Richard Vos
l

Ondanks een felle strijd moesten de handbalteams van Casino-ZVM niet nederlagen genoegen

r»ui Biam stiinui

Z'75 zet opmars voort
ZANDVOORT - Zandvoort'75 zet de, enige weken geleden ingezette opmars onverdroten voort.

haald. Door deze zege behaalden de Zandvoorters uit de laatste vier wedstrijden zeven punten Daardoor is de aansluiting
tot stand gebracht met de mededegradatie kandidaten en
In de uitwedstrijd tegen hek- wordt tevens meegestreden om
kesluiter ZOB werd een zwaar de tweede periodetitel
bevochten O l overwinning t>eOp een uitermate zwaar veld

Ingrid van der Peet zorgt voor sensatie
ZANDVOORT - Tijden
de jongstleden zaterdag gehouden
rpei-ergometer
wedstrijden in het verenigingsgebouw van AFAFA
verraste de Zandvoortse
Ingrid van der Peet alle
aanwezigen met een geweldige eindtijd op de 2500
meter. Zij roeide op de
'concept II rowing ergometer' een eindtijd van 10
minuten en 57 seconden.
Dit betekent dat Van der
Peet op de wereldranglijst,
in haar klasse, op de elfde
plaats genoteerd staat.

pioenschappen veel te verwachten. Naast de goede tijd die Van
der Peet noteerde werden er
nog meerdere goede tijden geroeid.
Bij de heren viel Martin van
Berge Henegouwen op door
zijn fabelachtige roei-techmek.
Aangezien Van Berge Henegouwen zich serieus op deze wedstrij had voorbereid was het
geen verrassing dat hij zowel op
de 1000 als de 2500 meter de
winnende tijd, 3 minuten en 13
seconden en 9 minuten en 3 seconden, neerzette. Geen van de
andere deelnemers konden het
Van Berge Henegouwen moeilijk maken De tweede en derde
plaats waren voor Ruud Luttik
Deze prestatie is verbazing- en Peter Koopman
wekkend aangezien Ingrid van
der Peet geen enkele roei achtergrond heeft. Gezien deze Seconde
Bij de 1000 meter finale ontprestatie valt van haar op de
Nederlandse Ergometer kam- liepen Koopman en Luttik el-

kaar nauwelijks. Na een wervelende wedstrijd bleek het verschil op de meet n seconde te
zijn in het voordeel van Luttik.
Bij de dames wist, zoals vermeld Ingrid van der Peet op beide afstanden uitstekende tijden
neer te zetten Om de tweede en
derde plaats werd fel gestreden
door Amque Lubberdink en
Loura van Berge Henegouwen.
Lubberdink bleek op beide a£standen over meer "power" te
beschikken In een onderling
duel roeide zij Van Berge Henegouwen op seconden achterstand.
De prijsuitreiking werd verricht door de stuwende kracht
achter AFAFA, Peter Koopman. Deze deelde mede dat er
door twee teams van AFAFA
deelgenomen zou gaan worden
aan de Nederlandse Ergometer

speelden ZOB en Zandvoort'75
een bijzonder spannende partij
voetbal Het betere voetbal was
van Zandvoort'75 dat keihard
werd aangepakt door de gastheren ZOB Met het harde spel
probeerde ZOB de Zandvoorters uit het spel te halen In het
eerste kwartier slaagde ZOB
daar niet in Toen had Rotain
Castien pech met een inzet tegen de lat

voort'75 trok zich enigszins terug en loerde op de counter via
Paul Longayroux en Robm Castien Er ontstond ruimte en
Thomas Schulte was een paar
maal dicht bij een tweede tref
fer Aan de ander kant moest
Ferry Nanai handelend optre
den, maar zoals reeds vermeld
de Zandvoortse doelman had
zijn dag en pareerde alles

Adem

Irritatie

Ondanks de druk van ZOB
bleef Zandvoort'75 overeind en
krijgt met deze overwinning
weer wat adem m de onderste
regionen "Dit is een opsteker
van jewelste", meldde trainer
Gerard Nijkamp na afloop "Je
komt nu wat uit die onderste
regionen en blijft kans houden
op een periode-titel De jongens
zien nu wel in dat je meer dan
eenmaal moet trainen. Als je
door-de-weeks wat extra doet
dan heb je er zaterdags profijt
van Dat zag je nu ook tegen
ZOB. We konden tot het einde
doorgaan Na de winterstop
gaan we weer stevig trainen en
als ze willen dan kan het nog
wat moois worden In de tweede helft van de competitie vallen er altijd wel ploegen terug
en daarvan moeten we kunnen
gebruik maken In de achterhoede zit het nu dicht terwijl
we voor altijd wel een doelpuntje maken We zijn nu weer een
eenheid"

Na een kwartier spelen sloop
kampioenschappen te Amster- er irritatie in het team van Gedam op 16 januari 1993
rard Nijkamp Er werd onderImg te veel gepraat en het was
maar goed dat doelman Ferry
Groot succes
Nanai zijn dag had. Met prachDeze eerste wedstrijden te tige reddingen hield hij de badZandvoort kunnen een groot gasten overeind
succes genoemd worden. Niet
alleen door het aantal deelneIn de rust had Gerard Nijmers, maar zeker door de pu- kamp zijn manschappen weer
blieke belangstelling
op de rails gezet Zandvoort'75
Sinds kort is bekend, dat ook trok onder aanvoering van Robij de jaarlijkse World Pohce bin Castien ten aanval en kwam
en Fire Games, welke van 30 na tien minuten op een, na later
juli tot 7 augustus 1993 te Colo- zou blijken, beslissende 0-1
Rob
Koning
rado Springs plaats vinden, voorsprong
wedstrijden op de Concept II bracht een hoekschop hoog
roei-ergometer gehouden wor- voor het doel De naar vorengeden Nederlands snelste brand- trokken verdediger Ren Paap
weer- of politieman/vrouw zal gmg het luchtduel met de doelvoor dit evenement gesponsord man aan. De bal schampte het
worden door de importeur van hoofd van Paap en plofte in het
de Concept II. Reden genoeg doel.
voor de Zandvoortse politie en
De rode lantaarndrager ging
brandweer om op dit toestel te
gaan trainen.
er nog harder tegenaan. Zand-

Direktie en medewerkers van

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!
"U kunt nu CD's bestellen per telefoon
Voor een prijs die lager ligt dan m de winkel1
BIJ CD DIRECT kunt u 24 uur per dag kiezen uit de
beste Pop, House of klassieke CD's "

•VEU fi scft/Td^rs
IV E_ U R g lasservice

(J© Wit Verhuizingen

KEUR /nteni/r
Bel 06-350.330.30
Luister naar fragmenten
Spreek uw keuze m
Koop met korting
Gratis thuisbezorgd
Geen koopverplichting

TVO. POLITIEBUREAU ZANpVppRT
:••-. '• : :••\\:••'\ ;''•<•:/.•••• TEL. 1 5602 '^r^r :•£ -•/

Auto- en Motorrijschool
Elton John
THE ONE
ƒ3695

Bert Hoogendijk
gaat per 1 januari 1993 weer
voor zichzelf beginnen.

fa»
NlanahCarey

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

w^
y-^ï-pftM^

xe\

Lesprijs:
auto
motor

U J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

BWB4DE
VKHUIZKS

Makelaarskantoor Van Schalk
wenst de inwoners van Zandvoort
prettige kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 1993.
Wij hopen u ook m 1993 weer van dienst te kunnen zijn
met aan- en verkoopadviezen, taxaties, huur en verhuur, assurantiebemiddeling en het vinden van een
passende hypotheek

H'ERENWEG180,
2101 M V HEEMSTEDE

VAN

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

ƒ 45,- per uur
ƒ 45,- per uur

Tollensstr. 35
Tel. 02507-14946
Floresstr. 46, Haarlem
Tel. 023-251933

Te huur gevr.
voor perm.

ETAGE OF
WONING
voor dame,
38 jaar.
Tel. 02507-31216

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Praktische

CD-DlRfE
.m.

FILOSOFIE
Open Avond & Introductiecursus
Over wijsheid, over het leven, over uzelf
Gebaseerd op oosterse en westerse tradities
Gericht op de dagelijkse praktijk
Aanvang in de week van 11 januari.
Op ma, di, wo. of do. van 20.00-22.30 uur,
of op za. van 10.00-12.30 uur.
J.J. Viottastraat 34, Amsterdam.
Bel voor de folder: 020 - 664 11 20 / 064 76 27
SCHOOL voor FILOSOFIE

57% van de Amsterdammers en 44% van de mensen uit de wijde
omtrek willen de kranten van Weekmedia niet graag missen. Aldus het
NIPO appreciatie-onderzoek 1992. Een aanbeveling voor doeltreffend
adverteren in deze huisvriend voor Amsterdam en omgeving. Bel \oor
uitgebreide informatie met WEEKMEDIA AMSTERDAM (020-562.2618)
of WEEKMEDIA AMSTELVEEN (020-647.5393).

W

._

Elke week het dagelijks nieuws!
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COBUSSEN
AMSTERDAM

Daihatsu

DAF

DAF 66, 1974, slechts 48 000 Daihatsu Charade TS, '86, z.
<m, zeer mooie auto voor lief- zuinig, 5 bak grijs met., striping,
hebber Tel 02990-40728
i.n.st, ƒ5.950. 020-6105478.
Autorubnek SHOWROOM verschi|nl elke week m alle
edities van Weekmedia t.w.. Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en hel Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó65868Ó. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k. Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan von de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst en de volgende
week 'n alle Weekmediakranten en m Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri|S
mm-pri|s met vignet

ƒ 26,ƒ 11,50
ƒ
5,91
ƒ
6,34

Alle prezen zi|n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

FIAT VERMEY B V.
Keuze uit ruim 35 occasions. Feroza EL 11 Limited, blauw/
A Philipsweg 13, Uithoorn.
grijs met. km 14.000,11/91, div.
Tel 02975-62020
extra's. Nieuwpnjs
GOUDSMIT FIAT Amstelveen ƒ 37,500.-nu ƒ 29 250NIEROP-Daihatsu 020-6183951
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel 020-6470909

Ford

T k Fiat Tipo 1 4 DGT, 6-'88,
APK 6-'93,104 122 km, bl.met., Ford Resta, 1.1 L, '84, Nieuw
9l ramen, cv., enz enz,
model, techn. 100%, ƒ4.250-.
.z g st Een koopje ƒ 9 500.
Tel.: 020-6369515.
Tel. 02940-19339
Escort 1.4 CLS6, eind '87,
i . z g s t , APK, 40.000 km,
ƒ9.000. Tel. 020-6383063.

Honda

NIET DE DUURSTE

Rover

Lada

Mitsubishi
:OLT GL 1981, 5 deurs, APK
tot mrt '93, kleur rood, ƒ650.
Tel. 020-6864709, na 19 uur.

Mazda

Kwaliteit: MAZDA 626 HB 2.9
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 12v GLX, nov. '87, 50.000 km,
1e eig., ƒ 15.500-.03432-2200.
Alfa 33, b j. '85, 1 5 GLX, kl. 2 CV - Special, b j. '87, grijs, occasions Tel • 020-6433733.
rood, nw. APK, i pr.st .ƒ4950 87 000 km, i nw. st., APK 10- Mitsubishi Colt GLX Automaat,
Tel 02990-37825
93, ƒ6000, tel 023-288163.
aug '81, nw. APK, rood met.,
i.nst ƒ2450 Tel.. 020-6105478 V. part.: zéér secuur onderhouCITROEN VISA '85,
APKdec '93, wit, ƒ3500
Uitgebreide keuze m Colts, den Nissan SUNNY 1,6 SLX
Tel. 02903-1576.
Lancers, Wagons, L300 diesel 16v, 3dr,bj.6-'91,37.000km,
Austm Metro 1.3, 6/87,
stuurbekracht., stereo, nog 1,5
vindt u bij Mitsubishi dealer
TIMO DE BRUYN
57.000 km, 5-drs , groen met,
jr fabr. garantie Pr. ƒ 22 900
Voor occasions en reparaties Jorritsma, Wagenweg 10,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 020-6957387 na 19.00
Purmerend, 02990-23741.
van BX, Visa en 2CV6.
tel. 02902-61697
APK klaarmaken tegen gered
pnjz. Verk. van losse onderd
BMW
Tel 020-6680820 en 075-702625

Alfa Romeo

..PEUGEOT-DEALER
; AMSTERDAM-ZUID

Hyundai

Sierra 16, spint '85, APK,
i.z.g.st,
centr.
deurvergr.
trekh., ƒ 5950, 02977-28892.

Rover Dealer Amsterdam
Sloterkade 40-44

020-6177975
Saab

Citroen

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh , rep , APK

Nissan

Royal Class Saab's
Diverse occasions!

Austin

Hoofddorp, 02503-14097
Te koop SAAB 99 i.z.g st„
APK 5/93 ƒ 1250,-.
Tel. 02975-31663.

Peugeot

BMW 316, LPG
2 deurs, nov. '87
izg.st. ƒ16.000.
Tel. 020-6463428.

T k. Citroen BX 16 RS, nov '86,
APK dec. '93, gasinstall., i.z.g
st., t e a.b. 02942-64415/64551.

T k. Citroen BX 14 RE 1985,
BMW 318 l., 12/82, 88.000 km, 140000 km. ƒ3250
wit, schuifdak, APK 8/93, vr pr. Tel. 020-6977416
ƒ6650,- Zien is kopen
XM Turbo D12
'91/39900
Tel: 020 - 6149590.
XM Turbo D12
'90 ƒ 35.500
BMW 320, b.j. '82, i.z g st., nw XM 20 1 Amb
'90 ƒ 29.500
APK, rijdt nw., ƒ2.450.
C X 2 2 R S Break '88 ƒ13500
Tel.: 020-6105478
CX 25 TRi Break '89 ƒ 22 500
CX Turbo II D
'87 ƒ 12 500
CX 25 GTI
'85 ƒ 4 500
BX Turbo D Break'90 ƒ 19 500
BXTurboDBreak'88/16500
BX Turbo Diesel '90 ƒ 19.500
B X T Z Diesel
'91 ƒ 19 900
BX TZ Diesel
'90 ƒ 17.500
BX TR Diesel
'89 ƒ 14.500
BX Diesel
'89 ƒ 12 500
BX RD Break
'90 ƒ 19.500
BX RD Break D '89 ƒ 14.500
BX 16 RE Break '89 ƒ 15.000
BX16TZI, LPG '90 ƒ 16 500
BX16TGI, LPG '90/14500
BX 16 TRI, LPG '89 ƒ 13.500
BX 16 Montreux '89 ƒ 12.500
BX 16 TRI
'86 ƒ 7.500
BX 14 TE, LPG
'90 ƒ 14.500
BX14TE
'89 ƒ 11.500
2 CV 6, punt gaaf '83 ƒ 2.250
VISA C 15 E, bestel'86 f 4950
VISA GARAGE BV.
T.k. BMW 525, 12-'81, g on- Houtmankade 37, Amsterdam
020 - 6278410
derh., r cass., alarm, sp.w +
nw band. etc 020-6256130.

Chrysler

• Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:
205
205
309
309
309
405
405
405
405
405
505

XE ACCENT, blauw met.
XR 1 4, wit
XE 1.4, rood
GL Profil, rood met
Profil 1.4i, rood
GR 1.6, beige met
GL 1 6, blauw
GLi 1.6, beige met
GL Break, LPG, wit
Ml 1.6, rood
GR 2 2 mj., grijs met

. . . 42.300
52000
56600
67.000
66000
58.000
57.000
32.500
105000
86000
55.000

km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.
km.

10/88
09/89
02/88
03/87
05/90
10/90
03/89
07/90
06/90
04/89
04/89

Overige gebruikt:
Volvo 340 DL. Aut. groen
Rat Panda, groen
Toyota Corolla D. bl. met

73.000 km.
26.000 km.
148.000 km.

07/87
12/88
02/88

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28
A'dam, tel/ 020-6763335

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 - 6455451
Halte Sneltram. „Zonnestein"

VW Polo '84, wit
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902-61697.
• „SHOWROOM":
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686

"™ "™"

fl

< 7
8

95,00
106,50

9
10

Telefoonnummer:.

Naam: .
Adres: _
Postcode + Plaats: .
|

Kerst-Eindejaarshow
van 21 dec. t/m 2 jan.
met o.a.:

De nieuwe VIVIO
2e Kerstdag geopend
-van 11-17 uur

Autobedrijf HEERE
Ceintuurbaan 225
TGI. 020-6622204
Donderdagavond koopavond

•M.OOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

VIVIO

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: ;020-6623167 6732853

Volvo

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER
Subaru en Lada dealer
Al onze occasions boven de
ƒ3000,3 tot 6 maanden garantie

Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel.. 02907-6572

+ 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg, bij molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.

STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
* 5*
* * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
*

SUPER STUNT

voor nieuwe leerlingen
GRATIS 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN m één
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
& Europa, als u gebruik maakt van onze
toch al goedkope aanbieding van
20 Autonjlessen

+ Examen voor ƒ 950.of
10 Motorrylessen + Examen voor ƒ 700.Motornjlessen ƒ 45.00 per les
Autonjlessen ƒ 36.00 per les

Informeer ook naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam 020-6942145.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel. 020-6932074.

Let op Johan Boom, Den lip 55,
gem. Landsmeer. Tel. 0290824640. Inruil gar. fine. Ford Fiesta, b.j.'86, ƒ6.950. Mazda 626
GT 2.0ï, kl. m '89, ƒ16.950.
Ford Sierra 2.3 GL, Autom., m.
'86, ƒ6.950. Ford Skorpio 2.0
CL, m.'87, ƒ 8.950. VW Golf 85,
niet duur!!!
ƒ6950 Renault 5 TL, m. '87,
Studenten 10% korting.
ƒ6.950. Volvo 244 Diesel, m.
- koelwagen & oprijauto
'86, ƒ7.950. Ford Sierra, LPG, - 9-pers. bussen en pick-up's
m. '85, ƒ5.950. Galant '87,
- Nu ook Chrysler Voyager
ƒ7.950. Ford Skorpio 2.4i GL,
LPG, m. '89, ƒ 14.950. Opel Ka- Avond- en nachttar.:
dett '89, ƒ 13.950. Bluebird Die- bestelwagen afhalen na 16.30
sel, m. '91, ƒ14.950 en nog uur en de volgende morgen
om 9.00 uur retour
diverse auto's.
tegen 4 uur-tarief.
NISSAN Bluebird 2.0 Lpg, sail020-6794842, 020-6908583
uitv. '90, ƒ 16.950,BLOKSMA
RADIATEURENVW GOLF 40 KW, Lpg,
warmtewisselaars, Kapoeas'87 ƒ 10.750,Fiat Panda 750 L. '87 ƒ 6950,- weg 17, A'dam, 020-6148385.
PEUGEOT 305 GL, Ipg, '85,
D. FAAS
ƒ5.500,Luxe- & Bestelauto's v a ƒ38,Opel Ascona '83, ƒ 3.750,per dag, ex. Btw
Volvo 340 DL '83, ƒ 2.950,Grasweg 3, A'dam-Noord
Tel.' 020-6371826.
VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182
Amsterdam, 020-6625428
Maandag t/m vrijdag

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: ong.
PTT-vnjwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 02502-45435.

Auto's te koop
gevraagd
Inkoop auto's tegen
ANWB/BOVAG-koershjst.
Bel voor-lnfo 020-6369515.
De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant met
vnjwar.bew. 02908-24640.
Ter koop gevraagd auto's a
contant met vrijwar.bew.
Tel. 020-6105478.

Inruil auto's, nw. APK, Johan
Boom, Den lip 55, gem. Landsmeer. Tel. 02908-24640.
Kadett, punt gaaf, b.j. '79, Au6-pers. camper te huur.
tom. org. 20.000 km, ƒ2450.
Ook geschikt voor wintersport.
Ford Fiesta, m '81, ƒ 1.950
Autobedrijf JAN WALS
Escort, '83, LPG, ƒ 2.950. Opel
Tel.' 02902-61697.
Kadett, LPG, '82, ƒ 1.950.
Kadett, '83, LPG, ƒ 2.950. Volvo
Afschaf wg. leeft, pracht orig
244, '83, LPG, ƒ4.950.
4-p. VW Westfaha camper,
Bluebird, LPG, Station, '85,
klein mod. '80, ket. '92, dubb
ƒ5.950. Volvo 345,'83, ƒ2.950. Let op Johan Boom,
ramen, zon.dak, raamhor.,
Rat Panda, '86, ƒ 3.950. Kleine Zuider Akerweg 83, Oranje Hek
bag./fietsrek, APK, ruilmot.,
greep uit onze collectie.
A'dam
Osdorp
Tel. APK + grote beurt v.a. ƒ 299 - 70.000 km, verdekte hoofdsch.
v. electra. Alles in topcond.
DIESELSERVICE;
±50 auto's, APK gek. Den 020-6105478. ± 100 Auto's v.a
ƒ 13 750. Evt. ruil pers.auto. Tel.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat ƒ300 tot ƒ15000. Dagelijks brandstofpompen; verstuivers;
020-6960054.
Haarlemmerweg, bij molen. geop. van 9 tot 20 uur. Garantie cil.koppen vlakken. Garage/
De scherpste prijzen voor
020-6844079. Tevens INKOOP. al v.a. ƒ 1000.
motorenrevisie FEENSTRA,
TOERCARAVANS
Industneweg 27, Duivendrecht,
60 occas. met Bovaggarantie
Tel.: 020-6980639.

Campers

Service en
Reparatie

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-RoverJaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN
HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

240 GL 23 stationcar, rood,
Tel. 023 - 339069;
L.P.G. O.B., km. 125.000, '90,
240 DL 2.3 stationcar antr. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
met., div. extra's, km. 75.000,
Klaar terwijl u wacht.
10/89; 240 GL stationcar L.P.G.
Ruilstarters en dynamo's.
O.B. '87; 240 DL, 2.3 Sedan,
Valkenburgerstraat 134.
L.P.G. anthr. met, div. extra's
Tel. 020-6240748.
'90; '84; 480 ES, rood, 1e eig
'87; 440 GLT, L.P.G., zwart '90;
440 1.8 L.P.G., grijs, '91; 440
1 8 grijs km. 22.000 '90; 440 DL
rood, km. 20.000 '91, 440 GL,
rood, div. extra's '89
VOLVO - NIEROP,
Vancouverstraat 2-12, Amsterdam West. Tel.: 020-6183951

Fax 023 - 362381."
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
•"*AP-K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
*
Feenstra'S Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Hefbrug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig?
HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.

ook grote kampeerart.shop

HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 min. A.dam

Diversen
STALLING VOOR
OLDTIMERS
Bel- 02977-26629.
• De autorubnek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

T.k. VOLVO 345 DL, bj. '82, 5
drs., APK, radio/cass., aut.
Mooi en goed vr pr ƒ 1475.
020-6341052.

VOLVO
occasions
5
3
4
8
7

x
x
x
x
x

Volvo 740 GL . 88
240 Stat.car... 88
240 GL Sedan 84
440 GL
89
340
87

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

90
90
89
91
90

Van Vloten
Amsterdam
Uw Volvo-dealer
Tel. 020-6369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2x rechtsaf.

T.k. MAZDA E 2200 diesel met
gesloten alum. laadbak, 4 mtr
x 1.75x2.10,63000 km, b.j.'90,
02286-2528

Autofinanciering
en verzekering

27,56
39,75
51,94

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS;:

Autoverzekering 10 tegen 1
Celie de goedkoopste ook
mnd /kw. bet 020-6416607

64,13

76,32
88,51
100,70

112,89

cCb

Handtekening:
o*

_ ,

__

Auto's in SHOWROOM vliegen de deur tiit! ,
öjxsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM» Postbus 156, 1000 AD AMSTERDAM of-afgeven bij Het Parool,
Wïbautstraat 131, Amsterdam. A%ever^ '<can ook bij de volgende
Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstélstyn, Laan
der Helende Meesters 421B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoört,
Gasthuisplein 12.

Rijscholen

3 x IVECO DAILY 35.8 aannemersuitvoering, gesloten
bestel, impenal, trekh , b.j. '90,
'91, '92. Tel.: 02286-2528

1

5
6

In verband met Kerst is de sluittijd voor
SHOWROOM voor de krant van
donderdag 24 december
woensdag 23 december 19.30 uur.

Bedrijfsauto's

2
4

Gewijzigde sluittijd

"l

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
Pnjs cxcl. Pnjs incl.
advertentie in.
TL
6%B.T.W. 6%B.T.W.
26,00
37,50
49,00
60,50
72,00
83,50

Auto Amstelstad
020-6799100
Hemonylaan 25A Amsterdam
Auto Amstelstad
020-6711888
Mmervalaan 85 Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Delnum
020-6148933
| Jarmuiden 29, Australiehaven
Sloterdijk III Amsterdam
B.V. Autobedrijf van Delnum
020-6831956
Jan van Galenstraat 115 Amsterdam
Luykx B.V.
020-6594330
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
| Zellemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
Dorpsstraat 74 Landsmeer
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
Zuidemde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
CORRECTE SERVICE,
.4,
INRUIL EN FINANCIERING ^

Subaru

bewonderen

VW Golf Diesel, b.j. '83, Automaat, in nw. st, APK, ƒ 3.500.
Tel.: 020-6105478

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-ÖCCASION
NAAR:

T.k. Renault 25 GTS, bj '87, SAMARA 13
1987
LPG, d.gnjs, 115.000 km., in pr. SAMARA 13
1988
t ƒ 11.250 Tel. 020-6453486 LADA 1200
1986
1988
T.k Renault 5, APK april '93, LADA 1200
LADA 2105 1.2
1990
b.j '83, ƒ1.000
LADA 2105 1.5
1987
Tel. 020-6640313.
LADA 2105 1.5
1986
LADA 2104 1.5 Stat
1990
LADA 2104 1.5 Stat
1987
Subaru Mini Jumbo SDX
8000 km
1991
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Subaru Justy Automaat
1991
SUBARU 9000 km
Mitsub. Colt 1.4 GLX ...1982
AMSTERDAM
Opel Rekord 2.0 S
1982
Seat Ibiza GLX 1.5 . . . . 1985

Seat Ronda GLX 1.5, Lpg,
blauw met ƒ4500.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902-61697.

'
Qf u nu zelf een showroom heeft ofjuw amo blinkend voor de deur^zeti *net een
., . ...v ,
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale ' \ t
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aanrhuisbladen \Valv '*^^ekiriedia in het gebied1Groot-Amsterdam» Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage';t<^,ca,- 750.000 exemplaren <
van Weesp tot Zandvoört.
- 'k'V,\*-:

tr

T.k. RENAULT 18 station, bj.
85 -t- div. extra onderdelen
ƒ4000. Tel. 02975-68115.

Kom de nieuwe

vers, sprt.vlg,, i.n.st, ƒ 13.950,
mr. gar. mog. Tel. 020-6105478

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

SAMURAI RHINO, 6-'91, gr Suzuki Alto CL '86, nieuw
kenteken, 10.000 km m. veel model, APK sept. '93, rood,
extr. ƒ 16.750,-. 02503-32123
68.000 km. Tel. 02907-3549.

Renault Trafic 800 1982, 1600
cc benz., opknapper t.e.a.b.
020-6625265.

Seat Ibiza 1.2 XL, org. '89, 1e
eig, grijs met., i.nst, ƒ8950.
Tel.. 020-6105478.

Volkswagen

Amstelstein - Suzuki

Theoriecursus op Video GRATIS

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wïbautstraat 224
020 • 561 96 11

Autobedr. Leeweg. Zwanenburg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H'meer-N. Tel.: 02907-3372.

Deze bon brengt de loop in w? "showroctti".

r°

Renault 19 GTS; m '90, 5-drs.,
LPG, ƒ12.750.- Inruil, financ.
Tel.: 020-6369515.

Seat Ibiza L, bijna '89, 5-drs.
zeer mooi, ƒ 8 250.-. Inruil,
financ Tel. 020-6369515.

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geenVW Golf CL, org. '86, LPG
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen ktlometerbeperking striping, sprt. st., i n.st, ƒ 7.950.
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Tel.: 020-6105478.
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. VW Golf Dies., org. '89, APK, 5

3

Renault

Seat

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

205 Accent, 3-'92, 2800 km,
blauw met. Tel: 02990-23741. Peugeot 205 XA, grijs kent.
Chrysler - Amstelveen
205 XRD, wit, bj. '87 schuifdak, 2/91 rood, 35000 km, trekhk.
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Dealer voor A'veen ; Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen radio, trekh., APK '94 ANWB
Tel.: 02902-61697.
keur.
mog.
ƒ8900:
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.' 02975-61212.
020-6430374
(gratis halen en brengen).

Schnjt Kier i blok l etters
uw tekst, l l tter per
hokje Cijfer leesteken1)
en tiibsenruti ten tellen
voor l Ictti Min
3 regels lïcschnjvci
Aan Je hand van do .urluast geplaatste car
kunt 11 zelf uitrckei
\vat LI\\ advertentie kost

.k van part. Opel Kadett 1.6
DLS, 3 deurs, 125 000 km. '88.
Prijs ƒ 9000. ,02990-43246.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Suzuki

Opel

Opel Corsa 1 2 S, 2 drs, kleur
Sinds 1930
ood, 1987, 115.000 km.
De verbouwing is in volle gang,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
onze vloer is gestort.
Tel.: 02902-61697
Nu prettig geprijsd:
Opel
Kadett
1.6GT, wit, LPG,
205 XE Accent, rood . . . '90
205 XL, wit
'90 org '86, rijdt nw. ƒ 7 950.
205 XS zwart/rood . . . . 90/91 "el.. 020-6105478.
309 XL 1.4 prof., rood ..'90 Opel Kadett, b.j. '79, als nieuw
Ook vreemde merken:
org 20.000 km, nw. APK,
Renault 19 GTD, groen . '89
2.450. Tel. 02990-37825.
Seat Ibiza, rood
'89
'.k. B. Kadett autm, vr.pr.
COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
2300 + 1500 assen 4x prijs
Baarsjesweg 249-253, direkt
500. Tel.' 075-281109.
bereikbaar v.a. Postjesweg
.k.
Opel Kadett 1.3 N, H B.
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
87, APK t/m 11-93, 5-d.,
.z.g.st.,
ƒ9000.
Tel.
02977-22250.

Honda Integra 1.5 luxe l. groen Ford Escort 1.3 Estate '82,
WEL DE BESTE
metall., bj '89 vr pr. ƒ 17.500. izg.st., ƒ3000. Tel.
na 18.00 uur, 02503-28638.
02975-65273
Ford Escort 1.3 CL, org. '87,
rood, 1e eig., sunroof, striping,
i.zgst Tel.:020-6105478.
Over garantie gesproken l
Ford Fiesta, m. '81, punt gaaf,
KERSTSHOW
HYUNDAI OCCASIONS
nw. APK, rijdt perfect, ƒ 1.950.
BIJ MINOR MOTORCARS
2 jaar garantie alleen bijTel 02990-37825
Div. speciale aanbiedingen o.a.
AUTOKROOY
Ford Granada 2,8 GLS juni '81, Rover 220 GTI, 8-'91 van
T.T Vasumweg 32
(a d Klaprozenweg A'dam-N) i.g.st, stuurbek. apk aug '93, ƒ 31.750 voor . . . . ƒ29.500
Rover 820 SI, 4-'92 van
ƒ2150. Tel 02977-25766
Tel. 020-6310615.
ƒ55500 nu
ƒ52.500
Ford Scorpio 20
injectie
Rover 827 Vitesse, 8-'90 van
DOHC-motor, '91, automaat,
ƒ 93.750 nu
ƒ36.950
centr. vergr., stuurbekr.
Rover 820 E Fastback, 8-'88
Lada Samara 1.5 org. '90, wit, 5 Pr. ƒ20.995,-. 020-6189126.
van ƒ 17.500 nu .. . ƒ 13.950
drs., 1e eig., serv.b a.w., SIERRA 1.63 d. laser, LPG,
en div. andere gebr. Rovers
ƒ6950. Tel. 020-6105478.
9-'86, ƒ5900. 020-6631165.
Minor Motorcars

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Daihatsu Cuore, grijs met.,
11/'85, APK, 50.400 km, ƒ 5000.
Rijdt zuinig Tel.' 02940-16671.

Fiat

1-7

&xnr. 020-^65^21

fVuto's &Motoren
De 16 kranten van Weekmedia verschijnen vanaf l januari
wekelijks met een bijzondere pagina 'Auto's & Motoren'. Met nieuwtjes en
actuele ontwikkelingen en aandacht voor grote evenementen. Plus elke week
een speciale rubriek over de mens achter auto en motor. Bel voor uitgebreide
informatie met Weekmedia Amsterdam (020-562.2618) of Weekmedia
Amstelveen (020-6475393).

"XVWl B1! ^T^TivV/l fi B1! rTlTT^A
\J\J J ï/iJ uy ^\J l\ /J U 5J UJJJ/Q \
rii^
|. |.ft* rfoooliikc nioiiwcl
tlRC woa
«cciv uci viayciijn» nieuw».
Amnicrdamit Slwlablad, Ulcmcr Courant, de Mcuwe Bljlmcr. Nieuwsblad G*aap«rdini,
Bulienvelderlftc Courant. Amstelveen* Weekblad, Aalnmcerdvr Courant,
lllllioorn«r Courant, de Ronde >enrr. de Nieuwe Ucesper. Zattdvoom Nieuwsblad

Vrije ti

Weekmedia

^.^™ t£^Yx?FrJ^^.^f^." ^TSÏ/aJsr/jAEkr^T/*
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Kerstpuzzel

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,
1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

IORIZONTAAL
l januari
13 emotie
25 zangstuk
26 Oosteuropeaan
27 open plek in een bos
28 god v.d. liefde
29 insekteneter
30 ogenblik
31 voorzetsel
33 worstelgreep
36 snijwerktuig
38 insnijding
40 muzieknoot
41 moerasvogel
43 traag
44 onderwereld
46 briefaanhef
47 muzieknoot
48 deel v.h. oor
50 binnenplaats
51 tenen mand
52 grote menigte
54 onbekende
55 klaar
58 elektr. steekcontact
61 voegwoord
62 rivier in Rusland
63 kaartspel
65 hulpmiddel bij het rekenen
67 herkauwer
69 lange boor
71 deel v.h. jaar
72 jong dier
74 Keltisch dichter
75 einduitkomst
78 voeg
79 vleesgerecht
80 oosterlengte
81 handvatsel
83 opschik
85 liefdemaal
86 gewoonterecht
87 vuisthandschoen
88 Engelse marine
90 glibberig
91 geweldig
93 eetgerei
95 aardhoogte
'97 vogel
100 inwendig orgaan
102 bergvink
104 armenverzorger
107 Amerikaans café
108 tijgerkat
111 bloeiwijze
113 dakbedekking
116 ruitersabel
118 Christelijk feest
120 destijds
121 volk
123 ladder
125 neven
126 loven
127 straathandelaar
129 gebak
130 tijd voor Kerstmis
133 beengewricht
134 aanspreektitel
135 Trojaanse held
137 tegenover
139 roofdier
142 typen
144 doctor
145 naar
147 muzieknoot
148 bijbelse stad
150 toegang
152 bolleboos
153 muurholte
154 opening
155 loofboom
157 insekt
158 wig
159 bijwoord
160 pijn
161 bijbelse vrouw
162 doodlopend steegje
164 grond bij een huis
166 persoonlijk vnw.
167 bevestiging
168 muziekinstrument
170 knorhaan
172 editie
174 soldatenkost
175 cafébediende
176 plomp roofdier
177 zuiver
179 persoonlijk vnw.
180 paar
183 verdriet
185 stoomschip
187 emeritus
189 knaagdier
191 bevlieging
193 onbeslist
195 Oosteuropeaan
197 persoonlijk vnw.
198 mannelijk dier
200 schoorsteenkap
201 wolpluisje
202 vreemde munt
203 grootmoeder
204 deel v.e. etmaal
205 ingrediënt van de rijsttafel
208 muzienoot
209 oude lengtemaat
211 keizerrijk
213 ten laatste
214 mom
217 mond
219 tandeloos zoogdier
221 zitje bij een café
223 tijdelijk onderbreken

©Joker Productions

225 stad in N.-Afrika
228 Europese hoofdstad
230 haarverzorgster
236 binnendijk
237 Chinees gerecht
239 visuil
241 hoofd v.e. moskee
243 vogelverschrikker
244 opgedragen werk
245 boordsel
246 waarschuwingstoestel
248 oproermaker
250 jong schaap
251 paar
252 talent
253 stad in België
255 Chinese winkel
257 vlak
259 fijn gebak
261 wasmiddel
262 schampere opmerking
265 traag
268 beenderinhoud
270 aardrijkskundige aanduiding
272 traag
273 telwoord
274 schande
277 Duitse munt
,279 nu en dan
281 persoonlijk vnw.
282 uitroep van smart
284 deel van Engeland
285 werkplaats
287 losgeraakte naad
289 bijtende soda
291 Duits kaartspel
292 getand muurwerk
294 niet waterdicht
295 linie
298 gebak
299 brijachtige spijs
300 familielid
301 deel v.e. breuk

VERTICAAL
1 koude streek
2 en andere
3 aarden vaas
4 rad
5 bakenstok
6 overal
7 kippenloop
8 sint
9 bijwoord
10 vaartuig
11 naaigerei
12 doorweekte aarde
13 klipgeit

23

147

131

259 195 239 270 316 113

17

314

14 eenmaal
15 sporeplant
16 rund
17 lengtemaat
18 korte kous
19 volkomen stil op zee
20 bekend zijn met
21 wild zwijn
22 haringingewand
23 voorzetsel
24 soort limonade
32 wachtwoord
34 Europese zeestraat
35 overleggen
37 kennis
39 scheepsstuur
40 coureur
42 god v.h. vuur
44 lawaai
45 bijbelse vrouw
48 vreemde munt
49 wettig

325 zeker verhaal
336 taakomschrijving van hoge functionarissen in een bedrijf

303 geraamte
304 symbool zilver
306 pampahaas
307 Europeaan
308 knul
310 haal met de tong
311 laagtij
313 onder andere
314 telwoord
315 roofvogel
317 mannetjeshond
318 paardeslede
319 handstaaf
321 zelfzuchtige vrouw
323 Eng. inhoudsmaat
325 nummer
326 rustteken
327 afgelopen
329 voertuig
330 vis
332 sluitpin
333 loopvogel

87

145 285

92

235

277

14

187

52

322

62

311

298

254

61

107

275

85

127 218 229

190 247

319

148

51 soort muziek
53 drank
55 drinkgerei
56 stad in Duitsland
57 cijfercombinatie
59 gedwee
60 deel v.e. bijenkorf
62 hinder
64 stad in Birma
66 waterstand
67 zeevis
68 loofboom
70 ten bedrage van
71 soort metaal
73 maalwerktuig
76 schaapkameel
77 gekheid
79 schaker van Helena
82 schaakterm
84 boekverhaal
86 vrucht
87 drinkplaats voor paarden
89 welriekende zalf
92 vogel
94 gelofte
96 hotelbeheerder
97 viskort
98 middag
99 deel v.e. woord
101 vogel
102 voederbak
103 monddoekje
105 soort eend
106 gekookte rijst
107 lawaai
109 stuurinrichting
110 afgelegen
112 onheilsgodin
114 soort papegaai
115 geliefde van Zeus
117 richtsnoer
119 kampeerverblijf
121 namelijk

122 en omstreken
124 kettmgraadje
127 keukengerei
128 familielid
131 uniek
132 ophijsen
134 staat van de U.S.A.
136 Spaanse titel
138 kleur
139 inhoudsmaat
140 palmriet
141 correct
143 deel v.d. bijbel
144 bakmiddel
146 vogelprodukt
147 insekt
149 opstootje
151 godsdienst
154 Javaans orkest
156 trillen van verlangen
160 vloeistof
161 karig
163 dichter
\
165 heuglijke viering
167 vruchtengeleid
169 gewerenpiramide
171 vreemde munt
173 eettafel
178 versierde boom op het Kerstfeest
180 leer
181 sjakopet
182 armholte
184 Griekse godin
186 klaarmaking
188 keer
190 edelsteen
192 kleefmiddel
194 mager
196 met elkaar
197 Europees gebergte
199 lengtemaat
204 bolgewas
206 zeilvaartuig
207 middelpunt
210 geleerd
212 poste restante
215 gebogen
216 halve middellijn
217 werkonwillige
218 putemmertje
220 gemelijk
222 half
223 niet gespannen
224 toneeldans
226 nauwe opening
227 ongaarne
229 vochtig
231 voor de middag
232 balspel
233 bladgroente
234-puntbroodje
235 maanstand
236 vruchtvocht
237 geldkantoor
238 indruksel
240 kluizenaar
242 lengtemaat
244 stamsymbool
245 vloerbedekking
247 serie
249 vlaktemaat
251 keukengerei
252 bijbelse naam
254 landtong
256 slechte woning
258 vreemde munt
259 vrucht
260 redevoering
262 uitgebrande steenkool
263 hachelijk
264 arenvis
266 klepperen
267 zetelen
269 paardmens
271 geestrijke drank
272 horige
273 kerel
275 troefkaart
276 loofboom
278 lattenkist
280 deel v.e. boom
281 boos pruttelen
283 wapen
284 bazige vrouw
285 Engels bier
286 veerkracht
288 achter
290 zonderling
292 zijde
293 ieder
296 boerenbezit
297 spoorstaaf
300 Turkse gerecht
302 hemelwater
303 bosgod
305 jam
308 Oosteuropeaan
309 stempelmerk
312 deel v.e. vaartuig
313 Europese hoofdstad
315 hofgeest
316 Europese hoofdstad
319 jongensblouse
320 moliegang
321 bijbelse naam
322 akelig
323 vluchtige stof
324 bovendien
326 de oudere
328 voorzetsel
329 suo loco
331 bevel
332 wiskundig getal
334 voedingsmiddel

289

Na invulling van de juiste letters in de vakjes links, verschijnt een
gezegde. Onder de goede inzenders wordt een aantal prljsjes verloot.
166

68

280 269

44

276 125 284 150 106

155

185

12

77

179

Inzendingen vóór 18 januari 1993 sturen naar
Weekmedia (t.a.v. Trudy Steenkamp),
Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.

~

PHILIPS / WHIRLPOOL MAGNETRON

PANASONIC 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type TX1988, 63cm Flat Square beeldbuis, 50 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met geheugen, stereo,
s c a r t - a a n s l u i t i n g , sleep-timer en i n f r a r o o d afstandbediening.
Adviespnjs'1788 -

AVM704WIT; Inhoud 20 liter, 750 Watt nuttig vermogen,
roterende energieverdeler, tijdklok tot 60 minuten,
traploos regelbaar, aparte ontdooistand. Adviespnjs"765.-

ƒ
_
MAGNETRON OVEN

SONY CAMCORDER
1

F455, Topper 3 lux, 8x zoom,
Hi Fi, autofocus, afstandbediend.var sluitertijd '2550 -

Snel ontdooien en verwarmen

teletekst

1599.-

SONY55CMKVX2121
H STEREO TELETEKST

flat en Square Black Trim- SONYTRAVELLER
tron beeldbuis, euroscart, TR50, Lichtgewicht camcorder,
stereo, teletekst en afstand- 8x zoom, hid, autofocus. '2550 bediening Adviespnis'2000 -

1299.JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1249
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert
tot 1150 toeren p/m;buitenmantel tweezijdig geemailleerd. Adviespnjs '2199.-

1499.

MINI-CAMCORDER

F60, CCD, 6x motorzoom, Superimpose, hi-fi. Adv. "2299.-

SIEMENS 1000 TOEREN

1249.-

1000 toeren. Adviespnjs* 1878.-

HI-8TRAVELLER

TR705, Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespri|s'3330 -

2399.1299.-

1743.

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099.-

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

PANASONIC NVG1 "

VHS videocamera '1895.-

1299.-

JVC SUPER CAMERA

VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

1299.-

799.-

m 479.m 719.-

ZANUSSI K/V (OJ)

PHILC0104RVS1000T

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

m 829.-

BAUKNECHT K/V

859

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u
van deze A E G / B C C stuntaanbieding? A d v i e s prijs'1549.-

W95CD, Digitale versterker 2x110 Watt,
digitale akoustische processor, tuner 40
voorkeuzezenders, klok/timer, dubbel
auto-reverse cassettedeck, dolby B+C,
HX-PRO, CD-speler, optische uitgang
Inkl afstandbediening
BOSE Acoustimass systeem; De enige
echte' Stereo m de hele kameri
Totaal adviespnjs'4798.-

ntgij HQC
IfM?

549

QCC
OUU."

PHILIPS/WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL .

BAUKNECHT WA6500

32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt
om2bordeninteplaatsen. *1095

599.-

SHARP 3 IN 1 KOMBL

280 LITER 2-DEURS \ R8180; 750'Watt+draaiplateau
LUXE KOELKAST

649r-

Ondanks grote inhoud komsakte afmetingen. Kwalitatief
uitstekende koeler/vnezer. PANASONIC NN8550
Adviespnjs '848.-

899.-

SHARP HI-FI VIDEO

VCH80; VHS-HO, mkl afType 25GR5760; 63cm flat standbediening. Aav. '1299.square, m-line, quikstart beeldbuis, stereo, teletekst en
afstandbediening Adv'2075.-

1295.

1099.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

485.-

37 CM KLEUREN-TV

1000 TOEREN LUXE*
HOLL. 1000 TOEREN

PANASONIC VHS HI-FI

PTgifr

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1894.-

LM?

1299.-

595.-

SLV615;VHS-HQ,4koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

STUNT! 550 TOEREN

1399,
749.

695.-

Type KSV; De nieuwe met 260
iter inhoud. AdviesprijsMI 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

349.

299.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER
l Type AWG089; Opvolger van
Ide nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter me
REGELBARE centrifugegang
tot 850 t.p.mm. Thermisch geIstuurd, eco-knop. *1495.-

SB01; HQ, afst bed. Adv.*995.-

899.299. IAEGTURNETTE

eler.A*rtesP
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. *879.-

INDESIT
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering metformicabo- FORNUIS lt
venblad. Officiële garantie.

999.-

Inkl. afstandbediening

11000TOEREN,RVS BL

160 LTR. KOELKAST

345
PHILIPS 140 LITER

638.

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1049

688,

Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

ETNA FORNUIS

1440 jasmijn. Adviesprijs*1225

ZANUSS1 140 LITER

PHILIPS 160 LITER

SONY 3 KOPPEN VIDEO l
V315; VHS-HQ, prefekt beeld'
LCD-afstandbediening.'1220.-1

849.
SONY VHS-HQ VIDEO

BAUKNECHT 160 LTR

998.-

849. "|

| TypeJDSO; Adviesprijs*649.

air 3498 -

J30;VHS-HQ,3koppen.'1157.-1

CQO »
ö«f«f.

1348.

IRVSREVERSEREND

m 499.-

AKAI3 KOPPEN VIDEO l
perfekt beeld, afst bed. '988.-

VSF200; Afstandbediend.'768.-1

KFF452; Luxe gas-elektrc
fornuis met hete-luchtoven
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1735

ZANUSSI WASDROGER

PANASONIC VIDEO

BLAUPUNKT PM3741

FK055A; Elektrische - INFRA - oven
inkl. grill en kookwekker. *1510-

ATAG INFRA TURBO

4 koppen, afstandbed. "1695.-

Rffk
I-JUK?

968.

1098.

BLAUPUNKT 55 CM BLAUPUNKT VIDEO
STUNTSUPERTELETEKST RTV635; VHS-HQ, Long-Play, l

ARISTONA51 CM

4101 V; Gas-elektro fornuis
Inkl.grill, draaispit en mixec
gnll-set. Adviesprijs*1425.-

ATAG GAS-ELEKTRO
Adv|espnjs"869.-

E3«fc
Effir

758,

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

BOSCH KTF1540

V212; afstandbediend.'1000.-

948.ARISTONA TELETEKST E3Er

558."

ETNA FORNUIS 14.00

1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

375.445.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

Type KN5402WO; Adv. *849 •

265.- bïïffr

Inclusief aparte 2800-toeren
l centrifuge. Adviesprijs."1375.

STUNT! VHS-HQ VIDEO
1

XXI

1 30 LTR. KOELKAST

WISSELAAR
•VOOR • • - . . • • •
;.N.-B'.CD'S .•-•'-•.•:

498.-

Risico

11

ARISTONA VHS VIDEO

GRUNDIG 51 CM TEKST

899.

BOSCH 2-DEURS

499.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, +|
TELETEKST* PDCi'1409.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

35 liter inhoud, 800 Watt vermogen en digitale tijdklok.

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.*799.

VR200; Afstandbediend. "825.-

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT

BAUKNECHT 2304

SONY HI-FI VIDEO

312; 3 koppen, perfekt beeld,
LCD-afstandbediening.*1145.-

70KV971 7; Adviesprijs'2275.

j 93."

SHARP KOMBI R7V10

PHILIPS /WHIRLPOOL, KOOP ZONDER

"7QQ

ZANUSSI WASAUTOM.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

ZANUSSI 2-DEURS

Nederlands topmerk. '1 1 99.-

1199

885.-

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

495.595.-

mJi^fnJ

750;4 koppen, 8 uur. '2095.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.-

Q/IQ _

BLAUPUNKT VHS HI-FI

l^ederlandse Philips garantie.

1195.-

Voorlader, centrifugegang NDESIT 2-DEURS
1200trn/mm., rvs trommel, 'ype 2023; Tweedeurs 4zeer zuinig. Adviespnjs' 1 299.- ;terren kombikast. Adv.*899.-

830; TOPKLASSE' *1899.-

63 CM TELETEKST

445.-

INDESIT1200TOEREN

849.
JVC VHS HI-FI VIDEO

Nederlandse Philips garantie.

499.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

[ïïgifr
l^fif

VR502; VHS 'High Quality',
8time r s, Hi-Fi stereo. '1599.-

1395.-

29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899 -

STUNT" 3 m 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

l I9u.-

795.-

70 CM TELETEKST

399.

BROTHER ER7341

KOMBI MAGNETRON

PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS/ WHIRLPOOL

lWASDROOGKOMBINATIE
üSEr 1395.- PHILIPS/WHIRLPOOL
AEG LAVAMAT RVS

JVC TOPKLASSE HI-FI MIDI-SET +
BOSE ACOUSTIMASS SYSTEEM

239..
269.-

SAMSUNG DIGITAAL

AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

1111445.-

F375,8x motorzoom, hi-li, fader, afstandbediend ' 2 2 2 0 -

SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

<OEL/VRIES KOMBI

Geen twee deurs koelkast maar
en echte 280 liter 2-deurs MOULINEX FM1115
oei/vries kombmatie. Koel•uimteop"ooghoogte"Adv. '979.-

Tegen meerprijs wast en
MIELE KOEL/VRIES
droogt u in één machine:

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST SONY CAMCORDER

199.219.-

SAMSUNG RE570

CdQ
O^K*. l

l BAUKN./BOSCH/AEG

AKAI VHS-IHQ VIDEO

•

• . - fOH • *'9

•

l PHILIPS/WHIRLPOOL

549.
ICONDENSDROGER

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

*ïfia

| MIELE DROGER

,lnu

*•v-..;- ocQ

1199.-

IMERKCENTRIFUGE
'7korWO?"

QlaKi-

lgrv-

(BEVERWIJK
< •
l Winkelcentrum De Beverhof
Bèverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

CQQ

[•?• vfl

BAUKNECHTVW3PR

BOSCH VRIESKAST

799.*

Type GSD1311; Adv. '848.- BOSCH VWPS21 00

STUNTÜ VRIESKIST!!

169.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
Bij BCC kunt u electroniichbrtilin met HAARLEM
,
de PIN-eade vin uw bink-of giropit
Winkelcentrum Schalkwijk
(zonder extr. kosten). BCC Qim.kl
Rivièradreef 37

6 programma's, 12couvertser
geruisarm: Adviespnjs'1 099 •
B ,J7I Ff j

| SIEMENS CONDENS

AUDIO- & VIDEO CASSETTES]
Voor ongekend lage prijzen. Bijv.:
SONYUX90II
10 voor
3O.«
BASF El 80 EQ
4 voor
25--II

INDESI1
D310WF
LUXE VAATWASSER

799. BAUKNECHTLUXE FFfij
pWJi CyfO
1299.- umi 3*ftO." Ijjjfif

249."

HI-8 TOPMODEL CAMCORDER

Video HI-8 systeem
voor superieure
beeld- en hl-fl
stereo geluidskwaliteit. 8x
motorzoom,
CCD-baeldchlp.
afstandbediening.
Inkl. accessoires.
Adviesprijs "3330.^

Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te
vinden is. Adviespnjs. *595.-

.

i l *^ _ T.«« \iti h\

549.-

OPZETVRIESKASTJE

"Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële
" importeur of fabrikant

348.-

MIELE VW G521

1479.

pPENINGSTIJDEN:
l maandagmiddag
.......1 lot 5.30 uur
'dinsdag t/m vrijdag'...
9 tot 5.30 uur
zaterdag ..-;
...9 tot 5 'uur.KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag ...i....
7 lot 9 uur.
Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7-tot 9 uur

fvVeekmedia 22

woensdag 23 december

1992

5*2
-00*

.JVM

0

- 0„ae°"
.«»
?!„n<*»

KLIVI

SNELLE BESLISSERS ONTVANGEN
BIJ BOEKING EEN PRACHTIG
HEUPTASJE KADO!

ACENT

TOERKOOP Reisburo Zonvaart
OPLAAD-

Alkmaar

Beverwijk

Europaboulevard 161
Tel 072-622424

Breestraat 4
Tel 02510-12450

Burg Mooystraat 21a
Tel 02518-55671

Heemskerk

Heerhugowaard

G van Assendelftstraat 18a
Tel 02510-3144'

Middenwaard 20
Tel 02207-16744

Zandvoort

Raadnuisweg 14
Tel 072332114

Grote Krocht 20
Tel 02507-12560

Middclweg 6
Tel 02513 15050

__

flSSOO; Oplaadbaar scheerfenëèrtechniek. Adv. '21 o:-

109.-

IHILIPSSHAVER

ITEFAL GOURMET
i Gourmetten, racletten en grilSuper luxe, elektronlsehe||leren.Inkl.8pannetjes. '195.keukenmachine, 500 Watt,11'^""
-"~"- " " ' " •
Inkl. sapcentrlf uge, citrus-

Inki: torfdeuse en wand- |res. Ad vlesprljs. *300.nouder. Advlesprijs*99.-

159.-

tf 69.-

Had ik daar maar eerder
aan gedacht. Eerste 25

+ 8 PERS. GOURMET
Inkl.recepten en spatels.

1100,-

129.-KI

SUPER BRAUN
KEUKENMACHINE md
Kompakte alleskunner.

(geldig t/m 1-3 '93).

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

SINGERÈ
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN

KOSTVERLORENSTRAAT 70

TEL 12071
•
•

platen, thermostaat Adv. *169.BRAUN MICRON 2005
Platina veredeld micron
schéerblad+tondeuse.*154.-

95.-

ÜÜXE BRAUN

seniorentraining
spoedcursus

89.-

PHILIPS
^!
STAAFMIXER : ^_
Pureren, mengen, hakken.

^ 02507-20072
Maandags gesloten

*
>
>

P. E. M. Stokman
KNOPEN
reparatie alle merken_r<LEDINGREPARATIE

schilders- en afwerkingsbedrijf

P^pKETSHAVER
:
Srióertpös.Brauriscneerapp.
irïet blökkerlngssysteem.
NOVA\
FRITEUSE 2800.10
Groot, rechthoekig model +
filter. Zeer goed getest. *211.-

BRAUN -x- v 7
EXACT
^^
LUXE HANDMIXER
lAARpTRlMMER
3 snelheden riandmixer +
l ristelbaar op 5 baardlengtes garden eri deeghaken.. •'.. '
^tondeuse.Adviesprijs*95.-

25.-

109.-I*!

FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl. fondue vorken.

MOULINEX FRITEUSE•\+\
Inkl. fondue moaelijkheid.1 _7|

79,-il

TEFAL FRITEUSE

f

69.-*
bergcassette. Adv. *150.-

Wij wensen U allen een
gelukkig Kerstfeest en
een voorspoedig en
Culinair 1993.
Fam. Lange en personeel
Haltestraat 52, 02507-17822

is uitgeefster van de dagbladen
Het Parool, de Volkskrant. Trouw en de
Weekmedia-bladen.

HR6540; Super draaitop en

BRAUN LADYSHAVE
i;iQ/.12dVplt.Adviespri]s*79i

Binnen het Grafisch Bedrijf van
Perscombinatie N,V. kunnen voor een
periode van één jaar

._ m,-

^RAUN SJLKEPIL

1400 WATT LUXE
1^
Inkl. opbergruimte vooracces-1 ^T
soires en traploze elektro-' •

Epileerapp. bekend van de

10-KOP
__
HD5176 ;-köf f iezetter. *65.-

BRAUN KOFFIE APP.

De typisten zi]n m dagdienst werkzaam voor
onze dag- en weekbladen, waarbij het de
taak is aangeleverde kopij te tikken met
behulp van een tekstverwerkingssysteem.

54.95

PHILIRS-I
GEZICHTSSOLARIUM

De werktijden zijn als volgt
week I

_ 258.1

week II

ma. t/m do 13 30-18 00 uur

198,-*

•MUM

: . ; • . • • • •5|af-*||iaa2«'--- lOO>
^
kRi ipQ-pepRPQQn J||PANASQNIC 1000WATT .?
HHUKS t&KHtiaau
llMeganlsche kracritregeling ^
,
fQ • ||en 5 voudlge luchtfiltering X

B

' -'™ 178.- j
138.-%
IPHILIPSHR6183

llUXE HAARDROGER
tëOOWATT+DIFFUSOR

118-

zelfrelnigende grill-bakoven + rëgelbare thermostaat inkl
'
- 'ekbak en
°°stér Adviesprijs.*269.-

179.

PHILIPS MINI OVEN
Toaster oven + tljdklpk.

-99.-

SUPER KOOKPLAAT
|4-pltsgaskookplaat. *298.

ATAG KOOKPLAAT
+ gratis vonkontsteker!

358,-

RIBBEN RADIATOREN!
leverbaar in alle maten |
Type 1405; Geschikt voor

PHILIPS DEKENS

V.A. /o.'IIcS^ 54.95II^^ 108.*
INyENTUM DEKENS
220 Volt + zwakstroom.

llROWENTASTOOMBOUTllATAG WASEMKAP
||prlnkt gewoon uit de kraan.||WH155; 3 standen; '280.-

158.EXTRA KERST KOOPAVONDEN
19.00
- 21.00 uur. ALLE FILIALEN'
Maandag 21 dec, Dins.dag 22 dec. en woensdag 23 dec.jgeopénd
-'••':•'•

•

Donderdag 24 dec. na 17.00 uur gesloten.

MAKELAAR

tel. 12614

CHRIS HARDENDOOD
telefoon 023-385478

-

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quaries van Uffordlaan 2

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
•
"•S . ' • '-'\••/:•./ '•/•:• '/.'•-/••r •:•/:. // /•:•'/ / • ' / 7 / / /
.
U
'
/' U'dl l D ^7GLASSERVICÉ/://.
-•.'• ^ ' / ^I\CIU \ \ / / SCHILDERWERKEN / c
PARApiJSvVEG ^I^/LJ TEL: ;025Ó7 >' 15602
• •:
• ^•'{.-l / / ZANPVOOFiTv/ /,•~? i.;/"/

fOON
WINKELEN
FRANSE
Smaakvolle sfeer kunt u
proeven bij Franse yloerbedekkingen, gordijnen,
wooncomfort.
Kwaliteit en service als
vanouds. Laat u vrijblijvend adviseren door uw
vakman.
sinds 1929

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

Franse Woon idee

dat is communiceren
zonder misverstanden..

di t/m vi 10 00-15 00 uur

PHILIPS HR6500
W
1100 W. draaitop. Adv'360.-

GARMErlKRULSET
?i7|ro'ilers Jn;3 maten. Ihklüsiëfclips.Adviesprijs'99.-|

makelaar/ 0.9.
a//uranliën

NVM

typisten m/v
worden geplaatst voor 18 uur per week

MIELE STOFZUIGER
S2481 + TURBO-BORSTEL
1400W. super stofzuiger'

Wenst ieder gezellige
Kerstdagen!

CEfUE

reparatie dienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

PERSCOMBINATIE
Type; FK40. Met dubbelwandige warmhoudkan.

Wilt u een voorziening treffen
waardoor u straks eerder kunt stoppen
met werken? En tevens voorkomen dat u
financieel een stapje terug moet?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres
voor een privé-voorziening op maat van
Nationale-Nederlanden.
Belt u ons voor nadere informatie.

THERMOS STUNT
PHILIPS BEAUTY-SET||lO-kopskotfiezetter+therdiverse hulpstukken!voor
pedicure, manicure en

Eerder stoppen
met werken?

Om in aanmerking te komen voor deze
functie dient men te beschikken over een
zéér goede typevaardigheid
(„10 vingers-blind")
Ervaring in het werken met een
tekstverwerker is een pre, evenals het
hebben van enige grafische kennis
Het salons bedraagt ƒ 293,58 bruto per
week (v.a. 21 jaar) op basis van 18 uur
Voor verdere informatie kunt u zich wenden
tot de heer L. Tuin, Hoofd Paginaproduktie,
telefoon: 020-562.2481.
Schriftelijke sollicitaties kunt u nchten aan
de afdeling Personeelszaken van
Perscombinatie N.V , ter attentie van
mevrouw E v. d. Pas, Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam.
Sluitdatum: 4 januari 1993

Te huur

BEDRIJFSRUIMTE
opslagruimte, binnenstalling voor auto, caravan, inboedel enz. enz.
Voor lange of korte
periode.

Drogisterij "BOU\/VMAN"
B. Hammmga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

HOOGLAND
Café

"Het

Gedicht van de Zee"

Westerparkstraat S, Zandvoort

vloerbedekking,
gortiljnen, meubelen

het faxnummer is

020-5626283

Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
ver. woningstofleerders

iil

OUDEJAARSAVOND
1992
Uren, dagen, maanden, jaren vliegen ook
in Zandvoort als een schaduw heen. Een
moment van bezinning. Een knipoog naar
degene, die U lief is. Een jaar dankbaar of
misschien melancholiek afsluiten en het
nieuwe jaar feestelijk en vol verwachting
beginnen.

|V| I|S| l |e|
erkend door de Minister
van Onderwi^ en Wetenscbappen op grond van
dt Wet op de ertende
ömterwijansteliingen.
De (mondelinge) tessea

In Hotel Hoogland in de meest perfekte
badplaats van Nederland gaan we met
heimwee naar de toekomst het nieuwe jaar
in. Op oudejaarsavond organiseren wij
vanaf 21.00 uur een warm en koud buffet
a f40,- per persoon. Ons café',, Het Gedicht
van de Zee" is vanaf 20.00 uur open voor
het aperitief.
Reserveren is gewenst: 02507-15541.
Kleding: zo feestelijk als U wilt.

dagOchlendYan 9(ot Uuur.
Lestokatks: Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch, Den
Haag, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zaandam en
Zwdle.
Sterfdata:
vanaf 16 januari 1993

ZATERDAGACADEMIE
Inlroductie PC-gebruik. Werken met MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect
PD1 modules MG.I. AMBl modules HE.Oen HE.l
Basiscursus public relations. Public relations. NGPR-A
Public relations. NGPR-B \Meenia.\muiitam RniieiJamtnii
Praktijkdiploma marketing. Marketing NIMA-A
Marketing NIMA-B lalleen in 4m\h;<ta Kulhulamea Urn,lul
Management-assistent(e)
Management middenkader l en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)
Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)
Praktijkdiploma loonadministratie
Basisdipl. belastingrecht lulleen m \m\it ulam Kniieiilam en ( n n lm
Toerisme/recreatie. SEPR l

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93

Wij verheugen ons op Uw komst.

STUDIEGIDS

dhr/mw
straat
postcode/plaats

Inl. 02507-17720
b.g.g. 14501

ZATERDAGACADEMIE
aBtwoorxhiammcr 234
8200 VB Wy«tod
td. 03200-26 8 95

telefoon
Mijn interesse gaal uu naar
4748

woensdag 23 december 1992

Weekmedia 22

K

zoeken medewerk(st)ers
rdig woordje over de
rens spreken.
Part-time operator
bij Téleplus

Stel u wilt een zakenrelatie in New
York spreken, maar u heeft het telefoonnummer niet. U wilt bellen met
bekenden in het verre buitenland,
maar alle verbindingen zijn plotseling verbroken. Of misschien wilt u, op vakantie in Frankrijk, telefoneren met het
thuisfront en betalen met uw creditcard.
In deze en nog veel meer gevallen komt u terecht bij de
afdeling Téleplus van PTT Telecom. Deze afdeling zorgt
voor telefonische bemiddeling tussen klanten in Nederland
en het buitenland. Een andere service die Téleplus biedt, is
'"Nederland-direct", de zogenaamde collect-call.
Het is een zeer dynamische afdeling, waar gevolgen van
grote gebeurtenissen in de wereld direct te merken zijn.
Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat het misschien
wel een van de meest internationale afdelingen van PTT
Telecom is. In ieder geval is het een zeer veelzijdige.

Gezocht: part-time operators
U behandelt alle aanvragen voor nationale en internationale
telefoongesprekken en brengt, met behulp van geautomatiseerde systemen, de verbindingen tot stand. Daarnaast
geeft u informatie over buitenlandse telefoonnummers en
tarieven. Een heel afwisselende baan, waarin u de ene keer
contact heeft met Tokyo of Santiago, dan weer met Oude
Pekela of Maastricht.
U werkt part-time, 20 uur per week (maximaal 4 uur per
dag). Uw werktijden zijn volgens een vast rooster, waarbij u
ook rekening moet houden met avond- en weekenddiensten.
Uiteraard ontvangt u, naast een aantrekkelijk salaris, een
toeslag voor het werken op onregelmatige tijden.

Téleplus, gevestigd aan de Spuistraat in Amsterdam, is
24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Overdag
zitten er zo'n 90 operators, die de klanten helpen. In de
nacht zijn dat er circa 10; in totaal telt Téleplus 350 medewerkers.

Service staat bij u centraal
Want op dat gebied heeft PTT Telecom een naam hoog
te houden. Uw opleiding is maximaal op HAVO-/MBOniveau met een talenpakket. U spreekt dan ook een aardig
woordje over de grens: minimaal Frans, Duits en Engels.

Maar wanneer u daarnaast nog andere
talen beheerst, bent u voor ons extra
interessant. U kunt goed zelfstandig
werken, maar samenwerken met collega's gaat u ook goed af. Een flinke dosis stressbestendigheid en improvisatietalent zijn verder belangrijk,
evenals een klantgerichte instelling en enige kennis van
automatisering. Uw contactuele vaardigheden zijn uiteraard van hoog niveau.
Interesse? Reageer snel!
Heeft u belangstelling voor een afwisselende part-time
baan met de wereld als werkterrein? Dan kunt u voor
meer informatie bellen met mevrouw P. Beentjes, telefoon (020) 674 32 04. Uw schriftelijke sollicitatie kunt
u binnen 10 dagen richten aan PTT Telecom district
Amsterdam, t.a.v. de heer M.C.M. Smiers, Postbus 50500,
1007 DA Amsterdam.

Amstelveens
:: Weekblad

Amsterdams
StadsbBad _„_
>lrnmrk itil

Amsterdams
StadsbCad ..

Amsterdams
StadsWad„,._

-tse
TC

Amstelveens
**_
-• Weekblad
'K ft-- - "(-"l
de Ronde
S Venen

Amsterdams
Stads Wad „.

•erder
int

Gastvrouwe Caroline van Postcode Loterij aan het woord

Zandvoorts
i IMieuwsblad

Buitenveldertse
Courant «=-

Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

Met Hitbingo
WEEKMEDIA. ELKE WEEK naar de twee miljoen
HET öflGEUJKS NIEUWS.
dcNIeiniuc
Bijlmer .^
Nieuwsblad
Gaasperdanu-.

1,89
1,73
1,04

lui

NOORS NATIONAAL
VERKEERSBUREAU
Als Verkeersbureau be- 2. NOORWEGEN
schikken wij over een grote
REISBOEK '93
hoeveelheid documentatie

om een ieder te informeren
over
het vakantieland
Noorwegen. Wij willen u op
2 uitgaven attent maken:

1. NOORWEGEN '93

Gratis brochure* met 44
pagina's algemene informatie over de vele vakantiemogelijkheden in Noorwegen
(" vrijwillige bijdrage ƒ 5,- in
de verzendkosten)

geefr u meer!
WEEKENDTRIP MAASTRICHT

(bij Palace Hotel)

Ruim 250 pagina's boordevol feiten, informatie, kaarten, routebeschrijvingen,
etc. etc. Uitgevoerd met
vele prachtige kleurenfoto's Slechts voor ƒ14,95
(+ ƒ5,- verzendkosten).
Beide uitgaven verschijnen
begin januari 1993
Bel en bestel nu'
Hettel.nr is 020-671.00.61
en u krijgt het z s.m thuis
gezonden

Bij Heemstede rechtsaf.
U kunt Noorwegen tot-in-de-ziel leren
kennen. Kijk maar in het nieuwe zomerprogramma van Norske Tunst Service:
informatie over iedere streek en ieder dorp,
routebeschrijvingen en een lijst van de
belangrijkste bootverbindingen, die NTS
gratis voor u reserveert!
Zo kunt u pas écht genieten van de adembenemende vergezichten, de imponerende
fjorden, de komforubele hotels en pensions,
de bungalows en kampeerhutten
U moet er alleen even voor naar
Heemstede komen, of bellen met der
Noorwegen-kenners-bij-uitstek
Norske Tunst Service, Herenweg 64,
2IOI ML Heemstede, tel 023-289856 <

DAGi EN NAÓHT

BELLEN: 06-9799
50 CT PER MiNUUT

.~ Diemer
= Courant =

PRODU

UITSLAG EN LIJN

In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastricht
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van l december 1992 t/m 15 februari 1993 te
genieten van een 3-daags arrangement.
Maastricht is een gezellige stad met veel historische gebouwen, de Maas en haar bruggen en Duitsland en België op
een steenworp afstand. Veel Nederlanders ervaren Maastricht als een stukje buitenland m eigen land.
U verblijft in Golden Tulip Barbizon Maastricht, waar alle
kamers voorzien zijn van radio, föhn, kleurentelevisie, zithoek, minibar, telefoon en volledig ingerichte badkamer.
Het hotel beschikt over een bar, een restaurant, een sauna
en is goed te bereiken en biedt ruime parkeergelegenheid.
Dit 3-daags arrangement bestaat uit.
- aankomst op vrijdag of zaterdag
- 2 x overnachting m luxe hotelkamer
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 gangen diner in Restaurant Barbizon
- koffie met vlaai op het Vrijthof
- 3'/2 uurskaart voor Thermae 2000, een centrum in Valkenburg voor ontspanningsrecratie met sauna's, Romeins
bad, Turksbad, diverse verwarmde bassins en sportfacihteiten.
- entreekaartjes voor het casino m Valkenburg
- Limburgse verrassing bij vertrek
- informatiemap over de stad Maastricht en omgeving
De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ 290,- p p. op
basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een l
persoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht.
Voor nadere informatie. Golden Tulip Barbizon Maastricht,
Forum 110, Maastricht, tel 043-838281.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar.
Secretariaat weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

De nieuwe presentatrice van
Hitbingo, Caroline Tensen,
heeft er dit nieuwe televisieseizoen al weer tien uitzendingen opzitten. Een goede
reden om haar eens aan het
woord te laten.

Het is niet niks, elke week
een show van anderhalf uur,
en ik weet nog dat ik de eerste
uitzending doodeng vond.
Maar het gaat nu heel erg lekker en ik krijg er steeds meer
plezier in. Het samenspel met
het enthousiaste publiek, de
ontvangst van bekende en
beroemde gasten en de manier
waarop ze met ons meedoen...
dat is een geweldige ervaring.
Ze maken van het programma
iets feestelijks.
Wat mij zo aantrekt is het dubbele doel van de Postcode Loterij. Aan de ene kant een
heleboel mensen blij maken
met prachtige prijzen - zo zal
ik dat gesprek met de winnares
van de Novemberton nooit
meer vergeten. Aan de andere
kant dragen diezelfde mensen
door hun deelname aan
de Postcode Loterij daadwerkelijk bij aan projec- ,—
ten voor mens en natuur.
Ik heb zelf in Brazilië
kunnen zien wat er met
het geld van de Postcode
Loterij gebeurt. Ik ben
daar op bezoek geweest
bij een woningbouwcoöperatie en dan zie je zelf
ook hoe deze projecten

de mensen écht helpen. Hoe
meer deelnemers, hoe beter!"

Doe mee!
Help mee om deze projecten
voor mens en natuur mogelijk
te maken. En maak daarbij gelijk kans op een maandelijkse
prijzenregen die er zijn mag.
Van een tientje tot twee miljoen gulden! Plus elke week
kans op een Hitbingo, want
deelnemers spelen immers elke
week gratis mee en maken zo
kans op de Thuisbingo van
25.000 gulden. Behoort u tot
Hitbingo geeft iedere deelnemer
elke week kansen op 25.000 gulden.

de gelukkigen die uitgenodigd
worden voor de opnamen van
Hitbingo, dan krijgt u aan de
zaal al direct 250 gulden contant. En met de Zaalbingo en
het Pingospel krijgt u twee
kansen op nóg eens 25.000
gulden extra. Doe dus mee en
stuur de WIN-EEN-MILJOEN-BON op. Misschien
wordt 1993 wel uw prijzenjaar.
Bovendien doet u meteen uw
eerste goede daad! •

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank ol giro een afschrijving Hebt ontvangen bent u deelnerrar aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcode Als u
het met een alschri|vmg niet eens bent dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan ieder moment Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot het secretariaat van de Nationale
Postcode Loterii Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt verricht door
Notaris mr P J N van Os Ie Amsterdam Trekkingslijslen en reglement zijn verknigbaar bil het secretariaat
Prijzen worden automatisch op uw bank- ol girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast
met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177 69 d d 20 10-1989 Zetloulen voorbehouden

WÏN-EEN^MÏLJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen
* Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding
van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

LJ 1 lot (ƒ10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

De lolen woidcn voor drie maanden Iegelijk geïnd

A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

U dhr. Qj mevr.

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit 3-daagse arrangement naar Maastricht is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde,adres.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer.
Aantal personen

De winnende
Thuisbingonummers van
15 december:

Postbanknummer:

NATIONALE

TT
LOTERIJ

Woonplaats
Keuze data

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Woensdag 30 december 1992
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Weelcrnedia

Extra aandacht voor woonfunctie van Zandvoort

ZANDVOORT - Het college van burgemeester en
wethouders vaart een duidelijk andere koers, na de
'vervanging' van VVD-wethouder Van Caspel door
GBZ-fractievoorzitter Flieringa. CDA en D66 hebben
samen met nieuwkomer
GBZ onmiddellijk van de
[situatie gebruik gemaakt,
het collegeprogramma 'bij
te stellen'. Er zal 'extra aanjdacht moeten worden gege|ven aan de woonfunctie
van Zandvoort/ en het college streeft naar zoveel mogelijk sociale woningbouw
bij het NS-terrein. Voor de
verkeerscirculatie moet
een 'eenvoudig en overzichtelijk plan' komen.

'De thans op tafel liggende
structuurschets van het bureau
V.H.P. wordt niet als een reëel
uitgangspunt gezien voor de
verdere
ontwikkeling van
Zandvoort.' Dat is een van de
meest opmerkelijke standpunten van het nieuwe college, dat
nu - naast burgemeester Van
der Heijden - bestaat uit Termes (D66), Ingwersen (CDA) en
Flieringa. Het gewijzigde collegeprogramma meldt dat er
geen steun kan worden gegeven
aan de kaalslag en wederopbouw van de Middenboulevard/Burgemeester Engelbertstraat, aan de hoofdwegenstructuur in de zoals die in de
schets staat aangegeven, en aan
de 'te sterke aandacht voor de
toeristische kant van de schets.
De structuurschets, die kpmend voorjaar ter discussie

zou komen in de gemeenteraad,
De structuurschets moet dus
geeft ongeveer aan hoe de ge- aangepast worden, ruimtelijke
meente er in de toekomst uit plannen moeten getoetst wormoet gaan zien.
den aan hun financiële haalbaarheid. 'Extra aandacht zal
moeten worden gegeven aan de
Woonfunctie
woonfunctie van Zandvoort,' In
Dat betreft met name de tegenstelling tot de huidige
ruimtelijke ordening. Daaron- structuurschets moet er meer
der vallen onder andere de lig- aandacht geschonken worden
ging van woningen, bedrijven, aan ontwikkelingen ten noorstraten en wegen. Op de - voor- den van de spoorlijn Zandlopige - structuurschets die dit voort-Haarlem.
jaar werd gepresenteerd, is tot
nu toe veel commentaar gekomen. Hierin wordt onder ande- Verkeer
re voorgesteld flats aan de BouBij ontwikkeling van bouwlevard de Favauge te slopen en plannen wordt prioriteit gegete vervangen door nieuwbouw. ven aan de bebouwing van de
Ook in andere delen van het voetbalvelden Zandvoortmeeudorp zou de huidige bebouwing wen en het N.S.-terrem. Daarbij
op den duur moeten verdwij- wordt gestreefd naar een zo
nen. Volgens het nieuwe colle- groot mogelijk aandeel sociale
ge is dat niet realistisch.
woningbouw, aldus het nieuwe

college. Wat de verkeerscirculatie door en langs het dorp betreft, streeft het college 'op korte termijn naar een eenvoudige,
goedkope en flexibele oplossing, waarbij een bredere toetsing zal plaatsvinden'. De auto
moet een minder dominante
plaats innemen in het centrum,
ten gunste van de voetgangers.
Het centrum wordt *in goed
overleg met het bedrijfsleven
en omwonenden gerealiseerd'.
Daarbij zal aan parkeren in het
centrum grote aandacht worden besteed.
Wat de financiële controle
betreft, worden de touwtjes op
het raadhuis strak aangetrokken. Dit om tekorten zoals die
de afgelopen jaren opdoken, te
voorkomen. Die controle geldt
met name de sectoren Grondgebied en Eigendommenbe-

DEZËWEEK
Terugblik

heer: met betrekking tot een
aantal projecten moeten per
maand managementsrapportages worden opgesteld. De kredietbewaking per sector dient
inzichtelijker te zijn, de financiéle deskundigheid moet verbeterd worden.
Financien zijn voor de meuwe wethouder van ruimtelijke
ordening die vorige week dmsdag is geïnstalleerd, Flieringa,
geen onbekend terrein. Hij zelf
was in de beginjaren tachtig
wethouder van Financiën. Tot
hij in 1985, voor de behandeling
van de begroting 1986, moest
vertrekken wegens een motie
van wantrouwen. Die motie
werd destijds ondersteund
door de toenmalige wethouder
Van Caspel.
ringa niet op een onvoordelig
tijdstip: hij stopt per l januari
De installatie komt voor Flie- met zijn huisartsenpraktijk.

'Dit besluit doet keihard pijn'

„Het doet keihard pijn," zegt
Methorst over' zijn besluit om
de WD-fractie te verlaten. Hij
heeft tien jaar voor deze partij
in de gemeenteraad gezeten,
waarvan een aantal jaren als
fractievoorzitter. Nu wordt hij evenals Jaap Brugman - raadslid voor GBZ. „Ik zie geen andere mogelijkheid om geloofwaardig te blijven voor de kiezers."
De overstap naar GBZ is volgens hem een logische, omdat
dit ook een liberale groepering
is, maar dan een plaatselijke.
„En het zijn oud-WD-ers."

De jongere
die buiten de
toegestane
tijd vuurwerk
afsteekt,
loopt kans
weggejaagd
of opgepakt
te worden
Open armen
door de poliDat geldt onder andere voor tie
GBZ-fractievoorzi' ter
Land(Archieffoto)
man. Hij heeft not, samen met
Methorst in de VV^ factie gezeten. Bij Gemeente i-eiaiigen
Zandvoort zijn de twee raadsleden met open armen ontvangen. „GBZ en WD huldigen
beide de liberale beginselen,"
zegt Landman.
„Alleen stellen wij ons op het
standpunt: de burger gaat voor.
En daar hebben zij zich mee
akkoord verklaard. Hun kennis
ZANDVOORT - Wie met vuurwerk speelt, moet op de
kan de fractie alleen maar ver- blaren zitten. Zo kan het lik-op-stuk-beleid van het busterken. En dat is goed, want reau Halt vertaald worden, 's Morgens overlast veroorwat wij doen, is in het belang zaken, betekent 's middags werken. Het alternatief is
van Zandvoort. En een voorDe coördina- deel is, dat we nu versterkt de registratie bij de politie plus een boete van zestig gultrice van de nieuwe verkiezingen in 1994 te- den. Het beleid geldt tot en met morgenochtend, 31
december, 8 uur. Pas vanaf dat moment mag er vuurhulp in Karlo- gemoet gaan."
werk afgestoken worden.
vac (rechts)
staat
klaar
Methorst en Brugman hebTussen Kerst en nieuwjaar politie en justitie alternatieve
om de hulp- ben zich vooral gestoord aan slaat bij veel jongeren de verve- straffen verzorgt voor vandalen
goederen in het feit dat fractievoorzitter Ta- ling toe. Illegaal vuurwerk en van 12 tot 18 jaar.
ontvangst te tes is weggebleven bij de laatste strijkers zijn her en der simpel
HALT richt zich met name
nemen
bespreking met CDA en D66 verkrijgbaar en daarmee valt op de zogenaamde 'first offenover de invulling van de wet- die grenzeloze verveling aardig ders', jongeren die nog niet eerhouderszetel Ruimtelijke Or- te bestrijden. Iedereen kent het der met justitie in aanraking
dening. Woensdagavond 9 de- wel. Je loopt rustig te winkelen zijn geweest. Via HALT worden
cember besloot de WD-fractie en ineens ontploft vlak achter vandalen voor de eenmalige
'dat de uiterste moeite moest je rug een strijker. Of de kinde- keuze gesteld: vier uur dienstworden gedaan' om de wethou- ren liggen te slapen terwijl op verlening of een boete van zesderszetel die per 22 december straat de ene 'bom' na de ande- tig gulden plus registratie. De
1992 zou vrijkomen, voor de re tot ontploffing komt. Als het ervaring leert dat vrijwel alle
VVD te behouden. Dat schrij- daarbij blijft, valt het nog mee jongeren direct kiezen voor vier
officiële overdracht
plaats, ven Methorst en Brugman in want strijkers worden ook re- uur dienstverlening vanwege
waarbij het stadsbestuur zijn een verklaring.
gelmatig aan elkaar gebonden de registratie.
dank uitsprak naar de Zandof - nog erger - in glazen potten
voortse bevolking.
Vervolg op pagina 3 gestopt. Het resultaat is altijd
hetzelfde: ergernis en overlast. Opruimwerk
In samenwerking met de poOm over verminkingen maar te
zwijgen.
litie Zandvoort wordt voor het
(ADVERTENTIE)
tweede achtereenvolgende jaar
„In feite is alles wat niet is een vuurwerkproject gehoutoegestaan overlast. Er bestaat den. Zodra een jongere wordt
veel onwetendheid over het ge- opgepakt voor vuurwerkoverbruik van vuurwerk. De mees- last zoekt HALT een alternatieten weten bijvoorbeeld niet dat ve straf. Nijssen: „Het liefst op
GLASSERVICE
je het vuurwerk zelfs niet uit de de plaats waar de overlast verzak mag halen als je van de win- oorzaakt is. Als iemand een
PARAQUSWE.G 2LJLJ TEL: 02507^ - '15602
kel naar huis loopt. Het mag er bank van een bus gesloopt
;. ,•;.;. :: ;';; /; / ƒ ZANDVOOrTT ;/,/;/. /- v • / ; Xpas op Oudejaarsavond om heeft, proberen wij hem een
acht uur uitgehaald worden." middag bij de NZH onder te
Wij wensert U een kleurrijk en
Dit zegt Petra Nijssen van Bu- brengen. Met vuurwerk ligt dat
reau HALT Kennemerland-- natuurlijk wat anders. In dat
^-~ milieuvn^
Zuid, dat in samenwerking met geval moet hij bijvoorbeeld

Rotary levert dertien
meter hulpgoederen af

ZANDVOORT - Een delegatie
van Rotary Zandvoort heeft op
23 december een vrachtwagen
vol met hulpgoederen kunnen
afleveren voor bewoners en
vluchtelingen in voormalig Joegoslavië. Dit was het resultaat
van de inzameling die op 12 december in Zandvoort is gehouden.

De lading werd overgedragen
aan het gemeentebestuur van
de plaats Karlovac, die naast de
ongeveer 40.000 inwoners nu
ook nog,eens 20.000 vluchtelingen herbergt. De hulpgoederen
zijn vervolgens, nog voor de
Kerst, bij de hulpbehoevenden
bezorgd. De dertien meter lange vrachtwagen was voor tweederde gevuld met kleding en
voor een derde met voeding.
Behalve het voedsel dat in
Zandvoort werd ingezameld,
waren er ook vijf ton aardappelen en een paar palads met goulash. Dat is betaald met de fiZANDVOORT - Liefhebbers van 'knalvuurwerk' konanciële hulp die Rotary van men steeds minder aan hun trekken. De rijksoverheid
diverse Zandvoorters heeft ge- heeft opnieuw beperkingen opgelegd aan het aantal
kregen.
soorten knallers, waardoor er nog maar een stuk of vier
Het was mogelijk een delega- verschillende te krijgen zijn. Daarentegen neemt de
tie van de Rotary naar Karlovac
te sturen, doordat een relatie - keuze van siervuurwerk steeds meer toe.
Het - legale - vuurwerk is als nen. De verschuiving wordt ook
die anoniem wil blijven - enkele
vliegtickets ter beschikking vanouds te krijgen bij Jupiter gemerkt bij Jaap Bloem Sport.
stelde. Op het stadhuis vond de op het Raadhuisplein en bij „De knallen mogen minder
Jaap Bloem Sport in de Kerk- hard," bevestigt een medewerstraat. De veranderingen van de ker. Dat neemt niet weg dat er
bepalingen, van hetgeen wel of nog veel belangstelling is voor
niet is toegestaan, gaan erg het vuurwerk. Die neemt zelfs
snel. „Bepaalde rotjes zijn uit toe. Dat hebben beide winkeDatum
HW
LW
HW LW de handel genomen. Daardoor liers al aan de bestellijsten ge30 dec 07.20 02.44 19.34 i4.55 kan ik sommige soorten knal- merkt. De verwachting is dan
31 dec 08.00 03.14 20.2515.46 vuurwerk, die dit jaar op de be- ook dat de verkoop, die gisteren
1 jan
08.39 03.54 21.0516.35 stellijst stonden, nu niet meer begonnen is, goed zal verlopen.
2 jan
09.46 04.50 22.20 17.35 leveren," zegt Kees Bruynzeel, JVIet die verwachting heeft bij3 jan
10.4405.5523.2618.36 van Jupiter. „Daarvoor moet ik voorbeeld Bruynzeel zo'n 200
4 jan
11.55 06.55
-.--19.40 een alternatief leveren. Maar kilo vuurwerk in huis gehaald.
5 jan
00.2408.2413.0020.34 het meeste knalvuurwerk be- Dat stond afgelopen dagen vei6 jan
01.35 09.40 13.4521.55 gint meer op klappertjes te lij- lig opgeborgen in een oude
7 jan
02.19 10.24 14.3522.54 ken." De Astronaut is nu het kluis van de gemeente. Dit gezwaarste wat er te krijgen is, vaarte van ongeveer 4 x 4 meter
Maanstand:
maar Bruynzeel vermoedt dat staat nog in het pand aan de
EK vnjd. 1 jan. 04.38u.
Doodtij 3 jan. 10.44 u. NAP+72cm die volgend jaar ook is verdwe- Schoolstraat, het voormalige

i^HiiMffipiiii iiiiii llll^w^---••
KaIls op alternatieve straf bij te
vroeg afsteken van vuurwerk
kerstbomen
opruimen, de
de
markt schoonmaken of een
middag meehelpen in de keuken van een bejaardentehuis.
Het betreft veelal opruimwerk."
„Als na afloop blijkt dat hij
zich niet voor honderd procent
heeft ingezet, wordt hij alsnog
geregistreerd en krijgt hij ook
de boete. Bovendien moet hij
de schade betalen, en die kan
soms aardig hoog zijn. Zoals in
Bloemendaal waar vorige week
een telefooncel werd opgeblazen." Volgens Nijssen valt de
overlast van vuurwerk m Zandvoort mee, in vergelijking met
andere gemeenten. „Vorig jaar
zijn hier ongeveer twintig vandalen opgepakt, tegen in Haarlem ruim honderd. Elders in
het land loopt dit project al veel
langer dan hier en ik heb de
indruk dat het aantal klachten
wel daalt. Vóór de Kerst zijn in
Zandvoort nog geen klachten
binnengekomen, het concentreert zich altijd in de laatste
drie dagen van het jaar. De
klachten komen uit alle lagen
van de bevolking. Jan en Alleman belt de politie."

Kees Bruynzeel had zo'n 200 kilo vuurwerk veilig opgeborgen
in een oude gemeentekluis
Foto Bram stunen
Burgerzaken, dat Bruynzeel ze komt en de particulier
steeds mooier vuurwerk kan afvorig jaar heeft gekocht.
De goede verkoop van sier- steken. Een voorbeeld van een
vuurwerk heeft te maken met van de nieuwste soorten is de
het feit dat er steeds meer keu- zogenaamde Crazy Jack, die •

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Nieuwjaarsduik
gaat zeker door

Alleen bonnen

sisschool
sisschoo en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Met de krant hoopt men
de overlast terug te dringen en
wil men gelijk de jongeren
waarschuwen voor de gevaren.

ZANDVOORT - Alleen bonnen kunnen zaterdag 10 januari
tussen 9 en 12 uur bij de brandweer ingeleverd worden. Geen
kerstbomen, zoals eerder vermeld. De jeugd kan de bomen
inleveren op woensdag 6 januan om 13.30, zowel bij de gemeenteremise aan de Kamerhngh Onnesstraat als op de Rotonde. Per boom krijgen zij de
eerder genoemde bon ter waarde van 25 cent. De verbranding
op strand begint om 18.00 uur.

(ADVERTENTIE)

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

Meelopers
De daling van het aantal
klachten kan waarschijnlijk
ook worden toegeschreven aan
de vuurwerkkrant die wordt
uitgegeven door alle HALT-bureaus in Nederland. De krant is
bestemd voor leerlingen van de
laatste twee groepen van de ba-

Knallers maken steeds meer plaats voor siervunrwerk

Waterstanden B

Kleurplaat
Voor de jeugd staat er
*y
een kleurplaat op de
f
ATV-pagina Het voorlichtingsbureau voor de Voeding
brengt een recept voor oliebollen

ZANDVOORT - De Nieuwjaarsduik op l januari vindt gewoontegetrouw plaats voor de
Rotonde, rond 13.45 uur. Secretans mevrouw Smid van
Zwemvereniging Rapido '82
wijst hier nog eens op. Volgens
haar denken sommige mensen
dat het festij n' niet doorgaat,
omdat oud-organisator Ok van
Batenburg er niet meer bij is.
Dat was vorig jaar ook al het
geval, aldus Smid. De uitspraak
van Batenburg 'gewipt' zou
zijn, wordt door het bestuur tegengesproken. Hij zou zelf de
beslissing hebben genomen om
weg te gaan. Zijn opvolging is
goed geregeld. Mevrouw Smid
verwacht dat de deelname aan
de Nieuwjaarsduik dit jaar groter is dan ooit. Met name onder
jongeren groeit de belangstelling voor dit evenement. Die
gaan min of meer aan de hand
van ouderen. „Het gebeurt allemaal onder goede begeleiding
van trainers en mensen met minimaal een ClOS-opleiding," aldus een van de andere leden
van Rapido.

Twee VVD raadsleden
stappen over naarGBZ
ZANDVOORT - De VVD-raadsleden Jaap Methorst en
Jaap Brugman stappen over naar Gemeente Belangen
Zandvoort (GBZ). Dit hebben zij gistermiddag bekend
gemaakt aan WD-fractievoorzitter Tates. Zij kunnen
zich niet meer verenigen met de houding van de fractie,
inzake de crisis rond (ex)VVD-wethouder Van Caspel.
Het meest stoort hen, dat Tates het behoud van de
VVD-wethouderszetel heeft verspeeld. Tijdens de laatste bespreking met CDA en D66 was hij niet komen
opdagen, waarna, tieide collegepartners besloten GBZ
uit te nodigen.

Het jaar 1992 is bijna
c
ten einde, tijd voor een
O
terugblik op twaalf maanden
waarin veel gebeurd is

op de grond staand - met ronddraaiend vuur een grote bloemkelk vormt, in allerlei kleurtjes.
Omdat het 'oor' kennelijk ook
wat wenst, worden daarbij allerlei geluiden geproduceerd,
als een soort fluitend orgel. De
prijzen van het siervuurwerk
variëren van ongeveer een
rijksdaalder tot een gulden of
vijfentwintig.
Het huidige materiaal is
voornamelijk afkomstig uit
China en Duitsland. De Chinezen leveren onder andere de bekende matten en 'mandanjnen'. Hoewel zij bekend staan
om hun uitbundige manier van
vuurwerk afsteken, komt het
mooiere siervuurwerk volgens
Bruynzeel toch uit Duitsland.
Aangeraden wordt het vuurwerk aan te steken met een sigaret, een sigaar of een lontje,
dat hiervoor speciaal te koop is.
Afsteken van vuurwerk is toegestaan tussen 31 december
08.00 uur en l januari 02.00 uur.

Natuurlijk,

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

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

l

l

_L

Postcode/Plaats:L
Telefoon: l

j

Giro/Banknr.:

l

L

l
J

J O v i n umtrolt lx?orKmn)

J
|

l

KI

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 17.00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook tektonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.

Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmetlia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003" ,

woensdag 30 december 1992
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FAMILIEBERICHTEN

HOERA
31 december

Tonny en Henk
50 jaar een paar

Langs deze weg willen wij
iedereen héél héél hartelijk
bedanken voor alle steun en
hulp!
Jan en Marg Wever
29-12-92

van Dorth
Van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijksfeest.
Chantal en Denise

Openbare commissievergaderingen

Tel. 14882
of 06-52809096

De volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
woensdag 6 januari 1993
20.00 uur
Cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 7 januari 1993
20.00 uur
Cie Ruimtelijke Ordening
N.B! De commissie Maatschappelijk Welzijn van 5 januari vervalt!
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda
beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Praktische

FILOSOFIE
Opa en Oma

KAMERS
TE HUUR

OPNIEUW

Hartelijk gefeliciteerd
Henk, schoondochter
en familie

50 jaar

ZANDVOORT

Open Avond & Introductiecursus.
Over wijsheid, over het leven, over uzelf.
Gebaseerd op oosterse en westerse tradities.
Gericht op de dagelijkse praktijk.
Aanvang in de week van 11 januari.
Op ma, di, wo. of do. van 20.00-22.30 uur,
of op za. van 10.00-12.30 uur.
IJ. Viottastraat 34, Amsterdam.
Bel voor de folder: 020 - 664 11 20 / 664 76 27.
SCHOOL voor FILOSOFIE

KIJKEN
BI J FRANSE

31 december 1992

Doe meer met uw
interieur dan alleen
maar meubelen
neerzetten. Kleed het
leuk en warm aan.
Loop eens vrijblijvend
binnen bij
Franse in de
Amsterdamsestraat.
sinds 1929

W. v.d. Veld
1e 3 rijlessen

Auto- en Motorrijschool

Erwin, Jolanda, Samara

Rust zacht lieve

Oma
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Penning

Hi; was een man van weinig woorden.
Oneerlijkheid dat was iets wat
hem stoorde.
Op de voorgrond treden lag niet
in zijn aard.
Hij leefde voor vrouw en kinderen,
dat vond hij de moeite waard.
Hij was te jong om al zijn liefde te
mogen geven,
maar dat wat wij van hem kregen,
hebben we met vreugde mogen beleven.
Na een lange en moedige strijd is van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa
Boudewijn Keur
(Boud)
op de leeftijd van 61 jaar.
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
in Verpleeghuis „Den Weeligenberg".
Jet Keur-Verhaert
Hanneke en Martijn
Jeffrey, Lesley
Job en Jan
Michael
Gerard en Sonja
Joelle
Marcel en Marita
Maureen en Ebrahim
Hiltegom, 25 december 1992
Lorentzstraat 308
2041 SM Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 30
december plaatsgehad.

vloerbedekking,
gordijnen, meubelen

COIFFEURS
international

galerij kerkstraat 22
zandvoort

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lijsterstraat 2 flat 33 (Kerkmanflat), huur ƒ 594,08 per maand (excl.
stookkosten)
3-kamerseniorenwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 55 jaar
en ouder.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.430,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscnteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

excl. BTW

incl. BTW

Gemeente Bloemendaal
Gemeente Haarlem
Gemeente Velsen
Gemeente Zandvoort

f 63,—
f 78,—
f 66,—
f 75,—

f
f
f
f

Gemeente Bloemendaal
Gemeente Haarlem
Gemeente Velsen
Gemeente Zandvoort

f 93,—
f 99,—
f 84,—
f 96,—

f 98,58
f 104,94
f 89,04
f 101,76

Prijzen per m3

f 2,19

f

66,78
83,74
69,96
79,50

2,32

Een nieuwe definitieve standaardaansluiting kost f 725,-, exclusief
BTW.

BIJ de totstandkoming van het bedrijf per 1 januari 1985 hebben
bovengenoemde gemeenten besloten, dat de gemeentelijke tarieven
in tien jaar tijd zullen groeien naar één tarief voor het gehele voorziemngsgebied
,
Meer informatie over de tarieven vindt u m de Taiiefbepahngen 1993
De Algemene Voorwaarden 1990 en de Aansluitvoorwaarden 1985 en
de Tanefbepalmgen 1993 zijn van toepassing
Deze zijn gratis te verkrijgen bij het bedrijf

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV
Postbus 6085 •
2001 HB Haarlem
Stephensonstraat 38

Beste Klant,
Allereerst een Gelukkfg Nieuwjaar!
Na jaren vol enthousiasme heb ik
besloten de zaak per l januari a.s.
over te dragen aan Jos en Nel en
het zelf wat rustiger aan te gaan
doen.
Vanaf een wat bescheidener
plaats binnen het J.M.-team zal ik
een bijdrage blijven leveren, ook in
het komende jaar.
Ik dank u voor alle prettige uren die
wij samen hebben doorgebracht
en ik hoop dat u Jos en Nel een kans
geeft uw vertrouwen te winnen.
Vol enthousiasme en kwaliteiten
zijn ze, alles zullen zij er aan doen
om het u naar uw zin te maken.
Dikke zoen,
Monique

Zaterdag 2 januari
zijn wij
GESLOTEN.
V.a. dinsdag 5 januari starten
wij de week feestelijk met
voor iedere klant een drankje
en een hapje.
U bent welkom bij

Jos en Nel

Div. bollen met banaan-ananas,
amandelspijs, gember, rum-rozijn en
berliner bollen.
Speciale oudejaarsaanbieding
De échte appelbeignets

20 voor 25,-

Een heel smakeliJEc 1993

U

''

; uitvaartoyèree|ijkornst

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Nijverheidsterrcin 14, 1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700. Fax 2730

Ourïejaars opruiming
Dakkapellen in de aanbieding.
Wegens annulering diverse
orders
direkte levering - plaatsing.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

«5 O.L.Y. ANJA V/D VOORT

STUDIOADRES: ORANJESTRAAT 12. BEL VOOR INFO: 19701

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Ccrtified
Fitness Instnictor

Kerkstraat 12, Zandvoort

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Vraég rustig vrijblijvend
'

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Specialist in dakramen en dakkapellen

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

De Spar

. msjchrijyingèriuf:':::':r:.--.
UitYaartvèrzèkerihg

TIMMERBEDRIJF RUITER

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Fa. P. Kleijri

Daarnaast kunt u ; bij ons *

Fax (023) 24 74 92

Bel snel en neem uw voordeel.

Zandvoorts NieuwsSiBad

paiar ligt onze; belangrijkste

Telefoon (023) 24 04 24

OLIEBOLLENKRAAM
Raadhuispiein

AKO

Dokter Flieringa dankt zijn patiënten
voor het vertrouwen dat zij
jarenlang in hem hebben gesteld.

Collectieve bemetering

tel.(02507)14040

DOKTERSBERICHTEN

huisarts
beëindigt per l januari 1993
zijn praktijk.
De praktijk wordt voortgezet door de huisartsen
C. A. Jagtenberg
Thorbeckestraat 44 tel. 13355
F. Weenink
Kostverlorenstraat 70a
Tel. 12499
Beide artsen werken uitsluitend op afspraak.

Wij wensen
al onze leerlingen een
gelukkig en geslaagd 1993

Individuele bemetering

Sig.mag. Lissenberg

P. Flieringa

Vastrecht per perceel per jaar (klein verbruik)

ƒ 45,- per uur
ƒ 45,- per uur

Tollensstr. 35
Tel. 02507-14946
Floresstr. 46, Haarlem
Tel. 023-251933

Ais ife eens mijn ogen sluit
En het leven vliedt er uit
En men vraagt:
Wat heb je met dit leven gedaan,
Was het goed of was het matig?
Och, vergeef mij dan maar
Want ik heb mijn best gedaan.
l Na een leven vol strijd en zorgzaamheid is nu tot
• rust gekomen onze lieve
"ï'Catharina Elisabeth van den Berg-Groen
weduwe van Cornelis Willem van den Berg
op de leeftijd van 79 jaar.
;£'•
Familie H. Laurier
^*Haarlem, 21 december 1992
Correspondentieadres:
Sophiaweg 55
2042 PT Zandvoort
,1 De crematieplechtigheid heeft heden in besloten
'kring plaatsgehad.

TARIEVEN PER 1 JANUARI 1993

tel. 02507-19188

Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086
lid ver. woningstoffeerders

Lesprijs:
auto
motor

Lieve Oma,
Het was fijn om uw kleindochter te mogen zijn.
Inge

ƒ 100,-

Bert Hoogendijk
gaat per 1 januari 1993 weer
voor zichzelf beginnen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bestaande uit de
gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Velsen en Zandvoort, heeft de
Tarieven en Algemene Voorwaarden 1993 goedgekeurd

eindejaarsaanbieding

Franse Woon idee
Astrid ziet
3 januari Sarah

WtZK

Auto- en Motorrijschool

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Gesloten i.v.m. verhuizing naar de
Buureweg 1-3.

Fa. Gonsner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

BEIAALTU
NOG STEEDS TEVEEL
VOOR HETZELFDE
PRODUKT
Superbenzine
Euroloodvrij
Diesel

1,89
1,73
1,04

l SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

yVeekmedig 22
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Overstap naar GBZ-fractie
Vervolg van voorpagina
•Ondergetekenden
hebben
moeten constateren dat deze
opdracht door de fractievoorzitter, de heer Tates, niet optimaal is uitgevoerd. De belangrijke bespreking tussen VVD,
D66 en CDA op woensdag 16
december 1992 werd door de
heer Tates niet bijgewoond. Dit
was voor CDA en D66 het breekpunt: dus einde wethoudersverhaal VVD. Overleg hieromtrent
heeft in de fractie in het geheel
niet plaatsgevonden. Het is onvoorstelbaar hoe ondoordacht
hier is gehandeld, waardoor de
VVD toebehorende wethouderszetel verloren is gegaan.'

Harde oppositie
De twee raadsleden zijn het
ook niet eens met een opmerlung van Tates in de raadsvergadering op 17 december, toen
bekend werd dat de VVD buiten
het college zou vallen. Hij kondigde toen aan dat er de komende veertien maanden een harde
oppositie zou worden gevoerd.
Die opmerking plaatste hij zon-

der enig vooroverleg met de
fractie.
Bij de overstap van Methorst
en Brugman speelt eveneens,
dat zij het niet eens zijn met de
beslissing van Van Caspel om
op eigen houtje uit het bestuur
van het Gewest Zuid-Kennemerland te stappen. 'Hierover
is in het geheel geen overleg geweest. Een opvallend detail is
hierbij, dat deze fractie op
maandag 30 november 1992 nog
bijeen was en betrokkene zijn
ontslag op dinsdag l december
1992 aan het college bekend
maakte. Er is verder door de
heer Van Caspel geen enkele
motivatie voor zijn vertrek gegeven.'
Gemeente Belangen Zandvoort ziet zijn fractie hiermee
uitgebreid van één naar drie
personen, waarnaast ook nog
wethouder Flieringa gerekend
moet worden. Samen met CDA
en D66 komen de collegepartijen dan op elf stemmen in de
gemeenteraad, tegen zes van de
oppositiepartijen: PvdA 3, VVD
3. „Met een 9-8 stemmenverhouding was Zandvoort niet gebaat," aldus Methorst.

Diensten tussen
31/12/92 en 3/1/93
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van
dokter Flieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Van 31/12/92 17.30
uur tot 1/1/93 18.00 uur, Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Muider, tel. 13185. Openingstijd (alléén voor recepten) vrijdag
11.30-12.30 en 17.00-18.00. Buiten de openingstijden: informatie over de regeling via tel.nr.:
13185.
Weekend 2/3 januari: Zeestraat
Apotheek, J.W. Neutel, tel.
13073. Openingstijden (alléén
voor
recepten):
zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur;
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden telefonische informatie over de regeling via tel.
13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.
02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand-
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Henk en Tonni Van Dorth-Bommel met hun kleindochters
Chantal en Denise
Foio Bram sujnen

' Goud' op oudjaarsdag
ZANDVOORT - Henk
(72) en Tonni (68) van
Dorth-Bommel vieren hun
trouwdatum altijd op een
bijzonder moment: Oudjaar sdag. Morgen gebeurt
dat voor de - exact - vijftigste keer.

l

als 15-jarige - afslaan. Tegenwoordig is zij actief bij de Operettevereniging, ANBO en
Vrouwen VanNu. Henk doet
het wat rustiger aan. Naast de
operette houdt hij het voornamelijk op wat zwemmen, tuinieren, en schaken met zijn
kleindochter.

In de krant
Op jonge leeftijd verscheen
Tonni met marsepeinen Sinterklaasletters in de krant. En dat
was niet de eerste keer dat zij
met de pers te maken kreeg.
Journalisten liepen de deur
plat, toen bekend werd dat zij
een 'zingende, roze muis' hadden gevangen. De muis werd
daarna zo verwend, dat hij na
een half jaar het leven liet.
Henk werkte aanvankelijk in
een melkbedrijf maar ging na
de oorlog in de glashandel. Die
handel was mooi te combineren met de drogisterij die Tonni
jaren lang in Amsterdam heeft
gehad. Na de verhuizing naar
Zandvoort, 32 jaar geleden, kon
zij toch niet stilzitten. Zij ging
zoon Henk helpen, eerst m de
kapsalon aan de Tolweg, later
in zijn bloemenzaak in Haarlem. Toen beide werden verkocht, kocht zij een lege winkel
in Amsterdam om er zelf een
bloemenzaak te beginnen. Die
winkel, inmiddels verkocht, bestaat nog steeds.

Oudejaarsavond, ds. C. van de
Vate
Zondag 3 jan. 10.00 uur: mr. J.P.
Bommel, uit Overveen
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag geen dienst
Roomskatholieke Kerk:
Donderdag 31 dec. 19.00 uur:
Oudejaarswake, dame? B.
Bleijs en C. Wassenaar
(Vrijdag l jan. 11.00 uur i.d. St.
Antonius, Sparrenlaan 9a Aerdenhout: pastor Th.W. Duijves
en Cl. v. Polvliet)
Zaterdag 19.00 uur: pastor
Th.W. Duijves
Zondag 10.30 uur: Driekoningen, pastor Th.W. Duijves
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Donderdag 31 jan. 19.00 uur:
Oudejaarsdienst, ds. A.W. Snijders
Vrijdag l jan. 10.30 uur: Nieuwj aarsbegroetingsdienst
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders. Geen avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00
uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

ZANDVOORT - De VVV
Zuid-Kennemerland is nog
steeds op zoek naar Bloemenmeisjes voor het jaar maart '93
tot maart '94. Zij reizen naar
bedrijven in Nederland maar
regelmatig ook naar andere lan-

Haastig
Ze herinnert zich nog de
voorgaande jaren. Toen waren de bewoners wel welkom
bij het kerstdiner. Met z'n
honderdtwintigen hadden ze
daar toen gezeten. Nu kon
dat niet meer. Ze had daar
begrip voor. Voor de vnjwilligers was het eigenlijk niet te
doen. 'De belasting is te
groot'.
Voor de derde maal die dag
slaakt zij een zucht. Op dat
moment wordt na een korte
klop haar deur geopend. Een
witte jurk vliegt haastig naar
binnen. Het blad met eten
wordt naast haar neergezet.
„Eet smakelijk," roept de
verzorgster voor zij de kamer
verlaat.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot het
volgende i aar.
BRAM STLJNEN

den in en buiten Europa om
Haarlem en Zandvoort plus
omgeving te vertegenwoordi'gen. Veelal zijn dit meisjes die
in de laatste jaren van het middelbaar onderwijs zitten of - in
de omgeving van Haarlem - net
met een studie zijn begonnen.
Gezocht worden meisjes rond
de achttien jaar met een charmant voorkomen, liefst veel
vrije tijd en een redelijke talenkennis.
Degeen die er belangstelling
voor heeft moet wel snel reageren bij de WV in Zandvoort,
tel. 12262 (tijdens kantooruren). De bekende mode-ontwerper Edgar Vos is nu al bezig de
nieuwe kostuums te ontwerpen, daarna moeten ze worden
aangemeten. Na afloop van het
jaar kunnen de meisjes hun De Bloemenmeisjes uit Zuid-Kennemerland bezoeken regel-/
matig het buitenland
(Archieffoto);<
kostuum houden.
(ADVERTENTIE)

J

Nihot/Jaap Bloem promoveert en doet het een klasse hoger
bijzonder goed
mersport in de badplaats geworden.
De animo voor zaalvoetbal
loopt terug in de regio, zo blijkt.
Toch werden in Zandvoort aardige rersultaten geboekt. Zo
werd ZVM/Aannemer Winter
kampioen en promoveerde Nihot/Jaap Bloem Sport naar de
tweede divisie, de op een na
hoogste klasse m Nederland.
Kampioenschappen waren er
dit jaar onder andere voor de

dames van basketbalvereniging
The Lions en het dames Casino-ZVM handbalteam,
de
kunstzwemsters van De Zeeschuimers waren eveneens succesvol.

Schaken
De schakers scoorden zeer
verschillend: Chess Society had
met een promotie meer succes
dan de degradatie van de Zandvoortse schaakclub. Tennisclub Zandvoort kon de hoog gespannen verwachtingen niet
waarmaken en degradeerde
zelfs. De dames van de ZHC
wisten zich eveneens niet te
handhaven.

Bioscoopprogrammering van 31 Dec t/m 6 Jan.

TOM CRUISE

In het Olympische jaar fietste een aantal Zandvoortse leden van Olympia richting Barcelona om daar de Olympische
vlag aan de Nederlandse equipe
te overhandigen. Tot slot mag
niet onvermeld blijven dat de
door het Zandvoorts Nieuwsblad ingestelde topscorerstrofee een groot succes werd: Paul
Ondanks de inbreng- van Esmir Hoogendoorn degradeert TC Longayroux werd winnaar van
de eerste editie.
Zandvoort

NICOLE KIDMAN

FARAHAWAY
Veel kunstzwemtitels voor De Het softbal bij Clicks/TZB groeit uit tot een florerende sport
Zeeschuimers

Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30

023-244553.

B Burgerlijke stand H
Periode:
22 - 28 december 1992
Geboren:
Karin Coreline, dochter van:
Boot, Hendrik Johan en Willems, Rosalinda Julietta
Sheila, dochter van: Hendriks,
Willy en Kerkman, Cornelia
Agatha
Overleden:
Van den Berg geb. Groen Ca
tharina Elisabeth, oud 79 jaar
Eldering geb. Wollert, Martha,
oud 71 jaar

steld. Niet meer dan zestig
gasten konden aan de dis te-.
recht, zo heeft zij in de huis-''
krant 'De Babbelwagen' gele- •
zen. Ze heeft zich flink gehouden.
Vanmorgen is ze stiekem
'gaan kijken. Vanuit de hal
kon ze zien hoe het personeel
bezig was de eetzaal in te delen. De tafels waren in rijen
aaneen geschoven. Op het
witte linnen stonden kerststukjes. De kaarsen zouden
straks gaan branden. De gasten zouden van 'buiten' komen. Voor dertig gulden per
persoon kunnen de dorpelingen vandaag genieten van een
feestmaaltijd dat door de '
kok, speciaal voor deze gelegenheid is bereid.

VVV Zuid-Kennemerland zoekt nog Bloemennieisjes

Sportjaar met diepte- en hoogtepunten

Kerkdiensten
Oud/Nieuw plus
weekend 2/3 jan.'92
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Donderdag 31 dec. 19.30 uur:
Oudejaarsdienst, ds. J.A. van
Leeuwen, Oudejaarskollekte
Zondag 3 jan. 10.00 uur: dhr. J.
Lasthuis
Gereformeerde Kerk:
Donderdag 31 jan. 19.30 uur:

002 en oor
de *badplaats door

Henk van Dorth uit Amsterdam en Tonni Bommel uit Rotterdam trouwden op 31 december 1942 in hun toenmalige
woonplaats Amsterdam. Al was
dat in de oorlog, gefeest werd er
wel „We hadden wel lekkere
hapjes, want daarvoor hadden
voort, tel. 15847.
we al heel lang bonnen geDieren: (Overige diensten) Ver- spaard."
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zand- Koets
voort
(tevens
pension)
De ondertrouw was ook al
02507-13888, Asiel Haarlem feestelijk geweest. „We gingen
023-244443.
in een koets alle familieleden
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- langs en overal was de tafel geverlening: Voor informatie, ad- dekt met kopjes met roosjes."
vies en hulp tel. 17373, op alle Volgens dochter Joke is zij zelf
werkdagen van 10.30-12730 uur. ook erg creatief. „Het is ongeSchriftelijk: Postbus 100, 2040 looflijk wat die vrouw allemaal
AC Zandvoort.
kan," bevestigt Henk.
Stichting Welzijn Ouderen
Dat slaat' onder andere op
Zandvoort: (voorheen Dien- haar bloemschikken en tuiniestencentrum) Koninginneweg ren (diverse prijzen met de
l, tel. (02507) 19393. Spreekuur tuinkeuring) en haar acteertaop dinsdag- en donderdagmid- lent waardoor zij nog op de
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
planken stond in de StadsBelbus: Om van de belbus (voor schouwburg van Amsterdam
bewoners van 55 jaar en ouder) en een hoofdrol speelde in het
gebruik te kunnen maken, Astatheater. Een aanbod om
dient men zich 24 uur van te naar Parijs te gaan moest zij voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
ZANDVOORT - Het jaar
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 1992 kende weer een fors
13459 bgg 023-320899 of 320464. aantal diepte- en hoogteSpreekuur op werkdagen van punten voor de Zandvoort9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol- se sporters, begeleiders,
gens afspraak. Deze hulpverle- trainers en bestuurders.
kampioensfeest
ning, beschikbaar voor iedere Menig
inwoner van Zandvoort, is gra- werd gevierd, menig teleurstelling werd verwerkt
tis.
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- wegens degradatie of neweld: tel. 023-329393 op werkda- derlaag. Niet alles kan gegen 12.00-14.00 uur en ma.a- noemd worden in een bevond 19.00-21.00 uur. '
knopt overzicht, daarom
Zandvoortse Vereniging van een kleine selectie.
Huurdefs: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 Zoals de prachtige prestatie
uur: 19783. Schriftelijk: Post- van Zandvoort'75. Na het kambus 287, 2040 AG Zandvoort.
pioenschap in 1991 werd nu een
Woningbouwvereniging EMM: plaatsje afgedwongen in de
Klachtentelefoonnummer
strijd om promotie: de Zandtechnische dienst: 17577. Be- voorters slaagden cum laude.
stuurlijk spreekuur: iedere eer- In twee jaar tijd dus promotie
ste dinsdag van da maand van van de vierde naar de tweede
19.30 tot 20.00 uur.
klasse. De andere voetbalclubs
Sociale
Verzekeringsbank: kenden een moeizaam seizoen.
spreekuur tijdens de 'even' we- Bij Zandvoortmeeuwen moest
ken op woensdag 10-12 uur, in er een trainerswissel aan te pas
Gemeenschapshuis, L. Davids- komen om uit degradatiegevaar te geraken. Dat lukte. Het
straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. zaterdagteam van ZVM handhaafde zich nipt maar ook TZB
61500.
Taxi: tel. 12600.
verbleef in de onderste regioOpenbare bibliotheek: Prinses- nen. Met de softbalafdeling van
seweg 34, tel. 14131. Open ma. TZB loopt het beter. Dat is in14-17.30/18.30-20.30 uur, di. middels een zeer florerende zo14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Weekenddiensten

De foto in het donkerbruine lijstje ziet er vergeeld uit.
Vroeger hing hij in haar
woonkamer. Na haar vertrek
naar het kamertje in het be£•"£'/
Yt f"« ''
j aardentehuis, nu al weer
zo'n negen jaar geleden, heeft
ze hem m haar nieuwe onderX
*~"
' ' . '" 'V . ' ",/,
komen opgehangen. Op de '*è&%X*/,
prent staat een bruidspaar.
'Moeder begrijpt het toch
Zij in een lange witte jurk, hij
In 1918 zag ze hem voor het
in een pandjesjas. Je kunt eerst. Vol bravour raasde hij nietwaar'? De oude vrouw in de
zien dat zijn boord hem knel- met zijn slee over de strandweg. stoel voor het raam van het bede. Zo'n zeventig jaar geleden Beneden op het strand sloeg hij jaardentehuis schudt verdneis hij genomen.
over de kop. Zij was er als eer- tig haar hoofd. Hun kerstkaarste bij. Nee, hij mankeerde ten werden door een van haar
Vertederd kijkt de vrouw niets. Toen ze over hem heen verzorgsters met een rood linnaar de muur tegenover gebogen stond keek hij haar la- tje aan de muur opgehangen.
haar. Ze zit voor het raam. chend aan. Nu, na 74 jaar voelt Nee, ook tijdens deze dagen
Buiten hangt de mist zwaar zij weer de blos op haar wan- kunnen zij niet naar haar toe
komen. Haar twee oudste
over de bomen. Aan de over- gen.
zoons zitten in het buitenland.
kant van de straat staat een
Later in de middag zijn ze sa- Op wintersport. De drie andeverlichte kerstboom. Kerstmis 1992. De vrouw zucht. men langs het strand gaan wan- ren krijgen visite.
Vanuit de grote eetzaal bene- delen. Voor de volgende dag
den klinkt serviesgerinkel en spraken ze af m 'Ons Huis' aan
geroezemoes van stemmen. het Dorpsplein. Boven het plu- Karretje
Straks komt de zuster. Dan
94 is ze nu. Na de dood van che tafelkleed had hij haar
haar man hebben haar kinde- hand vast gepakt. Vier jaar kan het gordijn dicht. Ze voelt
ren haar overgeplaatst, haar duurde de verkering. In Café de kou door het vensterglas.
huis in 'de Zuid' is verkocht. 'Welgelegen' (thans Café Ko- Buiten op de gang hoort ze het
Het geld werd in vijven ge- per) aan het Kerkplein vierden karretje. Het eten wordt ronddeeld. Elk van haar evenzo- zij hun bruiloft. Van hun ge- gebracht. Normaal gesproken
vele kinderen had ieder een spaarde centen kochten zij een gaat ze nu naar beneden. Haar
warme maaltijd gebruikt ze aleven groot gedeelte gekregen. ' huis m de Noord-buurt.
Later verhuisden zij naar de tijd in de grote eetzaal. Zo komt
'Als ze het meenam zou het
toch maar worden afgepakt' Zuid. Henk verdiende goed des- ze toch nog onder de mensen.
hadden ze haar verteld. Haar tij ds. De handel in kolen en olie Ditmaal is er van een gezellig
blik dwaalt door de kamer. was een winstgevende zaak. samenzijn echter geen sprake.
Het tweepersoonsbed, het Maar liefst zes werknemers Ondanks het kerstfeest moet ze
buikkastje, de klok en nog stonden bij hem op de loonlijst. nu op haar kamer blijven.
wat kleingoed, zijn de enige Zoals gezegd, kregen ze vijf kin'Beneden is het te druk', heboverblijfselen uit haar verle- deren. Vier jongens en een
den. Ze zucht andermaal. meisje. Ze zijn allemaal goed ben ze haar verteld. O ja, naKanker had 'ie. 'Nog een half terecht gekomen. Haar kinde- tuurlijk begrijpt zij het. Van de
jaar had hij te leven' had de ren hebben gestudeerd. Na hun week is er iemand bij haar gedokter destijds gezegd. Henk, promotie verlieten zij Zand- weest. Die vroeg of zij er behaar man was een taaie. Na voort. Ze ziet ze nog maar zel- zwaar tegen had dat het kerstnegen maanden had hij de den. Elders in het land hebben diner op haar kamer werd geserveerd. Er is een limiet gezij een drukke baan.
geest gegeven.

A.L
Do/Vr/Ma/Di
14.00
Dagelijks
20.00

let op 31 Dec geen avond voorstelling
Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij
Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds tel: 16001.

Topscorer 1991/1992 Paul Longayroux zet het succesvolle Zandvoort '75 op voorsprong

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

woensdag 30 december 1992
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Wij wensen
iedereen een
gelukkig 1993.

Lieve Corry,
voor 1993
veel
gezondheid liefde
en geluk!
Dick

Kerkplein (i Zandvoort
Tel.:02507-1I55 4(>

De Wurf

Wij wensen U een
gezond: en vooral
schadevrij 1993

Wenscht al heur
leden en donateurs
veul heil en sege
in et ankommende jaer

Verzekeringskantoor - Aegon

A. Folkers-Struvé
Gasthuisstraat 4 Zandvoort
Tel. 02507-13283

De Fam.

Het bestuur van de

Zanrïvoortse ipffdgeclulj
Wenst
al haar leden een gezond
en gelukkig 1993!

Marcel Schoorfs
Bloemenkiosk

Ook in 1993
staan wij graag weer voor u klaar.

Confetti
Haltestraat 14A
wenst clientèle,
vrienden en bekenden een goed en
gezond nieuwjaar.

JAN TERMES

Café Bluys

wenst de inwoners
van de badplaats een

Uw tweede huis
waar een klok
anders tikt dan thuis
wil alle mensen
een goed 1993 wensen

gezond 1993.

Mare - Ingrid en Brian

La Bonbon Noël
en

Gelukkig Nieuwjaar!

wenst
alle clientèle
een gezond en
bloemrijk 1993

Loodgietersbedrijf

Fa. J. Dalman en zoon
lid van de

Curiestraat 2G Tel. 12630
2040 AB Zandvoort

Snackbar

Curiestraat 2G Tel. 12630
2041 CD Zandvoort

„De Oude Halt"
wenst al onze klanten
een gezond en
patatrijk 199S

Vereniging van
Nederlandse
Inïtallalieb cd r i j v e n

speciaalzaak in
aardappelen - groente en fruit - rauwkost en
kant-en-klare maaltijden

wenst alle clientèle en bekenden
een voorspoedig 1993

wenst vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1993

Marcel, Marcella
en Mitchell Schoorl

Wensen U....
Thea en Ap Lamwiers

DeZ.R.B.
Wenst alle
leden en een

Schoolstraat 1
Tel. 12429

een warm hart
toedraagt

O 'o *

EEN GEZOND EN
VEILIG 1993

Bakkerij

R. v. Kouteren
Sig. mag. „De Vonk"

Paap

Vondellaan IA
2041 BA Zandvoort
tel. 02507-13309

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Wenst alle vrienden, bekenden en zakenrelaties
een voorspoedig en gelukkig 1993.

wenst alle klonten een gezond en een
voorspoedig Nieuwjaar

jHf
^fU

zonweringen
Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 14623

voor hem en haar
Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)
Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

wenst iedereen
een zonnig 1993

Onderhoud, Verbouw, Nieuwbouw

UU

l Aannemersbedrijf

iLeo Ivliezenbeek

Wenst alle klanten en bekenden een
Voorspoedig Nieuwjaar

AEROBICS/BALLET
Groente- en Fruithandel

Wenst U een héél
gelukkig 1993!

Johan en Carrie Dalman
wensen hun vrienden,
kennissen en klanten
Prettige Kerstdagen en
een Gezond 1993

Haarlemmerstraat 12. 2042 NC Zandvoort
Tel.02507-19532 Fax 02507-31051
Autotel. 06 52 804519

Prettige Feestdagen en
een gezond 1993 jei. 02507-19532. Fax 31051

\

Assurantiekantoor

KRIJNEN/KEMPENAAR
VERZEKERINGEN - FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN

Wij wensen al onze cliënten een
voorspoedig nieuwjaar.
Fr. Zwaanstraat 56 - 2042 CD Zandvoort - tel. 02507-18023
Abr. Mensstraat 4 - 2 0 1 5 JR Haarlem - tel. 023-244341

Coiffures
ftemard-JLimat

Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning
JTKoFbeckëstraat l.8, 2042 GM Zandvoort. Tel. & Fax: 02507-193 96

Zandvoorts Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed

l

wensen cliënten en
bekenden een voorspoedig
nieuw/aar •

Helmerstraat 11
Zandvoort. Tel. 02507-12150
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EJTUH
woningbouwvereniging
EENDRACHT MAAKT MACHT
Bestuur en organisatie wensen al
haarleden een huiselijk 1993

Wij wensen u een
heel gelukkig 1993
BLOEMENHUIS
De specialist

j

in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060
>

SINGER

Eert en Nicole

NAAIMACHINES ZANDVOORT
Prinsenhofstraat 7
TJTel. 02507-20072
t.o garage Versteege
Maandags gesloten

HbelU

wenst u een
voorspoedig 1993

O
ISINGER:

Fam. Stokman

y

wensen familie, collega's,
vrienden en bekenden.

KINDERMODE

SCHOENEN - LAARZEN
wenst iedereen een héél ijoed en
jjcsoini 1993
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

een fantastisch
1993

/

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV

AART VEER

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

groente- en fruit-speciaalzaak

Kerkpad 6, telefoon 12793

Wij wensen u allen
een héél goed en gezond 1993

Van Stolbergweg 1 a, 2042 NW Zandvoort
Telelefoon 17093

Aan allen veel geluk en
\ voorspoed toegewenst

AART VEER
en alle medewerkers

Ij wensen u een heel gelukkig 1993

Een bloemrijk 1993

D.

wenst u
bloemenmagazijn

AANNEMINGSBEDRIJF

J. PLEVIER & ZOON B.V.

ERICA.
Grote Krocht 24, Zandvoort J

' R E N T & BIKE CENTRE^
ZANDVOORT
Passage 20
2042 KT ZANDVOORT
Telefoon 02507-13343

\

wenst U een
voorspoedig nieuwjaar

AANNEMINGSBEDRIJF

\

Als een van uw goede voornemens in
1993 GEZONDER eten is, dan vindt u
in uw Echte Bakker een goede partner.
Het bakken van goed (en lekker) brood
is bij hem al sinds jaar en dag een
ingebakken gewoonte.
Een gezond en gelukkig nieuwjaar toegewenst.

Jan Snijerplein 3,
2042 KL Zandvoort

l

ECHTE BAKKER BALK

wenst u een opbouwend 1993

wenst alle
deelnemers een
gelukkig nieuwjaar

wenst clientèle en
vrienden een voorspoedig en
gelukkig 1993

Hogeweg 28

Hondenkapsalon
RENEE

JUWELIER-HORLOGER
Kerkstraat 33, telefoon 12359

wenst alle twee- en
viervoeters
een gelukkig 1993
J

Slagerij
Vreeburg

"ËST1

•cmforta1xi
TOPSLAGER

Haltestraat 54

wenst iedereen een héél smakelijk
1993

Foto Boomgaard

Chinees

Grote Krocht 26
wenst iedereen een
kleurrijk en een
positief 1993

Harry - Toos - Harro - Erwin

Hoejenbos
van het Busstation aan de
Louis Davidsstraat

wensen al hun vrienden
een voorspoedig 1993

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 02507-17897
wenst alle cliënten en bekenden
a Happy New Year

,Mobil" station
Lehman BV
wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 1993 '
Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

cSÜntieK c£r
exclusieve stijlmeubelen
Galerij Kerkstraat 22
Tel. 18855
wenst u allen
EEN GOED EN GEZOND 1993

Dierenarts

DEKKER
wenst alle dieren en
hun baasjes
een gezond en
voorspoedig 1993

Goede voornemens

O) LOUIS
RIJNDERS

H. L. C. LANSDORP

Brederodestraat 60 -Tel. 15068-13612

zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

- BLOEMENDAAL - ZANDVOORT wenst alle klanten en bekenden
een voorspoedig 1993

„VERZAMELBEURS
ZANDVOORT"

SMEDERIJ
GANSNER & CO.

jan koster
bouwen aannemingsbedrijf

VAN DENSEN en Zn.
CENTRALE VERWARMING
Bilderdijkstraat 30
tel.:02507-12972
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Timmer- en onderhoudsbedrijf

H. v. d. Donk
LIJSTERSTRAAT 9
wenst iedereen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar

Steen^rillrest^ur^nt
„De Vuurboet"

wensen iedereen een

'stikke goed 1993

Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, Zandvoort.
Tel. 02507-14395

wenst kliënten en bekenden
een voorspoedig 1993

Henk van der Feer

wenst
iedereen een heel
gezond en
gelukkig 1993

wenst u allen een voorspoedig en
goed geknipt 1993 toe.

Bestuur

De vereniging

ANBO Zandvoort

VROUWEN
VAN NU

wenst leden en toekomstige leden
een voorspoedig
maar vooral gezond 1993!

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 15186
wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1993

' Loes, Rinus, Toos, Maty, Carblien en Bea »

Boekhandel
DE KROCHT

SLINGER OPTIEK

Auôi

V-A-G

AUTO STRIJDER BV

Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 03507-14565
Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 1993

DIACONIEHUISSTRAAT 24

wenst iedereen
een gezond en gelukkig
1993

Het Zandvoorts
Mannenkoor
wenst iedereen,
maar dan ook iedereen,
een voorspoedig 1993

Toneelvereniging

Wim Hildering
wenst leden en donateurs
een gelukkig 1993

SONY CAMCORDER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Typ< 25GR5760 G3cm (lal
r
quire n line quikstan beeld
jjjbus stereo teletekst en af
ï'standbediening Adv'2075

F455 Topper'3 lux S x z o o m
Hi Fi aulofocus afstandbe
diend var sluitertijd '2550

NEDERLANDS TOPMERK
ELEKTRONISCHE KONDENSDROGER
Elektronische super kondensdroger voor een unieke
prijs 1 Geen afvoer nodig Kapaciteit 4 5kg droog
wasgoed, elektronische vochtmeting vele programmas, simpele bediening, RVS trommel, pluizenfilter en kunststof bovenblad Adviesprijs'1445 -

SHARP 3 IN 1
KOMBI MAGNETRON
Typ R8180 Magnetron + hete
luchtoven + grill 29 liter inhoud
750 Watt vermogen, draaiplateau
5 standen 60 minuten tijdklok,
roestvrijstalen binnenruimte met
zelfreinigende achterwand en
gratis kookboek

\

1599.-

Voorlader centrilugegang
I200trn/min rvs trommel
zeerzumig Adviespri|S'!299

1499.-CAMCORDER
MCORDER
1249.-

Nederlandse Philips garant e

X

:.-:^m >CT» «-.v:::»» raam

63 CM TELETEKST

M*
t

2399.-

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

M
U

SONYHI-8TRAVELLER
TR705 Topklasse beeldkwaliteit
HiFi stereo Adviespnjs'3330

u
w

375.

Type R2240 Adviespnjs'849

1479.495.799.ZANUSSI WASAUTOM.
565.PHILIPS/WHIRLPOOL
'M 699."
STUNT! 550 TOEREN
595.- MAGNETRON OVEN
BAUKNECHT2304
599.INDESIT PROMOTIE
ROMOTIE
ZANUSSI 2-DEURS

Snel ontdooien en verwarmen

Type 2596 Adv'799
Adv'799

499.-

199.-

IJ-J/Af 695 •"
BOSCH 2-DEURS
SAMSUNG RE570
TypeKSV De nieuwe met 260
litermhoud Adviesprijs'1199

ijtifir l C ***riffSMOULINEX
SIEMENS KS2648

895.-

1299.-

AVM610 20 liter Adviespnjs'769

.

EÜÉr
349."
MOULINEX KOMBI

MIELE 1100TOEREN
TypeW750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifugeert
tot 1150 toeren p/m buiten
mantel tweezi|dig geemail
leerd Adviesprijs'2199

,v

800 WATT + GRILL
BROTHER ER7341
KOEL/VRIES

1000 toeren Adviespnjs'1878

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502 VHS High Quality
Stimers Hi Fistereo '1599

***"

"— «^Hkooer opruimt dan

899.-

SHARP HI-FI VIDEO

VCH80 VHS HQ mkl af
standbediening Adv'1299

WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u m een machine

ZANUSSI K/V (OJ) "

1395.1445.-

849.JVC VHS HI-FI VIDEO

De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u
van deze AEG/BCC stuntaan
bieding'Adviesprijs '1549

32 liter inhoud 850 Walt
plaatsen Adviespnjs'1095 - 1

MIELE KOEL/VRIES

1499
PANASONIC 70 CM

PHILIPS/ WHIRLPOOL BAUKNECHT K/V

STEREO TELETEKST

PANASONIC VHS Hl- F l

BAUKNECHT WA6500

F65 4 koppen VHS HQ '1894 |||||!£|

SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST 'SONY HI-FI VIDEO
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

GRUNDIG VHS VIDEO

PHILIPS
850
TOEREN
BOVENLADER

3IBCCHÜ5

VS902 HQ Super Vision +
TELETEKST* PDCi '1409

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

999.-

ARISTONA VHS VIDEO

1000 TOEREN RVS BL

SB01 HQ afst bed Adv '995

899.-!

NDESIT
ORNUIS
ypeKN5402WO Adv '849

528.

Inclusief aparte 2800 toeren
centrifuge Adviesprijs'1375

1099.-

70KV9717 Adviespnjs'2275

JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20 Afstandbed '879

STUNTIGAS-ELEKTROl
)6 ideale kombinatie koken
p gas en elektrisch bakken |
n grilleren Adviesprijs'1049

M 648.668.-l
m 265.m 778.-I

130LTR. KOELKAST

Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

ETNA FORNUIS 14.00
ETNA FORNUIS

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

440jasmijn Adviespnj'5'1225 - 1

«iKUIII.'L-liTT-I

160 LTR. KOELKAST

STUNT! VHS-HQ VIDEO
1

160 liter 2-sterren vriesvak

Inkl afstandbediening

m 345.-

GRUNDIG 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
TypeST63 450 Adv '1879

PHILIPS 140 LITER

m 375.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO

PELGRIM SUPERLUXEl
GAS-ELEKTRO FORNUIS l
410iV Gas-elektro fo/nuis
nkl grill draaispit en mixed j
grill set Adviespnjs'1425

948.-

ZANUSS1140 LITER

V315 VHS HQ prefektbeeldi
LCD afstandbediening '1220

» 445.-

849.-

ZANUSSI WASDROGER PHILIPS 160 LITER

SONY VHS-HQ VIDEO

TypeTDSO Adviespnjs'649

349.TOPMERK DROGER

SOcm Flat Square beeldbuis' 1 469

ARISTONATELETEKST

SHARP KOMBI R7V10

Vakkundig personee,l staat;,
met raad én daad terzijd».
Sec, wwr men nog tijd voor
uheett! ;
•

899.AEG TURNETTE

VR 203 TELETEKST *1395 -

BLAUPUNKT 55 CM
SUPER TELETEKST

RISICO

BCC speeltreeds23 iair M

SERVICE werkelijk waarmaakt
B.V.; Weuren-W service n- en
Surtendtgarantietlidulerti.^
de volgende werkdag. Bi) BCC

TypeAWG089 Opvolgervan
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang
tot 8501 r> mm Thermisch ge
stuurd eco knop '1495

312 3 koppen perfekt beeld
LCD afstandbediening '1145

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

859.-

IJM&
649. "l
PANASONIC NN8550

m.t officieel Nederiindsg*
«ntiebewiis. Fabrikanten en KOMBI MAGNETRON
importeurs leveren ons graag 3 IN 1 + DRAAISPIT
en niet alleen vanwege onze 35 liter inhoud 800 Watt ver- 1
zeer grote omzet. Ook omdat,
Iwij een snelle, zeer modern mogen en digitale tijdklok

SLVÖ15 VHS HQ 4 koppen
8 uur shuttle ab '1990

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180 750 Watt + draaiplateau

750 4 koppen 8 uur '2095

865.795.-

549.-l

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

PHILIPS /WHIRLPOOL geschikt om 2 borden m te l

1195.-

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT VHS HI-FI

499.-

maar een echte 280 liter
2 deurs koel/vries kombiIGNETRON
natie Koelruimte op oog KOMBI MAGNETRON
Magnetron
STUNT" 3 mi 11»» Magnetron
hoogte Adviespnjs'979
hete lucht oven + grill
£A Ë Jj •

AEG LAVAMAT RVS

830 TOPKLASSEi '1899

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST

29 liter digitale bediening en |
draaiplateau Adviespnjs'899

SIEMENS1000TOEREN Geen twee deurs koelkast

1299.-

N

PANASONIC 750 WATT

VHS videocamera
'ocamera '1895

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

FM1115

Wm*
299.H
PHILIPS/WHIRLPOOL

1299.Flat en Square Black Trimt
"ronbeeldbuis euroscart ste
reo teletekst en afstandbe
diening Adviespnjs'2000

769.-I

MIELE VW G521

PANASONIC
NVG1
ONICNVG1

1299.-

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

ri

445.-

INDESIT 2-DEURS

motorzoom hi dfi fa
F375 8x motorzoom
der afstandbediend
mdbediend '2220

VHS Compact
ipact 6x motorzoom
Low Lux autofocus '2099

nj

Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen Adviespri|s'749

699.799.-I
BOSCH VW PS2100
BAUKNECHT VW 3PR

HOLL. 1000 TOEREN

1499.SONY CAMCORDER
CAMCORDER

PER CAMERA
JVC SUPER

M

899."

2Ef

amcorder motorzoom
E10 Mini camcorder
motorzoom
autofocus hi d stereo '2799

37CMKLEUREN-TV

*
h

Nederlands topmerk '1199

HI-FI TRAVELLER
1AVELLER

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST

1000 TOEREN LUXE

SONY HI-FI MINI SYSTEEM
INKL. CD-SPELER EN BOXEN
MHC1100, Slechts 21,5cm breed
2x35W, 2x5 bands equalizer, digitale
tuner met 30 voorkeuzezenders, timer,
dubbel cassettedeck dolby B, CDspeler met Shuffle,- Repeat- en
Program Play Sony 2-weg boxen
Afstandbediening Adviespnjs'1110 -

Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

949.-

649.-

F60 CCD 6x motorzoom Su
Adv'2299
perimpose3 hi li Adv
'2299

>• 70 CM TELETEKST

6 programma s 12couvertsen l
gjiruisarm Adviespnjs'1099 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONYTRAVELLER
RAVELLER

TR50 Lichtgewicht
tgewicht camcorder
.xzoom hifiifi autolocus
aulolocus 2550

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESr
D310WF
LUXE VAATWASSER

BLAUPUNKT VIDEO

IjjjKf

RTV635 VHS HQ Long Play
4 koppen afstandbed '1695

> 575.-

BAUKNECHT 160 LTR
449.INDESIT WASDROGER
645.499.PHILIPS/WHIRLPOOL
160 liter inhoud Adv '869

AUDIO- & VIDEO CASSETTES
Voor ongekend lage prijzen Bl|v
SONY UX90 II
1 0 voor ...... 3O.
BASF El 80 EQ
4 voor ...... 25--

BLAUPUNKT VIDEO
RTV535 3 koppen Adv'1445

GRUNDIG51 CM TEKST

FK055A Elektrische-INFRA
oven mkl grill en kook
wekker Adviesprijs '1510

1098.-1

495."

BOSCH KTF1540

4 5KG inhoud Adv '635

ATAG GAS-ELEKTRO

ATAGINFRA TURBO

KFF452 Luxe gas elektro |
ornuis met hete luchtoven
grill kookwekker en gratis |
(ookboek Adviespnjs'1735

TypeAMB523 Adviespnjs'945 •

PANASONIC VIDEO
J30 VHS HQ 3 koppen '1157

ARISTONA 51 CM
BLAUPUNKT PM3741
GRUNDIG 37 CM
AFSTANDBEDIENING

599.- OPZETVRIESKASTJE

va
KONDENSDROGER

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
perfekt beeld afst bed '988

Super kondensdroger voo
een unieke prijs Geenafvoe
nodig Adviesprijs '1199

849.DAT IS
ij BCC kunt u «Itctranisch Mtiwn m«t
dt PIN-cod» van uw bank- of (Iropa* '
(zondtr «xtra kosttn). KC |tm«kl :: •

4 pits gaskookplaat

'298

198.-

Handig opzetvneskastje waai ETNA KOOKPLAAT
altijd een plaatsje voor te 1205JN 4 pits Adviespnjs'450
vinden is Adviesprijs '595

FT?ik O>|O
L-;/;? ó^Om'
799.PHILIPS VRIESKAST
ELEKTRONISCHE

AKAI VHS-IHQ VIDEO

EXTRAATJEÜ
ARISTONA KTV
55GM
TELETEKST
TYPE 52KV2565; Adviesprijs *1475.-

SUPER KOOKPLAAT

w w w i nm_xn
BAUKN./BOSCH/AEG

MOULI
OVEN

KONDENSDROGER

TypeAFB594 Adviespnjs'725

Elektronisch regelbaar '1445

PT^jii

288.

ATAG KOOKPLAAT1
+ gratis vonkontsteker

358.-

^QQ
rlm? *möa"

999.- BAUKNECHTLUXE
E3ZÊT 548." PELGRIM WASEMKAP
1199.BOSCH VRIESKAST
SIEMENS KONDENS
1299.- m 598.- ATAG WASEMKAP
MERKCENTRIFUGE" STUNT!! VRIESKIST!!
169.348.158.ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
MIELE DROGER

m 108.-

WA15

Type GSD1311 Adv '848

Adviespnjs'245

WH155 3 standen '280

;HAARLEM ; •; ^'-{••••^•-.•'.:
VUinkelcentrum Schalkwijk,

I

BEVERWIJK
Winkelcentrum Dé Beyerhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
'•:•...
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

%tfl%"T A'-'P^"
.**%'.• AA l J
.
•
^** • J"»fc^
, . . ' . ' ' .
'.
*Adviesprijsslechts referentie
zoals
aangegeven
dóór
officiële
•:
importeurbf fabrikant ••• :

-OPENINGSTIJDEN:
'
maandagmiddag'.
.............1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .:..........,. 9 tot 5,30. uur
zaterdag
.9 t o t 5 u u r KOOPAVONDi
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Afoorécht
vuurwerk
-
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^

• .
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

ü

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

VI I I SI É ie

Vrijblijvend prijsopgaaf

Vraag vrijblijvend offerte.

De Zaterdagacademie is
erkend door de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen op grond van
de Wet op de erkende

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

pittige snacks bij

De (mondelinge) lessen
worden gegeven op zaterdagochtend van 9 lot 12 uur.

Opgemaakte
VLEES-KIP
SALADES

Kant en Klare
WARME

Fondue
Gourmet
Steengrill
of Wok
Schotels

en
KOUDE

Borrelhapjes

LtsJokalies: Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch, Deo
Haag, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zaandam en
Zwolle.
StartdaU:
vanaf 16 januari 1993

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

l SINGER
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

T? 02507-20072
Maandags gesloten

Mooiste marmer, «ranict en leisteen
Voor wand en vloer
Aanrechtbladen, graniet en
marmer De Krootste collectie in
Amsterdam en omstreken
Deskundig advies en voorlichting
Groothandelspnjzen
v d f57,-/m£ mcl bt\v

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN

Eim
G. Zwinkels

ZATERDAGACADEMIE
Imroduuie PC gebruik Werken mei MS DOS
Tekstverwerken mei WordPertcu
mTmüiJuics'lvIG l AMBhnoduli-s l l C O c n MÉT
B.isisuirsus public relalions Public relations NGPR A
Public relations NGPR BIH//H/M» \nwniliun KutinJimnnl imlin
Prakujkcliploma markeung MarkLiinp N I M A A
Marketing N I M A Bu;/f<mi/i tmum/um KniiiiJiiminliinhn
Management assisicnl(e)
Management middenkader l en II
Logistiek management
Basiskennis boekhouden
Praklijkdiplmna boekhouden (ook deckirliliuilenl
Moderne bedrijfsadministratie (ook deekertiln-aicn)
Praktijkdiploma loonadministratie
Basisdipl belastingrecht uillonin \m\iinlum K nu ulam ml i
Toerisme/recreatie SFPR I

Zend mi) vrijblijvend de gralis studiegids 1992/93

STUDIEGIDS
In open envelop, zonder
postzegel, «n<fen aan
ZATERDAGACADEMIE
aBtwoordnnnuB«r234
8200VBWv«tad
teL 03200-W 8 95

ABRES

De Flinesstraat 18
Recht tesenover Makro
Amsterdam 020-(><)28555

d h r/m w

straat
postcode/plaats
telefoon
Mijn interesse gaat uil naar
4767

Haltestraat 30
tel. 12175

CL

DE LAATSTE ADVERTENTIE
JAAR MAG U WEER ZELF

DIERENBESCHERMING

dierenbescherming afd. ZandvOOlt

Tweehonderd flessen uitstekende champenoise te winnen.

Om onnodig dierenleed tijdens de jaarwisseling te voorkomen en
iedereen toch een prettig Oud en Nieuw te bezorgen, geven wij de
volgende tips:

Onze advertentie laat gewoonlijk aan duidelijkheid niets te wensen over, deze week wordt het een heel gepuzzel, een fles-kruiswoordraadsel, goed voor heel wat gezellige
uurtjes En u kunt er nog een fles mousserende wijn/type champenoise mee winnen ook
Dit moet u doen. Vul eerst het kruiswoordpuzzel helemaal m Vervolgens brengt u de letters over naar de genummerde lege hokjes onder de puzzel Lever uw oplossing in
tot zaterdag 9 januari 1993 bij uw DekaMarkt. Prijswinnaars worden voor 20 januari 1993 bekend gemaakt (Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd)

* Laat uw hond alleen aangelijnd uit (op 31 december
vóór 22.00 uur).
* Doe uw huisdier een naamkokertje of naamplaatje
om.
* Houd uw kat in huis en zorg dat alle deuren en
ramen goed afgesloten zijn.
* Wanneer uw huisdier erg bang is voor vuurwerk ga
dan even naar de Dierenarts, er zijn
kalmeringstabletjes verkrijgbaar.
* Zorg dat er tijdens het vuurwerk minstens 1
huisgenoot bij de dieren blijft.
* Steek geen vuurwerk af in de buurt van bij
voorbeeld kooivogels, paarden, pony's en vee in de
wei. In hun angst kunnen zij zich verwonden of
ongelukken veroorzaken.
* Houdt u strikt aan de voor het afsteken van
vuurwerk toegestane periode.

5 APPELBEIGNETS

3.50

dagelijks vers

VERSE OLIEBOLLEN
royaal gevuld met rozijnen en
stukjes appel per stuk 0.45 *J OQ
per 10 stuks
0.77
CHAMPAGNE FRANCOIS DILIGENT
droge brut of licht zoete
demi sec fles 75 cl

l O O l»
l 7.7 J

geeft u meer!
WEEKENDTRIP MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tuhp Barbizon Maastricht
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van l december 1992 t/m 15 februari 1993 te
genieten van een 3-daags arrangement
Maastricht is een gezellige stad met veel historische gebouwen, de Maas en haar bruggen en Duitsland en België op
een steenworp afstand Veel Nederlanders ervaren Maastncht als een stukje buitenland in eigen land
U verblijft m Golden Tuhp Barbizon Maastricht, waar alle
kamers voorzien zijn van radio, föhn, kleurentelevisie, zithoek, minibar, telefoon en volledig ingerichte badkamer
Het hotel beschikt over een bar, een restaurant een sauna
en is goed te bereiken en biedt ruime parkeergelegenheid
Dit 3-daags arrangement bestaat uit
- aankomst op vrijdag of zaterdag
- 2 x overnachting in luxe hotelkamer
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 gangen diner in Restaurant Barbizon
- koffie met vlaai op het Vrijthof
- 3'/2 uurskaart voor Thermae 2000, een centrum in Valken
burg voor ontspannmgsrecratie met sauna s, Romeins
bad, Turksbad, diverse verwarmde bassins en sportfacihteiten
- entreekaartjes voor het casino in Valkenburg
- Limburgse verrassing bij vertrek
- informatiemap over de stad Maastricht en omgeving
De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ 290, p p op
basis van een tweepersoonskamer De toeslag voor een l
persoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht
Voor nadere informatie Golden Tuhp Barbizon Maastricht,
Forum 110, Maastricht, tel 043-838281
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar
Secretariaat weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit 3-daagse arrangement naar Maastricht is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres
Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Aantal personen

Woonplaats

VAN LINKS NAAR RECHTS
l klein kind- 3 noot 4 bijwoord5 motorraccs 6 voorzetsel 7 ons m/icns
8 stoomschip 9 heilige- 11 inhoudsmaat
12 fraai 14 boom-15 nummer 17 wier
19 kosten koper -21 boom- 22 gewicht
25 Arabische titel 26 thans 27 du,l van
i_en schip- 28 hoofddeksel- 29 plaats in
Egypte 30 eb tn vloed 31 kleur-32 sterke
drank 33 reeds 34 spil 36 nobel
38 gestold vlecsnat 40 graanpakhuis 42
klompje planten- 44 Sociaal-Economische
Raad 46 woedend 48 boom- 50 op grote
afstand- 51 ba/ige vrouw 53 persoonlijk
voornaamwoord 54 houding- 55 (kcu.1)
boom 57 met name 59 slee- 60 ve/Uplant
63 reeks 64 gelofte- 65 Earopeaan66 voor/Ltsel- 67 kluif 68 trckluig van
ossen
VAN BOVEN NAAR BENEDEN

I tijdsiip 2 Christelijk fUst 5 heildronk
9 bijwoord- K) kersttioomversicnngI I noot 13 familielid 14 oorspronkelijk
bewoner van Groenland- 16 opschudding18 Chinese munt- 20 inwendig oorgaan22 kerstboomversiering- 23 ij?erhoudende
grond- 24 raadsel 26 ontkenning28 energie- 29 sedert- 31 vragend
voornaamwoord- 33 niemand uitge/onderd
35 teleurgesteld- 37 partij in rechtigedmg39 oude lap 41 opbergmap 43 vulkanisch
gesteente- 45 iupcrmirk.lU.ten 47 Griekse
oppergod 49 teken 52 nummer 53 tijdmg56 pereeel 58 viering van een heugelijk
feit- 61 keurig- 62 kerslboomversiermg65 voegwoord 66 ten uwent
/ L I Dl LI T H U S U i l Dl V A K J I S MI I
C O R R L & P O N D L K I NIM N U M M l Ki» O V I R
N A A R 111 T Ol'l OSDA1 KJI LN U I l l S I Dl

LOUIS KRIEGER CHAMPENOISE
mousserende witte wijn uit
Luxemburg, gemaakt volgens de
methode champonoise
O O"»
Brut of demi sec fles 75 cl 7. 7 J

PERFEKT ANANASSCHIJVEN i
blik 20 oz
1-59-1 .

ROMER SEKT

l O WORSTEBROODJES

mousserende Duits wijn
fles 75 cl

10SAUCIJZENBROODJES
EXPORT BIER
krat 8 x 50 cl

MORA MINI MIX
11 14 2 54 53 14 (>3 19 311

25 48 52

2(1 26

3343

15 21 36 1 3 l

r,s

11 4 61 10 67
12 23 65 45
5» 17 3

pak 36 stuks
MORA KIPSATE
zonder stokjes
bakje 160 gram
C.S.M.POEDERSUIKER
STROOIBUS

-7-980.80

^90.89
1-99-

1.79

1.39

250 gram

Naam
Adres
Tel
Postcode

PERFEKT ZONNEBLOEMOLIE i -rn
liter

4-96-1 . / 7

PERLMEISTER
fles "5 cl

PEDRO DOMECQ SHERRY
medium dry of pale dry

5.95

CAVA RONDEL

OPI OSMNG VAN [)U1 PU//! I

Plaats

Keuze data

KLIJNOOTHOTPEANUTS
200 gram

1.99
o

ir O

zeer fraaie Spianse mousserende wnn
uit het huis van Codorniu, gemaakt
volgels de methode champenoise
Brut, demi sec of rose
l A oc
Hes 75 cl
l*l.yO
voor de kinderen is het ook feest

ZONNATURA MOUSSERENDE
RODE DRU1VENSAP
n Ad
Hes 75 cl

O .4V

LAUREAT APPELCIDER 5%
nes 75 cl

•>

or»

LVV

GOURMET

OF FONDUESCHOTEL
100 gram

RAUWE COBURGERHAM
100 gram

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram
SCHENKEL MET BEEN

1.99
2.49
7.45
4.49

OUWEHAND ZURE HARING
emmertje GOO gram

"£*4.95

SCHWARZWALDERSCHINKEN
100 gram
GEBRADEN ROSBIEF
100 gram

2.49
2.69
3.95

GEKOOKTE WORST
500 gram
ZWAN GELDERSE GEKOOKTE WORST
vacuüm verpakt
stukje 37ô gram
J.K. ZALMOF KIP-KERRIE SCHOTEL
royaal opgemaakt GOO giram

4.95

BELEGEN GOUDSE KAAS
vacuüm verpakt
i "l o/\
l kilo
43-20- l I .VU
GOUDREINETTEN
1500 gram
SPERZIEBOONTJES

500 gram

1.25
1.99

Ainbtodlngen zi|n geldig vin 28 doe l/m 31 doe 19J2 Groonio on Imit-nnbtod ngen van 28 tJoc l/m 31 doe 1
Pn|SWi|zlrH]Qn on utWorkocht voorbehouden No 53*92

DEKAMARKT_

DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN
(rundvlees) 500 gram
flrs75cl
-«-98O.J7
Met filialen m- Andijk, Amsterdam, Beverwijk, Egmond-Binnen, Enkhuizen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hillegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenie, Lelystad,
Lutjebroek, Leiden, Lisse, Santpoort, Middenmeer, Purmerend, Uitgeest, Velsen-Noord, Wormer, Wormen/eer, Umuiden, Zaandam, Zandvoort.

ie
.nd
•ken

GAAT8 SECONDEN
MEE.

GAAT 8000 UUR
MEE.

nv PEN energiebedrijf noord-holland

UW ENERGIEBEDRIJF. OOK IN 1993 WEER ROYAAL MET ZUINIGE ADVIEZE

woensdag 30 december 1992

22

eeste aandacht ging in 1992 uit naar milieuzaken

U * ' t JHijÊLB5*i!lL.. JjaaeLi-» ~-*

"^-W^'lfcjtfcM »'

> Zandvoortste Reddingsbrigade bouwde dit jaar in zuid een nieuwe reddingspost Ernst Brokmeier.
post werd in juli feestelijk geopend

Ondanks protesten werd de Zandvoortselaan in Bentveld veranderd, wat tot veel overlast leidde. Een resultaat van de nieuwe
indeling is dat de snelheid van het verkeer flink wordt teruggei„-.,,.i*<
bracht

Nieuw Unicum mocht na jaren onderhandelen met de Rijksoverheid in juni beginnen met
nieuwbouw, voor zo'n 32 miljoen gulden. Een van de belangrijkste resultaten: de bewoners krijgen
meer privacy.

ZAND VOORT - Zowel, verleden als toekomst zijn in 1992
aan bod gekomen. Honderden
belangstellenden bezochten de
nostalgische filmavonden van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
waarop het dorpsverleden herleefde. Met het oog op de toekomst was er veel aandacht
voor het milieu. De gemeente
startte een actie tegen de hondepoep. Maar tegelijker moest
zij voor de rechter komen, vanwege het illegaal storten van
rioolslib. Leerlingen van de basisscholen gaven in april van
dit jaar het goede voorbeeld
door een grote schoonmaakactie op het strand. •
In 1992 zag een structuurschets het levenslicht. Maar nu
VVD-wethouder Van Caspel
het veld heeft moeten ruimen
voor GBZ-voorzitter Flieringa,
verdwijnt die schets waarschijnlijk als onbruikbaar in
een bureaula. Het circuit mag
in ieder geval weer twintig jaar
blijven, getuige het -nieuwe
pachtcontract. De woningbouw
stond dit jaar op een laag pitje,
maar ouderen zullen zeker blij
zijn met de nieuwbouw op de
locatie Bennoheim.
De foto's op deze pagina geven een kort overzicht van de
overige gebeurtenissen.

Bet personeel van de verzorgingshuizen laat zich niet uitmelken. Naast landelijke acties liepen medewerkers van het Huis in de Duinen
m juni in een demonstratieve optocht met een koe naar het dorpscentrum

Naast de activiteiten van de daarvoor in het leven geroepen stichting, werd Zandvoort dit jaar
uitstekend gepromoot met muziekfestivals, zoals het Tropicana (foto) en Jazz Behind the Beach.
Deze trokken samen waarschijnlijk zo'n tweehonderd duizend bezoekers.
Leerlingen en
schoolbesturen
liepen in juli
uit, om te voorkomen dat een
teveel aan leerlingen van de
Nicolaasschool
elders ondergebracht moest
worden. Uiteindelijk kwam
er
toestemming om twee
'tweedehands'
lokalen
te
plaatsen
De autocrimnaliteit ging dit
jaar fors omlaag.
Mede
dankzij de 'parkingwatchers'
die de politie
inzette.

Bewoners van een EMM-flat aan de Lorentzstraat moesten een
Paar maanden met een bouwlift langs de buitengevel omhoog. De
gewone lift was door brand defect geraakt. De meesten durfden
wel gebruik te 'maken van het wiebelende gevaarte.

Frits van Caspel begon zeven jaar geleden met frisse
moed
als
WD-wethouder. In december 1992 zegden CDA en
D66 het vertrouwen
in
hem op

Het kon kennelijk niet uitblijven: ook deze
zomer
werd
Zandvoort getroffen
door
overstromingen. Er is een
Werkgroep Wateroverlast opgericht en er
wordt nieuw
onderzoek verricht naar de
capaciteit van
de riolering

De gemeente
Zandvoort
schaft deze zomer een stofzuiger aan, om
de hondepoep
te lijf te gaan.
Desondanks
blijft het uitkijken

Leerlingen van dé Gertenbach Mavo plaatsten zich voor de finale (van volgend
jaar) van de Blauwbilgorgel, een quiz van Radio Noord-Holland in samenwerking
niet de openbare bibliotheekcentrale

In september
ontstaat
opschudding over
het slechte onderhoud op de
openbare begraafplaats. De
gemeente
neemt vervolgens maatregelen

Zandvoorts
vrouwenkoor
wenst al haar leden,
dirigent, jnanist, donateurs,
een héél gelukkig,
gezond, muzikaal 1993 toe.

schilders- en af werkingsbedrij f

R I II ID
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Behang en Beglazing

HU UU

J. J. Hamelinkstraat 1 1 1
2033 LK Haarlem
Tel. 023-33 09 44

Wij wensen al onze leden,
supporters en sponsors
prettige feestdagen en een
sportief 1993

j. J Ksmeünkstrss* l il
2033 LK Haarlem
Tel 023-33 09 4'!

one,
'Qutte Toi
wenst olie vrienden, beltenden,
relaties en iedereen die wij
vergeten zijn een héél goed 1993

f£S

,"\>

UITZENDBURO

Wenst ieder een
gezond zoivel zakelijk als privé 1993 toe.

[ Zandvoortso Sport Vereniging |

Wij zijn vanaf heden
t/m 3 febr. '93 gesloten.

wenst u een héél
goed en gelukkig 1993

Snackbar

„de Zilvermeeuw"

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

wenst al zijn-klanten en vrienden
een gelukkig en gezond
1993

Het uitzendburo dat werkt
aan uw toekomst!

Vanaf 2 jan. '93 zijn wij weer geopend.
Willem en Alette

Wenst alle relaties, uitzendkrachten,
vrienden en bekenden
VOORSPOEDIG 1993.

Bestuur en fraktie afd.

ZANDVOORT/
BENTVELD

Wij werken aan uw toekomst.
Ook in 1993.
Haarlem, Kruisweg 45, tel. 023-316250
Umuiden, Oosterduinplein 26, tel. 02550-37444
Zandvoort, Prof. Zeemanstraat 9, tel. 02507-31013
Schiphol-oost, gebouw 144, kamer 021, tel. 020-6570621

WENST U ALLEN EEN ZONNIG
LIBERAAL EN VOORAL
GEZOND 1993

Het uitzendburo dat werkt aan
uw toekomst!

Stichting
Promotie
Zandvoort

Haltestraat 7, Zandvoort

wenst U allen
een gelukkig

NIEUWJAAR

Direktie en medewerkers van

Zamor
KEUR

schilders

KEUR

glasservice

KEUR

/nferièüT

w^

wenst alle leden
een gezond en
gelukkig

1993

Wij wensen al onze

miï

leden, supporters
en sponsors

;;>^:

wenst alle Inwoners
en ondernemers voor 1993
meer dan strand alleen.

PARAblJSWEG i-2^6
T.O. POLITIEBUREAU ZANDVOORT
TEL. 15602

prettige feesfcfagen.

Over het Zandvoorts Nieuwsblad gesproken, ik had 't er laatst nog met mijn vriendin over. Wij hebben elkaar via de krant ont
moet, dat was toen ik het kinderfietsje van mijn dochter te koop had aangeboden. Daar was zij toen op afgekomen.
Ik wil er maar mee zeggen dat ik 't een steengoeie krant vind die schrijft over de plaats waar je woont. Dus over de
dingen die om je heen gebeuren en voor mij is dat belangrijk genoeg om een abonnement te hebben.

\

Door die krant ben ik mij ook voor de gemeentepolitiek gaan interesseren, want daar is het Zandvoorts Nieuwsblad
goed over geïnformeerd. Ik heb laatst nog de redactie opgebeld omdat ik het ergens niet mee eens was. Schrijft u maar
een brief, zeiden ze. Misschien dat we 't in de krant op kunnen nemen. En mooi dat het er de volgende week in stond.
Ik bedoel maar.
Ik zou die krant niet willen missen. Ook niet om de advertenties, want ik ben zo'n type dat graag de aanbiedingen van de
een met die van de ander vergelijkt. Noem het een hobby. Nu ik het toch over hobby's heb. Moet je mijn man zien als die
krant er is...
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.
Daarna word ik abonnee en betaal per
O kwartaal ƒ16,- Q halfjaar f29,Q jaar ƒ 52,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Natuurlijk,

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

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

13 weken voor maar ƒ 12,-.
Naam: (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

„Za.navoorttneeM.wen,"

(i.v.m. controle bezorging) WK
Dl/2

H Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

r

Vrije tij^

Weekmedio
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Actief bezig zijn in de vrije tijd

Oliebollen
zelf bakken

m
Acluele informatie over 'l'
Toerisme en Vrije Tijd '•',<,.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,

Oliebollen horen van oudsher bij de jaarwisseling. Bij de
traditie hoort ook dat veel mensen de oliebollen zelf bakken.
{lel Voorlichtingsbureau voor
de Voeding krijgt daarom elk
aar rond deze tijd veel vragen.
Vragen over hoe hoog de olie of
net vet mag worden verhit, de
loudbaarheid ook na gebruik
en hoe te zien of de olie of het
vet nog goed is.
Bij het gebruik van oliën en
vetten is het belangrijk dat de
temperatuur niet boven + 185
jaden Celsius komt. Bij hoger
verhitten, vooral boven 200 graden, gaan ze niet alleen sterk
achteruit in kwaliteit (smaakafwij kingen, daling van het linolzuurgehalte), maar er kunnen ook schadelijke stoffen
ontstaan. Men kan de temperatuur van heet frituurvet beoordelen door een blokje brood in
net vet te laten vallen. Wordt
dat meteen bruin, dan is de juis;é temperatuur bereikt. De olie
is. te heet als er een blauwe
damp vanaf komt.

Hoe vaak?
Het is moeilijk aan te geven
hoe vaak frituurvet of -olie mag
worden gebruikt. Dat is afhankelijk van de temperatuur, hoe
:ang er gefrituurd wordt en in
mindere mate van het gerecht
dat wordt gefrituurd. Zolang
het vet of de olie nog goed
smaakt en ruikt, mag het zeker
opnieuw worden gebruikt. Dit
oetekent dat het vet of de olie
niet te donker van kleur is
niet stroperig is
geen donkere afzetting op de
Dodem of de wand van de frituurpan te zien geeft
niet te veel schuimt bij verhitting
Frituurvet en -olie blijven
langer houdbaar door ze na het
frituren in halfgekoelde toestand te zeven door bijvoorbeeld een dunne, schone doek,
:en nylonkous of een koffiefilter.
Ververs vet en olie altijd in
zijn geheel. Vul de frituurpan
nooit bij. Het beste is het vet of
de olie na ieder gebruik te zeven.

Bederf
•Licht, warmte en lucht bevorderen het rans worden van
oliën en vetten. Het is daarom
aan te bevelen ze koel, droog en
donker te bewaren in de originele verpakking. Daarop staat
aangegeven tot wanneer het
produkt minimaal houdbaar is.
Gebruikt vet kan men eventueel bewaren in de frituurpan.
Gebruikte olie kan men - omdat die niet stolt - beter niet in
de frituurpan bewaren. Onder
andere vanwege de kans op
morsen bij het wegzetten. De
houdbaarheid is korter als aan
gebruikt vet of olie nieuwe
wordt toegevoegd.

postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Jeugd maakt
jj
Cobra-kunstwerk !';

F

ILMDANSEN DIT najaar in Tuschinski is
een groot succes geworden. Voor het eerst
draaide er op zondagmorgen een dansfilm in Nederlands beroemdste bioscoop, waarna het publiek
aan de zwier ging in de
gangpaden, op het podium
en op de kleine officiële
dansvloer.
Natuurlijk
komt er een vervolg, zij het
pas over enige maanden.
Het idee van 'filmdansen' is
ontwikkeld binnen onze redactie en kreeg al snel de onmisbare steun van de directie van
Cannon Cinema BV, waar Tuschinski toe behoort. De bijzonder enthousiaste reacties van
het publiek leiden ertoe dat wat
als een klein experiment is opgezet, dreigt uit te groeien tot
een regulier evenement.
Het bleek niet mogelijk op
korte termijn een geschikte
dansfilm te pakken te krijgen
en een passend vrij moment in
Tuschinski te vinden. Maar 14
maart is het zover. Dan krijgt

BOES

onderwerp dat ook in het nieuwe jaar frequent op de ATV-pagina wordt belicht. In de vorm
van de bekende Toertips, maar
ook als mini-portretten van steden of streken.
Recreëren is ook werken in
de tuin of het bezoeken van beroemde parken, de redactie van
de ATV-pagina informeert erover in 1993. Verder continueren we het tweewekelijks aanstippen van voor u en ons als
consumenten interessante artikelen in de maandbladen, het
publiceren van tips van het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding en het beschrijven van
Terwijl de muziek 'levend' speelt schuiven de bezoekers van de Meervaart aan aan de brunch, die gevolgd werd door een film de jongste draagbare mode.
Foto Bram de Hollander Mode en vrijetijd zijn per slot
van rekening nauw aan elkaar
het Pilmdansen een vervolg en dagmorgen worden vertoond,
Hier werd een brunch op zon- gehouden met de film Baron verbonden.
breidt het evenement zich zelfs was er een samenwerking ge- dagmorgen gecombineerd met van Münchhausen.
uit naar Den Haag.
groeid tussen het theater en de de vertoning van enkele films
Als aanvulling op het lokale
Actief bezigzij n staat centraal
redactie van Weekmedia. Het die ook geschikt zijn voor kin- nieuws brengt de ATV-pagina op deze pagina en daarom zulop een plezierige manier bezig- deren. De belangstelling voor die in alle edities van Weekme- len we in de loop van '93 een
Actief
zijn in de vrije tijd staat op deze de Brunchbios was zo groot dat dia meedraait, informatie op beroep doen op het schrijftaFilmdansen legt een soepele ATV-pagina centraal. Daarom op het er naar uitzag onvol- het gebied van vrije tijd. En ge- lent van lezeressen/lezers en
relatie tussen filmkijken en zelf hebben we ook speciale aan- doende hapjes voor de brunch zien de enthousiaste reacties zijn we van plan u suggesties te
actief bezig zijn, dansen in dit dacht gegeven aan de eerste te kunnen laten aanrukken, zo- gaan we door met u op deze vragen voor plekken in de niet
geval. En dank zij de nostalgi- Brunchbios die op 20 december dat met de kaartverkoop ge- pagina informeren over film- te verre omtrek die ook voor
sche films die al voor het twee- in de Meervaart (Amsterdam- stopt is. Zondag 31 januari dansen, brunchbios, vertoning anderen een bezoek waard zijn.
de jaar in Tuschinski op zon- West) plaatsvond.
wordt de tweede Brunchbios van beroemde films uit de jaren
Kortom, we hopen u in '93
twintig.
nuttige informatie te geven
over actief bezig zijn in de vrije
Toertips
tijd. Om onze promotie-afdeUitstapjes in de niet te verre ling te citeren: Weekmedia
omgeving is een aanverwant biedt u méér.

.\>

Kleurplaat voor jeugd
Vorige week stond er op deze
pagina een puzzel voor de volwassen lezers, deze week zetten
we de jeugd aan het werk.
We geven toe lirantepapier is
natuurlijk niet ideaal om op te
tekenen, maar wie niet te hard
op liet potlood drukt, moet deze
tekening fraai kunnen inkleuren. Viltstiften doen het ook
goed op krantepapier.
Kinderen tot ongeveer 12 jaar
kunnen de ingekleurde tekening opsturen (voorzien van

naam, adres, postcode en woonplaats) naar redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2104,
1000 CC Amsterdam. De redactie van deze ATV-pagina bekijkt
alle inzendingen goed en kent
diverse prijsjes toe. De kleurplaten moeten wij dan wel uiterlijk donderdag 14 januari
binnen hebben. Succes ermee.

'Maak een kunstwerk zoals de Cobra-kunstenaars
dat deden'. Zo luidt de
tekenopdracht die de gemeente Amstelveen geeft
aan kinderen van acht tot
12 jaar. De tekenwedstrijd
is verbonden aan een expositie in galerie Aem stelle
waar zo'n zestig werken komen te hangen uit de Cobra-collectie. De tentoon-:
stelling wordt van 9 januari,
tot en met 21 februari ge-;
houden.
>
Het gaat om schilderijen,sculpturen en grafieken"
van Cobra-leden van het'
eerste uur zoals Karel Ap-'
pel, Corneille en Constant.;
Op woensdag 27 januari is
er voor kinderen tot en met.
14 jaar een speciale rond-,
leiding vanaf drie uur.
De bedoeling is dat kin^
deren zelf bedachte dieren/
gezichten, landschappen,;
mensen en dingen tekenen
of schilderen op een beetje
dik papier. De keuze uit dé
materialen staat vrij en een
plakwerk mag ook. Ver-:
meld duidelijk de naam;
leeftijd, woonplaats (ook;
niet-Amstelveners kunnen:
meedoen) en telefoonnum-;1
mer op de achterkant van'
het kunstwerk. De tekening mag door meer mensen gemaakt worden. De"
hoofdprijs is een schilders.kistje.
:
Het kunstwerk mag naar
galerie/museum Aemstelle
gebracht of opgestuurd
worden. Het adres is Amsterdamseweg 441,1181 BP.
Amstelveen,
tel. 020-;
643.2494. De wedstrijd;
loopt tot en met zondag 21;
februari.
j
Aemstelle is open van maandag!
tot en met vrijdag van twee tot;
vijl' uur. Zaterdag en zondag van,
één tot vijf uur (voor informatie:
over openingstijden tijdens de!
feestdagen: Aemstelle tel. 020-,
643.2494). De toegang is gratis. Be-'
reikbaarheld Aemstelle: CN-busccn 1dK.1ll7.17n.l 71.17?

(ADVERTENTIE)

"U kunt nu CD's bestellen per telefoon.
Voor een prijs die lager ligt dan in de winkel!
Bij CD DIRECT kunt u 24 uur per dag kiezen uit de
beste Pop, House of klassieke CD's."

Recept
Recept voor circa 12 oliebollen: 10 g verse of 5 g gedroogde
gist, l '/2 dl melk, (of een mengsel van melk en water), 200 gr
bloem, l ei, 3 g zout, 100 g krenten en rozijnen, 25 g sukade, l
appel, frituurvet of olie, basterd- of poedersuiker.

O
Bel 06-350.330.30
Luister naar fragmenten
Spreek uw keuze in
Koop met korting
Gratis thuisbezorgd
Geen koopverplichting

EHon John
THE ONE
ƒ 36,95

Meng de verse gist aan met
wat lauwe melk in een beslagkom. Voeg de bloem, melk, het
ei en het zout en roer hiervan
een glad beslag. Enkele minuten flink roeren zodat het beslag glad en elastisch wordt.
Was de krenten en rozijnen en
snipper de sukade en de appel.
Roer alles door het beslag. Laat
het beslag afgedekt met een
schone doek l uur op een warrne plaats rijzen.
Verwarm het frituurvet of de
olie tot 150° C. Doop twee eetlepels in het hete vet en schep
met een lepel wat beslag uit de
kom en schuif het met de andere lepel hieraf in het frituurvet
of de olie. Bak niet meer dan 4
oliebollen tegelijk. De oliebollen zijn in circa 4 minuten gaar
en bruin. Haal ze met een
schuimspaan uit de pan en laat
KC uitlekken in een vergiet. Bestrooi de warme oliebollen met
basterd- of poedersuiker.
Per 100 gram oliebollen:
1646kJ (350 kal), 7 g eiwit, 14 g
vet, 49 g koolhydraten. Het gewicht van l oliebol ligt tussen
de 50 en 70 gram.
Voor vragen over voeding kunt u op
Werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingstelefoon van het Voorllchtlngsbureau voor de Voeding raadpleKcn: 070 • 3.510.810.
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- I\,ostaurant

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023 - 252280

DINER
OUDEJAARSAVOND
Mocht U op donderdag 3i december nog
niet genoeg hebben van de culinaire
genoegens die nauw met de jaarwisseling
verbonden zijn, dan kunt u bij ons terecht
voor een lichtverteerbaar

3-gangenmenu a 39,50
Speciaal voor deze avond
samengesteld.
Natuurlijk kunt U ook een keuze
maken uit onze rijk gevarieerde
menukaart.
RESERVEREN GEWENST
WIJ WENSEN ALLE LEZERS
EEN ZEER VOORSPOEDIG 1993

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Mitsubishi

12

VOOR EEN GOEDE SUZUKI-OCCASION
NAAR:

Peugeot

spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel, 020 - 665.86.86

GOLDCAR AMSTELVEEN
Auto Amstelstad
020-6799100
COBUSSEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Hemonylaan 25A Amsterdam
AMSTERDAM
occasions. Tel.: 020-6433733.
Auto Amstelstad
020-6711888
Rijscholen
Sinds 1930
Minervalaan 85 Amsterdam
Mitsubishi Cordia 1600 GSL auDe
verbouwing
is
in
volle
gang,
B.V. Autobedrijf van Delnum
020-6148933
tomaat, '84, sportcoupe, nw
* 5 * STERREN AUTO-& MOTORRIJSCHOOL
onze vloer is gestort.
| Jarmuiden 29, Australiëhaven
Austin
APK,
zeer mooi, ƒ5750.
Alfa Romeo
Sloterdijk
III
Amsterdam
Nu
prettig
geprijsd:
020-6369515.
** * Amsterdam, Almere en Zaanstreek
205 XE Accent, rood . . . . '90
Alfa Romeo Sprint QV, b.j. '86 Austin Metro 1.3, 6/87,
B.V. Autobedrijf van Deinum
020-6831956
57.000
km,
5-drs.,
groen
met.,
205
XL,
wit
'90
l
Jan
van
Galenstraat
115
Amsterdam
APK 11-'93, zwart. Vr.pr,
SUPER STUNT
Opel
AUTOBEDRIJF JAN WALS
205 XS zwart/rood . . . . 90/91
ƒ6950. Tel.: 02972-62955.
Luykx B.V.
020-6594330
voor nieuwe leerlingen
tel. 02902-61697.
309
XL
1.4
prof.,
rood
...
'90
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
Opel Kadett stationwagen
GRATIS: 3 HOTEL-OVERNACHTINGEN in één'
Ook vreemde merken:
Diesel, blauw. Autobedrijf
BMW
Zeilemaker Landsmeer B.V.
02908-24343
van onze 5 Sterren Hotels in Nederland
Renault
19
GTD,
groen
..
'89
Dorpsstraat 74 Landsmeer
JAN WALS: 02902 - 61697.
Citroen
& Europa, als u gebruik maakt van onze
Seat Ibiza, rood
'89
B.V. Autobedrijf Booy & Zn.
075-164692
BMW 315, '82, i.z.g.st., 1e lak
toch al goedkope aanbieding van
Zuideinde 44 Koog a/d Zaan-Zaanstad
nwe APK, ƒ2.850. Tel.: 020 2 CV Club, b.j. '86, kleur grijs,
COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
Renault
APK 11-'93, i.z.g.st. ƒ4450,6943998/085-432567.
Baarsjesweg 249-253, direkt
20 Autorijlessen + Examen voor ƒ 950.DIVERSE OCCASIONS IN VOORRAAD
Tel.: 02503-41871.
bereikbaar v.a. Postjesweg
of
RENAULT AMSTERDAM
CORRECTE SERVICE,
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.
SUZUKI
10 Motorrijlessen + Examen voor ƒ 700.Top occasions met 1 jaar
INRUIL EN FINANCIERING
OTO/ICI Citroen
garantie
Hogeweyselaan 21
Peugeot 205 XA, grijs kent.
Motorrijlessen ƒ 45.00 per les
Wibautstraat 224
1380 AG WEESP
2/91, rood, 35.000 km, trekhk.
Autorijlessen ƒ 36.00 per les
020-561 96 11
Tel.: 02940-16661
Volvo
Volkswagen
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Theoriecursus op Video GRATIS
Tel.: 02902-61697.
TD Diesel . . .
.91 ƒ19.950 Adverteren in „Showroom"
T.k. Volvo 745GL '88, wit, 5
VW Polo '84, wit
AX 10 E . . . .
.87 ƒ 8.500
Tel. 020 - 665.86.86
T.k. Peugeot 205, bj. 7-'88, APK
Informeer
ook
naar onze spoedcursussen theorie + praktijk.
versn., 2.3 l., 5 drs, stuurbekr.,
AUTOBEDRIJF JAN WALS
AX 10 RE ...
.87 ƒ 7.700
FAX 020 - 665.63.21
12-'93, div. access., moet weg,
Ruys de Beerenbrouckstraat 157-159, tel. 6138473 A'dam.
centr.
vergr.,
verw.
voorstoeTel.
02902-61697.
AX 11 First ..
.92 ƒ17.850 Postbus 156, 1000 AD A'dam vr.pr. ƒ9500. 02940-11457.
len, el. bediende ruiten voor- AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
AX 1.4 TRS .
.87 ƒ 9.500
Autosloperijen
portieren,
kinderbankje,
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
BX 14
.86 ƒ 6.950
Algemeen
Rover
120.000 km, APK okt. '93,
Gratis halen en brengen.
BX 14 RE ...
.89 ƒ18.400
Autosloperij
A. de Liede
Tel. A'dam: 020-6942145.
±50 auto's, APK gek. Den / 22.500. Tel.:02974-672.
BX 14
90 ƒ 19.250
Neem geen risico: orig.
Brielstr.
18,
A'darn,
zijstraat
BX 14 Cannes
.90 ƒ19.900
Autorijschool Ferry
PTT-vrijwaring RDW
Haarlemmerweg, bij molen.
BX Diesel
.90 ƒ23.900
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
(s)loopauto's
020-6844079.
Tevens
INKOOP.
ZX Reflex
.92 ƒ24.900
Tel.: 020-6932074.
HOOGSTE PRIJS
3-12 maanden garantie
±50 auto's, APK gek. Den
Celie, door ANWB erkend,
Tel.: 020-6198691
Tijdens de KERSTSHOW van 28 t/m 31 december.
Brielstr.
18,
A'dam,
zijstraat
met hoogste percentage
TIMO DE BRUYN
Tevens nog tot max. ƒ 3500 koersvoordeel en/of eindsprintaktie Haarlemmerweg, bij molen.
Grote
sortering
ONDERDELEt*
geslaagden. Tel. 020-6416607. van alle schade-auto's,
Voor occasions en reparaties: op div. Rover 100,200 en 400 modellen. Bij aankoop van één van
alk
020-6844079. Tevens INKOOP. 5 x Volvo 740 GL . 88 t/m 90
van BX, Visa en 2CV6.
onze occasions krijgt u gratis een autoradio-cassettespeler.
merken, alle bouwjaren.
3 x 240 Stat.car... 88 t/m 90
APK klaarmaken tegen gered, Profiteer nu bij de Amsterdamse Roverdealers: Autobedr.
Autoverhuur
GEBR. OPDAM B.V.
4 x 240 GL Sedan 84 t/m 89
prijz. Verk. van losse onderd. Pim van Rootselaar, Rhôneweg 40-42,
Bedrijfsauto's
tel. 020-6131365
Tel.: 02502-45435.
8
x
440
GL
89
t/m
91
Tel 020-6680820 en 075-702625 en Minor Motorcars. Sloterkade 40-44,
tel. 020-6177975
87 t/m 90
BLOKSMA
RADIATEUREN- 7 x 340
warmtewisselaars, KapoeasAuto's te koop
Chrysler
Saab
Subaru
weg 17, A'dam, 020-6148385.
gevraagd
Chrysler - Amstelveen
Saab, 900 l, 87 5 d., LPG,
• De advertentie-afdeling beniet
duur!!!
Amsterdam
Inkoop auto's tegen
170.000 km; stuurbekr.; voorWiegerbruinlaan 73, Uithoorn
houdt zich het recht voor adANWB/BOVAG-koerslijst.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen treff. wagen, zeer goede staat!
Uw Volvo-dealer
vertenties eventueel zonder
Bel voor Info 020-6369515.
Pr. ƒ 16.000. 01640-59793.
, Studenten 10% korting.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
SUBARU opgaaf van redenen te weige- Tel. 020-6369222, Meeuwen
- koelwagen & oprijauto
(gratis halen en brengen).
Inkoop auto's tegen ANWB/
ren. (Art. 16 regelen voor het laan 128, Amsterdam-Noord,
SAAB SERVICE
- 9-pers. bussen en pick-up's Bovagikoerslijst. Bel voor info
advertentiewezen).
MOLENAAR
AMSTERDAM
uit de Utunnel 2x rechtsaf.
Nu
ook
Chrysler
Voyager
tel. 020-6369515.
Fiat
onderh., rep., APK
Ford
• De autorubriek
Volvo 240 GL, 2.3, dec. '55,
•Auto te koop? Plaats eei
„SHOWROOM"
heeft
blauw
met.,
5
versn.,
nw.
staat,
RAT PANDA 1000 lie, b.j.
Kerst-Eindejaarshow
Avond- en nachttar.: SHOWROOM
Ford Fiesta 1.1 L, '84, nieuw
Royal Class Saab's
advertentie, l.
een oplage van 750.000 ex. ƒ7500, 020-6369515.
11/91 slechts 6000 km, radio/ model, paar plekjes, ƒ4250.
Diverse occasions!
van 21 dec. t/m 2 jan.
zult verbaasd staan over hè
cass., achterwisser e.a. ex- 020-6369515.
bestelwagen afhalen na 16.30 resultaat.
met o.a.:
tra's, wegens lease auto.
Accessoires en Onderdelen
uur en de volgende morgen
Hoofddorp, 02503-14097
De nieuwe VIVIO
ƒ 12.500. Tel.: 02979-88057 na Ford Scorpio 2.0 injectie
om 9.00 uur retour
DOHC-motor, '91, autom., get.
Campers
17 uur.
2e Kerstdag geopend
tegen 4 uur-tarief.
Onderdelen voor: Austin-Roverglas, centr. vergr., stuurbekr.
Seat
van
11-17
uur
020-6794842, 020-6908683.
FIAT Ritmo 70 cl wit 3 drs 5-'84, Pr. ƒ 20.995,-: 020-6189126.
6-pers.
camper te huur.
Jaguar-MG-Triumph-Landrover
LPG 1500 cc perf. staat ƒ 1950:
Autobedr. Leeweg. ZwanenOok geschikt voor wintersport
D. FAAS
Ford Sierra 2.0Ï GL 4-drs. rood- burg. Ind.terr. 'De Weeren'
020-6956404.
KIMMAN
HAARLEM
Autobedrijf JAN WALS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ38,bruin sept. '90, 109.000 km,Leeweg 11. Seat-dealer voor l
Tel.: 02902-61697.
per dag, ex. Btw
IN
24
UUR
GELEVERD
FIAT VERMEY B.V.
ƒ 15.000; tel. 02503-28728
Autobedrijf HEERE
H'meer-N. Tel.: 02907-3372.
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Keuze uit ruim 35 occasions. (overdag: 01650-51020).
De
scherpste
prijzen voor
' Ceintuurbaan '225''.-.
Tel.: 020-6371826.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
SEAT AUTOCENTRUM APC
TOERCARAVANS
Tel.
020-6622204
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel. 02975-62020.
2e Schinkelstraat 18-28
60 occas. met Bovaggarantie
Donderdaga vond koppavond.
Service en
Adverteren in
Klaar terwijl u wacht.
A'dam, tel.: 020-6763335
ook grote kampeerart.shop
Honda
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
„SHOWROOM"
Ruilstarters en dynamo's.
HULSKER LEIMUIDEN
Reparatie
Keuze uit 50 gouden FiatSeat Ronda GLX 1.5, Lpg,
FAX:
020
665.63.21
01721-8913, 10 min. A.dam
• „SHOWROOM":
Valkenburgerstraat 134.
occasions. Tel.: 020-6470909 T.k.v. Dame Honda Civic 1.3 blauw met. ƒ 4500.
De Luxe, 81.000 km, 5-versn. in
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.De autorubriek voor
Tel. 020-6240748.
• SHOWROOM", de autorubriek
perfekte staat. Vr.pr.: ƒ 8250,- AUTOBEDRIJF JAN WALS
DIESELSERVICE;
Amsterdam en omgeving.
Tel. 02902-61697.
Hyundai
in Het Parool en Weekmedia.
075-313675/163309.
Oplage 750.000 ex.
Grote sortering ONDERDELEN brandstofpompen; verstuivers;
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
cil.koppen vlakken. Garage/
Over garantie gesproken !
Elke week in Het Parool en van schade-auto's, alle
Oplage 750.000 ex. Tel. 020-6658686
v.d. Madeweg 23,
motorenrevisie FEENSTRA,
HYUNDAI OCCASIONS
alle uitgaven van WEEKMEDIA. merken, alle bouwjaren.
Mazda
A'dam - 020-6686146.
Industrieweg 27, Duivendrecht,
2 jaar garantie alleen bij:
Tel. 020-6658686.
AUTOBOULEVARD
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 020-6980639.
AUTOKROOY
MAZDA 323 hb 1,5 GLX '83,
Tel.: 02502-45435.
T.T. Vasumweg 32
automaat + sunroof, APK okt.
APK keuringen klaar terwijl u
(a.d. Klaprozenweg A'dam-N) '93, ƒ2950. Tel.:020-6310701.
Suzuki
wacht. Garagage West-Center:
Tel.: 020-6310615.
Autofinanciering 020-6122476 (zonder afspraak)
reparatie dienst
Wegens emigratie t.k.: Mazda
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Amstelstein - Suzuki
626 HB GLX 2.0i, LPG, b.j. '87,
en
verzekering
Lada
was-, droog-, koelapparaten e.d.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
full-aut., stuurbekr., stereo en
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
T.k. LADA - stationcar bj '87, nog andere extra's, in nw. st., Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Autoverzekering 10 tegen 1
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Celie de goedkoopste ook
Feenstra & Jimmink
wit m. tr.h. 84.000 km. Goed APK 4/'93. Vr.pr. ƒ 11.850. Tel.:
(gratis halen en brengen)
020-637,1246, na 18.00 uur.
Asterweg 24A A'dam 6364702
mndVkw. bet. 020-6416607.
onderh. Tel. 02987-3047.

De nieuwe Rover 200 coupé
nu in onze showrooms

VOLVO
occasions
Van Vloten

Mevr. M. Gerritsen

Hefbrug, spuitcabine
of sleutelruimte nodig?
HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.

Ouke 'Baas

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
In verband met uitbreiding van de dienstverlening op
het gebied van uitvaartverzorging en rouwbegeleiding
dient het team van gastvrouwen van Uitvaartcentrum
Haarlem op korte termijn uitgebreid te worden.
Specifiek voor de gemeente Zandvoort wordt gevraagd:

Een gastvrouw/heer
(oproepkracht)
Haar/zijn taak zal bestaan uit het verzorgen en begeleiden van het rouwbezoek in het uitvaartcentrum van
„Onderling Hulpbetoon" te Zandvoort, alsmede de begeleiding van bezoeken in tehuizen in de gemeente
Zandvoort.
Tevens wordt zij/hij belast met diverse voorkomende
werkzaamheden voor Uitvaartcentrum Haarlem in de
regio Zandvoort.

CHRIS HARDENDOOD
telefoon 023-385478

Postcode Loterij helpt kinderen in Joegoslavië

• Functie-eisen:
Onze gedachten gaan uit naar iemand boven de 25
jaar met een goede algemene ontwikkeling, die bereid
is binnen een team van gastvrouwen ook in het weekend en 's avonds zich volledig in te zetten.
Voor deze bijzondere vorm van dienstverlening hanteren-wij een passende beloning.
Uw schriftelijke reacties kunt U richten aan:
Uitvaartcentrum Haarlem en omstreken
t.a.v. de heer A. E. P. Kuijper (manager), Parklaan 36,
2011 KW Haarlem. Telefoon: 023-328750.

Had ik daar maar eerder
aan gedacht. Eerste 25
1100,-

KOSTVERLORENSTRAAT 70

TEL 12071

9 seniorentraining
9 spoedcursus

1993

Voor alle gezellige singles vanaf 25
jaar a.s. zaterdag in de
Soc. ,,De Manege".
',

Min

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!
Voor de week van 2 1-1 2 t/m 27-12-1992

(geldig t/m 1-3 '93).

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

Nieuwjaarsreceptie

Uw gasbedrijf adviseert!

Vanaf 20.00-22.00 uureen drankje
en een hapje v.h. huis.
Vanaf 22.00 tot 03.00 uur in de '•
nacht een wervelend programma met
wederom „De Zuidamcrikaanse Big
Band" (22-mans formatie).

Top entertainment in de
Piano Bar
Corr. kleding. Entree ƒ 25,Info 16023

Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

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

Totaal vanaf
1 november**

174
218
263
305
349
395
437
482
525
570
613
655
722
788
854
917
984
1093
1205
1313
1423

30
38
46
53
61
69
76
84
91
99
107
114
126
137
149
160
171
190
210
229
248

Kosten
deze week

ƒ

18,00

ƒ
ƒ

22,80
27,60

ƒ 31,80
ƒ

36,60

ƒ 41,40
ƒ 45,60
ƒ 50,40
ƒ 54,60
ƒ 59,40
ƒ 64,20
ƒ 68,40
ƒ 75,60
ƒ 82,20
ƒ 89,40
ƒ 96,00
ƒ 102,60
ƒ114,00
ƒ 126,00
ƒ 137,40
ƒ 148,80

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland

Een glimp
van hoop
De slepende burgeroorlog in
het voormalige Joegoslavië
heeft al vele levens gekost en
nog meer gezinnen uit huis
en haard verdreven. Vooral
de kinderen hebben het erg
hard te verduren.
Alleen al in Kroatië bevinden
zich meer dan 700.000 vluchtelingen. Circa 60% van hen is
jonger dan 18 jaar. Velen van
hen zitten een jaar of langer in
k a m p e n . De i n t e r n a t i o n a l e
h u l p v e r l e n i n g komt maar
moeizaam op gang en wordt
voortdurend gehinderd door de
politieke en militaire gevechten in het land. Maar temidden
van chaos en burgeroorlog

slaan vele mensen binnen en
buiten het land de handen in
elkaar om de getroffen burgerbevolking te helpen. Eén van
deze projecten is Suncokret.
Een kleine groep Kroatische
werkers is al een tijd bezig met
de opvang en begeleiding van
kinderen in verschillende kampen. Daarbij gaat het vooral
om hen te helpen de gevolgen
van het oorlogsgeweld te
boven te komen, w a n t vele
kinderen hebben ernstige traum a t i s c h e a a n d o e n i n g e n als
gevolg van de burgeroorlog.
Door m i d d e l van een groot
aantal a c t i v i t e i t e n hopen de
medewerkers en vrijwilligers
van het project deze kinderen

Volgende week valt
de twee miljoen!

te helpen om hun angsten en
spanningen de baas te worden.
'Zo worden ze aangespoord om
cursussen te volgen, mee te
helpen met de opzet van kampbibliotheken of de uitgave van
een krant. Enkele duizenden
jongeren zijn al geholpen maar
het totale aantal kinderen dat
h u l p nodig h e e f t , wordt
geschat op meer dan een half
miljoen.
De Nationale Postcode Loterij
steunt dit belangrijke project
financieel. Want kinderen zouden nimmer het kind van de
rekening mogen worden, ongeacht de'toekomstige ontwikke-

Eén van de duizenden kinderen die
verweesd en verward het eind van
de burgeroorlog afwachten.
l i n g e n in het voormalige
Joegoslavië. Maar deze steun
kan alleen gerealiseerd worden
door de h o n d e r d d u i z e n d e n
deelnemers, die door hun bijdrage de realisatie van projecten voor mens en natuur mogelijk maken. Misschien is dat
wel de belangrijkste reden om
mee te doen. Want ook in 1993
zal uw voortdurende steun van
doorslaggevend belang zijn.
En voor deze steun wil de
Postcode Loterij u graag
bedanken. •

Volgende week volgt alweer de laatste t r e k k i n g van de
Nationale Postcode Loterij in liet jaar 1992. De laatste... en
de grootste. Want dan valt immers de Eindejaarsprijs van
BEKENDMAKING EINDEJAARSPRIJS OP 31 DECEMBER
liefst twee miljoen gulden. Wie is er straks dubbel miljonair?
1.-1
JN DE SURPRISE SHOWVANHÉNNY HUISMAN^^^
Maar ook de ton valt, en nog vele tienduizenden andere prijzen.
B o v e n d i e n h e e f t u op
deze p a g i n a k u n n e n
lezen hoe belangrijk uw
deelname is voor het projectenwerk van de Postcode Loterij. Maak het
daarom uw goede voorIk wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.
nemen van 1993 om mee
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
te doen. Vul daarom de
onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding

WIN-EEN-MILJOEN-BON

bon in en doe nu mee! •

van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

023-235123

Nog geen
deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!
De winnende
Thuisbingonummers van
In Amsterdam en wijde omtrek besteedt men gemiddeld 21
minuten aan het lezen van de kranten van Weekmedia. Ze worden dus letterlijk uitgeplozen. Aldus het NIPO appreciatie-onderzoek 1992. Een aanbeveling voor doeltreffend adverteren. Bel voor uitgebreide informatie met Weekmedia Amsterdam (020-562.2618) of Weekmedia Amstelveen (020-647.5393).

Elke week het dagelijks nieuws!
mft Mfut-.blad, Utemer Courant, de Nkuwc Bi|lmer, Nieuwsblad Guasperitam,
lderMe Courant, AmMeKeens Weekblad, Aalsmeerder Co u r» m,
tr Courant, de Ronde \ener. de Nieuwe Wcetper. 7.andvo»rts Nieuwsblad.

22
2
5
6

december:
18 29 35 41
21 30 37 42
22 31 38 43

7 23 33 39 44
16 24 34 40

U 1lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a / 10,-) per maand

De lolen worden voor drie maanden Iegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

_l dhr. U mevr

Adres:
Postcode: l
Postbanknummer:

l

l

l 1-1 l

l

Plaats:

Banknummer:

NAÏIONALE

T
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501 ZVDen Haag

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Micro-advertenties voor /iikcnmtui en particulier kunnen
worden peïiet over l of 2 kolommen breedte in diverse
Icltcrgroolten,
Particulieren verwijzen wij naar (Ir spcc-inle bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende cililie:
XANDVOOHTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per inillimclcr.
Slnilingslijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunl uw lekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* /.amlvoorls Nieuwsblad, Caslliuisplcin 12,
2042 J M Zandvoort;
l'laiilsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. /.amlvoorls Nieuwsblad, Amslelvcens Weekblad, Uilhoornse Courant,l)c Koude Vcner, Aalsmeerder Cour.int, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, De
Nieuwe Wcespcr. ƒ 5,23 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlcnliocombinalies in de Micro's zijn op aanvraag op ome
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummcrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen
bet verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
woidt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kuril de lekst van uw Micro-advcrtenliccombinatie '/,
telefonisch opgeven:

Foto Boomgaard
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.' tel. 02907-5235.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

* HpERA PATRICIA
is jarig van harte
PAPS EN MANS
Kusjes voor oma Sarah.
Gefeliciteerd. Samara.

SINGER

OPROEP i.v.m. ongeval op
Zeeweg do. 17/12 j.l. 20.30
uur. Gezocht degene die achter mij reed of andere getuigen. Tel.: 02507-12417 b.v.
dank.

NAAIMACHINES
reparatie alle merken
P.E.M. STOKMAN
Prinsenhofstr. 7, Zandvoort
Tel.: 02507-20072.

Overigens, mijnheer de voorzitter, zijn wij van mening dat
de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.

Schoonheid en
verzorging

Micro's Wcekmeclitt
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dc/.clfdc week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Divers personeel
gevraagd

Fotomodellen/figur. v. mode/
recl./tv, leeft, en erv. niet beGevraagd 1 ochtend p.week langrijk, ook studentes. Stuur
hulp in de huish. V. Staveren, duidelijke foto's (retour) naar
Passage 3 flat 30.
Pb 17166, 1001 JD A'dam.
Tel.: 02507-16572.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen v. 18.
16-320.330.87. 37,5 cphm.

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijswinnaars vorige week:
A. E. Bruins Slot - Diemen
Mw. L. v.d. Meer-Stalenberg - Amsterdam
G. Bunink - Amsterdam
H. v.d. Spruyt - Amsterdam

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels
Philips sun mobile

Zij is Sarah van het jaar
Astrid wordt echt 50 jaar.
Natascha & Rob.

Foto - Film

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Foto Boomgaard

Dieren en
dierenbenodigdheden

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.

-

HASSING B.V.
STOK B.V.
BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71
Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Tel. 13529.

ENGELS voor beginners en
half-gevorderden ƒ 5 per uur.
Begin 11/1 en 14/1. PROGRESS. Tel.: 020-6738412.

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje! Bel apel
06-320.330.9j£Ïacphm.
Direkt kontakiTS|l|een meisje
(18).
Druk op de nul voor
meer meisjes. 06-320.322.05.
37,5 cphm.
Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN
06-320.320.32. 100c pm.

Er zijn genoeg meiden (18)
die ook het bed in willen.
Luister op 06-9603. 75c pm.
HARDCORE 75c pm.
06-320.324.04 .. .Onderdanig
06-320.326.18
Meesteres
06-320.326.77 . . . .Ruige Sex
06-320.325.54 . . . .Volle Bolle
Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt. Nu met telnr
06-320.330.66. 75c pm.
Hete meisjes (18) willen snel
een sexafspraak! Nu direkt
06-320.326.66. 37,5 cphm.
HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.
06-320.327.01. 75c pm.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Meiden zoeken sex (18)
Direkt een meisje (18) .
Ondeugend meisje (18)
Privé Sexadresjes . . .
Sex voor twee
Bel nu!! 37,5 cphm.

..06-320.320.36
. .06-320.322.88
..06-320.324.11
. .06-320.330.42
..06-320.330.81

Hoveniersbedrijf TONI Tuinaanleg en Onderhoud met 06-320.328.99. Rijpe Dikke Afluister Sexlijn 75c pm.
Nieuwe Ideeën. 023-338823. Mollige Vrouwen, live staat ze 06-320.323.78 ....Meisjes 18
06-320.327.47 .Jong en strak
voor je naakt! 75c pm.
06-320.323.63 . .Rijp en Ordi
06-97.11 "Zapp sex" draai of
VERENIGINGSGEBOUW
Te koop
06-320.324.64 .. .Rijp Chique
toets van meisjes naar meisaangeboden
je. Het hoogtepunt kun je blij- Buurvrouw geeft buurmeisje
diversen
ven herhalen, zo vaak je wilt. sexles! Geniet maar lekker
Grote Krocht 41, Zandvoort,
75c pm.
van die twee! 100 cpm.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
*T.k.a. bl.hout box m. verst, 06-97.33. Als je op z'n Frans 06-320.328.27.
BRUILOFTEN - RECEPTIES bodem ƒ 150, draagzak ƒ 50, wil! Bel en je mag alleen op De allerleukste meiden v. 18
KOFFIETAFELS
flessenwarmer ƒ 25, baby- een lijn met mij. M'n mond jr. bellen met de RJRTBOX.
Bel 06-9501. 37,5 cphm.
• ANNULERINGEN van uwbad wit ƒ 10. Alles één koop staat open. 100 cpm.
advertentieopdrachten kunt u ƒ200. Tel.: 023-328206.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale OrderafOnroerende
deling Weekmedia, Postbus
goederen te koop
122, 1000 AC Amsterdam.

Zalenverhuur

De Krocht

Meer dan 400 meisjes (18) SEXAFSPRAAK JE mol
r,
willen een afspraakje met jou. meisje (18). Vraag naar hanr
06-320,322.11. 37,5 cphm.
tel.nr. Bel 06-9502 37,5cphn.
Ondeugende Evelien:
06-95.30
Bel voor Sexkontakt:
06-96.02
Zoek je 'n vluggertje?
06-96.62
Stnpspelletje:
06-96.63
Snel SexKontakt:
06-96.64
Sex Kontaktlijn:
06-96.65
Direkt 'n meisje (18):
06-97.10
Bel snel'! 37,5 cphm.

Top S&M 06-320.324 341
Bel je meesteres en wees i.c. n
dienaar! 75c pm

ONDEUGENDE huisvrouw-

/VIL JE ECHT MET ME ( ) bel
ne dan op als ik je m'n toln
:
oonnr. heb gegeven ik wacht
jp je. 100 cpm
06-96 80.

VERPLEEGSTER. Ik verzon;
graag mannen m m'n unikmii
zonder iets eronder1 Kijl- en
i/oel maar!
75cpm
06-320 329 30
Wegens enorme drukte mui
spoed DAMES/MEISJES gr;
jraagti voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13 00 en
22.00 uur 02507-16141 of
D23-400130.

tjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkontakt, vraag naar hun tel.nr.
Bel 06-9661. 75c pm.
OPROEP VOOR ALLE MANNEN ik hoop dat je voor mij
kiest wanneer ik je m'n telefoonnr. verteld heb. 100 cpm
069-789

landvoor! BOYS en GIRLS
sscort. Geopend van 1800
ot
03.00 uur. Telefoon
52507-16141.

ZAhVSbX
Draai of toets om heen en
Opwindende meisjes (18 jr.) terug te spoelen, het lokker
zoeken kerels voor sexkon ste kun je blijven herhalen
takt. 06-320.324 01. 50 cphm. 75c pm.
Schooljuffrouw . . . 06-9b 09
PARTNERRUIL pnvelijn,
Effe Vlug
06 96.92
direkt apart met vrouwen en Meisjes
06-96 40
mannen voor sexruil.
S&M Club
06 97.91
06-320.330.91. 37,5 cphm.
TOPSEX 25 f
06-97 92
Hardcore
06-97.94
PRIVE-KONTAKT
je krijgt direkt 'n meisje (18) Zij 18, naakt bukt ze voorover'
aan de lijn. 06-9570. 50 cphm. Jij staat achter d'r1 Op z'n
Rijpe Negerin! Wil je me een grieks' 75cpm 06-320 327 06
lekker insmeren schatje! Pak Zoek je pnve-adresjes voor
ze! 75c pm. 06-320.327.70.
echte hete meiden van ,18 :i ''>
Ruim 300 ondeugende vrou- 06-350.222.41. 75c pm
wen zoeken 'n slippertje.
Zoek jij wulpse meisjes v. 18
06-320.321.44. 75c pm.
jr.7 Bel Supersexkontakt.
Schoolmeisjes v. 18 jr. zoeken 06-320.320.44. 37,5 cphm.
een ervaren man. Sexdating.
06-320.330.43. 37,5 cphm.

Diversen

SEX!
Ik kick op harde hete
standjes! Kun jij GRIEKS?
75c pm. 06-320.322.76.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen-, en
kamerverhuizingen. Voll. verz
SEX VOOR 2, direkt kontakt Dag-nachtserv. 020-6424800
Homo: Zoek je 'n hete boy met jonge meiden, jongen:
voor 'n sex-afspraakje?
• Rubneksadvertenlie9 Zie
(18) en huisvrouwtjes.
06-320.330.18. 37,5 cphm.
voor
adres en of teleloonni
06-320.330.46. 37,5 cphm.
de cololón in deze krant
HOMO-DIREKT-APART:
Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul?
Direkt prive-kontakt.
06-320.322.61. 37,5 cphm.
Homojongens onder elkaar
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88. 75c pm.

Lessen en clubs
Maltezer Leeuwtjes ingeënt/
ontw. Evt. bez.: 08385-53464.

Direkt kletsen met 'n leuk
meisje. Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. 50c pVim.

Effe een vluggertje? Ik wacht
op je in het toilet! 75c pm.
06-320.326.19. Meisje 19 jr.

Huur prijs ƒ 100,-p.w.
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Vraag het aan haar
wordt Astrid 50 jaar. Gerben

Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag naar haar telnr.
voor 'n avondje uit. Direkt
apart 06-9510. 37,5 cphm.

DUIK in bed met 'n lekkere
meid! Vraag haar tel.nummer.
Bel 06-9511. 75c pm.

Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Roomgirl + Fam, bedankt PEDICURE voor uw complete
voor de gezellige eerste voetverzorging en voetmaskerstdag. Je schaduw + Fam sage. Behandeling bij u aan
huis is mogelijk. 02507-12698.

(dil nummer is nicl voor bezorgklaclitcn) of /.enden aan:

Gezocht, ervaren oppas met
heel erg goede voornemens.
Voor onze lieve Anno Novus,
verwacht op 1/1/93. Bel: 1992
en maak 'n afspraak. SPOED!

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Het is toch niet waar.
Astrid wordt 50 jaar. Ülian.

020-5626271

Oppas gevraagd/
aangeboden

Radio/tv/video

Oproepen
Mededelingen

Als het klikt willen deze meiden v. 18 vaker sexkontakt!
06-320.320.55. 37,5 cphm.
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur,

MiCRO

ffl

Tel. 02507-12614

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

l

ZOEK DE MISLUKTE

CEflfE makelaars o.g.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

1

woensdag 30 december 1992

Veekmedia 22

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95. 37,5 cphm.

Ook voor oudejaarsavond
kunt u een echte
Indonesische maaltijd of
snacks thuis laten bezorgen.
Bij

Lekker kleven bel "Onze Box"
even 06-96.07. Apart of me
z'n tienen! 50c pm.

M/TM fWRf

LESBISCHE Meisjes 18 jr. N,
het sporten wordt haar lijfje
door mevrouw verwend.
75cpm
06-320.323.37
Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex
Info: 06-97.80. 75c pm.
Onderdanige jongens (18;
bellen met strenge meesters
S.M. voor 2 (direkt apart).
06-320.329.99. 37,5 cphm.

voor minimaal 15 personen

Tijdig bestellen
Bel voor info. Mata-Hari Snacks
Haltestraat 24, tel. 13201.
Wij wensen u een héél gelukkig 1993!

gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

voor de particulier
5 regels
Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen « maximaal 5
regels • alleen voor.particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra
(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als l
regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of
Gasthuisplein 12.
lettergrepen.
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde
(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zand voorts Nieuwsblad

ed. 17
1
2
3
4
5

u

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,65
4,65
4,65
6,20
7,76

6 regels ƒ 9,31

7 regels ƒ 10,86
8 regels ƒ 12,41
9 regels ƒ 13,96
10 regels ƒ15,51

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
onnemen. Zonder vermelding vraaeoriis
opnemen.
vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis
adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW
Naam:

Te huur voor max. 6 mnd.
appartement in centrum. Prijs
ƒ800 incl. Tel.: 02507-12447.

Woningruil
800
RUILADRESSEN
in
A'dam. Informatie bij Het
Oosten, 020-5882255.
Aangeb. gezellige 2e etage in
Amsterdam. Gr. huisk. +
slaapk., gr. vierkante keuken,
2 balkons + ligbad en zolderkamer. Hr. ƒ 385 p.mnd. Gevr.
3 a 4 kam.won. in Z'voort,
Bloemendaal of Heemstede.
Overnamekosten geen bezwaar. Tel.: 020-6120126

Financiën en
handelszaken

^£V-§^
Alleen tegen inlevering van deze bon krijgt u

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
huift toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vaar/surfsport
Cursus vaarbewijs, aanv. 12
14-15 jan. in Muiderberg. Inl
Vaarschool Naarderbos,
020-6273515.

Auto's en
auto-accessoires
Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,
Curiestraat 8-10, ZandvoortNW-Noord. Tel.: 02507-12323.
Ford en Renault Service en
Verkoop.

Rijles auto's
en motoren

icïrsjdia^
:

1 uur 's middags föif 3 iiiir i^s avoiids.

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs
06-320.323.13. HARDLESB!
wij gebruiken de wildste hulpstukken! Gluur mee! 75cpm.

achter de Grote Krocht

06.320.326.17 STRAATMEID!
In de bus gaat ze tegen je
aan staan! Voel maar! 75cpm

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

06-320.326.63
Sexstandjes!
Grieks gebuki! Mond vol
Frans! Vrijen, zoeken zalig.
100 cpm.

Voor nieuwe leden éénmalig ^ubbetel^iii

^mmimimÊmmmm^immmf^m^fmf^^mi^tmimmmmmm

AURONDE 1000
vlak
80x190 cm 87590x190
910140x190
140x190'
1195160x190'
1230180x190'
126080x200
89090x200
920,100x200
950120x200
140x200
140x?00'
1210160x200'
1250
200x200'
90x210
160x210'
180x210'
90x220
180x220'

handv
9951030126514451470149510201050,109512351285147015lfc Ti' i/
159511151605162511601685-

1305 9701315133510151395-

auto
11401175141017351760179011501190,12251370142017501785-

extra
16901725-

Auronde achterwand

elcclr
2135-

2170-

Is uw Auronde al
helemaal uitgerust;!

Slaapkamer 22 uw Auping-dealer Haarlem heeft vele
maten en kleuren direct uit voorraad leverbaar!!!

AUPING INFO:

Ellipsvormig kastje

NIEUWSTE AUPING MATRASSEN:
Auronde/Caronde
Reflex 600/606
600 soepel
606 stevig
Hoogte 16 cm

28352860289017051740,1775-

5556256601015575,640-

28502885 -

1(85Ó - '2950^
1245- 179518501885- 29851290- 18401945- 3045-

Vlak (als mei verstelbare uitvoering)
Handverstelbaar (rug en voetendeel /ijn
met de hand in hoogte verstelbaar)
Automat (rugdeel is m b v een koordje in hoogte
verstelbaar voetendeel is met de hand in hoogte
verstelbaar)
Extramat (rugdeel is electnsch in hoogte verstelbaar
voetendeel is met de hand in hoogte verstelbaar)
Electromat (rug en voetendeel zijn electnsch m elke
gewenste stand te brengen)

7958959401145820915-

70x190 cm
80x190

90x190
140x190
70x200
80x200
90x200
965I085100x200
1305120x200
1495,140x200
96580x210
101590x210
111090x220
Auronde achterelemenl

675,7609101045675,710775-

' voo zien van 2 eenpersoons spiralen
ie completeren mei 2 eenpersoons in ui

Auronde/Caronde]
Latex 700/706
700 soepel
706 stevig
Hoogte 16 cm

90 cm 495500160
505180
510'00
bedbreedte + 73 cm

100
120
140
Breed

515-1
520525-|

Auronde achterwand

HetAuronde bed, uit solide beukehout,
is er ook m extra hoge uitvoering.
Auronde 1000

Dat is soms erg comfortabel; bij m- en uitstappen
en bij het opmaken van het bed

gelaagd beukehout,
m de kleuren

Aupnig h(.i.tt in itr issi.n dn.
pacRs zijn itgi.sti.nid op dt. spirul

DEAURONDE200Ü
Hogere uitvoering! 55 cm *Meerprijs' , „ ^ u i

aupmg

bijpassende achterwand en tafeltjes verkrijgbaar.

alpine wit
• sablewit
• parelgnjs
siena beige
zwart
naturel'
blank beuken •
een toeslag

kersen
manonie'
purper
90 cm 1570platine
100
1575blue
120
1580fernt
140
1585Breed bedbreedte +

160"

-1590-

180

200
106 cm

1595- .
1600-

Gigantische voorraad

i

Mlle^

wow"

OP = OP opruiming

zoekt u een
Slaapkamer compleet met
verstelbaar
achterwand + nachtkastje
slaapsysteem?

Specialeaanbieding:

Originele
hotelcombmatie

SLAAPKAMER ZEIST

ï ^
- i

-

Mooi afgeronde hoeken
inclusief 2 hoofd en
voeteneinde verstelbare
lattenbodems
2 superkwahteits
polyether matrassen
s a 40 Dim 14 cm dik
140x200 COMPLEET
160x200 COMPLEET

140x200 n u voor 7

spiralen en S G 40
polyether matras^» •
160x200 COMPLEET 1 423 180x200 COMPLEET 1 4«W .

180x200 COMPLEET

RUIMTEBESPARENDE BEDDEN

DUBBEL
DIVANBED

180x200 nu voor
Excl bodems

160x200 nu voor 9?S.
edikant ook verkrijgbaar met
dwars gespannen handverstelbare

geruisloos geen gepiep of gekraak
• door de zachte lichte en stevige body
gemakkelijk te verplaatsen (zwenkwiel
tjes of grote meubelglijders vooral han
6 poten waarvan 2 me|
dig bij schoonmaken en stofzuigen)
een zwenkwiel
BOXSPRINGCOMBINATIE
• geen pijnlijk harde sta-in de weg bij b v
2
kwaliteitsboxsprings
("hotelbed")
+2
stofzuigen
past perfect in elk slaapkamer interieur kwaliteitsbmnenvermg matrassen.
(ook practisch voor hen die hun oude
bed willen vervangen maar de rest van Leverbaar m 2 van 80 x 200 (compleet)
of 2 van 90 x 200 (compleet).
het
slaapkamer interieur
willen
behouden)
• is zeer duurzaam en vergroot de duur- Deze combinatie is normaal
• zaamheid van uw matras aanzienlijk Nu is deze combinatie compleet
1 ?9B,"
maar is vooral geweldig
Nu
700
voordeel
zolang
de
voorraad
strekT
comfortabel goed voor uw rug'

BLANK HOUTEN TIENERLEDIKANT

zwaar massief blank houten
ledikant inclusief een stevige
houten lattenbodem

90x200
'?=f<sr~'

ook m de maat 90x210 en
90x220 uit voorraad leverbaar

NU
SLAAPKAMER 22 HEEFT OOK POL YDAUN DROOMDEKBED AANBIEDINGEN:

VOUWBEDDEN

2 LEDIKANTEN
Inclusief 2 spiralen
Het onderschuifbed is
voorzien van wieltjes

POLYD
-^

ynthetische dekedden\

l

•*: is*^ ^.-s*

KRIJGT U
LOGÉ'S?
Nu t'] e\
Kleur: wit voor h &)

100°o
katoenen tijk

anti allergisch

1 persoons

Goed gevuld synthetisch dekbed
veroorzaakt geen stof en trekt geen stof
2 JAAR GARANTIE aan gemakkelijk wasbaar

Alles is uit voorraad leverbaar en
wordt gratis bij u thuis bezorgd.
informatie: 023-310039
WITTE
TWUFELAA

Wit M

Ledikant m de maat
80x190 -r 2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200 + 2 laden

^1
200x220

leverbaar

240x220

.•PING

Slaapkamer 22 heeft een
ruime keuze in senioren
ledikanten

Derdegelijk
3lankhouten
.edikant inclusief
SPECIALE AANBIEDING: een stevige
Wit M D F ledikant in de*
Deze combinatie is ook
Seniorenledikant 90x200 compleet
louten
speciale maat 120x190
leverbaar m de maat
90x200 nu voor319.met hoofd en
lattenbodem
inclusief een stevige
120x200 + matras ~C?
140x200 nu voor469.voeteneindeverstelbare latlenbodem
lattenbodem + eer
+ kwahteitspolyether matras S G40
kieur zwart meerprijs ƒ 100 )
160x200 nu voor498 kwaliteitsbinnen
compleet nu
vprinq-natras compleet nu
ONGEMONTEERD
<TE
LEVERBAAR
180x200 m
EXTRA
LENl
Dit seniorenledikant 90 x 200 is ook leverbaar met een
Ookm
Deze combinatie is ook leverbaar m de maat 140x190 + handverstelbare Aupmg spiraal + kwaliteits
Kinder
5 5 x 1 1 0 6965x130 89-,
speciale maten
jinnenvenng matras nu ook 698,- (wit)
60x120 7970x140 9 8 polyether matras S G 40 Compleet nu
S
matrassen
leverbaar.
Lose lade a 115

(wit)

OOK IN

l

L

^

*—

R
A
S
S
E
N

*? —JL _ A..

J*

»t

f.

*.

JK

^^ . m

?Kôrri riöar

80x200 van 735.- nu

90x200 van 775 - nu

120 x 190 nu voor
130 x 190 nu voor
140 x 190 nu voor
140 x200 nu voor
160 x200 nu voor
180 x200 nu voor

22ÖS249524£ s »
270,-

120x 190 nu voor
130 x 190 nu voor
140x190 nu voor
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180x200 nu voor

329,-

449,-

Slaapkamer 22
1

. -v..'. ' • . . . • • • ' : •;•.-.;-. . : • " . ' : ; . ' . . ; . • • H • •.:.•.-.•. .••..:•
;:Maandag Ï3>00 tot 18.00 uur
spirisdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
j:ponderdag koppavond van 19.00 tot 21.00 uur
ïiZëtérdag van 9 00 tot 17.00 uur

. • • ; • . • ' • • •• ' . •:•>• •;•.

, • - . . . • • • . •.;. : • • : • • • . . •; ;. ;
HILVERSUM
Havenstraat 43
035-218975

•.••;•••.....••'•...-:••,'.

AMERSFOORT
Kamp4'4
033-721295

OP-OP
™

,EE3

S*! CÏP C^

^ ^^

^
SPECIALE

.r Speciale maten ook leverbaar J
^'•.-«levertijd 2 dagen/*^^j

peciale maten ook leverbaar]
levertijd Z dagen.
«**"^r^iBWiS

i 16 cm dik comfortabele duurzame lichtgewicht binnenvenng
matras beide slaapzijden voorzien van een slijtvaste afdekking

PpkwalitéiV S G 44 extra dik 16 cm hoog soortelijk gewicht
lus extra r) uurzame comfortabele stramheid beide slaapzijden doorgestikt

80 x 190 nu voor
80 x 200 nu voor
90 x 190 nu voor
90 x 200 nu voor
90 x 210 nu voor

^ ®^

Speciale aanbieding
OP=OPü

Kt^_JfteüA

s g 40 extra dik hoog soortelijk gewicht dus extra duurzame
comtorlabele slramheid beide slaapzi|den doorgestikt

80 x 190 nu voor
80 x 200 nu voor
9 0 x 1 90 nu voor
90 x 200 nu voor
90 x 210 nu voor

kwalite'its
polyetherma tras

..PING

Kwahteits Latexmatras
JÊL
^
kern: hoogwaardig schmmrubber/^^^g^^^^^" medium
Een matras speciaal vervaardigd
voor verstelbare spiralen en lattenbodems Van
een zeer bekend merk

v-^JV -2>" -rd. 'V/'M

Kwaltteits[>r*r - -Speciale maten ook leverbaar;
\polyethermatrasi
a?> " *.?*.";':levertua z dagen•*^^.

• «PING |

EENMALIGE
AANBIEDING.
..PING

-. i

Nu

BEDBAK MET LADENi

135x220

Ook extra lengte

- donker eiken gebeitst
- blank eiken gebeitst
- wit lacqué

-rzs*---"ONGEMONTEERD

nu

200x200 NU 2 9 8 240x200 NU 359

1 persoons NU
135x220 N U
200x200 NU
240x200 NU

--

Ledikant in de maat
80x190 + 2 laden of
80x200 + 2 laden of
90x200 t 2 laden
inclusief
lattenbodem
van

4-SEi20ENEN

5 JAAR GARANTIE
4 seizoenen ^>«^sMr^rdekbed anti allergisch wasbaar
Een synthetisch dekbed dat bestaat uit 2 dekbedden een
lichte r en een zwaarder gevuld dekbed zodat uzelf kunt
kiezen in welk seizoen u welke warmlegraad wenst

80 x 190 mei
lattenbodem
mcl matras

voor460 -

• elakt

THEiRWiODEKBËDDEN

,,Susanne

80 x 190
90 x 200

Massief hout BEDBAK MET
LADE!
Tl

80 x 190 nu voor
80 x 200 nu voor
90 x 190 nu voor
90 x 200 nu voor
90x210 nu voor

uw

229,229,-

120x 190 nu voor
130x 190 nu voor
140 x 190 'n lachertje
140x200 nu voor
160x200 nu voor
180 x 200 nu voor

aupng

UTRECHT
Mariaplaats 3
/(Zadelstraat)
Tel.:030-310248

31©,-

339,39®,-

een i 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers extra|
soepele duurzame comfortabele volschuimrubber matras ook geschikt
voor verstelbare bedbodems 100% katoenen overtrek
1 20 x 1 90 nu voor
72;
80 x 190 nu voor
429.130 x 190 fiu voor
745
80 x 200 nu voor
439.- .
140 x 190 nu voor
75;
90 x 190 nu voor
489.140 x 200 nu voor
75$
90 x 200 nu voor
489.160 x 200 nu voor
86J
90 x 210 nu voor
180 x 200 nu voor
ooe
R49.-

specialist VAN

voor zetfouteh zijn wij
niet aansprakelijk en
prijswijzigingen onder
voorbehoud.

